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 موجهـــة إىل رئــيس جملــس األمــن مـــن    ٢٠٠٨مــايو  / أيــار ١٦رســالة مؤرخــة     
ــيس ــالقرار     رئـ ــالً بـ ــشأة عمـ ــن املنـ ــة جملـــس األمـ ــشأن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جلنـ بـ
 اإلرهاب مكافحة

 
ــستان عمـــالً           ــن كازاخـ ــدم مـ ــق املقـ ــاب التقريـــر املرفـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــت جلنـ تلقـ
 ). انظر املرفق) (٢٠٠٥ (١٦٢٤ بالقرار

لعمــل علــى تعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا بوصــفهما وثيقــة مــن وثــائق   وأرجــو ممتنــاً ا 
 .األمن جملس

 يوريكانيفني  )توقيع(
 رئيسة جلنة جملس األمن املنشأة

 )٢٠٠١ (١٣٧٣عمالً بالقرار 
 بشأن مكافحة اإلرهاب
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 قـمرف
 موجهـة إىل رئيـسة جلنـة مكافحـة اإلرهـاب          ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٨رسالة مؤرخـة      

 ائمة لكازاخستان لدى األمم املتحدةمن املمثلة الد
 

أتشرف بأن أحيل التقرير الوطين جلمهورية كازاخستان عن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                 
، الذي جييب على األسئلة الواردة يف رسـالة رئـيس جلنـة مكافحـة اإلرهـاب            )٢٠٠٥ (١٦٢٤

 .)انظر الضميمة (٢٠٠٦مارس / آذار٨املؤرخة 
 ايتيموفابريغانيم  )توقيع(
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 ميمة ض
ــرار جملــــس األمــــن       ــة كازاخــــستان عــــن تنفيــــذ قــ التقريــــر الــــوطين جلمهوريــ

٢٠٠٥( ١٦٢٤( 
 ]بالروسية: األصل[

 
ــرار       ــات جملــس األمــن احملــددة يف الق ــذ متطلب ــق )٢٠٠٥ (١٦٢٤ألغــراض تنفي ، تطب

 . مجهورية كازاخستان تدابري مستفيضة ملنع الظواهر اإلرهابية يف إقليم البلد
 

 ١الفقرة 
 ) أ(رة الفرعية الفق  

تأسست يف اجلمهورية قاعدة تشريعية تتـيح إمكانيـة املكافحـة الفعالـة ألعمـال احلـض                  
 . على اإلرهاب

، “مكافحـة اإلرهـاب  ”، قـانون  ١٩٩٩ودخل حيز التنفيذ يف كازاخستان، منـذ عـام       
الــذي حيــدد األســس القانونيــة والتنظيميــة ملكافحــة األعمــال اإلرهابيــة، هبــدف محايــة حقــوق    

ويــنص هــذا القــانون . املــواطنني وحريــاهتم وأســس النظــام الدســتوري، وصــون األمــن الــوطين  
، ضــمن جمموعــة مــن األفعــال اإلجراميــة  )١٠املــادة (املعيــاري علــى حظــر الدعايــة لإلرهــاب  

 . األخرى ذات الطبيعة اإلرهابية
ايب ل إرهــوتتحــدد املــسؤولية عــن الدعايــة اإلرهابيــة والــدعوة الــصرحية الرتكــاب عمــ  

 ): ١-٢٣٣املادة (حسبما ينص عليه قانون العقوبات املعمول به يف البلد 
ُيعاقــب علــى الدعايــة اإلرهابيــة أو الــدعوة الــصرحية الرتكــاب عمــل   - ١”  

 بالـسجن مـدة تـصل إىل    -إرهايب وباملثل على نشر مواد ذات حمتوى مـشابه ملـا ذُكـر        
 .  سنوات٥
نفـــسها، يف حالـــة اســـتخدام يعاقـــب علـــى ارتكـــاب تلـــك األفعـــال  - ٢  

مرتكبيها ملركزهم الـوظيفي أو شـغلهم منـصب رئاسـة مؤسـسة عامـة أو اسـتخدامهم                  
 . “ بالسجن مدة تتراوح بني ثالث وسبع سنوات-اجلماهريي لوسائط اإلعالم 

وعــالوة علــى ذلــك، ُتــشكل آليــة حظــر أنــشطة املنظمــات اإلرهابيــة املعمــول هبــا يف      
ءات املناســبة علــى تلــك املنظمــات وأعــضائها، مبــا يف ذلــك    كازاخــستان أســاس فــرض اجلــزا  

اجلـــزاءات الراميـــة إىل احليلولـــة دون نـــشر األفكـــار األصـــولية املتطرفـــة مـــن خـــالل الـــصحافة 
وُحظــرت حــىت اليــوم يف إقلــيم . واملنــشورات والوســائط الــسمعية وأشــرطة الفيــديو واإلنترنــت
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 إرهابية دولية ومنظمة متطرفة واحـدة،        منظمة ١٤قضائية، أنشطة   اجلمهورية، مبوجب أحكام    
“ بـوز غـورد   ”، و   “آوم سينريكو ”، و   “عصبة األنصار ”، و   “تنظيم القاعدة ”: وهي حتديداً 

سـيا  مجاعـة جماهـدي آ  ”، و “الطالبـان ”، وحركـة  “اإلخوان املسلمون”، و  )الذئب الرمادي (
، “رق تركـستان  احلركـة اإلسـالمية لـش     ”، و   “احلركة اإلسالمية ألوزبكستان  ”، و   “الوسطى

ــا-الشــكار ”، و “املــؤمتر الــشعيب الكــردي ”، و “احلــزب اإلســالمي لتركــستان ”و  “  تويف
. “منظمـة حتريـر شـرق تركـستان       ”، و   “رابطة اإلصـالحات االجتماعيـة    ”، و   )مجاعة املتقني (

 . ذو الطابع الديين يف عداد التنظيمات املتطرفة“ حزب التحرير”ويدخل 
ــة، علــى تطبيــق   وجيــري العمــل، وفقــاً ملقتــ   ــة للجمهوري ضيات قاعــدة القــوانني املعياري

ــاً مــن االتفاقــات الــيت أبرمتــها   ٤٠االلتزامــات املعلنــة يف إطــار أكثــر مــن    اتفاقــاً حكوميــاً دولي
كازاخــستان فيمــا يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب، وعلــى تنفيــذ أنــشطة مــشتركة يف جمــال مكافحــة 

 . ة واملنظمات الدوليةاإلرهاب مع اهليئات املختصة بالدول األجنبي
 

 ) ج(الفقرة الفرعية   
تعمل اهليئات احلكومية املختـصة واملهتمـة يف البلـد، علـى تطبيـق جمموعـة مـن التـدابري                     

القانونية والتنظيمية والعملية، مع مراعاة األبعاد احلقيقية ملشكلة مكافحة نشر األفكـار الداعيـة            
.  املختلفــة اإلعالميــةعليهــا مــن خــالل الوســائط اإلرهابيــة والتحــريض  إىل اعتنــاق املعتقــدات
 .  حدوث أعمال إرهابية يف إقليم اجلمهوريةاحليلولة دونومتثلت نتيجة ذلك يف 

ــدول املــستقلة        ــدوائر اخلاصــة ألعمــال مــشتركة، يف إطــار رابطــة ال ــذ ال ــاء تنفي ومت أثن
 كــذلك، حتييــد ، ويف إطــار العالقــات مــع الــدول األجنبيــة األخــرىللتعــاونومنظمــة شــنغهاي 

ــة    ــة الدولي ــة للمنظمــات اإلرهابي “ مجاعــة جماهــدي أســيا الوســطى ”أنــشطة احللقــات التنظيمي
احلــزب اإلســالمي ”و “ احلركــة اإلســالمية ألوزبكــستان ”، و )“احتــاد اجلهــاد اإلســالمي ”(

، عـــالوة علـــى جمموعـــة مـــن املنظمـــات “تنظـــيم القاعـــدة”، اخلاضـــعة لـــسيطرة “لتركـــستان
 . األخرى اإلرهابية
 هــذه التنظيمــات يف الــدول األجنبيــة واملتطــرفني اخلاضــعني  ُرســلوأحبطــت حمــاوالت  
ــأثري ــواطين كازاخــستان مــن أجــل املــشاركة         هملت ــة إىل جتنيــد م ــي، الرامي ــى الــصعيد احملل  عل
أعمــال قتاليــة خــارج احلــدود، وتنفيــذ أنــشطة هتــدف إىل هتيئــة الظــروف مــن أجــل اإلعــداد  يف

 ونشر األفكار املتطرفة هلـذه التنظيمـات وسـط سـكان        ،لتنفيذ أعمال إرهابية يف الدول اجملاورة     
 . اجلمهورية ذوي القوميات املتعددة
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 املنـضوين    أشـخاص مـن    ١٠، أدانت اهليئـات القـضائية بكازاخـستان         ٢٠٠٧ويف عام    
، مــن بينــهما اثنــان   “احلــزب اإلســالمي لتركــستان  ”يف خليــة ملنظمــة إرهابيــة دوليــة، هــى     

التنظيميني القياديني املسؤولني عن استقطاب مـواطين البلـد إىل العمـل اإلرهـايب، بعـد فتـرة                  من
 . طويلة من التخفي خارج احلدود

 جمموعــة إجراميــة الــسجن علــى أعــضاءبوشــهد العــام اجلــاري صــدور أحكــام خمتلفــة   
، وعلـى أعـضاء اجلماعـة       ) أشـخاص  ١٠(إرهابية أعلنـت نفـسها يف عـداد املنظمـات األصـولية             

ــسماة  ــة     ) شخــصا١٥ً(“ اجملاهــدون”امل ــاطق الوســطى واجلنوبي ــا تعمــالن يف املن ــان كانت ، اللت
 .كازاخستان على التوايل من

كـان  ، “زب التحريـر حـ ” شخصا من قادة ونشطاء املنظمة الدينية املتطرفة ٣٠وأدين   
، بارتكـــاب أعمـــال إجراميـــة ذات طبيعـــة متطرفـــة ٢٠٠٧ القـــي القـــبض علـــيهم يف عـــام قـــد

 .وصدرت عليهم أحكام خمتلفة بالسجن
وعــالوة علــى ذلــك، يتواصــل البحــث عــن األشــخاص املــشاركني يف أعمــال إرهابيــة    

ات مـن اهليئـات املختـصة        طلب املترتبة على استالم   تنفيذ االلتزامات الدولية     إطاروتسليمهم، يف   
 .للدول األخرى، بغض النظر عن مكان وزمان ارتكاهبم لإلعمال اإلرهابية

 
 ٢الفقرة 

تطبـــق مجهوريـــة كازاخـــستان تـــدابري هتـــدف إىل تعزيـــز عـــدم قابليـــة حـــدود الدولـــة   
ويدخل يف عداد اخلاضعني للرقابـة علـى        . وأقيم مبوجب ذلك نظام جلوازات السفر     . لالختراق
 : يف املدرجوناخلروج األشخاصالدخول و

ــة     املوحــدةالقائمــة  -  ــة اإلرهابي ــضوين يف املنظم ــاريني املن ــيني واالعتب  لألشــخاص الطبيع
 الكيانــات املرتبطــة هبمــا، الــيت    أو“ الطالبــان”وحركــة “ تنظــيم القاعــدة ”الدوليــة 

 ؛)١٩٩٩( ١٢٦٧ املنشأة عمال بالقرار األمنوضعتها جلنة جملس 
 عنــهم مــن قبــل الــدوائر اخلاصــة وهيئــات إنفــاذ ملطلــوبني املعلــن اســجالت األشــخاص - 

ــستقلة،        ــدول امل ــاون ورابطــة ال ــة شــنغهاي للتع ــضاء يف منظم ــدول األع ــانون يف ال الق
 إجراميـة ذات طبيعـة      الًعماأاملطلوب القبض عليهم الرتكاهبم أو االشتباه يف ارتكاهبم         

 .متطرفة أو إرهابية
ــع دخــول     طــار منإوجيــري العمــل هبمــة، يف    ــاون، مــن أجــل من ظمــات شــنغهاي للتع

طـار تنفيـذ االتفاقـات      إ يف   ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥ يف   ومت. األشخاص املتورطني يف اإلرهاب   
مبوجـب  واليت وقعت عليها كازاخستان وفقا ملقتضيات عضويتها يف منظمة شنغهاي للتعاون،            
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 يتـسلل لقنـوات، الـيت   مرسوم حكـومي، التـصديق علـى اتفـاق التعـاون يف جمـال الكـشف عـن ا          
خالهلــا إىل أقــاليم الــدول األعــضاء يف املنظمــة األشــخاص املــشاركون يف أعمــال إرهابيــة    مــن

 .ومتطرفة وانفصالية، وإغالق هذه القنوات
 

 ٣الفقرة 
وتعمل قيادة البلد على تطبيق خطوات عملية ملواصـلة تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال                   

 بـني احلـضارات، سـعيا       التفـاهم فاق احلوار وتعميق    يان وتوسيع آ  حتقيق السالم والوئام بني األد    
 . وراء احليلولة دون وقوع هجمات عشوائية على األديان والثقافات املختلفة

ولتحقيــق هــذه األغــراض، انعقــد يف مدينــة األســتانة، عاصــمة اجلمهوريــة، مببــادرة          
ديـــان التقليديـــة ، مـــؤمتران لزعمـــاء األ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣رئـــيس كازاخـــستان، يف عـــامي  مـــن
 .الصعيد العاملي على

ــومي     ــة األســتانة، يف ي ــسان٣ و ٢وانعقــد يف مدين ــل / ني ــق  ٢٠٠٨ابري ، اجتمــاع فري
سـبانيا  إ، مبـشاركة وفـود رمسيـة مـن االحتـاد الروسـي و             )فريـق التأمـل   (املمثلني الرفيعي املستوى    

فرنسا وقطـر والكويـت     لندا وتركيا وسلوفاكيا والسويد و    وبووأفغانستان وباكستان والبحرين    
 والواليـات املتحـدة األمريكيـة، وبلـدان         والنمـسا واململكة العربيـة الـسعودية واململكـة املتحـدة          

 اهتمامهــا مببــادرة كازاخــستان املتعلقــة بالــدعوة إىل انعقــاد املــؤمتر حتــت شــعار    تبــدأأخــرى 
 ،نتــدىويتمثــل اهلــدف األساســي هلــذا امل   . “التنــوعالتقــدم مــن خــالل   : للجميــعالــسالم ”
البحــث عــن هنــج عمليــة حلــل قــضايا حقيقيــة مــن قبيــل املــسائل املتعلقــة بالعالقــات الدوليــة   يف

.  والعـامل اإلسـالمي  ، والتكيـف املتبـادل للثقافـات، وتعزيـز احلـوار الـدويل بـني الغـرب          املعاصرة
ــل هــذا اإل  جــراء مرحلــة حتــضريية للتخطــيط النعقــاد منتــدى دويل، يف مدينــة األســتانة،        وميث

 .“التنوعالتقدم من خالل : للجميعالسالم ” ، حتت شعار٢٠٠٨ ركتوبأ/تشرين األول يف
 


