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ــوز١٠  مؤرخــةرســالة   ــه / مت ــن    ٢٠٠٧يولي ــن م ــيس جملــس األم ــة إىل رئ  موجه

ــيس ــالقرار     رئـ ــالً بـ ــشأة عمـ ــن املنـ ــة جملـــس األمـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جلنـ بـ
 اإلرهاب مكافحة

 
ت نـام االشـتراكية     يـ تلقّت جلنة مكافحة اإلرهاب التقرير املرفق املقّدم من مجهوريـة في           

 ). ٢٠٠٥ (١٦٢٤عمالً بالقرار 
 .األمن ممتناً تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارمها وثيقة من وثائق جملسوأرجو  

 آرياسريكاردو ألربتو ) توقيع(
 بالقرار املنشأة عمال رئيس جلنة جملس األمن

 ة اإلرهابــبشأن مكافح) ٢٠٠١ (١٣٧٣
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 مرفق 
 

 موّجهــة إىل رئــيس جلنــة   ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٥مــذكرة شــفوية مؤرخــة     
بـــشأن مكافحـــة ) ٢٠٠١ (١٣٧٣رهـــاب املنـــشأة عمـــال بـــالقرار مكافحـــة اإل

 ت نام االشتراكية لدى األمم املتحدة ياإلرهاب من البعثة الدائمة جلمهورية في
 

ت نـام االشـتراكية لـدى األمـم املتحـدة حتياهتــا إىل      يـ هتـدي البعثـة الدائمـة جلمهوريـة في     
شـارة إىل مـذكرة رئـيس اللجنـة رقـم       رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب التابعـة جمللـس األمـن، وباإل          

S/AC.40/2006/OC.94 إىل اللجنـــة حتيـــل، تتـــشرف بـــأن ٢٠٠٦أبريـــل / نيـــسان٤، املؤرخـــة 
 .بشأن التدابري اإلضافية ملكافحة اإلرهاب) ٢٠٠٥ (١٦٢٤القرار التقرير املتعلق بتنفيذ 
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لس تنفيذ فييت نام لقرار جمبشأن  اإلرهاب جلنة مكافحة    إىلتقرير مقدم     
 اإلرهاب ملكافحة ضافيةاإلتدابري البشأن ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ األمن

 
 مقدمة  

بـشدة مهمـا كـان       اإلرهابيـة  األعمـال  مجيـع    يت نـام علـى اتبـاع سياسـة إدانـة          يدأبت ف  
مبـن  ،  اإلرهابيـة  األعمـال  وجيب إنزال عقوبات شديدة مبـرتكيب     . شكلها ومهما كانت دوافعها   

 اجلهـود  متامـا ت نـام   يـ فيوتؤيـد   . إرهابيـة  أعمـال على ارتكاب   التحريض  ب املدانون األفراد فيهم
االمتثـال  ب اإلرهـاب مكافحـة   اختـاذ تـدابري      ضـرورة  علـى  وتؤكـد    اإلرهـاب اجتثـاث   الرامية إىل   
، مع التقيـد الـصارم مببـادئ احتـرام          الدويل للقانون   األساسية املتحدة واملبادئ    األممالتام مليثاق   

 تعقيـد العالقـات الدوليـة       وعـدم آلخـرين الداخليـة،     ايف شـؤون     وعدم التدخل    ، الوطنية السيادة
 .مياة املدنيني وممتلكاهتحب إحلاق الضرر أو التسبب يفالقائمة 

 األطــراف دوليــة متعــددة مثــاين معاهــدات إىلت نــام يــفيانــضمت  املنطلــق،ومــن هــذا  
التفاقيــة  اإىل يف االنــضمام حاليــا وتنظــر ة معاهــدة،عــشرثــالث  أصــل مــن اإلرهــابملكافحــة 

ــة ملناهــضه   ــائن  أالدولي ــام لخــذ الره ــة لقمــع اهلجمــات   ، ١٩٧٩ع ــة الدولي ــةواالتفاقي  اإلرهابي
 .١٩٩٧ لعام بالقنابل

 املؤرخـــة S/AC.40/2006/OC.94 رقـــماملـــذكرة  يف ة الـــواردات التوجيهـــإىلواســـتنادا  
ملنــشأة ، الــصادرة عــن جلنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة جمللــس األمــن ا ٢٠٠٦بريــل أ/نيــسان ٤

 اللجنــة االشــتراكية إىليــت نــام يحكومــة مجهوريــة ف، تقــدم  ،)٢٠٠١ (١٣٧٣عمــال بــالقرار 
 . اإلرهاب ملكافحة اإلضافيةتدابري ال بشأن ،)٢٠٠٥ (١٦٢٤القرار طيه التقرير املتعلق بتنفيذ 

 
 وأجوبة أسئلة  

انون ارتكـاب أي    ا فييت نام لكي حتظر مبوجـب القـ        ختذهتما هي التدابري اليت ا     :١-١السؤال  
ومـا هـي اخلطـوات اإلضـافية الـيت جيـري النظـر              أعمال إرهابية ومتنع التحريض علـى ارتكاهبـا؟         

 فيها، إن وجدت؟ 
 : واباجل

 االشــتراكيةيــت نــام يمجهوريــة فيف  اجلنــائي القــانون أن نــبني أن، مــن الــضروري أوال 
العمــل أن نص علــى  يــ١٩٩٩ديــسمرب /األول كــانون ٢١اجلمعيــة الوطنيــة يف  الــذي أقرتــه  

 الــذين يرتكبــون باألشــخاص إنــزال عقوبــة صــارمةويــنص علــى فعــال إجراميــا يعتــرب  اإلرهــايب
وتتنـاول   .اإلعـدام  عقوبـة   العقوبات املمكنـة وهـي    وذلك باحلكم عليهم بأقصى      إرهابية أعماال
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ى وإطــار األحكــام الــيت تــصدر بــشأهنا علــ اإلرهابيــة األعمــال مــن قــانون العقوبــات ٨٤املــادة 
  :النحو التايل

 اإلرهاب :٨٤املادة ”
والتعدي علـى    الشعبية   اإلدارةمعارضة  يقصدون   الذين   حيكم على األشخاص   ‐ ١ 

 ة عـشر  يت بالـسجن ملـدة تتـراوح بـني اثـن          ،واطننياملـ  أوحياة املسؤولني، أو املـوظفني العمـوميني        
 .باإلعدامالسجن املؤبد أو ب ، أو وعشرين سنةسنة

أو الــصحة البدنيــة، /بالتعــدي علــى احلريــة البدنيــة وب جــرائم يف حـال ارتكــا  ‐ ٢ 
 . حيكم على اجلناة بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات ومخس عشرة سنة

 بالتهديـد بالتعـدي علـى احليـاة أو بارتكـاب أعمـال            يف حال ارتكـاب جـرائم        ‐ ٣ 
 ســنتني  بالــسجن ملــدة تتــراوح بــني اجلنــاة حيكــم علــى معنــوي،ترهيــب أخــرى تنطــوي علــى  

 .سنوات وسبع
 إحـــداث هبـــدف األجانـــبُيرهبـــون الـــذين وفقـــا هلـــذه املـــادة  يعاقـــب أيـــضا ‐ ٤ 
 .“جلمهورية فييت نام االشتراكيةلعالقات الدولية يف ا صعوبات
التحـريض علـى ارتكـاب    بالتحديـد   يتناولنص يف قانون العقوبات ورغم عدم وجود     
واألساس القـانوين هلـذه العقوبـة       . ات شديدة يتعرض مرتكب هذا العمل لعقوب     إرهابية، أعمال

 فعـل  أيـضا  الـيت تغطـي      ، التواطـؤ   بـشأن  ٢٠ املـادة و باإلرهـاب  املتعلقة   ٨٤املادة  هو اجلمع بني    
  :أن من قانون العقوبات على ٢٠املادة وتنص . التحريض

 االشتراك - ٢٠املادة ”
رتكاهبـا يعتـربون    ضـون عليهـا واملـساعدون علـى ا        رمنظم اجلرمية ومنفذها واحمل    ‐ ٢ 

 . مجيعا مشتركني فيها
 ... 
ــذين     ــم الـ ــون هـ ــوناحملرضـ ــروهنم    حيرضـ ــرين ويغـ ــا آخـ ــشجعوهنمأشخاصـ ــى ويـ  علـ
 .اجلرائم ارتكاب
 ...“ 
 إرهابيـة،  أعمـال إرهايب أو    بالتحريض على ارتكاب عمل      املذنب الشخصفإن  لذلك   

 .ات من قانون العقوب٨٤ ويعاقب وفقا للمادة شريكاُيعترب إرهابيا 
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فهنـاك أحكـام   ، اإلرهـاب  مكافحـة  عـن  ورغم عدم وجـود وثيقـة قانونيـة       حىت اآلن،   و 
ــة ذات صــلة  موجــودة يف إطــار عديــدة ، اجلنائيــة اإلجــراءات  العقوبــات،قــانون( وثــائق قانوني
ــتوجهــا خلقــت ) ومــا إىل ذلــك اإلدارة ــة    وفعــاال شــامالاقانوني ــه الكفاي  اإلرهــابملنــع مبــا في
 . والدويل يف هذا اجملالاإلقليمين لتعاووكذلك ل، هوقمع

 هـذا الـشعار،     وحتت.  القانوين إطارها على إكمال  كبرية   أمهيةت نام   ي في تعلّق )ب( 
 لتطـوير  يف برنـامج اجلمعيـة الوطنيـة         اجلنائيـة  اإلجـراءات  وقـانون    العقوبـات أدرج تعديل قانون    

 اإلرهــابقــانون ملنــع  صــياغة يف أيــضات نــام يــفيوتنظــر . ٢٠٠٧ عــام يف واملراســيمالقــوانني 
 مكافحــة أنــشطة حــول توجيهــات تنــامي أيــضايالفيرئــيس الــوزراء ويتوقــع أن يــصدر . وقمعــه

 . السياق اجلديديف اإلرهاب
يـت نـام مـن أجـل منـع إتاحـة مـالذ آمـن ألي                 يا هي التـدابري الـيت تتخـذها ف        م :٢-١سؤال  لا

باب جديـة العتبـارهم     أشخاص تتوافر بشأهنم معلومـات موثوقـة وذات صـلة تفيـد بوجـود أسـ               
  إرهايب أو أعمال إرهابية؟مدانني بالتحريض على ارتكاب عمل 

 :اجلواب
بـأن   إرهـايب  ال تـسمح ألي   ثابتـة   ال يـت نـام   ي ف  سياسة أن نكرر   أن، من الضروري    أوال 

 .ت نامي فييف آمنا ا مالذجيد
ال خيـرب عنـه،      أو يتستر علـى إرهـايب،     شخص   أي من أجل كفالة احلكم على     )أ( 

 جــرائم تعاقــب علــى تنــامييالفي القــانون اجلنــائي ضــمن أحكــام هنــاك وقانونيــة،بطريقــة عادلــة 
أو عدم اإلبالغ فيما يتعلق باجلرائم اجلنائية بصفة عامة، وفيما يتعلق بـاجلرائم اإلرهابيـة               التستر  

ــصفة خاصــة  ــادة      . ب ــة يف امل ــى أعمــال إرهابي ــستر عل ــة الت ــد ُعّرفــت جرمي ــانون  ٣١٣وق  مــن ق
 :التايلات على النحو العقوب

  اجلرائمالتستر على - ٣١٣املادة ”
 يف املعّرفـة  اجلـرائم  إحـدى  ، علـى ، دون سابق وعد يتسترون الذين حيكم على  ‐ ١ 

 ملـدة تتـراوح   أو بالـسجن  ثـالث سـنوات    إىل ملدة تصل    االحتجازي غري   باإلصالحاملواد التالية   
 . ومخس سنواتأشهربني ستة 

 القومي؛ باألمن املساس جرائم بشأن ٩١ملادة  اإىل ٧٨ املادة من ‐ 
  ...“ 
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 مـن قـانون العقوبــات   ٣١٤ املـادة  أيـضا يف  إرهابيـة  جرميـة   عـن بـالغ وُيعـرَّف عـدم اإل   
 :التايل على النحو

  اجلرائم  عنبالغاإل عدم - ٣١٤املادة ”
 مـن   ٣١٣ اجلـرائم احملـددة يف املـادة         بإحـدى علم تـام     األشخاص الذين لديهم   ‐ ١ 
، تكون قيـد اإلعـداد هلـا، أو جيـري ارتكاهبـا أو ارتكبـت، لكنـهم مل يبلغـوا عنـها                      القانون،   هذا

 ثــالث ســنوات إىل ملــدة تــصل احتجــازيغــري أو يعــاقبون بفتــرة إصــالح ، إنــذار يوجــه إلــيهم
 .“ وثالث سنواتأشهرالسجن ملدة تتراوح بني ثالثة ب أو

 أعمـال  ارتكـاب    ون حمرضـني علـى    وؤالـذين يـ   عاقبـة   مل أعـاله  املـذكورة    حكـام األ تطبق 
 .يت نامي فأراضي يف إرهابية

علــى أي شــخص  معلومــات عــن وجــود  أيــةت نــام يــفيال توجــد لــدى ، اآلنوحــىت  
يـت نـام مجيـع      يسـتتخذ ف  و. إرهابيـة  أعمـال  أوإرهـايب   عمـل   علـى    شخص حيـرض     أي أراضيها

 . والتزاماهتا الدوليةميةتنايالفي، وفقا للقوانني وجدوا إن، األشخاصالتدابري ملعاقبة هؤالء 
 ملرتكبـة اجلـرائم  على معاقبة لل األول املقام  يف يتنامييالفقانون العقوبات   يطبق   )ب( 

األحكـام   قـانون العقوبـات تطبيـق هـذه          ال يـستبعد   ذلـك،  باإلضافة إىل . يت نام ي ف على أراضي 
 خـارج  املرتكبـة ميـه   االجراباألعمالوفيما يتعلق .  الذين يرتكبون جرائم يف اخلارج    اجلناة على

 : من قانون العقوبات على٦املادة تنص ،  االشتراكيةيت نامي مجهورية فأراضي
 مجهورية  أراضي خارج   اجلنائية املرتكبة  األعمالقانون العقوبات على    انطباق   - ٦املادة  ”
  االشتراكيةت ناميفي

ج أراضـي   جيوز أن خيضع املواطنون الفييتنـاميون الـذين يرتكبـون جـرائم خـار              ‐ ١ 
 . مجهورية فييت نام االشتراكية للمسؤولية اجلنائية يف فييت نام وفقا هلذا القانون

 املقـيمني بـصورة دائمـة يف        اجلنـسية  عـدميي    األشـخاص  علـى    أيـضا ا احلكـم    هـذ طبق  يو 
 . االشتراكية نام ييتمجهورية ف
ــة أراضــي الــذين يرتكبــون جــرائم خــارج  األجانــب جيــوز أن خيــضع ‐ ٢   مجهوري

 األحــواليــت نــام يف ي فيف وفقــا لقــانون العقوبــات  اجلنائيــة للمــسؤوليةاالشــتراكية يــت نــام يف
ــة الـــيت    ــا يف املعاهـــدات الدوليـ ــهااملنـــصوص عليهـ ــة فيأبرمتـ ــ مجهوريـ ــام يـ ــتراكية ت نـ أو االشـ

 .“إليها انضمت
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 )اجلـزء الثـامن   (الفييتنامي   اجلنائية اإلجراءاتقانون  مستقل ضمن    جزء   يوجد )ج( 
هـذا اجلـزء علـى املـساعدة     ويـنص  . اجلنائيـة  اإلجـراءات  التعاون الدويل يف   امي ينص على  تنيالفي

املتعلقـة   واألدلـة  وتسليم اجملرمني وتـسليم امللفـات والوثـائق          اجلنائية يف املسائل    املتبادلة القضائية
ت نـام   يوتسرع دولة في  .  يف الفصلني السادس والثالثني والسابع والثالثني على التوايل        القضاياب

للمساعدة القضائية املتبادلة وتسليم اجملرمني لوضـع أسـاس قـانوين حملـي              قانون   صياغةيف  حاليا  
 . وتسليم اجملرمنيللوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال املساعدة القضائية املتبادلة 

ت نــام مــع الــدول األخــرى يف جمــال تعزيــز أمــن حــدودها   يــكيــف تتعــاون في ٣-١الــسؤال 
ــة بغــ  ــالتحريض علــى ارتكــاب    الدولي ــع األشــخاص املــدانني ب أعمــال عمــل إرهــايب أو  رض من

مكافحـة تزويـر وثـائق سـفر والقيـام قـدر            عـن طريـق     إرهابية من دخول أراضيها، مبـا يف ذلـك          
  املستطاع بتحسني وسائل الكشف عن اإلرهابيني وإجراءات أمن املسافرين؟

 :اجلواب
 تتعلــق الفييتنــامي أحكــام   انون العقوبــات   قــ أنــه توجــد يف   إىل اإلشــارة  ينبغــي ، أوال 

 اســتخدام أو/تعــديل و” بــشأن ٢٦٦املــادة  يف ألختــام، وحتديــدا لســتخدام غــري املــشروع الاب
ــائق الــصادرة عــن وكــاالت    جرميــة”  بــشأن٢٦٧، واملــادة “ منظمــاتأو/ والــشهادات والوث

 االسـتيالء   جرميـة ” بـشأن  ٢٦٨املـادة   و “نظمـات املأو  /ووكاالت  ال وثائق   أو/ و األختامتزوير  
ــام  ــى أختـ ــائق أو/ وعلـ ــاالت وثـ ــة ووكـ ــة وبيع / الدولـ ــات االجتماعيـ ــرائها أو املنظمـ ــا وشـ  هـ

ــا ــق  . “وإتالفه ــائق   األحكــامهــذه وميكــن تطبي ــع ومكافحــة اســتخدام وث ــزورة، ملن ــ وم ردع ل
 .يت نامي فإىل اهلجرة من اإلرهاب،لتحريض على فيهم با املشتبه ، مبن فيهماجملرمني

وكفالـــة  إدارة يف قـــانوين للتعـــاون مـــع البلـــدان اجملـــاورة  أســـاس جيـــادإ بغيـــة )أ( 
، وهــي اتفــاق احلدوديــة املنــاطق إدارة اتفاقــات بــشأن ثالثــةيــت نــام ي فأبرمــتاحلــدود،  أمــن
الوس بـشأن   -ت نـام  يـ اتفـاق في  و،  ١٩٨٣احلـدود يف عـام      نظـام    كمبوديا بـشأن     -نام   يتيف

اتفـاق  ، و )١٩٩٧لربوتوكول يف عـام     ابـ ل  ل واملكمّـ  املعّد (١٩٩٠احلدود الوطنية يف عام     نظام  
ــفي ــام ي  هــذه واســتنادا إىل. ١٩٩١ قــضايا احلــدود يف عــام  إدارة الــصني املؤقــت بــشأن  -ت ن

 كمبوديـا والوس    يف نظرياهتـا يت نام بشكل وثيق مع      ي ف  املعنية يف  وكاالتعملت ال االتفاقات،  
يف كـوهنم إرهـابيني إىل    دخـول املـشتبه    هبـدف منـع  احلدوديـة والصني لتعزيـز األمـن يف املنـاطق     

 وتزويــر املــزورةواســتعمال وثــائق الــسفر األراضــي الفييتناميــة، والكــشف عــن عمليــات تزويــر 
 . ة تلك العملياتإرهابية ومكافح أعمالغرض ارتكاب بسفر ال اتجواز

أصدرت الوكالتان املختصتان يف فييت نـام، ومهـا وزارة األمـن العـام ووزارة                )ب( 
 عمـال األ مـرتكيب  الـصارمة أمسـاء  راقبـة  امل  حتـت اع، توجيهات إىل وحدات فنية لكي تـضع  الدف
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) اإلنتربــول(  للــشرطة اجلنائيــة الدوليــةاملنظمــةيف ارتكــاهبم هلــا، املقدمــة مـن  شتبه املــرهابيـة و اإل
البلـدان  يف  واألمـن  وقـوات الـشرطة  ، وأجهزة الـشرطة التابعـة لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا             

 الــسلعفحــص وفــرز ب املتعلقــة التنــسيق أعمــال  املــذكورة أيــضا الوكــاالتكثفــتو. األخــرى
يف ارتكـاهبم أعمـاال إرهابيـة،        اجلنـاة واملـشتبه      ممـا مينـع    احلـدود،  عرب   واألشخاص الذين يتنقلون  

  ذلــك،إىل باإلضـافة . وكـذلك الوسـائل املـستخدمة ألغــراض اإلرهـاب مـن دخـول فييــت نـام       
وقنـصليات بعـض البلـدان يف       متـصلة بـسفارات      اإلرهـاب  كافحـة مل “سـاخنة خطوط  ” أقيمت

لتبـادل املعلومـات حـول      ،   املتحدة والواليات املتحدة واليابان واسـتراليا      اململكةيت نام، مثل    يف
يـت نـام   ي الـسلطات املختـصة يف ف   أرسـلت كمـا   .  الوقـت املناسـب    يف اإلرهابجهود مكافحة   

 وأمـن  اإلرهـاب  مبكافحه   تتعلق تدريبية مئات املوظفني حلضور اجتماعات ومؤمترات ودورات     
 .أخرى بلدان قامت بتنظيمهااحلدود 

األخـرى  بلـدان   اليت نـام بـشكل وثيـق مـع          ييف جنوب شرق آسيا، عملت ف     و )ج( 
 يف مت توقيعهـا  ، ملكافحـة اإلرهـاب  رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا  ل ة على وضع اتفاقي  يف الرابطة 

ــاي/ كــانون الثــاين١٣الفلبني، يف بــســيبو  مــن ) ح(و ) ز(و ) د(الفقــرات وتــنص . ٢٠٠٧ر ين
 علـى   اإلرهـاب  علـى تـدابري ملنـع ومكافحـة          اإلرهاب ملكافحة   الرابطة يف اتفاقيه    السادسةاملادة  

 :النحو التايل
 ”... ... 
علـى  حلـدود   ا اجلماعـات اإلرهابيـة مـن خـالل مراقبـة            أو اإلرهـابيني  تنقلمنع   )د( 
تزويــر الاهلويــة ووثــائق الــسفر، وباختــاذ تــدابري ملنــع صــدار أوراق ووضــع ضــوابط إل حنــو فعــال

 ؛ املزورة اهلوية ووثائق السفرإثبات أوراق استخدام أوتزييف ال وأ
  ... 
 احلدود؛تعزيز التعاون عرب  )ز( 
 .“ وتبادل املعلوماتاالستخبارايتتبادل التعزيز  )ح( 
لتعــاون يف أن ابــشيــت نـام عــدة اتفاقــات ثنائيــة  ي فأبرمــتعـالوة علــى ذلــك،   )د( 

ووفقـا  ...  وأملانيـا  وميامنـار سـتراليا  أ مثـل تايلنـد والـصني و    بلـدان  مـع  وقمعهـا جمال منع اجلرمية    
وتبادل املعلومات بشأن منع اجلرائم عرب الوطنيـة        بالتعاون   ذاهتا   األطرافهلذه االتفاقات، تلتزم    

 .ذلكوما إىل  وتزوير وثائق السفر، اإلرهاب، ذلك جرمية، مبا يف هاوقمع
 أمـن  جمـال تعزيـز   يف مع منظمات دولية تعاونا جيداتفخر فييت نام بأهنا تقيم     )هـ( 
فريـق حتقيـق تـابع ملنظمـة        ل زيـارة    بتيسريومن اجلهود اليت بذلت مؤخرا قيام فييت نام         . الطريان
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وخــرج . ٢٠٠٥مــارس / آذار٣١ و ٢١ الفتــرة بــني يفيــت نــام ي فإىلالطــريان املــدين الــدويل  
توصـيات  وقـدم   يـت نـام     يفالـيت تبـذهلا     هـود   عـن اجل   للمنظمـة بتقيـيم جيـد     قيـق التـابع     فريق التح 

بتنفيـذ التوصـيات    حاليـا   يـت نـام     يفيف  وكالـة الطـريان     وتقـوم   . يت نام ي ف يف الطريان   أمنلتعزيز  
يت نـام   يفيف   الطريان   ويف الوقت نفسه، تعمل إدارة    . منظمة الطريان املدين الدويل   الصادرة عن   
 املــدين منظمــة الطــريان ألنظمــة االمتثــال لــضمان األخــرى  املعنيــةمــع الوكــاالتبــشكل وثيــق 

ضـــد الطــريان املـــدين فـــضال عـــن  املوجهـــة  غــري املـــشروعة  األعمـــال بـــشأن مكافحـــة الــدويل 
 . أمن الطريانلكفالة اإلرهاباالضطالع بتدابري مكافحة 

 اليت تعتزم املـشاركة فيهـا       ت نام أو  يما هي اجلهود الدولية اليت تشارك فيها في        :٤-١السؤال  
 منـع بـني احلـضارات وتوسـيع التفـاهم بينـها حـىت يتـسىن        تعزيـز احلـوار   أو الشروع فيها هبـدف   
 للديانات والثقافات املختلفة؟ االستهداف العشوائي 

 :اجلواب
ــشاطر   ــام  يفت ــع  يــت ن ــرأي م ــدان األخــرى   ال ــد مــن البل ــأنالعدي ــني   ب ــز احلــوار ب  تعزي

 لتعزيـز التعـاون     األساسـية هم بني األديان والثقافات هـو أحـد العناصـر           احلضارات وتعميق التفا  
يف الــسنوات ت نــام يــفيشــاركت  املنطلــق،ومــن هــذا . اإلرهــاب مكافحــة يفوحتقيــق النجــاح 

بلـدان   زيادة تعزيز احلوار وتعميق التفـاهم بـني    هبدف وإقليمية خمتلفة يف مؤمترات دولية    املاضية  
ــز بــني خمتلــف  خمتلفــة وذلــك ملنــ ذات ثقافــات  ــانع التميي وبــشكل .  والثقافــات يف العــاملاألدي

ورابطــة أمــم اليونــسكو  مثــل  يف منتــدياتترابطــةاملهــود اجليــت نــام بنــشاط  ي ف تــدعم،خــاص
واالجتمــاع اآلســيوي األورويب، وبرنــامج العمــل للتعــاون االقتــصادي،   ، جنــوب شــرق آســيا 

 .غريها من املنظمات الدولية، وحركة عدم االحنياز ووالبلدان الناطقة بالفرنسية
يــت نــام مــن أجــل التــصدي للتحــريض علــى يمــا هــي التــدابري الــيت تتخــذها ف: ٥-١ سؤالالــ

األعمال اإلرهابية اليت ترتكب بدافع التطرف والتعصب ومنع األعمال التخريبية اليت يقـوم هبـا               
 ؟اإلرهابيون وأنصارهم ضد املؤسسات التعليمية والثقافية والدينية

 هتـدد   إجراميـة  أعمال أي على يف إنزال عقوبة شديدة   ت نام   يفيسياسة   مثلتت )أ(
ــشعوب وختــرب   وحــدةسياســة ــةاهلياكــل األساســية   ال ــة املادي ــا يف والتقني ــك ، مب ــشآت ذل املن
ــة ــنظم و. الثقافيـ ــان تـ ــاص    ٨٥ و ٨٧املادتـ ــو خـ ــى حنـ ــات   علـ ــانون العقوبـ ــن قـ ــامي مـ الفييتنـ

 .املسألة هذه
 
 



S/2007/425
 

10 07-42459 
 

 ة الوحدة  تقويض سياس- ٨٧املادة ”
 اإلدارة معارضــة هبــدف التاليــة األعمــال الــذين يرتكبــون يعاقــب األشــخاص ‐ ١

 : سنوات ومخس عشرة سنةالشعبية بالسجن ملدة تتراوح بني مخس
 ... 
قـوق املـساواة    حب واملـساس العرقي،  أو االنقسام   /بث بذور الكراهية والتحيز و     )ب( 

 ؛يت نامي يف فبني جمتمع القوميات
ــدينني وغــري املتــدينني، واالنقــسام بــني املــؤمنني   ور بــث بــذ )ج(   االنقــسام بــني املت
  املنظمات االجتماعية؛أو الشعبية واإلدارة املتدينني
 .التضامن الدويلالرامية إىل حتقيق سياسات التقويض تنفيذ  )د( 
 تتـراوح  ة بالسجن ملـد اجلناة حيكم على ، خطورةأقليف حال ارتكاب جرائم      ‐ ٢

 .“وسبع سنواتبني سنتني 

 االشتراكيةت نام ي جلمهورية فيوالتقنية املادية األسس ختريب - ٨٥املادة ”
والتعــدي علــى  الــشعبية اإلدارةمعارضــة يقــصدون  الــذين عاقــب األشــخاصي ‐ ١ 

  سـنة  ة عـشر   اثـنيت  واطنني بالسجن ملدة تتراوح بـني     امل أواملسؤولني أو املوظفني العموميني     حياة  
 . باإلعدام أو، املؤبدلسجن، أو باوعشرين سنة

أو الــصحة البدنيــة، /بالتعــدي علــى احلريــة البدنيــة وحـال ارتكــاب جــرائم  يف  ‐ ٢ 
 . “حيكم على اجلناة بالسجن ملدة تتراوح بني مخس سنوات ومخس عشرة سنة

الفييتنامي علـى أحكـام حمـددة بـشأن العقوبـات            من قانون العقوبات     ١٤٣املادة  تنص   
 . “الضرر هبا عمداً إحلاق  أو املمتلكاتتدمري”املطبقة على 

 ملكافحــة التحــريض علــى امللموســة مــؤخرا بعــض التــدابري يــت نــاميأدخلــت ف )ب( 
 والثقافيـة  التعليميـة نـع ختريـب املؤسـسات       مل بدافع التطرف والتعـصب و     إرهابيةارتكاب أعمال   

والوكاالت الدوليـة   تنامية  يالوكاالت الفي آلية للتنسيق بني    إنشاء  وتشمل هذه التدابري    . الدينيةو
ــع  ــام هبــ ملن ــسائل    وإطــالق األعمــال؛ذه القي ــشأن امل ــة ب ــشر سياســة احلكوم ــة  محــالت لن الديني

واد املـ كتب و النشر   ب “دار نشر الدين  ”وقيام   ووطنية؛تنظيم مهرجانات دينية    ووالتعريف هبا؛   
 . عن األنشطة الدينية يف فييت نام

عاجلــة ملوثيــق الآليــة للتنــسيق ليــة يف فييــت نــام أنــشأت الوكــاالت املركزيــة واحمل كمــا  
 يف للمــساعدة بــسرعةوالعرقيــة  الدينيــة  باملــسائلالرتاعــات واخلالفــات والــشكاوى املتعلقــة   
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 أســباب القــضاء تــدرجييا علــى هبــدفعــدد مــن التــدابري واحللــول كمــا وضــع . احلالــةاســتقرار 
 . واإلرهابودوافع التطرف

ــك، إىل باإلضــافة  ــإن ذل ــانون ف ــامي   ق ــان الفييتن ــه املعتقــدات واألدي ــذي أقرت ــة ال  اللجن
األحكــام املتعلقــة مــن جديــد ، يؤكــد ٢٠٠٤ يونيــه/ حزيــران١٨للجمعيــة الوطنيــة يف الدائمــة 

 : على النحو التايل اخلاصة هبااملمتلكات الشرعية واملؤسسات الدينية ب
 ٤املادة ”

ــاغودات  حيمــي القــانون   ــائس واملــساجد  الب ــرة والكن ــد  واألدي ــة واملعاب ــدور الطائفي وال
ملنظمــات الدينيــة، واملؤســسات   امراكــز تــدريب  وواألضــرحة ومكاتــب املنظمــات الدينيــة،    

واملقــــاالت   الدينيــــة املقدســــةوالكتــــبالــــدين بالعقيــــدة و ذات الــــصلة األخــــرىالقانونيــــة 
 .العبادةب املتعلقة

  ... 
  ٢٦املادة 

أي حيظـر ارتكـاب   وئديـة والدينيـة،   األصـول املـشروعة للمنظمـات العقا   حيمي القانون   
 .“ضدهاانتهاكات 
نام من أجـل كفالـة توافـق التـدابري الـيت تتخـذها لتنفيـذ        ما الذي تقوم به فييت       ٦-١السؤال  

مـع مجيـع االلتزامـات الـيت تتحملـها      ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤ من القرار  ٣ و   ٢ و   ١أحكام الفقرات   
ــانون الـــدويل  ــانون الـــدويل حل ،مبوجـــب القـ ــيما القـ ــانون الالجـــئني   وال سـ قـــوق اإلنـــسان وقـ

 اإلنساين؟ والقانون
 :اجلواب
الفـصل اخلـامس مـن دسـتور مجهوريـة          بوضوح يف    منصوص عليها    اإلنسانقوق  إن ح  

.  اجلنـاة  مبقاضـاة  القـانون املتعلـق   الـذي وضـع علـى أساسـه          ١٩٩٢عـام   ل االشـتراكية يت نـام    يف
 عـن   ، بغـض النظـر     القانون أمامتساوون   م اجلناة مجيع   أنعلى  الفييتنامي  القانون اجلنائي   وينص  
ــة أو طبقتــهم  جنــسهم، أو جنــسياهتم، أو معتقــداهتم، أو دينــهم، نــوع   أو مركــزهماالجتماعي

 أمــام املــساواة بــني مجيــع املــواطنني  أيــضا اجلنائيــة اإلجــراءاتقــانون كمــا يكفــل ). ٣املــادة (
 اإلنــسان حقــوق محايــة فــلتك مــواد يتــضمن القــانون ذلــك، باإلضــافة إىل). ٥املــادة (القــانون 
 ،، واحلـــق يف احليـــاة)٦املـــادة  (اجلـــسدية احلرمـــة  يفحـــق املـــواطننيذلـــك ، مبـــا يف األساســـية
سالمة وســـرية الـــ والـــسكن، ة، وحرمـــ)٧املـــادة  (وامللكيـــة والـــشرف، والكرامـــة، ،والـــصحة
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ــادة (املراســـالت  ــراض  و) ٨املـ ــق يف افتـ ــرباءةاحلـ ــادة  (الـ ــنفس   و، )٩املـ ــن الـ ــدفاع عـ ــق الـ حـ
 .وما إىل ذلك، )١١املادة (حمامي دفاع احلصول على  وأ

ــد أصــدرت في   ــوق ــانون  تي ــام بالفعــل ق ــرام ن ــة  إب ــضمام و املعاهــدات الدولي ــااالن  إليه
ــذ ــادة وتــنص . هاوتنفي ــذا القــانون بوضــوح    ٣امل ــة فييــت نــام      مــن ه ــى أن متتثــل مجهوري عل

 مـن   ٦ تـنص املـادة      ذلـك،  باإلضـافة إىل  . للمعاهدات الدولية الـيت هـي طـرف فيهـا         االشتراكية  
 .تتعارض مع القوانني احملليةتغليب املعاهدات الدولية عندما هذا القانون أيضا على 

 اخلالصة  
علــى  إنـزال عقوبـة شـديدة   ضرورة لـ اجملتمـع الـدويل املـشترك    إدراك يـت نـام   ي فتـشاطر  

الــذي نوين  القــااألســاس هــي أعــالهالقــوانني املــذكورة و. اإلرهابيــة األعمــالتحــريض علــى ال
 عاقبـة امل و اإلرهابيـة  األعمـال ملنـع التحـريض علـى       نـام   تستند إليه الوكـاالت املختـصة يف فييـت          

 تعميـق احلـوار والتفـاهم بـني         جهودا ترمـي إىل    أيضايت نام   يفتبذل   ذلك، باإلضافة إىل . عليها
 .  والثقافاتاألديانوسيلة فعالة ملنع التمييز بني خمتلف كاحلضارات 

 إذا إال تــنجح أن ال ميكــن اإلرهــابمكافحــة الراميــة إىل هــود اجل أن نــاميــت يوتــرى ف 
 املتحــدة ذات األمــم ميثــاق وأحكــام ،لمبــادئ األساســية للقــانون الــدويلل تــام بامتثــالنفــذت 
االلتزامـات يف  كل دولة على املـستوى الـدويل، مبـا يف ذلـك            هبا   تتعهد   اليت وااللتزامات   ،الصلة

 الـضروري  من   أنه أيضاًيت نام   ي ف وترى. اإلنساينالجئني والقانون   الجماالت حقوق اإلنسان و   
 املـساواة،  وعـدم    التنميـة،  مثـل تـدين      اإلرهـاب،  انتـشار    الـيت تفـضي إىل    القضاء علـى الظـروف      

 . على أساس الدين أو املعتقد أو التمييز العنصريالتمييز  واإلنسان،وانتهاك حقوق 
 


