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Introduction: 
 
The idea of terrorism in the political lexicon since the eighteenth century attributed to 
the system of intimidation and the era of horror that I knew the French Revolution in 
the era of Robespierre , since terrorism is not a new phenomenon , as rooted in the 
depths of history , but limited its development in different causes and the diversity of 
its forms , methods and victims. 

 
Has been the idea of terrorism linked through state repression until the end of World 
War II , it was attributed to Bismarck that sparked terror in Russia using the army as a 
means of social control , and the imposition of the Nazi terror in Europe , such as the 
imposition of Stalin's rule of terror in Russia, and has gradually moved the idea of 
terrorism from the practices of the state to individuals , in the nineteenth century 
emerged as a means of class struggle , and in the Balkans ethnic separatists killed 
Archduke Franz Ferdinand in 1914 * 

 
Which precipitated World War I, and killed King Alexander King of Yugoslavia in 
1943, sparking a diplomatic crisis in the League of Nations, and has killed Jewish 
extremists to Lord Moyne ((Moyne)) in Cairo and the killing of Count Bernadotte * 
UN mediator to accelerate the independence of Israel, after World War II grew 
liberation movements against colonialism , as in Algeria, Palestine, based on 
resistance to these movements to claim the existence of terrorism and accused 
Liberation Groups terrorism, has used terrorism as a pretext to interfere in the affairs 
of states , and as of the twentieth century evolved the idea of terrorism under the 
influence of ideological reasons , religious or political , also developed the means of 
terrorism until it came to the emergence of what , so-called terrorism excessive or 
terrorism of mass destruction, where he developed terrorism methods to weapons of 
mass destruction , especially biological , including radioactive and nuclear , and took 
the terrorists technological progress and invested a climate of globalization to exploit 
all the facilities and means of transport and ease of transfer money and the speed and 
means of communication , which led to say globalization of the terrorist threat, and 
that the so-called al-Qaeda is an example of him, has led , the spread of terrorism that 
has become violence and the main interface topping this world, and threaten the 
peace, security and exposure of Independence to risk it unless you get away with it 
states characterized by security and stability, such as Egypt, which has seen since the 
last century events terrorist targeted hit its stability and its economy , and the 
international attention in the face of terrorism and combating it since the first half of 
the twentieth century began the international community attaches this phenomenon 
special attention after the occurrence of many terrorist incidents ranging from 
assassinations , bombings, hijackings and hostage-taking. 

 
And manifested this interest in addressing the League of Nations this problem in a 
draft international convention in 1937, and Brtakul an international tribunal criminal 
prosecution of individuals accused of terrorism , but that this agreement did not 
succeed and the application due to lack of quorum sufficient for ratification, however, 
continued interest in attempts agreements international fight against terrorism in 
different areas ranging as far as exposure to the dangers of terrorism , and after the 
events of September 11, 2001 , in the United States doubled the attention of the 
international community , and has appeared many questions, اهتفنتكا attempts 
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prejudiced , I went out explanations wrong linking these events either to Islam and the 
rebellion victims of globalization and Western society, the rebellion by some groups 
in the light of the political sense of oppression and injustice , which is located on the 
shoulders of some peoples . 

 
Has been active United Nations, particularly through the General Assembly and the 
Security Council to confront this phenomenon, it issued many of the decisions , the 
most important Security Council resolution No. 1373 , issued in October 2001 , and 
included measures unprecedented in the world of international law and set up a 
special committee to confront terrorism have special powers to check the response of 
states with the measures contained in Security Council resolution in this regard , and 
the difficulties of combating terrorism has فنتكأ concept ambiguity big miss to the 
selection and objectivity, which required the intervention of criminal law to avoid 
expressions emotional non-specific , and adhere to the principles that govern this law 
in order to legal security. 

 
The required counter-terrorism legal side at the international level and internal 
attempt a definition of terrorism , it can be in the light starting to determine the legal 
methods to stand firmly in the face and to avoid misuse requires more legal precision 
to counter terrorism as a kind of violence intended to spread terror in the community 
in order to reach a political outcome or to return a criminal , stop this precision on the 
balance between the imperatives of security against terrorism and the requirements of 
the protection of human rights in the state legal , so we are faced with two types of 
challenges to combat terrorism, security challenges related to the dangers that ensue 
threatening security and public order , and the challenges legal relating to human 
rights and standards that must be adhered to for the purpose of confirming the 
existence of the legal state , so it was the fight against terrorism of thorny legal issues. 
  
Not only difficult for the national law , but also extends to international law itself, 
which handles terrorism as an international crime , which had preferred to lead in the 
face of this phenomenon by imposing obligations on States to combat terrorism , has 
got international law in this confrontation side by side with the already face in 
different to the violence in armed conflict, manifested in war crimes and crimes 
against humanity , genocide , and the rule of law bear criminal law brunt in the fight 
against terrorism, and that between international law and national law , the former 
cares about the affairs of the international community and the imposition of 
international obligations on the states, the second applies these commitments and take 
into account at the same time privacy interests protected national , has been involved 
international law with national criminal law in nature penal through a branch called 
international law, criminal , and combines international criminal law between the 
character of international law in terms of the sources and the nature of the criminal 
law in terms of the means and raised , it is as international law includes the sources of 
this law, and as a criminal law needs to texts substantive and procedural clear 
precision applied eliminate international , and the process of linking the two laws are 
reflected in the national law adopted in this regard to international law to a large 
extent and indirectly . 

 
This study aims at clarifying the most different problems surrounding this issue and 
try to resolve them to pave the way for all of the legislation and the national judiciary 
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with regard to terrorism , and it should be noted that the fight against legal terrorism 
relating to public international law from the two sides , the first that general 
international law, through international conventions the source is directly involved in 
most cases of national law with regard to the criminalization of terrorism in 
accordance with the rules of international criminal law with respect to the application 
of this law , and the other that some of the crimes of terrorism is characterized by the 
international character which enters within the scope of international criminal law , 
and the overlap of these crimes with descriptions of other legal crimes of violence 
addressed by this law , may exceed the terrorist acts of violence described the scope 
of international criminal law , and is considered an armed attack without prejudice to 
international peace and security , is facing international measures determined by 
public international law through the Charter of the United Nations or by using the 
right of legitimate defense . 

 
That terrorism in all its means and that was assaulted flagrant on national security and 
public order , but the legitimacy of the fight against terrorism requires compliance 
with the law all that protects the rights and all offering guarantees , was marked by 
contemporary international order breadth of international relations , development, and 
overlap of common interests between states are increasingly the result of the 
tremendous development in various fields of science , especially in the field of 
transportation and international communications , said the international community 
has sought to develop a means to organize relations between states and the settlement 
of disputes that may lead to serious consequences, and that's what requests to find 
ways with which to be regulated their relations with each and coordinate the interests 
through the establishment of international institutions will organize international 
interests between states is to achieve mutual benefits for all, and was the best reached 
by the international community to achieve is to create a United Nations that have 
managed during the period of international balance to achieve many achievements, 
especially with regard to the achievement of international peace and security , and the 
granting of oppressed peoples the right to self-determination and gaining 
independence , the adoption of the principles of human Rights in 1948 , and the four 
Geneva Conventions on the protection of victims of war in 1949, and many of the 
legal rules that systematic relations between states in my time of peace and war , and 
despite the significant benefits achieved by organizations international , but the 
international regulation of exposure to many of the challenges that hinder its 
development because of the dominance of international tended to impose its will on 
other countries to pursue their interests at the expense of humanitarian interests , 
which made them take advantage of these organizations and turning off track , as it 
remains needed urgently for its humanity of data large , colorful international 
organizations at the present time , including international organizations, involving all 
countries such as the United Nations and the World Trade Organization and 
organizations concerned with air navigation , marine and telecommunications and 
meteorological and other international organizations , which includes all or the 
majority of countries in the world and many of these organizations will choose what is 
useful and important during our research on the subject studied in the fight against 
terrorism , as the international community has witnessed the phenomenon of regional 
organizations such as the European Union and the Organization of African Unity and 
the League of Arab States and several other regional organizations. 
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 :المقدمة 
 ظهرت فكرة اإلرهاب في القاموس السياسي منذ القرن الثامن عشر منسوبة الى            

 اذ  ،نظام الترويع وعصر الرعب الذي عرفته الثورة الفرنسية في عهد روبـسبير           

، وإنما أنحصر   اذ تمتد جذوره الى أعماق التاريخ     ان اإلرهاب ليس بظاهرة جديدة      

 .ه وضحاياهتطوره في اختالف أسبابه وتنوع أشكاله وأساليب

يـة  تـى نها  وقد ظلت فكرة اإلرهاب مرتبطة بوسائل الدولة في القمـع ح          

، فقد نسب الى بسمارك أنه أثـار الرعـب لـدى بروسـيا              الحرب العالمية الثانية  

فرض الحكم النازي الرعب في     ، كما   الجيش كوسيلة للسيطرة االجتماعية   باستخدام  

و تـدريجي انتقلـت     ح وعلى ن  ،وسيا الرعب في ر   ينتال، مثلما فرض حكم س    أوربا

 ففي القرن التاسع عشر     ،فرادفكرة اإلرهاب من ممارسات الدولة الى ممارسات األ       

 وفي البلقان قتل االنفصاليون األثنيون االرشيدوق       ،كوسيلة للصراع الطبقي  هرت  ظ

 * 19141 عامفرانز فرديناند

 ألكـسندر ملـك      وقتـل الملـك    ، عجل بالحرب العالمية األولى    االمر الذي 

 ،، مما أدى الى نشوب أزمة دبلوماسية في عـصبة األمـم           1943يوغسالفيا عام   

في القاهرة وقتل الكونـت     )) Moyne((وأدى قتل المتطرفين اليهود للورد موين       

وبعـد الحـرب    ،  تقالل إسرائيل  وسيط األمم المتحدة الى التعجيل باس      *2برنادوت

 الثانية تنامت حركات التحرير ضد االستعمار كما في الجزائر وفلسطين           ،العالمية

جود اإلرهاب واتهـام جماعـات      واستندت مقاومة هذه الحركات على اإلدعاء بو      

 ، رهاب ذريعة للتـدخل فـي شـؤون الـدول          وقد استخدم اإل   ،التحرير باإلرهاب 

واعتباراً من القرن العشرين تطورت فكرة اإلرهاب تحت تأثير أسباب إيديولوجية           
                                                 

سراييفو كان ارشيف االمبراطورية الهنغارية ووريث عرشها وكان في اغتياله في : فرانز فرديناند*  )1

 السبب المباشر في اعالن النمسا الحرب على صربيا مما ادى 1914في الثانت والعشرين من حزيران عام 

 .الى اعالن المانيا والدول المتحالفة مع صربيا

 1895هو دبلوماسي سويدي تراس الصليب االحمر السويدي ولد في الثاني من كانون الثاني من عام * )2

بالقدس وهو من العائلة المالكة السويدية ويعتبر االبن االصغر الوسكار الثاني  1948/ايلول /17وقتل في 

 . الذي كان ملك السويد والنروج
 



9 
 

رهاب حتى وصل األمر الى ظهـور       كما تطورت وسائل اإل   ،  أو دينية أو سياسية   

، حيـث طـور اإلرهـاب        أو إرهاب الدمار الشامل    ب المفرط يسمى باإلرها ،  ما

،  الدمار الشامل وخاصة البيولوجية، منهـا المـشعة والنوويـة          أساليبه الى أسلحة  

وانتهز اإلرهابيون التقدم التكنولوجي واستثمروا مناخ العولمـة السـتغالل كـل            

تسهيالت وسائل االنتقال وسهولة نقل األموال وسرعة وسائل االتصال وهـو مـا             

 ،، وان ما يسمى بتنظيم القاعدة يعد مثاالً له         اإلرهابي  الى القول بعولمة التهديد    أدى

، ف واجهة رئيسية تتصدر هذا العـالم       انتشار اإلرهاب الى ان صار العن      ،وقد أدى 

وتهدد األمن والسالم وتعرض االستقالل للخطر وهو مالم تفلت منه دول تتـصف             

 القـرن الماضـي أحـداثاً إرهابيـة         باألمن واالستقرار كمصر والتي شهدت منذ     

 وأما االهتمام الدولي في مواجهة اإلرهاب       ،استهدفت ضرب استقرارها واقتصادها   

ومكافحته فأنه منذ النصف األول للقرن العشرين بدأ المجتمع الدولي يـولي هـذه              

الظاهرة اهتماماً خاصاً بعد وقوع كثير من األحـداث اإلرهابيـة تنوعـت بـين               

 . يرات وخطف الطائرات وأخذ الرهائنتفجاالغتياالت وال

اتفاقية في مشروع    هذا االهتمام في تناول عصبة األمم هذه المشكلة          جلىوت

، وبرتكول بإنشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة األفراد المتهمين         1937دولية عام   

باإلرهاب اال ان هذه االتفاقية لم يكتب لها النجاح والتطبيق بـسبب عـدم تـوافر                

 فـي محـاوالت عقـد      االهتمام   ومع ذلك استمر   ،عليهاصاب الكافي للتصديق    الن

اتفاقيات دولية لمحاربة اإلرهاب في مجاالت مختلفة تـدرجت بقـدر تعرضـها             

كية ، في الواليات المتحدة األمري    2001 أيلول   11، وبعد أحداث    ألخطار اإلرهاب 

 محـاوالت   فتهـا ، اكتن تضاعف اهتمام المجتمع الدولي، وظهرت تساؤالت كثيرة      

د ، خرجت بتفسيرات خاطئة تربط تلك األحداث اما باإلسالم وأمـا بتمـر            مغرضة

، وأما بتمرد بعض الجماعات في ضوء إحساسها        ضحايا العولمة والمجتمع الغربي   

 .  يقع على كاهل بعض الشعوببالقهر السياسي والظلم الذي

ومجلس األمن  وقد نشطت األمم المتحدة وخاصة من خالل الجمعية العامة          

 أهمها قرار مجلس األمن رقم ،ظاهرة فأصدرت عديداً من القراراتلمواجهة هذه ال
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، وتضمن تدابير غير مـسبوقة      2001ي أصدره في تشرين األول عام       ، الذ 1373

في عالم القانون الدولي وانشأ لجنة خاصة لمواجهة اإلرهاب تملك سلطات خاصة            

التي تضمنها قرار مجلس األمن فـي هـذا         للتحقق من تجاوب الدول مع التدابير       

  غموض كبيـر   ه وما يتعلق بصعوبات مكافحة اإلرهاب فقد أكتنف مفهوم        ،الشأن

، األمر الذي تطلب تدخل القانون الجنائي لتجنـب         لموضوعية وا أفتقد الى التحديد  

لقـانون  ، وااللتزام بالمبادئ التي تحكم هـذا ا       االصطالحات العاطفية غير المحددة   

 .لى األمن القانونيحرصاً ع

وقد اقتضت مكافحة اإلرهاب من الجانب القانوني على المستوى الـدولي            

، يمكن في ضوئه االنطالق الى تحديـد        لداخلي محاولة وضع تعريف لإلرهاب    وا

زم في مواجهته وتجنب إساءة استخدامه ويتطلب ذلك        حاألساليب القانونية للوقوف ب   

 اإلرهاب بوصفه نوعاً من العنف يهدف الى بث         المزيد من الدقة القانونية لمواجهة    

، الرعب في المجتمع من أجل الوصول الى نتيجة سياسية او الى عائـد أجرامـي              

تتوقف هذه الدقة على التوازن بين الضرورات األمنية لمكافحة اإلرهاب ومتطلبات 

 التحـديات    لذا نحن أمام نـوعين مـن       ،قوق اإلنسان في الدولة القانونية    حماية ح 

م عنـه مهـددة األمـن       ، تحديات أمنية تتعلق باألخطار التي تنج      مكافحة اإلرهاب ل

 قانونية تتعلق بحقوق اإلنسان ومعاييرهـا التـي يتعـين           ، وتحديات والنظام العام 

 مـن   ، لذا كانت مكافحة اإلرهـاب      الدولة القانونية  رض تأكيد وجود  لغااللتزام بها   

 . الموضوعات القانونية الشائكة

، بل تمتد الـى القـانون       الصعوبة على القانون الوطني فحسب    وال تقتصر   

الدولي ذاته الذي يعالج اإلرهاب بوصفه جريمة دولية والذي كان له فضل السبق             

زامات على الدول لمكافحة اإلرهاب،     في مواجهة هذه الظاهرة من خالل فرض الت       

ة  بـصور  وقد نهض القانون الدولي بهذه المواجهة جنباً جنب مع سبق مواجهتـه           

، تجلت في جرائم الحرب وجرائم االعتداء علـى         مختلفة للعنف في النزاع المسلح    

 القسط  وفي دولة القانون يتحمل القانون الجنائي،اإلنسانية وجريمة اإلبادة الجماعية

، والقـانون الـوطني،     األكبر في مكافحة اإلرهاب، وذلك ما بين القانون الـدولي         
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، رض االلتزامات الدوليـة علـى الـدول       لدولي وبف فاألول يهتم بشؤون المجتمع ا    

 خصوصية المصالح الوطنية   والثاني يطبق هذه االلتزامات ويراعي في ذات الوقت       

وقد أشترك القانون الدولي مع القانون الجنـائي الـوطني فـي طابعـه              المحمية،  

، ويجمع القانون الـدولي     يالجزائي من خالل فرع له يسمى بالقانون الدولي الجنائ        

 بين طابع القانون الدولي من حيث مصادره وبين طابع القانون الجنائي من            لجنائيا

، وبوصفه  اً دولياً يضم مصادر هذا القانون      فهو بوصفه قانون   ،حيث وسائله وأثاره  

ة واضحة الدقة يطبقها قضاء     قانوناً جنائياً يحتاج الى نصوص موضوعية وإجرائي      

 تتجلى في ان القانون الوطني يعتمد في هذا          الربط بين القانونين    عملية  وان ،دولي

 .لي الى حد كبير وبطريق غير مباشرالشأن على القانون الدو

 هذه الدراسة استجالء أهم المشكالت المختلفة التـي تكتنـف هـذا             تهدف

الموضوع ومحاولة حسمها لتمهيد الطريق أمام كل من التشريع والقضاء الـوطني      

تنويه الى ان المكافحة القانونية لإلرهـاب تتعلـق          وانه يجدر ال   ، شأن اإلرهاب  في

، مـن خـالل      األولى ان القانون الدولي العـام      ،بالقانون الدولي العام من وجهتين    

المواثيق الدولية يعد مصدراً غير مباشر في معظم األحوال للقانون الوطني فيمـا             

 بشأن تطبيق   تعلق فيما ي  عد القانون الدولي الجنائي   وفقاً لقوا يتعلق بتجريم اإلرهاب    

 واألخرى انه بعض جرائم اإلرهاب تتصف بالطـابع الـدولي ممـا             ،هذا القانون 

 وتتداخل هذه الجرائم مع أوصاف قانونية       ،يدخلها في نطاق القانون الدولي الجنائي     

 وقـد تتجـاوز أعمـال العنـف         ، العنف التي يعالجها هذا القانون     أخرى كجرائم 

لحاً يخـل   ، وتعتبر اعتداء مـس     الدولي الجنائي  هاب نطاق القانون  الموصوفة باإلر 

، يواجه تدابير دولية يحددها القانون الدولي العام من خالل          بالسلم واألمن الدوليين  

 .شرعيميثاق األمم المتحدة أو باستخدام حق الدفاع ال

 على األمن القومي والنظـام      ان اإلرهاب بجميع وسائله وان كان اعتداء صارخاً       

ن ن شرعية المكافحة لإلرهاب تتطلب االلتزام بالقانون بكل ما يحميه م          ، اال ا  العام

وقد تميز النظام الدولي المعاصـر بأتـساع        حقوق وبكل ما يوفره من ضمانات،       

،  المشتركة بين الدول بشكل متزايـد      العالقات الدولية وتطورها وتداخل المصالح    
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ئل المواصالت جال وساوكان نتيجة التطور الهائل في مختلف العلوم وخاصة في م

 الوسائل الكفيلة في تنظيم     الى وضع  المجتمع الدولي    سعي، ان   واالتصاالت الدولية 

، وهذا ما   ات التي قد تؤدي الى عواقب وخيمة      العالقات بين الدول وتسوية المنازع    

تطلب البحث عن وسائل يمكن بواسطتها ان تنظم عالقاتها مع بعـضها وتنـسيق              

ء مؤسسات دولية تتولى تنظيم المـصالح الدوليـة بـين    مصالحها عن طريق أنشا 

، وكان أفضل ما توصل أليه المجتمـع        ل يحقق المنافع المتبادلة للجميع    الدول بشك 

الدولي الى تحقيقه هو أنشاء األمم المتحدة التي استطاعت خـالل مـدة التـوازن               

األمـن  لق بتحقيق الـسلم و    الدولي ان تحقق العديد من المنجزات وخاصة فيما يتع        

، ي تقرير مصيرها ونيلهـا اسـتقاللها      ، ومنح الشعوب المضطهدة حقها ف     الدوليين

اصة بحماية   جنيف األربع الخ   ات، واتفاقي 1948رار مبادئ حقوق اإلنسان عام      وإق

، والعديد من القواعد القانونية التي تظم العالقات بـين          1949ضحايا الحرب عام    

رغم من الفوائد الكبيـرة التـي حققتهـا          وعلى ال  ،الدول في وقتي السلم والحرب    

المنظمات الدولية اال ان التنظيم الدولي تعرض للعديد من التحديات التـي تعيـق              

تطوره بسبب الهيمنة الدولية التي اتجهت الى فرض إرادتها على الدول األخـرى             

منظمات ، مما جعلها تستغل هذه ال     لح اإلنسانية لتحقيق مصالحها على حساب المصا    

تقدمه لإلنسانية من   ، اذ تبقى الحاجة أليها ملحة لما        ا عن مسارها الصحيح   هحولوت

، وتعددت المنظمات الدولية في الوقت الحاضـر منهـا منظمـات            معطيات كبيرة 

عالمية تضم جميع الدول مثل األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمـات            

ـ       سلكية والالسـلكية واألرصـاد     المعنية بالمالحة الجوية والبحرية واالتصاالت ال

الجوي وغيرها من المنظمات العالمية التي تضم جميـع او غالبيـة دول العـالم               

ولكثرة هذه المنظمات سوف نختار ما هو مفيد ومهم أثناء بحثنا فـي موضـوع               

 كما وشهد المجتمع الـدولي ظـاهرة المنظمـات          ،دراستها في مكافحة اإلرهاب   

ي ومنظمة الوحدة األفريقية وجامعة الـدول العربيـة         اإلقليمية مثل االتحاد األورب   

  .يد من المنظمات اإلقليمية األخرىوالعد
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 الباب التمهيدي 

 مفهوم المنظمة الدولية 
 

، لشعوب القديمة والعصور التاريخية   تعود المنظمة الدولية في جذورها الى ا      

كـرين منـذ اقـدم      لمف وا لعلمـاء  وا حيث قد راودت فكرة المنظمة الدولية الفقهاء      

، ومع كل ذلك فأن هذه الفكرة للتنظـيم         الدولالعصور لغرض التنظيم الدولي بين      

الدولي لم تظهر الى حيز الوجود سوى في مراحل الحقة حيث تكتمـل االسـباب               

، وان مضمون فكرة المنظمة الدولية      )1(الموجودة لها لكي يتم وضعها حيز التنفيذ        

، ان  سلماً واعمق أمناً وأشمل تعاونـاً     ل تكون أكثر    يكمن في ان العالقات بين الدو     

، وفـي   نتظمة عبر تنظيمها  بأجهزة منظمة     كانت هذه العالقات بين الدول تكون م      

، وتنتشر الفوضى العالمية    ة الغاب يعحال غياب مثل هذا التنظيم سوف تظهر شر       

ـ       ،  او ان تكون على شكل امبراطورية عالمية       اتين حيث ان العالم كان يتردد بين ه

ولهذا المفهوم  ،  الصورتين دون ان يتمكن من تحقيق االمن والسلم والتعاون الدولي         

، وال  مشاكل وتحقيق التعـاون   تظهر المنظمات الدولية لتنظيم الدول كوسيلة لحل ال       

 من خالل التنظيم الدولي بوجود هيئة او منظمة دولية دائمية           االيمكن تحقيق ذلك    

 .لك ومن خاللها يعمل على تحقيق ذ

افة الى انها تقـدم     ضاذن فالمنظمة الدولية هي جوهر فكرة التنظيم الدولي ا        

 المنظمة الدولية ليست غاية     ،الدليل الخارجي أو الظاهري على وجود هذا التنظيم       

، بأعتبار انه ال يتصور تحقيق      قيق التنظيم الدولي  في ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتح      

، وكما هو الحال داخل الدول حيـث ال         ليةبدون وجود منظمة او منظمات دو     ذلك  

يتصور تحقيق االمن والسلم والعدل داخل اقليم اي دولة ما لم يكن هناك تنظيم في               

  .)2(هذا االقليم 

                                                 
  .465 ص ، 1966حسن صعب ، تكوين الدولة ، دار العلم للماليين ، بيروت ، . د )1(
 .49 ص ، 1973فكر ، الواقع ، دار اليم الدولي العالمي بين النظرية ومحمد عزيز شكري ، التنظ. د )2(
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لحيلولة دون تغيير الواقـع الـدولي، او االخـالل          ان التنظيم الدولي يهدف الى ا     

، عبر اتخاذ اجراءات  مالة، والعالقات فيه او تبديلها بما يالئم مصالح دوبأوضاعه

 كما ان االمـن   ،، او مانعة لمحاوالت هذه الدولة او مجموعة الدول        اغطةضدولية  

اعـات القائمـة بـين الـدول        الجماعي يستنكر استعمال العنف المسلح لحل النز      

لنزاعـات   وا ، بل انه يجب استعمال الطرق السلمية لحل هذه المـشاكل          وسياستها

هي السائدة في ذلك العصر     )) الحق للقوة ((القديم فكرة    كانت في المجتمع     ،الدولية

حيث كانت القوة هي االساس في تحديد اطار استراتيجيات الدول وهي المحـرك             

، فأن الدولة االقوى كان     رجية وتقرير طبيعة اهداف سياستها    ألنماط العالقات الخا  

 مـن   ألخرىالدول ا وما زالت تستغل القوة لغرض  تحقيق مصالحها على حساب           

 ،سببه من اضرار للمصالح الدوليةت، وبغض النظر عما     دون اي اعتبار لمصالحهم   

موجودة حتى الوقت الحاضر بالرغم من النظريـات        )) الحق للقوة ((لت فلسفة   وظ

، امـا   قوة هي الواقـع فـي التعامـل الـدولي         ، ألن ال  المثالية حول هذا الموظوع   

 . )1(األخالقيات فتقع في مكان ما بينهما 

د انتشار الحروب وانطالقا من هذا الواقع بدأ فقهاء الـسياسة الدوليـة             وبع

، ونظام االمن الجمـاعي لغـرض       ت القامة السلم واالمن العالميين    بوضع النظريا 

دولي بسالم وامـن  ردع المعتدين الهدف من ذلك هو من اجل ان يعيش المجتمع ال      

نظيم الدولي لـم تظهـر      الت، ففكرة   ة كافة م تلتزم بأحترامها الدول   ، وفق نظ  وكرامة

 بالتطور شيئا فشيئا مثل كـل التنظيمـات االجتماعيـة           فهي أخذت ،  بقفزة واحدة 

 . لو كان هذا التطور بطيئا بشكل عام اال انه ما زال مستمرا و  ،االخرى

بعد الحروب المتعددة التي شهدتها بقاع العالم المختلفة ظهرت محـاوالت            

لية في الميادين السياسية والقانونية واالقتـصادية       تنظيمات دو جدية وعملية ألقامة    

، وقد كان للمباحثات والمشاورات     قافية وغيرها من الميادين األخرى    والتجارية والث 

الثنائية بين الدول مباشرة او من خالل المؤتمرات الدولية أثراً واضحاً في تشكيل             

، ولعل أبرام    الدولي يمالخارطة السياسية في العالم وتحديد مالمح وأسس قيام التنظ        
                                                 

د      . د )1( روت ،            وا خليل حسين ، النظام العالمي الجدي اني ، بي ة ، دار المنهل اللبن رات الدولي  ص ، 2009لمتغي
93.  
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 التي وضعت حداً للحروب األهلية الطويلة في أوربا         *1648فاليا عام   معاهدة وست 

، حيـث   التنظيم الدولي الجديد فـي العـالم      كان لها األثر الكبير في أرساء دعائم        

 الذي قام على ضـرورة      هما المبدأ األشارة الى عدة مبادئ     تضمنت تلك المعاهدة ا   

لتـضامن بـين    لدولية على أسس قاعدة التوازن والمـشاركة وا       أرساء العالقات ا  

المستمر لمعالجـة   ، والتأكيد على االجتماع الدائم والتشاور       مصالح الدول األوربية  

  .)1(قضاياها الداخلية والخارجية 

 الكثيـر   1648  عام فالياات األوربية الالحقة لمعاهدة وست    لقد دفعت المؤتمر   

، ومنها شعوب القارة األمريكية التي      لتقارب فيما بينها  لم على تحقيق ا   من دول العا  

، أضافة الـى ظهـور      1889ريكية في العام    لدول األم أسست أتحاداً سمي بأتحاد ا    

اتحادات وتنظيمات دولية أخرى في ميادين أخرى في الجوانب غيـر الـسياسية             

 جمعيات  بسبب التوسع والتطور في الميادين الصناعية والتجارية والثقافية وأنشاء        

 . نية مختلفة لها ومهوأتحادات ادارية 

ـ لقد تطورت فكرة التنظيم الدولي باضطراد بعـد مـؤتمر وس            تفاليا ـــ

)West phalia ( الذي أعلن عن والدة فكرة التنظيم الدولي على الساحة األوربية
، ومنها مـؤتمر فيينـا لعـام    عده في القرون الالحقة المؤتمرات   حيث توالت ب   ،)2(

الذي عقد بعد انتهاء الحرب النابليونية أثر هزيمة فرنسا على يد أئـتالف              1815

بريطانيا وهولندا والنمسا وهنغاريا وأسبانيا وروسيا وبروسيا في معركة واترلـوا           

ألمـم  وحال انتهاء الحرب العالمية األولى أنشأت عصبة ا        )Waterloo(الشهيرة  

أ تـوازن   لعصبة تراجع مبـد   ، وفي فترة وجود ا    م1919عام  ) فرساي(في مؤتمر   

مبدأ األمن الجماعي الذي تبنته العصبة وهـو        حل محله   و القوى الذي كان سائداً     

                                                 
 1648تشرين االول من عام /24 و1648كانون الثاني من عام /30هو صلح تم في :معاهدة وستفاليا *

 المفاوضات في شانها في مدينة مونستر واوزنابروك وهو اسم عام يطلق على سلسلة من المعاهدات دارت

في وستفاليا قد نهت هذه المعاهدات حرب االعوام الثمانيين وحرب االعوام الثالثين ووقعها مندوبون عن 

  .االمبراطورية الرومانية وفرنسا والسويد واالمارات البروتستانتية
  .48 – 47 ، الصفحات 2006ي ، بيروت محمد المجذوب ، التنظيم الدولي ، مكتبة الحلب. د )1(
)2( James E.Doughefy and P. Faltzgraff , Contending Theories of Internationl 

Relations , New York 1997 , P. 19 .                                                                               
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المبدأ الذي نبذ فكرة التهديد الموجه الى الدولة وأعتباره تهديداً لمجموع أعـضاء             

 . العصبة 

أحد أهم المحاوالت الجادة    ويمكن القول ان قيام عصبة  األمم كان في وقته            

تـي سـببتها    مجال التنظيم الدولي على الساحة الدولية بعد النتائج المرعبـة ال          في  

، لذلك تعد العصبة فقرة نوعية في مجال التنظيم الدولي اال           الحرب العالمية األولى  

انها كانت التجربة األولى في تاريخ البشرية التي تم فيها أنـشاء منظمـة دوليـة                

لكن اآلمال التي عقدت علـى       )1( دائمة   سياسية ذات طابع عالمي ومزودة بأجهزة     

قيام العصبة من حيث استتباب األمن والسالم الدوليين ومنع الحروب اعتماداً على            

مبدأ األمن الجماعي سرعان ما تبخرت وانهارت في ضوء العديد من المعطيـات             

والوقائع التي تجذرت من خالل االفكار والعقائد المتطرفة التي حاولـت تفجيـر             

ع القائمة في أوربا والعالم أنطالقاً من شعارات وأساليب مبنية على أساس            األوضا

هناك خلل واضح   ، وكان نتيجتها ان اصبح      لتعصب الفكري واالجتماعي والقومي   ا

في أستقرار األوضاع على الساحة األوربية وعموم الساحة الدولية مما أضـعف            

تي عكستها نتـائج لحـرب      من جدوى الترتيبات السياسية والقانونية واالرضية ال      

العالمية األولى وأدت الى اتساع الهوة بين مصالح الدول المتطرفـة ومتطلبـات             

األمن والسالم واالستقرار الدولي حتى وصل األمر الى أشـعال لهيـب الحـرب              

دائمة تستطيع تحمـل    وت عصبة األمم كهيئة دولية      مالعالمية الثانية وأذن رسمياً ب    

 الثانية بالدول المتحالفة ضـد       لقد دفع قيام الحرب العالمية     بهااألعباء التي انيطت    

ية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي الـى         زالمانيا وأيطاليا الغا  

التفكير بأيجاد منظمة دولية جديدة تحل محل عصبة األمم التي انهارت حال اندالع    

  والدة هيئة األمم المتحـدة بعـد ان        ، وهكذا تم االعالن عن    ثانيةالحرب العالمية ال  

، من خالل المؤتمر الذي عقد في العـام         1945وضعت الحرب أوزارها في عام      

م حاطة بمفهوم المنظمة الدولية  سنقس     ة اال تيسكو األمريكية وبغي  نفسه في مدينة مون   

 .البحث في هذا الموضوع الى ثالثة فصول على النحو التالي 
                                                 

شرين أول  حسن نافعة ، األمم المتح    . د )1( وبر  / دة في نصف قرن ، الكويت ، عالم المعرفة ، ت  ، ص 1995أآت
22.  
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 الفص األول  

 ظمة الدولية و وظيفتهاتعريف المن

 

بغية تعريف المنظمة الدولية ومعرفة أنواعها واقسامها وتحديـد وظائفهـا           

ظمة الدوليـة   سنتناول هذا الفصل في ثالثة مباحث يتعلق األول منها بتعريف المن          

، والثالـث   للمنظمات الدولية ، والثاني عن الشخصية القانونية      وتقسيماتها وأنواعها 

 .الدولية ائف المنظمات عن وظ

 

 المبحث األول

 نواعهااقسامها واتعريف المنظمة الدولية و       
 

في امكانية  تظهر  ، لكن صعوبة االمر     لمنظمة الدولية تعريفاً قانونياً   يمكن تعريف ا  

 بين ثالثة مصطلحات متميزة بالرغم من اتصالها الوثيق بعـضها            والتداخل الخلط

 لكـل مـن هـذه       مناسبحديد المفهوم ال  بالبعض االخر االمر الذي يفرض علينا ت      

 :المصطلحات وهي 

نونية المنظمة لموضوع رئيسي    وهو مجموعة من القواعد القا    :  النظم الدولية    -أ  

 في القـانون الـداخلي       والزواج  موضوعي محدد مثل نظم الملكية     ذو أطار ،  معين

ما ان دراسة   ونظم الحياد والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في القانون الدولي العام ك         

نظمـات الدوليـة بمعناهـا       الم في أطار القـانون الـدولي تعنـي       النظم الدولية   

، كالمعاهدات والعالقات الدبلوماسية والقنصلية والمؤتمرات والحرب       االصطالحي
)1(. 

                                                 
 المجلد األول ، النظرية العامة والمنظمات العالمية البرامج والوآاالت –خليل حسين ، التنظيم الدولي . د )1(

  .69 ص ، 2010المتخصصة ، دار المنهل اللبناني ، بيروت ، 
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فهو التركيب العضوي للجماعة الدولية من خالل العالقـات         : ظيم الدولي   ن الت -ب

 . طور الى ما هو افضل فيما بينهم تشمل احتماالت الت

تيـة وبالشخـصية    وهي كل هيئة دائمة تتمتع بـاالدارة الذا       :  المنظمة الدولية    -ج

فاق مجموعـة مـن الـدول علـى         ، وتتكون هذه المنظمات من ات     القانونية الدولية 

، والهدف من انشائها اعتمادها كوسيلة من وسائل التعاون االختياري فيمـا            انشائها

  .)1(الت المعينة الذي يحددها االتفاق المنشئ للمنظمة بينها في احدى المجا

 

 المنظمة الدولية وعناصرها االساسية : أوالً 

، ء الفقهاء حول تحديد هذه العناصـر      للمنظمة الدولية عناصر اساسية اختلفت أرا     

، الرادة الذاتيـة   وا هما االستمرار ، و يسيينوقد جمعها بعض الفقهاء بعنصرين رئ     

 : وهي )2( العناصر لدى اخرين الى عشرةوقد وصل عدد هذه

 عنصر االستمرار  -

 الشخصية القانونية  -

 االستناد الى اتفاقية دولية ذات طابع دستوري  -

 وجود امانة عامة دائمة  -

 التمتع بقدر معين من الحصانات واالمانات  -

 االستعانة بعدد من العاملين الدوليين وبممثلي الدول االعضاء  -

 من اشخاص القانون الدولي االخرى االعتراف بالمنظمة  -

 االعتراف للمنظمة بسلطة اصدار القرارات  -

 التزام الدول االعظاء في المنظمة باالشتراك في تمويل نفقاتها  -

 التزام الدول اعضاء المنظمة بالعمل على تنفيذ ما قد تصدره من قرارات  -

 الـشائعة بـين     اال ان العناصر االساسية للمنظمة الدولية تختصر في اربعة وهي         

 : فقهاء القانون الدولي وهي 
                                                 

 117 0 116 صيد ، العالقات الدولية ، الدار الجامعية بيروت ، من دون تاريخ ، سامي عبد الحممحمد . د )1(
. 
 .122 المصدر نفسه، ص  )2(
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 .عنصر االرادة الذاتية -

  .عنصر الكيان المتميز المستمر -

 .دوليةواالستناد الى اتفاقية  -

وعدم انتقاص المنظمة من سيادة الدول المشتركة في عضويتها بأعتبارها فـي             -

جاالت ي م الواقع مجرد وسيلة للتعاون أالختياري بين مجموعة معينة من الدول ف          

 . لها، وفيما يلي شرحاًمحددة يتفق عليها سلفاً

 

  االرادة الذاتية للمنظمة الدولية -أ

ان االرادة الذاتية للمنظمة الدولية هي التي تميزها عن ارادة الدول المكونة            

المعاهدة الشخصية القانونية الدولية في الحدود التي ترسمها فأنها تتمتع  بالتالي ،لها

ـ    وهي في الواقع شخصية قانونية من طبيعـة خاصـة         ،   لها منشأةال ن  تختلـف ع

وليس مـن   الشخصية القانونية التي تتمتع بها الدول والتي تستمدها من وجودها،           

 ومن مقتضى تمتع المنظمة باالرادة الذاتيـة ان         ، اتفاق او نظام دولي خاص     خالل

آثـار  ، فـال تتوجـه       من تصرفات عن الدول المكونة لهـا       تتميز عبر ما تجريه   

التصرف الى هذه الدول كل على حدة بل المنظمة نفسها بأعتبارها شخصاً قانونياً             

ها لتحقق هدفاً او اهـدافاً      اعتبارياً مستقلة في حياتها القانونية عن الدول التي انشأت        

 التي   ان طبيعة هذا العنصر او عدمه ياتي في طليعة االعتبارات االساسية           ،معينة

، والحقيقة ان التمييز بين االرادة الذاتية للمنظمـة         عن غيرها تميز المنظمة الدولية    

الفارق القانوني الدقيق والجوهري    وغيرها من االرادات األخرى يتضح من خالل        

بين مضمون ارادة المنظمة ومضمون ارادة الدول المشتركة فـي تكـوين االرادة            

  .)1(االولى المتميزة في مضمونها وفي شخصية المعبر عنها 

 عنصر الكيان المستمر  -ب

اذا لم يتوافر للمنظمة الدولية كيان متميز من الصعب قيام هذه المنظمة وان             

ل االتفاق المنشئ لها قائماً فالمنظمة الدولية كائن متميز عـن           ظهذا الكيان طالما    

                                                 
  .125 – 124 ص المصدر السابق ،سامي عبد الحميد ، العالقات الدولية ،محمد  )1(



20 
 

ة بنشاط االجهزة التي    ، لها حياتها الخاصة المرتبط    شائهاالدول التي اسهمت في أن    

كما ان الوجود المتميز يتطلب قدراً      ،  وتعتمد عليها في تحقيق اهدافها    ،  تتكون منها 

ل المنظمة قائمة الى مـا ال       ظ وال يقصد بالدوام ان ت     ،معيناً من االستقرار والبقاء   

 حـال المـؤتمرات     ، وانما المقصود ان ال يكون وجودها عرضياً ، كما هو          نهاية

، فأن ما يقصد بـدوام       واالستمرار  تفتقد الى عنصر الدوام    ألنها،  الدولية المستقرة 

 .، استقاللها في وجودها و في ممارساتها لنشاطها عن الدول المكونة لها المنظمة

 

  االستناد الى اتفاق دولي -ج

    ان انشاء المنظمة الدولية يستند الى اتفاق دولي ويحدد نظامها القانوني اهدافها            

القواعد التي  ، و ا مهمة تحقيق اهدافها   اليهواختصاصاتها واالجهزة المختلفة الموكل     

، وقد جرت العادة على ان تقوم الدول باالتفاق علـى انـشاء             تحكم سير العمل بها   

المنظمة وتنص على ذلك في معاهدة دولية او تنظمه في ميثاق دولـي او نظامـاً                

 .قانوني، ان يتم انشاء المنظمة الدولية بأتفاق ياً، فمن المفترض قانوناًاساس

   

  المنظمة الدولية وسيلة للتعاون االختياري - د

مام الدولة  طة عليا فوق الدول او ان يؤدي انض             المنظمة الدولية ال تعتبر سل    

يسياً فـي   اليها الى انتقاص من سيادتها حيث ان مبدأ سيادة الدولة ال يزال مبدأ رئ             

ية يقيد من حريـة     مام الى المنظمة الدول   ض، واذا كان االن   التنظيم الدولي المعاصر  

 فيما يتعلق بكل مـا مـا تبرمـه          أو سيادتها ،   بعضاً من شؤون   الدولة في ممارسة  

، ال  ، ثنائية كانت او جماعيـة     توياتهاالدولة من معاهدات ايا كانت طبيعتها أو مح       

، وهـذه   او طبيعة الدول المنـضمة اليهـا      تؤثر اطالقاً في طبيعة المنظمة الدولية       

 والمنظمـة ،  وال سلطة عليا او دولة فوق الدول      من االح المنظمة ليست بأية حال     

هي مجرد وسيلة للتعاون القائم على المساواة بين مجموعة من الدول في مجال او              

، ويترتب على ذلك ان اختـصاص       للمنظمةمجاالت تحدد سلفاً في االتفاق المنشئ       
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الخروج رورة وال يجوز كقاعدة عامة التوسع في تفسيره او          ضالمنظمة محددة بال  

 . )1(به عن مداه المحدد سلفاً 

 الجانبين العضوي والوظيفي للمنظمة الدولية : ثانياً 

جانبين اساسيين جانـب    ذو   نجد ان المنظمة الدولية      من خالل ما تقدم ذكره    

 :يفي ظ، واخر وعضوي

 

 في كونها هيئة ذات كيان دائم مستقر ، تتمتع بـاالرادة            يتمثل الجانب العضوي    -أ

 . والشخصية القانونية المتميزة عن الدول االعضاء فيها الذاتية

ان المنظمة الدولية هي وسيلة اتفاقية لتحقيق قـدر         يتمثل في    الجانب الوظيفي    -ب

معين بين مجموعة معينة من الدول في مجال او مجاالت محددة ياتي هذا الجانب              

 .الوظيفي للمنظمة 
 

جهـاز أو مجموعـة مـن        صورة    في عملياًأن الجانب العضوي الظاهر     

، ال يقوم اال لخدمة الجانب الوظيفي بأعتبار اداء الوظيفة الهدف االساسي            االجهزة

، اال ان هذا الفهم ال يؤدي       لهيكلي وا فسها بجانبيها الوظيفي  المبرر لوجود المنظمة ن   

يفي هـو روح     ان الجانب الوظ    التقليل من اهمية الجانب العضوي،     بالضرورة الى 

، والجانب العضوي هو جسم المنظمة بأعضائها المتعـددة          الدولية وعقل المنظمة 

المنظمة ال تعـد منظمـة اال       ف  حركتها لسيطرة الروح وحكم العقل،     الخاضعة في 

 وهناك بعض االراء ال تتفق مع هذا التكييف         )2(بأقتران جانبيها الوظيفي والهيكلي   

 يعرف المنظمة الدولية     هذا التكييف اذ   *القانوني مثال ذلك يخالف ستانلي هوفمان     

حقيـق  افرها نحـو ت   ظ، المتجهة من خالل ت    كافة صور التعاون بين الدول    ((بأنها  

، والمنشاة بأرادتها والعاملة في وسط الدول هـي         وضع معين في المجتمع الدولي    
                                                 

  156 ص ، المصدر السابقخليل حسين ، التنظيم الدولي ، ) 1(
 المجلد الثاني ، المنظمات القارية واالقليمية ، دار المنهل اللبناني ، –يم الدولي خليل حسين ، التنظ. د ) 2

 156 ص،  ، 2010بيروت ، 
 من ام يهودية واب امريكي عمل استاذ في جامعة هارفارد منذ عام 1928ستانلي هوفان من مواليد النمسا عام * 

 ) ر امريكي للنزعة اليغولية التاريخيةدينصو( وهو يتحدث اللغة الفرنسية بطالقه ويوصف انه 1953
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وال يهم في هذه الحالة ان يكون التعاون بين الدول       ... اشخاصه القانونية االساسية    

، ومن خالل    او اليتم داخل أطار قانوني محدد       بمعنى ان يتم   ،نظممنظماً او غير م   

، غير  انت المنظمة بهذا المعنى الوظيفي     واذا ك  ،اجهزة منحت اختصاصات محددة   

، او غير موجـودة ، فأن هذا ال يعني انها     لمنظمة فهي بالضرورة ذات هيكل هش     ا

 . )1()) ان فاعليتها بالضرورة اضعف أثراً

 من ميثاق االمم المتحدة على ضرورة احترام الدول         )100(ونصت المادة   

المتحدة و لمـوظفي االمانـة      االعضاء للصفة الدولية الخالصة لالمين العام لألمم        

 اضافة الى كل ذلك     عليهم في قيامهم بمهام وظائفهم،    ، وعدم محاولة التأثير     العامة

ولـة تـدخل فـي    فأن للمنظمة الدولية حصانة وأمتيازات تتمتع بها في اقليم كل د       

نظمة في حـدود معينـة      عضويتها ويتمتع بهذه الحصانة واالمتيازات موظفوا الم      

 بحريـة    كذلك فان مباني المنظمة ومتعلقاتها واموالهـا تتمتـع         ،وبشروط خاصة 

 خالصة القول ان المنظمة خاضعة في نشأتها وفـي          ،يستوجب صيانتها وحمايتها  

، كما انها تسهم بأرادتها الشارعة فـي        ي لوظائفها لقواعد القانون الدول    ممارساتها

  شخصاً من اشخاص القانون الدولي،     ، كما تعد  ساء العديد من قواعد هذا القانون     ار

وهذا المعنى اكدته محكمة العدل الدولية في قرارهـا الـشهير الخـاص بقـضية               

ملين فيها اثناء قيامهم    التعويضات المستحقة للمنظمة عن االضرار التي تلحق بالعا       

، وان لها االهلية التي تمكنها من اكتساب هذه الحقوق والمطالبـة بهـا              ظائفهمبو

 . )2(وتتحمل االلتزامات وبأن تكون مطالبة بأدائها 

 اقسام وانواع المنظمات الدولية–ثالثا 

 انتشار المنظمات الدولية ، وتزايد نشاطها وكثرة اعـدادها          يمكن القول إن  

قـسيمها   ت أدي الى ،  ها وطبيعة نظمها القانونية    اهداف وما ترافق معها من تنوع في     

ركة محـددة   ة مشت يتوجد خصائص قانونية او واقع    و،  الى عدد محدود من االنواع    

 من أبرز هذه التقسيمات هو تقسيم المنظمات الدولية         و،  تندرج تحت كل نوع منها    

                                                 
)1( CF . Stanley Hoffmann , Organizations Internationals et pouvoirs politigues 

des Etats , librairie Armand Colin , paris , 1954 , p 12  .                                     
  .38 ص ، 1997الدار الجامعية ، بيروت ، محمد سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، . د )2(
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نظمـات متخصـصة وأخـرى عامـة        لجهة الطبيعة الموضوعية ألهدافها الى م     

 نطاق العضوية فيها الى منظمـات       من حيث  تقسم المنظمات الدولية ،      االهداف، و 

ن حيث الطبيعـة  ، مت عالمية وتقسم المنظمات الدوليةدولية اقليمية واخرى منظما  

، ئية، واخرى منظمات دوليـة اداريـة      ، الى منظمات دولية قضا    القانونية لنشاطها 

 .واخرى ذات نشاط تشريعي أو شبه تشريعي 

  

 قسيم من حيث صالحيات المنظمات الدولية الت: الً وأ

ان جميع المنظمات الدولية لها صالحيات محددة ومعينـة لغـرض ادارة            

شؤونها وشؤون الدول المنظمة اليها ويمكن ان نالحظ ثالث انـواع مـن هـذه               

 : الصالحيات 

في ،  ا الحلول محل الدول االعضاء فيها     صالحيات واسعة للمنظمات الدولية تمكنه     -1

 . السياسية والتشريعية والعسكرية وغيرها فالمواق

 

، ويكون دورهـا يقتـصر   صالحية تجاه الدول المنظمة اليها    منظمات ليس لها اي      -2

، وتبادل المعلومات فيمـا بينهـا وتقـديم         ى جمع المعلومات وانجاز الدراسات    عل

المقترحات وبهذا يكون دور المنظمات الدولية هو جمع الدول والتشاور واالتفـاق            

 . ى اتخاذ موقف موحد او التوصل الى اتفاقيات معينة عل

 

صالحيات للمنظمات الدولية يمكن ان تمارسها دون المساس بـصالحيات الـدول             -3

، المراقبة كأن تقوم المنظمة باألشراف علـى        المنظمة اليها ومن هذه الصالحيات    

يل تنفيذ اتفاقية معينة ويحق لهذا المنظمات طلب المعلومـات والوثـائق وتـسج            

المخالفات ويحق لها ايضاً انزال العقوبات في حق المخالفين الكن ال يصل ألحـد              

  .)1(الى انزال العقوبات بالمؤسسات الرسمية للدولة

 

                                                 
1 

  .284  ص ، 1962علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، .د  )
 



24 
 

 

 

 .ة المنظمات الدولية واهدافها عالتقسيم من حيث طبي: ثانياً 

انت هذه   ك فيما اذا ،  اة منها خ     أساس هذا التقسيم طبيعة المنظمة واالهداف المتو      

، نظمات متخصصة واخرى عامة االهـداف     ، وبالتالي م  االهداف عامة او خاصة   

، فأذا كانت المنظمـة   ة او تعدد اهداف المنظمة الدولية     ومعيار هذا التقسيم هو وحد    

 اعـضائها   لها نشاط محدود وفي مجال واحد فقط من مجاالت التعاون الدولي بين           

اهدافها متعددة تشمل كل انواع التعاون      ، اما اذا كانت     فهذه المنظمة هي متخصصة   

   .)1(الدولي بين اعضائها فهي منظمة عامة

 :ومن أمثلة المنظمات العامة 

 .عصبة االمم  -1

 .االمم المتحدة  -2

 .منظمة الدول االمريكية  -3

 .جامعة الدول العربية  -4

 . االتحاد االوربي  -5

 .االتحاد االفريقي  -6

قسيمها حسب الطبيعة الموضـوعية     اما المنظمات المتخصصة فهي كثيرة يمكن ت      

 : للهدف الذي تسعى الى تحقيقه وهي 

 :  المنظمات الدولية العلمية -أ

وهي تهدف الى التعاون الدولي بين اعضائها في المجال العلمي فقـط مثالهـا              

لوكالة  وا المنظمة العالمية لألرصاد الجوية والمجموعة االوربية للطاقة الذرية       

 .ة الدولية للطاقة الذري

 : المنظمات الدولية االقتصادية -ب

                                                 
 .)90 (صخليل حسين ، المصدر السابق ، . د  )1(
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ا في المجال   وهذه المنظمات تهدف الى تحقيق التعاون الدولي فيما بين اعضائه         

 .، ومن امثلتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لألنشاء والتعميراالقتصادي

 : المنظمات الدولية االجتماعية -ج

اعضائها في المجال االجتماعي    وهذه المنظمات تهدف الى تحقيق التعاون بين        

مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمـة االمـم المتحـدة             

 .للتربية والعلم والثقافة 

 : المنظمات الدولية السياسية -د

وهذه المنظمات تهدف الى تحقيق التعاون بين اعضاء المنظمـة فـي مجـال              

 .اون بالشؤون السياسية فيما بينهاالتع

 :المنظمات الدولية للمواصالت  -هـ

وهذه المنظمات تهدف الى تحقيق التعاون بين اعضاء المنظمـة فـي مجـال              

المواصالت مثل اتحاد البريد العالمي و منظمـة الطيـران المـدني الـدولي              

 .التحاد الدولي للمواصالت السلكيةوا

الـى  وهناك من يرى من الفقهاء انه توجد منظمات عسكرية دولية مختصة تهدف        

تحقيق التعاون العسكري فيما بين الدول االعضاء بشرط اال يتسع مجال نـشاطها             

 . الصرففيشمل اهداف غير التعاون العسكري

 

 .التقسيم من حيث عضوية المنظمات الدولية : ثالثاً 

 اما تلـك    ،ان المنظمات الدولية هي المنظمات العالمية التي تكون ذات بعد عالمي          

لمنظمة اليهـا فهـي     د في اقليم معين وتبعاً لجغرافية الدول ا       حدتالمنظمات التي ت  

، ويقصد بالمنظمة الدولية ذات االتجاه العالمي هي التي تقتـضي           منظمات اقليمية 

طبيعة اهدافها تحديد شروط العضوية فيها على اساس عالمي يسمح بأنضمام ايـة             

ها ميثاق المنظمة وهي    دولة اليها مادامت هذه الدولة تتوفر فيها الشروط التي يتطلب         

التي ترمي الى التحقق من ان الدولة طالبة االنظمام تقدر على تنفيذ التزاماتها التي              

، واالمـم المتحـدة والوكـاالت       ا الميثاق ومثالها هو عـصبة االمـم       ينص عليه 
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تتمتـع  التـي تنـشأ فيمـا بـين دول     ويقصد بالمنظمة اإلقليمية ،  )1(المتخصصة  

 القانونية الدولية تجمـع مـابين دول        واألهليةالرادة الذاتية   بالشخصية القانونية وا  

مرتبطة جغرافياً او سياسياً او ارتباط حضاري او مذهبي اضافة ان كل دولة من              

 الدولة الى هذه     تلك  متحفظة بسيادتها بالرغم من انضمام      تبقى المنظمة  هذه الدول 

رز ، كظاهرة من أب    االقليمية  المنظمة  وعلى الرغم من اهمية    ،)1(االتفاقية االقليمية   

، اال انها ال تزال في طليعة المصطلحات الدوليـة       ظواهر التنظيم الدولي المعاصر   

تنـازع علـى    تالتي لم يتفق بعد على تحديد دقيق لمدلولها وهناك ثالث اتجاهات            

 :تعريف االقليمية وهي 

 

  مفهوم االقليمية الجغرافي -أ

 هنـاك    ان تكون  المنظمة باالقليمية ان اصحاب هذا االتجاه يشترط لوصف       

 رابطة جغرافية تربط بين الدول االعضاء في المنظمة ولكنهم يختلفون حول تحديد           

 فيشترط بعضهم ان تكون هناك رابطة الجـوار         المقصود بهذه الرابطة الجغرافية،   

النطاق المكاني لتعاونها مـن اجـل       بالجغرافي بين الدول والبعض االخر يكتفي       

م رابطة الجوار الجغرافـي     قف المنظمة بأقليم جغرافي معين ولو لم ت       تحقيق اهدا 

 .م جميعها الى هذا االقليم جغرافياً ظ لم تنأوبين هذه الدول 

 

  مفهوم االقليمية الفني -ب

ة ال تتجه بطبيعتهـا      كل منظم   بأنها ، يصف االقليمية  ار هذا االتجاه  صان ان 

 على فئة معينة من الدول ترتبط فيما        ، اذ يقتصر نطاق العضوية فيها     نحو العالمية 

ري او  بينها برابط خاص اياً كانت طبيعة هذا الرابط سواء كان جغرافي او حضا            

م او مؤقت ويـدخل     ، وبصرف النظر سواء كان دائ     اقتصادي او سياسي او ثقافي    

العربيـة   مثل جامعة الـدول     في هذا التصنيف المنظمات االقليمية عامة االهداف،      

، مثل منظمـة الـدول      ل االمريكية، والمنظمات االقليمية المتخصصة    ومنظمة الدو 
                                                 

 ) .94 (ص، المصدر السابق ، علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام .د  )1(
 ) .24 (صخليل حسين ، المصدر السابق ، . د )1(
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مثل منظمة معاهـدة    ات االقليمية ذات الطابع العسكري،      المنظم، و المصدرة للنفط 

 .شمال االطلسي 

 التقسيم من حيث الطبيعة القانوية للمنظمات الدولية : رابعاً 

اتحـاد  ، و بع القانوني  محكمة العدل الدولية ذات الطا     ومن امثلة هذا التقسيم     

، ومنظمـة العمـل    على ادارة مرفق عام دولييقتصر نشاطه  الذي   البريد العالمي 

اعد القانونية المتبعة بـشأن      تنحصر مهمتها في السعي الى توحيد القو       الدولية التي 

 .دوليةال عالقات العمل

 معايير وتتنوع المنظمات الدولية تبعاً للميادين التي تعمل فيها وهناك 

  : )1(، وهيلتصنيف المنظمات الدولية

 

 : معيار السلطات -1

ان المنظمة التي تتمتع بسلطات واختصاصات واسعة تستطيع إصدار  

، بينما تلك واح هامة مثل المجتمعات األوربيةقرارات ملزمة للدول األعضاء في ن

 . مجرد توصيات ومقترحات غير ملزمةالتي تتمتع بسلطات ثانوية فتصدر عنها

 

 :  معيار األهداف -2

لوكاالت المرتبطة هناك منظمات ذات أهداف عامة وأخرى متخصصة كا  

لعربية ، والعامة كعصبة األمم ومنظمة األمم المتحدة وجامعة الدول اباألمم المتحدة

، وأخرى تتوخى التعاون الدولي كاتحاد البريد العالمي ومنظمة الوحدة األفريقية

 .ة الطيران المدني ومنظمات عسكريةالت السلكية ومنظمواالتحاد الدولي للمواص

  :  معيار العضوية -3

                                                 
ارثر نوسيوم ،الوجيز في تاريخ القانون الدولي ، ترجمة وتعليق رياض القيسي ، بيت الحكمة ، بغداد ) 1(

 263 ، الصفحه2002، 
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، ومنظمات رأسمالية واشتراكية كالحق منظمات عالمية كاألمم المتحدة 

، ومنظمات  المعسكرينأياألطلسي وحلف وارسو تحدد عضويتها باالنتماء الى 

 .إقليمية

 .كمحكمة العدل الدولية:  المنظمة  معيار الطبيعة القانونية لنشاط -4

 :  معيار جغرافي -5

وحدة مصالح ، او تربطها  النطاق الجغرافي ألعضاء المنظمةبتحديد 

، قد تكون ذات طابع حضاري كوحدة اللغة والثقافة والتاريخ اقتصادية وسياسية

  )1(.الخ ...

والبد من القول ان الذي يهمنا من تبيان هذه االنواع واالقـسام للمنظمـات       

دولية هو مدى عالقة أي منها بالحد من االرهاب والعمل على مكافحتـه علـى               ال

 .مختلف األصعدة وهذا ما سنتناوله الحقاً في الفصول القادمة من هذه الدراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 264ص، المصدر السابق ،  القانون الدوليارثر نوسيوم ،الوجيز في تاريخ  )1(
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 المبحث الثاني 
 

  الشخصية القانونية للمنظمات الدولية
 

ية لغرض تمكينها من تنفيذ اهدافها      شخصية اعتبارية قانون  بلمنظمات الدولية   تتمتع ا 

  : وتترتب على هذه الشخصية حقوق وآثار هي
 

 الطابع الوظيفي للشخصية القانونية : أوالً 

اعترفت محكمة العدل الدولية بالشخصية القانونية الدولية واألهلية القانونية لمنظمة          

ـ        األمم المتحدة  ازات وأكتـساب    لغرض القيام بواجباتها ومنحها حق التمتع باألمتي

حرصت على تبيان الفارق بين هذه الشخصية       كما   ،)1(الحقوق وتحمل األلتزامات    

بة  ال يعني اطالقاً اعتبارها بمثا      وذلك ،صية القانونية الدولية لمنظمة ما    وبين الشخ 

يـة  نمكاأ، وان كل ما يعنيه هذا االعتـراف هـو           الدولة لجهة الحقوق والواجبات   

تحملها االلتزامات وذلك بالقـدر الـالزم لممارسـتها         اكتساب المنظمة للحقوق و   

 ويمكن القول   ،)2(دفته الدول االعظاء جراء انشائها    لوظائفها على النحو الذي استه    

 شخصية قانونية   هي  بأن الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها المنظمة الدولية        

لى مقدار وطبيعة   يتوقف اساساً ع  صة وظيفية وانها محدودة المجال      من طبيعة خا  

 .المناطة بالمنظمةالوظائف 

                                                 
 .344 ، ص 8 ، عدد 4 ، مجلد 1946مجلة األمم المتحدة لسنة  )1(
 278 ص ، 1962علي صادق ابو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، .د  )2(
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والواقع ان هذا الطابع الوظيفي لالشخاص االعتبارية المعروف اصطالحاً         

بأسم مبدأ تخصص االشخاص االعتبارية يعتبر بشكل عام من مسلمات النظريـة            

لدولية مـالم    ومن الصعب فهم الطبيعة الخاصة للشخصية ا       ،العامة للقانون الداخلي  

، انما  شخاص القانون الداخلي االعتبارية   ، اذ انها مثلها مثل ا     يها من خالله  ينظر ال 

ت بواسطة االشخاص الطبيعيين للنظام القانوني المنتمية اليه بهـدف تحقيـق            أانش

ز القـانوني عـن االشـخاص       وظائف ال يمكن تحقيقها مالم تتمتع بقدر من التمي        

و اعتباريـة بهـدف تحقيـق       ، ولذلك منحت شخصية قانونية افتراضية ا      ينأالمنش

 .وظائفها بالقدر الالزم لذلك

، او  نونية للمنظمات الدولية المختلفة   وأياً كانت الفروق بين الشخصيات القا     

 الوظيفية التي تتمتع بها المنظمات الدولية وتلك المترتبة ضرورة على           المهامبين  

 وقضاء ان الـدول     ، فمن المتفق عليه فقهاً    الدولة بعناصرها الثالث المعروفة   قيام  

، وان للمنظمة الدوليـة بمفهومهـا الواسـع         ليست وحدها اشخاص القانون الدولي    

شخصية دولية مستقله وال    فهي أيضاً   والسابق بيانه المتميز عن الدول المكونه لها        

يجوز االحتجاج بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية في مواجهـة الـدول غيـر             

ية االخرى مالم تعترف هذه الدول او المنظمات بثبوت االعضاء او المنظمات الدول

، ذلك ان الشخصية الدوليـة      منظمة اعترافاً صريحاً او ضمنياً    الشخصية الدولية لل  

للمنظمة انما تثبت لها كنتيجة ضرورية للمعاهدة التي أنشأتها وال يجوز االحتجاج            

بيقاً لقاعدة نـسبية    بهذه المعاهدة في مواجهة الدول التي لم تشترك في ابرامها تط          

 واذا كانت محكمة العدل الدولية قد خرجت على هذا المبـدأ فـي   ،اثار المعاهدات 

، اذ اعترفت لالمم المتحـدة علـى سـبيل          ا االستشاري السابق االشارة اليه    رأيه

االستثناء بشخصية دولية موضوعية يجوز االحتجاج بها في مواجهة كافة الـدول            

، فقد استندت في ذلك الـى اعتبـارات       في عضويتها لم يكن منها مشترك     ان  حتى  

خاصة تتعلق بطبيعة أهداف المنظمة وبعدد الدول المشتركة في عضويتها وبررت           

 .في رأيها الخروج على قاعدة نسبية آثار المعاهدات 
 

 فض والقبول الشخصية االعتبارية بين الر: ياً ثان
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رفـع الـدعاوى امـام      امات، و ، وتحمل االلتز  ان أالهلية ألكتساب الحقوق   

قـصود بالشخـصية القانونيـة      ع التصرفات القانونية هو الم    ي، والقيام بجم  القضاء

 اال ان هـذا المفهـوم للشخـصية        ،، وانها بهذا المعنى ال تثبت اال للـدول        الدولية

فقهاء بعض  واعتبر  ،  )1(القانونية الدولية قد تراجع بفعل ظهور المنظمات الدولية         

ـ     تشأنة التي ا  التركيلجنة المضايق    ، ولجنـة   1932ام   بموجب معاهدة لوزان ع

، واللجنـة االوربيـة      اعقاب الحرب العالمية االولـى      في شأتالتعويضات التي ان  

 غير ان الجدل لم يتصاعد في الفقـه         ل االشخاص القانونية الدولية،   للدانوب من قب  

 . )1(حول هذا الموضوع اال عند أنشاء عصبة االمم 

الى ما حدث خـالل  حكمة العدل الدولية سالفة الذكر  فتوى م روف  وتعود ظ 

فاوتة  من اصابة بعض العاملين باالمم المتحدة بأضرار مت        1948 و   1947عامي  

  مقتل وسيط االمم المتحدة الكونت برنادوت      واهمها،  الخطر جزاء قيامهم بخدمتها   

هـذه   ونتيجـة ل   ، على اثر زيارة قام بها ألسـرائيل        وذلك في القضية الفلسطينية،  

الحوادث طلبت االمم المتحدة من محكمة العدل الدولية راياً استشارياًَ عما اذا كان             

من حقها رفع دعوى المسؤولية الدولية ضد الدول المسؤولة عن هـذه االضـرار    

، وبعـد   1948 الثالث من كانون االول عـام        وذلك بقرار من الجمعية العامة في     

صـدرت المحكمـة قرارهـا الـى ان         ا،  عرض االمر على محكمة العدل الدولية     

ثلين في طبيعـتهم وفـي نطـاق        االشخاص في نظام معين ليسوا بالضرورة متما      

، وعلـى   نشأ فيـه مع الذي، بل تتوقف طبيعة كل منهم على ظروف المجت   حقوقهم

، اذ قـد تتمتـع      حدها اشخاص القانون الدولي العام    ان الدول ليست و   و،  متطلباته

ـ      رى غير الدول   اخ بالشخصية الدولية كائنات   روف نـشأتها   ، اذا ما اقتـضت ظ

 . )2(وطبيعة االهداف المنوط بها تحقيقها االعتراف لها بهذه الشخصية 

                                                 
)1( CF.Hans kelsen , The Law of the united Nations , stevens and sons limited , 

London , 1950 , (Fovarth Im pression , 1964) , p 329 .                                        
)1( C . Jenks , The legal personality of International Organization , B . Y . B . I .  

L . 1915 . pp . 267 – 275                                                                                        
)2(      For more details see : D W . Bowett , The Law of International Institutions 

, stevens and Sons , London , 1970 , pp , 301 – 305 .    
                                                                            



32 
 

وعلى هذا االساس استخلص الفقهاء من هذا الرأي لمحكمة العدل الدوليـة            

 عام بالشخـصية    نتيجة هامة مفادها ضرورة االعتراف للمنظمات الدولية وبشكل       

، حيث ان الوصول الى تحقيق االهداف وممارسـة الوظـائف ال            القانونية الدولية 

ال ان هنـاك بعـض      انظمة بالشخصية القانونية الدوليـة،      يأتي اال باالعتراف للم   

في تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية        التشكيك   الفقهاء من يحاول  

ومن هـؤالء الفقهـاء   ، عدل الدولية ورأي اغلبية الفقهاءبالرغم من رأي محكمة ال  

هذه الهيئات يمكن ان تتمتع باالهلية القانونية    (( ابو هيف الذي رأى ان        صادق علي

 بحتميةبع  ، انما ال يستت   اصة ذات طابع دولي   الالزمة لقيامها بمهمتها وهي اهلية خ     

، بأعتبار ان ال تالزم حتمي بين هـذه         ا من اشخاص القانون الدولي العام     اعتباره

ـ          االهلية وبين    ا مـن   المحيط الدولي بأهلية كاملة وال يحول مع ذلك دون اعتباره

يتـه بالـدول    ، ألن هذا القانون يعني بها مباشرة عنا       اشخاص القانون الدولي العام   

ئات ليست محل   فهذه الهي ،  ، وليس هذا مركز الهيئات الدولية     االخرى كاملة االهلية  

 االستعانة بهـا علـى   مها لمجرد ا وينظ ينشأة، وكل ما هنالك انه      هذا القانون لذاتها  

، فهي ال تخرج عن كونها آداة يستخدمها في تطبيـق قواعـد علـى               تنفيذ احكامه 

لذين مـن أجلهـم وجـد هـذا         ا وأشخاص القانون الدولي هم      ،لحقيقييناأشخاصه  

، والشخصية التي تتمتع بها الدولة      حق له ، ووجوده هو نتيجة لوجودهم الال     ونالقان

، وال يملـك    ذاتـه ل وانما هي مستمدة من وجودها       ،القانونليست مستمدة من هذا     

، وال يملك ان    الشخصية أذا ثبتت للدولة بوجودها    القانون الدولي أن يغير في هذه       

 .)1())يمنح الشخصية الدولية ألية هيئة لم تجمع عناصر الدول
 

 لشخصية الدوليةاشروط : ثالثاً 

لشخصية الدولية سوى أنـه      شروط خاصة تتعلق با    ةليس للمنظمة الدولية اي   

، ساسية وهي الكيان المتميز الدائم، االدارة الذاتيـة       يجب أن تتوفر فيها أركانها اال     

، استهداف تحقيق غايات معينة كوسيلة      لى اتفاق دولي مضمونه تأسيسها    االستناد ا 

 المؤسسة في مجال أو مجاالت محـددة،      من وسائل التعاون االختياري بين الدول       
                                                 

  .284 – 273 صعلي صادق ابو هيف ، المصدر السابق ، . د )1(
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ها في المعاهدات   لة المؤسسة تمنحها صراحة هذه الشخصية بالنص علي       فأرادة الدو 

 . )2(، او بشكل ضمني عبر اجتماع االركان السابقة  للمنظمةمنشأةال

وهناك بعض الفقهاء قد ذهب الى تعداد شروط معينة ينبغي توافرها لدى المنظمة             

غلبية الـساحقة    أنه رغم تمتع اال    ،)1( فالبعض يرى    ،حتى تتمتع بالشخصية الدولية   

 ضرورة تـوافر    أكد على فقد   ،دولية المعاصرة بالشخصية الدولية   من المنظمات ال  

 تميـز   ولغـرض  ،ثبت للمنظمة مثل هذه الشخصية الدوليـة      تشروط معينة حتى    

ووجوبيـة   ثالث صفات اساسية     توفريقصد بالتميز هنا    ، و المنظمة من اعضائها    

 : ، وهي ة القانونية حتى تثبت لها الشخصيتصاف المنظمة بهاال

 

لها الوظائف   وجود اجهزة متميزة عن الدول االعضاء تمارس المنظمة من خال          -أ

 . المعهودة بها اليها

 . ئها أختصاص المنظمة بممارسة وظائف معينة بشكل مستقل عن اعضا-ب

 من االستحالة على المنظمة ان تمارس وظائفها مـن دون ان تكـون لـديها                -ج

 . ميزة عن شخصيات الدول االعضاء شخصية قانونية مت

 ان هناك خمسة شروط ينبغي توافرها ألتصاف المنظمة         ،)2(ويورد بعض الفقهاء    

 : الدولية بالشخصية القانونية الدولية ، وهي 

 

 . الدولية باالرادة الذاتيةيجب ان تتمتع المنظمة. أ

 .ان تتوافر في المنظمة غاية معينة.ب

 .  عن ارادة المنظمةلها اجهزة تعبران يكون .ج

 .مواجهة الدول االعضاءها في ان يكون للمنظمة سلطات تتمتع بها تباشر.د

 . ك في أنشاء قواعد القانون الدولياالشترا. هـ
                                                 

   .160 صسامي عبد الحميد ، المصدر السابق ، محمد . د )2(
)1( Hamphrey Waldock , General Course on public International Law , R . C . A 

. D . I , 1962 , ch . 9 , p 139 to 142                                                                       
  . 160 ص ، 1998زيز محمد سرحان ، المنظمة الدولية ، دار النهظة العربية ، القاهرة ، عبد الع.د  )2(
 



34 
 

، سـواء تـم      هي شخص من اشخاص القانون الدولي      يمكن القول ان كل منظمة    

وط مـن    فكل من هذه الشر    ،ألنص على ذلك في االتفاق المنشئ لها او لم ينص         

 .احد او اكثر من االركان المذكورةالسهل في الواقع العودة به الى و

 

 نتائج االعتراف بالشخصية القانونية : رابعاً 

نطاق الشخصية القانونية للمنظمة اتـساعاً وضـيقاً بالوظـائف الموكلـة            يرتبط  

، عت الدول المنظمة لهـا مـن انـشائها        بممارستها بهدف تحقيق االهداف التي س     

تالي يحق للمنظمة ممارسة كافة التصرفات الالزمة لمباشرة وظائفهـا علـى            وبال

 وهنـاك ثـالث   ، لهـا منشأةالنحو الذي هدفت اليه الدول االطراف في المعاهدة ال      

 : مجاالت اساسية تبدو فيها الشخصية الدولية الوظيفية للمنظمة بوضوح وهي 

 : ل  العالقات التي تخضع فيها للقوانين الداخلية للدو-أ

 الذي يترتب على ثبوت الشخصية الدولية الوظيفية للمنظمة ان تتمتع           المجال ان

بالشخصية القانونية في النظم الداخلية لكافة الدول االعضاء فيها وكذلك في النظم            

 منـشأة الداخلية للدول غير االعضاء المعترفة بالمنظمة واذا كانت المعاهـدات ال          

، راً على تمتعها بالشخـصية الدوليـة      ، اال ناد  للمنظمات الدولية ال تنص صراحة    

فكثيراً ما تنص على واحدة من اهم النتائج المترتبة على ثبوت هـذه الشخـصية               

الدولية وهي تمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية في النظم الداخليـة للـدول             

تحدة من ميثاق االمم الم   ) 104( ومثال على ذلك ما نصت عليه المادة         )1(االعضاء

في بالد كل عضو من اعضائها باالهلية القانونية التي يتطلبها          ((من تمتع المنظمة    

 وان هـذا يترتـب علـى ان ثبـوت           2))قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها    

الشخصية في القانون الداخلي لكل من الدول االعضاء او الدول غيـر االعـضاء              

 :التي تعترف بالمنظمة نتائج عديدة اهمها 

 
                                                 

ابراهيم احمد شلبي ، التنظيم الدولي ، دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ، الدار الجامعية ،  )1

  189ص ، 1985بيروت ، 

  ميثاق االمم المتحدة،) 104(المادة  )2
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 . حق التقاضي -1

 .حق التعاقد  -2

 . حق التملك -3

حق التمتع بالضمانات واالمتيازات المقررة بموجب قواعد القـانون الـدولي            -4

 .العام

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية في الحـدود الالزمـة لتحقيـق            التمتع بعقد  حق -5

 اهدافها 

 الداخلي للمنظمة نفسها النظام  مجال ا-ب

نونية الداخلية للدول لها دور كبير في تحديـد         كما هو واضح ان النظم القا     

الوظائف المناطة بها على المستوى الداخلي فأن النظم الداخلية القانونية للمنظمات           

 التعاقـد وفقـاً   الدولية يبدو واضحاً في مجال تحديد وظائفها المختلفة ومنها حـق          

نية على النحو   ألحكامها مع من تحتاج لخدمتهم كما يحق لها تنظيم مراكزهم القانو          

 ويحق لها ايضاً انشاء االجهزة الفرعية الالزمة للقيام بوظائفهـا  ،تراه مناسباًالذي  

ووضع القواعد المنظمة لتكوينها والختـصاصاتها وألسـلوب ممارسـتها هـذه            

االختصاصات ويحق لها ايضاً وضع القواعد المنظمة لمواردها ونفقاتها وكما يحق 

ي امام المحاكم الداخلية للمنظمة كمـا هـو الحـال           لبعض او كل اجهزتها التقاض    

 . )1(بالنسبة للمشاركات األوربية 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .175 صالمصدر السابق ، خليل حسين ، . د )1(
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 المبحث الثالث 
 

 وظائف المنظمات الدولية
 

هناك مجموعة من الوظائف االساسية للمنظمة الدولية وهي التي ترتبط ارتباطـاً            

ضاء فوظيفة المنظمة جوهرياً بمصداقيتها كعامل مؤثر في العالقات بين الدول االع

ير  نورد المعـاي   وفيما يلي الدولية هو اتجاه المنظمة لتحقيق اهدافها المحددة سلفاً،         

 : ، لتقويم وظائف المنظمة الدولية وفعاليتها وهي التي يمكن النظر اليها

 شروط الفعالية : أوالً 

، وتحدد مـدى    يسية تهدف اليها المنظمة الدولية    ان هناك اربعة وظائف رئ    

 : هي وعاليتها وهذه الوظائف ف

  تسوية المنازعات بين الدول االعضاء -أ

قدرة المنظمة الدولية على بلورة مجموعة من القواعد المتفق عليها          وتعني  

، مـع   ينشأ بينهم من منازعات بشكل رسـمي      ، لتسوية ما قد     ن الدول االعضاء  بي

ر مجموعة  يتطون خالل   ، م القواعد فيما قد يثور من منازعات     التطبيق الفعال لتلك    

، ية ما قد ينشأ او ما ينشأ بالفعـل        من االجهزة السياسية والقانونية التي تتدخل لتسو      

 .من منازعات بما في ذلك أنشاء محكمة عدل للمنظمة 

 ائف المنظمة الدولية علـى االطـالق،       اهم وظ   هذه الوظيفة  ربما تكون  و

 ال يمكـن ان      سـلميا  تـسويتها المنظمة الدولية التي ال تستطيع حل المنازعات و       ف

 ومن دون الدخول في الجدل الفقهي حول المفاضلة بين          ديمومة وجودها، يتصور  

، وقدرتها على تسوية المنازعات الدولية فقـد        ة العالمية، والمنظمة االقليمية   المنظم

اوضحت الدراسات ان فعالية التنظيمات الدولية في تسوية المنازعات بين الـدول            

 وفي دراسة عن اثر المنظمات الدولية في تـسوية          ودة بشكل عام،  ، محد العضاءا



37 
 

 1977 – 1946، بـين االعـوام      1ت بصورة سلمية بين الدول االعضاء     المنازعا

 االفريقية وجامعة الدول    ، ومنظمة الوحدة   االمم المتحدة   نسب فعاليتها بين   وجد ان 

رضت عليها  من المنازعات الدولية التي ع    % 37،  % 12،  % 19،  % 9،  العربية

 .)1(على التوالي 

 لدول االعضاء في المنظمة الدولية األمن الجماعي ل-ب

تقوم بعض الدول بأتخاذ مجموعة من الترتيبات تهدف من خاللها الى ردع            

ضد دولة اخرى فتتكاتف باقي الدول لردع المعتـدي       دولة هالذي قد توجه  العدوان  

 يسمى هذا النظام بالدفاع المشترك      ، ولهذا مته هذا ما مقصود باالمن الجماعي     وهزي

 النظام في اطار المنظمة     ، وحينما ينشأ هذا   و الضمان الجماعي في بعض االحيان     ا

، ولكنه اذا نشأ    كون موجهاً ضد الدول غير االعضاء     ، فأن االمن الجماعي ي    الدولية

ه يكون موجهاً ضـد كـل دولـة         ، فأن منظمة الدولية مثل االمم المتحدة    في اطار ال  

التنظيم االقليمـي،    في حالة    أما ى وأن كانت عضواً في هذه المنظمة،      ، حت يةمعتد

 اعضاء التنظيم ضد دولة عـضو       ، الذي تقوم به الدولة التي هي احد       فأن االعتداء 

ية ، وليس في نطاق     يدخل في نطاق تسوية المنازعات بالطرق السلم      فأنه  ،  اخرى

 فكـرة االمـن الجمـاعي       ظهر ت  وفي بداية القرن العشرين بدأت     االمن الجماعي، 

 وانتشرت ،، ثم االمم المتحدة ياً الول مرة في اطار عصبة االمم      ولكنها تبلورت عمل  

، عظم التنظيمات الدولية االقليميـة    ، لم حد الركائز االساسية  الفكرة حتى اصبحت ا   

ومـن  ،  ، وجامعة الدول العربيـة    ول االمريكية وحلف شمال االطلنطي    كمنظمة الد 

 المنظمة الدولية على توفير االمن للدول االعضاء ، هـي احـدى             المؤكد ان قدرة  

 .)2(ة لهذه المنظمةالوظائف االساسي

 نظمة الدولية التعاون الفني بيد الدول االعضاء في الم-ج

                                                 
 180خليل حسين ، المصدر السابق ، ص. د 1

  .181 صخليل حسين ، المصدر السابق ، . د )1

ارثر الرسن ، عندما تختلف االمم في تحقيق السالم عن طريق القانون الدولي ، ترجمة عبد الرحمن  )2

 193 ، صحموده ، بدون سنة طبع
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 ،ت التعاون غير السياسي بين الدول      مجاال يشمل هذا التعاون الفني مختلف      

، ثقافيـة، واالعالميـة، والعلميـة     ويشمل الميادين االجتماعية، واالقتـصادية، وال     

وأستناداً الـى ذلـك     والرياضية وغيرها من المجاالت التي ال تمس سيادة الدولة          

 التكامل الدولي بين التعاون السياسي وهـو التعـاون فـي            يمكن التمييز من حيث   

، قة بسيادة الدولة والتعاون الفني    ميادين الدفاع واالمن االقليمي وكل االمور المتعل      

بدأ بالتعاون في الميادين    ، ي حقيق التعاون والتكامل بين الدول    الطريق االمثل لت  ان  و

م تطوير التعاون فـي هـذه       ، فأذا ت  ميادين الفنية ، اي السياسة التي تتعلق بال     الفنية

، وأنشاء شبكة كثيفة في المعامالت بين هذه الدول فأن ذلك البد ان يمتـد               الميادين

، فأذا بدأت الـدول     السياسة العليا يمكن تسميته ب  ية او ما    تلقائياً الى الميادين السياس   

 الدولة وأمنها ومكانتهـا     ، وهو ميدان يتعلق بسيادة    التعاون في ميدان السياسة العليا    

، ألن الحاالت لن يسفر عـن نتيجـة ملموسـة    ، فأن هذا التعاون في اغلب       الدولية

اون ألفني قـد أثمـر      لتع، اما اذا رأت ان ا     ل غير مستعدة للتنازل عن سيادتها     الدو

 . ، فسيشجع الدول على مد نطاق التعاون الى الميادين السياسية نتائج ايجابية

ان وظيفة تحقيق وتطوير التعاون ألفني هي القاسم المشترك االعظـم بـين كـل               

، ة وأقليمية، واليكاد يخلو ميثاق، من مواثيق  المنظمـات         المنظمات الدولية عالمي  

  )1(.هداف او مبادئ المنظمة هو تحقيق التعاون الفني من النص على أن من أ

 مشتركة للدول االعضاء في المنظمة السياسة الخارجية ال-هـ

الواقع ان الحديث عن السياسة الخارجية للمنظمة الدولية ال يتطلـب ان            في  

، أذ ان تلك السياسة هي ظاهرة سلوكية         للمنظمة سلطة فوق الدول االعضاء     يكون

، بـين الـدول     منظمة على استكشاف نقاط االلتقاء    ل تطور قدرة ال   تتطور من خال  

  ويتضمن هـذا المعيـار     ،االعضاء وصياغتها في شكل توجيهات وسياسات عامة      

، قدرة المنظمة على    ير تقويم فعالية المنظمة الدولية، ثالث أبعاد       من معاي  الذي هو 

ية المطروحة   الرئيس ، تجاه القضايا   السياسة الخارجية للدول االعضاء    التقريب بين 

، وثانيها قدرة المنظمة الدولية على صياغة سياسـة خارجيـة         في العالقات الدولية  

                                                 
 194، مصدر سابق ، ص قيق السالم عن طريق القانون الدوليارثر الرسن ، عندما تختلف االمم في تح 1
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هو المدى التي تستطيع المنظمة الدولية ان تظهر        وثالثها   تقلة تعبر عن ارادتها،   مس

 بأسم الدول االعضاء تجاه الدول والتنظيمـات الدوليـة          كمتحدث رسمي جماعي  

 ظهرت جامعة الدول العربية كمتحدث رسمي جماعي بأسم         االخرى ومثالها عندما  

 .  1الدول العربية في الحوار العربي االوربي 

 العوامل المؤثرة في الفعالية : ثانياً 

العوامل يمكن  ان فعالية المنظمة الدولية تتوقف على مجموعة مترابطة من          

 :اجمالها فيما يلي 

  قيادة المنظمة الدولية -أ

 االمانة العامة للمنظمة وقدرتها على العمل االبتكـاري         ة مؤسسية ، درج يعني ذلك 

 ، تـوافرت  مة مؤسـسياً   فكلما تطور جهاز االمانة العا     ،المؤثر في الدول االعضاء   

بالحيويـة،  ، وكلما اتسمت شخصية االمـين العـام         لديه المقدرة االدارية والمالية   

أزدادت فعاليـة   االعضاء،  د بيئة مشتركة بين الدول      ، وأيجا والقدرة على االبتكار  

 تضعها الدول على االمانة      كما ان القيود القانونية، التي     ،المنظمة الدولية بشكل عام   

، لحركـة ، اذا اتسم االمين العـام با      ال تكون لها تلك االهمية الحاسمة     ، ربما   العامة

  هـو  والقدرة على ابتكار االساليب والسياسات ولعل من أبرز االمثلة على ذلـك           

، االمين العام االسبق لالمم المتحدة ، في بلورة العديـد         الذي لعبه همر شولد   الدور  

 . )2( من االساليب الدبلوماسية التي لم تكن واردة في ميثاق االمم المتحدة

 االطار القانوني للمنظمة الدولية  -ب

بالـصالحيات القانونيـة    وهذا االطار يشمل مدى تمتع المنظمـة الدوليـة          

ر ، بما في ذلك تـواف      االعضاء بالقرارات الصادرة عنها    زام الدول  على ال  وقدرتها

 فمـن الثابـت انـه       ،، ووضع معايير العضوية   نظام للجزاءات ، ونظام التصويت    

، أذ يسهل علـى الـدول       د سلفاً، تتضائل فعالية المنظمة    خارج االختصاص المحد  

 أضافة الى   ،االعضاء عرقلة تأثير المنظمة في هذا الميدان بحجة عدم االختصاص         

، انه كلما توافر نظام للجزاءات العسكرية واالقتصادية في ميثـاق المنظمـة             ذلك

                                                 
  177 ص1985احمد بو الوفا محمد ، الوسيط في قانون المنظمات الدولية ، دار النهظة العربية ، الطبعة الثانية  ، . د 1
  231 ، ص 1970جير هارد غالن ، القانون بين االمم ، الجزء الثاني ، تعريب وفيق زهدي ، بيروت ، 2
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ازدادت قدرتها على الزام الدول االعضاء بأحترام قراراتها وعدم مخالفة الميثـاق            

 )1(.على االقل

 

  المحيط الداخلي للمنظمة الدولية -ج 

، وذلك من خالل    جية مشتركة  على بلورة سياسات خار    تزداد قدرة التنظيم العالمي   

ـ             ، كـل   دوليالتنسيق بين الدول االعضاء او من خالل تشابه مواقعها في النظام ال

 وكذلك كلمـا زاد     ،ذلك بحكم التجانس الثقافي المفترض بين دول التنظيم االقليمي        

، زادت قدرة   صر أساسية للعمل السياسي الخارجي    على عنا لدول االعضاء   اتفاق ا 

  . )2(مل انطالقاً من تلك العناصرالتنظيم على الع

 

  المحيط الخارجي للمنظمة الدولية - د

طبيعة العمليات السياسية الدولية والسلوك الخارجي للدول المعادية هو مـا           

،  المحيط الخارجي للمنظمة الدولية، ففي حالة الصراع الدولي الحـاد          صرف اليه ني

، ما يقلل    كأدارة في ذلك الصراع    لكبرى الى توظيف المنظمة الدولية،    تتجه الدول ا  

 مباشـر    اضافة الى ذلك ان وجود تهديد      ،من فعاليتها وقدرتها على العمل المستقل     

رة ، يساعد على بلورة القـد     للدول االعضاء في المنظمة، من دول معادية خارجية       

ثمة نوعان من المتغيرات في تقويم فعاليـة المنظمـات          هناك  والسياسية للمنظمة ،  

الطـار القـانوني للمنظمـة      اأولها المتغيرات المستقلة الخاصة بتفـسير        ،يةالدول

 .  لهاطبيعة المحيطين الداخلي والخارجيثانيهما ، ووقيادتها

 

 

 
 
 
 

                                                 
 197 ، المصدر السابق ، ص ارثر الرسن ، عندما تختلف االمم في تحقيق السالم عن طريق القانون الدولي 1
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 الفصل الثاني 
 

 لقانونية التي تحكم نشأة الدول وعمل المنظمات الدوليةاالقواعد 
 

ظام أساسي لها يبين كيفية نشأتها      ن يكون للمنظمة الدولية قواعد قانونية أو ن       أال بد   

 وان دسـتور    ،ها الداخلي، ويمثل هـذا دسـتورها      ، وهيكل وعملها، واختصاصاتها 

المنظمة الدولية هو المعاهدة الجماعية المبرمة بين مجموعة من الدول والمـصدق           

، و هدفها هو أنشاء     ع الدستورية الداخلية في كل منها     طبقاً لألوضا ها  عليها من قبل  

انونية جديدة تمارس بعض الوظائف او االختـصاصات علـى المجتمـع          منظمة ق 

ان حيـث   ،  ة لهـا  أتحددها المعاهدة المنـش   الدولي من خالل االجهزة الدائمة التي       

تفاق دولـي بـين الـدول ذات        المصدر األساسي الذي ينشأ المنظمة الدولية هو ا       

ى القواعد التـي    ل، وهو في نفس الوقت هو القانون األساسي الذي يرشدنا ا          السيادة

، ويرجع الى هذا القانون األساسي في كل مـا يتعلـق بتحديـد              تحكم هذه المنظمة  

 .)1(أهداف واختصاصات وأسلوب عمل المنظمة الدولية 

 

ويمتاز االتفاق الدولي إلنشاء المنظمة بسمات أساسية وذلـك مـن خـالل             

 ما سوف نناقشه فـي      االطبيعة القانونية للمواثيق التي تنشأ المنظمات الدولية وهذ       

 المبحـث الثـاني،     فـي ، والقوة القانونية لقرارات المنظمة الدولية       المبحث األول 

 . المبحث الثالثفيوالمسؤولية الدولية والمنظمات الدولية 

 

                                                 
 األمم المتحدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، –علي إبراهيم ، المنظمات الدولية النظرية العامة . د )1(

  .241 - 240 ص  ،2001
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 المبحث األول 
 

 ة للمنظمات الدوليةأ الطبيعة القانونية للمواثيق المنش
 

لـذي يتـضمن تحديـداً       وا ، لها ةأة المنش  للمنظمة هو الوثيق   ان الدستور األساسي  

 للمنظمـة   منـشأة  والوثيقة ال  ،ألهدافها ومبادئها وفروعها واختصاصاتها وسلطاتها    

طراف مثلها مثل المعاهـدة     الدولية ما هي اال معاهدة دولية جماعية أو متعددة األ         

حت  تندرج ت  ، لكونها ة تتميز عن أي معاهدة دولية أخرى      ، اال ان هذه الوثيق    الدولية

، حيث ان أثرها ال يقتصر على ترتيب التزامات دولية على           عنوان التنظيم الدولي  

، بل يترتب عليها أنشاء أجهزة دائمـة تتمتـع بالشخـصية            لدول األعضاء عاتق ا 

 .القانونية ومستقلة عن الدول األعضاء مكلفة بمتابعة وتحقيق األهداف المشتركة 

 

 . للمنظمة الدولية منشأةة الالكيفية التي تنشأ بها الوثيق: أوالً 

ان االتفاق بين الدول المؤسسة للمنظمة الدولية الـذي يحـدد أغراضـها             

  .)1(ومبادئها وفروعها وصالحيتها يسمى عادة بالميثاق 

والميثاق هو عبارة عن معاهدة جماعية او متعددة األطراف تخضع لجميع القواعد            

ـ     الخاصة بإبرام المعاهدا   ، كمـا ان هـذه    شكل والموضـوع  ت الدولية من حيث ال

المعاهدات ذات سمة تشريعية او دستورية فهي تتضمن األحكام األساسية والقواعد           

، على ان المواثيـق     فية التي تدار بها أعمال المنظمة     التي تظم أنشاء المنظمة والكي    

 مثال ذلك ما نصت عليـه        الدولية تعد معاهدات من نوع خاص،       للمنظمات منشأةال

                                                 
ة المتخصصة ،                   . د )1( ة واإلقليمي ات العالمي جمال عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، النظرية العامة والمنظم

  .77 ص ، 2008دار الفكر الجامعي ، 
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 الخاصة بقانون المعاهدات على أنها تطبـق  1969من اتفاقية فيينا لعام    ) 5(المادة  

على كل معاهدة تعد الميثاق المنشئ لمنظمة دولية وكذلك على كل معاهـدة يـتم               

 القواعـد التـي     ، مع مراعاة كل قاعدة من     ارها داخل إحدى المنظمات الدولية    إقر

ـ حيـث المبـدأ ل     وعلى ذلك تخضع هذه المعاهدات من        تحكم نشاط المنظمة،   ة كاف

، بشرط ان ال يتعارض ذلك مع أية قاعدة من          اعد التي تحكم المعاهدات الدولية    القو

 .)1(القواعد التي تحكم نشاطها 

  :  هي للمنظمة الدوليةمنشأةالمراحل التي تمر بها إعداد الوثيقة الو

 

  مشروع الوثيقة ومرحلة إعدادها-أ

 مـؤتمر    الدعوة الـى   تمدولية بأن ت  داد ميثاق المنظمات ال   جرت العادة إلع  

ـ          ة للتـصديق عليـه او      دولي تقوم بإقراره في النهاية وعرضه على الدول المعني

اق جامعة الدول العربية    ، ومثال ذلك مؤتمر اإلسكندرية الذي اقر ميث       االنضمام إليه 

، وقد يعد الميثاق بواسطة أكثر من مؤتمر واحد مثـل ميثـاق األمـم               1944عام  

، ومـؤتمر سـان     1944 مؤتمر دوم بارتون اوكس عـام        ي نوقش في  المتحدة الذ 

 . 1945طة عام ؤتمر يالوم، 1945فرانسيسكو عام 

، ومثال   الدعوة الى عقد مثل هذا المؤتمر      تتولى دولة او عدة دول مهمة     وقد  

، 1944ة الى مؤتمر اإلسكندرية عام      صرية تولت الدعو  معلى ذلك فأن الحكومة ال    

ة الدول العربية كما تولت حكومة الواليات المتحدة األمريكية         الذي اقر إنشاء جامع   

 الدعوة الى عقـد مـؤتمر سـان         – سابقاً   –والمملكة المتحدة واالتحاد السوفيتي     

عداد الميثـاق بواسـطة      وقد يتم إ   ، الذي أنشأ األمم المتحدة    1945فرانسيسكو عام   

التابع لألمم المتحـدة    ، مثال ذلك قام المجلس االقتصادي واالجتماعي        منظمة دولية 

االستشارية للمالحـة   بأعداد مشروعات مواثيق منظمة الصحة العالمية والمنظمة        

من ميثاق األمم المتحدة التي تمنح هذا المجلس        ) 59(، وذلك استناداً للمادة     البحرية

، حيث تـنص    واثيق إنشاء وكاالت متخصصة جديدة    صالحية أعداد مشروعات م   
                                                 

اهرة ،      . د )1( ة ، الق ة ، دار النهضة العربي  1986 / 1985احمد أبو الوفا ، الوسيط في قانون المنظمات الدولي
  .128 ص، 



44 
 

يئة عند المناسبة الى إجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن          تدعو اله (( هذه المادة   

بقصد إنشاء وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبنيـة فـي المـادة        

  . ))من الميثاق) 55(

 للمنظمة الدولية مقدمـة او ديباجـة        منشأةوانه في الغالب تتضمن الوثيقة ال     

 ء رؤساء وفود هذه الدول واثبات تبادل      يشار فيها الى الدول المتعاقدة او الى أسما       

 الى أنـشاء  ، كما يشار فيها الى الدوافع الداعية     وثائق التفويض والتأكد من صحتها    

بـادئ  ، كما تتضمن هذه الوثيقة األحكام التي تحـدد أهـداف وم           المنظمة الدولية 

، وأجهزتهـا  لشخصية القانونية التي تتمتع بهـا    ، وا المنظمة وشروط العضوية فيها   

ية التي تدار بها اعمال     رئيسية والفرعية واختصاصاتها وقواعد التصويت والكيف     ال

 ذاتهـا كـالتوقيع   منشأة، فضالً على احتوائها على أحكام خاصة بالوثيقة ال        المنظمة

 . والتصديق وإيداع وثائق التصديق والنفاذ واالنضمام وغيرها 

  مرحلة مناقشة الوثيقة وإقرارها -ب

، وإذا ما    الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية    مناقشة مشروع خالل المؤتمر يتم    

غلبية الـدول   تم بعد المناقشة الموافقة على المشروع يتم أقراره بالتصويت عليه بأ          

، او حسب النصاب المطلوب في التصويت من اجل أقـرار           المشاركة في المؤتمر  

  .)1(الميثاق في أية منظمة 

  مرحلة التصديق -ج

ـ        تأتي مرحلة التص    ةديق بعد أقرار مشروع الميثاق المنشئ للمنظمة الدولي

والذي يجب ان يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في كل دولة من الدول األعضاء               

 من ميثـاق منظمـة       دستور )25 و   24(في المنظمة وعلى سبيل المثال المادتين       

 الميثاق  ، ويودع من النظام األساسي لمجلس أوربا    ) 429(الوحدة األفريقية والمادة    

المصادق عليه لدى جهة يحددها الميثاق نفسه وتتلقى هذه الجهة وثائق التـصديق             

  . )2(واالنضمام 

                                                 
  .79 صجمال عبد الناصر مانع ، المصدر السابق ، . د )1(
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وقد تكون هذه الجهة دولة معينة كما هو الشأن في ميثاق األمـم ألمتحـدة               

ي حيث قد تم إيداعه لدى حكومة الواليات المتحدة األمريكية وميثاق اليونسكو الـذ            

، دع الميثاق لدى منظمـة دوليـة أخـرى   ، او قد يوملكة المتحدةتم إيداعه لدى الم  

، وميثاق الشركة   مودع لدى األمم المتحدة   ومثال ذلك ميثاق منظمة الصحة العالمية       

المالية الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية مودعان لـدى البنـك الـدولي لإلنـشاء              

يق علـى الميثـاق،     وجرى العمل ان يتلقى المودع لديه وثائق التـصد        ،  والتعمير

، ويتلقى كذلك وثـائق      تصبح الدولة بمقتضاها مرتبطة به     وغيرها من الوثائق التي   

 .التصديق على التعديالت التي من الممكن ان تدخل على الميثاق 

 

  للمنظمة منشأةلصفه القانونية للوثيقة الا: ثانياً 

 لها وهي تعتبر    ةمنشأان السند القانوني لوجود المنظمة الدولية هي الوثيقة ال        

معاهدة دولية حيث ال وجود لهذه المنظمة من دون وجود وثيقة دولية تستند عليها،              

، وهذا ما تعبـر عنـه الـسمات          لها صفة جماعية تشريعية دستورية     وهذه الوثيقة 

معاهـدة  ، وهي ال تخرج عن كونهـا         التي تضطلع بها مثل هذه الوثائق      األساسية

 فيينـا   تفاقيـة هي معاهدة دولية تخضع أل    لى ذلك ف  ، وع دولية ذات طبيعة دستورية   

 لقـانون عقـد     1986واتفاقية فيينـا لعـام       1969المعاهدات لعام   عقدى  لقانون  

المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات الدوليـة، قفـد       

 هذه  تطبيق (( المشتركة من االتفاقيتين المذكورتين األشارة الى     ) 5(تضمنت المادة   

 لمنظمة دولية او على أية معاهدة تبرم في نطـاق           منشأةاالتفاقية على أية معاهدة     

ويترتـب علـى هـذه    ،  ))الل بأية قواعد خاصة بالمنظمة      منظمة دولية دون االخ   

 :  هي  )1(لمنظمة الدولية نتائج معينة هامة لمنشأةالصفة والطبيعة القانونية للوثيقة ال

لمعاهدة عضاء في المنظمة أحكام تلك الوثيقة أي ا       تسري في مواجهة الدول األ     .أ 

وان كان التحفظ جائزاً في مجال المعاهدات الدوليـة         ،   للمنظمة الدولية  منشأةال

فأنه غير جائز في مجال المنظمات الدولية من قبل الدول عند التصديق او عند              

                                                 
  .80 صجمال عبد الناصر مانع ، المصدر السابق ، . د )1(



46 
 

ظات على  حفأبداء الت ال يجوز   أبداء الرغبة في االنضمام الى المنظمة الدولية، ف       

 وال يجوز ايضاً ان تقدم مـا يعـرف باالتفاقـات          ،بعض نصوصها او وثائقها   

، كما انه ال يجوز ان يتم تعليق االنـضمام          و إبرام اتفاق مكمل لها    التفسيرية ا 

ويقصد بعدم جواز التحفظ على أحكـام       الى المنظمة على أي شرط او تحفظ،        

ي التحفظ في مجال المعاهـدات       كما هو وارد ف     للمنظمة الدولية  أةالوثيقة المنش 

ـ          (( بانهعموماً   ى معاهـدة   تصريح رسمي من جانب دولة ما لدى توقيعها عل

ن الشروط التي يتوقف علـى      بتضمي، او التصديق عليها او االنضمام لها        معينة

 ويكون ذلك التحفظ الحد من نطـاق        ،قبولها صيرورة الدولة طرفاً في المعاهدة     

دة في مواجهة الدول المذكورة في عالقاتها مع غيرها         اآلثار التي تنتجها المعاه   

الذين يمكـن ان يـصبحوا طرفـاً        من الدول األطراف في المعاهدة او أولئك        

  .)1())فيها

في حالة التزام دولة عضو في المنظمة الدولية بمعاهدة دولية فأن أحكام الوثيقة              .ب 

 تعارضت مع أحكـام      للمنظمة الدولية تتمتع بأولوية في التطبيق اذا ما        منشأةال

من عهد عصبة األمم    ) 20( ومثال ذلك ما نصت عليه المادة        ،المعاهدة الدولية 

يوافق أعضاء العصبة كل فيما يخصه على ان هذا العهـد يلغـي جميـع               (( 

، كمـا    والتي تتعارض أحكامها مـع أحكامـه       االتفاقيات الخاصة السابقة عليه   

، وفـي   تفاقيات تتعارض مع العهـد    مستقبل ا يتعهدون رسمياً بأال يعقدوا في ال     

الحالة التي يكون فيها أحد أعضاء العصبة قد التزم قبل دخوله عـضواً فـي               

العصبة بالتزامات تتعارض مع أحكام هذا العهد ، فأنه يكون من واجب هـذا              

، وكـذلك   )) التي تحرره من هذه االلتزامات     يةالعفو أن يتخذ التدابير الضرور    

اذا تعارضـت   ((صراحة على انه    ) 103(في المادة    ميثاق األمم المتحدة     نص

االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء األمم المتحدة وفقاً ألحكام هذا الميثاق مـع             

)) التزام دولي آخر يرتبطون به ، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق           

                                                 
  .248 صعلي ابراهيم ، المصدر السابق ، . د )1(



47 
 

نصت على  التي  ) 130(العبارة الواردة في نص المادة      ، وكذلك بهذا المعنى     )2(

وهذا النص هو حكم مطلق يـشمل كـل         )) التزام دولي آخر يرتبطون به      (( 

االلتزامات السابقة والالحقة على دخول الدولة عضواً في المنظمة الدولية وهذه           

  .)1(القاعدة مسلم بها فقهاً 
 

قـرارات الـدول     للمنظمة الدولية ذات أثر على قوانين و       منشأةتكون الوثيقة ال   .ج 

 ومثال على ذلك تقوم بعـض       فهي تسمو عليها،  المنظمة الدولية   األعضاء في   

ـ        رة عـن هـذه   المنظمات األوربية باالمتثال إلى القرارات التي تـصدر مباش

ع الوطني بها ويجعلها جزء مـن تـشريعه الـوطني           المنظمات ويلتزم المشر  

ـ          لطات واسـعة خرجـت مـن       وتطبق مباشرة ، حيث ان لهذه المنظمـات س

وطني وتخاطب األفراد مباشرة مـن خـالل قراراتهـا          ع ال اختصاص المشر 

ويجب على الـدول األعـضاء      تي تسنها في مجاالت محدودة لها،       وقواعدها ال 

االنصياع إلى أحكام هذه المنظمات وان على هذه الدول ان تقـوم بإلغـاء أو               

 .)1( للمنظمات الدولية منشأة الستورها بما يطابق المواثيقتعديل د

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
)2( Gerbet . P . et al , societe des Nationns et Organisation des Nations – Unies , 

Paris , Ed . Richelieu , 1973 , p20 ets . 
 
  . 252علي ابراهيم ، المصدر السابق ، ص . د )1(

 153المصدر نفسه ، ص ، (1)
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 لمبحث الثانيا
 

 لدوليةالمنظمة القانونية لقرارات القوة ا
 

كل ما يصدر عن الجهاز التشريعي او التنفيذي ((يقصد بقرارات المنظمة الدولية  

لمنظمة دولية كاملة التصرف بغض النظر عن محتواه وشكله والتسمية التي تطلق 

  .)1()) يه واألجراءات المتبعة في أصدارهعل

، وقد آثار لية عادة بصيغة توصيات أو قراراتالمنظمة الدوتصدر قرارات  

موضوع القوة الملزمة لقرارات المنظمة الدولية الكثير من النقاشات وبشكل خاص 

 القانونية مصادر القاعدةحول مدى الزاميتها ومدى اعتبارها كمصدر من 

 .)2(الدولية

عد أن تكون مجرد يرى البعض ان قرارات المنظمة الدولية غير ملزمة وال ت 

ئ القانونية الواردة في توصيات، ويرى البعض اآلخر أنها مجرد تأكيد للمباد

، في حين يرى البعض ان هذه القرارات تشكل مصدراً مهماً للقانون مواثيقها

ام األساسي لمحكمة العدل من النظ) 38(الدولي رغم عدم النص عليها في المادة 

 .الدولية

                                                 
  .171 ، ص 1981محمد بجادي ، من أجل نظام أقتصادي جديد ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر . د )1(
دولي                محمد  . د )2( انون ال ة آمصدر لقواعد الق ات الدولي رارات المنظم ة لق ة القانوني سامي عبد الحميد ، القيم

  . 119 ، ص 1968العام ، المجلة المصرية للقانون الدولي لسنة 
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م حقيقة ودور القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية في الحقيقة ينبغي فه 

، والشك ان األجراءات والقرارات  التنفيذية من الناحية القانونيةوتحديد قوتها

 القواعد العرفية للقانون تؤلف دليالً على تشكيلالصادرة عن المنظمات الدولية 

) 38(المادة القاضي الدولي ودون الخروج عن أحكام ، ويمكن القول ان الدولي

يستطيع ان يعطي قيمة قانونية لقرارات المنظمات الدولية على أساس أنها تشكل 

 .)3(مبدأ أو تكشف عن عرف دولي 

ان المتتبع للقرارات الصادرة عن األمم المتحدة يجد فيها أثراً قانونياً يكشف عن 

جمعية وقد تضمنت القرارات الصادرة من الاألهمية القانونية لتلك القرارات، 

استنكار استبعاد ة بحق تقرير المصير أحكاماً منها، العامة لألمم المتحدة الخاص

لداخل  وحق الشعوب في تحقيق مصيرها في ا،الشعوب وإخضاعها للسيطرة

وة المسلحة ضد الشعوب ، ووضع حد الستخدام القوالخارج دون أي تدخل أجنبي

، وان هديداً لألمن والسلم الدوليينر ت، واستمرار الحكم االستعماري يعتبواستقاللها

 إضافة الى ان للشعوب ،كفاح الشعوب في سبيل استقاللها يعتبر كفاحاً مشروعاً

 ،حق استخدام القوة للوصول الى هذه الحقوق مع مراعاة قواعد القانون الدولي

بذلك يكون استخدام القوة من قبل حركات التحرير الوطنية ضد المستعمر 

 .)1(مها مشروعاً والمغتصب إلقلي

 

 :تنفيذ قواعد القانون الدولي : أوال 

يؤسس القانون الدولي والقوة الملزمة للمعاهدات على أمر مستقر تماماً  

فر حسن  ولكن يجب ان يتو،ستقر كاإلرادةويستحيل ان يؤسس على أمر غير م

 النية في تطبيق شرط بقاء الشيء على حاله وهو المبدأ األساسي الذي يجب ان

ان )) : برنهاودي (( ، ويقول الجنرال يسيطر على تطبيق الدول ألي قاعدة

                                                 
)3( Gerharol Von Clahn Law Amony Nations , An Introduotion to Public 

International Law , and ed , Butter Worth , London , 1926 , P. 13 .                     
ى ،          . أ )1(  115 ، ص 1999علي عباس حبيب ، حجية القرار الدولي ، مكتبة مدبلولي ، القاهرة ، الطبعة األول
 . 
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، وأنها تفيد األطراف طالما أنهم ال  يمكن اال ان تكون ظرفية ووقتيةالمعاهدات ال

 .)2()) يجدون فائدة من تركها 

مبدأ المساواة في السيادة اورد ميثاق االمم المتحدة عدة مبادئ مثل و 

دام القوة ومبدأ احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ومبدأ ومبدأ تحريم استخ

التعاون الدولي ومبدأ تأمين ظروف االستقرار والرفاهية الضرورية لقيام عالقات 

 دون ان يضع لها تعريفات ألن الدساتير عادة تنص على أحكام ،سلمية بين األمم

فهي ،  أركانها ومقوماتهالمبادئ وتحديدهذه العامة وتترك للتشريع مهمة التعريف 

مبادئ تمثل قواعد عامة للقانون الدولي واجبة االحترام والتنفيذ، واذا ما صدرت 

 .قرارات لتطبيقها فإن مخالفتها ترتب جزاءات اقرها القانون نفسه

 

 :ية بالقاعدة القانونية الدولية العالقة اإللزام:ثانيا 

روري في تنفيذ القانون وبغير ان اإللزام في القاعدة القانونية هو ركن ض 

  وقد تتحول قاعدة،مبدأ اإللزام تصبح القاعدة مجرد قاعدة مجاملة او قاعدة أخالق

 كما ، او االتفاق او القرار الدوليف، وذلك كالعرالمجاملة الى قاعدة دولية وضعية

، ويالحظ ان لقانوني نتيجة نسخهاقد تتحول المجاالت اذا ما فقدت وصف اإللزام ا

واعد المجامالت الدولية قد تتحول الى قواعد دولية بالمعنى الصحيح اذا ما ق

اكتسبت االلتزام القانوني من أحد مصادره فكذلك الشأن بالنسبة لقواعد األخالق اذا 

 .)1(ما تحقق الشرط عينه 

اما بالنسبة للجزاء فقد يعتبر البعض انه رد الفعل االجتماعي الذي يعبر  

 وذلك يستلزم ،مع لمخالفة مضمون إحدى القواعد القانونية الساريةعن استياء المجت

حد ، ثم يخالف أركان وسارية المفعول في مجتمع ماوجود قاعدة قانونية مكتملة األ

، مما يحدث رد فعل تجاه هذا الشخص المخالف أعضاء المجتمع فيستاء المجتمع

فعل الذي ونية تسبق رد ال أذن فالقاعدة القان،وقد يأخذ رد فعل هذا صورة الجزاء

                                                 
  .111المصدر نفسه ، ص   )2(
  . 57 ، ص 2004 ، القاهرة سيد ابراهيم الدسوقي ، النظرية العامة للعالقة الدولية، دار النهضة العربية. د )1(
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وما كان المجتمع ليستاء من طرق هذه القاعدة اال لشعوره بأن يأتي تالياً ال ابتداء ،

 .  أنها تتسم بسمة اإللزام أيهذه القاعدة تحضى باالحترام وبوجود الطاعة لها 

لية ، والتصرفات الدوام الدولي هي االتفاقيات الدوليةان مصادر االلتز 

 فهذه ،، والمسؤولية الدولية اإلدارة المنفردة، واإلثراء غير المشروعالصادرة عن

، فهي كل قواعد  او الى الفعل غير المشروعالمصادر الملزمة ترد اما لإلدارة

ن معنيين بصدد عالقة السلوك االجتماعي الدولي التي تنظم سلوك أشخاص دوليي

باشر هو أخالل احد ، مما يجعل االلتزام بالتعويض مصدره المدولية معينة

 .  أرادي منه او بفعل غير مشروعاألشخاص بااللتزام من التزاماته الثابتة بعمل

ومن أجل التعرف على مصادر االلتزام الدولي فأنه ينبغي ان نتعرض الى القواعد 

 ،سبب المنشئ والخالق لظاهرة معينة فالمصدر ينصرف الى ال،الدولية اآلمرة

 كما سماها ، او أصلية أو احتياطية أو استدالليةهي أمامصادر القانون الدولي و

وقد قسمتها اها آخرون اما مادية او موضوعية، ، وسمالبعض رسمية او شكلية

، الدولية الى أصلية وهي المعاهداتمن النظام األساسي لمحكمة العدل ) 38(المادة 

احتياطية  و،والعرف والمبادئ العامة للقانون التي أقرتها األمم المتحضرة

واستداللية وهي أحكام القضاء وآراء الفقه وهي ال تنشئ القواعد القانونية مباشرة 

وعلى هذا فأن ، وإنما يستعان بها للتعرف على حكم هذه القواعد وتبين حدودها

قاعدة السلوك تستمد مضمونها من المصادر الموضوعية ثم تتلقفها المصادر 

 اما المصادر الشكلية فهي ال تنشأ ، قانونية ملزمةالرسمية او الشكلية فتحيلها قاعدة

 وفي مجال االلتزام ،القانون وإنما تصوغه فحسب وتعتبر لذلك طرقاً إلثباته

بالقانون الدولي وقواعده اآلمرة فقد صار مستقراً ان الدول تلتزم بما يكون سارياً 

 .)1(من قواعد عامة عرفية سابقة على نشؤها 

 داخلياً في سلطاتها  قديماً هو السيادة المطلقة للدولةكان المفهوم السائد 

إدارتها وال التزام ال غيرها من الدول فال شيء يقيد ، وخارجياً حيعلى رعاياها

، فتطلق يدها في سلطتها بالداخل والخارج الذي تستخدم فيه القوة في يعلو مشيئتها
                                                 

)1( Mall Calm . international Law , London , Hodder and stovghton , 1977 , P . 
335 .                                                                                                                                   



52 
 

 غير ان ذلك يرتب ،ئيةعالقاتها الدولية غير متحملة ألية مسؤوليات مدنية أو جز

امع هذه ، اذ ال توجد حدوداً لمط شأنها هدم قواعد القانون الدولينتائج خطيرة من

، األمر الذي يؤدي الى الخلط بين فكرة القوة بفكرة الدولة فتختفي الدول الدول

الصغيرة وتبتلعها الدول الكبيرة او تسيطر عليها بالفعل كلياً او تتحكم في اقتصادها 

رها وتتوجها أعماالً للضغوط السياسية من داخل المنظمات الدولية مستعينة او فك

بالدول التابعة لها في ذلك وتدخالً عسكرياً بالقوة في أراضيها مستخدمة تلك الدول 

 .داخل المنظمة الدولية حتى يصدر القرار ضد تلك الدولة الصغيرة 

 :  دور العدالة في قوة القرار الدولي :ثالثا 

 داخلة ضمن ، يرى البعض أنها أطار العدالة في القانون الدوليتحت 

، فأن العدالة التي يطلق عليها أحياناً العدالة الشكلية او أطار النظام القانوني

 كما يرى ،الرسمية تكمن في اإلرادة الثابتة المثابرة في أعطاء كل ذي حق حقه

اعد م كفكرة إلقامة قوتثبت في ضمير الناس عن طريق عقولهإن العدالة البعض 

وتبعاً لذلك فالعدالة بالنسبة لهذه القواعد ليست قانونية ملزمة لتنظيم سلوكهم، 

مصدراً وإنما هي معيار يمكن به الحكم على سالمة وصالحية القواعد اذ من 

 ونظراً ألن هدف القواعد يجب ،حقق الهدفالطبيعي ان تتحد تلك السالمة بمدى ت

، وهي حسب المفهوم الحالي لها تحقيق  نطاق الجماعة الدوليةالعدالة فيان تتحقق 

السلم واألمن الدوليين ، فأن القواعد التي ال تحتوي هذه العدالة يكون مقضياً عليها 

وتعتبر غير صالحة والبعض يحتكم للمبادئ العامة للقانون الدولي وفي حالة عدم 

ا ان قواعد العدالة الدولية هي  كم،وجود هذه المبادئ تطبق قواعد العدالة الدولية

 ولما ،تلك القواعد التي يقر لها الرأي العام بأنها يجب ان تحكم العالقات بين األمم

كان التصرف القانوني أصالً هو عبارة عن اتجاه أرادي يستهدف توليد آثار 

في يها القانون قانونية معينة فأن اإلرادة التي تمثل فيها قوامه تعتبر سبباً يعول عل

، ولهذا يستقيم القول بأن اإلرادة مصدر مسبب لآلثار القانونية ترتيب تلك اآلثار

  . )1(بحيث اذا تخلفت فال يمكن ان تنشأ هذه اآلثار

 
                                                 

  168 ، ص 1994 ، 1س ، السيادة ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، سورية ، طعبد الهادي عبا1
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 : القوة اإللزامية لقرارات المنظمات الدولية : رابعا 

معاهدات  المنظمات الدولية مع التيجب مقارنة القوة اإللزامية لقرارا 

قانوني ، فالمعاهدات ملزمة متى ما استوفت الشكل ال على مدى قوتهالكي نتعرف

ن مقررات المنظمات الدولية قد تصدر دون أ، في حين لها ووافقت إرادة أطرافها

رضا بعض الدول بل وضد الدول المتعدية غالياً مما ال يجعلها تعبر عن إرادة 

 ما استوفت شكلها ومن حيث القوة الملزمة فأن األولى ملزمة متى، الطرفين

، بينما الثانية بعضها يجد حظه  نافذة وأحكامها ملزمة ألطرافهاالقانوني وصارت

 .في اإللزام واألخر يدور نقاش حول مدى قوته الملزمة 

وال تكون مصدر  ومن حيث اآلثار فأن المعاهدات ال تلزم اال عاقديها 

بدأ مسلم به في الفقه والقضاء وهذا الماال في حاالت استثنائية، حق او ألزام للغير 

كما انه استقر في النظام الدولي من خالل ما أبرمته الدول من معاهدات في هذا 

  . )1(الشأن وما جرى عليه التعامل الدبلوماسي

، ذلك ان الفقرة النسبة لمقررات المنظمات الدوليةبينما األمر مختلف ب 

متحدة ألزمت الهيئة بأن تعمل على السادسة من المادة الثانية من ميثاق األمم ال

غرض صيانة تسير الدول غير األعضاء فيها على ما يلزم من مبادئ الميثاق ل

، ومقتضى ذلك ان تعمل المنظمة الدولية على توطيد سلوك السلم واألمن الدوليين

 .هذه الدول في العالقات الدولية على هدي المبادئ في اإلرادة الجماعية للمنظمة 

كن القول بأن آثارها تنسحب على غير أطرافها مما يجعلها تختلف لذا يم 

ات ال  وبالنسبة للتعديل فأن المعاهد،عن المعاهدات والتي ال تلزم اال أطرافها فقط

، وال يلزم موافقة جميع األطراف لتعديل المقررات يعدلها اال أطرافها جميعاً

 .)2(الصادرة عن المنظمات الدولية 

 

                                                 
محمد السعيد الدقاق ، النظريات العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في ارساء قواعد القانون  )1

  101ص ، 1973الدولي ، االسكندرية ، منشاة المعارف ، 

 المنازعات الدولية ، دار الشؤون الثقافية العامة ، فنر زين الناصري ، دور القضاء الدولي في تسوية )2

 184ص ، 1989 ، 1بغداد ، ط
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 لمبحث ألثالث ا
 

 لدوليةالمنظمات  والدوليةالمسؤولية ا
 

 . ولية الدولية وعناصرها ؤالمس: أوالً 

ان من بين احد العناصر األساسية في تحديد الوضع القـانوني للمنظمـات             

الدولية هو مسؤولية المنظمات الدولية حيث ان هذه المنظمـات عنـد ممارسـتها              

ر مشروعة او قد تكون هذه األعمال مشروعة        ألعمالها قد تقوم بارتكاب أعمال غي     

  . )1(ولكنها تسبب ضرراً للغير 

مـات  حيث ان ما هو متعارف عليه ان لكل نظام قانوني يقوم بفرض التزا            

، وهذه االلتزامات واجبة التنفيذ بحيث اذا تخلـف         على أشخاصه ويرتب لهم حقوقاً    

قانونية التي تنجم عن    ات ال الشخص او نكل عن الوفاء بهذه االلتزامات يتحمل التبع        

، فأن االلتزام ال يترتب عليه الوصف القانوني اال اذا وجد هناك عدم             هذا التصرف 

 لذا فأن النظام القانوني الـدولي حالـه         ،الوفاء بهذا االلتزام ويتحمل مسؤولية ذلك     

                                                 
 284 ، ص 1989عبد العزيز سرحان ، النظرية العامة للتنظيم الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، . د )1(
– 299.  
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 ،حال غيره من األنظمة القانونية األخرى يفرض التزامات قانونية على أشخاصـه    

لتزامات تكون واجبة التنفيذ أياً كان مصدرها ما دام هذا المصدر معترف            وهذه اال 

به في القانون الدولي اذ يجب على المنظمة الدولية احترام القانون الدولي واحترام             

، فـإذا   شروعة، وان ال ترتكب أفعاال غير م      زامات التي يجب عليها الوفاء بها     االلت

زاماتها تحملت المسؤولية الدولية المتناعها عن      ما قامت المنظمة الدولية بمخالفة الت     

 ويمكن على هذا األساس ان تعـرف المـسؤولية          ،القيام بما يفرضه عليه القانون    

الجزاء الذي يترتب على مخالفة شخص من أشخاص القـانون الـدولي            (( الدولية  

قواعد  و ،اللتزاماته المقررة او المفروضة طبقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها         

، العرف الدولي والمبادئ    ف بها توجد في المعاهدات الدولية     القانون الدولي المعتر  

  . )1()) العامة للقانون 

يوجد داخل النظم الداخلية في الدول سلطات ثالث تشريعية وقـضائية وتنفيذيـة             

 والجـزاء فـي الـنظم       ،وهي على درجة أعلى من التنظيم من التنظيمات الدولية        

كن أنزاله بحق أي شخص يخالف التزاماته تجاه غيره من األفـراد او             الداخلية يم 

 أما النظم الدولية فأن الجزاء فيها متواضع وهو الذي يتمثل في            ،تجاه المجتمع ككل  

شكل المسؤولية الدولية التي يتحملها الشخص الذي ينكل بالتزاماته الدوليـة تجـاه           

 وإذا مـا سـبب ضـرر عليـه          ،لجماعة او تجاه احد منهم او أكثر      بقية أعضاء ا  

 والضرر امـا ان يكـون مـادي او معنـوي            ،التعويض لكي يصلح هذا الضرر    

والتعويض عن الضرر المادي يكون من خالل دفع قيمـة التعـويض ألصـالح              

، اما التعويض عـن الـضرر المعنـوي         )1(ضرار المادية التي تصيب الضحايا    األ

ولي عن األضرار المعنوية    فيكون على شكل أعتذار رسمي يصدر من الشخص الد        

التي تتمثل بمس او جرح شعور عضو او أكثر من أعضاء الجماعة بـسبب هـذا      

 ان مصادر االلتـزام الـدولي       ،الطرف المخل بالتزاماته الدولية   السلوك الذي أتاه    

                                                 
)1( ، AGO . R , Deuxieme rapport surla , responsabilite des Etats Lorigine de La 

responsabilite inteynationle , R . C . A . D . I , 1970 , Vol , 11 , p . 189 – 211  
 

 – 439 ، ص 1982محمد طلعت الغنيمي ، الوسيط في قانون السالم ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، . د )1
445.  
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و نـص فـي     يكون مكتوباً في وثائق  او قواعد عريقة او مبادئ عامة للقـانون ا             

ة المنفـردة لـشخص      ويكون هذا االلتزام مصدره اإلدار     ،معاهدة ثنائية او جماعية   

 وقد يكون مصدره في رأي بعض الفقهاء هو قرار صـادر عـن              ،القانون الدولي 

  . )2(المنظمة الدولية او احد أجهزتها المسؤولة عن حفظ السلم واألمن الدوليين 

فالمسؤولية الدولية تترتب على عاتق الشخص الدولي الذي يـأتي سـلوكاً            

، و هـذه    نية الدوليـة ، أي يخـل بالتزاماتـه        الفاً مما تقضي به القاعدة القانو     مخ

المسؤولية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفكرة االلتزام ألنها ال توجـد اال عنـدما يخـل               

شخص من أشخاص القانون الدولي بالتزاماته تجاه اآلخرين ، واألمر الذي يوجب            

الهم او في أنفـسهم او أمـوال او         أصالح الضرر الذي لحق هؤالء سواء في أمو       

أرواح رعاياهم من المواطنين ومن الموظفين التابعين لمنظمة دولية وهـذا فـي             

 . الغرض الذي يكون فيه الصفة منظمة دولية 

  عناصر المسؤولية الدولية -أ

 ارتكاب فعل دولي غير مشروع والنكول عن الوفاء بااللتزامـات الدوليـة           

 وقد نصت المـادة     ،على الدولة المخالفة لهذه االلتزامات     المسؤولية الدولية    ترتب

األولى من المشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المتحدة حـول             

كل فعل دولي غير مـشروع يرتـب المـسؤولية          (( موضوع المسؤولية على ان     

 علـى   تعليقاً عن هذا النص قالت اللجنة ان هذا الحكم ينطبـق أيـضاً            )) الدولية  

مسؤولية المنظمة بمعنى ان كل فعل غير مشروع يرتب مسؤولية المنظمة اذا مـا              

 والصياغة التي توصلت إليها اللجنة هـي        ،قامت هذه األخيرة بارتكاب هذا الفعل     

صياغة محايدة وموضوعية حيث أنها تهدف الى تحاشي الخالف التقليـدي بـين             

 تركز أساساً على عنصر الخطأ أوالً       الفقهاء الذين يزعمون بأن المسؤولية الدولية     

، ويزعم بعض الفقهاء ان المسؤولية الدوليـة        ثم من جانب أشخاص القانون الدولي     

 مضيفة نص المادة األولى من المشروع حـسمت         ،تقوم أساساً على فكرة المخاطر    

                                                 
2( CHIER , PH , Le comportement des Etats comme source de droit et d , 

obligation , Mel . GUGGENHEIM , 1968 , p. 237 – 267 , BROWNLIE , I , state 
responsibility , clarendon press , oxford , 1983 , p 80 – 181 .                                    
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س هو الخطأ وليس هـو      الخالف اذ أكدت بوضوح أن أساس المسؤولية الدولية لي        

نما األساس هو عدم المشروعية التي يقوم بها سـلوك شـخص             وا ،فكرة المخاطر 

 وعـدم   ،)1(القانون الدولي سواء أكان هذا الـشخص دولـة او منظمـة دوليـة               

المشروعية يأتي عن ان السلوك الذي سلكه هذا الشخص هو سلوك مخالف ممـا              

م أنه قد   فما دا ،  دولي وال عبره بخطئه او عدم خطأه      التزم به طبقاً لقواعد القانون ال     

خالف االلتزام فهذه المخالفة في حد ذاتها كافية لتكوين فعل دولي غيـر مـشروع               

 وبذلك يكون المشروع الذي أعدته اللجنة قـد         ،يرتب على أثرها المسؤولية الدولية    

 ولو  ،وضع حداً للخالف الفقهي الذي كان يدور منذ زمن بعيد حول هذا الموضوع            

معاهدة دولية جماعية فأن المجتمـع الـدولي        تم اعتماد هذا المشروع في صورة       

سيكون قد خطى الى األمام خطوة كبرى في سبيل بلورة أحكام المسؤولية الدولية             

وهذا يؤدي الى مزيد من االستقرار في المعامالت الدولية وتحقيق الفعالية لقواعد            

معـين  القانون الدولي العام بصفة عامة ذلك ان القيمة العملية ألي نظام قـانوني              

  . )1(تعتمد على مدى فعالية القواعد القانونية التي تحكم المسؤولية الدولية 

  شروط المسؤولية الدولية -ب

لية عن الفعل الدولي غيـر      يجب تحقق شرطان لكي تترتب المسؤولية الدو      

ن األساسيان لتحقق المسؤولية الدوليـة      رطيالشهذين  ، وسنبين في أيجاز     المشروع

ضوعي في الفعل الدولي غير المـشروع والـشرط الشخـصي           وهما الشرط المو  

 . لتكوين الفعل الدولي غير المشروع مصدر المسؤولية الدولية 

 :  الشرط الموضوعي -1

خالفة اللتزام دولـي    عندما يكون سلوك الدولة او المنظمة الدولية قد تم بم         

لموضوعي، وهذا هو المقصود بالشرط ا    ، يتحقق الفعل الدولي غير المشروع       معين

كما ان كل من القضاء الدولي وما جرى عليه عمل الدول في هذا الميدان إضـافة                

الى الجانب األكبر من الفقهاء يقرون باعتبار مخالفة قواعد القانون هـي الـشرط              

                                                 
  . 222احمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص . د 1
 
  . 226ر السابق ، ص احمد أبو الوفا ، المصد. د )1(
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 ويتطلب  ،الضروري لوجود الفعل الدولي غير المشروع المنشئ للمسؤولية الدولية        

يكون سلوك الشخص الدولي قد تـم بطريقـة         من الفعل الدولي غير المشروع ان       

 فعندما  تنص قاعدة     ،تخالف ما تقضي به أحكام قاعدة القانون التي تفرض االلتزام         

القانون الدولي بوجوب القيام بعمل معين فيقوم الشخص الدولي بسلوك آخر مغاير            

 كان  تماماً للعمل المطلوب منه هنا نكون أمام مخالفة أمام سلوك مختلف تماماً عما            

 وعلى هذا األساس يتحلل الشرط الموضوعي الى عنـصرين          ،واجباً عليه القيام به   

، وارتكاب المنظمة لسلوك مخالف ألحكام هذه       ك قاعدة قانونية  ان تكون هنا  : هما  

  .  )2(القاعدة 

 فالعنصر األول لتحقق هذا الشرط الموضوعي هو وجود قاعـدة قانونيـة            

من النظام األساسـي لمحكمـة      ) 38(ي المادة   ومصادر هذه القاعدة نص عليها ف     

 .)1(العدل الدولية 

وفيما عدا هذه المصادر للقاعدة القانونية خصوصاً المصادر الثالثة االولى          

، فأن المنظمـة الدوليـة او شـخص          والعرف والمبادئ العامة للقانون    المعاهدات

 ان يمنـع    القانون الدولي يتمتع بحرية كاملة في السلوك والتـصرف دون خـشية           

 وذلك ألن فكرة الضمان غير معروفة فـي         ،سلوك بداعي عدم المشروعية الدولية    

العالقات الدولية والقاعدة العامة هي حرية التصرف وحرية السلوك طالما انـه ال             

 . يوجد نص يخطر او يمنع القيام بهذا التصرف او السلوك 

 الـسلوك   أما ما يتعلق بالعنصر الثاني لتحقق الـشرط الموضـوعي هـو           

 اذ يجب ان يكون سلوك الدولـة        ،المخالف او المتناقض مع حكم القاعدة القانونية      

والمنظمة الدولية موافقاً ألحكام هذه القاعدة او أي مخالفة او ما ينـاقض أحكـام               

 فمثالً لو قامت المنظمة بسلوك مخـالف        ،القاعدة توجب المسؤولية الدولية عليها      

منظمة أخرى او دولة أخرى او اتفاقات معترف بها من          ألتفاقية دولية أبرمتها مع     

قبل المنظمة حتى ولو لم تكن طرف فيها مثل اتفاقات جنيف الخاصـة بمعاملـة               

                                                 
 ، 1995احمد أبو الوفا محمد ، الوسيط في القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، . د )2(

  . 693 ، ص 1996
 .في النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية ) 38( ينظر نص المادة  )1(
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أسرى وجرحى الحرب فأن خرقها هذا يشكل فعالً غير مشروع ناشئ عن مخالفة             

  الحالة التي  في ولو قامت المنظمة بمخالفة عادات وأعراف الحرب         ،قواعد اتفاقية 

يكون لها قوات مسلحة تقوم بحفظ السالم واألمن الدوليين ثم تتجاوز هذه المهمـة              

فأنها بذلك تكون قد خالفت قواعـد عرقيـة         ،  طريقة مخالفة ألعراف الحرب مثالً    ب

  .)2(دولية 

 حيث قامت قوات األمم المتحـدة       1961وهذا حدث فعالً في الكونغو عام       

 أسر قوات األمم المتحـدة فلـم تأخـذهم     بإعدام بعض المتمردين الذين سقطوا في     

كأسرى حرب وإنما أبادتهم وقتلت أيضاً ممثل لجنة الصليب الدولي ولـم تـسهل              

وبذلك يكون هذا العمل الذي أتته قوات األمـم          ،)1(العمل اإلنساني أمام تلك اللجنة      

عراف الحـرب التـي     ن ا ، أل 1949ليس فقط ألتفاقيات جنيف عام      المتحدة مخالفاً   

 بعدم جواز إعدام األسرى او سوء معاملتهم وعدم تدمير األهداف المدنيـة             تقضي

 وما قامت به قوات األمم المتحدة في ذلك         ،وعدم إساءة معاملة المدنيين او تعذيبهم     

الوقت هو مخالف لهذه األحكام ولقد تولت المنظمة دفع التعويـضات عـن هـذه               

ية التي أصيب رعاياها كما أصيبت      المخالفات في اتفاق بينها وبين الحكومة البلجيك      

ممتلكاتهم وأموالهم بأضرار كبيرة بسبب العمليات العسكرية التي قامت بها قـوات     

 ويكون سلوك المنظمة مخالفاً للمبادئ العامة للقانون        ،األمم المتحدة ضد المتمردين   

ة  والمحكمـة المختـص    ،اذا ما كان منافيا ألحكام هذه المبادئ في العالقات الدولية         

بنظر النزاع تبين حسب الظروف وحسب كل حالة على حدة ما هو المبدأ القانوني              

  . )2(الذي يكون قد تم مخالفته بواسطة المنظمة الدولية 

   :لشخصيالشرط ا -2

                                                 
)2( RAMCHARAN , B . G , State reponsability in respect of violation of treaty 

rules in general and of those creating an objective regime in particular Lndian 
Jounal of international Law , 1986 , p, 41 .                                                                  

)1( Starke , P . G , An introduction to international Law , London , Ed . 
BUTTERWORTHS , 1977 , P . 319 .                                                                           

)2( VITANY , B , Les Principes generaux du droit , tendances doctrinales , R . G . 
D . L . P , 1982 , P . 48 – 116 .                                                                                     
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ال يكفي ان تخالف المنظمة التزاماً مفروضاً عليها بواسطة قاعدة قانونيـة            

لية الدولية على المنظمة    حقق المسؤو ، لكي تت  رية المفعول وقت ارتكاب المخالفة    سا

، اذ ال بد من إسناد هذا الفعل غير المشروع الى المنظمة نفسها بحيث يكون الدولية

 ان  ،الفعل اإليجابي او السلبي المخالف ألحكام القاعدة القانونية من عمل المنظمـة           

ن المنظمة الدولية هي شخص معنوي وال يمكنها القيام بأي عمل او تصرف أال ع             

طريق أستخدام أشخاص طبيعيين يمثلونها وهم الموظفين الدوليين او التابعين لهـا            

 وأن األفعال تنسب الـى المنظمـة        ،مثل أفراد قوات حفظ السالم واألمن الدوليين      

الدولية وال تنسب الى الموظف الدولي في حال أرتكابه فعالً غير مشروع أثنـاء              

اجبات وأهداف المنظمة ويرتـب هـذا       قيامه بعمله التي يدخل في صميم عمل وو       

، ألن الموظف الدولي هو شخص عادي أما        اً لآلخرين الفعل غير المشروع أضرار   

 وتقوم  ،المنظمة الدولية فهي شخصاً قانونياً دولياً لذا فهي تتحمل المسؤولية الدولية          

هذه المنظمة من أجل أصالح األضرار بدفع التعويضات الالزمة او تقديم الترضية            

، وكل هـذا طبقـاً لـم هـو          ورة تقديم اعتذار رسمي صادر عنها     الزمة في ص  ال

   .)1(متعارف عليه في القانون الدولي في نطاق المسؤولية الدولية 

ومثال عن ذلك في حالة قيام حادث في سيارة تابعة الى منظمة دولية وقـد               

حادث الى  حدث أثناء القيام بالعمل ويدخل في صميم وأهداف المنظمة وأدى هذا ال           

في أموال و ممتلكات أفراد عاديين تابعين لدولة أخرى او لمنظمة            ث أضرار أحدا

أخرى فأن هذا الفعل يجب إسناده الى المنظمة التي تتولى قانوناً أصالح الـضرر              

 السيارة باعتباره شخصاً عادياً    الذي أصاب الضحايا وال يسند هذا الفعل الى سائق          

ان وهل  ،  ثباتباأل فيما يتعلق    بعض الصعوبات    شروع الفعل الدولي غير الم    يثير

هذا الفعل غير المشروع قد أرتكب فعالً بواسطة مـوظفين أو أفـراد المنظمـة               

تشكيل لجنة محايدة تتولى التأكد من  بلقيام  ، في الحقيقة يمكن في هذه الحالة ا       الدولية

ث هذا فعالً بين     وقد حد  ، وتسويته بالطرق السلمية   تحقق الفعل من المنظمة الدولية    

 حيث وقع الطرفان اتفاقاً     1965منظمة األمم المتحدة وبين الحكومة البلجيكية عام        

                                                 
)1( SCHERMERS , H . G . International anstitutional Law , sijthoff , 1980, p. 897 
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تم بمقتضاها تسوية المسائل ودفعـت المنظمـة التعويـضات الالزمـة للرعايـا              

 و تولت الحكومة البلجيكيـة توزيـع        ،البلجيكيين الذين أصيبوا أو أصيبت أموالهم     

  . )2(حسب طبيعة وقوة الضرر الذي أصاب بعضهم قيمة التعويض على رعاياها 

   اإلعفاء من المسؤولية الدولية-ج

، وهـذه   مة الدولية مـن المـسؤولية الدوليـة       هناك ظروف قد تعفي المنظ    

الظروف هي حاالت الضرورة أو الظروف األستثنائية او الدفاع الشرعي او القوة            

ى األمم المتحدة علـى دخـول        ومثال عن ذلك اذا أجبرت سفينة تابعة ال        ،القاهرة

ميناء عسكري محرم على األجانب الدخول فيه وذلك بسبب حالة الطقس الـرديء            

او حالة قوة قاهرة كعطل المحرك ولم يكن أمام قائد السفينة سوى الدخول في هذا               

، فأن المنظمة ال تتحمل مسؤولية دولية في هـذا الـشأن            لنجاة من الهالك  الميناء ل 

ة علـى القيـام بهـذا       الً ان هناك قوة قاهرة أرغمت قائد السفين       بشرط ان يثبت فع   

 لو كانت هناك طائرة تحمل علم المنظمة الدوليـة ثـم أصـيب أحـد                أو السلوك،

ل القائد طريقه بسبب ظروف جويـة اسـتثنائية او          ظمحركاتها بعطل مفاجئ أو     

اء الى دخـول أجـو    ولهذه األسباب اضطر    ،  ب تعطل أجهزة التوجيه المالحية    بسب

في قاعدة عسكرية لدولة معينة محظـور دخولهـا علـى            هبط  دولة بدون أذن او   

الطائرات األجنبية فأن المنظمة ال تتحمل أي مسؤولية دولية في هذا الشأن اذا ثبت              

ان القوة القاهرة كانت هي الدافع وراء هبوطها اضطرارياً في ذلك المطار وهـذا              

  . )1(لية ثابت في النظرية العامة للمسؤولية الدو

 النظام القـانوني  والمسؤولية الدولية في النظام القانوني الداخلي للمنظمة        : ثانياً  

  للدول الداخلي

، بحكم حياتها الداخلية خصوصاً     دولية نظامها القانوني الخاص بها    ان لكل منظمة    

وان المنظمـة يمكـن ان تكـون        ،  في عالقاتها مع الدول األعضاء ومع موظفيها      

 اذ ان لهـؤالء     ،م موظفيها عن اإلجراءات التي قـد تتخـذها قـبلهم          مسؤولة أما 

                                                 
وراه ، عين شمس ،             . د )2(  1984 جمال طه ندا ، مسؤولية المنظمات الدولية عن اعمال موظفيها ، رسالة دآت

  . 788 – 460، ص 
   . 612علي ابراهيم ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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الموظفين الحق في اللجوء الى القضاء اإلداري الدولي والمتمثل أساساً في المحاكم            

 كمـا ان علـى      ،اإلدارية التابعة للمنظمة او تلك التي تسمح قواعدها باللجوء إليها         

ات الدولية التـي تنتمـي إليهـا        ظمالدول األعضاء احترام القواعد التي تحكم المن      

ومن هنا كانـت    ،  سؤوليتها أمام المنظمة وأجهزتها   رتب أخاللها بهذا الواجب م    وي

وقف (ي منها التة للمنظمات الدولية أيها في المواثيق المنشلالجزاءات المنصوص ع 

 )1() ...استخدام القوة المسلحة و، الطرد، حقوق ومزايا العضوية

ظف الدولي يكون مسؤوالً عن أعماله أمام المنظمة بالرغم          أضافة الى ان المو      

ولية داخـل النظـام     أما ما يخص أحكام المسؤ    ،  من انتمائه الى جنسية دولة معينة     

، حيث أن من شأن ممارسة المنظمة ألنشطتها داخل أراضي بعض           القانوني للدول 

فـي أحـد    الدول قد ينتج عن هذه األنشطة أو األعمال ضرراً في هذه الـدول او               

عها للقضاء رعاياها وبما ان المنظمة الدولية قد تتمتع بأحوال كثيرة بحصانة خضو  

ير هذا الموضوع بعض الصعوبات عن القواعد التي يجب         الوطني ولهذا السبب يث   

القـسم  ) 3(، فمثال تنص المـادة      تثور مسؤولية المنظمة او موظفيها    اتباعها حينما   

 الوكاالت المتخصصة على ان تتمتـع هـذه         من اتفاقية امتيازات وحصانات   ) 4(

 الحـائز لهـا، بالحـصانة       أياً كـان  ، أينما كانت و   أصولهااالت وممتلكاتها و  الوك

، ومع  حالة معينة وفي حدود هذا التنازل     ، ما لم تتنازل عنها صراحة في        القضائية

وقد نصت هـذه األتفاقيـة      ،  ان التنازل ال يمكن ان يمتد الى أجراءات التنفيذ        فذلك  

على ان تعتمد كل وكالة متخصصة طرقـاً مناسـبة           ) 31 / 9( ايضاً في المادة    

 : لتسوية االمور التالية 

الخالفات الناشئة عن العقود او أي خالفات أخرى تخضع ألحكـام القـانون              - أ

 .كون الوكالة المتخصصة طرفاً فيهاالخاص وت

تع بـسبب    بوكالة متخصصة ويتم    طرفاً فيها  الخالفات التي يكون أي موظف     - ب

 .  لم تكن الحصانة قد رفعت عنهمنصبه الرسمي بالحصانة اذ

                                                 
  .613المصدر نفسه ، ص  )1
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تحتوي األتفاقات المبرمة بين المنظمات الدولية والدول على نـصوص خاصـة            و

 ويمكـن ان    ،بمدى مسؤولية المنظمة عن أعمالها داخل أقليم الدولة المتعاقدة معها         

 :نميز هنا ثالث أنواع من هذه االتفاقات 

، وفيها ينص االتفاق فـي العـادة        اصة بإرسال قوات حفظ السالم    ت الخ االتفاقا -1

على قيام المنظمة بتعويض األضرار التي تصيب الغير تعويضاً عـادالً عـن             

 . اتطريق المفاوضات او التحكيم او بإنشاء لجنة خاصة لتكفي طلبات التعويض

حـدة   االتفاقات الخاصة ببرامج المساعدات الفنية المبرمـة بـين األمـم المت            -2

، وفيها تكون هذه األخيـرة      لمتخصصة وحكومات الدول المستفيدة   والمنظمات ا 

مسؤولة عن كل األضرار والمخاطر الناجمة عن تنفيذ االتفـاق وهـي التـي              

 .تتحمل وحدها كل مطالب التعويض التي قد يقدمها الغير نتيجة ذلك 

 بخـصوص   التي تبرم عادة بين منظمة دولية ودولة معنيـة        ، و  اتفاقات المقر  -3

لمسائل والذي يتضمن ا  (نظمة أو ألحد فروعها فوق أراضيها،       انعقاد اجتماع للم  

الخاصة بالمصاريف المالية، وبالحصانات واالمتيازات، وبحمايـة مـن يـتم           

، ي بإعفائها من المسؤولية   تدرج فيه المنظمات عادة نصاً يقض     ، و ...)دعوتهم  

، بأن خصوص مثل هذه االتفاقات  أ تطبقه ب  مبد األمم المتحدة ك   قضى به تما  وهذا  

قد اجتماعاتهـا او    كل المخاطر الناجمة عن األماكن التي تستخدمها المنظمة لع        

صادر عن  القرار  لل ، وذلك وفقا  ها الدولة المضيفة وحدها   ، تتحمل وسائل االنتقال 

، والذي يقرر ان كل فرع من       )10الفقرة  ) 24 (2609(  المرقم   الجمعية العامة 

مكنه عقد جلساته خارج مقره األصلي في حالة مـا اذا قبلـت             فروع المنظمة ي  

، ان تتحمل بعد التفاوض     دعوتها له باالجتماع فوق أراضيها    إحدى الدول عند    

فعلية التي تترتـب    مع السكرتير العام حول طبيعة ومبلغ التكاليف اإلضافية وال        

ولية ، كافة التكاليف المالية المترتبة علـى دعـاوى المـسؤ          على ذلك مباشرة  

 ويمكن ان نـذكر بمـا       ،المقدمة نتيجة عقد االجتماع فوق أراضي تلك الدولة       

يخص أحكام المسؤولية داخل النظام القانوني الداخلي للمنظمة في حال إخالل           

ها الطرد واسـتخدام القـوة      المنظمة بالتزاماتها وترتب الجزاءات على ذلك من      
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 يجري عليه العمـل فـي        ما وهذا   ،، ووقف الحقوق ومزايا العضوية    المسلحة

 – 169(فـي المـواد     وفقاً للميثاق المنشئ لهـا      الجماعة االقتصادية األوربية    

 ان تالحظ تقصير دولة عضو عن الوفاء بأحد          التحقيق يمكن للجنة حيث  ) 171

إذا لم تستجب الدولـة لهـذا       ورأياً مسبباً بعد     االلتزامات المنصوص عليها فيه   

، وإذا قـررت هـذه      مر على محكمة العـدل    ة ان تعرض األ   ، كان للجن  الرأي

، فأن هذه الدولة تلتزم      في أحدى التزاماتها   تاألخيرة ان الدولة العضو قد قصر     

يجوز لكل دولـة عـضو       و ،باتخاذ اإلجراءات التي يحتمها تنفيذ حكم المحكمة      

 قبل عرض األمر على     فلها ، الوفاء بالتزاماتها  فيمالحظة تقصير دولة أخرى     

ان تعرض المسألة على اللجنة التي تـستمع الـى آراء الدولـة             محكمة العدل   

ة مثل هذا الرأي خالل ثالثـة       المعنية ثم تصدر رأياً مسبباً فإذا لم تصدر اللجن        

 .)1(ع األمر الى محكمة العدل الدولية، فأن ذلك ال يمنع من رفأشهر
 
 
 
 

 الفصل الثالث
  

  الدور اإلشرافي للمنظمات الدولية
 

 على ما يتعلق بالدور االشرافي للمنظمات الدولية سنتناول         لغرض الوقوف  

 ثالثة مباحث يكون االول عن المعـايير الدوليـة فـي االشـراف              هذا الفصل في  

والرقابة، ويكون الثاني عن واجبات المنظمات الدولية في متابعة تنفيذ القـرارات            

 .ليةالدولية، والثالث عن آليات الرقابة واالشراف في المنظمات الدو
 
 
 

                                                 
  . 234احمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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 المبحث األول 

 المعايير الدولية في اإلشراف والرقابة
 

ال يمكن إنكار اثر المنظمات الدولي على أعضائها فحتى لو كانت المنظمة هـي              

ن والتنـسيق وليـست منظمـة     مجرد منظمة عادية قائمة فقط على مجرد التعـاو        

د ذاتـي   ، فأنها سرعان ما تظهر أمام أعضائها كشريك حقيقي له وجـو           اندماجية

 ورغم ان المنظمة يتم تحريكها من الداخل بواسطة أعضائها اال           ،ومسؤولية متميزة 

 القـانوني   ، وفي التأثير على الوضـع      خاصة بها  حركةأنها ال تتأخر في اكتساب      

 ويتحقق ذلـك بـين      ،، وعلى األخص السلوك الذي يجب عليهم أتباعهم       ألعضائها

 علـى   ، قد تختلف درجاتها    التي ابة، عن طريق ممارسة المنظمة الرق     أمور أخرى 

، فأنها تقـوم بـذلك      ام المنظمة الدولية بهذه الرقابة    ، وان قي  سلوك الدول األعضاء  

بير عنها حينما تصبح ، تلك الموافقة التي يتم التعاءاستناداً الى موافقة الدول األعض   

 ، عند قيامها بذلك تتبع بعض اإلجـراءات التـي         ، كذلك فأن المنظمة   أعضاء فيها 

بحـث  أمامها وال مثول الطرف او األطراف المتنازعة    : يتبعها القاضي الدولي منها     

، وتطبيق قاعدة عامة على مواقف او حاالت خاصة         عن حقيقة الوقائع المدعى بها    

 .)1( الخ ... والعمل على تحقيق نوع من االستمرار او عدم التناقض 

تفـسير او   جه له في    االنتقاد الذي يمكن ان يو    وما يعيب هذا الموضوع هو      

ـ جهـزة   األ نونية او تقدير مدى احترامها من قبـل       تطبيق القاعدة القا   سياسية او  ال

كيفيـة احتـرام    وب،  ة لتلك الرقابـة   ممارسة المنظمات الدولي   ب يتعلقوما   ،داريةاإل

تنفيذهم لاللتزامـات الناجمـة      و ،األعضاء لألعمال القانونية الصادرة عن المنظمة     

 تتوقـف علـى     ومعظمها مسائل ،   هذه الرقابة ومدى فاعليتها    أشكال، وكذلك   عنها

ع مـن الرقابـة     أعطاء المنظمة ممارسة نو   ، و مدى وطبيعة اختصاصات المنظمة   

، وهي   في حدود الصالحيات الممنوحة لها      تتم على سلوك أعضائها التي يجب ان       

                                                 
ع )1(  Charpantier : Le controle par Les organizations internationals deراج

Lexecution des obligations des Etate , RCADI , t , 182 , 1983 , p 143 – 246 .           
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معنى ذلـك انـه     ،  مسألة تحددها طبيعة ومدى توزيع االختصاصات بينها وبينهم       

ـ     خارج حدود السلط   ائها فـي  ل سـلطة أعـض  ات الممنوحة للمنظمة الدولية ، تظ

  :)2(، ويمكن استنباط ذلك في حجتين أساسيتين التصرف كاملة غير منقوصة

قام األول  من الطبيعي ان يعطى الم    (( أنه   المتضمنمحكمة العدل الدولية    قرار   - أ

يقها اال اذا كان هـذا      ، ألن األهداف األخرى ال يمكن تحق      للسلم واألمن الدوليين  

 وفيما عدا القدر الذي عهـدوا فيـه إليـه الـى             ،الشرط األساسي قد تم تحقيقه    

الدول األعضاء بحريتها   ، تحتفظ   ركةالمنظمة بمهمة تحقيق هذه األهداف المشت     

  )) .في التصرف

 األمـر   ، على مبدأ التخـصص    لحاضر في الوقت ا    الدولية    المنظمات قيام  - ب

ة ال تملك صـالحيات قبـل الـدول األعـضاء خـارج       الذي يعني ان المنظم   

 وعلى هذا األساس يقرر دستور اتحـاد البريـد          ،االختصاصات الممنوحة لها  

األعمال الصادرة عن االتحـاد ال تـؤثر        : (( منه ان   ) 24(العالمي في المادة    

على التشريع الداخلي لكل دولة عضو مالم ينص عليـه صـراحة فـي هـذه                

 )) .األعمال 

، وهـي    المنظمة على سلوك الدول األعـضاء      سائل أخرى لتحقيق رقابة   وهناك و 

إحاطة المنظمة علماً بسلوك الدول األعضاء ، وقيام المنظمة بالتحقيق ، وإخضاع            

  . )1(سلوك العضو لتقدير القاضي الدولي وهذه األخيرة نادرة التطبيق 

 :لمواضيع التاليةولغرض بيان المعايير الدولية في االشراف والرقابة سنتناول ا

 

 إعالم المنظمة الدولية بسلوك الدول األعضاء : أوالً 

 ،ملقاة على عاتقهـا   زامات  لكل من الدول األعضاء في المنظمة الدولية الت       

ـ               ديها وان المنظمة الدولية ال يمكنها ان تعرف مدى التزام هذه الدول األعـضاء ل

مع هذه االلتزامات والتبعات ام     ، وهل ان سلوكها يتفق      بهذه االلتزامات او التبعات   

، بعض المعلومات للمنظمة بأي طريقـه ويمكن معرفة ذلك عن طريق وصول     ،  ال
                                                 

  . 286احمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص . د )2(
  . 294 – 287احمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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صول على هذه المعلومات،  وذلك من خالل االستعانة بالدول األعضاء من اجل الح        

، خاصة  دخل في الشؤون الداخلية ألعضائها     ألن المنظمة الدولية ال يمكنها الت      ذلك

في أطار نظامهـا القـانوني       كان تنفيذ الدولة اللتزاماتها يقع فقط        في حالة ما اذا   

، وتلجأ المنظمات الدولية الى العديد من الوسائل من أجل الحصول علـى             الداخلي

 تلتزم  الذي يجب أن  يضاح  ستحق المنظمة الدولية في اإل    : هذه المعلومات وأهمها    

حد أجهزتها األسباب التـي     الدولة العضو في المنظمة الدولية بالتوضيح لها او أل        

من دسـتور   ) 9(، وعلى ذلك تنص المادة      ا وبين تنفيذ التزاماتها الدولية    حالت بينه 

عهم من  يبذل األعضاء كل ما في وس     ((رصاد الجوي على ان     المنظمة العالمية لأل  

كمـا إن للمنظمـة     ،  ))، وهو الجهاز العام في المنظمة     اجل تنفيذ قرارات المؤتمر   

طلب مـن الدولـة     ، وهذه الوسيلة تعطي للمنظمة إمكانية ال      في التتبع  الدولية الحق 

القانونيـة،  ، عن كيفية تنفيذ او تطبيق أعمالهـا         ))كشف حساب ((العضو لديها من    

النتائج : ((من دستور مجلس أوربا على ان       ) 15(وعلى هذا األساس تنص المادة      

، شـكل   ى األمـر ذلـك    أليها لجنة الوزراء يمكن ان تتخذ، اذا اقتض       التي تتوصل   

يمكن للجنة ان تـدعو هـذه       ، وأنه   لى حكومات الدول األعضاء   توصيات موجهة ا  

لتـي تـم إعطائهـا لهـذه        الحكومات التخاذ ما يلزم ألعالم اللجنـة بالنتيجـة ا         

 .))التوصيات

ويمكن أيضاً للحصول على المعلومات عن التزامات الدول األعضاء فـي           

وعلى ذلك نـصت     ، الى المنظمة   دورية م تقارير المنظمة الدولية ، من خالل تقدي     

من ميثاق منظمة الصحة العالمية على ان تقدم كـل دولـة             ) 65 – 61( المواد  

عضو تقريراً سنوياً عما اتخذته من إجراءات وما حققته من تقـدم فيمـا يتعلـق                

ص االتفاقات واألنظمة التي    ، وبخصو لتي قدمته أليها المنظمة الدولية    بالتوصيات ا 

أية معلومات أضافية تتعلق    ، وان ترسل كل دولة تقارير إحصائية و وبائية و         قرهات

، وكذلك ان تبادر بإبالغ المنظمة بما نشر فيها من قوانين وأنظمة وتقارير             بالصحة

  .1رسمية هامة تتعلق بالصحة

                                                 
  ) 65 – 61(  ، المادة ميثاق منظمة الصحة العالمية )1
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عطـي   على سلوك أعضائها وهذه الوسيلة ت     كما للمنظمة الحق في األشراف    

وعاً من الهيمنة فيما تمارسه في الرقابة الدائمة او شـبه الدائمـة        للمنظمة الدولية ن  

من دستور صندوق النقد    ) 4( ويمكننا ان نجد ذلك في المادة        ،على سلوك أعضائها  

، ء في مجال الصرف او تحويل العملة      ، بما يخص التزامات الدول األعضا     الدولي

األشراف الصارم على   وتقرر المادة نفسها ممارسة صندوق النقد الدولي نوع من          

 وأنه يجب علـى كـل عـضو تقـديم           اسات الصرف الدولي للدول األعضاء،    سي

، ن يقوم بناء علـى طلـب مـن الـصندوق          ، وا معلومات الالزمة لهذا األشراف   ال

 اضافة الى انـه بموجـب       ،  ع هذا األخير بخصوص هذه السياسات     بمشاورات م 

دالت الـصرف او بالنظـام      معبتحاشي التالعب   اسلوب الرقابة واالشراف  يجب      

، ألعضاء اآلخـرين النقدي الدولي من اجل اكتساب مزايا غير مستحقة بالمقارنة با         

 وكل هذه الوسائل يمكـن ان تحـيط         ،او لمنع التسوية الفعلية لموازين المدفوعات     

طريـق  ، وذلك عـن     ت عن سلوك أعضاء المنظمة الدولية     المنظمة علماً بمعلوما  

، كن ان تخفي بعض المعلومات الهامة، والتي من المم  خيرةمعلومات تقدمها هذه األ   

ومن هذا المنطق أعطي للمنظمة الدولية حق التحقيق وتعد هذه الطريقة محايدة من             

 . اجل معرفة الوقائع 

 

 التحقيق الذي تقوم به المنظمة الدولية : ثانياً 

 كان هناك    الى التحقيق اذا   باللجوءتقوم الدول األعضاء في المنظمة الدولية       

، كمـا ان بعـض الجهـات        الوقائع المعينة وفي بعض األحوال    نزاع حول بعض    

مة دولية او محكمة العـدل      محكمة التحكيم او منظ   : المكلفة بحل نزاع معين مثل      

 . ، الى ان تلجأ الى التحقيق من أجل فض نزاع او الستجالء نقاط معينة الدولية

وتتكون من عدد مـن     )) لجنة التحقيق    ((     وعادة ما يقوم بالتحقيق لجنة تسمى     

تقـسم إجـراءات     و ،األشخاص ويكون لها رئيس ومسجل ومكان لحفظ األرشيف       

توبـة ، والثانيـة     األولى مرحلة تلقي المذكرات المك    :  الى مرحلتين    لجنة التحقيق 

، ويمكن للجنة اتخاذ إجراءات أخرى لتكملـة معلوماتهـا مثـل            المرحلة الشفوية 
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اما مسائل اإلجراءات فيتم حلهـا      اء الزيارة الميدانية لمكان معين،      رالمعاينة  وأج  

اما باإلحالة الى نموذج معد سلفاً مثل اتفاقيـة         : أمام اللجنة وفقاً لثالثة حلول وهي       

، او بأعداد قواعد بواسطة أطراف      ، او باإلحالة الى اللجنة ذاتها     1907الهي لعام   

او المنظمـة الدوليـة     ،  لجنة بواسطة الدول  النزاع أنفسهم في حال اذا تم تكوين ال       

  . )1(المعنية ، اذا تم التحقيق داخل إحدى المنظمات الدولية

وان وظيفة لجنة التحقيق تتمثل في أثبات الوقائع وذلك من خـالل تقـدير              

 عن العمل الـذي     ارير تق ، ويجب أن تقدم اللجنة    دمها أطراف النزاع  األدلة التي يق  

، اتها وتقديراتها في وثيقة مكتوبة    صياغة النتائج ومالحظ   يتضمن   ، والذي قامت به 

ـ      ، الوقائع كما انتهت إليها اللجنة     قتصر على إدراج  ت درج وهناك أحوال يمكن ان ت

بان تكون النتائج المترتبة علـى      في االتفاق الدولي ، او فيما بين األطراف المعنية          

 / 5( نصت عليه المـادة       وهذا ما  ،يةومنها إجراءات التحقيق ملزمة ونهائ    لتقرير  ا

، 1982من اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحـار لعـام          ) 8(من الملحق رقم    ) 27

، كتلك التي تترتب    حاسمة غير   وأ ملموسة   غيرالتحقيق   تكون نتائج غالباً ما   لكن  و

، وهذا بسبب ان درجـة تنظـيم المجتمـع          التحقيق في أطار القانون الداخلي    على  

ما ترفض التعاون مـع     مراحلها األولية ، كما ان الدول غالباً        الدولي ما زالت في     

 الدولية الحالية ليست ملزمة لها،      ، بسبب ان اغلب قرارات المنظمات     لجنة التحقيق 

، او لخشيتها من ان يظهر التحقيق أموراً تـسبب          والعتقادها ان ذلك يمس سيادتها    

 . لها حرجاً على الصعيد الدولي 

ان : ، منهـا     بعدة سمات   بها المنظمات الدولية يتميز    ن التحقيق الذي تقوم   إ

نفـسها دون   تشكيل لجنة التحقيق يتم تحديدها بقرار يصدر عن المنظمة من تلقاء            

يتم تشكيل اللجنة بناء على طلب دولة او عـدد مـن            أن  وأ تدخل الدول المتنازعة،  

ـ  ،الدول األعضاء سواء كانت هذه الدول طرفاً في النـزاع أم ال            ع اللجنـة    وتتمت

باستقالل تام تجاه الدول األعضاء ، لكونها في نفس الوقت تعتبر في حالة خضوع              

                                                 
دولية واالقليمية ، مؤسسةالرسالة ، بيروت ، سعيد محمد ياناجة ، الوجيز في القانون المنظمات ال )1

 141 ص ، 1985
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 وبعد إنهاء اللجنة من عملها تقوم بصياغة تقرير وتقديمه ال الـى             ،كاملة للمنظمة 

األطراف المتنازعة وإنما الى المنظمة ، وإذا كان التقرير الذي تقدمه لجنة التحقيق             

 وهناك صورة أخرى تقتـرب      اف المتنازعة غير ملزم لهم،    طرالمنشأة بواسطة األ  

من التحقيق وهو ما يطلق عليه اسم التفتيش ، باعتبار انه يتم فـي مكـان تنفيـذ                  

النشاط او العمل المعني وباتصال وثيق مع العمل او النـشاط او األشـخاص او               

ان تساعد  األشياء التي يتم مراقبتها ، فهو أذن صورة من صور الرقابة التي يمكن              

  .)1(على تحقيق الفعالية المرجوة من المنظمات الدولية 

تستند المنظمة الدولية في إنشاء لجنة التحقيق الى نص صريح في الميثـاق           

المنشئ لها او الى قاعدة من القواعد التي تحكم نـشاطها سـواء كانـت اللـوائح                

لتي نـص عليهـا    ومن هذه الحاالت ا،الداخلية او في قرار صادر عنها او غيرها       

) 17 ،   15 ،   12(  نصت عليه المواد      للمنظمات الدولية ، هو ما     منشأةالمواثيق ال 

 خولت هذه المـواد المجلـس القيـام         ، حيث  المنشئ لعهد عصبة األمم    من الميثاق 

من العـصبة   بالتحقيق في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء العصبة او بين عضو            

ر المجلس ان يقدم تقريراً فيه اقتراح ألفـضل         ، وكان دو  ودولة ليست عضواً فيها   

 المـادة   ، ونـصت  ون أكثر فعالية لحل هذا النزاع     السبل والوسائل العملية التي تك    

وم بأجراء تحقيق عـن     من ميثاق األمم المتحدة على ان لمجلس األمن ان يق         ) 34(

، وبعدها يقرر مجلس األمن هل ان هذا النـزاع الـدولي سـوف              أي نزاع دولي  

، وان ميثاق األمم المتحدة أعطى سلطة       سلم واألمن الدوليين للخطر أم ال     اليعرض  

لجمعية العامـة او    ، ولم يقرر ذلك صراحة بالنسبة ل       األمن إجراء التحقيق لمجلس  

، غير ان هذا لم يمنع أي منها من اللجوء الـى التحقيـق كوسـيلة                السكرتير العام 

ق حول كثير شاء العديد من لجان التحقي فقد قامت الجمعية العامة بإن    ،إلثبات الوقائع 

طاتها فـي حـل     ، استناداً الى ان ذلك يدخل في إطار سـل         من المنازعات الدولية  

 سلطة القيام بالتحقيق في أمر معين في        المنازعات الدولية، ويملك السكرتير العام      

                                                 
)1( Fischer et D . Vigne : Linspecition internationale , Bruy Lant , Bruxelles , 

1976 . p . 519 .                                                                                                                 
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أقليم أحدى الدول ولكن يشترط موافقة حكومة هذه األخيرة ، وهـو لـيس ملـزم                

 .)1(لطة تقديرية كاملة في هذا الخصوصم بذلك وإنما يملك سبالقيا

تقـصي  (( أعالناً حـول     1992 عام    لالمم المتحدة  الجمعية العامة أصدرت  

 ) 46 / 59( في القـرار المـرقم      )) في مجال حفظ السلم واألمن الدولي     الحقائق  

مات ع المعلو ، من أجل جم   وء الى بعثات تقصي الحقائق    ذكرت فيه الى أهمية اللج    

، او  ل هذه البعثات من قبـل مجلـس األمـن         ، ويمكن تشكي  في المسائل المطروحة  

، كل ذلك في أطار سلطاتهم في مجـال حفـظ           لعامة، او السكرتير العام   الجمعية ا 

 وقد أشترط اإلعالن على ان إلرسال تلك البعثـات يتوقـف            ،السلم واألمن الدولي  

، وأضاف اإلعالن ان علـى  بعثاتلدولة المرسلة أليها هذه العلى قبول مسبق من ا   

، وتقديم المساعدة الالزمة لهـا      سة قبول تلك البعثات فوق أراضيها     الدول أتباع سيا  

 . والتعاون معها من اجل إكمال المهمة المرسلة من اجلها 

 على انـه    م األساسي لمحكمة العدل الدولية      من النظا ) 50( المادة   ونصت

يام بالتحقيق في مسألة معينة الى أي فـرد او      يجوز للمحكمة ان تعهد توكل أمر الق      

مـن   ) 29 – 26( المواد  ، ونصت   ختارهاتب او لجنة او أي هيئة ت      جماعة او مك  

ميثاق منظمة العمل الدولية على حق كل دولة عضو وكل ممثل في المؤتمر العام              

، ة أحدى اتفاقات العمل   في تقديم شكوى ضد أي عضو آخر ال ينفذ بطريقة مرضي          

تحقيق دراسة المسألة محـل الـشأن   اللجنة ل االحوال يجب أن تكون مهمة       وفي ك 

، وكـذلك   ئع الخاصة بـالنزاع   وتقديم تقرير توضح فيه مالحظاتها حول كل الوقا       

التوصيات التي تعتقد ضرورة ذكرها بالنسبة لإلجراءات الواجب اتخاذها إلزالـة           

 اذا  تطلـب عنيـة ان    أسباب الشكوى ومدة اتخاذ هذه اإلجراءات ، ولكل دولـة م          

، عرض النزاع على محكمة العدل الدولية ، والتي لها ان           رفضت توصيات اللجنة  

 .)2(تؤكد او تعدل او تلغي النتائج التي توصلت إليها اللجنة 

 

                                                 
 ) 34(ميثاق األمم المتحدة ، المادة  )1

   )29-26(ميثاق منظمة العمل الدولية ،  )1
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 إخضاع سلوك العضو لتقييم القاضي الدولي : ثالثاً 

ـ              ي يمكن للقاضي الدولي في أحوال نادرة بأن يقيم سلوك الدولة العـضو ف

،  التي تقع علـى عاتقهـا      ت، وذلك لتقدير مدى مطابقتها لاللتزاما     دوليةالمنظمة ال 

حيث ان أساس حياة المنظمة الدولية هو احترام األعضاء اللتزاماتهم الدولية وهو            

، والعتقاد الدول ان قيام القاضي الـدولي        قيام القاضي الدولي بهذا التقييم    برر  يما  

رة سيادتها لذا ال توافق الدول األعضاء علـى         بفحص سلوكها يمس بطريقة مباش    

 ومن أهم األحوال التي يمكن فيها للقاضـي         ،إعطاء القاضي الدولي هذه الصالحية    

الدولي الرقابة على سلوك الدول األعضاء الطعن للتقصير فـي إطـار الجماعـة              

والتي يمكن بمقتضاها ان لمحكمة العدل التابعة        ) 171 – 169( لمواد  ااألوربية  

 . للمنظمة ان تآمر الدولة العضو باتخاذ اإلجراءات التي يقتضيها تنفيذ حكمها 

سيلة مباشرة للمنظمة او ألي     وجد أية و  ا في إطار المنظمات الدولية فال ت      ام

، وذلك نظـراً ألن المحكمـة   ع األمر الى محكمة العدل الدولية   خول رف عضو أن ي  

ما ان ذلك االختصاص يتطلب     ، ك ختصاصها القضائي على الدول وحدها    مقصورة ا 

 لذلك فأن الوسيلة المتبقيـة للمنظمـة        ،موافقة كل أطراف النزاع على أحالته إليها      

ة الهاي هـي طلـب رأي       الدولية لكي تستطيع فحص سلوك الدولة بواسطة محكم       

 . ، اذا اصدر الجهاز المختص في المنظمة قراراً بهذا الشأن استشاري منها

محكمة أعطاء رأي استشاري يتعلق بمسائل ال تتطلـب          يمكن ان يطلب من ال     كما

، والتـي   ل أكثـر اتـساعاً    أي بحث من هذا النوع ، لكنها تندرج في أطار مشاك          

 وقد رفضت محكمة العدل الدولية النظر في نـزاع          ،يتضمن حلها أثارة هذه النقاط    

ـ      جنوب أفريقيا بشأن أقليم ناميبيا    حصل بين األمم المتحدة و     ن ، وقد حاولت كـل م

 التصدي لبحث تقـصير جنـوب   فضت بالتالي ر و ،أثيوبيا و ليبيريا طرحها أمامها    

، نظراً الستخدام هاتين الدولتين لالختصاص القضائي للمحكمـة بطريقـة           أفريقيا

 . )1(ملتوية 

                                                 
 161ص ، 1977احمد ابو الوفا محمد ، دراسة في قانون االجراءات الدولية ، دارالنهظة العربية ،  )1
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ة الدولية   ضوء ما جاء سابقاً ان الرقابة على سلوك العضو في المنظم           فيو

داً فـي المجتمـع الـدولي        مكاناً ضئيالً ج   ، ال تحتل اال   عن طريق القاضي الدولي   

، على ان المنظمة الدولية لها سالحاً آخر يمكنها استخدامه ضـد الـدول             المعاصر

 او تمعن في مخالفة نصوص ميثاقها، او أي قاعدة أخرى           المقصرة او التي تخالف   

، والذي يتمثل في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فيه مثل الطرد           تحكم ميثاقها 

 . وقف حقوق ومزايا العضوية او 

 

 المستشارين عانة المنظمة الدولية بالخبراء واست: رابعاً 

ة بمكاتـب   يتم اختيار الخبراء والمستشارين بطريقة منفـردة او باالسـتعان         

، وتلجأ المنظمات الدولية الى الخبراء والمستشارين في كثير من          الدراسة او الخبرة  

، وذلك من اجـل القيـام       خبير او مشورة خبراء   ستعانة برأي   األحيان من اجل اال   

بأعمال تمس نشاط المنظمة الدولية كاستشارتهم في موضوع مقر المنظمة الدولية           

 وهذا يؤدي دوره االيجابي في حسن       ،او في أي مكان يتم فيه تنفيذ النشاط المعني        

كـون  ، وذلـك ل    االيجابي وتسهيل القيام بمهامها    تحقيق المنظمة الدولية الى دورها    

 على انه مـن المالحـظ ان        ،الخبير يملك المعلومات الكافية في مجال اختصاصه      

القيود المالية وضعف ميزانيات المنظمة الدولية تشكل موانع تحد من سلوك هـذا             

 وعلى ذلك تقتضي اعتبارات الكفاءة واالقتـصاد        ،الطريق على نحو دائب ومطرد    

، كذلك فمن العسير توفير تمثيل كاف       مالخبراء الذين يتم االستعانة به    الحد من عدد    

يمكن ، و لسائدة في كل دولة من دول العالم      لمختلف الخبرات واالتجاهات الفكرية ا    

التغلب على ذلك بمراعاة قدر من المرونة في تشكيل لجان الخبراء ، مع تحقيـق               

 وعادة ما يكون رأي ،تمثيل جغرافي عادل بين الدول األعضاء في المنظمة الدولية

 وتتمثل وظيفة الخبير أساساً في تقديم اقتراحات        ،خبير غير ملزم للمنظمة الدولية    ال

 . 1ألة تتعلق بنشاط المنظمة الدوليةوإبداء آراء في مس

ويلجأ القضاء الدولي المنشأ في أطار المنظمات الدولية الى الخبراء إلبداء           

م األساسي لمحكمة من النظا) 50(أرائهم في أمر معين ، وهذا ما جاء بنص المادة        
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) 50(الى المادة   )) كورفو  (( العدل الدولية ، وقد لجأت المحكمة في قضية مضيق          

وذلك من اجل تقدير قيمة التعويضات المستحقة لبريطانيا من جراء تدمير سـفنها             

)) مين((ائرة التي نظرت قضية خليج       وكذلك استعانة الد   ،))كورفو  (( في مضيق   

تحدة األمريكية بأخذ الخبراء لتقديم العون لها في المـسائل          الواليات الم بين كندا و  

  . )1(الفنية الخاصة بتحديد المساحات واالمتدادات البحرية 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 المبحث الثاني 
 

 واجبات المنظمة الدولية في متابعة تنفيذ القرارات الدولية
 

ارسـة  مموسيلة أساسـية ل   و ،لهانتاج  جميع قرارات المنظمة الدولية     تعتبر  

، ظر المنظمة تجاه أمـر مـا      ، وهذه القرارات هي تعبير عن وجهة ن       اختصاصاتها

 أو في اللوائح    منشأةصدر وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في المعاهدة ال       والذي ت 

ارات ، وقد تكون هذه القـر      من جهاز معين في المنظمة     االتي تبين كيفية إصداره   

 .عمل جهاز معين واحد أو أكثر

 

                                                 
)1( Rapports sur Iemploi d experts et consultants a , I , ONU , CCI , JIU / Rep / 

73 , 3 , 1973 , Morpurgo : Le vole des ex perts et des consultants , in Approches 
de Ietude des organizations internationals , RISS , 1977 , P 46 – 60 .                      
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 ألبدء في عملية اتخاذ القرار : أوالً 

قد يقوم جهاز واحد من أجهزة المنظمة الدولية بعملية إصـدار القـرار او              

 وبهذا يكون هذا الجهاز حراً في تقـدير  ،اقتراحه او أقراراً له او تنفيذاً لهذا القرار     

 وفيه يناقش   ، فعند ذلك تتولد فكرة القرار     ،مدى مالئمة البدء في عملية اتخاذ القرار      

مثـال  ،  )1(ضهر أخيراً مصير المشروع أما بإصدار القرار او برف        ريقالمشروع و 

عن ذلك وفقاً للباب السابع من ميثاق مجلس األمن فيصدر القرار في بادئ األمـر               

جهاز آخر من   عن طريق مجلس األمن وبواسطته وحده دون حاجة ألي تدخل من            

تطلب الى تدخل أكثـر مـن       قد ت تكوين القرار   ، اال ان عملية     أجهزة األمم المتحدة  

، فال يثبت عن تدخلها سـوى تـصرف         كجهاز واحد من أجهزة المنظمة ومع ذل      

كما ان تدخل جهاز ما مـع        ،واحد هو القرار الذي ينسب في النهاية الى المنظمة        

ة البدء في اتخـاذ القـرار       ، من حيث الترتيب الزمني سابقاً على عملي       جهاز آخر 

: ولى في سبيل تكوينه وهذا يظهر في      دخل هو الخطوة األ   ، وبحيث يكون الت   النهائي

، كما ان تدخل الجهاز اآلخـر       ، وكيفية السماح او االستشارة باتخاذه     راقتراح القرا 

، ولكن أنتاج هذا القرار آلثاره ال تتم اال اذا  ي الحقاً على عملية تكوين القرار     قد يأت 

 دة هي صـورة اح صورة و  وهذا ما نراه في    ،تدخل جهاز آخر من أجهزة المنظمة     

ان عملية البدء في اتخاذ القرار تتكون في حاالت         ،  اإلقرار الالحق للقرار الصادر   

 : ثالثة وهي 
 

  كيفية اقتراح القرار -   أ

الذي يحق لـه    يتكون القرار في بادئ األمر عبر صدور اقتراح ما جانب الجهاز            

) 4(لك ما نصت عليه المادة ، ومثال ذالبدء فيه، ثم تستمر وتتم بواسطة جهاز آخر 

ه الدول  قبول أية دولة من هذ    (( من ميثاق األمم المتحدة الفقرة الثانية منها من أن          

في عضوية األمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة         ) أي الدول المحبة للسالم   (

 .)2()) بناء على توصية من مجلس األمن 

                                                 
  227 صسعيد محمد باناجة ، مصدر سابق ،  )1

 )2 ف4(ميثاق االمم المتحدة ، المادة  )1(
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للجماعات األوربية للطاقـة     شأةمنمن المعاهدة ال  ) 183(نصت المادة   كما  

، حيث ال يستطيع المجلس ان يبدأ عملية تكوين القرار بغير تقـدم اللجنـة               الذرية

ثم ان المجلس ال يستطيع ان يتخذ قراره في األحوال المذكورة خـارج             ،  بمبادرتها

، بأسـتثناء   ، فللمجلس أما قبول االقتراح كله، او رفضه كلـه         حدود اقتراح اللجنة  

من الجماعة األوربية للفحم والصلب     ) 119(المنصوص عليها في المادة     الحاالت  

في الجماعة االقتصادية األوربية وفي الحدود الضيقة التي سـمح          ) 149(والمادة  

  .)2(فيها الخروج على القاعدة العامة 
 

  كيفية السماح باتخاذ القرار -ب

 عملية القرار فـي     يقتضي تدخل اكثر من جهاز واحد من اجهزة المنظمة لتكوين         

الفقرة الثانية من ميثاق االمم المتحدة مـن ان         ) 96( وقد نصت المادة     ،هذه الحالة   

والوكـاالت  ) أي غير مجلس االمـن والجمعيـة العامـة        (لسائر فروع الهيئة    (( 

المتخصصة بها ممن يجوز ان تأذن لها الجمعية العامة بـذلك فـي أي وقـت ان                 

 يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق         تطلب من المحكمة أفتاءها فيما    

  . 1))اعمالها 

النص على ضرورة   المواثيق الدولية في    ويبدو ان االعتبارات التي حددت ب     

 بالقيام بـذلك مـن جانـب    استصدار الجهاز الذي انيط به اصدار القرار ترخيصاً    

ة في الحد من     للمنظمات المذكور  منشأة، هي رغبة واصفي المعاهدات ال     جهاز آخر 

 .مغاالت الجهاز من استعمال بعض السلطات التي اسندت اليه 
 

  كيفية االستشارة في اتخاذ القرار -ج

                                                 
   .132 – 131 ص محمد سعيد الدقاق ، المرجع السابق ، . د)2(

 الي من الجمعية العامة او مجلس االمن ان يطلب ال محكمة العدل الدولية -1 ) (( 96(نصت المادة  )1

افتاء في أي مسالة قانونية ولسائر فروع الهيئة والوكاالت المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز ان تاذن 

 ان تطلب ايظا من المحكمة افتاء فيما يعرض لها من المسائل -2.الك في أي وقت لها الجمعية العامة بذ

  .))القانونية الداخلة في نطاق اعمالها
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قبل اتخاذ القرار من قبل المنظمة هناك بعض المعاهدات تنص فيها علـى             

 ويكون  ،بعض الحاالت التي تجري بشأنها المشورة من بين أجهزة المنظمة الدولية          

ذه المشورة في بعض المعاهدات وقد يكون للجهاز المختص بأصدار          اختيارياً في ه  

 وقد نص ميثاق االمم المتحدة      ،القرار النهائي رخصة طلب المشورة او عدم طلبها       

ألي من الجمعية العامة او مجلس االمن ان يطلب الى          (( على ان   ) 96(في المادة   

في حاالت معينة تستوجب     غير انه    ،))محكمة العدل االفتاء في أي مسألة قانونية        

رة من جهاز آخـر قبـل اصـدار          للمنظمة طلب جهاز ما المشو     منشأةالمعاهدة ال 

مـن ان   ) 153(وربية في المادة     للجماعات اال  منشأة ومثال ذلك المعاهدة ال    القرار،

 النظام القانوني للجان المنصوص عليها في       ،المجلس يرسي بعد اخذ رأي اللجنة     ((

 )) . هذه المعاهدة 
 

  كيفية التدخل الالحق لتكوين القرار -هـ

هناك صورة اخرى من تدخل جهاز ما في عملية تكوين القرار التي تـتم              

 ومثال عن ذلك    ، أي ان هناك تدخل الحق على صورة القرار        ،بواسطة جهاز آخر  

، اال ان وجـوده     در بالفعل من جانـب الجهـاز المخـتص        ان القرار يكون قد ص    

 مثال ذلك ما هو منـصوص       ، بأقراره من جانب جهاز آخر     القانوني ال يتحقق اال   

الفقـرة  ) 63(، والمادة   الفقرة الثالثة ) 17(ة في المادة    عليه في ميثاق االمم المتحد    

تنظر الجمعية العامة في أيـة ترتيبـات ماليـة او متعلقـة             (( التي جاء فيها     )1(

وتصدق عليهـا   ) 57(بالميزانية مع الوكاالت المتخصصة المشار اليها في المادة         

 )) .وتدرس الميزانيات االدارية لتلك الوكاالت لكي تقدم لها توصياتها

االجتماعي ان يضع   للمجلس االقتصادي و  (( على انه   وتنص فقرتها الثانية    

وتعرض هذه االتفاقيات على الجمعية ... اتفاقات مع أي من الوكاالت المتخصصة  

  .)1()) العامة للموافقة عليها 
 

 تكوين القرار داخل اجهزة ألمنظمة  : ثانياً

                                                 
  . 152خليل حسين ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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ـ            ل رغبتهـا   هناك آلية معينة تسبق صدور القرار عن المنظمة الـذي يمث

، وهي عملية التصويت على القرار والتي تدل بـشكل أو   وارادتها في قضية معينة   

تخـذ فيهـا    ، حيث هناك طريقـان ت     التجاهات المختلفة داخل المنظمة   بأخر على ا  

الدولية وهما اما قرارات تتخذ باالجماع او قرارات تتخـذ          القرارات في المنظمة    

 . باالغلبية 

  اتخاذ القرار باالجماع في التصويت-أ

ل سائداً في المراحـل االولـى       جماع في التصويت هو المبدأ الذي ظ      ان اال 

للتنظيم الدولي بوصفه من ابرز مظاهر التعبير عن المساواة في السيادة بين الدول             

، د تمسك به الفقه الـدولي التقليـدي       ، ولهذا السبب فق   لمنظمة الدولية  الى ا  المنظمة

واعتبر االستثناء هو الخروج عنه وهذا االستثناء ال ينبغي اللجوء اليـه اال فـي               

  .)2(مسائل نادرة ومحدودة األهمية 

االجماع في التصويت يعني ان يوافق كافة اعضاء جهاز معـين مـن اجهـزة               و 

، للتصويت حتى يصبح قابالً للتنفيذ    مشروع القرار المطروح    المنظمة الدولية على    

 فعهد عصبة االمـم     ،وان اعتراض مندوب واحد حتى يمنع المشروع من الظهور        

كان يأخذ بمبدأ االجماع في التصويت وهو القاعدة العامة المتبعة فـي التـصويت              

 ،ات الدوليـة  داخل عصبة االمم وذلك تأكيداً للتقاليد المتبعة قبل ذلك في المـؤتمر           

ت االقتـصادية لـدول     ومثال عن ذلك القرارات التي تصدر عن مجلس المساعدا        

ـ            اوربا الشرقية  اع وفـي   ، ال تلزم اال الدول التي توافق عليها في حالة عدم االجم

، أضافة الى ان قرارات مجلس المجتمع االقتـصادي         حالة االمتناع عن التصويت   

، وقد نـص     االجماع في بعض االحوال    ها تحقيق االوربي الذي كان يلزم لصدور    

ميثاق جامعة الدول العربية في ان ما يصدره المجلس باإلجماع يكون هذا القـرار              

                                                 
)2( G.W.Jenks , Unanimity , The veto , weighted voting , special And simple 

Majorites and consensus as modesin international organizations , cambridge 
Essays in Honour of lord Me Nair , Stevens and sons , london , 1965 , pp . 48 – 63 
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ومـن  في التـصويت      االجماع لمبدأ  وهناك عدة مبررات   ،)1(ملزماً لكافة الدول    

 : ضمنها 

، مما يدفع الدول الى ايجاد حلول مقبولـة         تطور التعاون الدولي  في  يفيد   انه   -1

 . ن جانب كل الدول االعضاء في المنظمة ألجل تطبيق التعاون فيما بينهم م

 له اهمية في حماية الدول الصغرى ويحقق لها الضمانة بعدم الهيمنة علـى              -2

، فهي ال تلزم نفسها في آمر لم يرد ذكره فـي القـرار              حقوقها من الدول الكبرى   

من ان تجد نفسها فـي       ومن ناحية اخرى يحقق هذا االسلوب حماية الدول الكبرى        

، حيـث   ة الدول االقل شأناً واهمية منهـا      ، وتصبح بذلك تحت رحم    جانب االقلية 

 . تشكل الدول الصغرى االغلبية في المنظمات الدولية

بـدأ االجمـاع فـي      غير ان هذه المبررات غير كافية لغرض اعتنـاق م         

اة وبـين اتبـاع   ، فال يوجد هناك تالزم بين احترام مبدأ المـساو   المنظمات الدولية 

 اذ ان  المساواة امام القانون هو الصورة الوحيدة التي يمكـن ان              ،اسلوب االجماع 

اوية امام قانون ، حيث تعد الدول متسمساواة بين جميع الدول االعضاءتحقق فيها ال

، فـأذا    منها عدداً متساوياً من االصـوات      ، عند اتاحة الفرصة لكل    المنظمة الدولية 

كانت ،  غلبية دون تفرقة مسبقة بين الدول     تلتزم بقرار صادر باال   كانت جميع الدول    

، وبذلك فأن مبدأ المساواة يكون امان حتى مع اتبـاع           الدول متساوية امام القانون   

لذا فأن مبدأ االجماع يـؤدي الـى        ،  مبدأ االغلبية في التصويت على اتخاذ القرار      

 . تشجيع الدول الى التعاون فيما

 الجماع ألنسبي  اتخاذ ألقرار با-ب

لة ال  ال يمنع صدور القرار عدم تحقق االجماع عليه وهو في مثل هذه الحا            

 ويظهر هـذا    ، ويسمى هذا القرار باالجماع النسبي،     يسري اال على من وافق عليه     

االسلوب ايضاً في حالة االمتناع عن التصويت ، وهو ايضاً ال يمنع من صـدور               

في ان الدولة الممتنعة عن التصويت غيـر        القرار ويفسر االمتناع عن التصويت      

، وهي ال تريد ان تصوت ضده حتـى تعرقـل           اغبة في االلتزام بالقرار الصادر    ر
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 ويفسر ايـضاً    ،ل االلتزامات التي ينتجها القرار    عملية صدوره وهي بذلك ال تتحم     

، حيـث تلتـزم     االمتناع ال يغير من االمر شيئاً     االمتناع عن التصويت في ان هذا       

) 22(، وهذا ما نجده في المـادة        في االلتزامات الناتجة عن القرار     الممتنعة   الدول

 للرابطة االوربية للتبادل الحر حيث تقضي بأن        منشأةالفقرة الخامسة من المعاهدة ال    

القرارات او التوصيات تعد صادرة باالجماع اذ لم تعترض أي دولـة عـضو              (( 

  .)1()) عليه 

ما يقرره المجلـس     ((على إن جامعة العربية   من ميثاق ال  ) 7( المادة   نصت

، وما يقـرره المجلـس      لجميع الدول المشتركة في الجامعة    باالجماع يكون ملزماً    

وهو خير مثال على حالة عدم تحقق االجماع ال         )) باالكثرية يكون ملزماً لمن يقبله    

 .يمنع من صدور القرار وهذا القرار لن يسري اال على من وافق عليه من الدول 

  اتخاذ القرار باالغلبية -ج

ال يوجد ميثاق لمنظمة دولية يخلو من نص بأخذ بهذه الطريقة في اصدار قراراتها           

، وهو اما ان يـصدر عـادة        عض المنظمات كقاعدة عامة للتصويت    وقد اعتمدته ب  

 .باالغلبية المطلقة او باالغلبية الخاصة 

همية ثانوية وال تتعرض    تكون مثل هذه القرارات ذات ا      :االغلبية المطلقة    -1

م االحيان الى قضايا تمس فيها سيادة الدول االعضاء في المنظمة الدولية            ظفي مع 

، ومثال على   رارات المتعلقة باالمور الثانوية    الى هذا االسلوب في اتخاذ الق      أويلج

ذلك القرارات التي تصدر في نطاق منظمة الوحدة االفريقية بأجراءات العمل في            

ن صدورها بتوافر االغلبية البسيطة فـي مجلـس رؤسـاء الـدول             المنظمة يمك 

  .)1(والحكومات 

 ان االخذ بهذا االسلوب يتوقف على مدى اهمية المسائل:  االغلبية الخاصة  -2

، وتعتمد المنظمات الدولية طرقاً اكثر تعقيداً فـي         التي يصدر بشأنها القرار الدولي    

، وذلـك ألن    عالجتهـا اكثـر اهميـة     سائل المراد م  اصدار قراراتها اذا كانت الم    

 ،القرارات الصادرة باالغلبية الخاصة تكون أكثر أثراً بالنسبة للـدول االعـضاء           
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وهذا ما يجعل الدول عند انشاء المنظمات الدولية تحتاط اكثر فتنص فـي ميثـاق               

انشاء المنظمة على ان القرارات التي تصدر في القضايا الهامة تكون موقوفة على            

 ومثال على ذلك مـا      ،ثرية خاصة او اغلبية الدول االعضاء في المنظمة       موافقة اك 

راتهـا  ، اذ نصت قرا للمجتمع االوربي للفحم والصلب منشأةنصت عليه المعاهدة ال   

، هذه القاعدة في نطاق هذه المنظمة     ، واساس االخذ ب   تصدر بأغلبية ثلثي االصوات   

 من الزام الدول االعضاء بها      وهو الواقع الذي احنفته المعاهدة على هذه القرارات       

كما اشترط ميثـاق    ،  مما يؤدي الى ان يكون ماساً بسيادة الدولة وسلطاتها الداخلية         

بالتـشريعات  منظمة العمل الدولية عند اصدار مشروعات االتفاقيـات الخاصـة           

، وان اهمية هذه    لثي اعضاء المؤتمر العام للمنظمة    ، موافقة ث  العمالية واالجتماعية 

 ان في حال قبولها يشكل مداخلة في النظام التشريعي للدول االعضاء في         القرارات

  . )2(المنظمة 

تعني هذه الطريقة في ان القرار الصادر عن المنظمة          : أألغلبية ألموصوفة  -3

وانما يجـب ان يقتـرن ذلـك         االغلبية المطلقة   الدولية ال يكفي لصدوره تحقيق      

 ،قق اغلبية مركبة لصدور القرارات    ، وان اساس هذه االغلبية هو تح      بوصف آخر 

من ميثاق هيئة االمم المتحـدة اذ نـصت علـى ان            ) 27(ومثال على ذلك المادة     

، اذ تصدر القرارات    ية االمن في غير القضايا االجرائ     طريقة التصويت في مجلس   

، يكون من بينها اصـوات اعـضاء        لس االمن باغلبية تسعة من أعضائه     عن مج 

 فأذا عارض احد االعضاء الدائميين امتنـع    ،  الخمسة متفقة مجلس االمن الدائميين    

عن المجلس اصدار قراراته في هذه الحالة وان االخذ بأسلوب االغلبية الموصوفة            

مالئمـة سياسـية او اقتـصادية       يكون في القرارات ذات أهمية خاصة تقوم على         

دة المنظمـة   ، فتحقق هذه الطريقة تجسيد القوى المؤثرة فعالً في صياغة ارا          معينة

  .)1(في احوال معينة 

 أنواع أصدار القرارات : ثالثاً 
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توجـد معـايير   ، فب معاييرهاسنظمات الدولية تتنوع ح   القرارات الصادرة عن الم   

، لي، ومعايير يعتد بنطاق المشمولين بأحكـام القـرار الـدو          يعتد بالدور الوظيفي  

 فالمعيـار الـذي يعتـد       ،)2(ومعايير تصنف القرار الدولي من حيث أثاره ألملزمة       

رات التي تضع قواعـد     ، تنقسم القرارات الى تشريعية وهي القرا      الدور الوظيفي ب

ية عامة فـي شـأن      ، وقرارات ادارية وهي تأتي تطبيقاً لقاعدة قانون       قانونية عامة 

 ،، وقرارات قضائية وهي التي تهدف الى حسم نـزاع معـين           مركز قانوني فردي  

ذات أثر عام   ين بأحكامه تنقسم القرارات الى قرارات       والمعيار الذي يعتد المشمول   

، فاألثر العام يتوجه الى مجموع المشمولين بأحكامه دون         وقرارات ذات أثر خاص   

، بينما األثر الخاص    ه القرار الى كافة أعضاء المنظمة     تحديد لذواتهم مثالً ان يتوج    

ي يصنف القـرار     وان المعيار الذ   ،يتوجه الى مخاطبين محدودين ومعنيين بالذات     

الدولي من حيث أثاره الملزمة هو األوضح في تصنيف القرارات الصادرة عـن             

المنظمات الدولية حيث يتميز باالنضباط والعمومية وهو ينقسم الى قرارات ملزمة           

 .وأخرى غير ملزمة يطلق عليها اصطالحاً أسم التوصية 

لدولية ذات األثر   القرارات الملزمة هي القرارات الصادرة عن المنظمات ا       ف

ألقـرارات غيـر    امـا    ،القانوني الملزم او القرار القابل للتنفيذ المباشر والفوري       

، وليس لها ألقدرة إلنشاء حـق او التـزام          نتج أثاراً قانونية  ال ت فهي التي   ألملزمة  

 وهـي بمثابـة   لصالح المخاطب بها اال أنها ليست مجـردة مـن أثـر قـانوني               

 دليل قانوني على شرعية السلوك الذي يتفـق         أخر تنش وهي بمعنى آ  ،  ))التوصية((

 ومن أمثلة القرارات غير الملزمة التي تـصدر مـن المنظمـات             ،مع مضمونها 

، والقـرارات    شأن أمر ما او بصدد دراسة معينة       القرارات المتعلقة بأخذ العلم في    

 منظمة واحدة كما هـو     )1(التي تصدر بلفت النظر للدول األعضاء إلى مشكلة ما          

الحال بالنسبة للجمعية العامة ومجلس األمن اذ ان كل منها هو مستقل عن اآلخـر               

، اذ ان إضـفاء      وليس لها صفة اإللـزام     وان التوصيات الصادرة منها قبل اآلخر     

بهذا المعنـى    و ،صفة إلزام على تلك التوصيات بخل بأستقالل الجهاز الموجه إليه         
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ها االستشاري المتعلق بقبول العـضوية       العدل الدولية في راي    محكمةما ذهبت إليه    

 ان توصية مجلس األمن في هذا الصدد ال تلزم الجمعية العامة بـرغم              1950عام  

  .)2(كونها شرطاً لصحة قرار الجمعية من الناحية القانونية 

 مصير إصدار ألقرارات : رابعاً 

 تحقيق هـدف معـين او لتنفيـذ         لغرضتصدر المنظمات الدولية قراراتها     

قرار فأن هذا القـرار يعـد    فإذا ما تحقق الهدف من إصدار ال،رها لفترة معينة قرا

 أما اذا صـدر     ،، او اذا انقضت الفترة التي حددها القرار لكي يسري خالله          منتهياً

، مفعول اذا لم يحدد فترة النقـضائه      القرار عن المنظمة الدولية فأنه يضل ساري ال       

 . رارات أخرى او تعديله او إلغائهاال اذا تم نسخه عن طريق استبداله بق
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 المبحث الثالث 
 

 ألشراف في المنظمات الدولية وا آليات الرقابة
 

 صر فـي  تستخدمه ضد الدول التي تخالف وتق     ان للمنظمة الدولية سالحاً يمكن ان       

 خالل تطبيق الجـزاءات علـى       من نصوص ميثاق المنظمة الدولية وذلك       تطبيق

 .الوقف والطرد: نظمة الدولية وهي العضو في المالدولة 

 فكرة فرض الجزاءات داخل المنظمة الدولية ينبغي ان نوضح          وفيما يخص 

، بل البد   لقبولها كعضو في المنظمة الدولية    ان سيادة الدولة ليست بالشرط الوحيد       

لـة  من موافقة األجهزة المعنية بالقبول داخل المنظمة وذلك عندما يتوافر في الدو           

ولتطبيـق  ،  طالبة االنضمام الشروط الموضوعية المحددة سلفاً في ميثاق المنظمة        

تي تجعل لمضمونها أطاراً    قواعد المنظمة الدولية يجب ان تكون لقراراتها القوة ال        

، وان  ى الدول المخالفة لميثاق المنظمة    ومن ثم تستطيع توقيع الجزاءات عل      ،للتنفيذ

ير موجود في ميثاقهـا وذلـك وفقـاً للقاعـدة           المنظمة ال تستطيع فرض جزاء غ     

تختلف درجات الجزاء داخل المنظمـة       بنص، و  المعروفة ال عقوبة وال جريمة اال     

عـن حقـوق     من حيث خطورته فهناك الوقف سواء من حق التصويت او الوقف          

، ويمكن ان نفرق بين كل من الوقـف         )2( وهناك كذلك الطرد     ،)1(العضوية بالكامل 

نظمة الدولية حيث ان الوقف مؤقت ولمدة معينة حتى تتغير ظروف           والطرد من الم  

معينة، اما الطرد فهو نهائي هذا من ناحية، فمن ناحية أخرى فأن الطـرد يعنـي                

انتهاء العضوية وان على المنظمة لكي تنظم مرة أخرى للمنظمة فيجـب عليهـا              

  .)3(تقديم طلباً جديداً، اما الوقف فال ينهي العضوية من المنظمة 

 

                                                 
)1( Bowett , The Law of international instition , London , stevents , sons , 1963 , P 

. 273 .                                                                                                                             
ة   . د )2( ات الدولي انون المنظم ؤاد ، ق د ف صطفى احم ارف ،  –م شأة المع ة ، من يلية وتطبيقي ة تأص  دراس

  . 183 – 179 ، ص 2010االسكندرية ، 
)3( Tenks Expulsion From the League of Nations B . Y . B . 1955 , P . 155 – 157 . 
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 :  الوقف-أ

ان القاعدة العامة ان الدولة اذ تتقدم بطلب االنضمام الى المنظمة الدوليـة             

وان هذه األخيرة تقبل طلبها وتنظم الى المنظمة فأنهـا تتمتـع بكافـة الحقـوق                

 كما أنها تتحمل كافة االلتزامات      ،واالمتيازات الواردة في نصوص الميثاق المختلفة     

 فإذا ما قامت الدولة العضو فـي        ،والتي عليها القيام بتنفيذها   التي تلقى على عاتقها     

، فأن من حق المنظمة التي تراقب وتـشرف         ل بالتزاماتها المنظمة الدولية باإلخال  

، وفي حال مخالفتهـا     و في المنظمة بأن تلتزم بميثاقها     على ان تقوم كل دولة عض     

ة لـديها دون ان     تفرض المنظمة سلطة حرمانها من ممارسة بعض الحقوق الثابت        

وقد يكون الجزاء الـذي تفرضـه       ،  يؤثر ذلك على حقها في ممارسة باقي الحقوق       

، وذلك بالنـسبة     حرمان المنظمة من خدمات المنظمة     المنظمة على الدولة المخالفة   

ـ       نظمة التي تؤدي مساعدات ألعضائها    لتلك الم  ذه ، بحيث يعتمد األعضاء علـى ه

مـن  ) 19(المادة  ف ،نها تحرمه من خدماتها   ، فإ المنظمة إليه على عكس أغراضها    

ميثاق األمم المتحدة تنص انه ال يكون لعضو األمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد              

فأن الجزاء وفقاً لهذه ، اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة

داخـل  ، يتمثل في عدم التصويت      مثل في حرمان العضو من بعض حقوقه      المادة يت 

ل من   وقد تم توقيع هذا الجزاء من قبل الجمعية العامة على ك           ،احد أجهزة المنظمة  

، وقد سارت على ذات النهج عديداً من المنظمـات          جمهورية الدومينكان وهاييتي  

 .)1(الدولية كمنظمة اليونسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية 

فـظ األمـن والـسلم      ن اجل ح  ويمكن ان نقول ان أهم الجزاءات الواردة م       

ات تكون ملزمـة  ، فهذه الجزاءت التي يفرضها مجلس األمن   ، تلك الجزاءا  الدوليين

، ومن ثم يستطيع مجلس األمن ان يفرض الجزاءات علـى           للوكاالت المتخصصة 

ومثال على وقف العـضوية لمـدة       ،  )2(الدول األعضاء في الوكاالت المتخصصة      

                                                 
)1( CF Paul , szary , The Law and Practice of the International Atomic Energy 

Agency Legal series . No . 7 Vienna , 1970 , P . 857 .                                                  
)2( William Reisman The role of Economic agencies in the enforcement of 

international judgments and awards international organizations , 1965 . P . 927 – 
947 .                                                                                                                               
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دة عام كامل عن التمتـع بحقـوق        ل لم نة هو وقف عضوية دولة إسرائي     زمنية معي 

العضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لحرمانهـا مـن جميـع المزايـا               

والفوائد والمساعدات المالية والفنية التي تقدمها الوكالة من اجل استخدام الطاقـة            

 وكـان ذلـك     ،1982الذرية في األغراض السلمية وهذا الوقف استمر طيلة عام          

، 1981 حزيران عام    7طة إسرائيل في    ر المفاعل النووي العراقي بواس    عقب تدمي 

حيث قد رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان هذا العدوان ال يشكل عدواناً فقـط               

منظمة ذاتهـا وضـد أهـدافها       على العراق وإنما هو عمل أجرامي موجه ضد ال        

عضوية فيها خالل عام    ، لذلك أوقفت إسرائيل عن التمتع بمزايا وحقوق ال        ووجودها

1982 )1( .  
 

 :  الطرد -ب

ان هذا النوع من الجزاءات يعتبر األشد واألخطر وقبل ان نخـوض فـي              

 اذ ان االنسحاب    ،تفاصيله يجب اإلشارة الى انه يوجد فارق بين الطرد واالنسحاب         

، بينما يعد الطـرد     الدولة العضو في المنظمة الدولية    هو تصرف أرادي من جانب      

 ايجابياً من قبل المنظمة الدولية في مواجهة العضو إزاء انتهاكاته الخطيرة            تصرفاً

 . ألحكام وقواعد المنظمة الدولية 

 ومن ثم فأنـه ال      ،ان الطرد يعني إيقاع عقوبة العزلة عن المجتمع الدولي        

يملك توقيع هذا الجزاء جهاز واحد بل يشترك في إصداره أكثر من جهاز كما هو               

مة األمم المتحدة اذ يصدر عن كل من الجمعيـة العامـة ومجلـس              الحال في منظ  

ومثال على ذلك فقد تم طرد االتحاد السوفيتي من عضوية عـصبة األمـم               ،األمن

، كما تم طرد كوبا من عضوية األمـم األمريكيـة عـام             اعلى أثر مهاجمته لفنلند   

1962 )2(.  

جمهوريـة   ضـد    1979 عام   بعادت واالس  جزاء الطرد  ومثال ذلك  تطبيق   

 1979 آذار عـام     26مصر العربية عقب توقيعها ألتفاقية السالم مع اسرائيل في          

                                                 
  . 381علي ابراهيم ، المصدر السابق ، ص . د )1(
   .96محمد سعيد الدقاق ، المصدر السابق ، ص . د )2(
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ـ طبق اال ضد الدول التي تبالغ في الخروج         إن عقوبة الطرد ال ت     ،)1( ن أحكـام   ع

 . للمنظمةأ المنش أو الميثاقالدستور

من ميثاق األمم المتحدة التي تقرر      ) 6(نصت على هذا الجزاء المادة      وقد   

اذا أمعن عضو من األعضاء في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامـة              ((أنه

 . ))بناء على توصية من مجلس األمنان تفصله من الهيئة 

وانه من المتصور ان يكون لجزاء الطرد آثاراً سلبية لدى منظمات أخرى            

ن منظمـة  فمثالً ان الدولة التي يتم طردها من منظمة األمم المتحدة، تطرد أيضاً م    

 . صصة تربطها باألولى عالقات تنسيقاليونسكو كمنظمة متخ
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 الباب االول 
 

  االرهابواجهة دور منظمة االمم المتحدة في م
 

عـين مـن    ان من واجب المجتمع الدولي االهتمام باالنسان وحمايته وتوفير حد م          

يش بعض الناس في رفاهيـة      ، فليس من المنطق ان يع     الحقوق والحريات االساسية  

وتقدم واالخرون يعيشون في فقر وبؤس وحرمان من ابسط الحقوق التـي تليـق              

 ،ل نظام ال يوفر لهم هـذه المـستلزمات        ظباالنسان ال لشيء اال ألنهم ولدوا في        

 في متابعة ما يلحق     اًولهذا فأن الحدود الطبيعية والسياسية بين الدول لم تكن حاجز         

 .لم وجوراالنسان من اذى وظ

من اجل ذلك عقدت العديد من المعاهدات والمؤتمرات وصدرت االعالنات            

 كان فـي    ،الدولية التي تضمن حداً معيناً من الحقوق والحريات االساسية لالنسان         

وضـمن االعـالن    ،  1948مقدمتها االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام        

بـالحقوق والحريـات الـواردة فـي        العالمي لحقوق االنسان لكل فرد حق التمتع        

االعالن دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي               

السياسي او االصل الديني او الثروة او الميالد او اي وضع آخر دون تفرقة بـين                

 وضمن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والـسالمة الشخـصية            ،الرجال والنساء 

تجارة العبيد او تعرض االنسان للتعذيب او العقوبات او المعـامالت           ومنع الرق و  

وواجب االعالن العالمي   اي عمل يحط من الكرامة االنسانية،       القاسية والوحشية او    

، وان  ن حق االعتراف لـه بشخـصية قانونيـة        لحقوق االنسان ان يكون لكل انسا     

ء الى المحاكم الوطنيـة     الناس متساوين امام القانون وان لكل فرد الحق في اللجو         

اختيـار   وله حق التنقـل و     ،و نفيه تعسفاً  أ حجزه   أو وحرم القبض عليه     ،ألنصافه
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، وعدم  ى، وله حق مغادرة بالده واللجوء الى بالد اخر        اقامته داخل حدود كل دولة    

 . 1جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً او انكار حقه في تغييرها 

مم المتحدة العهد الدولي الخاص بـالحقوق       كما اعتمدت الجمعية العامة لال    

المدنية والسياسية والثقافية ومنهاضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة او     

 وعقدت االتفاقية الدولية لحماية العمال المهـاجرين        ،العقوبة القاسية او الالأنسانية   

ال  جميـع اشـك    ىجميعهم وافراد اسرهم واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء عل        

لي التي عقـدت     وعلى الرغم من هذا العدد من االتفاقيات الدو        ،التمييز ضد المرأة  

، فأن البشرية التزال تعاني من الظلم واالضطهاد من قبـل           لضمان حقوق االنسان  

 فال يـزال    ، التي تهيمن على االقتصاد الدولي     حكوماتها او من قبل الدول الكبرى     

 وان العديـد مـن افرادهـا        ،ي غير متحقق  التوازن االقتصادي والتعليمي والثقاف   

، بينما ينعم أخرون بـشتى وسـائل        من ابسط متطلبات المعيشة البسيطة    يحرمون  

شـعوب   وأ دولة ضـد دولـة       ويمارس االرهاب من قبل    ،الترفيه والعيش الرغيد  

، وذلـك    بها بغير سند من القانون الدولي      اخرى من خالل استخدام القوة والتهديد     

 حيـث  ،د من أبشع صور العدوان الذي جرمه ميثاق االمم المتحدة   الن االرهاب يع  

ان االرهاب في الفقه الدولي يعني االعتداء علـى االرواح والممتلكـات العامـة              

والخاصة مخالف ألحكام القانون الدولي وينظر اليه على انه جريمة دولية اساسها            

وجريمة سواء قام به فرد او      ، وعليه يعد الفعل ارهاباً دولياً       الدوليمخالفة القانون   

  .)1(جماعة او دولة 

، االمم المتحدة في مجال الجهود الدولي لمكافحـة         وقد سبقت عصبة االمم   

، فقـد   ))منع االرهاب والمعاقبة عليه    ((االرهاب الدولي من خالل تنظيمها ألتفاقية     

نون اتخذ مجلس العصبة قرارات كان من بينها قراره الذي رأى فيه ان قواعد القا             

الدولي المتعلقة بقمع االنشطة االرهابية لم تكن على درجة من الدقة بحيث تكفـي              

، ولذلك قرر ان يؤلف لجنة من الخبـراء          ألقامة تعاون دولي في هذا الشأن      تماماً

                                                 
  1948االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام  )1
  217 ص ، 2009محمد محمود المندالوي ، االرهاب عبر التاريخ ، دار ومكتبة الهالل ، بيروت ، . د )1(
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لدراسة هذه المسألة بقصد وضع مسودة اتفاقية دوليـة لـضمان القـضاء علـى               

 .ابيالجرائم التي ترتكب بقصد ارهالمؤامرات او 

اقية منع االرهـاب    اتف((  فتحت العصبة    1937 تشرين الثاني عام     16في   

للتوقيع عليها وقد صدرت هذه االتفاقية عن تعريـف االرهـاب           )) والمعاقبة عليه 

، من  عد، كما الزم االتفاق كل طرف بأن ي       مة واالفعال التي تعد عمل ارهابي     ومفهو

تكـاب فعـل    بت في اقليمه بقـصد ار     ، عدداً من االفعال اذا ما ارتك      قبيل الجرائم 

سـيرتكب فيهـا الفعـل      ، أياً كانت الدولـة التـي        ارهابي موجه ضد طرف آخر    

لى ارتكاب اي فعل من هـذه االفعـال،          ع ئالتواط: ، وهذه االفعال هي     االرهابي

، والمساعدة على ارتكابه وهذا ما جـاء        والتحريض على ارتكابه، والمشاركة فيه    

 اضافة الى ذلك فقد نص االتفاق على ان تعبير هذه           ،فاقيةمن االت ) 3(بنص المادة   

الجرائم جميعاً خاضعة للتسليم وان تتضمنها اية معاهدة للتسليم عقدت او تعقد بين             

 اما االطراف الذين ال يجعلون التسليم مـشروطاً علـى وجـود             ،اطراف االتفاق 

 كما لو كانت واقعة معاهدة فقد الزموا باالعتراف بأن هذه الجرائم هي جرائم تسليم       

نص عليـه   ما أ  وعلى كل حال فأن االلتزام بالموافقة على التسليم وهذا           ،فيما بينهم 

 وقد جسدت االتفاقية الخوف الـذي سـاد االوسـاط           ،من االتفاقية ) 8(في المادة   

الرسمية االوربية جراء اغتيال عدد من االوساط السياسية بأسلحة نارية فقد نصت            

ة وحملها وتوزيعهـا    يمات معينة حيازة االسلحة الناري    ظضع لتن ان تخ ) 13(المادة  

، وحرمت نقل او بيع االسلحة  كما الزمت صانعي االسـلحة بـأن              وكذلك الذخائر 

، وان يتحفظوا بسجالت االسـماء      سالح برقم متسلسل او عالمة مميزة     يعملوا كل   

 .)1(عناوينهم  وللمشترين

، من جراء عدم    نفيذ، وقد بائت بالفشل   ه االتفاقية لم تدخل حيز الت     اال ان هذ   

ة من بين اربع    المصادقة عليها من قبل الدول حيث لم يصادق عليها اال دولة واحد           

، وضآلة حجم جهود العصبة المقتصرة على هـذه االتفاقيـة           وعشرين دولة موقعة  

                                                 
 مقدمة الى مجلس آلية القانون شيد صبحي جاسم محمد ، االرهاب والقانون الدولي ، رسالة ماجستير. د )1(
  .168 – 167 ص ، 2003 جامعة بغداد ، بأشراف الدآتور عصام العطية ، مكتبة آلية القانون ، –
 



91 
 

االمم ، وهذا الذي دفعنا الى البحث عن دور         قياس بمجهود منظمة االمم المتحدة    بال

 .، واجهزتها المعنية بذلك حدة في مكافحة االرهابالمت
 
 
 
 

 الفصل األول 
 

 أجهزة االمم المتحدة المعنية باالرهاب
 

 هذا البـاب فـي      ية األحاطة بدور األمم المتحدة في مكافحة االرهاب سنتناول        غوب

األول منه بأجهزة األمم المتحدة المعنية باالرهاب ودور كـل          ثالثة فصول يتعلق    

 ثم نتناول في الفصل الثاني األجراءات التـي أتخـذتها األمـم             ،مكافحتهمنها في   

المتحدة في مكافحة االرهاب من خالل التأكيد على القرارات الدولية الصادرة في            

، أمـا الفـصل     ها وأهمية التعاون في هذا المجـال      هذاالشأن ودور الدول في تنفيذ    

   .الثالث فسيكون عن االرهاب وعالقته بالسالح النووي
 
 
 

 المبحث االول 

  االرهابواجهة دور مجلس االمن في م
 

اعتبرت الجمعية العامة لالمم المتحدة ان معالجة القضايا االرهابية من اهم           

، اال ان مجلـس      السلم واالمن الدوليين   اولوياتها لما فيها من خطورة وتهديد على      

، قانونية لمكافحة االرهـاب   دولية ال االمن قد اسهم اسهاماً كبيراً في تعزيز الحملة ال        

لما لمجلس االمن من هيمنة وقوة في االمم المتحدة لما يحويـه مـن دول دائمـة                 

 ، وهذه الدول تملك النفوذ السياسي واالقتصادي الكبير بين دول العـالم           ،العضوية

فقد عالج مجلس االمن مسألة االرهاب الدولي بصورة مركزة منذ نهاية الثمانينات            
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، اي ان معالجة مجلس االمـن       ت عبر عدة قرارات وبيانات رئاسية     ناوبداية التسعي 

، 1972ي باشرت النظر فيها منذ عام       مسألة لم تترافق زمنياً مع الجمعية العامة الت       

الت اوتوزعت معالجة مجلس االمن لمسألة االرهاب الدولي في قرارات تناولت ح          

ى االرهاب بـصورة     القضاء عل  وأوضاع بلدان محدودة وقرارات اخرى استهدفت     

، وان التسلسل التاريخي لقرارات مجلس االمن يوضح طبيعة هذه المعالجـة            شاملة

وتطورها الموضوعي وأثر البيئة السياسية ومصالح الدول المـؤثرة فـي صـنع             

من خـالل   مدى التـأثير المـذكور بـشكل كبيـر        ويظهر  ،  س االمن قرارات مجل 

لى االرهاب قبل وبعـد عـام       ء ع أستعراض جهود مجلس االمن ودوره في القضا      

،  فارقة بين تاريخين في هـذا الـشأن        ، لما تشكله هذه االحداث من عالمة      2001

 ومن الجـدير    ،وتأثير البيئة السياسية على دور مجلس االمن في مكافحة االرهاب         

 حيـث   ،بالذكر ان مجلس االمن يعد من اقوى االجهزة داخل منظمة االمم المتحدة           

، وهذه القرارات تقف     القوى الكبرى في المجتمع الدولي     أيان قراراته تعبر عن ر    

، لما لها من تأثير     العضوية في مجلس االمن او احداها     ورائها الدول الخمس دائمة     

فوري على المستوى الدولي خاصة اذا كان له تأثير او عالقة بهذه الدول او تلـك                

 .)veto()1 (حق االعتراض ها في ضوء استخدام الدولة التي تدور فلك
 

  ايلول 11 جهود مجلس االمن قبل احداث -أ

 بـشأن   1989 آيار عام    14 في   635وضع مجلس االمن في قراره المرقم       

، حيث قد جاء في ديباجة هـذا      ى المتفجرات اللدائنية والصفيحية   وضع عالمات عل  

ال االرهـاب بالنـسبة     القرار ان مجلس االمن يدرك االثار التي تترتب على اعم         

، وتضميماً منه على تشجيع اتخاذ تدابير فعالة لمنع اعمال االرهـاب            دوليلألمن ال 

 شـباط   16فأنه قد أخذ علماً بقرار مجلس الطيران المدني الدولي الذي صدر في             

ل البحث المتعلقـة بكـشف       ، الذي حث فيه الدول على ان تعمل بأعما         1989عام  

ر المشروع ضـد امـن      غي، لذلك فقد أدان القرار جميع اعمال التدخل         المتفجرات

                                                 
 ، 1970التنظيمية ، مطبعة الجيالوي ، القاهرة ،  حسن الجلبي ، مبادى االمم المتحدة وخصائصها )1

 113ص
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 تدابير لمنع   ، وطلب الى جميع الدول ان تتعارف في وضع وتنفيذ         الطيران المدني 

، ويحث القرار ايضاً منظمة الطيران المدني وخاصة وضع         جميع اعمال االرهاب  

، نظام دولي لوضع عالمات على المتفجرات اللدائنية او الصفيحية بفرض كـشفها           

 الذي يخص الحالة 1991 آذار عام 3 في 687رقم واصدر مجلس االمن قراره الم

 . العمليات العسكرية تجاه العراقبين العراق والكويت بعد وقف

قية الدولية لمناهـضة    واذ يشير الى االتفا   (( وقد جاء في ديباجة هذا القرار       

 كانون االول عـام     18يورك في   ، التي فتح باب التوقيع عليها في نيو       اخذ الرهائن 

رهابيـة ومـن     تصنف جميع اعمال اخذ الرهائن على انها اعمال ا         ، والتي 1979

، واذ يشجب التهديدات الصادرة عن العراق ابان النـزاع          اهر االرهاب الدولي  ظم

، كما قد جاء    )) اهداف خارج العراق بأخذ الرهائن     االخير بأستخدام االرهاب ضد   

يرتكب او يدعم اي    في القرار انه يتطلب من العراق ان يبلغ مجلس االمن بأنه لن             

عمل من اعمال االرهاب الدولي او يسمح ألي منظمة موجهة نحو ارتكاب هـذه              

االعمال بالعمل داخل اراضيه وان يدين بال لبس جميع اعمال واساليب االرهـاب             

، وقد رد العراق على ما جاء بهذه        من القرار ) 32(رد هذا في الفقرة     وينبذها وقد و  

موقف العراق من مناهضة االرهاب الدولي واشـارت         بين فيها الفقرة في مذكرة    

بتـاريخ  ) 40/61(المذكرة الى دور العراق في صياغة قرار الجمعية العامة رقم           

، والى انضمام العراق الى      عندما ترأس اللجنة السادسة    1985 كانون االول عام  /9

عات ، كمـا ان التـشري     الرهابمجموعة من االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة ا      

  .)1(العراقية تعتبر الجرائم االرهابية من قبيل الجرائم التي تعتبر سياسية 

، فقـد   طائرة البان امريكان فـوق لـوكربي  ونتيجة لتداعيات حادث تفجير   

 وذلك بأدانـة    1992كانون الثاني عام     / 21 في   731اصدر مجلس االمن القرار     

 ،لتقدير مسؤولية المشتبه بهـم    العمل االرهابي المذكور والطلب من ليبيا التعاون        

، اشـار البيـان     1992 كانون الثاني عام     31من في   وعندما تم عقد قمة مجلس اال     

  .)2(الصادر عن القمة الى ضرورة القضاء على االرهاب الدولي بكافة أشكاله 
                                                 

 . 11/6/1991 بتاريخ s/22687من وثيقة مجلس األ )1(
  .s/ 23500من وثيقة مجلس األ )2(
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وقد تابع مجلس االمن موضوع حادث التفجير الذي حث للطـائرة فـوق             

صل الـسابع    وبموجب الف  1992 آذار   31 في   748لوكربي واصدر قراره المرقم     

 كـانون   31 وفـي    ،، وذلك بحظر الطيران فيها واليها     بفرض جزاءات على ليبيا   

 الذي يطالب بتسليم االشخاص     1044 اصدر مجلس االمن قراره      1996االول عام   

، الى  هورية مصر العربية في اديس ابابا     المشتبه بهم في محاولة اغتيال رئيس جم      

 وقد الحق مجلس االمن القرار الـسابق        ،رض التحقيق معهم ومحاكمتهم   اثيوبيا لغ 

ل السابع من    وفقاً للفص  1054 برقم   1996 نيسان عام    26بقرار جديد اصدره في     

، يؤكد فيه مطالبته السودان بتـسليم االشـخاص المطلـوبين           ميثاق االمم المتحدة  

، وبخالف ذلك   1996 اقصاها العاشر من آيار عام        في مهلة  1044بموجب القرار   

، ومنها تخفيض مـستوى التمثيـل الدبلوماسـي         ن تدابير عقابية  دا بحق السو  تتخذ

للسودان لدى الدول والتضييق على منح التأشيرات مرور او دخـول المـسؤولين             

 صـوتاً   13، مع ان القرار قد صدر باكثرية        وأعضاء القوات المسلحة   الحكوميين

 )1(يا االتحادية عن التصويت ضد ال شيئ وامتناع كل من الصين وروس

وقد صدر بيان رئاسي عن مجلس االمن يتصل بأعمال وقعت في فلسطين            

المحتلة وصفت بأنها ارهابية وهي في الواقع مقاومة مشروعة لالحـتالل ، اثـر              

، 1996 آذار عام    4، وتل ابيب في     1996 آذار   3جوم في القدس بتاريخ      ه ةواقع

 .)2(العمال وادى هذا البيان الرئاسي هذه ا

 كينيـا و    –وعلى اثر احداث تفجير السفارة االمريكية في كل من نيروبي           

، اصدر مجلس االمن القـرار المـرقم        1998 آب عام    7نزانيا في    ت –دار السالم   

 الذي جاء فـي ديباجتـه       3915قمة  ، خالل جلسته المر   1998 آب   13 في   1189

ال االرهاب الدولي العشوائية    ، بسبب اعم  مجلس االمن اذ يشعر بأنزعاج بالغ     ان  ((

، واذ يدين هذه االعمال التـي لهـا         التي وقعت في نيروبي ودار السالم     والوحشية  

، وأقتناعاً منه بـأن     من الدول للخطر  تأثير ضار على العالقات الدولية وتعرض أ      

، واذ  ن أجل صون السلم واالمن الـدوليين      القمع لالعمال االرهابية أمر اساسي م     
                                                 

  .191 صشيد صبحي جاسم محمد ، المصدر السابق ، ر. د  )1(
  .S/P R O S T / 1996 / 10الوثيقة  )2(



95 
 

 كانون االول   31ن مجلس االمن الصادر عن القمة التي تم عقدها في           يشير الى بيا  

، واكد الحاجة   القلق ازاء اعمال االرهاب الدولي     الذي اعرب عن بالغ      1992عام  

الى قيام المجتمع الدولي بالتصدي لجميع هذه االعمـال االجراميـة علـى نحـو               

 .)3(فعال

 حول  1998ول عام    كانون اال  8 في   1214ثم اصدر مجلس االمن قراره        

، هـو طلـب     هم الفقرات الواردة بشأن الموضوع    الحالة في افغانستان وكان من ا     

مجلس االمن من حركة طالبان ان تتوقف عن منح الملجأ والتدريب لألرهابيين او             

 .العمال االرهابية الى القضاءالمنظمات االرهابية الدولية وان تسلم المتهمين با

تشكيل االمم المتحدة وعن اهدافها ومبادئها التـي         عن كيفية    تحدثنا ان   سبق

عندما و ،مهم جدأاثر  قفد كان لدورها في مكافحة ومواجهة االرهاب   ،استندت اليها 

ـ      سعتوضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها       ى  االمم المتحدة كمنظمة عالمية ال

 فـي العالقـات     تحريم استخدام القوة او التهديد بها     تحقيق السلم واالمن الدوليين و    

، واأعترفـت بهـذا     الفقرة الرابعة منها  ) 2(الدولية كما ورد في ميثاقها في المادة        

 الدول خاصة الكبرى منها سواء بتوقيعها علـى الميثـاق او مـن خـالل                المبدأ

 لسان مندوب الواليـات      كما وردت على   ،تصريحات وردت على لسان مسؤوليها    

 بمناسبة انعقاد الدورة االولى للجمعية العامة       لدى االمم المتحدة  )) اوستن((المتحدة  

وقال بأن االعضاء الدائمين في مجلس االمن ملتـزمين قانونـاً واخالقيـاً بكـل               

الفقـرة  ) 2(االلتزامات التي تقع على جميع الدول االعضاء وفقاً ألحكام المـادة            

 حق  الرابعة وهي احكام مطلقة وثابتة وليست محالً ألي تضييف بواسطة استخدام          

 .)1(االعتراض امام مجلس األمن 

ومن بين هذه االلتزامات التي يجب على جميع هذه الدول أحترامها االلتزام            

 يشكل  منه الذي بمواجهة االرهاب الدولي بكافة صوره وأياً كان القائمين به خاصة           

تهديدا للسلم واالمن الدوليين لذلك تصرف مجلس االمن بموجب الفصل السابع من            

                                                 
  ) .S/ 23500( الوثيقة  )3(
مسعد عبد الرحمن زيدان ، االرهاب في ضوء احكام القانون الدولي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، . د )1(

  .176 ص  ،2007
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 مشكالً من خمسة عشر فقرة عاملة وقد جاء فيها           قرار االمم المتحدة واتخذ  ميثاق  

 . )2(ما يلي 

 الجماعة االفغانية المعروفة بالطالبان التي تسمي نفـسها         منلمجلس   ا يطلب

قراراتـه الـسابقة وان     أن تمتثل امتثاالً فورياً ل    ) امارة افغانستان االسالمية  (ضاً  اي

 المالذ لألرهـابيين الـدوليين ومنظمـاتهم        تكف على وجه الخصوص عن توفير     

وتدريبهم وان تتخذ التدابير الفعالة المالئمة لضمان عدم استخدام االراضي التـي            

تسيطر عليها كمنشأت ومعسكرات لالرهابيين او االعداد ألعمال ارهابية موجهـة           

ضد دول اخرى او مواطنيها او تنظيم تلك االعمال وان تتعـاون مـع الجهـود                

 . لة لتقديم االرهابيين المتهمين الى العدالةالمبذو

 يطالب الطالبان بتسليم اسامة بن الدن بدون مزيد مـن التـأخير الـى               كما

قرر ان تفرض جميع الدول     و،  تقديمه فعلياً الى العدالة   لغرض  السلطات المسؤولة   

،  التدابير المنصوص عليها في الفقـرة الرابعـة        1999 تشرين الثاني عام     14في  

 : ر بأن تقوم جميع الدول من أجل أنفاذ الفقرة الثانية أعاله بما يلي يقرو

 عدم السماح ألي طائرة باالقالع او الهبوط في اراضيها اذا كانت تمتلكهـا او               .1

 . تستأجرها او تشغلها الطالبان او اي طرف لصالحها 

تيـة او    تجميد االموال وغيرها من الموارد المالية ، بما في ذلك االمـوال اآل             .2

 .المتولدة من ممتلكات تابعة للطالبان 

واعرب المجلس في الفقرة الخامسة عشر عن استعداده للنظر في فـرض            

  . قوانين اخرى وفقاً لمسؤولياته بهدف تحقيق التنفيذ الكامل للقرار 

، اتخذ مجلـس االمـن خـالل جلـسته          1999 تشرين االول عام     19وفي  

 الذي اشار في ديباجته الى قلقه الـشديد مـن           ،1269 القرار رقم    4053المرقمة  

، واينما وقعـت    لتي يدينها بغض النظر عن دوافعها     تزايد اعمال االرهاب الدولي ا    

كافحـة  ، ويشدد في الوقت ذاته على ضرورة تكثيـف جهـود م           وأياً كان مرتكبها  

، وعلى القيام بأشراف االمم المتحدة بتعزيز التعاون        االرهاب على الصعيد الوطني   
                                                 

باسيل يوسف ، تطور معالجة االمم المتحدة لمسألة االرهاب الدولي بين الجوانب القانونية واالعتبارات  )2(
  .31 – 30 ص ، 2001 ، مجلة دراسات قانونية ، العدد الرابع 2001 – 1972السياسية 
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 المتحـدة ومعـايير     الدولي الفعال في هذا الميدان على اسس مبادئ ميثاق االمـم          

 وقد أدان   ، وحقوق االنسان   االنساني ، بما فيها احترام القانون الدولي     القانون الدولي 

وبشكل قاطع جميع اعمال االرهاب واساليبه وممارساته بوصفها اعمال اجراميـة           

، اما الفقرة الثانية من القرار قد اهابت        الولىبريرها هذا ما جاء بفقرته ا     ال يمكن ت  

جميع الدول ان تنفذ تنفيذاً كامالً االتفاقيات الدولية المناهضة لألرهاب التـي هـي    

أطراف فيها ، كما نصت الفقرة الثالثة على ان يؤكد القـرار علـى دور االمـم                 

لى اهمية   االرهاب ويشدد ع   واجهةالمتحدة الحيوي في تعزيز التعاون الدولي في م       

 . زيادة التنسيق فيما بين الدول والمنظمات الدولية واالقليمية 

 

  ايلول 11 جهود مجلس االمن بعد احداث -ب

 واجهـة  من اهم قرارات مجلـس االمـن المتعلقـة بم        1368يعتبر القرار   

االرهاب، وقد صدر هذا القرار في مناخ دولي استثنائي اثر اعتـداءات مروعـة              

وبموجب الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة صدر القـرار          هزت العالم بأسره    

جمات االرهابية المروعة   قاطعة وبأقوى العبارات اله   بصورة  (( حيث أدان    1368

وان هذه  ))  في نيويورك و واشنطن العاصمة     2001 ايلول عام    11التي وقعت في    

 في فقرته الثانية    االعمال من المؤكد انها تهدد السلم واالمن الدوليين ، واكد القرار          

الى التعاون الدولي في مكافحة االرهاب والعمل معاً بصفة عاجلة من اجل تقـديم              

 .)1(مرتكبي هذه الهجمات االرهابية ومنظميها الى العدالة 

ومن المالحظ على هذا القرار، انه على الرغم من اعتباره تلك الهجمـات             

م يتضمن االنتقال الى ايـة اجـراءات       بمثابة تهديد للسلم واالمن الدوليين، اال انه ل       

اضافية، واكتفى في المقابل بالتأكيد على استعداد مجلـس االمـن ألتخـاذ كافـة               

 االرهاب بكل اشـكاله وفقـاً       واجهةالخطوات الالزمة للرد على تلك الهجمات وم      

 .ثاق، دون االشارة صراحةلمسؤوليات المجلس بموجب المي

                                                 
 1368 القرار ،الفصل السابع ، ميثاق االمم المتحدة  )1
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 ،2001 ايلول عام    11في   هابعد تعرض   تبنت الواليات المتحدة االمريكية   

، وقـد   ن تحالف دولي واسع لهـذا الغـرض       يتكوحملة دولية لمكافحة االرهاب و    

ى  وأعطاء اهمية قـصو    ،ركزت الحملة ضد االرهاب على استخدام مجلس االمن       

، بحيث صار االنطباع واضح في ان قانوناً دوليـاً          على قراراته المتعلقة باالرهاب   

  .)2(هذه القرارات جديداً يقوم على 

 وهو اليوم التالي للهجوم االرهابي علـى الواليـات          2001 أيلول   12في  

دى الى تفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى         أ  الذي المتحدة االمريكية 

، )1( 1368، اصدر مجلس االمن القرار رقم  في واشنطن ) البنتاغون(رة الدفاع   وزا

ي مجلس االمن باالجماع، وذلك في جلسته المرقمة        فالقرار   ويت على التصوكان  

 ايلول  28ق احكام الفصل السابع من الميثاق، وفي         االزمة وف  ، حيث عالج    4370

 .)2( 1373، اصدر مجلس االمن القرار رقم 2001

ـ        القرار  اكد د تهديـداً للـسلم واالمـن        في ديباجته ان االرهاب الدولي يع

اكثر قرارات مجلس االمن أثارة للجدل سيما على        ويعتبر هذا القرار من     الدوليين،  

، حيث رأى فيه البعض االلية القانونية الشاملة لمكافحة االرهاب          المستوى القانوني 

، وأعتبره البعض االخر في المقابـل       تحديد موجبات الدول في هذا الشأن     الدولي و 

  .)3(ية مجرد اداة جديدة للضغط على الدول الصغرى وتسخيرها للهيمنة االمريك

 

على الدول االعضاء التقيـد     وات  ضح القرار انه تضمن عدد من االلتزام      وا

، او  م االموال التي يجمعها المواطنين    ، وتجري  تتعلق بتمويل االعمال االرهابية    ،بها

 وااللتزام بتجميد هـذه     ،تجمع في اقاليم الدول الغرض منها ارتكاب اعمال ارهابية        

صالح من يرتكب، او يحاول ، مادامت ل اخل الدولة  وحظر جميع االموال د    االموال،

                                                 
 149 ، تطور الجهود القانونية الدولية لمكافحة االرهاب ، مجلة السياسة الدولية ، العدد عبد اهللا االشعل. د )2(

  .62 ص ، 2002 ، تموز 37، المجلد 
  . S / Res / 1368الوثيقة  )1(
  . S / Res / 1368الوثيقة  )2(
احمد . د المجذوب و دمحم. ل المتغيرات الدولية ، تقديم دظاحمد حسين سويدان ن االرهاب الدولي في . د )3(

  .153 ص ن 2009سرحال ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 
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او يسهم في ارتكاب اعمال ارهابية، ومنع ارتكاب هذه االفعال،          ، او يسهل    ارتكاب

، والمساعدة في    استخدام اراضيها ألغراض ارهابية    ، وحظر وحظر منحهم الملجأ  

، رك االرهاب والمجموعات االرهابيـة    التحقيقات واالجراءات الجنائية، وحظر تح    

، ابية وعدم منح اللجوء لألرهابيين    وتبادل المعلومات والتعاون لمنع الهجمات االره     

، على انشاء لجنة تضم كل اعـضاء        1373ت الفقرة السادسة من القرار      وقد نص 

 يوماً وفـق    90دول خالل   ، وتلقي التقارير من ال    مجلس االمن لمتابعة تنفيذ القرار    

  . )1(لقرار ، واقتراح التنفيذ الكامل لجدول زمني

 تبنيه مـن قبـل      لسرعة التي تم فيها اعداده       ا ان المالحظ على هذا القرار    

، وهو  االرهاب الدولي من مختلف جوانبها    مجلس االمن خاصة وانه يعالج مشكلة       

يقوم ما كان يجب ان تتضمنه معاهدة دولية شـاملة متعـددة االطـراف تكـون                

 فلقد توصل المجتمـع الـدولي فـي         ،المرجعية القانونية لمكافحة االرهاب الدولي    

ف اسبوعين الى آليات ملزمة لمختلف اعضاءه لمكافحة االرهاب مع االصرار           ظر

على تنفيذها وضمان التقيد بها في حين ان اعداد المعاهدة الشاملة في هذا االطار              

والتصديق عليها كان سيتطلب سنوات من دون ان تكون بالضرورة ملزمة لكـل             

لرغم من ميزاته التـي     ، با ، لكن هذا القرار من ناحية اخرى      تحدةاالمم الم اعضاء  

، وتحوله الـى اداة ضـغط       ثغرات عدة قد تؤدي بكل ايجابياته     ، تشوبه   اشرنا اليها 

، فـالقرار لـم يعـرف       وتهديد بيد قلة من الدول ضد الدول الصغرى والـضعيفة         

نـضمام فـي   ، االوة جميع الدول الـى ولم يحدد عناصره مكتفياً بدع   )) االرهاب((

، والت الدولية ذات الصلة باالرهـاب     لبروتوك وا اقرب وقت ممكن الى االتفاقيات    

وكفالة عدم االعتراف باالدعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لـرفض تـسليم          

 24 في 2625 ورغم أشارته الى قرار الجمعية العامة رقم   ،االرهابيين المشتبه بهم  

اال ان )) ارهاب الدولـة ((ه لما يصطلح عليه  ، لجهة ادانت  1970الول عام   تشرين ا 

                                                 
  ،org.un.wwwراجع موقع االمم المتحدة على شبكة االنترنيت : حول الدور الذي قامت به اللجنة  )1(

  .2003 شباط 13 في 1456 و 2003 آانون الثاني 17 في 1455وراجع قراري مجلس االمن رقم 
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القرار لم يميز اعمال المقاومة المسلحة في اطار تقرير المصير ومقاومة االحتالل            

  .)2(عن االرهاب الدولي 

 على مستوى وزراء    2001 تشرين الثاني عام     12أجتمع مجلس االمن في     

 في ديباجته على ان     ، الذي اكد  )3( 1377الخارجية واصدر المجلس القرار المرقم      

، ديدات على السلم واالمـن الـدوليين      اعمال االرهاب تشكل واحدة من اخطر الته      

وهي تهديد لكل الدول واالنسانية جمعاً ، وبشكل ايضاً تهديـداً علـى االسـتقرار               

العالمي والتنمية االقتصادية واالجتماعية للدول ، واكد القرار على اهمية المـنهج            

، واهمية توسـيع نطـاق      لتعاون الدولي في مواجهة االرهاب    االشامل والتنسيق و  

التفاهم بين الحضارات ومعالجة الصراعات االقليمية كمدخل للقضاء على مصادر          

 وحث القرار اللجنة والدول االعضاء على تحديد اوجه المساندة          ،االرهاب الدولي 

ة الدول االعضاء   ، وكرر القرار دعو    للتضامن والتنفيذ الكامل للقرار    التي تحتاجها 

الى سرعة االنضمام الى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصلة باالرهاب          

 واخيراً فقد أقر القرار بحاجة بعض الدول االعـضاء الـى المـساعدة              ،ومكافحته

، داعياً الدول االعضاء    1373طبيق التزاماتها وفق القرار     والدعم حتى تتمكن من ت    

، 1373ي تم تأسيـسها وفـق القـرار         والت)) جهة االرهاب   لجنة موا (( الى افادة   

اللهـا  ، ودعا اللجنة الى تحديد االليات التي يمكن مـن خ      بمجاالت الدعم المطلوب  

، خاصة فيما يتعلق بتطوير التشريعات والقوانين الداخلية تقديم المساعدة لتلك الدول  

   .)1(الخاصة بمواجهة االعمال االرهابية 

فعـاً فـي    ان النهج القانوني وحده لن يجدي ن       يمكن القول    وفي استنتاج لنا  

، بل ال بد من انتهـاج سياسـات للتنميـة والتطـور             مكافحة االرهاب ومقاومته  

الديمقراطي واشاعة العدالة والقانون في العالقـات الدوليـة وتأكيـد الـسلطات             

مـع  مجتالمركزية في المجتمع الدولي وأحتكارها لوسائل القوة والقـانون فـي ال           

 . الدولي

                                                 
  .156 صاحمد حسين سويدان ، المصدر السابق ، . د  )2(
  . S / Res / 1377الوثيقة  )3(
  .35 – 34 صباسيل يوسف ، المصدر السابق ، . د )1(
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 لمبحث الثاني ا
 

  االرهابواجهة دور اللجنة السادسة في م
 

تشكلت اللجنة السادسة بموجب الفقرة التاسعة من الدورة السابعة والعشرين          

ضوع االرهاب ، وقد ناقشت هذه اللجنة مو1972ة العامة لالمم المتحدة عام للجمعي

ة عنييقرر انشاء لجنة خاصة م    (( على ان    ، وتنص هذه الفقرة   مناقشة شاملة وكاملة  

باالرهاب الدولي تتألف من خمس وثالثين عضواً يعينهم رئيس الجمعية العامة مع            

 حيث قد بدأ الدور الحقيقي لالمم المتحـدة         ،))اة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل    مراع

 . 1972يونخ عام بعد حادث م

، واعتمـاد    االمـم المتحـدة    شاءفقد كان ألنتهاء الحرب العالمية الثانية وأن      

ن، وبروز  المنظمة الدولية لحملة تصفية االستعمار في الستينيات من القرن العشري         

، ومنح الشعوب المستعمرة والمحتلة حـق اتبـاع كافـة           حركات التحرير الوطنية  

 وعلى التـوازي    ،الوسائل للحصول على استقاللها بما فيها استخدام الكفاح المسلح        

، توجـت   تت عمليات وصفت باالرهابية في اوربا في الـسبعينا        في ذلك تصاعد  

 االمم المتحـدة    ا، في االلعاب االولمبية مما دع     عملية ميونخ ضد الوفد االسرائيلي    ب
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جمعية الـسابعة والعـشرين عـام       لدراسة موضوع االرهاب اعتباراً من دورة ال      

1972)1(. 

 بعنـوان  اضـوع موالسابعة والعشرين لالمم المتحـدة    خالل الدورة   نوقش  

التدابير الرامية الى منع االرهاب الدولي الذي يعرض للخطر ارواحاً بشرية بريئة            

دراسة االسباب الكامنة وراء    ، اضافة الى    بها او يهدد الحريات االساسية    او يؤدي   

اشكال االرهاب واعمال العنف الناجمة عن البؤس وخيبة االمل والضيم والقنـوط            

 . لى التضحية باالرواح البشريةاس عوالتي تحمل بعض الن

أي ان الهدف من دراسة الجمعية العامة للموضوع ليس مجـرد مناهـضة             

ظور الـشامل    وهذا المن  ،لالرهاب بحد ذاته وانما البحث في اسبابه ايضاً ألزالتها        

 1972 البيئة السياسية الدولية التي كانـت سـائدة عـام            والمتوازن يؤشر بطبيعته  

 عنوان هذا الموضوع الذي ساهم في كبح جماح االتجـاه           والتي ادت الى صياغة   

المجرد لمناهضة العنف واالرهاب دون البحث في اسبابه وعـدم االتفـاق علـى              

 تعريف جامع مانع لالرهاب وهذا ما يتضح في سلسلة قرارات الجمعيـة العامـة             

 خـالل   3034هو القـرار المـرقم      التي اصدرت اول قرار حول هذا الموضوع        

 .)1( وقد جاء فيه 1972 كانون االول عام 18سابعة والعشرين في الدورة ال

 تشكلت اللجنة الخاصة المعنية     3034وبناء على الفقرة التاسعة من القرار       

هذه اللجنة  حيث اخذ بنظر االعتبار اقتصار الدخول في        ،)2( دولة   35باالرهاب من   

ل ، على شرط ان ال      ، وعلى اساس التوزيع الجغرافي العاد     على الحقوقيين المهرة  

 الجمعيـة العامـة     وعندما طرح قرار  اكثر من مواطن واحد من كل دولة،        يكون  

 الغربية واسرائيل لتضمنه فقرات صريحة      ه الدول ، صوتت ضد  المذكور للتصويت 

ظمـة  ، واالن تي ترتكبها األنظمة االستعمارية   تدين فيها الجمعية اعمال االرهاب ال     

                                                 
)1(

  .7 صباسيل يوسف ، المصدر السابق ، . د 
  .10 ص ، المصدر نفسه )1(
ة الخاص           )2( ران ،             -: ة هي    ان الدول التي شارآت في اللجن سوفيتية ، اوروغواي ، اي ات ال اد الجمهوري  اتح

تراآية ،      ا االش ة اوآراني ر ، جمهوري ونس ، الجزائ شيكوسلوفاآيا ، ت ا ، ت ا ، ترآي ادوس ، بانام ا ، بارب ايطالي
سا ، فن         ا ، فرن سويد ، غيني زويال ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، الجمهورية العربية السورية ، زائير ، زامبيا ، ال

اراغوا ،     ر ، نيك سا ، النيج شمالية ، النم دا ال ة ، وايرلن دة البريطاني ة المتح ا ، المملك و ، موريتاني دا ، الكنغ آن
  . هاييتي ، هنغاريا ، الواليات المتحدة االمريكية ، اليابان ، اليمن ، اليمن الديمقراطية ، يوغسالفيا ، اليونان 
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 واالعتراف بحق حركات التحرير الوطني باتخاذ       ،القائمة بأحتالل اراضي غيرها   

، عرقلة  مذكورةكافة الوسائل لنيل استقاللها وتقدير مصيرها وعليه حاولت الدول ال         

، وانتهت دون التوصل الـى      ة المخصصة لموضوع االرهاب الدولي    اعمال اللجن 

، ودراسة   وهي تعريف االرهاب الدولي    ،اتفاق بشأن المواضيع الرئيسية لالرهاب    

 وعليه تم تأجيل الموضوع الى الدورة       ،ت والتدابير الكفيلة بمنعه     واالجراءا  اسبابه

 . الثامنة والعشرين 

المتحـدة الـدورة الثامنـة       عقدت الجمعية العامة لألمـم       1973وفي عام   

، اال انها لم     المعنية بمكافحة االرهاب الدولي    ، وأجتمعت اللجنة السادسة   والعشرين

، ذلك ألن فريقـاً     اتفاق على رأي مشترك حول المشكلة     الى  تستطع أيضاً التوصل    

رهـاب، فـي    مكون من أغلبية الدول الغربية تبنى مشروع اتفاق لمنع ومعاقبة اال          

بـر  ، اهتمامـاً اك   كون من دول عربية واوربية شـرقية      ، م حين أظهر فريقا آخر   

ـ         باالسباب المؤدية الى االرهاب    شطة ، ورفض تأييد اي تدابير قد تتعارض مع ان

ـ            ب االنظمـة   حركات التحرير او تتخلف عن ادانة ارهاب الدولة المنظم من جان

، وخرج رئيس اللجنة السادسة في بيان ختامي مشيراً الى          االستعمارية والعنصرية 

 ثمة تبادل فـي   (( حساسة ومعقدة وواضح بانه كان       ان االرهاب الدولي هو مشكلة    

، وهكـذا اخفقـت اللجنـة       ضوعحول المو )) االفكار بشكل صريح وواسع النطاق    

اما في الدورتين التاسـعة      ،)1(السادسة في التوفيق بين االراء المتعارضة داخلها        

 فأن موضوع االرهاب لم يناقش وتـم        1975 و   1974والعشرين والثالثين لعامي    

يـة  وفي الدورة الحادية والثالثين للجمع     ،)2(ارجاء المناقشة فيه الى الدورة القادمة       

، ناقشت اللجنة الخاصة المعنية بموضوع االرهاب       1976تي تم عقدها عام     العام ال 

هذه ، ولكنه من نوع آخر      لدولي لكن الخالف قد نشب من جديد      الدولي ، االرهاب ا   

، حيث عارضت الواليات المتحدة فكـرة مواصـلة         المرة بين المجموعات الدولية   

، في الموضوع لم يحدث   اي تطور جديد    ، وذلك بحجة ان     الهااللجنة السادسة ألعم  

وفي الجلسة الختامية قدمت كل من الجزائر و زائير ومصر وبعض دول العـالم              
                                                 

  . 171ر السابق ، ص رشيد صبحي جاسم محمد ، المصد )1(
  . 171المصدر نفسه ، ص  )2(
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الثالث مشروع قرار تدعو فيه الى مواصلة اللجنة الخاصـة باالرهـاب الـدولي              

 فـي   3034اعمالها وفقاً للوالية المناطة بها بمقتضى قرار الجمعية العامة المرقم           

 على ان تقدم تقريرها الى الجمعية العامة في دورتهـا           ،دورتها السابعة والعشرين  

 .)3(ين مشفوعاً بتوصياتثالثانية والثال

 15وبناء على ذلك اتخذت الجمعية العامة في دورتها المـذكورة بتـاريخ             

 الـسادسة الـى     الذي دعا اللجنة  ) 102 / 31(  قرارها   1976الول عام   كانون ا 

، الى الـدورة القادمـة،      1972أت في عام    تي كانت قد بد   ، ال استئناف اجتماعاتها 

واستأنفت اللجنة الخاصة باالرهاب الدولي استناداً الى القرار المذكور مناقـشاتها           

، حيث قدمت اللجنة المذكورة     1977لثالثين للجمعية العام لعام     في الدورة الثانية وا   

قـرار   واوصـت بأصـدار ال      قامت بدراسته   الى اللجنة السادسة التي    ،)1(تقريرها  

) 5(، والـذي تـضمن      1977كانون االول عام     / 16في   ) 147 / 32( المرقم  

، دعت في الفقرة العاملة الـسابعة اللجنـة         فقرة عاملة ) 12(ت في الديباجة و     فقرا

التدابير المعنية باالرهاب الدولي ان تدرس اوالً اسباب االرهاب الدولي ثم اقتراح            

 .)2(ى ادراج البند في الدورة القادمة ، كما دعا أيضاً الالعاملة لمناهضته

ي الوقت الذي دعت فيه الجمعية العامة الدول االعضاء االنضمام الـى            فو

 ، فأنها دعت أيضاً وبـنفس الوقـت لوضـع         اقيات الدولية المتعلقة باالرهاب   االتف

يـق اللجنـة   وة عـن طر هذه الدع وتكررت  ،  تعريف عام لألرهاب كجريمة دولية    

يق اعضاء المنظمة الذين عملـوا علـى اعـداد اشـكال            كذلك عن طر  الخاصة و 

 اال ان تعريفاً مميزاً بهـذا       ومات فيما بينها لمكافحة االرهاب    واساليب تعاون الحك  

الشأن لم يصدر رغم المشاريع العديدة التي تقدمت بها مجموعة من الـدول الـى               

 .)3(اللجنة الخاصة باالرهاب 

ى حلول منطقية في مسائل تعريف      ان المشكلة الرئيسية في عدم التوصل ال      

االرهاب وبيان االعمال التي تقع ضمنه وبيان االسباب وتدابير مكافحة االرهـاب            
                                                 

  . 1976، ) 31(الدورة ) A / 31 / 429( الوثيقة  )3(
   . A / 32 / 37الوثيقة  )1(
  . 12 – 13باسيل يوسف ، المصدر السابق ، ص  )2(
  .172ص , رشيد صبحي جاسم محمد ، المصدر السابق   )3(
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، في اطار اللجنة الخاصة باالرهاب يعـود         الواجبة وفقاً للمرتكزات اآلنفة    الدولي

الى االختالف البين في وجهات نظر الفريقين الرئيسيين في اللجنة الـذي يمثـل              

، والثاني الذي يمثل اتجاهات     المتحدة واسرائيل والدول الغربية   ها الواليات   االول في 

، حيث ان الطرف االول يصنف       وعدم االنحياز واالقطار العربية    دول العالم الثالث  

حركات التحرير باالرهاب بينما الطرف الثاني يرى فـي ممارسـات حركـات             

 . لية ال يمكن المساس بهواثيق الدوالتحرير الوطنية حقاً مشروعاً بموجب الم

، وقـد   العامة الدورة الرابعـة والثالثـين      عقدت الجمعية    1979وفي عام   

قررت انشاء فريق عمل لمعالجـة      واجتمعت اللجنة المختصة لموضوع االرهاب      

، لتدابير الواجب اتخاذها لمناهـضته    ، وا  بأسباب االرهاب الدولي   المسائل المتصلة 

، اعربت وفود كثيرة خاللها عـن قلقهـا         لساتد تمت مناقشة الموضوع بعدة ج     وق

وقد كانت هناك وجهات نظر مختلفة ايضاً       ، اء استمرار انشطة االرهاب الدولي    از

، حيث اكدت بعض الدول ادانتها لجميـع        مفهوم االعمال التي تشكل االرهاب    في  

، في حين اشارت بعـض      فع مرتكبيها اشكال االرهاب الدولي بغض النظر عن دوا      

سية وسياسـية   ى ان مشكلة االرهاب مشكلة معقدة ذات اصول واسباب نف         الوفود ال 

ادانت عدم تحويل انتباه العالم الى الظلـم الواقـع علـى            و،  واقتصادية واجتماعية 

  ،الشعوب والحركات الوطنية المكافحة في سـبيل اسـتقاللها واسـتعادة حريتهـا            

ن شرعية الكفاح الذي    وتناول عدد من الوفود كفاح حركات التحرير الوطنية مؤكدي        

في حين ذكر بعض الممثلين      بجميع الوسائل المتاحة،     ،تخوضه الشعوب المقهورة  

ة قضية جيدة تعتبـر اعمـاالً       ان بعض االعمال حتى وان كان الغرض منها خدم        

 .شائنة

 هذا وقد ناقشت اللجنة اسباب االرهاب الدولي والتدابير العملية الرامية الى           

، ويالحظ من خالل المناقـشات      والدوليالصعيدين الوطني   مكافحة االرهاب على    

، فـأن    التي يمكن ان يوجه التعامل ضـدها       انه ما لم تحدد بالذات اعمال االرهاب      

، حيـث ان    لتدابيراللجنة الخاصة ستخفق في التوصل الى حلول بشأن االسباب وا         
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امـاً  مختلفة تم كل عضو من اعضاء اللجنة يشرع في مناقشات تقوم على مفاهيم            

 .)1(، وبالتالي نجد مفاهيم مختلفة ألعمال االرهاب عن مفاهيم عضو آخر

حث المشكلة فيهـا    ان هذه الدورة تميزت عن الدورات التي سبقتها في ان ب          

، حين شكلت اللجنة الخاصة فريقاً عامالً واسـعاً للبحـث فـي             كان بطريقة اعمق  

ة بتـدابير عمليـة     التوصـي االسباب الكامنة وراء االرهاب الدولي ومن ثم مسألة         

وقد توصلت اللجنة المخصصة لموضوع االرهاب الدولي الى        ،  لمكافحة االرهاب 

توصيات متعلقة بالتدابير العملية للتعاون من اجل القضاء السريع علـى مـشكلة             

 وفي ضوء هذه التوصيات ، اصدرت الجمعيـة العامـة لألمـم             ،االرهاب الدولي 

، وأشار القرار في 1979الول عام  كانون ا17ي ف ) 145 / 34( المتحدة قرارها 

بنده االخير الى ادراج الموضوع في جدول االعمال المؤقت في دورتها الـسادسة             

ة من االمين العام لألمم      وفي مذكر  1980 كانون الثاني عام     29 وبتاريخ   ،والثالثين

دة والمواد  ، دعا فيها الحكومات الى ابالغه بالمالحظات واالقتراحات المحد        المتحدة

 وكذلك أية معلومات او 145 / 34من القرار )  ب – 14( المشار اليها في الفقرة 

مواد اخرى ذات صلة بالموضوع ترى الدول من المفيد تقديمها ألدراجهـا فـي              

) 14( وتنص الفقـرة     ،تقرير االمين العام بموجب الفقرة المذكورة من القرار نفسه        

 -:االمين العام عية العامة من ترجو الجم(ى من القرار أنفاً عل

 

ان يعد على أساس المواد المقدمة من الدول االعضاء مجمالً يضم ما جاء في               - أ

 .التشريعات الوطنية لألحكام ذات الصلة التي تتناول مكافحة االرهاب الدولي 

 في تقرير اللجنة المخصـصة      تنفيذ التوصيات الواردة   ان يتابع حسب االقتضاء      - ب

 .)1())  -: العامة في دورتها السادسة والثالثين اً الى الجمعيةتقريروان يقدم 

ادرج في تقرير االمين العام مرفق يتضمن حالـة توقيـع االتفاقيـات المتعلقـة           و

، وتصديقها واالنضمام اليها الى غايـة        مختلفة من مشكلة االرهاب الدولي     بجوانب

تناشـد  (كور التي تـنص     من القرار المذ  ) 8( استناداً الى الفقرة     1980 آب عام    5
                                                 

   .  A / 34 / 37 Rمم المتحدة ، الوثيقة  للجمعية العامة لأل) 34(الدورة  )1(
  . 175 صرشيد صبحي جاسم محمد ، المصدر السابق ،  )1(
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الجمعية العامة الدول التي لم تفعل ذلك ان تنظر فـي ان تـصبح اطرافـاً فـي                  

  )2 ()اب الدولي مختلفة من مشكلة االرهاالتفاقيات الدولية القائمة والمتعلقة بجوانب

وفي الدورة السادسة والثالثين تمت مناقشة المشكلة في اللجنة المخصـصة           

، وأكدت اللجنـة    ابقةالسلوب الذي جرى في الدورات الس     لألرهاب الدولي بنفس ا   

السادسة في تقريرها للجمعية العامة التي قدمتها اللجنة الخاصة تكليف األمين العام            

، على ان يقدم تقريراً الى الجمعية فـي دورتهـا الثامنـة             بمتابعة تنفيذ التوصيات  

  .)3(والثالثين 

، ناقشت اللجنة السادسة بند االرهـاب       لعامةن للجمعية ا  وفي الدورة الثامنة والثالثي   

وي على ازهاق   الدولي واشارت الى بالغ القلق ألستمرار اعمال االرهاب التي تنط         

الـدولي فـي التـصدي ألعمـال     ، وأقتناعها بأهمية التعاون    ألرواح بشرية بريئة  

، مؤكدة من جديد مبدأ تقرير المصير للشعوب المكرس في ميثاق األمـم             االرهاب

، وبنـاء   عية العامة بأعتماد مشروع القرار     واوصت اللجنة السادسة الجم    ،حدةالمت

 كانون االول   19 في   130 / 38على ذلك أصدرت الجمعية العامة قرارها المرقم        

 الذي كرر ما ورد في القرارات السابقة من دعـوة الـدول لتطبيـق               1983عام  

 الرابعة والثالثين عام    دورةالتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة االرهاب منذ ال       

، كما قد تقرر ادراج بند األرهاب الدولي في جـدول االعمـال المؤقـت               1979

  . )1(لدورتها االربعين 

 

 

 

 

                                                 
ن   ردود )2( ت م ات آان ان ،     ((  الحكوم دنمارك ، اليون ة ، ال ا الديمقراطي ة ، الماني دة االمريكي ات المتح الوالي

ة اوآران      سوفيتية ، جمهوري تراآية ال ات االش اد الجمهوري سويد ، اتح يا    ال ة بالروس سوفيتية ، جمهوري ا ال ي
دي       (( اما ردود المنظمات وآانت من )) االشتراآية السوفيتية   اد البري سكو ، االتح ة ، اليون ة العمل الدولي منظم

 )) العالمي ، مجلس اوربا 
  ) .A / 36 / 777( الوثيقة  )3(
ان ،           محمد عزيز شكري ، االرهاب الدولي دراسة قانونية ناقدة دار ال          . د )1( روت لبن ين ، بي م للمالي  ،  1992عل

  .185 ص
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 لثالث المبحث ا
 

 رهاب االواجهةلعامة في مالجمعية ا دور 
 

 ة االرهاب وذلك من خالل اصدارها بعض الوثـائق        واجهاهتمت االمم المتحدة بم   

، وخاصة في مشروع قانون الجرائم ضـد        تبناها اعضاء هيئة االمم المتحدة    التي  

 23االمن والسالم الدوليين الذي تبنته لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة من             

، اال ان هذا المشروع لم يتم تحقيقه وذلك ألنـه حـرم             1954 حزيران عام    28 –

، لكنه مع ذلك لم يتضمن اية اشارة        شجيعهاابية وت على الدول القيام باالعمال االره    

الى التدابير الواجب اتخاذها لمقاومة االعمال االرهابية التي ينفـذها االشـخاص            

 كما ادانت الجمعية العامة لألمم المتحدة مرتين في دورتها الخامـسة            ،ومنظامتهم
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 16، في   2734، وبيانها    تشرين االول  24، في   2625واالربعون في بيانها المرقم     

 .)1( 1970كانون االول عام 

 بعد حادثة ميونخ ،      كانت جهود ودور الجمعية العامة   اال ان البداية الحقيقية ل    

التي وقعت في ايلول في دورة االلعاب االولمبية المقامة هناك ، بقيام كـل مـن                

الواليات المتحدة االمريكية واسرائيل بتقديم طلب لألمين العـام األسـبق لألمـم             

بأدراج بند على جدول اعمال الجمعية العامـة لألمـم          )) كورت فالدهايم ((المتحدة  

 . )2(المتحدة في دورتها السابعة والعشرين يتعلق باالرهاب 

عد الجمعية العامة اكثر استقاللية من مجلس االمن فـي شـأن تـصديها              تو

للمشاكل الدولية وذلك لضعف الهيمنة االمريكية على عمليات التصويت حيث يـتم            

 ولما كانت دول العـالم      ،تصويت فيها بالمساواة الكاملة بين كافة الدول االعضاء       ال

، كان لـذلك    از المهم من اجهزة االمم المتحدة     النامية تشكيل االغلبية في هذا الجه     

اثره في مواقف الجمعية االكثر اعتداالً بشأن المـشاكل الدوليـة ومنهـا مـشكلة               

ل هذه المرحلة عن موقفها ازاء عمليات       االرهاب حيث غيرت الجمعية العامة خال     

، وكانت قمـة    حركات الكفاح المسلح ضد االحتالل    التمييز بين االرهاب الدولي و    

 بأن اصدرت قـرار     2004، في موقف الجمعية العامة عام       هذه المواقف قد تجلى   

للوقوف على رأي محكمة العدل الدولية في بناء السور الواقي الذي اقامته اسرائيل             

، كما  فة مبادئ حقوق االنسان الفلسطيني    ، منتهكة كا  اضي الفلسطينية ق االر في عم 

، ومنها اتفاقيـة    ي، خاصة القانون الدولي االنسان    رد في المواثيق الدولية المختلفة    و

، وجـاء قـرار     1977روتوكولين المكملين لها عام     ، وكذلك الب  1949جنيف عام   

ة االعمال االسـرائيلية ضـد      المحكمة موافق للشرعية الدولي وقضى بعدم شرعي      

 .الشعب الفلسطيني

اق  كما أكدت الجمعية العامة اهميـة انهـاء االحـتالل االمريكـي للعـر             

، كما أكدت الجمعية على التميز بين االرهاب الذي         واالحتالل االسرائيلي لفلسطين  

، والكفاح المسلح الذي يقوم به الشعب       ه الدول ضد شعوبها والدول االخرى     تمارس
                                                 

  . 169رشيد صبحي جاسم محمد ، المصدر السابق ، ص . د )1(
  . 9باسيل يوسف ، المصدر السابق ، ص  )2(
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 ، وحقـوق    حتالل واالنظمة الدكتاتورية وتشكل انتهاكاً لحقـوق االنـسان        ضد اال 

، وفقاً ألحكام ميثاق األمم المتحدة واألنظمة القانونيـة         الشعوب في تقرير مصيرها   

، لجمعية العامة في مكافحـة االرهـاب       من خالل ما سنعرضه من دور ل       ،االخرى

، عـن   الدولية والقانون الـدولي   ية  تبدو ويتضح لنا انها كانت اكثر التزاماً بالشرع       

، وكيفية   تحديها لكيفية مواجهة االرهاب، وتحديد مفهومه، واسباب االرهاب        طريق

وهيمنة القضاء عليه عن مجلس االمن الذي يعرض وبصورة فاضحة عن رغبات            

 وان مواجهـة    ،، دون اعتبار لقواعد الشرعية الدوليـة      وزارة الخارجية االمريكية  

االفراد من اشخاص القـانون      الدولي قد يسرت بعد ان اصبح        االرهاب في القانون  

، بعد ان كان التنظيم الدولي مبنياً على أساس الدول فقط وبمقتضى ذلك قد              الدولي

 .)1(أصبح لألفراد حقوق والتزامات في هذا القانون بحكم مخاطبتهم بهذا القانون 

 / 38ر قرارهـا    وبناء على ذلك قررت الجمعية العامة لألمم المتحدة اصدا        

، الذي دعا فيه الدول الى التعاون فيما بينها         1983الول لعام    كانون ا  19 في   130

ان يتم ادراج بند األرهـاب      ، وقرر أيضاً    اجل تطبيق توصيات اللجنة السادسة    من  

ة العامـة    وفي دورة الجمعي   ،، في جدول االعمال المؤقت لدورتها االربعين      الدولي

 كـانون االول عـام      9 فـي    61 / 40صدر القرار رقم    أ ،لألمم المتحدة االربعين  

متعلقـة بجوانـب مختلفـة مـن        الى عدة اتفاقيات دولية     التي الذي اشار     1985

، وهي االتفاقيات المتعلقة بالجرائم وبعض االعمال المرتكبة علـى مـتن            االرهاب

 ، واتفاقية االستيالء غيـر    1963ول عام    ايل 14الطائرات الموقعة في طوكيو في      

، 1970 كـانون االول عـام       16هاي في   المشروع على الطائرات الموقعة في ال     

واتفاقية مكافحة االعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيـران المـدني            

، واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد 1971 ايلول عام  23ي مونتريال في    الموقعة ف 

فون الدبلوماسـيون والمعاقـب     االشخاص المتمتعين لحماية دولية بما فيهم الموظ      

 . 1979 كانون االول عام 17ورك في عليها في اتفاقية نيوي

                                                 
)1(  Malcolm D. Evans , international Law , Qxford , 2006 , P 308 – 309 . 
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والتي تعد من اهم الفقرات ، على حث الـدول          ،  منهالتاسعة  ونصت الفقرة   

، على  ك اجهزة االمم المتحدة ذات الصلة     فرادى وبالتعاون مع الدول االخرى وكذل     

 الكامنة وراء االرهاب الـدولي وان       ان تسهم في القضاء التدريجي على االسباب      

، بما فيها االستعمار والعنصرية والحاالت التي       اً خاصاً لجميع الحاالت   تولي اهتمام 

تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق االنسان االساسية والحاالت التـي           

يوجد فيها احتالل اجنبي التي يمكن ان تولد االرهاب الـدولي وتعـرض الـسلم               

 وهذه الفقرة الجديدة انعكاس لعنوان البند الـذي تناقـشه           ،لدوليين للخطر واالمن ا 

 ،الجمعية العامة والذي يشير الى ضرورة دراسة االسباب الكامنة وراء االرهـاب           

وتجدر االشارة الى حقيقة موضوعية موثقة هو الدور الذي لعبـة العـراق فـي               

سة في الجمعيـة العامـة      صياغة هذا القرار حيث كان العراق يترأس اللجنة الساد        

 . )1(عبر ممثله الدكتور رياض القيسي 

 وعنـد مناقـشة     1987اما في الدورة الثانية واالربعين التي عقدت عـام          

 -:الجمعية العامة لألمم المتحدة البند نفسه ادرجت ضمنه فقرتان نوعيتان 

 .تقرير األمين العام - أ

رهاب والتمييز بينه وبين    يف اال تعر عقد مؤتمر دولي برعاية األمم المتحدة ل       - ب

 .ل الشعوب في سبيل التحرير الوطنينضا

 كـانون   7 فـي    159 / 42ونتيجة هذه المناقشة اصدرت الجمعية العامة قرارها        

 كـانون  9لصادر فـي   ا61 / 40، الذي اكد ما ورد في القرار  1987ول عام   اال

 . فقرة عاملة) 14(تضمن القرار ، كما 1985االول عام 

قد حافظت  ، 1989ية العامة التي عقدت عام  الرابعة واالربعين للجمع وفي الدورة 

ـ             د فـي   الجمعية العامة في مناقشتها للموضوع على نفس عنوان البند الـذي اعتم

 كانون االول   4 في   29 / 44، وقد صدر عن هذه الدورة القرار رقم         )42(الدورة  

فقـرة  ) 17(جة و   فقرة في الديبا  ) 20(، دون تصويت وتضمن القرار      1989عام  

ان آخرهـا   عاملة ويعتبر هذا القرار من اطول القرارات التي تناولت هذا البند وك           

                                                 
  . 13باسيل يوسف ن المصدر السابق ، ص . د )1(
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 وبالرغم من ان الفقرة االخيرة من القرار وهي تحمل رقم           ،أيضاً كما سيرد الحقاً   

تشير الى ادراج هذا البند في جدول اعمال الـدورة الـسادسة واالربعـين              ) 18(

فأن عنوان البند قد تبدل فـي الـدورة الـسادسة           ،  1991للجمعية العامة في عام     

انعقاد الـدورة الـسادسة واالربعـين     ، وفيواالربعين كما سيرد تفصيالً عن ذلك    

 كانون  9 قي   51 / 46للجمعية العامة نظرت في الموضوع واصدرت القرار رقم         

ي عنوان  ، ودون تصويت ولكن الملفت للنظر التبديل الحاصل ف        1991االول عام   

دون ) ة الى القضاء على االرهـاب الـدولي  التدابير الرامي(لبند اذ اصبح العنوان   ا

 . )1(االشارة الى مبرر هذا التبديل

 عندما نظرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة الثامنـة واالربعـين           

 كانون  9 في   411 / 48، وانما اصدرت القرار     ، لم تصدر قراراً حوله    1993عام  

، الذي يطلب من االمين العام ان يلتمس آراء الدول االعـضاء            1993ام  االول ع 

بشأن المقترحات المقدمة من الحكومات الواردة في اتخاذ تدابير عمليـة للقـضاء             

 ،لكفيلـة بتعزيـز دور االمـم المتحـدة        لوسـائل ا   وا على االرهاب وبشأن السبل   

ن سبل النظـر    ، وبشأ يلوكاالت المتخصصة ذات الصلة بمكافحة االرهاب الدول      وا

، وقررت الجمعية العامة ادراج هذا البند فـي         ي هذه المسألة في اللجنة السادسة     ف

جدول اعمال الدورة التاسعة واالربعين دون ان يمس ذلك مـسألة مـا اذا كـان                

وفـي الـدورة التاسـعة      ،  )1(سينظر في هذا البند بعد ذلك سنوياً او كل سـنتين            

 العامـة   ، وفي مناقشة الجمعيـة    1994دت عام   امة التي عق  واالربعين للجمعية الع  

 كـانون االول    9 في   60 / 49، اصدرت القرار رقم     للموضوع خالل هذه الدورة   

دته الجمعية  ، الذي يشكل تحوالً نوعياً وموضوعياً في المنهج الذي اعتم         1994عام  

 ،مكافحة االرهاب الـدولي   ، عند ادراج البند المتعلق بتدابير       1972العامة منذ عام    

، اذ ان تبـديل     ة السياسية الدولية في التسعينات    وهنا تبرز بوضوح آثار تبدل البيئ     

 وقصره على التدابير الرامية للقضاء على       1991 عام   46عنوان البند في الدورة     

، قد اثمرت نتائجه في الـدورة التاسـعة         اب دون التطرق الى معالجة اسبابه     االره
                                                 

 1989 كانون االول عام 4 في 29 / 44القرار رقم  )1
  . 15باسيل يوسف ، المصدر السابق ، ص .د )1(
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 االعالن المتعلق   60 / 49تمدت القرار    حيث اع  ،واالربعين اي بعد ثالث سنوات    

بالتدابير الرامية الى القضاء على االرهاب الدولي الذي تجنب االشارة الى جميـع             

 وحتى  1972مة منذ عام    العناصر الموضوعية التي وردت في قرار الجمعية العا       

وقد تضمن القرار المذكور في ديباجته ثالث فقرات اكتفت باالشـارة           ،  1991عام  

، مهملـة اي ذكـر لكافـة    1993 و 1991معية العامة في عامي    رارات الج الى ق 

ونصت الفقرة العاملة االولى على الموافقة      ،  )2( 1972القرارات الصادرة منذ عام     

على االعالن المتعلق بالتدابير الرامية الى القضاء على االرهاب الدولي المرفـق            

 االعالن في فقراتـه     شددوقد  ،  )3(نصه بهذا القرار والذي اعتمدته اللجنة السادسة        

 على الحاجة الى متابعة الجهود الرامية الى القضاء نهائياً على جميع اعمال             العاملة

االرهاب عن طريق تدعيم التعاون الدولي والتطوير التدريجي للقـانون الـدولي            

وتدوينه فضالً عن زيادة كفاءة االمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمـات           

ويالحظ على هذا األعالن أنـه      ،  صلة وتحسين التنسيق فيما بينهما    يئات ذات ال  واله
)1(:- 

رم االرهاب الدولي دون ان يحدد تعريفاً محدداً لألرهاب وهذا مـا يجعـل              ح -1

 .التفسيرات تتناقض عن التطبيق 

 يحدد ما هي انواع االرهاب      حرم االعالن جميع انواع االرهاب وصوره ، ولم        -2

لنوع فكيف تستطيع الـدول ان       االرهاب داخلي ضمن هذا ا     ، واذا كان  وصوره

 .ان هذا النص يعني تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول األخرى تمنعه، 

ي يتضمن حـق الـشعوب      لم يميز االعالن بين العنف المسلح والمشروع والذ        -3

، وال االشارة الى القرارات الصادرة من الجمعية العامة التـي           بتقرير مصيرها 

 .حت الشعوب حق استخدام الكفاح المسلح من اجل تحريرها من

                                                 
  . 16 – 15المصدر نفسه ، ص  )2(
  ) . A / 49 / 743( لالطالع على مضمون االعالن انظر الوثيقة  )3(
د      . د )1( انون ال شؤون    حسين سهيل الفتالوي ، االرهاب واالرهاب الدولي ، دراسة في الق ام ، دراسة ال ولي الع

  . 196 ، ص 2002، العراق ، بغداد ، الطبعة األولى ، ) آفاق عربية(الثقافية العامة 
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 خلط االعالن بين االرهاب الذي يقع بين الدولة واالفراد وبين العدوان المسلح             -4

 . الذي يقع بين الدول 

 خلطت ديباجة القرار بين االرهاب وبين الجرائم الخاصة باالتجار بالمخدرات           -5

ال وتهريـب المـواد النوويـة       مووتجارة االسلحة غير المشروعة وغسيل اال     

، وهو خلط ضروري لألرتباط الحاصل بين هذه الجـرائم بأعتبارهـا            وغيرها

 . جرائم دولية 

، التي تهدد السلم واالمـن الـدوليين      ربط االعالن بين االرهاب وبين الحاالت        -6

 . وهو ربط غاية في االهمية لما لألرهاب من تأثير في هذا المجال 

، ولـم   باب التي تؤدي الى ظاهرة االرهـاب      معالجة االس  لم يتضمن االعالن     -7

يطالب الدول االستعمارية بمنح الشعوب حق تقرير المصير ومعالجة اسـباب           

 . الفقر والتخلف والمشاكل التي تعاني منها الشعوب في مختلف دول العالم 

اما الدورة الخمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة فقد شهدت اصدار القرار           

لى القـضاء   التدابير الرامية ا  (( بعنوان   1995 كانون االول عام     11 في   53/  50

 60 / 49، والذي اكد ما ورد في االعالن المعتمد بالقرار          ))على االرهاب الدولي  

 وأشار القرار الـى دور مجلـس        ،، اآلنف الذكرر  1994 كانون االول عام     9في  

، ى السلم واالمن الـدوليين    ل خطر عل  شك في مكافحة االرهاب الدولي حيثما     االمن

 وكانت الجمعية العامة قد اصـدرت       ،وهذا ما نص عليه في الفقرة العاملة السابعة       

 24 فـي    60/  50بمناسبة الذكرى الخمسين ألنشاء األمم المتحدة اعالناً بالقرار         

سالم من األعـالن فقـرة      ، وردت في الجزء المتعلق بال     1995تشرين االول عام    

ف بغرض القضاء على المخاطر التي تهدد الدول والـشعوب          التكات((نصت على   

من جراء االرهاب بجميع اشكاله ومظاهره والجريمـة المنظمـة عبـر الحـدود              

 . )1(واالتجار غير المشروع باالسلحة وانتاج المخدرات واستهالكها واالتجار بها 

قرار رقـم   وفي الدورة الحادية والخمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة اصدرت ال         

، الذي اشار في الديباجة الى امكانيـة        1996 كانون االول عام     27 في   210  /51

                                                 
  . 16 صباسيل يوسف ، المصدر السابق ، . د )1(
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، وتـضمن القـرار     فاقية شاملة بشأن االرهاب الدولي    النظر في المستقبل لوضع ات    

فقـد  منـه    الفقرة الثامنة    ، واعتمدت   قرة عاملة موزعة على اربعة اجزاء     ف) 14(

 .آنفا اعالناً مكمالً لألعالن المشار اليه

) 13  - 9(من الفقرات العاملـة مـن       اما الجزء الثالث من القرار فقد تض      

وخصصت ألنشاء لجنة مخصصة مفتوحة العضوية لوضع اتفاقية دوليـة لقمـع            

االرهاب النووي ألستكمال الصكوك الدولية القائمة ثم تنـاول وسـائل مواصـلة             

 . )2( الدولي تطوير أطار قانوني شامل لألتفاقيات التي تعالج االرهاب

لمتحدة ، التي تم عقدها     وفي الدورة الثانية والخمسين للجمعية العامة لألمم ا       

: ، فقد اصدرت الجمعية العامة قرارين حول مسألة االرهاب الـدولي            1997عام  

، والذي كان بنـاء علـى       1997 كانون االول عام     15 في   164  /52االول برقم   

لقمع الهجمات  تم بموجبه اعتماد االتفاقية الدولية      والذي  ،  )3(تقرير اللجنة السادسة    

، او قبولهـا او     لدول على التوقيع عليها وتصديقها    ، وحث جميع ا   االرهابية بالقنابل 

 . )4(الموافقة عليها أو األنضمام اليها 

، فقـد   1996 كانون االول عـام      17 في   210 /51اما القرار الثاني برقم     

 .)1(نووي تعلق بأعداد اتفاقية االرهاب ال

 ، فقد   1998اما الدورة الثالثة والخمسين للجمعية العامة التي تم عقدها عام           

الذي يؤكد على متابعة    ،  1998 كانون االول عام     8 في   108 / 53اعتمدت القرار   

 / 53، وان القرار    التفاقية الدولية لألرهاب النووي   اعمال الفريق العامل لصياغة ا    

 . )2( اللجنة السادسة  قد صدر بناء على تقرير108

، 1999 المتحدة التي تم عقدها عام       للجمعية العامة لألمم  ) 54(وفي الدورة   

 كـانون االول    9 في   109/  54حيث اعتمدت الجمعية على قرارين االول برقم        

، الذي دعا في ديباجته     اقية الدولية لقمع تمويل االرهاب    ، المرفق باالتف  1999عام  

                                                 
  ) .A / RES / 210 ( 210 / 51القرار  )2(
  ) .A / 52 / 653( تقرير اللجنة السادسة  )3(
  ) .A / RES / 161 ( 164 / 52القرار  )4(
  .18 صباسيل يوسف ، مصدر سابق ،  )1(
  ) .A / 53 / 636( تقرير اللجنة السادسة  )2(
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هابيـة  ت مناسبة لمنع تمويل االرهابيين والمنظمات االر      جميع الدول ألتخاذ خطوا   

، سواء كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق          والحيلولة دون هذا التمويل   

، او تعمل أيضاً في     و اجتماعية او ثقافية اوتدعى ذلك     منظمات ذات اهداف خيرية ا    

 وابتـزاز   أنشطة غير مشروعة مثل االتجار غير المشروع باالسلحة والمخدرات        

 . )3(األموال ألغراض تمويل االنشطة االرهابية 

، 1999 كـانون االول عـام       9 في   110/  54اما القرار الثاني فهو برقم      

، والذي يشير في ديباجتـه      ة الى القضاء على االرهاب الدولي     حول التدابير الرامي  

علق  ، المت  1999 تشرين االول عام     19 في   1269الى قرار مجلس االمن المرقم      

بفرض عقوبات على حركة طالبان في افغانستان اذا لم تتعاون في تسليم اسامة بن              

الدن الى الواليات المتحدة ، وبين القرار في الفقرة التاسعة ان الجمعية احيطـت              

، وهي ترحب بالجهود التي     منع االرهاب في مركز منع الجريمة     علماً بأنشاء فرع ل   

لقرار في الفقرة الثانية عشر اللجنة المخصـصة         كما دعا ا   ،يبذلها في هذا المجال   

 كانون االول عـام     17 في   201  /51التي انشأتها الجمعية العامة بموجب القرار       

، لوضع مشروع اتفاقية دولية لقمع االرهاب النووي واستكمال جهودها في           1996

 . )1(هذا الشأن 

تاً وأمتنـاع    صو 149ومن الجدير بالذكر ان هذا القرار قد اعتمد بأكثرية          

دولتين هما سوريا ولبنان ويبدو ان سبب االمتناع عن التصويت من قبل الدولتين              

 . )2( في الديباجة 1999 / 1269يعود لذكر قرار مجلس االمن 

قـدها  اما الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة التي تم ع        

، 2000 كانون االول عام   12 في   158  /55، قد صدرعنها القرار     2000في عام   

الذي اكد في ديباجته قرارات الدورات السابقة ودعا الدول لألنضمام الى األتفاقية            

 الطلـب مـن     14 و   13، وقد تضمنت الفقرتان     لدولية المتعلقة بمكافحة االرهاب   ا

                                                 
  ) . A / RES / 54 / 109( الوثيقة  )3 (
  ) .A / RES / 54 / 110( الوثيقة  )1(
   .19 صباسيل يوسف ، المصدر السابق ،  )2(
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اللجنة المعنية بصياغة صك دولي لمواجهة االرهاب بجميع اشكاله على ان تتـابع             

 .2001 تشرين االول عام 26 الى 15دورة السادسة والخمسين بين اعمالها في ال

وقبل انعقاد الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة لألمم المتحدة وبعـد           

، فقد اصـدرت الجمعيـة       في الواليات المتحدة األمريكية    2001 ايلول   11احداث  

، ليب الـدو  قرارين في هذه الدورة حول موضوع االرها      ) 56(العامة في الدورة    

، فقد اصدرت الجمعيـة العامـة       الى مناقشة عامة حول نفس الموضوع     باالضافة  

، قـضى بأدانـة      ، في اول جلسة عقدها     2001ول عام    ايل 12 في   1 / 56القرار  

اعمال االرهاب التي سببت الخسائر الجسيمة في االرواح والـدمار فـي مدينـة              

 هذا القرار عن عزائها لشعب       وعبرت الجمعية في   ،نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا  

من ) 3(وحكومات الواليات المتحدة االمريكية عن االحداث المؤلمة وذلك بالفقرة          

م الى التعاون الدولي بين الـدول لتقـدي       ) 3(و  ) 2(ودعا القرار بالفقرتان    ،  القرار

، ومنظميها ومن رعاها للعدالـة والـى منـع           ايلول الوحشية  11مرتكبي هجمات   

 كما يؤكد القرار بصورة خاصة علـى ان         ،ب واجتثاثها من جذورها   اعمال االرها 

، وأيواء مرتكبي ومنظمي ، وحاضني تلـك        ولئك المسؤولين عن المساعدة وعدم    ا

 .)1االعمال سوف يحملون مسؤوليتها ويحاسبون عليها 

وعند مناقشة البند نفسه في اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة اعتمـدت            

، الذي احيل الى الجمعية العامة      2001 تشرين الثاني عام     19تاريخ  بمشروع قرار   

، وتتـضمن   2001 كـانون االول عـام       12 في   88/  56التي اعتمدته بقرارها    

 12 فـي    1 / 56 المـرقم    فقرة اشار الى قرار الجمعية العامة     ) 14(ديباجته من   

 2001ول   ايل 12 في   1368، الوارد اعاله والى قراري مجلس االمن        2001ايلول  

، والى المناقشات التي جرت في الجمعية العامة بين         2001 ايلول   18 في   1373و  

 . )2( 2001 تشرين االول عام 5 – 1

 

 

                                                 
1( http://www.un.orgldocuments/docs/56/argresolution.htm.p.1 .  
  .19 صباسيل يوسف ، المصدر السابق ،  )2(
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 الفصل الثاني 
 

  االرهابواجهة المتخذة من قبل االمم المتحدة في ماإلجراءات 
 

،  ومكافحة االرهـاب الـدولي     اعتمدت االمم المتحدة اجراءات معينة في مواجهة      

، وتضع للدول االعضاء في      عاماً عالمياً لمكافحة االرهاب    حددت من خاللها اطاراً   
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ـ             اع االمم المتحدة تدابير ملموسة تتخذها الدول االعضاء من اجل معالجـة االوض

، وتعزيز قدرات الدول الفردية والجماعية علـى        التي تقضي الى االرهاب الدولي    

 . ل صوره بكمواجهة االرهاب

، وبخاصة الجمعيـة العامـة      ت االمم المتحدة من خالل أجهزتها     وقد اعتمد 

ومجلس االمن على اتخاذ اسلوباً منهجياً يكرس الـشرعية الدوليـة التـي تـدين               

داخليـاً ودوليـاً أيـاً كـان     ، ومحرماً  والتي تجعل منه عمالً غير مقبول األرهاب

ل غير مبرر تحت اي ظرف      ثه وهو عم  ، وأياً كانت اسباب ارتكابه وبواع     مرتكبه

تحرم االرهاب علـى     ،، وقد انجزت األمم المتحدة عدة اتفاقات دولية       من الظروف 

، لمثلى لمواجهة االعمال االرهابية   ، وهي تكرس الشرعية الدولية ا     المستوى الدولي 

عمـال االرهابيـة    وتدور هذه االتفاقيات في مجملها حول األطار القانوني لمنع اال         

، او تحد من سبل الحد من امكانية حصول االرهابيين بطـرق            قة مرتكبيها ومالح

، وتشجع األمم المتحدة الدول األعضاء روعة على األدوات التي يحتاجونها   غير مش 

 .مان فعاليتها على المستوى الدولينحو االنضمام الى تلك االتفاقيات لض

فـي مواجهـة    وقد ايقنت األمم المتحدة على أهمية تعزيز قدرات الـدول           

، فقد اوكلت االمم المتحـدة الـى وكاالتهـا          رهاب من خالل التعاون فيما بينها     اال

ة لهذا الغرض تقديم المساعدة الفنية والتقنيـة لبنـاء          أومكاتبها المتخصصة والمنش  

عات وطنيـة   قدرة الدولة على مواجهة االرهاب منها المساعدة في صياغة تـشري          

المشورة العلمية بغرض تعزيز سـيادة القـانون        ، وتقديم   مالئمة للتصدي لألرهاب  

، والتـصدي لجريمتـي غـسيل       نهوض بمبادئ وقيم الحكم الرشيد، والتدريب     وال

، وكذلك اذكـاء افكـار مبـادئ        يل االرهاب وتعزيز امن نقل البشر     االموال وتمو 

 . وار الحضارات ونبذ التطرف والعنفالتسامح الديني وح

د دولة معينة بـل انـه       هاب ال يقف في حدو    وقد تبين للعالم بأسره بأن االر     

ئم االرهـاب ال تـرتبط      ، حيث قد اثبتت الممارسات الدولية ان جرا       عابر للحدود 

اد والتحضير لجرائمهم فـي     ، فمرتكبو هذه الجرائم قد يقومون باالعد      بحدود معينة 

، لذا فأنه من الضروري ان      ون بأرتكاب جريمتهم في دولة اخرى     ، ثم يقوم  دولة ما 
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ت ون الدول من اجل مالحقة مرتكبي هذه الجرائم وعدم تمكينهم مـن االفـال             تتعا

 . )1(، ومحاكمتهم وتوقيع العقوبات الرادعة عليهم بجرائمهم من قبضة العدالة

، فـي   لتعاون الدولي في مكافحـة االرهـاب      وان الصعوبات التي تواجه ا    

بين مبـدأ سـيادة     التعارض البين بين نوعية التعاون المرجو لتحقيق هذا الهدف و         

 اذ ان هذا المبدأ يشكل دافعاً مهماً اما ان يكون محركاً لذلك التعاون حـال                ،الدولة

، واما ان يكون ذلك الحجر       عن جزء منه في نظير ذلك التعاون       ان يكون التغاضي  

، وان الذي يسيطر علـى هـذا وذاك   لتعاون عند تمسك الدولة بسيادتها  المانع من ا  

 . التي تتالقى فيما بينها او تختلفهي المصالح الدولية 

وبغية األطالع على األجراءات المتخذة من قبل األمم المتحدة في مكافحـة            

 .ذا الفصل ثالثة مباحث كما يلياالرهاب سنتناول ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 
 

  االرهابواجهةتفاقيات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة الخاصة بم اال
 

                                                 
 عالجه ، – أهدافه – أنواعه – أسبابه – نشأته –هبة اهللا احمد خميس بسيوني ، االرهاب الدولي تعريفه  )1(

  . 207 – 203 ، ص 2011كندرية ، منشأة المعارف ، االس



121 
 

يث عن األتفاقيات الدولية التي ابرمـت فـي مجـال مكافحـة             يقتضي بحثنا الحد  

ـ             ،االرهاب املة  وفي المقابل عجزت األمم المتحدة عن الوصول الـى اتفاقيـة ش

 .)1(، ألنعدام األجماع الدولي بشأن آليات مواجهتها لمكافحة االرهاب وذلك نتيجة

عتداء علـى   أل، الحديث عن االتفاقيات التي ابرمت لمواجهة جرائم ا        وبعبارة أدق 

 كـانون   14وكيو فـي    ، كأحدى صور االرهاب التي عقدت في ط       المالحة الدولية 

، عال التي ترتكب على مـتن الطـائرات  ، لمواجهة الجرائم واالف   1963االول عام   

عتداء على سالمة الطيران    ، لقمع جرائم اال   1971 ايلول   23فاقية مونتريال في    وات

 لقمع األعمال غير المشروعة ضـد       1988  آذار عام  8، واتفاقية روما في     المدني

المالحة البحرية ، كذلك الحديث عن االتفاقيات الدولية لمواجهة جرائم األعتـداء            

، والتي تتمثل في اتفاقية     ورة ثانية من صور االرهاب الدولي     على االشخاص كص  

الدول االمريكية للمعاقبة على اعمال االرهاب التي تأخـذ شـكل الجـرائم ضـد               

 كـانون   14 نيويورك فـي     ، واتفاقية 1971الموقعة في واشنطن عام     شخاص  اال

 األشخاص المتمتعـين بحمايـة      ، لقمع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد     1973االول  

 كـانون االول عـام      17يورك في   ، واتفاقية مناهضة خطف الرهائن في نيو      دولية

اعد الوصـفية   ، ومما ال شك فيه ان المعاهدات او االتفاقيات انما تشكل القو           1979

، لذا يكون من المفيد التعرف على القواعد االولية         يها القانون الدولي  التي يشتمل عل  

بشأن المسؤولية الدولية عن جرائم األرهاب ان تتناول من ناحية اتفاقيات مكافحة            

، ومن ناحية اخرى تلـك التـي        برمت قبل الحرب العالمية الثانية    االرهاب التي ا  

 . )2(ب  بعد هذه الحروأبرمت

 

 . اتفاقيات مكافحة األرهاب قبل الحرب العالمية ألثانية : اوالً 
 

  أتفاقية جنيف لمكافحة االرهاب -أ

                                                 
  . 199 – 198هبة اهللا احمد خميس بسيوني ، المصدر السابق ، ص  )1(
دولي ، دار الكتب                     . د )2( طارق عبد العزيز حمدي ، المسؤولية الدولية لجنائية والمدنية عن جرائم االرهاب ال
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، 1937 تـشرين الثـاني عـام        16هاب فـي    ابرمت اتفاقية جنيف لمكافحة االر    

 عينت بجانب تعريف االرهـاب      ، وعشرين مادة  ةوأشتملت هذه االتفاقية على تسع    

، وتعد هذه االتفاقية اول محاولة علـى المـستوى          فعال مادية اهره من ا  وتحديد مظ 

 .)1(الدولي لتجريم وقمع االعمال االرهابية الموجهة ضد الدولة

وكان سبب عقد هذه االتفاقية هو اغتيال الملك الكسندر األول ملـك يوغـسالفيا              

ـ  9ناء زيارتهما لمرسيليا بفرنسا في      ثووزير خارجية فرنسا آنذاك ا      شرين األول  ت

، وعلى أثر هذا الحدث تم عقد هذه األتفاقية ، وقيام فرنسا بتقديم مذكرة              1934عام  

تـي ترتكـب    لمجلس عصبة األمم تقترح فيها عقد اتفاقية دولية لقمع الجـرائم ال           

، حيث دعت العصبة الى عقد مؤتمر دبلوماسـي فـي           ألغراض سياسية وأرهابية  

 . )2(جنيف انتهى الى اقرار هذه األتفاقية 

منت هذه األتفاقية تعهد جميع الدول الموقعة على االتفاقية باالمتناع عن           تض

، والعمل على منح االعمال االرهابيـة      من شأنه تشجيع االنشطة االرهابية    كل فعل   

ان المـادة االولـى الفقـرة       ، كما   د أي دولة أخرى ومعاقبة مرتكبيها     الموجهة ض 

بأنها تلك االعمال االجرامية    )) اب  اعمال االره (( ، من االتفاقية قد عرفت      الثانية

الموجهة ضد دولة ما وتستهدف او يقصد بها خلق حالة من الفزع والرعب لـدى               

 وان المادة الثانية    ،شخصيات معينة او مجموعة من االشخاص او عامة الجمهور        

من االتفاقية قد عددت بعض االمثلة لألفعال التي تعد من قبل االعمال االرهابيـة              

 : ع الدولي وهي ذات الطاب

 

اي فعل عمدي يتسبب في موت او احداث اصابة جسدية جسيمة او فقـدان               -1

 : حرية اي من 

 .ن بأعمالهم او ورثتهم او خلفائهمرؤساء الدول والقائمي .أ 

                                                 
)1( Glasser , Infrraction international , L . G . J . Paris , 1957 , P 233 . Benjamin , 

An international court , publications London – Rome , New yark , 1997 , Vol . 1 - 
, P . 372 .                                                                                                                     

سامي عبد الرحمن واصل ، ارهاب الدولة في اطار القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، االسكندرية . د )2(
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 . من االشخاص السابق االشارة اليهمزواج اي  وازوجات   .ب 

جهـت  االشخاص القائمين بمسؤوليات عامة او ذوي المناصب العامـة اذا و           .ج 

 .اليهم هذه االفعال بصفاتهم هذه 
 
، او اتالف الممتلكات العامـة او الممتلكـات المخصـصة            التخريب المتعمد  -2

 .ألغراض عامة والمتعلقة والخاضعة لسلطات دولة أخرى من الدول المتعاقدة 

 .فعل عمدي يعرض حياة العامة للخطراي  -3

 .بقةلفة تقع في نطاق االفعال السااي محاولة ألرتكاب مخا -4

تصنيع او امتالك او تقديم اسلحة او معدات او متفجرات او اي مواد ضـارة                -5

 . رتكاب أي من االفعال سالفة الذكرمن شأنها أن تساعد على ا

، ولكن   السبب في عدم دخولها حيز النفاذ      وهوق الدول على هذه االتفاقية      لم تصاد 

 . )1( المستوى الدولي ة علىمكافحة االرهابيمع ذلك تعد هذه التفاقية خطوة هامة نحو 

 

  جنيف ألنشاء محكمة دولية جنائية  أتفاقية -ب

، علـى ان    1937 تشرين الثـاني عـام       16رمت في   التي اب هذه االتفاقية   ة  أشار

المحكمة الدولية الجنائية يكون لها اختصاص بنظر الجـرائم االرهابيـة الـواردة             

حرية االختيار بين احالة الجـرائم      بأتفاقية جنيف وذلك مع اعطاء الدولة المتعاقدة        

، ممـا يعنـي ان اللجـوء        لية او الى قضائها الداخلي    االرهابية الى المحكمة الدو   

 كما ان االتفاقية قـد أجـازت        ،للمحكمة الدولية هو اختياري للدول وليس اجبارياً      

د على اقليمها الى المحكمة الدولية في       وجلعضو الحق في احالة المتهم المو     للدولة ا 

الة تقديم طلب تسليم اليها من الدولة التي وقع على اراضيها الجريمة االرهابيـة              ح

 .اذا كانت الدولة الطالبة من الدول االطراف في االتفاقية

 مكافحة األرهاب بعد الحرب العالمية الثانية : ثانياً 
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هاب بعـد الحـرب   أما بشأن االتفاقيات الدولية التي ابرمت في مجال مكافحة االر    

ئم االعتداء على المالحـة     مواجهة جرا تعلقت ب ألتفاقيات التي   فهي ا  لعالمية الثانية   ا

عال مواجهة الجرائم واالف، و1963ور االرهاب في طوكيو عام ، كأحدى صالدولية

، في مجـال حمايـة      1970، واتفاقية الهاي لعام     التي ترتكب على متن الطائرات    

العتـداء علـى    لدولية لمواجهـة جـرائم ا     ، ثم سنتناول االتفاقية ا    المالحة الجوية 

، من صور االرهاب الـدولي وسـوف ننـاقش النظـام            االشخاص كصورة ثانية  

االساسي بشأن انشاء المحكمة الجنائية الدولية وذلك مـن اجـل التعـرف علـى               

صت عليها اتفاقية   موضوع جرائم األرهاب ضمن اختصاص هذه المحكمة والتي ن        

 : نحو اآلتي ، وذلك على ال1998روما لعام 
 

  :1963 اتفاقية طوكيو لعام -1

على اثر تزايد حوادث خطف الطائرات في أوائل النصف الثاني من القرن            

العشرين وما يصاحبها من اعمال عنف وتخريب واحتجاز ركاب الطائرة والتهديد           

بنسفها من جانب المختطفين الذين غالباً ما يسعون الـى الـضغط علـى الـدول                

 داخـل    أجل تحقيق مطالبهم في مقابل تحرير الرهائن المحتجزين        والحكومات من 

، فقد بذلت العديد من الجهود الرامية نحو منع هذه الظاهرة وقمـع كافـة               الطائرة

، وتمخضت هذه الجهود عن      ضد سالمة الطيران المدني الدولي     االعمال الموجهة 

لجرائم االخرى التي   ، لقمع االفعال وا   1963 ايلول عام    14اقية طوكيو في    أبرام اتف 

 .)1(ترتكب على متن الطائرات 

، وال همية هذه    1969 كانون االول عام     4باراً من   وقد تم العمل بهذه االتفاقية اعت     

، مائة وستون دولة    1997ول التي صدقت عليها حتى عام       االتفاقية فقد بلغ عدد الد    
 تطبيقهـا يمتـد     وقد تضمنت المادة االولى من االتفاقية النص على ان نطاق         ،  )1(

 : ليشمل ما يلي 

 .الجرائم الخاضعة ألحكام قانون العقوبات  -1
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االفعال التي تعد جرائم او ال تعد كذلك والتي من شأنها ان تعرض او يحتمل                -2

ان تعرض للخطر سالمة الطائرة او االشخاص او االمـوال الموجـودة فيهـا او          

 .تعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها 

 التي ترتكب او االفعال التي يقوم بها اي شخص على متن اي طائرة               الجرائم -3

 .)2(مسجلة في دولة متعاقدة اثناء وجود هذه الطائرة في حالة طيران

وعالجت المادة الحادية عشر من هذه االتفاقية مسألة اختطاف الطـائرات او             -4

ـ      اذا ارتكب شخص   ومنها حالة ما  االستيالء غير المشروع عليها      ي  أو شـرع ف

على متن الطائرة في حالة طيران العنـف او هـدد           غير مشروع    ما   ارتكاب فعل 

ـ           ا او  بأستخدامه بطريقة غير مشروعة لعرقلة استغالل الطائرة او لألستيالء عليه

، فأن على الدول المتعاقدة ان تتخذ التدابير المناسبة         للسيطرة غير المشروعة عليها   

 او للمحافظـة علـى سـيطرته        ا الشرعي ألعادة السيطرة على الطائرة الى قائده     

أنه يجب على الدول المتعاقدة التي تهبط فيها الطائرة ان تسمح لركابهـا             ، و عليها

، وعليهـا ان تعيـد الطـائرة        بمواصلة رحلتهم في اقرب وقت ممكـن      ومالحيها  

 .)3(وحمولتها الى االشخاص الذين لهم الحق في تملكها بمقتضى القانون 

التفاقية قد تعرضت للعديد من االنتقادات نظراً لعـدم نـصها           بالرغم من ان هذه ا    

، وعدم  على الطائرة جريمة تستوجب العقاب    على اعتبار االستيالء غير المشروع      

الزامها للدول التي تهبط فيها الطائرة المختطفة بقمع هذا االستيالء غير المشروع            

ة التي وقع على اقليمها     من خالل تسليم خاطفيها الى دولة تسجيل الطائرة او الدول         

، اال ان هذه االتفاقية تعد في نفـس         المختطف امام محاكمها  االختطاف او محاكمة    

الوقت خطوة هامة على طريق منع وقمع االعمال االرهابية الموجهة ضد سـالمة            

 .)1(الطيران المدني 
 

 : 1970 اتفاقية الهاي لعام -2
                                                 

م                   . د )2( رارات االم ة وق ات الدولي دولي واالتفاقي احمد محمد رفعت ، االرهاب الدولي في ضوء احكام القانون ال
  . 90 ، ص 1992المتحدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

خيمر عبد الهادي ، االرهاب الدولي ، مع دراسة لألتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن              عبد العزيز م  . د )3(
  .122 – 121 ، ص 1986المنظمات الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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االستيالء غير المـشروع علـى      لقد تم ابرام هذه االتفاقية في الهاي لقمع         

من اعمال اتفاقيـة طوكيـو عـام      الطائرات ولمواجهة اوجه القصور التي برزت       

، ة اختطاف الطـائرات واتـساع نطاقهـا   ، و لمواجهة التزايد المستمر لحال 1963

، وقد تم اقرار اتفاقية     الموجهة ضد سالمة الطيران المدني    وكافة االعمال االرهابية    

 كـانون االول عـام      16ئرات في   يالء غير المشروع على الطا    الهاي لقمع االست  

1970. 

وقد نصت المادة االولى من هذه االتفاقية على انه يعد مرتكباً لجريمة االسـتيالء              

  :غير المشروع على الطائرة أي شخص على متن الطائرة وهي في حالة طيران 

عمالها او  ، بأستخدام القـوة او التهديـد بأسـت        يقوم على نحو غير مشروع     - أ

، باالستيالء على الطـائرة او ممارسـة         االكراه استعمال أي شكل آخر من أشكال     

 .سيطرته عليها او يشرع في ارتكاب اي من هذه االفعال 

  .يشترك مع أي شخص آخر يقوم او يشرع في ارتكاب أي من هذه االفعال - ب

ء علـى   ويتضح من نص هذه المادة ان العناصر الالزمة لتكوين جريمة االستيال          

ـ        فعل على متن الطائرة   الطائرات تتمثل في ارتكاب ال     الل ، وان يتم ذلـك مـن خ

رة ، وان يكون بهدف االستيالء على الطائرة او السيط        استعمال العنف او التهديد به    

تيالء على الطائرة اثنـاء     ، وان تحدث عملية االس    على قيادتها او الشروع في ذلك     

 .)2(ستيالء او السيطرة بصورة غير مشروعة ، وان يتم ارتكاب اعمال االالطيران

يالحظ أيضاً ان االتفاقية تركت االطراف المتعاقدة سلطة وضـع تـسمية            

لألفعال التي تدخل في نطاق تطبيقها ولم تفرض االتفاقية حداً ادنى للعقوبة التـي              

يمكن ان يواجهها المتهم بأختطاف الطائرة وأكتفت بالنص على ان الدول المتعاقدة            

 .)1(قوم بفرض عقوبات مشددة لهذه الجريمة ت

هذا ووسعت اتفاقية الهاي من نطاق تطبيقها حيث امتدت لتطبق على كافة            

، ولم تستبعد من    ب على متن الطائرات الدول االخرى     االفعال االجرامية التي ترتك   

و الكمركيـة أو    نطاق تطبيقها سوى الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية ا        
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 ان االتفاقية قد ربطت بين اعتبار الطـائرة فـي حالـة             ، كما ات الشرطة في خدم 

طيران وبين امكان السيطرة عليها من السلطات المختصة لتأمينها وتفريغها مـن            

 . )2(شحنتها

 وقد اعتبرت االتفاقية ان جرائم االستيالء غير المشروع على الطائرات من          

 اشارت الى ات لكيفية التسليم حيث     تطورواعطت  ،  الجرائم التي يجوز التسليم فيها    

ان التسليم قد يتم بناء على معاهدات تسليم قائمة بين الدول المتعاقـدة ، علـى ان                 

تتعهد الدول المتعاقدة على ادراج هذه الجريمة في أية معاهدة مـستقبالً كأحـدى              

لعالمي  كما ان االتفاقية قد أخذت بمبدأ االختصاص الجنائي ا         ،الجرائم القابلة للتسليم  

 .)3(لمحاكمة مرتكبي جرائم االستيالء غير المشروع على الطائرات 

واذ تطلبت دولة متعاقدة وجود معاهدة تسليم كشرط ألجراء التسليم وتلقـت طلبـاً              

للتسليم من دولة متعاقدة اخرى ال ترتبط معها بمعاهدة يجوز لها حسب اختيارهـا              

، ويجري التسليم   ذلك في ما يتعلق بالجريمة    تسليم و اعتبار االتفاقية أساساً قانونياً لل    

، ولة التي يطلب منها تسليم المتهم     وفقاً للشروط االخرى التي ينص عليها قانون الد       

ألجراء التسليم وجـود معاهـدة قائمـة ان         الدولة المتعاقدة التي ال تشترط      وعلى  

 مراعـاة   تعترف فيما بينها بأعتبار الجريمة من الجرائم القابلة للتسليم وذلك مـع           

 وتفـرض   ،الشروط المنصوص عليها في قوانين الدولة المطلوب منهـا التـسليم          

وفي جميـع   ،  فيما بينها من الناحية االجرائية    االتفاقية على الدول المتعاقدة التعاون      

ـ ون الدولة المطلوب منهـا ال     الحاالت يطبق قان   ، وال يـؤثر ذلـك علـى        ساعدةم

نائية او الجماعية او تلك التي ستنظم كلياً او         االلتزامات التي تفرضها المعاهدات الث    

، وتتضمن االتفاقية نصوصاً تتعلق بوسائل حسم       ياً التعاون في المسائل الجنائية    جزئ

واردة فـي اتفاقيـة طوكيـو عـام         الخالفات حول تطبيق وتفسير االتفاقية كتلك ال      

ستبعد ال ت على ان    االختصاص القضائي     موضوع  تناولت االتفاقية كما ان    ،1963

 للقانون الوطني يـضاف الـى       هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي يتم مباشرة طبقاً       

ذلك ان االتفاقية قد الزمت الدولة المتعاقدة اذا لم تقم بتسليم المتهم الذي وجد على               
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اقليمها وبغض النظر عما اذا كانت الجريمة قد ارتكبت على اقليمها ام ال احالـة               

، وعلى هذه السلطات ان تتخـذ قرارهـا         صة لمحاكمته ية الى سلطاتها المخت   القض

بنفس الطريقة التي تتبع بشأن أي جريمة عادية جسيمة وذلك طبقاً للقانون الساري             

 .)1(بها 

، حيث أخذ عليهـا قـصورها وعـدم          هذه االتفاقية لم تسلم من النقد      بيد ان 

الطـائرات  ، كمهاجمـة    بسالمة الطيران المدني  معالجتها لبعض الجرائم المرتبطة     

، نشآت الطيران المدني فـي المطـارات      الرابصة على االرض او االعتداء على م      

من خارجهـا   وكذلك عدم معالجة لحاالت االستيالء غير المشروع على الطائرات          

، او التهديد بتدمير الطائرات بأستخدام صواريخ مـضادة         بأستعمال طائرات حربية  

 .)2(لخارجي على الطائرات ، او غيرها من حاالت االعتداء اراتللطائ

 

 : 1971 اتفاقية مونتريال لعام -3

تي شابت اتفاقية الهـاي لعـام       تأتي هذه االتفاقية لمعالجة أوجه القصور ال      

حيث دعت المنظمة الدولية للطيران المدني الى       ،  ، والتي سبق اإلشارة إليها    1970

ة بـشأن منـع     عقد مؤتمر دبلوماسي في مونتريال من اجل دراسة مشروع اتفاقي         

وحمايته ضد أعمال   األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني         

، ووافق  بواسطة اللجنة القانونية للمنظمة   ، وتم أعداد هذه االتفاقية      العنف والتخريب 

، )1(، أبان انعقاد في مدينة منتريال بكنـدا         1971 أيلول عام    23ها المؤتمر في    علي

 ،1970اي لعام    نفس النصوص التي وردت في اتفاقية اله       وتضمنت هذه االتفاقية  

، وإضافة بعض األحكام الجديدة التي تميـزت        مع أجراء بعض التعديالت الطفيفة    

 .)2( 1970بها وعالجت من خاللها أوجه القصور في اتفاقية الهاي لعام 

وحددت هذه االتفاقية نطاق تطبيق أحكامها ، حيث نصت على ان أحكـام             

 : اقية تنطبق على أي شخص هذه االتف
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، شخص على متن طائرة في حالة طيران      يرتكب عمالً من أعمال العنف ضد        -1

 .أذا كان من طبيعة هذا العمل ان يخل بسالمة الطائرة 

، او يحدث فيها تلفاً يجعلها غير صالحة للطيـران او            يدمر طائرة في الخدمة    -2

 .يحتمل تعرض سالمتها للخطر في حالة الطيران 

، بأيـة وسـيلة      طائرة في الخدمة   ع أو يتسبب في وضع جهاز او مادة في        يمن -3

ر الذي يجعلهـا    كانت بحيث من المحتمل ان تدمر هذه الطائرة او تصيبها بالضر          

، او يتسبب في حدوث أضرار لها من المحتمـل ان تـشكل             غير صالحة للطيران  

 .خطورة على سالمتها أثناء الطيران 

ـ      حة الجوية مر او يتلف منشآت المال     يد -4 ا، او ينـزل    ، او يتدخل فـي عملياته

، اذا كان من شأن أي من هذه األفعال ان يعـرض سـالمة الطـائرة                الضرر بها 

 . للخطر أثناء الطيران 

يقوم بإبالغ معلومات غير صحيحة من شأنها ان تعرض سالمة طائرة فـي              -5

 . حالة طيران للخطر 

ع فـي ارتكـاب أي مـن    كما تنطبق أحكام هذه االتفاقية علي أي شخص يشر  

، أو يشترك مع شخص آخر يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي مـن              سابقةاألفعال ال 

 .)3(تلك األفعال

، حيـث  1970تي شابت اتفاقية الهاي لعام وعالجت هذه االتفاقية أوجه القصور ال  

، اذ يكفي لحدوث الجريمة ارتكـاب أي        ترط وجود الجاني على متن الطائرة     لم تش 

ر او أتـالف   كما جرمت هذه االتفاقية أي فعل من شأنه تـدمي ،سابقةمن األفعال ال 

، وكذلك البالغات الكاذبة عن وجود قنابل او متفجرات في          منشآت المالحة الجوية  

 .الطائرة

غير أنه اخذ على هذه االتفاقية اشتراطها أن تكون الطائرة في الخدمة حال             

، اذ لطائرات او أحداث تلفيات بهاير اارتكاب بعض األفعال اإلجرامية السابقة كتدم

كوضـع  , رامي قبل دخول الطائرة في الخدمة     من المقصود ان يرتكب الفعل اإلج     
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، او ان يتم تدمير     رد تشغيل الطائرة ودخولها الخدمة    قنابل داخل الطائرة تنفجر بمج    

) ب / 2 (، حيث قد نصت المـادة     لى أرض المطار قبل دخولها الخدمة     الطائرة ع 

الطائرة تعتبر في الخدمة منذ اللحظة التي بدأ فيهـا أفـراد         ((ة على ان    من االتفاقي 

الخدمة األرضية او أفراد الطاقم بأعدادها للقيام برحلة معينة وحتى انقضاء أربـع             

، تمتد فترة الخدمة طـوال      وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة، وعلى أي حال        

 .)1(المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران 

  1973 اتفاقية نيويورك لعام -4

بلوماسـية المتمتعـين    أزاء تزايد أعمال العنف واإلرهاب ضد أعضاء البعثات الد        

، تقدمت بعض الدول باقتراحات الى األمم المتحدة بشأن إبرام اتفاقية           بحماية دولية 

دولية تلتزم الدول من خاللها باتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية الالزمـة لمنـع             

اقبة الجرائم الموجهة ضد األشخاص المتمتعين بالحماية الدولية بما في ذلـك            ومع

،  الدول األعضاء في األمم المتحـدة       وبناء على اقتراحات   ،المبعوثين الدبلوماسيين 

قامت الجمعية العامة بتكليف لجنة القانون الدولي بأعداد مشروع اتفاقيـة بـشأن             

المتمتعين بحماية خاصة طبقاً للقـانون      تعزيز سبل الوقاية والدفاع عن األشخاص       

 وتقدمت اللجنة بمشروع االتفاقية الى الجمعية العامة لألمم المتحدة التـي            ،الدولي

  )1(1973 كانون األول عام 14 الصادر في 3166وافقت عليه بموجب القرار رقم 

 : وقد حددت االتفاقية المقصود بالشخص المتمتع بالحماية الدولية وهو 

، بما في ذلك كل عضو في هيئة جماعيـة يتـولى طبعـاً              س دولة كل رئي  -1

، رئيس حكومة أو وزير خارجية أجنبي     ، وكل   لدستور الدولة وظائف رئيس الدولة    

، وكذلك أعضاء أسرهم الذين يكونـون       عندما يوجد أحدهم في دولة أجنبية     وذلك  

 .بصحبتهم 

خصية ، أو شخصية رسمية للدولة ، وكل موظف أو ش         أو موظف كل ممثل    -2

رسمية أو أي شخص آخر يمثل منظمة حكومية يتمتع طبقاً للقانون الـدولي فـي               

تاريخ ومكان ارتكاب جريمة ضد شخصه أو ضد المقار الرسمية أو محل أقامتـه              
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ـ           داء علـى شخـصه أو      الخاص أو ضد وسائل انتقاله ، بحماية خاصة ضد االعت

 . ، وكذلك ضد أفراد أسرته حريته أو كرامته

تفاقية قد حددت االعتداءات التي تنطبق عليها أحكـام االتفاقيـة وهـي             كما ان اال  

االعتداءات العمدية التي تشكل جرائم وفقاً للتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة وتشمل           
)2( : 
 

، أو أي اعتداء آخر على شخصه او         شخص يتمتع بحماية دولية أو خطفه      قتل -1

 .على حريته 

الرسمي لشخص يتمتع بحمايـة دوليـة او        أي اعتداء عنيف على مقر العمل        -2

على محل إقامته او على وسائل انتقاله يكون من شأنه تعريض شخصه او حريته              

 .للخطر

 .التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا النوع  -3

 .   محاولة ارتكاب أي اعتداء من هذا النوع  -4

 .أي عمل يشكل اشتراكاً في اعتداء من هذا النوع -5

ددة توقع علـى مرتكبـي هـذه        فاقية النص على عقوبات مح    هذا ولم تتضمن االت   

، بل اكتفت بإلزام الدول األطراف بأن تـضع فـي تـشريعاتها الداخليـة               الجرائم

العقوبات الرادعة لهذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتهـا فـضالً عـن تأسـيس               

فـي  اختصاصها القضائي بالمحكمة وتوقيع القصاص على مرتكبي هذه الجـرائم           

 عـدم تـسليم     ، في حالـة   ألزمت الدول المتعاقدة  وذا ما وقعت على إقليمها،      حالة ا 

، بضرورة إحالته على وجه السرعة للمحاكمة أمام محاكمها         المتهم لسبب او اآلخر   

 كمـا ألزمـت     ،الوطنية وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها الداخلية       

ت الممكنة والضرورية للحيلولة دون     االتفاقية الدول المتعاقدة باتخاذ كافة اإلجراءا     

 .)1(وقوع مثل هذه الجرائم على إقليمها او خارجه 
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 كانون  17رك في    االتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة في نيويو        - 5

  :1979األول عام 

ظهرت في اآلونة األخيرة وانتشرت بشكل واضح ظاهرة خطف واحتجاز          

والحكومات لتنفيذ مطالـب    ضغط وابتزاز ضد الدول     الرهائن واستخدامهم كوسيلة    

، وراح ضحيتها الكثير    لظاهرة اإلجرامية بالعنف والقسوة   ، واتسمت هذه ا   الخاطفين

 وإدراكاً لخطورة هذه الجرائم باعتبارها من افضع الجرائم اإلرهابية          ،من األبرياء 

حـدة بحـشد    ، فقد بادرت األمـم المت     لعالميالتي تروع األبرياء وتؤذي الضمير ا     

مـع هـذه    المجتمع الدولي للعمل على اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لمنـع وق          

، وقد أسفرت جهود األمم المتحدة عن إقرار االتفاقيـة          الجرائم ومحاكمة مرتكبيها  

 كـانون األول    17الدولية لمناهضة أخذ الرهائن بموجب قرار من الجمعية العامة          

 . )2( 1973عام 

ريمة أخذ الرهائن بأنها قيام شخص بالقبض على شخص آخر          وعرفت االتفاقية ج  

طرف ، وذلك إلجبار    حتجازه والتهديد بقتله أو إيذائه، او االستمرار في احتجازه        وا

، او  و معنويـاً  ، او شخصاً طبيعياً ا     كان دولة أم منظمة دولية حكومية      ، سواء ثالث

، كـشرط   القيام بهل معين او االمتناع عن    ، على القيام بعم   مجموعة من األشخاص  

 ويعد كذلك مرتكبـاً لهـذه الجريمـة أي          ،صريح او ضمني لألفراج عن الرهينة     

، او يساهم في عمل مـن       ارتكاب عمل من أعمال اخذ الرهائن     شخص يشرع في    

هذه األعمال بوصفه شريكاً ألي شخص يرتكب او يشرع في ارتكاب عمل مـن              

ألعمال بوصـفه شـريكاً ألي      أعمال اخذ الرهائن ، او يساهم في عمل من هذه ا          

 .)1(شخص يرتكب او يشرع في ارتكاب مثل هذه األعمال 

ل عناصـرها   وال تطبق هذه االتفاقية على جرائم اخذ الرهائن التي تقع بك          

، وال تسري على مسألة اخذ الرهائن في زمـن النزاعـات            داخل أقليم دولة واحدة   

البروتوكـوالت اإلضـافية     ، و  1949المسلحة التي عالجتها اتفاقية جنيف لعـام        
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 هذا وألزمت االتفاقية الدول المتعاقدة بأدراج الجرائم المنصوص عليها  ،الملحقة بها 

، كما ألزمـت باتخـاذ كافـة التـدابير          االتفاقية ضمن تشريعاتها الوطنية   في هذه   

ذه الجـرائم داخـل او      الضرورية داخل إقليمها للحيلولة دون التحضير الرتكاب ه       

 مع االلتزام بتبادل المعلومات وغيرها من التدابير التي تساهم في           ،خارج أراضيها 

 وطالبت االتفاقية الدول المتعاقدة بأدراج جريمـة اخـذ          ،منع ارتكاب تلك الجرائم   

 كمـا   ،الرهائن ضمن الجرائم التي يتم فيها تسليم المجرمين التي تعقد فيما بينهـا            

 .)2(أخذت االتفاقية بمبدأ التسليم او المحاكمة 

، حث قيل بـأن أخـذ واحتجـاز          هذه االتفاقية لم تسلم من النقد      أخيراً فأن 

ات الجنائيـة لـدول المجتمـع       الرهائن يعد جريمة معاقاً عليها في جميع التشريع       

 ولكن هـذا    ،، ومن ثم فأنه ال توجد حاجة لتجريمها من خالل اتفاقية دولية           الدولي

 الى حد كبير في تحقيـق التعـاون         النقد مردود عليه بأن هذه االتفاقية قد ساهمت       

 . )3(الدولي في مجال منع ومعاقبة هذه الجرائم 
 
 

 المبحث الثاني 
 

  اإلرهابواجهة دور الدول في مساعدة المنظمات الدولية في م
 

ان الدور الكبير الذي تلعبه الدول في مساعدتها للمنظمات الدولية فـي مكافحـة              

تحتم على الدول تفعيل التعاون الدولي فيمـا         ي حيث أهمية بالغة ،    يعبر ذو  اإلرهاب

 وان لهذا التعاون الدولي أهمية كبرى       ،بينها من اجل القضاء على اإلرهاب الدولي      

، فقد كانت ممارسة العالقات الدوليـة       المجاالت وخاصة المجاالت األمنية   في كافة   

رية ثمنه  ، وبعد التطور دفعت البش    لعسكريين وا اً على الدبلوماسيين  في الماضي وقف  

ض السيطرة واإلثـراء غيـر      ، في الصراع والتنافس لغر    أقساطاً باهظة التكاليف  

، ويعتبر  لتنظيم والتعاون في مجاالت كثيرة    ، واتجه المجتمع الدولي الى ا     المتوازن
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التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب ومساعدة المنظمات الدولية في القضاء           

لية الحديثة ، ويقوم التعاون الدولي فـي مكافحـة          عليه من أهم مظاهر الحياة الدو     

ة اإلنـسان   اإلرهاب على اعتبارات إنسانية وتشريعية وتنظيمية حيث يعكس طبيع        

، ووجد نفسه منذ نشأة الخليقـة مـدفوعاً الـى االرتبـاط             الذي خلق مدنياً بطبعه   

 فأنخرط في أشكال مختلفة مـن الجماعـات         ،بالعالقات مع غيره من بني اإلنسان     

 .)1(المدينة والدولة والمجتمع الدوليإلنسانية في نطاق األسرة والقبيلة وا

، في كثير من قيقة هامة جاء بها القرآن الكريمويقوم مبدأ التعاون على ح

مطلوباً لحياة عاون اإلنساني أسلوباً مشروعاً وآياته الكريمة التي اعتبرت الت

ة ويشبع متطلباته اإلنساني،ستقراره وااإلنسان على كوكب األرض ليحقق أمنه

 ((المشروعة ومن ذلك قوله تعالى 

    
    

   
    ⌧ 

   (()2( . 

  ((وقوله سبحانه وتعالى 

   ⌧ 
   

   
    

     

     (()1(. 

ام ن العبد ماداهللا في عو) ( وسلم والهصل اهللا عليه( رسول اهللا محمد حديثوجاء ب

ومن ناحية واقعية فأن المصلحة الدولية المشتركة باعتبارها ) العبد في عون أخيه

قيمة عليا ذات مضمون اجتماعي تقوم على فكرة التعاون الدولي بين الشعوب 

                                                 
ة  . د )1( ات الدولي انون العالق ي ، ق راهيم عل د اب ي ، دار  –ماج دولي األمن اون ال دولي والتع انوني ال ام الق  النظ

  . 356 ص ، 1998النهضة العربية ، 
 ) . 2(سورة المائدة ، اآلية  )2(
 ) . 13(آلية سورة الحجرات ، ا )1(
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، وتحقيق غايات المجتمع لتقدير الشخصي واألنانية الفرديةبعيداً عن تحكمات ا

 .)2(اإلنساني ومصلحة البشرية جمعاء 

مل التعاون الدولي بالمفهوم الواسع كل صنوف العالقات اإلنسانية ويش

، مما يعكس  واألمنية وغيرهاوالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية

 . مصلحة دولية مشتركة قائمة جانباً الى جنب مع المصالح الوطنية الذاتية 

ت التعاون وتعد مجاالت التعاون في نطاق التنظيم الدولي من ابرز مجاال

ويقوم  ، لمكافحة الجريمة وتعقب المجرمينعلى المستويات الدولية واإلقليمية

،  في الدول أعضاء الجماعة الدوليةالتعاون الدولي على التنسيق بين أجهزة األمن

،  الدولي الجنائي في مجال اإلرهاب وللتعاون،وتبادل الخبرات والمعلومات األمنية

لسلطة القضائية في الدولة هي أحدى مظاهر السيادة التي أهمية بالغة ولما كانت ا

، فأن فعالية العقاب على الجرائم جوز تخطيها من جانب الدول األخرىال ي

 وكل ذلك يتطلب من السلطة ،اإلرهابية تتطلب تعاوناً دولياً بين مختلف الدول

 السلطات القضائية وأعوان العدالة الجنائية داخل الدول أن تتعاون مع غيرها من

في الدول المختلفة من أجل تفعيل العدالة الجنائية في هذا النوع الخطير من 

  . )3(الجرائم

 تشرين 15ؤرخ في وقد جاء بتقرير اللجنة الثالثة التابعة لألمم المتحدة الم

، بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث طلبت اللجنة الى 2007الثاني عام 

 المعني بالمخدرات والجريمة ان يعزز المساعدة التقنية التي مكتب األمم المتحدة

، من اجل تعزيز األمم المتحدة، بناء على طلبهايقدمها الى الدول األعضاء في 

 . )1(الدولي على منع اإلرهاب ومكافحتهالتعاون 

 .)2(وهناك أهداف معينة يسعى التعاون الدولي الى تحقيقها تتمثل فيما يلي 
 

                                                 
  . 357 صماجد ابراهيم علي ، المصدر السابق ، . د )2(
شر  . د )3( ة والن رام للترجم ز األه ة ، مرآ ة الثاني اب ، الطبع ة لالره ة القانوني د فتحي سرور ، المواجه  –احم

  . 409 ص ، 2008مؤسسة األهرام القاهرة 
  ) .A / 62 / 440( الوثيقة  )1(
  . 410 ص المصدر السابق ، احمد فتحي سرور ،. د )2(
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ى طلب الدولة التي إلرهابي المشتبه فيه والقبض عليه بناء علالبحث عن ا -1

 .، اذا كان متواجداً في أقليم دولة أخرى تعتزم محاكمته

تسليم المتهم باإلرهاب المقبوض عليه بناء على طلب الدولة التي تربطها  -2

 .عالقة مباشرة بالجريمة 

هزة الدولة ة أجويمكن التمييز بين نوعين من التعاون الدولي من حيث طبيع -3

 .المتعاونة فيما بينها

، اذا كانت هذه م باإلرهاب الذي يقع بين أيديهاجمع الدول للمعلومات عن المته -4

، وقد تتعلق هذه المعلومات بشخصيته وسوابقه معلومات في حوزة دولة أخرىال

 . ومدى انتمائه لجماعة إرهابية معروفة 

 وقعت في اقليمها والتي تعتبر  جمع الدول ألدلة الجريمة اإلرهابية التي -5

 . ضرورية للتحقيق اذا كانت هذه األدلة في حوزة دولة أخرى 

ان للتعاون الدولي أهمية بالغة مما يستوجب علينا وإتماماً لهذا المبحث ان 

 . ، وثانياً المساعدة القضائية  تسليم مرتكبي الجرائم اإلرهابيةأوالً: نتحدث عن 
 

 الجرائم اإلرهابية تسليم مرتكبي : أوالً 

، يمنع الدول األخرى من مطالبة هذه ن مبدأ سيادة الدولة على اقليمهاا

لدولة من ، كما يمنع هذه اخصاً هرب من العدالة الى اقليمهاالدولة بتسلمها ش

، ألن مطاردته او المطالبة به تعتبر تعدياً على سيادة الدولة مطاردته في هذا اإلقليم

اء تلك العقبات برزت الحاجة الى ضرورة تعاون الدول فيما  وإز،المطلوب أليها

بينها لوضع إجراءات يمكن بموجب إعادة الشخص المطلوب الى الدولة التي 

، وهذه اإلجراءات تتضمن تقديم طلب متهارتكب فيها جريمته األولى لتتولى محاك

، ويتضمن رهابيين ألغراض العدالة الجنائيةرسمي لتسليم األشخاص المطلوبين اإل

، وينتهي بالتسليم وب تسليمه والجريمة المسندة أليههذا الطلب اسم الشخص المطل

رفت هذه اإلجراءات، بإجراءات  وقد ع،الرسمي لهذا الشخص للدولة الطالبة

 .)1()) تسليم المجرمين ((

                                                 
  .339 صسامي جاد عبد الرحمن واصل ، المصدر السابق ، . د )1(
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 في مجال مكافحة الجرائم ويعد التسليم صورة من صور التعاون الدولي

مالحقة المجرمين  خروجاً عن الحدود الجغرافية للدول ل، اذ ان فيهالدولية

، وغالباً ما يتم بناء على اتفاقية خاصة بين دولتين او بناء على والتصدي للجريمة

، وقد تعددت اتفاق عام كما هو الحال في االتفاقيات والمعاهدات متعددة األطراف

عقد بين (( بأنه يث ذهب البعض الى تعريفه، ح))تسليم المجرمين((تعريفات 

دولتين او أكثر يتم بمقتضاه إعادة شخص للدولة التي انتهك حرمة قوانينها حتى 

  .)2()) تتمكن من معاقبته

ان االتجاه الغالب في الفقه الدولي ذهب الى تعريف تسليم المجرمين بأنه 

أجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود على اقليمها لسلطات دولة ((

، او لتنفيذ ته عن جريمة منسوب أليه ارتكابهالب بتسليمه أليها لمحاكمأخرى تطا

 .)3()) ا من محاكم الدولة طالبة التسليمعقوبة تقضى عليه به

طبيعة القانونية لتسليم وقد ثار خالف في الفقه الدولي حول تكييف ال

أليها  ، حيث ذهب جانب من الفقه الى ان الدولة بتسليمها المجرم الهاربالمجرمين

اكم او ليعاقب عن ، اذ أنها تسلم الشخص الهارب ليحأنما تباشر عمالً قضائياً

سواء ارتكبت ليس هناك أهمية من حيث مكان ارتكاب الجريمة و، جريمة ارتكابها

وي عليها ، مادامت في النهاية تدخل في دائرة القانون وينطفي هذا البلد أم ذاك

 .)4(عادالً في هذا البلد او ذاك ، وألن العقاب سيكون حكم من أحكامه

مارسه بينما ذهب البعض الى ان نظام تسليم المجرمين يعد عمالً سياسياً ت

، بغض ف التسليم على رغبة الدولة وحدها، حيث يتوقالدولة عن السلطة القضائية

خذ  وتأ،النظر عن صدور قرار التسليم من عدمه عن السلطات القضائية المختصة

اه  وتبنى هذا االتج،ويعد احد مظاهر سيادة الدولةل بهذا االتجاه، العديد من الدو

، عندما أصدرت المحكمة قرارها برفض الشق بعض قضاة محكمة العدل الدولية

                                                 
وق  . د )2( ة الحق ة لكلي وراه مقدم الة دآت رمين ، رس سليم المج ود حسن العروسى ، ت اهرة ، –محم ة الق  جامع

  . 5 ص ، 1951
  . 341 ص ، 1924 – 1923رة ، علي ماهر ، القانون الدولي العام ، مطبعة االعتماد ، القاه. د )3(
)4( Akhurst Michael : A Modern Interoduction to International Law , Third ed ., 

Gerge Allen and Unwin Ltd ., London , 1977 , P . 133 .                                             
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في نظر القانون الدولي العام يعد ((  قضية لوكربي، حيث قرروا انه المستعجل في

، التي ال تكون ملزمة بإجابتهها، تسليم المجرمين قراراً سيادياً للدولة المطلوب ألي

وقيع عقوبات في حالة عدم اذ ال يوجد في القانون الدولي العام التزام بت

 .)1())التسليم

د ان كان عمالً من  فريق ثالث الى ان نظام تسليم المجرمين بعواشار

قد شرع في التحول الى عمل من أعمال القضاء بفعل تشابك ، أعمال السيادة

، حتى نحو التعاون والتضامن فيما بينهاعوب وسعيها الدؤوب مصالح الدول والش

لسيادة وأعمال القضاء في أصبح هذا النظام في الوقت الحاضر خليطاً من أعمال ا

، فهو يجمع بين األمرين ويلبي مطلباً من مطالب الصالح العام المشترك آن واحد

 . )2(لألمم الحديثة في العصر الحاضر 

، جرمين من اختصاص السلطة القضائيةن تسليم الموانه على الرغم من ا

 ،اال أننا نميل الى األخذ باالتجاه القائل باعتبار التسليم عمالً من أعمال السيادة

وذلك ألن السلطة السياسية في الدولة هي التي تملك القرار النهائي بالموافقة على 

 وقد ،هيبتها وكرامتها، وفقاً لما يحقق مصالح الدول ويحافظ على  من عدمهالتسليم

م معاهدة عالمية لتسليم دعت العديد من المؤتمرات الدولية الى ضرورة إبرا

، ولكن تلك الدعوات لن تتحقق حتى اآلن نظراً الختالف وجهات النظر المجرمين

 ،الدولية حول نظام التسليم باعتباره أمراً يتعلق بسيادة الدول ومصالحها السياسية

متعلقة بتسليم المجرمين قد تبلورت من خالل قيام الدول بإبرام غير ان األحكام ال

 ذات الخطورة متعددة األطراف لمنع وقمع بعض الجرائم الدولية وا ةاتفاقيات ثنائي

، واتفاقية 1929ة الخاصة بتزييف العملة عام ، مثل االتفاقيعلى المجتمع الدولي

تفاقيات طوكيو والهاي ، وا1949ق واستغالل دعارة الغير عام تجريم تجارة الرقي

، واتفاقية تجريم عتداء على سالمة الطيران المدني، بشأن تجريم االو مونتريال

صت كما ن،1988االتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 

                                                 
)1( Pradel Jean : Droit penal General , paris , 1994 , P . 254 .                                    
د ، دمشق ،                   . د )2( ن الولي محمد الفاضل ، التعاون الدولي في مكافحة األجرام ، الطبعة الخامسة ، مطبعة خالد ب

  . 64 – 63 ص ، 1991
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ي المادتين ـــ اإلرهابيين ف، على االلتزام بتسليم1977االتفاقية األوربية لعام 

كانت الدولة التي تحتجز اإلرهابي المشتبه فيه لها االختصاص  اال اذا ،)7، 6(

 .)1(بمحاكمته

اما االتفاقية العربية بشأن مكافحة اإلرهاب فقد نصت على ان تتعهد كل من 

طلوب الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين او المحكوم عليهم في الجرائم اإلرهابية الم

للقواعد والشروط المنصوص عليها في ، وذلك طبقاً تسليمهم من أي من هذه الدول

 وعلى هذا المنوال اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي اال أنها بينت ،هذه االتفاقية

 ان تسليم المجرمين في الجرائم ،الحاالت التي يمكن فيها رفض طلب التسليم

، ولكنه في نفس  للقواعد العامة لتسليم المجرميناإلرهابية يخضع بصفة عامة

 :)2( وان شروط تسليم المجرمين تتمثل فيما يلي ،كتسب أهمية خاصةالوقت ي

تشترط العديد من الدول ان يكون الفعل الذي يطالب بالتسليم من اجله يشكل 

جريمة معاقب عليها في قانون الدولة الطالبة والدولة المطلوب أليها وذلك تطبيقاً 

 .)3()) ال عقوبة اال بقانون (( للقاعدة القانونية 

لتشريعات الوطنية ان  واكما يشترط أيضاً ان تشترط االتفاقيات الدولية

، كالجنايات والجنح الهامة التي ال يقل سليم في الجرائم ذات الخطورة فقطيكون الت

ت التسليم معقدة العقاب فيها عن حد أدنى معين تحدده االتفاقيات ذلك ان إجراءا

، تسليم المجرم الهارب كقاعدة عامةوز  ويشترط أيضاً انه ال يج،وباهظة التكاليف

اذا انقضت الدعوة الجنائية او العقوبة بمضي المدة وفقأ لقانون إحدى الدولتين 

 كما انه يجب ان يكون هناك طلب من ،طالبة التسليم او المطلوب أليها التسليم

 وان تكون هذه الدولة مختصة بمحاكمته وفقاً لما تقضي به المعاهدات ،دولة

 . بتسليم المجرمينية الخاصةالدول

، يواجه العديد من الصعوبات التي تتمثل في تمسك والتسليم في الجرائم اإلرهابية 

، على أساس ان تلك الجرائم تعد  تسليم مرتكبي الجرائم اإلرهابيةبعض الدول بعدم

                                                 
  .413 صاحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، . د )1(
 .  وما بعدها 533 صابق ، محمد حافظ غانم ، المصدر الس. د )2(
)3( Stark , J . G . An Interoduction to International Law , London , 1976 , P . 294  
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، كما يتمسك البعض األخر ياسية التي ال يجوز فيها التسليممن قبيل الجرائم الس

، كما ترفض دول أخرى التسليم بدعوى عدم  جواز تسليم الدولة لرعاياهابعدم

 وان الصعوبات التي تواجه تسليم مرتكبي الجرائم ،وجود معاهدة للتسليم المتبادل

 :)1(اإلرهابية هي 
 

 : المجرمين في الجرائم السياسية  مبدأ عدم جواز تسليم-أ 

، نادى الفقهاء بضرورة تغيير سانيةلفرنسية وانتشار مبادئ اإلنمع قيام الثورة ا

نظرة المجتمع الدولي للمجرم السياسي وعدم تسليمه للدولة التي ارتكب فيها 

جريمته، نظراً لبواعثه المثالية والشريفة وانعدام النزعة اإلجرامية لديه ، وتبنت 

، كما أخذت به 1739هذا المبدأ في دستورها لعام فرنسا هذا االتجاه ونصت على 

، وتابعهما في ذلك العديد من الدول سواء 1833يكا في قانونها الصادر عام جبل

النص عليها في قوانينها فيما تعقده من معاهدات بشأن تسليم المجرمين او ب

عدم ، حيث جرى على األخذ بمبدأ  وساير العرف الدولي هذا االتجاه،)2(الداخلية

ن مبدأ عدم جواز التسليم في الجرائم  والجدير بالذكر ا،التسليم في الجرائم السياسية

، والذي لجوء اإلقليمي في القانون الدوليالسياسية قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بحق ال

لعالمي لحقوق من اإلعالن ا) 14(، حيث نصت المادة دةتبنته منظمة األمم المتح

لى بلدان أخرى هرباً من لكل فرد الحق في ان يلجأ ا((اإلنسان على انه 

، على ان ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة بسبب ارتكابه جريمة طهاداالض

وان  ،)3(غير سياسية او اقترافه إلعمال تناقض مقاصد وأهداف األمم المتحدة 

، قد استقرت على الدولية وكذلك التشريعات الوطنيةمعظم االتفاقيات والمعاهدات 

 وال يجوز للدولة ،ئم السياسيةرهابية من نطاق الجرااستبعاد كافة الجرائم اإل

 . رع بالصفة السياسية لتلك الجرائمالمطلوب أليها التسليم التذ
 

 : مبدأ عدم تسليم الرعايا -ب

                                                 
  .414 صاحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، . د )1(
)2( Lombois , C : Droit penal International , Dalloz , paris , 1971 , P . 551 . 
  . 349د الرحمن واصل ، المصدر السابق ، ص سامي جاد عب. د )3(
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تأخذ معظم الدول األوربية ودول أمريكا الالتينية والدول العربية بمبدأ عدم تسليم 

، وطنهمالى الدولة لرعاياها في حالة ارتكابهم جريمة في دولة أخرى وقرارهم 

على أساس ان ارتكاب مواطنيها لجريمة خارج وطنهم يشكل انتهاكاً لقوانينها 

، وتحتفظ الدولة التي ارتكبت فيها الجريمةالخاصة بقدر ما يشكل انتهاكاً لقوانين 

 ونتيجة لذلك فقد ،تلك الدولة بحق محاكمة المجرم ومعاقبته فور وقوعه في قبضتها

، وتضمنت العديد  المعاملة بالمثل في هذا المضماربدأقامت اغلب الدول بتبني م

من معاهدات التسليم النص صراحة على ان ال يسلم أي من الطرفين مواطنيه الى 

الطرف األخر بشرط ان تلتزم كل دولة بمحاكمة ومعاقبة مواطنيها المتورطين في 

ولة عن ارتكاب أية جريمة في أقليم الطرف األخر، جرى العرف على امتناع الد

، وتوالت الدول في األخذ بهذا المبدأ ا وجعل قدرهم في يد غيرهمتسليم رعاياه

 لديهم  وان المناصرين له،)1(حتى أضحى من المبادئ المستقرة في القانون الدولي 

 :)2(العديد من المبررات تأييداً لوجهة نظرهم أهمها 

 .هاا بالحماية التي توفرها قوانينان الدولة مدينة لرعاياه -1

، حتى يتمتع بالضمانات التي ان ال يسحب المتهم قاضيه الطبيعي ينبغي  -2

 . بغير ذلك يعد تنازالً عن السيادة، والقول ين دولتهكفلتها له قوان

ان الثقة في القضاء األجنبي وخاصة عندما يحاكم أمامه شخص أجنبي  -3

 .لضمانات المتاحةمحل تساؤل من حيث ا

مه من التواصل مع قد يجهل لغتها ويحران محاكمة شخص بقانون دولة  -4

 . ، ومن حقه الدفاع عن نفسهالقاضي األجنبي

حدة األميركية الى تسليم اتجهت بعض الدول ومن بينها بريطانيا والواليات المتو 

 تصاص اإلقليمي في قانون العقوبات،، حيث تأخذ هذه الدول بمبدأ االخرعاياها

 فيها بغض النظر عن لة التي ارتكبتالذي يقضي بخضوع الجريمة لقضاء الدو

ة في دولة أخرى ثم ، وبناء عليه فإذا ارتكب أحد رعايا الدولة جريمجنسية الفاعل

                                                 
  . 350سامي جاد عبد الرحمن واصل ، المصدر السابق ، ص . د )1(
بدرية عبد اهللا العوض ، القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت ، الطبعة . د )2(

  . 173 ، ص 1979األولى ، دار الفكر بدمشق ، 
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، فأن تكبت الجريمة على إقليمها تسليمهوطالبت الدولة التي ارعاد الى موطنه 

 .)1(الدولة المطلوب أليها لن تجد مانعاً من تسليمه رغم كونه من رعاياها 

 .)2(د أنصار هذا االتجاه تأييداً لمذهبهم الى عدة مبررات وهي وأستن

، طالما تعهدت  ينتقص من سيادة الدولة وهيبتهاان تسليم الدولة لرعاياها ال -1

 .ت الكافية لمحاكمة قانونية عادلةالدولة الطالبة بتوفير الضمانا

ذ له  ان التسليم في مثل هذه الحاالت يؤدي الى أقناع المجرم بأنه ال مال -2

 قبل األقدام على ارتكاب من العقاب األمر الذي يدفعه الى التفكير مراراً

 . جريمته

 ان القول بإمكانية محاكمة المجرم عن الجريمة التي ارتكبها في الخارج  -3

، نظراً لصعوبة  بالضرورة الى عرقلة سير العدالةأمام قضاء دولة يؤدي

ا من إجراءات االتهام رهجميع األدلة وسؤال الشهود والمعاينة وغي

 .والتحقيق

ان عدم تسليم الدولة لرعاياها يؤدي الى إفالت المجرم من العقاب اذا كانت  -4

ريمة لم تقع داخل  ألن الج،هذه الدولة تأخذ بمذهب االختصاص اإلقليمي

 .إقليمها
 

 : حالة عدم وجود معاهدة للتسليم -ج

ية هروب الجناة خارج ، وإمكاند ظاهرة اإلرهاب الدولي وانتشارهمع تزاي

، اتجهت العديد من الدول نحو أبرام لدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهمأقليم ا

، ونظمت تشريعاتها الداخلية طراف لتسليم المجرمينمعاهدات ثنائية ومتعددة األ

، وال تثور مشكلة جرمين بما يتفق مع هذه المعاهداتالقواعد المتعلقة بتسليم الم

، اذ غالباً ما تلتزم الدول بما فرضته على نفسها من الةهذه الحبشأن التسليم في 

 بينما يثور التساؤل عن مدى أمكانية تسليم المجرمين في حالة ،التزامات دولية

 ففي مثل هذه ،طلوب أليهاعدم وجود معاهدة للتسليم بين الدولة الطالبة والدولة الم

                                                 
  . 351 صي جاد عبد الرحمن واصل ، المصدر السابق ، سام. د )1(
  .175 صبدرية عبد اهللا العوفي ، المصدر السابق ، . د )2(
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ى ان تسليم المجرمين عمل ، نجد ان التشريعات الوطنية قد استقرت علالحالة

، فلها ان توافق على التسليم ولها ير الدولة المطلوب أليها التسليممنفرد متروك لتقد

لمجرمين في حالة عدم وجود  وتختلف الدول في األخذ بقاعدة تسليم ا،ان ترفض

، بينما بعض لتسليم على أساس المعاملة بالمثلال تمانع من ا، فبعض الدول معاهدة

 اال ان ،بالتسليم في حالة عدم وجود معاهدة في هذا الشأنال تسمح ألخرى الدول ا

العرف الدولي قد استقر على األخذ بمبدأ التسليم او المحاكمة الذي يقضي بأنه في 

، فأن عليها دولة الطالبة ألي سبب من األسبابحالة رفض الدولة تسليم المتهم لل

اكمها المختصة ووفقاً لقوانينها الوطنية واجب أحالته الى المحاكمة فوراً أمام مح

، وقد أخذت معظم اتفاقيات تسليم ن الجريمة قد ارتكبت فوق أراضيهاكما لو ا

 .)1(المجرمين بهذا المبدأ 

، ونظراً لهذه الصعوبات فأنه يمكن التغلب عليها من خالل عقد مؤتمر دولي

ية لتسليم المجرمين ول، من أجل صياغة معاهدة ديكون تحت أشراف األمم المتحدة

لى أراضيها ، تلتزم الدول من خاللها بتسليم المجرمين المتواجدين عاإلرهابيين

، على ان يتم محاكمتهم أمام القضاء الجنائي الوطني بغض النظر عن جنسيتهم

، مع ضمان توافر كافة الضمانات القانونية ختص او المحكمة الجنائية الدوليةالم

  عادلة الالزمة ألجراء محاكمة

 . 

 

 

 المساعدة القضائية : ثانياً 

، ومحاكمتهم وإيقاع العقاب الرادع عليهم بما ئم اإلرهابيةان مالحقة مرتكبي الجرا

يتناسب مع جسامة جرمهم سوف يؤدي بال شك الى الحد من ارتكاب هذه الجرائم 

 وسوف يجعل المجرمين اإلرهابيين يفكرون مراراً قبل أقدامهم على ارتكاب او

                                                 
)1( Bassiouni , M . Ch . International Extradition , United States Law and 

Practice , Second Revised Edition , Oceana Publicaitions Inc , London , Rome , 
Newyork , 1987 , P 457  
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رهابية  غير ان محاكمة مرتكبي الجرائم اإل،المساعدة في ارتكاب مثل هذه الجرائم

نائي المختص ، التي من أهمها مسألة تحديد القضاء الجيصطدم بالعديد من العقبات

، حيث تختلف األسس التي يقوم عليها االختصاص الجنائي بأجراء هذه المحاكمة

تعلق  تنازع االختصاص الجنائي فيما يمن دولة الى أخرى األمر الذي يؤدي الى

، مما يعوق محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ومن اجل بالجرائم اإلرهابية الدولية

  :)1(توضيح ذلك نبين ما يلي 
 

 :  أسس تحديد االختصاص الجنائي الدولي -أ

مارسة سيادتها في الداخل ان القانون الدولي يعترف للدول المستقلة بحق م

اخلية في ممارسة كافة االختصاصات لى حقوق السيادة الد، وتتجوالخارج

التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس الدولة هذه االختصاصات في المجالين 

 ففي المجال اإلقليمي تمارس الدولة اختصاصها على جميع ،اإلقليمي والشخصي

وعلى كل ، انب او من المتواجدين في إقليمهااألشخاص سواء كانوا وطنيين أو أج

، وللدولة اختصاص شخصي تمارسه على  في هذا اإلقليم من أحداث وجرائمما يقع

في الوقت الذي تؤسس فيه ، ومواطنيها أينما كانوا سواء في الداخل او الخارج

اغلب الدول اختصاصها على مبدأ اإلقليمية مع وضع بعض االستثناءات على هذا 

أخرى تأخذ بمبدأ االختصاص دوالً ، توجد القوميالمبدأ بغرض حماية أمنها 

 ، جميع رعاياها في الداخل والخارج، حيث يمتد اختصاصها ليشملالشخصي

، في حين اكتفت الشاملتأخذ بمبدأ االختصاص العالمي او بينما بعض الدول و

 وعلى هذا األساس فأن ،ى باألخذ بمبدأ االختصاص الوقائيبعض الدول األخر

 :يأخذ إحدى الصور التالية االختصاص الجنائي الدولي 

 :  االختصاص الجنائي اإلقليمي -1

بموجب هذا االختصاص تستطيع الدولة من تطبيق قانونها الجنائي على كل 

، سواء ائم بصرف النظر عن جنسية مرتكبهاما يقع داخل نطاقها اإلقليمي من جر

، او أجنبيلمجني عليها من رعاياها ، وسواء كان ايها أم أجنبياًكان من مواطن

                                                 
  .341 – 339 صعبد العزيز مخيمر ، المصدر السابق ، . د )1(
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وسواء هددت مصلحة تلك الدولة صاحبة السيادة على إقليمها أم هددت مصلحة 

 . )1(دولة أجنبية 

الدولة مالكة إلقليمها وصاحبة السيادة عليه وبالتالي فأن كل ما يقع في ان 

 وقد جرى العرف الدولي على مدى ،نطاق إقليمها يجب ان يخضع ألحكام قانونها

حرها اإلقليمي  وبيمي للدولة ليشمل الى جانب إقليمها البرينطاق االختصاص اإلقل

لى السفن التي ترفع ، باإلضافة االذي يعلو إقليمها البري والبحريوالقضاء الجوي 

 . الطائرات المسجلة فيها علم الدولة و
 

 : االختصاص الجنائي الشخصي -2

ل من ان هذا االختصاص يعني ان تطبق الدولة قانونها الجنائي على ك

هب أنصار  وقد ذ،يحمل جنسيتها في حالة ارتكابه جريمة داخل الدولة او خارجها

، الى انه قد سد الثغرات الناجمة عن تطبيق مبدأ االختصاص هذا المبدأ وتأييداً له

اإلقليمي المتمثلة في إفالت المجرمين من العقاب في حالة فرارهم من الدولة التي 

، كما يعالج القصور الناجم عن هم الى دولة أخرىا جرائمهم ولجوءارتكبوا فيه

، حيث يحول دون إفالت الجناة من  عدم جواز تسليم الدولة لرعاياهاتطبيق مبدأ

 . العقاب في حالة ارتكابهم جرائم بالخارج وعودتهم الى وطنهم 

يدة وذهب بعض الفقهاء الى تبرير هذا المبدأ على أساس حيلة قانونية مؤ

ن أينما وجد بالخارج فأنه يمثل دولة فإذا وقع على هذا المواطن  ان كل مواطلها

 .)2(أي اعتداء يعد كأنه وقع على أقليم دولة وبالتالي وجب تطبيق قانونها 

 : االختصاص الجنائي الوقائي -3

يقصد بهذا االختصاص ان الدولة تطبق قانونها الجنائي على كافة الجرائم 

خذت العديد من وأيمها وتمس مصالحها الحيوية، رج إقلالتي يرتكبها األجانب خا

، حيث تضمنت تشريعاتها العقابية النص على بعض الجرائم ذات الدول به

وترجع أهمية االختصاص الجنائي ، خطورة التي تمس مصالحها األساسيةال
                                                 

)1( Levasseur , G . Les Aspects Repressifs du Terrorisme International , in Le 
Terrorisme International , Pedone , Paris , 1976 – 1977 , P . 100 .                             

  . 356 صسامي جاد عبد الرحمن واصل ، المصدر السابق ، . د )2(
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، والدفاع عن سيادتها ةالوقائي الى حرص دولة على حماية مصالحها الحيوي

، يمثل اعتداء صارخاً على سيادتهابمصالح الدولة األساسية باعتبار ان المساس 

حول دون إفالت الجاني ، حيث يكما انه يعالج قصور مبدأي اإلقليمية والشخصية

من العقاب في حالة ما أذا كانت الجريمة غير معاقب عليها وفقاً لقوانين الدولة 

 .)1(التي ارتكبت فيها وكان الجاني أجنبياً 
 

 : الجنائي العالمي  االختصاص-4

 ان تطبق قانونها الجنائي على  فيويقصد بهذا االختصاص حق الدولة

الجرائم التي ترتكب خارج إقليمها وتمس مصالحها الدولية او تنتهك المبادئ 

 ،األساسية للقانون الدولي بغض النظر عن مكان ارتكابها او جنسية مرتكبيها

، بمكان القبض على المتهم، ويطلق تجاهتصاص الجنائي وفقاً لهذا االوتحدد االخ

 .  أيضاً باالختصاص الجنائي الشاملعلى هذا االختصاص

طبيق مبادئ  ان األخذ بهذا االتجاه يؤدي الى سد الثغرات الناجمة عن ت

، مما يتضمن عدم إفالت أي مجرم من العقاب في أي االختصاص سالفة الذكر

ان محاكمة منها ، لى بعض االنتقاداتض هذا المبدأ ا وقد تعر،بقعة من العالم

المتهم أمام محاكم الدولة التي تم القبض عليه في إقليمها تواجه صعوبات عديدة 

، كما ان تطبيق الشهود وغيرها من األدلةفي التحقيق وجمع االستدالالت وشهادة 

، في قوبة المتهم او أفالته من العقاباالختصاص العالمي قد يؤدي الى تخفيف ع

، يض من الدولة التي تتولى محاكمتهة ارتكابه لجريمة بناء على تدبير او تحرحال

 .)1(رغبة من قبل الدولة في التستر على أعمالها ودورها في الجريمة 
 

  التنازع في االختصاص الجنائي الدولي -ب

                                                 
 .125أيهاب محمد يوسف ، المصدر السابق ، ص . د )1(
  .313أيهاب محمد يوسف ، اتفاقيات تسليم المجرمين ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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، نتيجة لدولي واختالفه من دولة الى أخرىان تعدد صور االختصاص الجنائي ا

، قد يؤدي الى تنازع االختصاص  التي يقوم عليها هذا االختصاصسسلتعدد األ

 .)2(لنسبة للجرائم اإلرهابية الدوليةالجنائي بين الدول با

 فقد تحدث ان ترتكب الجريمة اإلرهابية في أقليم دولة معينة ويكون المنفذ 

الثة، بمصالح دولة ث وقد تؤدي الى األضرار،لهذه الجريمة من رعايا دولة أخرى

ناداً فتخضع هذه الجريمة لالختصاص الجنائي للدولة المتعدى على مصالحها است

، وتخضع أيضاً لالختصاص الجنائي للدولة التي الى مبدأ االختصاص الوقائي

، كما تخضع اداً الى مبدأ االختصاص اإلقليميوقعت على إقليمها الجريمة استن

ة التي يحمل الجاني نفس الجريمة من جهة أخرى لالختصاص الجنائي للدول

ة تنازع وقد تثور مسأل، جنسيتها استناداً الى مبدأ االختصاص الشخصي

، ويثور التساؤل عن كيفية تحديد الدولة التي يجب ان االختصاص الجنائي الدولي

يختص قضاؤها الجنائي بنظر الجريمة اإلرهابية الدولية في الحالة المشار إليها 

رائم اإلرهابية  وان هذا التنازع ال يقتصر على الج،اأعاله والحاالت المشابهة له

 وقد حاولت ،، ولكنه يمتد ليشمل كافة الجرائم ذات الصفة الدوليةالدولية فحسب

االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الصفة الدولية ان توحد 

، اال لجرائمع العقاب على مرتكبي هذه ااالختصاص الجنائي بالنسبة للمحاكم وتوقي

 ، ولجأت معظم هذه االتفاقيات الى النص على التعاونذلكأنها أخفقت في تحقيق 

كحل أخير حتى ال يفلت )) التسليم او المحاكمة((بين الدول على النص على مبدأ 

 وان معظم ،الجاني من العقاب بسبب تنازع االختصاص الجنائي بين الدول

ة الجرائم ذات الصفة الدولية قد رجحت األخذ االتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافح

 أهمية  منيكتسبلما باالختصاص الجنائي اإلقليمي للدول األعضاء في االتفاقية 

 .والصعوبات التي تواجه ذلك خاصة في حالة رفض تسليم مرتكبي هذه الجرائم

 وللتغلب على تلك الصعوبات التي تحول دون محاكمة ومعاقبة مرتكبي

، ذهب البعض الى المناداة بضرورة األخذ بمبدأ هابية الدوليةالجرائم اإلر
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الخطورة ومنها االختصاص الجنائي العالمي فيما يتعلق بالجرائم الدولية ذات 

، نظراً لجسامة األضرار الناجمة عنها ومساسها باالستقرار الجرائم اإلرهابية

ه يجب اعتبار ، ومن ثم فأنضها للسلم واألمن الدوليين للخطرالعالمي وتعري

مرتكبيها مجرمين دوليين يحق لكل دولة معاقبتهم حتى لو كانت صلتها بهم تتمثل 

 .)1(في مجرد تواجدهم فوق أراضيها 

 ،المساعدة القضائية في المسائل الجنائيةعقدت اتفاقيات خاصة في مجال وقد 

ل األطراف  مجال االتفاقيات الدولية المناهضة لإلرهاب التي تلتزم فيها الدومنهاو

 من اتفاقية )11(المادة  فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية، غير إن بتقديم مساعدتها

خالفاً بين ليبيا قد أثارت   1971مونتريال الخاصة بسالمة الطيران المدني لعام 

الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة من جهة أخرى فيما يتعلق بقضية و

المملكة المتحدة عن وفائها بالتزامها  الواليات المتحدة و فبينما عبرت،بيلوكر

بمقتضى هذه المادة من حيث نقل قرارات القبض وعرض الوقائع المقدمة من 

المدعي العام سارعت ليبيا في ذلك استناداً الى ان ما أرسل هو مجرد صور 

 .)2(بالوقائع ضد المتهمين دون ان تحتوي على عناصر ال تفيد القضاء الليبي 

أن المساعدة القضائية في مجال الجرائم اإلرهابية الدولية أصبحت التزاماً 

، اال ان نطاق هذا االلتزام  في االتفاقيات المناهضة لإلرهابدولياً يجد مصدره

، وهذه القواعد القانونية اما ان  خارجية بالنسبة لهذه االتفاقياتتحدده قواعد قانونية

 متعددة األطراف في مجال المساعدة القضائية وفي هذه توجد في اتفاقيات ثنائية او

 المنصوص عليها في الحالة يتم تنفيذ أجراء المساعدة وفقاً للشروط واإلجراءات

، فأن الدولة المطلوب منها تقديم فإذا لم توجد هذه االتفاقيات، هذه االتفاقات

 ذلك فأنه وفقاً ، ومع التي ينص عليها قانونها الداخليالمساعدة تتقيد بالقواعد

 .)1(لالتفاقيات المناهضة لإلرهاب تلتزم الدول بتقديم الحد األقصى من المساعدة 

                                                 
)1( Jones . G . Y . The United Nations and Domestic Jurldiction of states , Cardiff 

University of Wales Press . 1979 , P . 30 .                                                                      
)2( Jean . Chriptophe Martin , Les regles Internationals Relatives , Lutte Contre 

Le terrorisme , Buy Lant , 2006 , P . 186 .                                                                     
)1(                                              Jean – Chrstope Martin , op . Cit ., P 186 .  
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مادة بشأن ) 13( وقد تضمنت االتفاقية العربية المناهضة لإلرهاب 

) 5(رهاب على ، كما تضمنت االتفاقية األفريقية المناهضة لإلالمساعدة القضائية

 اقية المؤتمر اإلسالمي المناهضة لإلرهاب على ، وتضمنت اتفمواد في هذا الشأن

وقد لوحظ ان هذه االتفاقيات الثالث تتفق مواد مماثلة في شأن المساعدة القضائية، 

في مجموعها مع التقاليد القانونية في هذا الموضوع عدا استثناءين تقليديين 

 : )2(يسمحان برفض تنفيذ االنابة القضائية وهي 

 الدولة المطلوب منها االنابة وذلك اذا كانت وجود دعوى جنائية في -1

 .الجريمة التي وردت االنابة بشأنها كانت محل تحقيق او محاكمة 

 .المحافظة على السيادة واألمن والنظام العام في الدولة المطلوب منها  -2

 117/45 ، القرار المرقم 1990 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

ة  بشأن المساعده في المسائل الجنائية الحق به نموذج حولحول التعاون الدولي

 في قرارها رقم 1998، ثم أدخلت الجمعية العامة عام المتبادلة في المسائل الجنائية

 وقد نصت المادة األولى من المعاهدة ، تعديالت على هذا النموذج117/45

 : النموذجية المذكورة في صيغتها المعدلة على ان 

، اكبر قدر ممكن من المساعدة  لآلخر، وفقاً لهذه المعاهدةطرفيقدم كل  -1

، متعلقة بجرائم يكون العقاب عليهاالمتبادلة في التحقيقات او أجراء المحاكمة ال

 .، ضمن نطاق اختصاص السلطات القضائية في الدولة الطالبةوقت طلب المساعدة

 او الشهودهادة خذ شألهذه المعاهدات ان تشمل  يمكن للمساعدة المتبادلة وفقاً  -2

المساعدة في تقديم األشخاص المحتضرين او االستماع الى أقوال األشخاص، و

ألقوال او للمعاونة في التحريات، وتبليغ الوثائق غيرهم لألداء بالشهادة وا

  توفيرص األشياء والمواقع، وفحو القضائية، وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز،

 األصلية او نسخ منها توفير الوثائق والسجالت، ويةالمعلومات والمواد االستدالل

، بما في ذلك سجالت المصارف او السجالت المالية او سجالت مصدق عليها

 . الشركات او األعمال 
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حتجازه بهدف تسليمه،  اعتقال أي شخص او اال تسري هذه المعاهدة على -3

، اال بالقدر الذي البةجنائية مفروضة في الدولة الطتنفيذ الدولة المطالبة ألحكام و

ين لتنفيذ حكم جزائي نقل المعتقلو ووفقا للمعاهدة،تسمح به قوانين الدولة المطالبة 

 .)1(نقل إجراءات المحاكمة في المسائل الجنائية صادر عليهم، و

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث 
 

  أهمية التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية
 

، كمنظمة غير حكومية عام ) ICPC  ( للشرطة الجنائية اللجنة الدوليةأةأنش

إدارات تنفيذ القوانين  لتسهيل التعاون بين وكاالت او )النمسا( في مدينة فيينا1923

، اتفقت الجمعية العامة للمنظمة على وضع نظام أساسي 1956وفي عام الوطنية، 

) األنتربول(جنائية جديد لها بمقتضاه تغير اسمها الى المنظمة الدولية للشرطة ال

وان لهذه المنظمة دوراً مهماً في قمع األجرام الدولي الى جانب التعاون القضائي 

، وقد زاد دور منظمة األنتربول بصورة مهمة خالل هذا المجالالدولي في 

ومات وتخزين البيانات التسعينات نتيجة للتطور السريع في االتصاالت ونظم المعل

 .وتحليلها

لباً للقبض على ط ))Wanted notice(( الملحوظة المطلوبة وتمثل عبارة

وتوجد مذكرة لبحث ، رف باللون األحمرـوتعشخص بغرض تسليمه، 

))Inquiry notice ((رف باللون األزرق، وتعبغرض جمع المعلومات عن أفراد ،
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وتوجد مذكرة تحذير لكي تقدم معلومات حول مجرمين معروفين يرتكبون 

لومات وذلك من وتوجد مذكرة لجمع المع،باللون األخضر وتعرفهم دولياً، جرائم

للتعرف على ، وتوجد مذكرة اجل تعقب شخص معين، وتعرف باللون األصفر

 . )1(، وتعرف باللون األسود شخص معين تبين أوصافه

 محالً للعديد  بين االمم المتحدة والمنظمات االقليميةوقد كان التعاون الدولي

 اعدد من االتفاقيات نصوصووضعت  ،دوليةالمناهضة لإلرهابمن االتفاقيات ال

، منها االتفاقية العربية واالتفاقية األفريقية واتفاقية منظمة تتعلق بالتعاون الشرطي

 جانباً كبيراً للتعاون ة الدولياالتفاقيات  تلكالمؤتمر اإلسالمي، كما خصصت

 .)2(الشرطي 

، الى تحقيق أمرين مهمين) ألنتربولا(تهدف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

األول هو التعاون الدولي لمواجهة األجرام، والثاني هو تأمين االتصال الرسمي 

، وقد مر أنشاء المنظمة ختلفةبين رجال الشرطة في مختلف مجاالت األمن الم

 : )1(بأربعة مراحل تاريخية وهي 

  :1914 مؤتمر موناكو عام -1

مارته قبل الحرب  األول الى عقد مؤتمر في أدعا أمير موناكو ألبرت

، لدولي والشرطي واألمني بين الدول، بهدف وضع أسس التعاون االعالمية األولى

وقد ضم المؤتمر عدداً من رجال األمن والقضاء والقانون ولكن نشوب الحرب 

 . العالمية األولى أدى الى إجهاض المؤتمر قبل ان يشرع في مناقشة جدول أعماله 

  : 1923 مؤتمر فيينا عام -2

، وقد كان من ينا الى أحياء فكرة مؤتمر موناكودعا شوبير مدير شرطة في

، اتخذت من فيينا مقراً لها نشاء لجنة دولية للشرطة الجنائيةنتائج المؤتمر أ

                                                 
)1( Iliac Bantekas and Susan Nash , International Criminal Law , Rautledge 

Cavendish , London and New york , 2007 , P . 412 .                                                  
)2(  

Jean – Christope Martin , op . cit , P . 191 – 204 .  
ي ، دار   . د )1( دولي األمن اون ال دولي والتع انوني ال ام الق ة ، النظ ات الدولي انون العالق ي ، ق راهيم عل د اب ماج
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ومارست أعمالها بفعالية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية فذهب أدراج الرياح 

 . مؤتمر أعضاء يمثلون عشرين دولة وقد مثل في هذا ال

  :1946 اجتماع بروكسل عام -3

دعا المستر لواج المفتش العام للشرطة البلجيكية أعضاء اللجنة الدولية 

 للشرطة الجنائية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الى عقد اجتماع في بروكسل

، ضعها موضع التنفيذدولي األمني وو، من اجل أحياء مبادئ التعاون ال1946عام 

  فيها منصبأ، فأنشالى تعديالت هامة في نظام اللجنةوقد أسفر هذا االجتماع 

 لجنة تنفيذية ومنصب لألمين العام وتقرر أة، وأنشالرئاسة وعهد به الى السيد لواج

نقل مقر اللجنة الى باريس وبلغ عدد الدول األعضاء المشتركين في اللجنة تسعة 

 . عشرة دولة 

 

  : 1956 مؤتمر فيينا عام -4

اجتمعت الهيئة المؤلفة من خمسة وخمسين دولة في فيينا وقرر األعضاء 

 تعديل اللجنة الدولية للشرطة ه الرئيسية فيلخص أحكامتوضع ميثاق جديد وت

، وتتشكل من األجهزة المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةالجنائية ليصبح أسمها 

األمانة و، األمين العامو، اللجنة التنفيذية، ولرئيس المنتخباو، العامةالهيئة : اآلتية 

 .المكاتب الوطنية المركزية في سائر الدول و، العامة

 من خالل  وفقا لنظامها االساسيلمنظمة الدولية للشرطة الجنائيةتعمل  ا

 سلطات الشرطة الجنائية في مختلف الدول وذلك معتأمين التعاون المتبادل وتنمية 

لذا فأن المنظمة تختص ن الوصفية المرعية في شتى البالد، د القوانيفي حدو

بتنسيق الجهود التي تبذلها دوائر الشرطة في الدول األعضاء في مجال منع 

 وتباشر المنظمة نشاطها في ثالثة محاور رئيسية يكمل كل ،الجريمة والوقاية منها

 : )1(منها اآلخر وهي 

 .تبادل المعلومات  .أ 
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 . المجرمين الدوليين تحقيق شخصية .ب 

  .القبض على المجرمين الدوليين او توقيفهم .ج 
 

اكز او المكاتب المر والًأ أساسية وهي ويقوم نشاط األنتربول على دعائم

القيام بجميع أعمال المراقبة األمنية التي من مهامها التعاون و ،الوطنية المركزية

يف وذلك في حدود لصالح الدول األعضاء من مراقبة وتحري وتفتيش وتوق

 تطبيق جميع القرارات والتوصيات الصادرة و قواعد العامة للتشريعات الوطنية،ال

 بين تتولى األمانة العامة لألنتربول التنسيقعن الهيئة العامة للمنظمة، حيث 

 . المكاتب الوطنية المركزية 

 اما الدعامة األساسية الثانية لنشاط المنظمة فهي طرق االتصال السريع

، وقد أنشأت األنتربول في هذا الشأن  بين المكاتب الوطنية المركزيةوالتنسيق

، والدعامة الثالثة فهي الوثائق ة تغطي معظم عواصم الدول األعضاءمحطة إذاع

والمعلومات على المستوى الدولي وفي هذا الشأن يصدر األنتربول المجلة الدولية 

الشك ان قيام المنظمة ، دريب األمنيللشرطة الجنائية ويقوم بأعداد برامج الت

،  أطار القواعد القانونية الدولية، وحدود احترام السيادة الوطنيةبنشاطاتها في

باإلضافة الى خبرتها في مجال التعاون الدولي األمني التي استمرت أكثر من 

 هو السبب الحقيقي وراء تلك الشهرة الرائعة والنجاح ،قرن من الزماننصف 

ألنتربول التي جعلت التعاون الدولي األمني مجاالً من أهم وأخصب الملحوظ ل

 .)1(مجاالت التنظيم ا لدولي المعاصر 

، ي األمني لمواجهة األجرام الدوليويمكن حصر أهم مجاالت التعاون الدول

 : بمعرفة أجهزة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية فيما يلي 

 .الجرائم ضد األشخاص  -

 .متلكات الجرائم ضد الم -

 . استخدام األسلحة النارية والمتفجرات ألغراض إجرامية  -

 .األجرام المنظم واإلرهاب  -
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 .األفعال غير المشروعة ضد أمن الطيران  -

 .النشاطات االحتيالية  -

 .تزييف العملة والتزويرات  -

 .االتجار المحظور في المخدرات  -
 

 2002باط عام  ش28في وال يفوتنا ان نذكر ان االتحاد األوربي  اصدر 

قضائي على مستوى تحقيق التعاون ال لغرض  بتشكيل وحدة للتعاون القضائياقرار

اجتماعه في تشرين األول في قد خول  المجلس األوربي وكان ،اإلتحاد األوربي

وتختص هذه الوحدة بتعزيز  قة قانونية بإنشاء هذه الوحدة،، أقرار وثي1999عام 

الدول األعضاء وخاصة بشأن أعمال المساعدة  المختصة بتالتعاون بين السلطا

 . )2(القضائية الدولية ومساندة السلطات الوطنية لتعزيز ولتفعيل تحقيقاتها ودعاواها 

 

  :1995المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين  -أوال 

الت األمنية ، خاصة فيما يتعلق في المجاان للتعاون الدولي أهمية كبيرة

، وهو يعد أيضاً من أهم مظاهر العالقات الدولية في هذا العصر اإلرهابومكافحة 

وذلك على أثر التقدم العلمي الهائل من سهولة وسائل المواصالت وسرعتها ، 

، من ان يجتاز قيود الزمان إنسان سواء كان صالحاً او مجرماًحيث يستطيع كل 

، لذا فلم اإلرهابيةإلجرامية و مخططاتهم اوالمكان بفضل هذا التقدم العلمي في تنفيذ

تعد جرائمهم وقفاً على بلد دون آخر وازدادت العصابات اإلرهابية وعصابات 

 الجهود ، ومنوالتزييف والدعارة وخطف األبرياءاالتجار بالمخدرات والتهريب 

، هو عقد المؤتمرات الدولية وأهمها هو المؤتمر التاسع الدولية لمكافحة الجريمة

 نيسان 28ن  ومعاملة المجرمين الذي تم عقده في القاهرة في الفترة ملمنع الجريمة

، وذلك بموجب قرار للجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 1995 أيار لعام 8حتى 
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، تضمن قبول عرض الحكومة المصرية 1994 أيلول عام 23 صدر في 49/157

 .)2(استضافة المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

التأكيد على األهداف التي تتوخاها األمم المتحدة في كما تضمن القرار 

،  الحد من الظاهرة اإلجراميةمجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية والمتمثلة في

 فعالية تطبيق القوانين وإدارة العدالة وكفالة احترام حقوق كذلك التأكيد على 

عاملة اإلنسانية والسلوك  العدل والماإلنسان وتحقيق مستويات متطورة على صعيد

  المهني

وعات قرارات ، مشري لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينوأقر المؤتمر الدول    

، وذلك لتدعيم سيادة القانون وإجراءات مكافحة الجريمة على بشأن التعاون الدولي

  : )3(الصعيدين الوطني والدولي وكان من أهمها 

ية العلمية لتدعيم سيادة ون الدولي والمساعدة التقن موضوع التعاالتأكيد على -1

، ووضع  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وترويج برامج األمم المتحدةالقانون

تشريعات نموذجية بشأن تسليم المجرمين مع مراعاة األحكام الواجبة بحكم القانون 

 . وحقوق اإلنسان 

د اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف  توفير المساعدة التقنية للدول لعقالعمل على -2

استناداً الى معاهدات األمم المتحدة وصياغة تشريعات نموذجية او اتفاقيات بشأن 

 .التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بالجريمة

أكد المؤتمر انه من المرغوب فيه ان تتفق جميع الدول لضمان المزيد من  -3

 .  تشريعاتها الفعالية والمرونة والشمولية في تنفيذ

دعا المؤتمر لجنة مع الجريمة والعدالة الجنائية التعرف على آراء الحكومات  -4

بشأن استطالع أمكانية صياغة اتفاقيات دولية جديدة والعناصر التي يمكن ان 

 . تشملها هذه االتفاقيات 

                                                 
يوسف حسن يوسف ، الجريمة المنظمة الدولية واالرهاب الدولي ، المرآز القومي لألصدارات القانونية              . د )2(
  . 99 ص ، 2010 ش علي عبد اللطيف من الشيخ ريحان العابدين ، الطبعة األولى ، 54، 
  . 435 – 431 صلسابق ، ماجد ابراهيم علي ، المصدر ا. د )3(
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حدد المؤتمر سبعة موضوعات يمكن أدراجها في اتفاقية او اتفاقيات دولية  -5

، وهي المسائل واألخطار التي تثيرها لجريمة المنظمة غير الوطنيةفحة المكا

الجريمة المنظمة والتشريعات الوطنية التي تتناول هذه الجرائم والتعاون الدولي 

في التحقيق والمالحقة والمستوى القضائي والمبادئ التوجيهية الالزمة للتعاون 

اقيات مكافحة الجريمة المنظمة ، ومنها اتفي على الصعيدين اإلقليمي والدوليالدول

الدولية ودرء ومكافحة غسيل األموال ومراقبة العائدات اآلتية من الجريمة ومتابعة 

 .وتنفيذ اآلليات

طلب المؤتمر من الدول األعضاء تكثيف جهودها لتبادل الخبرات واالبتكارات  -6

ة على في مجال العدالة االجتماعية وتشجيع الدول واألعضاء والمنظمات الدولي

  1أدراج مشاريع أمنية في برامجها تتناول مسائل أدارة العدالة الجنائية

رحب المؤتمر بتطوير شبكة األمم المتحدة لمعلومات الجريمة والعدالة الجنائية  -7

  . 2ودعوة الدول األعضاء الى تطويرها واالنضمام أليها

ان النامية طلب المؤتمر في قراره من الدول المتقدمة تشجيع مشاركة البلد -8

والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في شبكة األمم المتحدة لمعلومات الجريمة 

والعدالة وتقديم المساعدة الى تلك البلدان فيما تحتاجه من بيانات ومعلومات عن 

لمعدات وأجهزة  وتزويدها با الجنائية وتمويل وتدريب موظفيهانظم العدالة

ق من المتخصصين لتقديم المشورة والتعاون التقني ، وإنشاء فريالكمبيوتر الحديثة

 .للدولة النامية

 والثانية حول موضوع حلقتي  اعتمد المؤتمر تقريري رئيس اللجنتين األولى -9

، التي تناولت األولى منها تسليم المجرمين والتعاون الدولي وتبادل الخبرات العمل

، بينما تناولت الثانية طنيةلتشريعات الوالوطنية وتنفيذ المبادئ ذات الصلة في ا

إمكانيات وحدود العدالة موضوع حماية البيئة على الصعيدين الوطني والدولي و

 . الجنائية

                                                 
 435 – 431 صماجد ابراهيم علي ، المصدر السابق ، . د) 1(
 435 – 431 صماجد ابراهيم علي ، المصدر السابق ، . د) 2(
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د تنفيذ برامج التعاون تم أجراء تقييم ومتابعة مناسبة عنطالب المؤتمر بأن ي -10

التقني في مجال شؤون العدالة والتعاون مع هيئات األمم المتحدة في وضع 

علق بقضاء األحداث وحقوق ات والمعايير والقواعد الوطنية الدولية فيما يتاالتفاقي

 . اإلنسان

 لمنع وافق المؤتمر على مشروع قرار بشأن تعزيز برنامج األمم المتحدة -11

 الديمقراطية ، طالب فيه المجتمع الدولي بدعم جهود أقامةالجريمة والعدالة الجنائية

 . وسيادة القانون

ل األعضاء الى االلتزام بمعايير األمم المتحدة وقواعدها في دعا المؤتمر الدو -12

مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وعقد اتفاقيات ثنائية او متعددة األطراف بين 

الدول في مجاالت الجريمة عبر الوطنية وجرائم اإلرهاب وأنشطة العنف في 

لحة وتهريب األستجار غير المشروع في المخدرات والمناطق الحضرية واال

األجانب والجريمة االقتصادية وتزييف العمالت وجرائم البيئة والفساد والجرائم 

لصلة بجوانب المرتكبة ضد الملكية الفكرية وسرقة السيارات والجرائم ذات ا

الالسلكية وغسيل األموال وتسلل الجماعات اإلجرامية االتصاالت السلكية و

  .المنظمة الى االقتصاديات المشروعة 

طلب المؤتمر في قراره مراعاة التقاليد والقيم االجتماعية والدينية في  -13

اإلقليمية ألجهزة ، وترتيب الهياكل واآلليات ت منع الجريمة والعدالة الجنائيةمجاال

ا الخاص ، ودعا الى دعم أنشطة األمم المتحدة واإلسهام في صندوقهمنع الجريمة

 .بمنع الجريمة

دول األعضاء على تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة حث المؤتمر في قراره ال -14

 عبر الوطنية والجريمة المنظمة بما في ذلك إيرادات تلك الجريمة والتركيز على

 .مع مراعاة حقوق المتهمين ومصالح الضحايا تسليم المجرمين وتبادل المساعدة 

طالب المؤتمر الدول األعضاء التي لم تستكمل بعض تشريعاتها الداخلية  -15

 هذه التشريعات وإنشاء وحدات جهة مثل هذه الجرائم بسرعة إصداربموا

متخصصة للتحقيق في الجرائم االقتصادية او المالية والعمل على مكافحة الفساد 
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والرشوة وأسماء استعمال السلطة والتعاون في الخبرات حول الجرائم عبر 

 .جرائم اإلرهابالوطنية و

لة بشأن الجرائم االقتصادية وجرائم  طالب بوضع تشريعات قانونية فعا -16

 . 1االتجار غير المشروع في السيارات والتهريب
 

  :1996مؤتمر وزراء الداخلية العرب المعقود في تونس عام  -ثانيا 

، في تونس 1996عام عقد مؤتمر وزراء الداخلية العرب في كانون الثاني 

 الداخلية العرب اءقدم فيه مشروع مدونة سلوك للدول األعضاء في مجلس وزر

ية وقد نال موافقة ، وتقدم بهذا المشروع جمهورية مصر العربلمكافحة اإلرهاب

، إذ تؤكد اء في مجلس وزراء الداخلية العرب، ان الدول األعضالدول األعضاء

التزامها بالمبادئ األخالقية واإلنسانية والدينية التي تعتنقها وتراثها الحضاري 

تي تدعو الى نبذ كافة أشكال األجرام العنيف وفي مقدمتها وتقاليدها الراسخة ال

 .أعمال وجرائم اإلرهاب

وإذ يساورها القلق العميق عن استمرار الجرائم اإلرهابية بجميع أشكالها والتي 

 .تنشر العنف والذعر وتشكل تهديداً للسلم واالستقرار 

مكافحة اإلرهاب بجميع وإذ تضع في اعتبارها ان هناك أجماعاً دولياً وعربياً حول 

 .صوره وأشكاله 

وإذ تعرب عن قناعتها بأن التعاون العربي الفعال ضد اإلرهاب سيزيد من توطيد 

 .وإصرار المودة واألخوة بين الدول العربية الشقيقة 

وإذ نؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي الثنائي 

 .ال مكافحة جرائم اإلرهاب ومتعدد األطراف في مج

وإذ تدرك ما يحققه هذا التعاون من نفع متبادل في مجال األمن العربي والدفاع 

 .عن الصورة الحقيقية للعروبة واإلسالم 

وامتناعاً منها بأن االتجاه نحو تدويل األنشطة اإلجرامية اإلرهابية عبر الحدود 

 .بين الدول األطراف الوطنية يحتم مقابلة بإجراءات مناسبة ومنسقة 
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وإذ تعرب عن قناعتها بوجوب اتخاذ التدابير الفعالة بموجب القانون الدولي 

وميثاق جامعة الدول العربية ومقررات مجلس وزراء الداخلية العرب بغية وضع 

 .حد لكافة أنواع أعمال وجرائم اإلرهاب 

عوب من اجل وإذ تؤكد على ضرورة التمييز بين اإلرهاب والنضال المشروع للش

 . )1(تقرير المصير والتحرر الوطني 

 : على ما يلي واقرت الدول العربية المشروع المصري المتضمن

إدانة كل أعمال وطرق وممارسات اإلرهاب ، أياً كان مصدرها ، وأياً كانت  -1

أسبابها وأغراضها ، وتعلن أيضاً ان اإلرهاب ليس له مبرره تحت أي ظرف من 

 .الظروف 

عاون بين الدول األعضاء في مجال تبادل المعلومات حول أنشطة تعزيز الت -2

وجرائم الجماعات والمنظمات اإلرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها 

يستخدمها، وذلك طبقاً ووسائل تمويلها واألسلحة والذخائر والمتفجرات التي 

 . اإلجراءات الداخلية لكل طرف للقوانين و

 العلمية والتكنولوجية في مجال التعامل األمني مع تطوير تبادل الخبرات -3

اية ، وأيضاً في مجاالت أمن وحم والمنظمات اإلرهابية ومواجهتهاالجماعات

، وإجراءات األمن في الموانئ والمطارات و وسائل النقل الجوية والبحرية

 . محطات السكك الحديدية ومناطق التجمعات العامة 

فعالة وحازمة لمنع األعمال والجرائم اإلرهابية تتخذ الدول األعضاء تدابير  -4

 :)2(بمختلف صورها وأشكالها من خالل ما يأتي 

االلتزام بعدم القيام او الشروع او االشتراك بأية صورة من الصور في  .أ 

 . مويل هذه األعمالاألعمال اإلرهابية بما في ذلك التحريض او المساعدة او ت

اً لتخطيط أو تنظيم او تنفيذ األعمال الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرح .ب 

اإلرهابية او الشروع او االشتراك فيها بأية صورة من الصور بما في ذلك 

                                                 
 104 صابق ، واالرهاب الدولي ، المصدر السيوسف حسن يوسف ، الجريمة المنظمة الدولية . د ) 1
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العمل على منع تسلل العناصر اإلرهابية أليها او أقامتها على أراضيها فرادى 

او جماعات او استقبالهم او إيوائهم او تدريبهم او تسليحهم او تمويلهم او تقديم 

 . كن تلك العناصر من تحقيق أغراضهاسهيالت قد تمأية ت

ات وضع أنظمة إلقرار الضوابط المتصلة بنقل األسلحة والذخائر والمتفجر.ج 

، بحيث يمكن تنسيق عمليات مراقبتها عبر واستيرادها وتصديرها وتخزينها

مشروعة على ، اال ألغراض ود لمنع انتقالها من بلد الى آخرالكمارك والحد

 .نين واإلجراءات الداخلية لكل طرفوذلك طبقاً للقوا، نحو ثابت
 

  تعزيز التعاون فيما بين الدول األعضاء وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال  -5

إجراءات البحث عن األشخاص الهاربين المالحقين او المطلوبين لتنفيذ أحكام او 

العربية في  عقوبات صادرة ضدهم في جرائم إرهابية طبقاً ألحكام االتفاقيات

 .مجال تسليم المجرمين

 االلتزام بتوفير الحماية واألمن والسالمة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية  -6

 .ت الدولية التي تحكم هذا الموضوعالعربية المعتمدة لديها وفقاً لالتفاقيا
 
تدعيم التعاون والتنسيق الثنائي او متعدد األطراف بين دول الجوار التي تعاني  -7

 .ل جرائم اإلرهاب بصورة متشابهة او مشتركة من مشاك
 

     وقد صدر قرار مجلس وزراء الداخلية العرب في الدورة الثانية عشر التي 

 بتأييد المقترح 1996 كانون الثاني لعام 6 – 4عقدت في تونس خالل الفترة من 

المصري مع الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس إلقرار المقترح عقب انتهاء 

 .)1(فريق العمل الحكومي المدعو لدراسة هذا المقترح من أعماله 
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 الفصل الثالث 
 

 إلرهاب وعالقته بالسالح النووي وأسلحة الدمار الشاملا 
 

)) ألبـرت اينـشتاين   (( اخترع العالم األلماني     1905في بداية القرن العشرين عام      

، أي يمكـن تحويـل     ة والطاقة وجهان لعملة واحدة    لمادالنظرية النسبية وأعلن ان ا    

المادة الى طاقة وكذلك العكس يعني تحويل الطاقة الى مـادة وأسـتطاع العـالم               
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 صحة النظريـة    وأكداستخراج الطاقة من اليورانيوم ،      )) افريكو فيرما ((االيطالي  

  . 1945النسبية ، واستطاعوا العلماء من تفجير اول قنبلة ذرية عام 

 الحرب العالمية الثانية بسبب القنبلة الذرية عندما نجحت كـل مـن             انتهت

تها فـي تـدمير مـدينتي       بريطانيا وأمريكا من صنع القنبلة الذرية والتي استخدم       

 الذي فاق   ، وكانت نتيجة هذه القنابل الدمار الشامل      زاكي في اليابان  هيروشيما ونك 

 . الحرباء اليابان وانتهم استسالكل التوقعات 

 

 قامت بتـصنيع     التي  االنتصار الذي حققته الواليات المتحدة األمريكية      دفع

 الـدول   أنواع عديدة من األسلحة النووية ومنها القنبلة الهيدروجينية والنيوترونية          

 وان بعض الدول اسـتخدمت      ، التسلح بين المعسكرين الشرقي والغربي     إلى سباق 

كون بالمقابل أكثر فتكاً وإبـادة  أسلحة أخرى تكون اقل تكاليف وإمكانيات علمية وت      

 ونتيجـة   ،للجنس البشري وتميزاً للبيئة اال وهي األسلحة الكيميائية والجرثوميـة         

لضغوط المجتمع الدولي تجاه هذا السباق الرهيب بين الدول من اجل مـن اجـل               

، فقد أبرمت معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية لوقف         سلحة المدمرة إنتاج هذه األ  

  . 1المدمر والمميتالسباق 

 

 

اال ان واقع األحداث العملي قد أثبتت ان هناك بعض الدول قامت بخـرق              

هذه االتفاقية وبعض الدول التي لم توقع على هذه االتفاقية اسـتطاعت الحـصول              

على السالح النووي والحصول على أولويات صناعته وأصبحت قريبة جداً مـن            

، إضافة الـى ان بعـض األفـراد         لي ككل ح الخطير على المجتمع الدو    هذا السال 

والجماعات استطاعت الحصول على هذه األسلحة من خالل سرقات عالمية تقـوم            

بتنفيذها منظمات دولية إجرامية وبالتالي أصبح العالم يحوطه الخطر مـن خـالل             

                                                 
  213 ص ، 1993ادويتس العكرة ، االرهاب السياسي ، بيروت ، دار الطليعة ، . د )1



163 
 

وصول هذه األسلحة الى المنظمات اإلرهابية التـي تهـدف دائمـاً الـى تـدمير       

 .لجنس البشري المجتمعات وإبادة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 
 

  اإلرهاب والسالح النووي
 

 ، النسبية النشتاين انقالباً مذهال في مجال علوم الرياضيات والطب          النظرية أحدثت

بعد هذا االكتشاف بدراسة العلوم الذرية من اجل محاولة اكتـشاف           قد قام العلماء    و

بوضع موديالً جديداً للذرة وجسيماتها وهـذا        ))نيلز بوهر ((قام   و ،التركيب الذري 
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 وقد بين ان النواة     ،الموديل يتعلق بالتركيب الذري وهو أشبه بالمجموعة الشمسية       

تشبه الشمس ويدور حولها الكترونيات في مدارات مختلفة تشبه دوران الكواكـب            

 . )1(حول الشمس 

 تحقيـق   مـن )) أرنست شادويك (( تمكن العالم االنكليزي     1932وفي عام   

اكتشاف كبير عبارة عن اكتشاف جسيم متعادل داخل النواة في الذرة ووزنه يعادل             

وقد أبدى هذا االكتشاف الى تغييـر       )) النيوترون((وزن البركان وأطلق عليه اسم      

مفاهيم العلماء عن تركيب نواة الذرة وأصبح معروفا أنها تتركب من بروتونات و             

  . )2(ط كما هو مفهوماً في الماضي نيوترونات وليست من بروتونات فق

بمحاولـة اسـتخدام    )) انريكـو فيـرمن   ((وبعد ذلك قام العالم االيطـالي       

وذلك من اجل الحـصول علـى النظـائر         )) ألفا((النيوترونات بدالً من جسيمات     

المشعة الصناعية وبالفعل حصل على عناصر مشعة وزنها الـذري أعلـى مـن              

، د كانت النتيجة محيـرة وغيـر واضـحة       فق)) رانيوملليو((اما بالنسبة   )) الفلور((

وضل هذا العالم يواصل أبحاثه حتى اكتشف تأثير النيوترونات البطيئة على الفضة         

  .)3(وحصوله على نتائج هامة ومشجعة 

 وذلـك   1939وبعد اندالع الحرب العالمية الثانية في األول أيلـول عـام            

 تـشرين   11مريكي رسالة اينشتاين فـي      باحتالل ألمانيا لبولندا وتسلم الرئيس األ     

، فقد أمر الرئيس األمريكي بتشكيل      ، بدأت صناعة القنبلة الذرية    1939األول عام   

 وقد وافقت اللجنة علـى      ،لجنة استشارية لليورانيوم لرفع تقرير في هذا الموضوع       

، ووافقهـم الـرئيس     لسالح الذري بسرعة وفـي سـرية تامـة        ضرورة تصنيع ا  

تقر الرأي على ان تسير البحوث النووية بخطى واسعة في هـذا            وأس)) روزفلت((

 : وقد قسمت البحوث النووية الى اتجاهين ، المجال وبسرية شديدة

                                                 
ووي ، الم . د )1( اب الن ة واإلره ة الذري اقي ، القنبل د الب صطفى عب د م ة ، محم ة الثاني ة ، الطبع ة األآاديمي كتب

  .26 و 25 ، ص1995القاهرة 
ع ،                 . د )2( شر والتوزي ة للن  ، 1966ممدوح عبد الغفور حسن ، الطاقة النووية لخدمة البشرية ، الشرآة العربي

 . وما بعدها 12 ص
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آرثـر   ((األول هو بحوث التفاعل المتسلسل وتولي رئاسـتها العـالم األمريكـي           

تـم   وهذا القرار قد     ،، واالتجاه الثاني هو مشروع تصنيع القنبلة الذرية       ))كومبتون

  . 1941اتخاذه في شباط عام 

ان ،  حيـث     )1(لطاقة الذريـة    ا ل  ميالد 1942 من كانون األول عام      2يعد  

ـ             للتفجيـر   ةاستخدام هذا السالح يؤدي الى آثار مدمرة ومن التـأثيرات البيولوجي

النووي وهي تصيب اإلنسان والكائنات الحية من جراء هذا التفجير وتندرج تلـك             

، لموجة اإلعصارية الالفحة والصدمة   أنواع وهي إصابات ا   اإلصابات تحت ثالثة    

، واصابات اإلشعاعات النووية او لحروق او إصابات اإلشعاع الحراريواصابات ا

 . )2(المرض اإلشعاعي 

هناك أنباء متكررة تظهر بين الحين األخر وعلـى مـدى الثالثـين سـنة               

، من بعض ء او البلوتونيومم العالي اإلثراالماضية وهو اختفاء كميات من اليورانيو

 وقـد كـان يجـرى       ،المنشآت األوربية واألمريكية النووية في ظروف غامـضة       

وصـول الـى    تحقيقات عن هذا االختفاء ولكن هذه التحقيقات لم تكن تسفر الى ال           

، واالستنتاج المنطقي من هذا االختفاء هو انـه عمليـات           نتيجة حول هذا االختفاء   

لمخابرات في دول تسعى إلنتاج األسلحة النوويـة        سرقة تخططها بعض وكاالت ا    

 وتقوم بها بعض العصابات المعروفة بقدرتها علـى عمليـات الـسطو             ،في السر 

، وما هو المثير للعجب هـو       مة، كما يحدث في تجارة المخدرات     والتهريب المنظ 

 في أماكن سرية وتحت حراسـة       ، رغم وضعها  رقة مثل هذه المواد   كيف يمكن س  

 بين بعض من يقومون بالتخطيط علـى        ئثير الشك حول وجود تواط    ، مما ي  مشددة

 اال ان التغييرات السياسية العالميـة والتـي   ،هذه المواد وبين من يقومون بسرقتها  

،  فـي الحـسبان    وقعت بعد ذلك أدخلت عمليات السطو هذه في اتجاه جديد لم يكن           

وف العالميـة مـن     ، ثارت المخا  تحاد السوفيتي الى دول الكومنولث    فبعد تفكك اال  

توزيع المخزون الحربي السوفيتي من المواد النووية بين أربـع دول بـدالً مـن               

                                                 
امعي ، االسكندرية ،       حسنين المحمدي بوادي  . د )1( ر الج  ص ، 2007 ، االرهاب النووي لغة الدمار ، دار الفك
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حكومة مركزية واحدة وانخفاض درجة الصرامة في التحفظ عليها ممـا يجعلهـا             

 .)1(ي المافيا النوويةعرضة للوقوع في أيد

متخوف منه ، ففي منتصف عـام       ولم يمض وقت طويل حتى وقع ما هو         

فادت األنباء بأن السلطات الروسية قد ألقت القبض على أربعة أشـخاص            ، أ 1994

ن كيلو غرام من اليورانيوم للبيع ألحدى المؤسسات األجنبية بـسعر           ييعرضون اثن 

ثالثمائة دوالر للغرام الواحد ، وكان أحد هؤالء األشخاص يعمل في مؤسسة أنتاج             

، ووضعها في داخل ثالجـة      1992د قام بسرقة هذه الكمية عام       هذا اليورانيوم وق  

 األمر الذي أثار تساؤالت حول وجود حوادث        ،، حتى قام بعرضها للبيع    في منزله 

سرقة متشابهة لم يتم اكتشافها ومنذ ذلك الوقت أصبحت قضية تهريب اليورانيـوم             

والبلوتونيوم من روسيا وبعض جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق تسيطر علـى           

بية بل ودول العالم كله خشية من تصاعد االرهاب النـووي           اهتمامات الدول الغر  

 وقد اعترف المسؤولون الروس بـأن حـوادث سـرقة           ،وانتشار األسلحة النووية  

، ئل الكفيلة بمنعها  ، وان روسيا ال تملك الوسا     هريب المواد النووية غير مستبعدة    وت

لة فـي الـدول     حتى ولو كان نظام اآلمان والرقابة ال يقل كفاءة عن النظم المماث           

 .النووية

ها بـين عـدة     يؤكد الخبراء ان ضخامة كميات المواد النوويـة وانتـشار         

، والسرية التي أحاطت بطبيعة عمل هذه المؤسسات في         مؤسسات عسكرية ومدنية  

 كمـا ان    ، السابق يجعل من الصعب فرض رقابة فعالة عليها أالن          السوفيتي النظام

وانين وعدم توفر التمويل الـالزم للمؤسـسات        انهيار النظام العام وعدم تطبيق الق     

العسكرية والنووية والرغبة في تحقيق الشراء السريع والمرتبات الـضئيلة التـي            

، بل وتوقف صـرف رواتـبهم لعـدة          عليها العاملون في هذه المؤسسات     يحصل

شهور، قد جعلهم صيداً سهالً أمام اإلغراءات العديدة التي يتعرضون لها لتهريب            

 وكذلك يشير الخبراء الروس ان روسيا اسـتحوذت         ،ئيلة من هذه المواد   كميات ض 

جودة في االتحـاد الـسوفيتي      على الجزء األكبر من المواد النووية التي كانت مو        
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 من األفراد والجماعات المرخص لهم بالعمل في المـواد          14500، وهناك   السابق

النووية لتوليد الكهرباء   والمنتشرين في الصناعات العسكرية والمفاعالت      . النووية  

ومراكز األبحاث والمستشفيات والمصانع وقد كشفت الشرطة األلمانية منذ فتـرة           

عن ضبط بعض المواد المشعة المهربة في مطار ميـونخ كمـا ينـاقش حلـف                

 .األطلنطي كيفية مساعدة روسيا على منع تسرب موادها النووية الى الخارج

ان يأتي الوقت الذي نرى فيه الـسماسرة         وإذا كان األمر كذلك فال نستبعد       

 ومما يصعب عملية الكـشف عـن هـذه          ،يقومون بتسويق رؤوس نووية جاهزة    

يمكـن ان   و ، انه ال يمكن الكشف عنها بسهولة باجهزة عادية،          السرقات وتهريبها 

يؤدي جهل الذين يهربونه بكيفية التعامل معه الى تسربه في البيئة وتنشأ عن ذلك              

 يضاف الى ذلك انـه ال توجـد هنـاك           ،طيرة ال يمكن التخلص منها    أثار بيئية خ  

معلومات أكيدة عن كميات البلوتونيوم المخزونة في كل مـن أمريكـا واالتحـاد              

 . )1( ولكنها على أي الحاالت ال تقل عن مائتي طن ،السوفيتي السابق

نيـا  هذا باإلضافة الى ما هو موجود في باقي الدول النووية مثل فرنـسا وبريطا             

 لكل هذه األسباب السابقة مـن       ،وباقي الدول مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية      

الممكن ان تسهل وقوع هذه المواد النووية في يد المنظمات اإلرهابية اإلجرامية او             

بعض األفراد الذين يقومون بالعمليات غير المشروعة مثـل التهريـب وتجـارة             

نظمات من استخدام هذه األسلحة المـدمرة        حيث تمكن هذه الم    ،المخدرات وغيرها 

 .ى اقل تقدير بالتهديد باستخدامهافي القيام بأعمالهم اإلرهابية الدموية او قيامهم عل
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 

 لثورة التكنولوجية وأسلحة الدمار الشاملا 
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استخدم اإلنسان المواد الكيميائية في المبيدات الحشرية من اجل مقاومة الحشرات           

، وتبين مدى خطورتها على تسمم اإلنسان       ات التي تفتك بالمحاصيل الزراعية    واآلف

والماشية فتطور استخدام هذه المبيدات الى استعمال أنواع من الغازات السامة في            

الحروب وذلك من اجل التأثير على الجنود لكي يخرجوا من مخابئهم تمهيداً لكشف      

دام األسلحة الكيميائية في الحـروب لهـا         وتبين أن استخ   ،أوكارهم وغزو مواقعهم  

 .تأثير كبير فيما تنتجه من دمار وإبادة للجنس البشري

 بين كل من تركيا وفرنسا ضد روسيا القيصرية          القرم نشبت حرب وحينما  

كان لها تـأثير     و الغازات السامة ، استخدمت فيها    1856 حتى عام    1854في عام   

 1914 وفـي عـام      ،لكائنـات الحيـة   كبير فقد أحرقت المزروعات والغابات وا     

، وكانت نتـائج هـذا      السامة في الحرب العالمية األولى    استخدمت ألمانيا الغازات    

  .)1(االستخدام إصابات بالغة وكبيرة في عدد الجنود 

 كبير على الفتك بالكائنات  تأثيرفلها أيضاً اما ما يخص األسلحة الجرثومية 

 نطاق واسـع    علىاستخدمت األسلحة الجرثومية    تعتبر اليابان اكبر دولة     و ،  الحية

 1945 و   1935منذ غزوها للصين ودول جنوب شرق أسيا في الفترة مـا بـين              

بنـشره  ء الطـاعون و   ، باستخدام وبـا   مت اليابان أثناء حربها مع الصين     حيث قا 

 . 1944مع االتحاد السوفيتي في عام بنشره على حدودها ، وكذلك بالطائرات

 

 ألسلحة الكيميائية في الحروب تأثير ا: أوالً 

، وقـد اسـتخدمت كأسـلحة       ميائية أساساً ضد األفراد    األسلحة الكي  تستخدم

، ولكن التطورات الحديثة تبين مـع ذلـك ان           التاريخ حتى يومنا هذا    يكية عبر تكت

 وفـي   ،بعض الكيمياويات المستحدثة يمكن ان تكون لها أهمية كأسلحة إستراتيجية         

ب العالمية األولى استخدمت هذه األسلحة وقـد اسـتخدمها           أثناء الحر  1914عام  

، وقد استخدم الفرنسيون    ل تحتوي على مادة مثيرة للحساسية     األلمان على شكل قناب   

 الصنف المـستخدم لفـض حـاالت        قنابل من نوع الخرطوش مسيلة للدموع من      
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تركيز ، ولم يكن لتلك النوعية من الهجوم أي تأثير عسكري يذكر نظراً لقلة    الشغب

 وان  ،المواد المستخدمة عند انتشارها في الخالء ولم تسبب اال إسالة وقتية للدموع           

أول استخدام على نطاق واسع بالغازات السامة في الحروب الحديثة وهـو ذلـك              

، ، حيث كانت تعسكر جنـود الحلفـاء   قرب بلجيكا1915وم الذي حصل عام     الهج

، وقـاموا بفـتح الوقـاء       جاه الحلفاء رصة هبوب ريح شديدة ت    حين انتهز األلمان ف   

لكلور الذي هب على خنادق الحلفاء، فامتألت بسحب هذا         واسطوانات عديدة لغاز ا   

 . في صفوف الجنود التابعين للحلفاء، وقد أدى ذلك الى خسائر فادحة الغاز السام

 عنـد   يكون االسلحة الكيميائية عن طريق القذائف     استخدام   تطورت وسائل 

 . الكيميائية السامة بين القوات المعادية واسعا للموادشاراًتانارها إطالقها وانفج

، حيـث   ر في تطوير هـذا الـسالح الكيميـائي         وقد كان لفرنسا دور كبي    

استخدمت القذائف الكيميائية وطورتها ووضعت داخل هذه القذائف المواد الكيميائية  

ا أثنـاء الحـرب العالميـة       ، وقد استخدمته  ال من الذخيرة العادية التقليدية    السامة بد 

 وقد فاجئ هذا التطور األلمان مما دفع هذه األخيرة الى الثـأر             1916األولى عام   

واستخدمتها عام  )) مادة الماسترد ((من خالل صنع قذيفة كيميائية من مادة الخردل         

 وقد اعتبرت هذه المادة من أهم األسلحة الكيميائية التـي اسـتخدمت فـي               1917

كون لها تأثير على الجلد مـن خـالل         األولى وأشدها فتكاً حيث ي    مية  الحرب العال 

 ولم يكتفي األلمان بتطوير هذا السالح الكيميائي الى هذا الحد ،ظهور بثور او طفح

وهذه المادة تسبب العطـش     )) االوسين  (( بل قاموا بإضافة مادة جديدة وهي مادة        

لمادة تخترق الكمامات التي    ، وكانت هذه ا   و والتي كان يتم نشرها في الج      ،المستمر

  .)1(ها، وتدخل الى الجهاز التنفسيكان الجنود المعادين يلبسون

وقبل حدوث الحرب العالمية الثانية اكتشف في ألمانيا سـموم األعـصاب التـي              

،  كانت تجري على المبيـدات الحـشرية       تحتوي على الفسفور خالل بحوثهم التي     

الذي يعد أكثـر    )) السارين  (( ومادة  )) بون  التا(( وكان احد هذه السموم هو مادة       

وقد كان للواليات المتحدة األمريكية دور في تطوير هـذا      ،  سمية من المادة السابقة   
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 اإلصـابة   السالح من خالل أنتاج أسلحة كيميائية أخرى ضد األعصاب ينتج منها          

، بل أيضاً عن طريق امتصاص الجلد لهـا وبكميـات   ليس فقط عن طريق التنفس 

 . لة قلي

امج  وبعد الحرب العالمية الثانية استمر إجراء البحوث العديدة واستمرت بر         

، الذي هو يعد بال شك نـذير شـؤم نحـو تغييـر              التطوير في ميدان هذا السالح    

، ة لهذه النوعية من المواد السامة     جوهري يتوعد اإلنسان في االحتماالت المستقبلي     

  .)1(ولما تحتويه من خصائص فتاكة باألفراد 

 

 ير األسلحة البيولوجية في الحروبتأث: ثانياً 

تـل  األسلحة البيولوجية على كائنات حية تسبب أمراض خطيـرة تق         تحتوي

حتوى على جراثيم مرض فائق     يكون فعاالً أذا أ   ، و اإلنسان والحيوان وحتى النبات   

وان  ،، وتكاثر جراثيم هذا المرض بـسرعة      العدوى، ال توجد ضده مناعة طبيعية     

 ان تكون أسلحة بيولوجيـة تقليديـة، او         ، فهي اما  صنيف الحديث لهذه األسلحة   الت

شكل مجموعة  وعين لألسلحة البيولوجية احدهما ت    هناك ن و،  أسلحة مصممة صناعياً  

بق أيـضاً علـى     ، وان هذا التقسيم ينط    مبيدة وأخرى تسبب العجز واإلعاقة    فتاكة  

بيولوجي والكيميائي يوجـد بينهمـا      ، ولذلك فأن كال السالحين ال     األسلحة الكيميائية 

، ألن استخدامهما والتعامل بهما محـرم لـدى         بطة مشتركة سيكولوجياً وقانونياً   را

 .القانون الدولي 

 عن طريق بث ونشر سحب من الجراثيم         األسلحة البيولوجية الفتاكة   تستخدم

جـة  لمرض معين فوق المنطقة المستهدفة او مع الريح المتجهة نحوها وتكون النتي           

مـرض  ((مـراض   ، ومـن هـذه األ      المستهدفة لتلك الجراثيم   ةالمجموعاستنشاق  

ذا المرض يوجد عـادة فـي       وه ))بالحمى المحنية   (( وهو المسمى   )) األنثراكس  

 اما اذا تـم  ى اإلنسان عن طريق هذه الحيوانات،، التي يمكن ان ينتقل ال   الحيوانات

فأن اآلثار الناجمـة عنهـا       )) ايروسل(( نشر هذه البكتريا في الهواء في صورة        
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 ويتم قذف جراثيم األسلحة البيولوجية في الحروب عن طريق قاذفات           ،تكون فتاكة 

 واستنادا الى تقرير هيئة الـصحة       ،القنابل الخفيفة التي تطير على ارتفاع منخفض      

العالمية في هذا الصدد فأن قاذفة قنابل خفيفة يمكنها ان تسقط عدد كبير من القنابل               

يولوجية التي تحتوي كل منها على خمسين كغم من بودرة السالح البيولـوجي             الب

سبب نسبة عاليـة      يمكن ان ت     عمودي على ممر الريح     كم 2الجاف في خط طوله     

ويمكن أيضاً إسـقاط تلـك      ،  مساحة ال تقل عن عشرين كم مربع      من الوفيات في    

 .)1(خبراء الجراثيم وذلك عن طريق الرش المباشر من القاذفات ويقول ال

ومن األسلحة البيولوجية األخرى التي يمكن اسـتخدامها عـسكرياً هـي             

،  العظام، وفيروسات الحمى المحنية، وفيروسات الحمى الـصفراء        فيروسات لين 

 . اوفيروسات الطاعون والكولير

الحماية من هذه األسلحة البيولوجية وذلك لعدم وجـود         وهناك صعوبة في    

، وحتى في حال     الغالبية العظمى لهذه الفيروسات    دمضادات حيوية وتطعيمات ض   

وجود مضادات حيوية لها فأنه يمكن التغلب عليها من خـالل تكثيـف الهجـوم               

 و ،البيولوجي وتوسيع نطاقه واستخدام جراثيم مقاومة للعقاقير والمضادات الحيوية        

مخـابئ  للحماية من هذه الجراثيم يتم عن طريق ارتداء الكمامات او اللجوء الى ال            

المزدوجة بمرشحات هوائية خاصة يمكن ان يقي من الخطر هذه األسـلحة اال ان              

 األسلحة حتى يمكن االستعداد هذا مشروطاً طبعاً بحدوث إنذار مسبق باستخدام هذه    

، إضـافة الـى   ار أجهزة إنذار مسبقة تفي بالغرض، ولكنه لحد أالن لم يتم ابتك لها

وتوفير مالجئ لهم يحتاج الى جهد ووقت دون        تزويد السكان المحليين بالكمامات     

 .أكيدة ضد الهجوم البيولوجي عليهمالتوصل الى حماية 

تها الفيروس الفنزويلـي    ، ومن أمثل   بيولوجية تسبب العجز او اإلعاقة     وهناك أسلحة 

، وهذه األسلحة ال تختلـف      فيروس يسبب الصداع الشديد والقيء    ، وهو   لمخ الخيل 

ا او اسـتخدامها او طـرق       الفتاكة من حيث وسائل نشره    عن األسلحة البيولوجية    

 .مجابهتها
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 هذه األسلحة عن حيز تحكم المهاجم       ومن الناحية العسكرية يمكن ان تخرج     

قبـل  ، باإلضافة الى نبذ هذه األسلحة مـن         د األسلحة التقليدية مفضلة عليها    لذا تع 

ـ      القادة العسكريين والسياسيين   د جعلـت الـدوائر     ، أضافه الى الدوافع األخالقية ق

التالي ال تولي اهتمـام      وب العسكرية العليا في غالبية دول العالم تشعر باالشمئزاز       

 .خاص بها

ويمكن مواجهة خطر األسلحة البيولوجية عن طريق اقتناع الدول بأن مثل           

 ،هذه األسلحة الفتاكة قد يضيف قليالً او ربما ال شيء الى قـدرتها اإلسـتراتيجية              

 الذي يهدد الجنس البشري     رن بشيء مقابل الدمار الهائل والشامل     ولكن ذلك ال يقا   

، والتي تحرمهـا    تماماً عن إنتاج مثل هذه األسلحة     ، فالحل أذن هو اإلقالع      بالفناء

 وكما سبق ان ذكرنا ان هذه األسلحة تمثل نفوراً أخالقياً مصدره            ،المواثيق الدولية 

الوثيقة بالطب وإنقاذ حياة البـشر ال       هو ان العلوم البيولوجية والكيميائية وصلتها       

، ولـذا يجـب ان      داف عسكرية في أي بقعة من العالم      يجب ان تستغل من اجل أه     

، ومثلها في ذلك األسلحة الكيميائية والتي       ع السالح البيولوجي هدفاً دولياً    يكون نز 

 )1(.تمثل مشكلة دولية مباشرة

، تحـدة األمريكيـة    لدى الواليـات الم     مخزون كبير  يوجد من هذه االسلحة   

، كما ان هناك عدد كبير من الدول يمتلك عـدد           ) االتحاد السوفيتي سابقاً  (وروسيا  

 ويمكن بعد تصنيعها ان تحصل المجاميع اإلرهابية على هذه األسلحة والتي            ،منها

، او يمكن ان تقوم بعض       أفراد المجتمع  ال يهمها في حقيقة الواقع عدد الضحايا من       

ى الجماعات اإلرهابية لغرض استخدامها فـي دول أخـرى او           الدول بإعطائها ال  

يمكن ان تملك هذه المجاميع طرق استخدامها وصنعها ولما لهذا من تهديد كبيـر              

 . ليس لدولة معينة فحسب بل تعد تهديداً لكافة دول العالم 
 

 ثير األسلحة الذكية في الحروبتأ: ثالثاً 

 المـدمرة مـستمرة لـسنوات       ليابان ظلت آثاراستخدام القنبلة النووية في ا     

لى الحـصول    وعلى اثر هذا سعت كل الدول ا       ،طويلة وربما حتى يومنا الحاضر    

                                                 
 88 صبوادي ، مصدر سابق ، حسنين المحمدي  )1



173 
 

، 1949، وتمكن االتحاد السوفيتي من الحصول عليه عام         على هذا السالح الحاسم   

، وتمكنـت دول    ع المتبادل بينه وبين أمريكا    ليحدث التوازن النووي وإمكانية الرد    

، وقد تم وضع    ح النووي منها الصين، وبريطانيا، وفرنسا     السالأخرى من امتالك    

ار هذا السالح بـين كـل دول        اتفاقية منع انتشار السالح النووي لكي ال يتم انتش        

، وإللزام باقي الدول بها ، وبالرغم من هذه االتفاقية فقد نجحت بعض الدول              العالم

، وأصبح  لهند، وباكستان  امتالك السالح النووي مثل ا     من الخروج منها واستطاعت   

الواليـات المتحـدة    : مـن   الدول التي تمتلك السالح النووي هي كـل         إن  رسمياً  

، ، والصين، وبريطانيا وفرنـسا    )تيبعد انهيار االتحاد السوفي   (، وروسيا   األمريكية

 وظلت معظم الدول تسعى الى الحصول على هذا السالح وتنفق           ،والهند، وباكستان 

 )1(. المبالغ الطائلةفي سبيل الحصول عليه

 

فترة مـا عـرف      على مدى أكثر من نصف قرن هي          السالح النووي  بقى

، مجرد سالح للردع ما بـين المعـسكرين الغربـي بقيـادة             عنها بالحرب الباردة  

، وبعد إنتهـاء الحـرب      الواليات المتحدة والشرقي بقيادة االتحاد السوفيتي المنهار      

لجديد، سعت الواليات المتحدة حتى قبل ذلك الـى         الباردة ، وبداية النظام العالمي ا     

  مشروع الثورة في الشؤون العسكرية ، الذي بدأ بما عـرف           تأسيس قواعد واسس  

، ثم تحول الى    ، ثم تطور الى الدرع الصاروخي     )سالم السماء (او  ) بحرب النجوم (

 ، وذلك مـن    كل إمكانيات العلم والتكنولوجيا    الثورة في الشؤون العسكرية بتسخير    

الفعاليـة والـسرعة والقـدرة علـى         منظومة عسكرية غاية في التقدم و      اجل بناء 

الوصول والتأثير في أي جزء من أجزاء المعمورة في اقل وقت ممكن واقل قـدر               

، عن طريق تطوير وابتكار مجموعات عديدة من األسلحة   ممكن من القوى البشرية   

 .دمير الفائقة على الت، والقدرة والمفرقعات ذات الدقة المتناهيةوالقذائف
 

الموجـات، و    علـى الثـورة فـي تكنولوجيـا          اعتمد المشروع االمريكي  

، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وغيرها من التطبيقـات        تكنولوجيا الكمبيوتر 
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 وهكذا تجاوزت الواليات المتحدة األمريكية عـصر الـسالح          ،العديدة والمتنوعة 

ذيره ومحدداته الى عصر او عـالم األسـلحة         النووي ذو التدمير الشامل بكل محا     

 .الذكية
 

  سـعت   وقد كانت روسيا االتحادية في مقدمة من إدراك تلك األبعاد ولذلك          

ـ            يض األسـلحة   الى االتفاق مع الواليات المتحدة األمريكية على المضي فـي تخف

 وبالتالي الـتخلص مـن عبـئ        ،، تمهيداً للتخلص منها نهائياً    اإلستراتيجية النووية 

وتؤثر علـى    ،فيد جزء كبيراً من مواردها    تخزين وصيانة تلك األسلحة والتي تست     

، وهذا ما حدث بالفعل عندما تم التوقيع على         اتها في النمو والتطور االقتصادي    قدر

معاهدة تخفيض األسلحة اإلستراتيجية بين أمريكا و روسيا فـي حزيـران عـام              

أكثر من عشرين ألـف رأس       والتي تخلصت روسيا بمقتضاها من صيانة        2002

، ولكن ذلك يتطلب أكثر من عـشرة        ها، وكانت تسعى للتخلص منها    نووي بتخزين 

 . )1(أوربا  جاهدة للحصول عليها من أمريكا ومليارات دوالر تسعى
 

مي وتكنولوجي وقدرات وسـرعة     وبالرغم ما لألسلحة الذكية من تفوق عل      

ة تحقيق األهداف السياسية والعـسكري    ، فأنه تبقى لألسلحة النووية مجالها في        عالية

 ،بين القوى اإلقليمية  ، تحقيق التوازن االستراتيجي والردع المتبادل       وذلك من خالل  

، ومثال على ذلك ما تقوم به إسرائيل أالن وهي          حتى يتم التوصل الى اتفاق نهائي     

عطيات ، فعلى الرغم من أنها اقتربت كثيراً من م        دولة النووية الوحيدة في المنطقة    ال

، اال أنها ما    حت تملك ما يعرف باألسلحة الذكية     الثورة في الشؤون العسكرية وأصب    

، رغم أنها تـدرك تمامـاً ان        مشروعها النووي وبرؤوسها النووية   زالت تحتفظ ب  

ة من صـواريخ وقاذفـات      امتالك هذا السالح النووي وإمكانيات استخدامه المادي      

ء آخـر فهـي بحكـم األوضـاع         ، والقدرة على استخدامه شي    وغواصات شيء 

تخدام السالح النووي   ، ال تستطيع اس   ية والجيوبوليتكية والديموجرافية  الجيوستراتيج
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رسـالة  احتفاظها به إنما هو     مقدمة ضحاياه، وإن    ، وإال ستكون هي في      بأي حال 

 . ةردع للدول العربية المعني
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 المبحث الثالث 
 

 لدوليةالصراعات ات ولتوتراا اإلرهاب و
 

، وفي مقابل هذا عدم قدرة بعـض        تتنامى وتتطور  ظاهرة اإلرهاب العالمي     بدأت

، كمـا هـو الحـال       م سيطرتها على مشروعاتها النووية    الدول النووية على أحكا   

، فأنه مـن الممكـن ان يحـدث         النووية لالتحاد السوفيتي السابق   بالنسبة للترسانة   

 ، النووية بشكل او بآخر الى المنظمـات اإلرهابيـة         تسريب لبعض تلك اإلمكانيات   

، ألن تلك المنظمات اإلرهابية ال تملك وال تقدر على          خطورة الكبرى وهنا تكمن ال  

 من ذلك قد يدفعها امتالكها      وهو،  توفير األمان الكافي لتلك المواد شديدة الخطورة      

أثيرها إضـافة   لهذه األسلحة الى استخدامها بطريقة عشوائية ال يعرف احد مدى ت          

 .س البشري والكائنات الحية األخرىالى الدمار الذي تخلفه هذه األسلحة بالجن

، ولمعرفـة  لجنس البشري والكرة األرضية اجمعومن اجل السالم وحماية ا    

، فقد تم إنشاء معاهـدة منـع انتـشار          العالم بالخطر النووي المحدق بنا    كافة دول   

سلحة اخذ يتصاعد مـؤخراً بعـد انهيـار         ، حيث ان خطر هذه األ     نوويةاألسلحة ال 

، والذي شـجع     ما يسمى بالنظام العالمي الجديد     االتحاد السوفيتي وتحول العالم الى    

على التهديد باستخدام السالح النووي في وجه الدول التي ال تملكه وال سيما الدول              

ة ، اال بعـض األنـشط      من أي نوع   العربية واإلسالمية وال حتى لها قدرات نووية      

والتـي  )) االستخدامات السلمية للطاقة النووية     (( التي يطلق عليها التعبير السلمي      

 ،ليس لها بين الدول العظمى من يهب للذوذ عنها في حالة تعرضها للخطر النووي             

، ألن   التوازن الدولي في الرعب النـووي      ولقد كان وجود االتحاد السوفيتي يحقق     

 وكان مفهوماً   ،اً لتحقيق بعض هذا التوازن     في الشرق األوسط كانت دافع     همصالح

ان أي اعتداء نووي او تهديد نووي في العالم العربي كان سيواجه بالمثـل فـي                

 . 1أوربا بما ينذر بحرب نووية عالمية تقضي على الجنس البشري تماماً 
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، خاصة بعـد حـادث      د استراح الى هذا التوازن الدولي     ويبدو ان العالم العربي ق    

الذي استخدم كمبرر في التراخي واالستكانة فـي ظـل التـوازن            )) يلشير نوب ((

 ولم يحسب العالم العربي     ،الدولي الذي كان يظن انه يبعد عنه شبح الرعب النووي         

، عنـدما   أطاحت بهذا التوازن في لمح البـصر      التغيرات الدولية المتسارعة التي     

ووي يحقـق التـوازن     انهار االتحاد السوفيتي وخرج من الساحة الدولية كقطب ن        

، وبعـد هـذا االنهيـار        بذلك مكان الصدارة للقطب األوحد     النووي الدولي وأخلى  

لالتحاد السوفيتي جاء تجديد معاهدة منع انتشار األسلحة النووية ليثبت األوضـاع            

، خاصـة بعـد     ط ويضع الدول العربية في أشد حـرج       النووية في الشرق األوس   

 . يدات بالعدوان النوويالتهد

جهة الدولية  التطرق الى صراعات الدول والموا    لى هذا األساس يقتضي     وع

، والـى   اهدة منع انتشار األسلحة النووية    ، والى نصوص مع   لسباق التسلح النووي  

 . تقييم هذه المعاهدة 

 الصراعات والمواجهة الدولية لسباق التسلح النووي : أوالً 

دينتي هيروشـيما وناجـازاكي عـام       بعد حادثة اليابان بإلقاء القنبلة الذرية على م       

 ذهل العالم لبشاعة هذا الحـادث المرعـب         ، وانتهاء الحرب العالمية الثانية    1945

، وألن لهذا آثر جعلت كـل        حادث آخر في تاريخ البشرية كلها      الذي ال يدانيه أي   

، وما هـي الوسـيلة التـي        ويدولة تفكر ماذا لو تعرضت لمثل هذا العدوان النو        

، حيـث   اق نحو التسليح النووي    وبدأت الدول بسب   ، المصير المفجع  تحميها من هذا  

الوحيـدة  بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت الواليات المتحدة األمريكية الدولة  

، وتملك قدرات صنعه من الناحيـة التكنولوجيـة ومـن    التي تملك السالح النووي 

رار هذا السالح قبل    الى أس ، وظنت ان الدول األخرى لن تصل        االقتصاديةالناحية  

، تكون أمريكا خاللها قد فرضت سيطرتها على العالم بأسره فـي            عشرات السنين 

ع أي دولة من محاولـة الوصـول        ، بل ستمن  ظل انفرادها بامتالك السالح النووي    

ولكن هذا الظن قد خاب عندما فجر االتحاد السوفيتي قنبلته الذرية األولـى              )1(أليه
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، ول اختبار بتفجير قنبلتها الذريـة      قامت بريطانيا بأ   1952ام   ، وفي ع   1949عام  

وعندها تيقنت أمريكا ان الدول األخرى التي وعت هذا الخطر عملت على امتالك             

، وان   الذرية أسرع مما كان محسوباً له      التكنولوجيا النووية التي تمهد لصنع القنابل     

 وهذا السباق قد    ، الدولية هناك سباق المتالك السالح النووي كأحد مظاهر العظمة       

 . )1()) الذرة من اجل السالم (( دفع أمريكا إلعالن برنامج 

 دولياً حرصاً على االمـان      ترحيباً)) الذرة من اجل السالم     (( برنامج  القى  

،  ، واالستمتاع بجانبها الحسن فقط     النووية ، ورغبة في توقي شر التكنولوجيا     النووي

 الى االتفـاق علـى       دفع ،انتشار االسلحة النووية  الخرى من   الخوف لدى الدول ا   و

، فكانت   ويوقفه او يحد منه بقدر االمكان      اجراء يواجه هذا الخطر المحدق بالبشرية     

معاهدة منع انتشار االسلحة النووية التي ظهرت في صورتها النهائيـة ودعيـت             

مـدة   ل 1970 آذار    وبدأ سريانها في   1968الدول االعضاء للتوقيع عليها في عام       

 وبال شك   ، دولة 169، ووصل عدد الدول التي انضمت اليها        خمسة وعشرين عام  

ان الدول العظمى التي تملك االسلحة النووية هي المهيمنة على نصوص المعاهدة            

، علماً بأنه كان قد سبق هذه المعاهدة عـدة          سمح لها بالتمييز على باقي الدول     بما ي 

امريكا واالتحاد السوفيتي الـسابق،     بين  محاوالت لوضع حد لسباق التسلح النووي       

ـ طدة في الظهور اال بعد ان تعـب الق        ، ولم تنجح هذه المعاه    ولم تكلل بالنجاح   ان ب

 .الكبيران من هذا السباق المجنون 

نها لم توقـف    ا، خاصة و   المعاهدة من كل جانب    وجه الى بدأت االنتقادات ت  

تالك المزيد مـن االسـلحة      مالسباق بين كل من امريكا واالتحاد السوفيتي على ا        

 اال ان   ،ه االنتقادات والخروقات للمعاهـدة    ورغم كل هذ  النووية، ووسائل حمايتها،    

، 1995 في عـام     ، وكان االمل معقود على انتهاء اصلها      هذه المعاهدة ولدت لتبقى   

، فقـد انهـار االتحـاد        اال ان ذلك لم يحدث     ،، وتفادي سلبياتها  حتى يمكن تعديلها  

 فأستخدمت امريكـا كـل وسـائل        ،موعد النظر في تجديد المعاهدة    السوفيتي قبل   
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التهديد والترغيب ألجبار المجتمع الدولي على التجديد النهائي للمعاهـدة دون أي            

 . فبقيت المعاهدة كما هي وبقيت سلبياتها،تعديل

لديها مخزون  هناك دول ، صنعت وفجرت القنبلة النووية   ان بعض الدول

، بحيـث يمكنهـا صـنع القنبلـة         ك دول اخرى طورت قدراتها    ا ان هنا  ، كم منها

 كذلك تدل بعض الدراسات االسـتراتيجية       ،غضون شهور قليلة عندما تريد ذلك     بو

، وقد تمكنت من صنع هذه      تملك ما ال يقل عن مائة رأس نووي       على ان اسرائيل    

، واخيراً فقـد    ها التي اجريت في الصحراء الكبرى     الرؤوس دون ان تجري تجارب    

اعلن كبار المسؤولين االمريكيين ان اسرائيل دولة نووية ورغـم ذلـك التزمـت              

  .)1(اسرائيل الصمت ولم تعلق على ذلك 
 

 اهدة منع انتشار األسلحة النوويةاهم نصوص مع: ثانياً 

، ودعـت   اهدة منع انتشار األسـلحة النوويـة      وضعت الصورة النهائية لمع   

 1970، وبدأ سـريانها فـي آذار عـام          1968 للتوقيع عليها في تموز عام       الدول

التوقيـع عليهـا    وولألنضمام الى المعاهدة يجب على الدولة الراغبة في االنضمام          

لمكلفـة  ، وايداع وثائق التصديق لدى الدول ا  أوالً، ثم التصديق عليها ثانياً    بالموافقة  

، لمتحـدة دة االمريكية ، والمملكة ا، وهي الواليات المتح   بتلقي هذه الوثائق وحفظها   

، وتصبح الدولة منظمة الى المعاهدة وملزمة بها مـن تـاريخ            واالتحاد السوفيتي 

) 11( دولة، وتتكـون مـن       169  وانظم الى هذه المعاهدة    ،أيداع وثائق التصديق  

، اضافة الى الديباجة    مادة، تشمل بعضها فقرة واحدة، والبعض اآلخر عدة فقرات        

اليها الدول لديباحة على االهداف التي تسعى  وتنص ا،التي تعتبر جزء من االتفاقية

، وأهم نقـاط هـذه      سس التي تستند عليها في أبرامها     ، واأل االطراف في المعاهدة  

، وان  ووية تنزل الدمار بالبـشرية قاطبـة      الديباجة هو التأكيد على ان الحروب الن      

  والدعوة الى التعـاون علـى منـع   ،انتشارها يزيد كثيراً من اخطار هذه الحروب   

انتشار األسلحة النووية وعلى تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية           

سملية للـدول    واتاحة جميع تقنيات الطاقة النووية ال      ،على األنشطة النووية السلمية   
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، باألشتراك والتعاون فيما بينها بالنظر الى اهميـة الطاقـة           االطراف في المعاهدة  

، اضافة الـى    ية للتفجيرات النووية  مات السلم ل االستخدا النووية في التنمية بما يشم    

الزام الدول في عالقاتها وفق ميثاق االمم المتحدة باالمتناع عن التهديد بـالقوة او              

 . )1(استعمالها ضد وحدة اراضي اي دولة او استقاللها السياسي 

وأخـرى   الى دول نووية     دول، انها صنفت ال   ونلخص ما جاء في المعاهدة    

ووية ، وان المعاهدة الزمت الدول النووية باالمتناع عن نقل أي متفجـرات             غير ن 

نووية الى أي دولة غير نووية أو مساعدتها في أحراز أي أسـلحة أو متفجـرات                

نووية أو تشجيعها أو حثها على تصنيع أو الحصول على أي أسلحة نووية بـأي               

لوقت يحظـر علـى أي      وسيلة من الوسائل المباشرة أو غير المباشرة وفي نفس ا         

دولة غير نووية صنع أو امتالك أو الحصول على أي أسلحة نووية أو السعي بأي               

د الالزمة  طريقة مباشرة أو غير مباشرة في محاولة الحصول على الخبرة أو الموا           

 .لصنع القنبلة النووية

 كما ان المعاهدة أخضعت الدول غير النووية الموقعة على المعاهدة لنظام           

لتفتيش من قبل األمم المتحدة ممثلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد            خاص ل 

من األلتزام ببنود المعاهدة خاصة من عدم توجيع التكنولوجيا أو المواد األنشطارية          

ربيـة أو   مثل البلوتونيوم واليورانيوم من االستخدامات السلمية أو األغـراض الح         

ء بالمعاهدة بأنه يبدأ التفـاوض حـول نظـم          ، وقد جا  صناعة المتفجرات النووية  

التفتيش بين الدول المصدقة على المعاهدة وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل            

ستة أشهر من تاريخ سريان المعاهدة اما بالنسبة للدول التي تصدق على المعاهدة             

فـي كلتـا   بعد فترة الستة أشهر فأن التفاوض حول نظم التفتيش يبدأ منذ تصديقها          

 شـهراً   18الحالتين يجب االتفاق على نظم التفتيش وسريانها خالل فترة اقصاها           

، وفي مقابل هذا االلتزام يسمح للـدول   من بداية التفاوض على هذه النظم   من بداية 

المصدقة على المعاهدة تبادل الخبرات والمواد والمساعدات فـي كافـة نـواحي             

دون اي قيود حتى في مجال استخدام التفجيرات        التطبيقات السلمية للطاقة النووية     
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النووية في االغراض السلمية بالتعاون مع احدى الـدول النوويـة التـي تـوفر               

فجـرات  المتفجرات للدول غير النووية على ان تقوم الدولـة النوويـة بنقـل المت             

موجب المعاهدة يحق ألي دولة مـن        وب ، كما انه  وتفجيره حسب تخطيط المشروع   

رائيـة  عضاء تقديم مقترحات لتعديل بنود المعاهدة حسب الخطوات االج        الدول اال 

، ويحق ألي دولة ان تنـسحب مـن المعاهـدة اذا            المنصوص عليها في المعاهدة   

 . شعرت في أي وقت ان المعاهدة لم تعد تخدم مصالحها 

 

 تقييم معاهدة منع انتشار األسلحة النووية : ثالثاً 

 1970عـام   لحة النووية وسرى مفعولها في      ر األس بدأت معاهدة منع انتشا   

 تطبيق هذه المعاهدة خالل الخمس والعشرين سنة        ويظهرمن،  1995وانتهت عام   

 وجهت لها بعض االنتقادات مـن       حيث ،بعض السلبيات  ان لها  من عمرها    األولى

، وعند اقتراب موعد تجديدها عقد فـي عـام          ثير من المهتمين بالشؤون النووية    ك

حضيري من اجل النظر في أمرها وكان لهذا االجتمـاع فرصـة             اجتماع ت  1994

، خاصـة الـدول التـي       ا في اعادة النظر في موقفها منها      للدول التي وقعت عليه   

 .شعرت ان المعاهدة لم تحقق المرجو منها بالنسبة لها

المسألة األولى هو ان    ،وقد أهتم الرأي العام بهذا الحدث وأكد على مسألتين          

قت المرجو منها في منع انتشار االسلحة النووية في العـالم، امـا             المعاهدة هل حق  

بالنسبة للمسألة الثانية فهي هل حققت هذه المعاهدة االمن النووي لكل دولـة مـن               

 . )1(الدول التي وقعت عليها على حدة

كثير من الـشعوب التـي       حياة ال   لم تفلح هذه المعاهدة في تأمين      في الحقيقة 

، والتـي   قد يأتيها من الدول التي لم توقـع       من الخطر الذي    وقعت حكومتها عليها    

ولهذا فأنه ليس من العدل ان نتحدث عـن االمـن           ،  وقعت واخلت ببنود المعاهدة   

، بمعنى انه يجب على المجتمع الـدولي  وي دون ان نتحدث عن الردع النووي     النو

 خدامان يكون في جعبته االجراءات الرادعة التي تكبح جماح اي دولة فـي اسـت              
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كها للسالح  ، حتى تجد الدول المارقة ان امتال      سالحها النووي ضد أي دولة موقعة     

 فأن العالم ملـيء     ،، ويقنعها باالنضمام الى االجماع الدولي     النووي هو وبال عليها   

، رب التي ترتكـب فيهـا ابـشع الجـرائم         بالبؤر الساخنة والحرب االقليمية والح    

، ولذلك يجب ان يكون     خير للطرف المهزوم   هو الملجأ اال   وسيكون السالح النووي  

دول بما فيها الدول    تحريم السالح النووي والتخلي عنه شامالً وعاماً على جميع ال         

 . قرارات مجلس األمن في هذا الشأنكفي، وال تالخمس الكبرى

 ولقد كانت لمثل هذه المواقف مبررات لبعض اآلراء المتطرفة التي تعتقد           

 ،نووية لدى جميع دول العالم هو االمان الفعال ضد استخدامها         ان انتشار االسلحة ال   

وأخذ الظروف الحالية   ادة النظر جيداً في هذه المعاهدة،       ولهذا كان من الواجب اع    

، حتى تحقق هدفها الرئيسي وهو حماية      قعة في االعتبار  والتغييرات المستقبلية المتو  

خدمت امريكا كل وسـائل      ولكن لألسف است   مجتمعات الدول من الحروب النووية،    

الترغيب والتهديد ألجبار كل طرف في المعاهدة على قبول المعاهـدة وتجديـدها             

 وقد كان من شروط هذه المعاهدة ان الموافقة على المد باالغلبية يلزم جميع              ،نهائيا

  . 1الدول االعضاء سواء كانت راغبة او غير راغبة فيها
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 الباب الثاني 

  اإلرهابواجهةيات اإلقليمية لماالتفاق
،  الموجهة ضد النظام العام الدولياإلرهاب الدولي هو أحدى الجرائم الخطيرة

معلنة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان، الوحشية غير الوهو نوع من الحرب المدمرة و

األعمال اً لخطورة ، نظروبين الفرد والدولة، يهدد السالم ويقوض دعائمه

، فقد اها وارتباطها بجرائم عديدة أخرى أطرافها وتنوع ضحاياإلرهابية وتعدد

، لي ومعالجة األسباب المؤيدة أليهافرت الجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب الدوظت

ف ، وعقاب مرتكبيها من اجل التخفيال المكونة لتلك الجريمة الخطيرةوتجريم األفع

 .وتدعيمه بين الشعوب، وتعزيز فرص السالمة من أثارها الجسيمة على البشرية

ية لمكافحة اإلرهـاب بكافـة      وسوف نتناول في هذا الباب االتفاقيات اإلقليم      

، والذي يجمع هذه االتفاقيات هو أنها تتناول بالتحديـد مجموعـة األفعـال              أشكاله

 كما توضـح    ،المكونة لإلرهاب والتي تشكل جرائم معاقب عليها طبقاً لنصوصها        

ح جريمة اإلرهاب من وجهة نظر القانون الدولي مـع          تلك االتفاقيات طبيعة ومالم   

تحديد محل هذه الجريمة والتدابير القضائية واإلجراءات الجنائية التي تلتزم الدول           

جرامية الخطيرة  األطراف في هذه االتفاقيات باتخاذها للقضاء على تلك الظاهرة اإل         

ة صت في الفقرة العاشر   ، وان الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أو       ومعاقبة مرتكبيها 

بأن تنظر المنظمات اإلقليمية في تدابير لمنـع         (( )145 / 34(من قرارها المرقم    

وفي الفقرة  )) منطقتهاومكافحة اإلرهاب الدولي كالً ضمن مجال المسؤولية داخل         

رجت الجمعية العامة األمين العام ان يتـابع تنفيـذ          ((من نفس القرار    ) ب / 14(

 .)1()) مخصصة لموضوع اإلرهاب الدولية التوصيات اللجن

 عانته من هذه الظاهرة ، نتيجة لماملت المنظمات اإلقليمية الرئيسيةوقد ع

عقد العديد من المؤتمرات الدولية، كل ضمن أطار ، على لمكافحتهاكمسعى جاد و

                                                 
 ) .23(ينظر الوثائق الرسمية لألمم المتحدة ، الدورة الرابعة والثالثون ، الملحق  )1(
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لتدابير ، والخروج بعدد من االتفاقيات الخاصة بمسألة اإلرهاب الدولي وامنطقته

 .اتخاذها لمكافحتهالواجب 

 الفصل األول 

  االتفاقية األوربية لقمع اإلرهاب
، فقد تنبه المجلس األوربي ارة األوربيةعلى أثر تزايد األنشطة اإلرهابية في الق

الى ضرورة التحرك لوضع حد لتلك األعمال اإلرهابية وضمان عدم إفالت 

، كما  اإلرهاب الدوليةعملياتاضافة الى ادانة  ،مرتكبيها من العقاب والمحاكمة

دعت الجمعية العمومية االستشارية التخاذ التدابير السريعة الالزمة لصياغة 

ات ر المؤتمت واعتمد،عقوبات فعالة من قبل الدول األعضاء في المجلس األوربي

 الدول األعضاء التي تدعوتبني اآلراء و مهمة لمكافحة االرهاب،تدابير  االوربية

، والتشجيع على التوصل اتفاق أوربي لقمع اإلرهاب الدولي يعالى توقفي المجلس 

الى تعريف قانوني موحد لإلرهاب بوصفه جريمة على الصعيدين الوطني 

، ائط األعالم في منع وقمع اإلرهاب ودراسة دور الثقافة والتربية ووس،والدولي

 عضاء ضمان التعاون بين الدول األواستخدام األجهزة الحكومية المشتركة لغرض

 بالتأكيد  في دورته الثالثة والستينفقد اوصى األوربي لمجلساوزراء اما لجنة 

، مكونة وذلك بوصفه منظمةافحة اإلرهاب، على الدور المهم لمجلس أوربا في مك

من دول ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وتلتزم بحماية حقوق اإلنسان 

ية العمل الذي يقوم به مجلس أوربا حالياً  كما أكدت اللجنة أهم،والحريات األساسية

 وأعطت األولوية في دراسة ،بغية تكثيف التعاون األوربي في مكافحة اإلرهاب

لطات المختصة وسائل جعل الممارسات الحالية في التعاون الدولي بين الس

، ودراسة وسائل تحسين إبالغ المعلومات الى أية دولة ممارسات ابسط وأسرع

، وبالتدابير علق بظروف ارتكاب العمل اإلرهابياع بها فيما يتمعينة واإلسر

،  قضائية وتنفيذ أي حكم يصدر عليهالمتخذة ضد مرتكبيه ونتائج أي إجراءات

 وقد ،ودراسة المشاكل الناشئة عن ارتكاب أعمال إرهابية داخل والية عدة دول
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، ئم اإلرهابيةمن اجل وضع حد للجراكان نتيجة هذا التعاون األوربي المتصاعد 

 .)1( 1977ان وقعت االتفاقية األوربية لمنع وقمع اإلرهاب لعام 

 المبحث األول
 

  مضمون االتفاقية
 

 مقدمة تمهيدية وستة الموقع 1977عام ل االتفاقية األوربية لقمع اإلرهاب تضمنت

ان هدف االتفاقية هو اتخاذ إجراءات فعالة تضمن عدم إفالت  : ((وجاء، عشر بندا

 وتم التأكيد على مبدأ ))ي األعمال اإلرهابية من المحاكمة، ومن ثم العقابتكبمر

 وقد تناولت االتفاقية اإلرهاب الدولي في الحاالت التي توجه على خطف ،التسليم

 وهو ما نصت عليه االتفاقية المتعلقة بمكافحة عمليات االستيالء غير ،الطائرات

، كما تنص االتفاقية 1970في الهاي عام والموقع عليها المشروع على الطائرات 

على ان الجرائم المرتكبة ضمن نطاق االتفاقية المتعلقة بمكافحة األعمال غير 

، 1971موقع عليها في مونتريال عام المشروعة ضد سالمة المالحة المدنية وال

محميين وأيضاً على الجرائم الخطيرة التي تنطوي على مهاجمة حياة األشخاص ال

 التي ، ويبدو واضحاً ان في هذا أشارة الى الجرائم سالمتهم او حريتهماو على

رتكب ضد ، بشأن منع والمعاقبة على الجرائم التي ت1973تدخل ضمن اتفاقية عام 

 كما نصت االتفاقية ،، بمن فيهم الموظفين الدبلوماسييناألشخاص المحميين دولياً

، وكذلك الجرائم ير المشروعخطف واحتجاز الرهائن غعلى الجرائم التي تشمل 

لية، او التي تشمل استعمال القنابل والمتفجرات والصواريخ واألسلحة النارية اآل

عمالها تعريض حياة األشخاص ، اذ كان من شأن استالرسائل والطرود الملغومة

رتكاب أي من الجرائم ت التي من شأنها امحاوالال ، كما تناولت االتفاقيةللخطر

، لشخص الذي يرتكب او يحاول ارتكابأعاله او االشتراك كمرافق لالمشار أليها 

 .)1(مثل هذه الجرائم 

                                                 
  .201رشيد صبحي جاسم محمد ، المصدر السابق ، ص . د )1(
  . 80سابق ، ص احمد محمد رفعت ، المصدر ال. د )1(
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وقد حددت المادة األولى من االتفاقية األفعال المكونة لجريمة اإلرهاب 

سياسية او ل المتعاقدة عدم التعامل معها كجرائم الدولي والتي ينبغي على الدو

، حتى يمكن لهذه الدول تسليم مرتكبيها ة مرتبطة بجرائم ذات بواعث سياسيكأفعال

ا الى الدول التي ارتكب العمل اإلرهابي على إقليمها لمحاكمتهم أمام محاكمه

، ويجوز االتفاق للدول الطرف في هذه االتفاقية وتوقيع العقوبات الالزمة عليهم

على ان ال تعتبر جريمة سياسية أي جريمة خطيرة تنطوي على استخدام العنف 

، ضد حياة الفرد او سالمته الجسدية او حريته ا ورد ذكره في المادة األولىدا مع

 .وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من االتفاقية 

تها الدول الموقعة كما ان المادة الثالثة قد نصت على األهمية التي أضاف

، على االتفاق على ان تعديل نصوص جميع االتفاقيات الخاصة على االتفاقية

ها االتفاق األوربي بشأن ، بما فيمين والمعقودة بين الدول األطرافليم المجربتس

مع هذا االتفاق، وفي الوقت ، وذلك الى الحد الذي ال تكون متناقضة عنده التسليم

 على حرية األطراف في االمتناع عن ه، أبقى االتفاق في المادة الخامسة مننفسه

، وهكذا جاء نص المادة الخامسة  ارهابية المتهمين بارتكاب أعمالتسليم األشخاص

على ان ما من شيء في هذا االتفاق يفسر بأنه يفرض التزاماً بالتسليم اذا كان لدى 

ب كان يقصد محاكمة او لالدولة المطلوب منها التسليم أسس فعالة لالعتقاد بأن الط

وضع ، او بأن ينه او جنسيته او معتقده السياسيمعاقبة شخص بسبب عرفه او د

 )1(ذلك الشخص قد يتعرض لألذى ألي من هذه األسباب

 وقد حددت االتفاقية األوربية بصورة مفصلة واجبات األطراف في مكافحة 

، فقد أوجبت على كل طرف ان يتخذ من  في المادة السادسة من االتفاقيةاإلرهاب

ة في اإلجراءات كل ما هو ضروري لممارسة اختصاصه في الجرائم المذكور

، ذلك عندما يوجد الشخص الذي يشك في ارتكابه ادة األولى من االتفاقيةالم

الجريمة في إقليمه وال يريد ذلك الطرف تسليمه بناء على طلب طرف آخر يملك 

 كما نصت االتفاقية في المادة السابعة على ،هو اآلخر اختصاصاً في تلك الجريمة

                                                 
 1977االتفاقية األوربية لقمع اإلرهاب لعام  ينظر )1
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شك في ارتكابه هذه الذي يان الطرف الذي يعثر في إقليمه على الشخص 

، يكون ملزماً بأن يحمل ا الطرف طلباً لتسليمه ولم يسلمه، والذي تسلم هذالجريمة

سلطات المختصة لديه لغرض محاكمته، وذلك دون أي استثناء او قضيته الى ال

، وعلى هذه السلطات ان تتخذ قرارها بذات الطريقة التي تتخذ قرارها في أبطاء

أوجبت االتفاقية في  و،رة بموجب قانون ذلك الطرفأية جريمة ذات طبيعة خط

المادة الثامنة على األطراف المتعاقدة ان يتعاونوا على أوسع نطاق في المسائل 

الجنائية ، وذلك فيما يتعلق باإلجراءات المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في 

االت قانون ، ونص على ان يطبق في جميع الحالمادة األولى او المادة الثانية

، ل الجنائيةالدولة التي يوجه اليها طلب التسليم بشأن المساعدات المتبادلة في المسائ

ومع ذلك ال يجوز االمتناع عن تقديم هذه المساعدات استناداً الى مجرد أنها تتعلق 

، اال ان الطرف الذي يطلب  او جريمة اوحت بها دوافع سياسيةبجريمة سياسية

 لن يكون ملزماً بتقديمها اذا كان لديه أسباب فعلية لالعتقاد بأن منه تقديم المساندة

ب مقدم بقصد محاكمة او معاقبة شخص بسبب عرقه او دينه او جنسيته او لالط

 .)1(معتقده السياسي وبأن وضعه سيتعرض لألذى ألي سبب من األسباب 

 مشاكل ة األوربية حولكما ان المادة التاسعة من االتفاقية قد أنشأت اللجن

ومهمتها متابعة )) European Committee on Crime Problems((الجريمة 

تطبيق االتفاقية ، وعمل كل ما يلزم لتسهيل التسوية الودية ألية صعوبات قد تنشأ 

وقررت المادة العاشرة ان أي نزاع ينشأ بين أطراف . عن التطبيق لهذه االتفاقية 

لت تتم تسويته اال في أطار المادة التاسعة أي االتفاقية بسبب تفسيرها او تطبيقها 

من خالل لجنة مشاكل الجريمة يجب ان يحال الى التحكيم بناء على طلب أي من 

م ظ وتنص االتفاقية أيضاً على كيفية تشكيل هيئة التحكيم التي ت،أطراف االتفاقية

الث خالل ث وإذا لم يعين ،محكماً عن طرفي النزاع ويعين المحكمان رئيساً للهيئة

، حينها يحق للطرف اآلخر في النزاع ان يطلب من أشهر التالية عن طلب التحكيم

، مالم يكن الرئيس من ةية لحقوق اإلنسان ان يعين المحكمرئيس المحكمة األورب

                                                 
 1977االتفاقية األوربية لقمع اإلرهاب لعام  )1



188 
 

، وفي كل األحوال ال ي أحد طرفي النزاع واألمين نائبه، او القاضي األقدممواطن

، وتضع هيئة التحكيم الئحة رفي النزاع يعين من مواطني أحد طيجوز ان

 . بإجراءاتها وتصدر قرارها باإلجماع وقرارها يكون نهائي 

تنظم عملية تبادل المعلومات وتسوية ) 16 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11(كما ان المواد 

ها وتعديلها الخالفات الناجمة عن تفسير او تطبيق االتفاقية وخطوات توقيع

،  التحفظ المعمول به من قبل الدولذلك إجراءات وحق، وكووضعها موضع التنفيذ

، كما تنص االتفاقية ، إضافة الى عملية التنديدختلفةفيما يتعلق بأحكام االتفاقية الم

، او تنقطع عن عضوية لها أي تأثير على أية دولة تنسحبعلى أنه لن يكون 

 .ية المجلس األوربي هذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من االتفاق

، من المحاوالت الهامة نحو قمع 1977األوربية لقمع اإلرهاب لعام وتعد االتفاقية 

ويمكن القول ان افية محددة من القارة األوربية، األعمال اإلرهابية في منطقة جغر

الدافع وراء أبرام هذه االتفاقية هو تحول القارة األوربية الى مسرح للعديد من 

، مع فشل الجماعة ترتكب ألسباب او دوافع سياسيةتي العمليات اإلرهابية ال

امة نظام فعال لمنع وقمع األوربية في االتفاق على تعريف موحد لإلرهاب وإق

بين الدول األعضاء في مجلس ، ومن ناحية أخرى ساعد التجانس القائم اإلرهاب

ر من ، على تحقيق هذا القدالقانونية واالجتماعية، وتقارب نظمها السياسية وأوربا

 . )1(التعاون الذي بلورته نصوص االتفاقية 
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 المبحث الثاني 
 

  االرهابواجهة التشريعات األوربية في مجال م
 

نعرض في ما يلي الجهود الوطنية التي بذلت في كل المملكة المتحدة وفرنسا 

ي هذه  صاغت معالم السياسة الجنائية فبأعتبارها جهوداًوايطاليا لمكافحة االرهاب 

 .الدول

 

  الجهود التشريعية لمكافحة االرهاب في المملكة المتحدة-أ

  في مكافحة االرهابة الجنائية البريطانيةأساس السياسي: أوالً 

كانت أكثر الدول الغربية تعرضاً لموجات جسيمة من العنف هي المملكة 

 :المتحدة ويرجع ذلك إلى سببين هما 

رسه سكان المستعمرات البريطانية قبل ان تنـال        العنف السياسي الذي ما   : األول  

 .استقاللها

العنف السياسي الذي تصاعد في ايرلندا ضد انـدماجها مـع المملكـة              :والثاني  

  .المتحدة واستمر هذا العنف لمدة تزيد عن ثالثة قرون

 كان اقتطاع دولة ايرلندا الحرة وهـي اآلن تعـرف بجمهوريـة             1922في عام   ف

وقد أصدرت المملكة المتحـدة     ركيز الصراع مع ايرلندا الشمالية،       بت إيذاناً ايرلندا،

هة واتخذت المواج ،  1970عدداً من القوانين لمواجهة هذا العنف السياسي منذ عام          

، الذي جلب المزيد من الدمار المصحوب بالعـار         في بداية األمر الشكل العسكري    

أدى ذلـك إلـى إعـادة       ، وقـد    تقال بغير محاكمة وتعذيب السجناء    من خالل االع  

أدى إلى وضع نصوص      النظر في سياستها في هذا الشأن مما       ةالحكومة البريطاني 

، تـضمنت إجـراءات     1998ـ  1973من  خاصة في قوانين الطوارئ في الفترة       
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ـ      ة من بينها المحاكمة بغير محلفين     جنائية خاص  ، ة، ومنح الشرطة سـلطات خاص

 .)1(وإمكانية االعتقال بغير محاكمة 

 ،احتوى على نـصوصاً مؤقتـة     و صدر قانون مكافحة االرهاب      1974عام  وفي  

، على اثر هجوم الجـيش االيرلنـدي علـى          2000استمر في التطبيق حتى سنة      

 . برمنجهام مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا 

 تم االتفاق بين المملكة المتحدة والجيش االيرلنـدي علـى           1994وفي عام   

ياسـة   االتفاق بدأت المملكة المتحدة في التفكير فـي س وقف أطالق النار ومنذ هذا 

 .1996، وقد تم خرق هذا االتفاق عام أخرى من اجل مواجهة االرهاب

 وذلك بسبب الحكم الذي     1996أعيد النظر في قانون مكافحة االرهاب سنة        

 15 الذي يقضي بتوسيع سلطات الشرطة قد جاء مخالفاً للمـادة            1988صدر عام   

 األوربية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية مما أدى إلـى  إدخـال             من االتفاقية 

، تتضمن إلغاء النص المخالف      االتفاقية في القانون البريطاني    جزء كبير من مواد   

 اال أن هذا التعديل لم يتضمن تغييراً أساسياً في فلسفة           ، من هذه االتفاقية   15للمادة  

 .قانون مكافحة االرهاب 

قانون مكافحة االرهاب اشتمل على نصوصاً تواجه كـالً          صدر   2000وفي عام   

 احتوى هذا القانون    ،من االرهاب االيرلندي وغيرها من أشكال اإلرهاب األخرى       

لى ارتكاب أفعالـه أو     على تعريف لإلرهاب تميز بالتوسيع مما أدى إلى انطباقه ع         

 مما أدى   ،رجها، سواء وقع العمل اإلرهابي داخل المملكة المتحدة أو خا         التهديد بها 

 في مواجهة اإلرهـاب والقـضاء        الشرطة ةهذا التعريف الواسع إلى توسعة سلط     

وهو ما يثير تساؤل البعض ويدفعهم إلى وجـوب التحقـق مـن أن هـذه                 ،عليه

 . )2(السلطات ضرورية ومتناسية 
 

 2001 أيلول 11 االرهاب بعد أحداث واجهةسياسة المملكة المتحدة في م: ثانياً 

                                                 
 167 ، 1998 ، 1صالح بكر الغيار ، االرهاب الدولي ، مركز الدراسات العربية ، ط )1

 116 ص ، المصدر السابق ، وليصالح بكر الغيار ، االرهاب الد )1
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 11تحدة األمريكية في حداث اإلرهابية التي استهدفت الواليات المبعد األ

، اضطرت المملكة المتحدة إلى إدخال عدة تعديالت في قانون مكافحة 2001أيلول 

رهاب وعدم انحصاره االرهاب حيث أن هذه األحداث تشير إلى تطور أشكال اإل

 من الرغبة في تحديد  أكثر، ووقوعه تحت تأثير أفكار دينية وثقافيةفي مكان معين

، ، وان هذه األفكار يقودها تنظيم القاعدة وينذر بتصاعد التهديد باإلرهابالمصير

 اضطرت الحكومة ،فاتخذت المملكة المتحدة سياسة مواجهة االرهاب قبل وقوعه

ألوربية حتى يمكن اعتقال  من االتفاقية ا15إلى العودة الستبعاد تطبيق المادة 

ء على تعرض المملكة المتحدة لتهديد باإلرهاب من أشخاص ، وذلك بنااألجانب

 .يشتبه في تورطهم في االرهاب الدولي

 تضمن قدر ) أقسام8( على 2000 تضمن قانون مكافحة االرهاب لسنة 

كبير من التدابير القضائية وشبه القضائية لمراجعة احتجاز الشرطة للمشتبه فيه 

 ووسع هذا القانون من سلطة ، القبض علية ساعة بعد48دون موافقة القضاء لمدة 

 يوماً 28الشرطة في تقييد الحرية باالحتجاز بعد القبض على المتهمين وذلك لمدة 

 .بشرط موافقة القاضي 

فات وتعديالت  صدر قانون مكافحة اإلرهاب يتضمن إضا2001وفي عام 

االلتزامات ، وتظمن هذا القانون جرائم جديدة وعنى بتنفيذ 2000على قانون سنة 

 بوضع أطار لمكافحة 2001 الدولية التي رتبها مجلس االتحاد األوربي عام

 .اإلرهاب

 1974لسنةصدر قانون تعديل قانون مكافحة اإلرهاب  2005في عام 

  االشخاص المدانين باالرهاب محاكمةضروضع نظاماً جديداً لالعتقال لغ

ناء على أوامر تنفيذية ،  ، والذي كان يحدث ب2001 في قانون المنصوص عليها

 التي صدرت باعتقال الكثيرين انتظاراً ،فاشترط القانون تأييد المحكمة لهذه األوامر

 .)1(ألبعادهم خارج المحكمة المتحدة 

                                                 
علي بن سعيد بنعوض ، مكافحة االرهاب ، دور المملكة العربية السعودية في الحرب على االرهاب ،  )1

 291 ص 2010ترجمة مركز ابن العماد للترجمة والتعريب ، بيروت ، 



192 
 

  صـدر )2006 ـ  2005(حدثت في لندن عام وعلى اثراالنفجارات التي 

 األفعـال   تعديل لقانون مكافحة اإلرهاب تضمن تجريم أفعال جديدة ومـن هـذه           

نـشر  في حالـة    ،   هذا النص اعتبر تشجيعاً لإلرهاب      وفي ،التشجيع على اإلرهاب  

التصريحات التي يمكن أن يفهم منها الجمهور أنها تشجيع مباشر أو غير مباشر أو      

 ،تحريض على ارتكاب اإلرهاب أو تجنيد األعمال اإلرهابية آو جرائم معينة منـه            

جديدة التي أضيفت على القانون جاءت لمواجهة       كما احتوى هذا القانون الجرائم ال     

التهديد المتوقع من اإلرهاب ومن اجل تحقيق التوازن الصحيح بـين احتياجـات             

 .  األمن واحتياجات حريات الفرد

 

  فرنساي االرهاب فواجهة الجهود التشريعية لم-ب

 :تطور السياسة الجنائية الفرنسية لمكافحة االرهاب : أوالً 

 ،في أوائل الثمانينيات مسرحاً للعديد من الهجمات اإلرهابيةكانت فرنسا 

وكان من أسباب تعرض فرنسا لهذه الموجات اإلرهابية هو موقفها المؤازر 

، بدأت بحادث قطار باريس  اإلسرائيلييللواليات المتحدة في الصراع الفلسطين

وأيضاً  ،بها مستهدفاً مصالحها السياسية والقتصادية وشع1982 آذار 22تولوز في 

 حتى 1985تعرضت فرنسا إلى هجمات إرهابية لبواعث سياسية ودينية للفترة من 

جعلها هدفاً  وان دعم الحكومة الفرنسية للحكومة الجزائرية تجاه المسلمين 1986

 .لهجمات تنظيم الجهاد

 1999 إلى 1996 وقد تضاعفت الخاليا اإلرهابية في أوربا خالل الفترة ما بين 

ونيسان عام  2000أسلوب تنظيم القاعدة وما بين كانون األول عام  تواتخذ

كشفت األجهزة االيطالية واأللمانية والفرنسية خليه إرهابية تخطط ، 2001

 بدأ مكتب االدعاء العام في ،2001 أيلول 12لمهاجمة كاتدرائية ستراسبورج وفي 

ء في األحداث باريس تحقيقات أولية للبحث في فرنسا عن أمكانية وجود شركا

 .)1( ة التي وقعت في الواليات المتحدةاإلرهابي
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 :  االرهاب واجهةأساس السياسة الجنائية الفرنسية لم: ثانياً 

 لتخصص، والمركزية  ا :لى أربع مبادئ تمثلت في    أسست فرنسا سياستها الجنائية ع    

ية لبحث  واالتصال وتبادل المعلومات بين مختلف األجهزة األمن      ،  والتنسيق المنظم 

واقتضى ذلك إلى أنـشاء إدارات متخصـصة        ،قة بين أفراد الخاليا اإلرهابية    العال

، إضافة إلى قضاء متخصص في هـذا        زية داخل الشرطة لمواجهة االرهاب    ومرك

النوع الخطير من الجرائم وقد ذهبت فرنسا لاللتجاء إلى قانون العقوبات وقـانون             

، مع األخذ بنظام قـانوني يخـالف        هابالجنائية في سبيل محاربة االر    اإلجراءات  

 ولم يترتب على مخالفة     ،القواعد العامة ويضفي على العمل اإلرهابي وصفاً قانونياً       

القواعد العامة في نصوص قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائيـة أي نقـد             

 أن  1986 أيلـول    3جوهري من قبل المجلس الدستوري الفرنسي الذي أكد فـي           

دون أن  ،  ة االرهاب تجد تبريرها في الطابع الخـاص لإلرهـاب         نصوص محارب 

، واعتبرت السياسة الجنائية الفرنـسية اعتبـار        ا طابع استثنائي آو مؤقت    يكون له 

 االرهاب جريمة من جرائم القانون العام ومعالجته في أطار قـانوني عـام بعيـد               

 .)1(عن أطار القوانين االستثنائية 

 مكافحة االرهاب الفرنسي متمثالً  صدر قانون 2006 كانون الثاني 23وفي 

امج في ، هي ما يتعلق بالتوجيه ووضع البرعض القوانينأجراء تعديالت على ب

ائية، وقانون البريد واالتصاالت، وقانون ، وقانون اإلجراءات الجنمجال األمن

، وقانون العقوبات والقانون المدني والقانون المتعلق بحرية األمن الداخلي

 ، والقانون المنظم لألنشطة الخاصة في مجالتصاالت، وقانون النقد والتمويلاال

الطيران المدني، وقانون التامين، ، وقانون المراقبة والحراسة ونقل األموال

، والقانون الخص بتعزيز األنشطة البدنية والقانون الخاص بحرية الصحافة

 .والرياضية 

نوعان من التعديالت المباشرة  طرأ 2006وبموجب القانون الصادر عام 

 القدرة على  هو أنشاء جرائم عدم)التعديل األول(على قانون العقوبات الفرنسي 
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أما ر الموارد المشبوهة لدى األشخاص، ، وتسهيل تبريتبرير مصادر األموال

التعديل الثاني يتضمن تشديد العقوبة على رؤساء الجماعات اإلرهابية ، يتوسع في 

 .جماعات بالنظر إلى الجرائم التي تحضر لها تجريم هذه ال

 

  االرهاب في ايطالياواجهة الجهود التشريعية لم-ج

 في 1968تحت تأثير التطرف اإليديولوجي تصاعد االرهاب تدريجياً عام   

حوادث إرهابية واكتشفت أخرى ووقعت االيطالية، كل من تورينو وجنوا وميالنو 

 المتهمين باالنضمام الى خاليا نبعض اإلرهابييم ألقاء القبض على ، حيث تمنها

تنظيم القاعدة وكشف محاولة حفر نفق في روما قرب السفارة األمريكية بقصد 

 .القيام بهجوم كيميائي

 أدت هذه الحوادث وغيرها الى التأثير في إتباع سياسة تشريعية جديدة في ايطاليا 

وحرصت ايطاليا على ان تكون من اجل اتخاذ تدابير لمواجهة االرهاب ومكافحته 

تزام باحترام سياستها التشريعية في مواجهه االرهاب ومكافحته مصحوبة باالل

، بما في ذلك عدم التمييز وحرية االجتماع وحرية العقيدة مبادئ حقوق اإلنسان

واحترام الضمانات بما في ذلك ان األصل في المتهم البراءة وحق الدفاع والحق 

 محكمة مستقلة محايدة وكانت مشكلة التوازن بين متطلبات في المحاكمة أمام

حماية السكان من تهديد االرهاب والمحافظة على حماية حقوق اإلنسان هي احد 

 .)1(اهتمامات التشريع االيطالي 

بشأن التدابير العاجلة ضد االرهاب صدر قانون  2001 كانون االول 15في 

وقد ، 2005 اذار 31 في 155لرقم ن ذي ا صدر القانو2005وفي عام  الدولي

القانون من سلطات االستدالل والتحقيق عن االرهاب من خالل إتباع  وسع هذا

تتعلق بتسجيل المكالمات التليفونية وكشف بطاقات تحقيق الشخصية  أنظمة خاصة

، ي استخدمت لمواجهة جرائم المافياالمزورة وتفعيل العمل بالتدابير التحفظية الت
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من قانون العقوبات  مكرراً 270 اعتمد على تعديل المادة 2005ون قان إال ان

 1.االيطالي

احتوى هذا التعديل على معاقبة من يثبت انه ساند أو انشأ أو نظم  أو أدار  

، ومعاقبة طة العنف إلغراض إرهابيةأو مول جماعات إرهابية تعتزم ارتكاب أنش

هذا التعديل على تجريم كما احتوى ل من يشارك في مثل هذه الجماعات، ك

لظاهرة االرهاب الدولي حيث تعمل جماعات في ايطاليا على تشجيع العنف ضد 

 . دولة أجنبية ومنظمة دولية 

فراد فنص القانون على انه يعتبر من األعمال اإلرهابية استقطاب األ

، إذا ما كان تلك األعمال بالنظر الى طبيعتها أو وتدريبهم الرتكاب أعمال عنف

مونها قد تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بدولة ما أو منظمة دولية أو ان مض

يكون الهدف من هذه األعمال إرهاب السكان أو تقييد سلطات الدولة أو المنظمة 

، أو تدمير البنية التحتية أو البنية دم أدائهالدولية في أداء عمل أو نشاط معين أو ع

أو اقتصادية أو اجتماعية لدولة ما أو األساسية سواء كانت سياسية أو دستورية 

لمنظمة دولية ويتضمن ذلك الدول األجنبية والمنظمات أو المؤسسات الدولية 

ورغم عدم وجود تعريف مكررا من قانون العقوبات االيطالي وان عدم وجود 

، لهذا صدر ب أدى الى عدة مشكالت في التطبيقتعريف قانوني لجريمة االرها

كب بقصد إرهابي  بتعريف األعمال التي ترت2005 لسنة 144م األمر التنفيذي رق

، وبتوافر هذا القصد إذا اتجه نحو تخويف السكان أو تقيد لحل هذه المشكالت

سلطات الدولة أو إقصاء المنظمات الدولية للقيام بأي نشاط أو االمتناع عنه أو هز 

ية أو االقتصادية أو االستقرار أو تحطيم الهياكل األساسية السياسية أو الدستور

 .االجتماعية في دولة ما أو في منظمة دولية 

 التشريع االيطالي تعديالت إجرائية استهدفت تقوية السلطات جرت على

، أولها السماح لها بتسجيل المكالمات لومات واالستدالالت بشان االرهابجمع المع
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 المنطقة التي  بترخيص من المدعي العام لدى محكمة االستئناف فيةالتليفوني

 .وضع فيها الشخص تحت المراقبة 

وهناك مجموعة من التدابير اإلدارية في التشريع االيطالي للحيلولة لوقف 

الهجمات اإلرهابية ضد األمن العام ومن هذه التدابير إعادة تنظيم الجمهور 

، وذلك  أنواع المتفجرات وأدوات التفجير، وحركة البيع لبعضترنتللتليفون واالن

، وتدابير إدارية لمنع االرهاب المعلومات المستمدة من االتصاالتلالستفادة من 

في المطارات باإلضافة الى تدابير التعامل مع الهجرة غير الشرعية واستبعاد 

 .العام أو امن الدولة  األجانب ألسباب تتعلق بتهديد النظام

 الحياة ران مواجهة االرهاب في ايطاليا أصبح ضروريا من اجل استمرا

سه وليست مجرد شرط ، مثلها في ذلك مثل الحق في الحياة نفوتأكيداً لفكرة األمن

، وان األمن كحق للفرد يجب تنميته مع الحريات الفردية والنظر إليه للتمتع بالحق

  بما يتماشى مع حكم القانون والمعايير الدولية، العامةتهدفاً تحققه الدولة والسلطا
)1(. 
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 المبحث الثالث 
 

  اإلرهابواجهة دور الدول األوربية في م
 

ان الدول األوربية كانت وما زالت تلعب دوراً رئيسياً في مجال العالقـات             

الدولية وكان لسياستها الكثير من اآلثار سواء فيما بين الدول األوربية او السياسية             

ستعمار األوربي خالل الفترة مـن      على الدول األخرى خاصة تلك التي ابتلت باال       

القرن السابع عشر حتى النصف األخير من القرن العشرين ، وأنهـا لعبـت دوراً         

كبيراً في قيام العديد من المنظمات الدولية والتي أصبحت تلعب دوراً كبيـراً فـي              

 .رسم العالقات الدولية خاصة في المنطقة العربية 
  

ويؤكـد ذلـك مـا ورد       ص لإلرهاب ،    األوربية مفهومها الخا   كان للدول   

، حيث تضمنت هذه االتفاقية تعريفـاً       1977األوربية لقمع اإلرهاب لعام     باالتفاقية  

حصرياً لإلرهاب من خالل عرض طائفة من األفعال التي تعد من قبل اإلرهـاب              

 وبـذلك خلطـت     ،والتي سبق ان تم اإلشارة أليها في المبحث األول من هذا الباب           

ية بين اإلرهاب والكفاح المسلح التي تقـوم بـه بعـض الجماعـات              الدول األورب 

 في أسبانيا، وايرلنـدا     ، كما هو الحال بالنسبة الى أقليم الباسك       أورباواألقليات في   
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يتها وتراثها  ، وكذلك في بعض األقاليم االيطالية التي تريد ان تعبر عن هو           الشمالية

 .التاريخيالحضاري و

 

 

 

 

 
 

 

 الفصل الثاني 
 

  اإلرهابواجهةالتفاقية األفريقية لم ا
 

لقد أدركت الدول االفريقية حاجتها الماسة الى أنشاء اتفاقية دولية لمكافحة االرهاب 

االخالقية التي تقـوم     تعزيز القيم االنسانية و    الىوقمعه وذلك بعد ادراكها الحاجة      

ـ   ،ظر عن دوافعه  ، ورفض جميع اشكال االرهاب بغض الن      على التسامح  اء  وقد ج

وأيماناً (( في الديباجة الخاصةبمنظمة الوحدة االفريقية لمنع ومكافحة االرهاب أنه        

فريقيـة  من هذه الدول بمبادئ القانون الدولي ، وبنصوص ميثاق منظمة الوحدة اال     

، وقرارات األمم المتحدة المتعلقة بمكافحة االرهاب وقمعـه          وبميثاق األمم المتحدة  

جابهة االرهاب الدولي وبـصورة خاصـة القـرار         وباالجراءات التي تستهدف م   

  1996 الصادر عن الجمعية العامة في السابع عشر من كانون األول عام             49/60

 ،، حول اجراءات القضاء على االرهاب الـدولي       1994واالعالن المكمل ألعالن    

ولقلق الدول األفريقية الشديد على مدى وخطورة ظاهرة االرهاب والمخاطر التي           

ورغبة من الدول األفريقية في تعزيز التعاون       ،   على االستقرار وأمن الدول    تشكلها

، وألعـادة تأكيـد الحـق       اء من اجل احباط ومواجهة االرهاب     بين الدول االعض  

الشرعي للشعوب في حق تقرير المصير واالستقالل الذي يتفق مع مبادئ القانون            
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الميثاق األفريقـي فيمـا     ، وكذلك   وص ميثاق منظمة الوحدة األفريقية    الدولي ونص 

يتعلق بحقوق االنسان والشعوب ، ولقلق هذه الدول من ان االرهاب يشكل انتهاكاً             

بيعي والحيـاة،    الط خطيراً لحقوق االنسان وبصفة خاصة الحقوق المتعلقة بالتكامل       

 االرهاب امر ال يمكن تبريره      ، وإن ، واعاقة التطور االجتماعي     والحرية، واألمن 

هة االرهاب بجميع أشـكاله     ، وبناء على كل ذلك فأنه يجب مواج       روفتحت أية ظ  

ه دول بشكل مباشر، أو غير      ، بما في ذلك ارهاب الدولة والتي تتورط في        ومظاهره

 ، وأهدافه مباشر، بغض النظر عن جذوره، وأسبابه

، بمـا   ية بين االرهاب والجريمة المنظمة    ولدراية الدول األعضاء بالروابط المتنام    

، فقد تـم عقـد      ، وغسيل األموال  ، والمخدرات ارة المحظورة لألسلحة  لتجفي ذلك ا  

  . ))العزم على القضاء على االرهاب بجميع أشكاله

ولغرض تسليط الضوء على األتفاقية المذكورة سنناقش مـضمونها ومـا يتعلـق             

 :بالتشريعات األفريقية ذات العالقة في مباحث ثالثة على الشكل اآلتي 
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 المبحث األول 
 

  مضمون االتفاقية
 

رفت المادة األولى من االتفاقية الخاصة بمنظمة الوحـدة األفريقيـة لمنـع             ع. 1

  : حيث جاء فيها بأنه يعني1999 لسنةومكافحة االرهاب العمل االرهابي

والذي يمكـن ان    ،  )1(أي عمل يعتبر انتهاكاً للقانون الجنائي للدولة الطرف          .أ 

، والحرية   يشكل خطراً على التكامل الطبيعي     فراد للخطر او  يعرض حياة األ  

 او أي عـدد او      ،ة خطيرة، او بسبب المـوت ألي شـخص        او بسبب اصاب  

، او   خسارة للممتلكات العامة والخاصة    ، او قد يسبب   مجموعة من األشخاص  

، او كان الهدف منع ارعاب او       تراث البيئي او الثقافي   الموارد الطبيعية او ال   

 حكومة او هيئة او مؤسسة او أي قطاع للقيام او التخلي عنـه او               وضع اية 

 .العمل وفقاً لمبادئ معينة 

 دعم أية هيئة عامة او تعطيل تقديم أي خدمات أساسية للجمهـور او خلـق                .ب 

 .ةحالة طوارئ عام

 .  خلق حالة عصيان عام في دولة ما .ج 

                                                 
ت بال      )1( ة قام دة األفريقي ة الوح ي منظم ضو ف ة ع ي أي دول رف تعن ة الط ى  الدول ة عل صديق ، أو الموافق ت

 ) .2(الفقرة ) 1(االتفاقية ، وايداعها لدى السكرتير العام لمنظمة الوحدة األفريقية ، المادة 
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ـ             .د  ريض، او   أي تعزيز، او رعاية، او مساهمة، اوامـر، او مـساعدة او تح

، او محاولة او تهديد او خيانة او تنظيم او قيام أي شخص بالتـدابير               تشجيع

 . )أ(فعال المشار اليها في الفقرة بهدف ارتكاب أي فعل من اال
 

ويالحظ على نص هذه المادة بأنها أكدت علـى االرهـاب الـداخلي فقـط               

ه االتفاقيـة هـي     واالعمال االرهابية التي تقع داخل اقليمها على الرغم من ان هذ          

 . اتفاقية اقليمية مما يوجب على دولها التصدي لالرهاب الدولي بكل أشكاله 

كما انها نصت هذه االتفاقية في ملحق لها على انه تعـد الجـرائم االرهابيـة                . 2

  -:الجرائم المنصوص عليها في كل من االتفاقيات التالية وهي 

الخـرى المرتكبـة علـى مـتن        ل ا االتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض االفعـا      -أ

 .1963 أيلول عام 14موقع عليها في ، اتفاقية طوكيو الالطائرات

ية التي تهدد أمن     ، الخاصة باألعمال غير القانون     1971اتفاقية مونتريال لعام     -ب

 .1984 والبرتكول الملحق بها لعام ،الطيران المدني

 ، الخاصـة بمنـع      1973ام   كانون األول لع   14اتفاقية نيويورك الموقعة في      -ج

 بمن فيهم الموظفـون     الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية      

 . الدبلوماسيون

 ، الخاصة بمناهضة    1979 كانون األول لعام     17اتفاقية نيويورك الموقعة في      -د

 .أخذ الرهائن

  . 1982اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام -هـ

التي تخدم الطيران   ع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات        بروتكول لقم -و

، الملحق باتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد           المدني الدولي 

 شـباط عـام     24ونتريال بتاريخ   سالمة الطيران المدني المصادق عليها في م      

1988. 

 .1988بحرية لعام  تهدد المالحة الاتفاقية مكافحة األعمال غير القانونية التي -ز

ونتريـال  اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها المعقـودة فـي م          -ح

 .1991 آذار عام 1بتاريخ 
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  . 1997االتفاقية الدولية لمكافحة أعمال التفجير االرهابية لعام -ط

اتفاقية حظر استخدام األلغام األرضية التي تضر بالبـشر ، وكـذلك خطـر               -ي

جها ونقلها وتدمير هذه األلغام ان وجدت المصادق عليهـا عـام            تخزينها وانتا 

1997 )1( . 

عاتقهـا  وجاء بنص المادة الثانية من االتفاقية بأن تأخذ الدول األطـراف علـى               

كما هو محدد له    ، ووضع عقوبات ضد االفعال االرهابية       مراجعة قوانينها الداخلية  

ة مجرمة بعقوبات مناسبة تضع في      ، وجعل هذه االنشطة االرهابي    في هذه االتفاقية  

 . ارها الطابع الخطير لهذه االفعالاعتب

 االعمـال مـن كونهـا       كما تضمنت المادة الثالثة من االتفاقية على استثناء بعض        

، وهي حاالت الكفاح المسلح وتقرير المصير بالنص على انه ال تعد         اعمال ارهابية 

 ه الشعوب وفقاً لمبادئ القانون الدولي     عمالً ارهابياً حاالت الكفاح المسلح الذي تشن      

، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد االسـتعمار         من اجل حريتها وحق تقرير المصير     

 . واالحتالل والعدوان وسيطرة القوات األجنبية

  خـالل  وتقوم الدول األطراف من أجل مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه من         

 .)1(ن المادة الرابعة من االتفاقيةها الفقرة الثانية متاتخاذ عدة اجراءات تضمن

وقد نصت االتفاقية في مادتها الخامسة على ان تتعهـد الـدول األطـراف               

، رهابية وفقاً للتـشريعات الوطنيـة     بالتعاون فيما بينها لمنع ومكافحة االعمال اال      

واالجراءات الخاصة بكل دولة وذلك في دعم عملية تبادل المعلومات فيما بينهـا             

، كما تتعهد الـدول    التي ترتكبها الجماعات االرهابية    باالعمال والجرائم    فيما يتعلق 

في سبيل التعاون بين الدول االطراف ان تتعاون في مجال تبادل المعلومات التـي             

عـضو فـي    تؤدي الى اعتقال أي فرد بأرتكاب اعمال ارهابية ضد مصلحة دولة            

 فيهـا   االعمـال او شـارك    ل هذه   ، او حاول ارتكاب مث    االتفاقية او ضد مواطنيها   

، واالستيالء على ومصادرة أي نـوع مـن األسـلحة           بصفته شريكاً او محرضاً   

والذخيرة والمتفجرات والمعدات واألموال او أي ادوات اجراميـة تـستخدم فـي             
                                                 

 1999ينظراالتفاقية الخاصة بمنظمة الوحدة األفريقية لمنع ومكافحة االرهاب العمل االرهابي لسنة )1
 .فاقيةينظر نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من االت )1(
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، كمـا تتعهـد الـدول       او يعتزم استخدامها في هذا الغرض     ارتكاب عمل ارهابي    

االبحاث في كيفيـة  أجراء وتبادل الدراسات واالطراف بأقامة تعاون فيما بينها في       

، وفي تبادل الخبرة فيما يتعلق بكيفية الـسيطرة علـى االعمـال             مكافحة االرهاب 

، فـي  ، كلما كان ذلـك ممكنـاً     يما بينها االرهابية وأيضاً تتعاون الدول االطراف ف     

توفير أي مساعدة فنية ممكنة تتعلق بوضع البـرامج او تنظـيم دورات تدريبيـة               

ـ            مش ي تـسيطر   تركة تظم دولة طرف او عدة دول أطراف أخرى في المناطق الت

لعملية لمنع  ، وذلك بقصد تحسين قدراتها العلمية والفنية وا       عليها االعمال االرهابية  

 .ومكافحة هذه االعمال

كما تضمنت المادة السادسة من االتفاقية على التعاون القضائي فيما بـين الـدول              

حيث تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن التـدابير القامـة             األطراف في االتفاقية    

واليتها القضائية على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة األولـى             

 .من هذه االتفاقية

وجاء بالمادة السابعة من االتفاقية على انه في حالة تلقي معلومات تفيد بأن              

ليه في المادة األولـى قـد       شخصاً قام اتهم بارتكاب أي عمل إرهابي منصوص ع        

، ينبغي على الدولة المعنية اتخاذ الالزم وفقاً لتشريعها    لك الدولة يكون موجوداً في ت   

 .الوطني للتحقق من صحة تلك المعلومات

وتضمنت االتفاقية أيضاً الشروط الخاصة بتسليم المجرمين فقد نصت المـادة           . 3

 بتسليم أي شخص متهم او تمت       الثامنة بأن تتعهد الدول األطراف في االتفاقية      

إدانته بارتكاب أي عمل إرهابي في أقليم دولة أخرى طـرف فـي االتفاقيـة               

وتطلب تسليمه إحدى الدول األطراف وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها          

في هذه االتفاقية او وفقاً التفاقيات تسليم المجرمين الموقعة بين الدول األطراف     

  )1(.ها تشريعاتها الوطنية لما تقضي بوفقاًوو 
 

                                                 
  )8،7،6(االتفاقية االفريقية لمكافحة االرهاب  )1
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قد جاء بالمادة الرابعة عشر على انه يحق ألية دولة من الدول الموقعة على هـذه                

االتفاقية ان تطلب من أية دولة أخرى من الدول األعضاء في هذه االتفاقية ان تقوم 

بإجراء التحقيقات الجنائية المتعلقة بأية إجراءات قـضائية ذات صـلة باألعمـال             

قديم المساعدة لها والتعـاون     بية المزعومة على أراضي الدولة األخيرة مع ت       اإلرها

، ومع االعتراف بحقوق السيادة للدول األعضاء في القـضايا او التحقيقـات             معها

 :الجنائية ومن بين هذه اإلجراءات 

 

 . االستماع الى الشهود وفحص الشهادات المكتوبة التي تستخدم كأدلة -أ

 .معلومات القانونية  اإلعالن عن ال-ب

 . بدء عمليات التحقيق -ج

 النسخ المنقولة عنها فـي      – جمع المستندات والتسجيالت او التحقق من صحة         -د

 . حالة عدم وجودها 

 . إجراءات التحريات وتتبع األدلة وجمعها -هـ

 . القيام بعمليات البحث عن اإلرهابيين والقبض عليهم -و

 .ية  وتقديم المستندات القانون-ي
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 المبحث الثاني 
 

  االرهابواجهةفريقية في مجال م التشريعات األ
 

 عـصور   يعتبر اإلرهاب صورة من صور العنف التي عرفها المجتمع الدولي مند          

، وهو ما يظهر من خالل زيادة حوادث اإلرهاب         خلت، تطور مع تطور المجتمع    

مـستخدمة  ور أشكال جديـدة و حديثـة        اتساع نطاق العمليات اإلرهابية وظه     وذ

التكنولوجي، ومن هنا نجد أن اإلرهاب هـو ظـاهرة          مستجدات التطور العلمي و   

 والجماعـات   ،معقدة وغير محددة بل إنها أصبحت نوعا من الحروب بين الـدول           

ولـم تتقيـد بمكـان      خطورتها في أنها بال أي قواعد أو قوانين أو قيود تنظمها،            و

بريات المدن العالميـة كنيويـورك       اإلجرامية عرفتها ك   اءاتاالعتدذلك أن   معين،  

الدار البيضاء، ومدريد، شكلت نقطة تحول كبرى في تعامل         رياض و الوواشنطن و 

وأمام هذا الوضـع الخطيـر      ،  المجتمع الدولي مع اإلرهاب على الصعيد العالمي      

رهـاب   موقفها مـن اإل    اتخاذقامت مجموعة من المنظمات الدولية واإلقليمية إلى        

 منظمة الوحدة األفريقية أضافة ومنها منظمة األمم المتحدة و جامعة الدول العربية،  

، االرهـاب بـشتى      وذلك ألخذ التدابير الالزمة لمكـافح      الى التشريعات الوطنية  
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الطرق، وسنناقش موضوع التشريعات المتعلقة باالرهـاب فـي هـذا المبحـث             

 .ي والتشريع المصريانموذج هما التشريع المغرببتشريعين فقط ك
 

 )1(األرهاب في القانون المغربي: أوالً 

ة الفعالة فـي     في المساهم   في العديد من المناسبات التزاماته      المغرب أعرب

مـشروطة لمختلـف    الل وا السالم الدوليين عن إدانته الكاملـة     الحفاظ على األمن و   

د من تعقيـد هـذه      لكن مما زا   ،الجرائم اإلرهابية التي تقع في مختلف بقاع العالم       

الظاهرة، ارتباطها بما أسماه البعض بالتطرف الديني، ففي الوقت الذي كان يـتم             

الحديث عن العنف المسلح لدى الجماعات اإلسالمية كشكل من أشكال اإلرهـاب            

الديني في بعض الدول العربية مند سنوات، لم يكن أي محلل سياسيي يتصور أن              

لزخم السريع الذي ألقى بـه علـى         وا  التطور يكون للتطرف الديني بالمغرب هذا    

 16 الدار البيضاء يـوم      واجهة األحداث بعد العمليات اإلرهابية التي عرفتها مدينة       

 .2003ماي 

 وأمام الفراغ التشريعي الذي كان يعرفه القانون المغربـي فـي معالجتـه      

، طرةيسمللألحكام الجريمة اإلرهابية سواء في القواعد الموضوعية أو اإلجراءات ا         

و نظرا لما شاهده المغرب في السنوات األخيرة من صور جديدة للجريمة لم يكن              

ت أساسا اإلخـالل بالنظـام العـام    التي استهدفيعرفها المجتمع المغربي من قبل و    

تعريض أمن المجتمع وسالمته للخطر، اقتضت الضرورة مواجهة هذه األفعـال           و

 تشريعيا بكل حسم، مما أدى إلى إصـدار         جهتهااإتقاء ألثارها المدمرة و ذلك لمو     

 .تعلق بمكافحة اإلرهابي قانون 

 أهمية بالغة، و    ب تضمين ثالثة مواضيع أساسية تكتس     وقد تطرق هذا القانون إلى    

العقوبـات  تي تدخل ضمن الجريمة اإلرهابيـة و      يتجلى أولها في تجريم األفعال ال     

طرة، أما ثالثهـا وأخرهـا      يلمسالزجرية المتعلقة بها، و ثانيها في وضع القواعد ا        

فيتجلى في معالجة المعلومات المالية وقمع تحركات األموال المخصصة لتمويـل           

مام هذه االتفاقيات والقوانين التي تكافح اإلرهاب تطرح اإلشكالية فيما           وا ،اإلرهاب

                                                 
 108صمحمد الفاضل ، التعاون الولي في مكافحة االجرام ، المصدر السابق ،  )1
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 إذا كانت الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب كافيـة لـردع اإلرهـابيين             

وانطالقا من هذه االشكالية فهناك موضوعين يتعلقان        ء على هذه الظاهرة ؟    لقضاوا

قواعـد الموضـوعية للتـشريع      بهذه الدراسة اولهما يخص جريمة االرهاب في ال       

القواعد المسطرية للقانون المغربي، واسـهام الهيئـات        ، وثانيهما يخص    المغربي

 )1(.والمؤوسسات في التصدي لالرهاب

ة األفعال المنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب، بالرجوع إلى طبيعو

يتبين أنها أفعال سبق للقانون الجنائي المغربي أن جرمها وعاقب عليهـا كجـرائم      

إال أنـه بمجـرد    ،لتزييف و جرائم التخريب والسرقة وااالعتداء على األشخاص

ـ           ة خرق النصوص الجنائية الموضوعية يبتدئ تطبيق مقتضيات المـسطرة الجنائي

لمتابعة لـدى النيابـة      وا والتي تظهر في البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية،       

 .لمحاكمة و تنفيذ العقوبة والتحقيق اإلعدادي الذي يقوم به قاضي التحقيق واالعامة،

 أن المشرع جـرم     كذلك تبين لنا القواعد الموضوعية في التشريع المغربي       

أقر مجموعـة مـن العقوبـات       ابية، و عال التي تعتبر جرائم إره    مجموعة من األف  

عليها، وأخذ بالتدابير الوقائية لمكافحتها وعاقب على المـشاركة فيهـا، و حـدد              

مسؤولية الشخص المعنوي بحيث ال تقل مـسؤوليته عـن مـسؤولية الـشخص              

الطبيعي، وأما بخصوص التعويض عن أضرار الناشئة عنه فإنـه بـالرغم مـن              

 2. إال أن االجتهاد القضائي أقرهغربي،المسكوت المشرع عنه في القانون 
 

 اإلرهاب في القانون المصري : ثانياً 

رهابية وبعد الثـورة    اإلحوادث  بعض ال  عرفت مصر    1952قبل ثورة عام     

ل  حدثت محاولة اغتيا   1952 فقبل ثورة    ،بدأت األعمال اإلرهابية تتخذ شكالً جديداً     

ل ابـراهيم فتحـي وزيـر       ، ومحاولة اغتيـا   1915السلطان حسن في نيسان عام      

رئيس مصلحة البـساتين     ، ومحاولة اغتيال براون      1919األوقاف في أيلول عام     

                                                 
  112صمحمد الفاضل ، التعاون الولي في مكافحة االجرام ، المصدر السابق ،  )1

 ، 37 ، المجلد ، 149ة ، العدد ، عباهللا االشعل ، تطور الجهود الدولية لمكافحة االرهاب ، مجلة السياس )1
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، ومحاولة اغتيال الجنـرال     1924، ومحاولة اغتيال سعد زغلول      1922في عام   

بطرس ، واغتيال   1951اعيلية عام    في منطقة اإلسم   ةاكسهام قائد القوات البريطاني   

، واحمـد  1945مين عثمان وزير المالية عام ، وأ1910غالي رئيس الوزراء عام    

، ومحمد فهمي النقراشي باشا رئيس الوزراء 1945عام ماهر باشا رئيس الوزراء     

  .1948عام 

 حدثت محاولة الغتيال الرئيس محمد نجيب في كانون         1952أما بعد ثورة    

ول  الناصر في تشرين األ     ، ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد      1954الثاني عام   

، واللـواء   1977 األمريكيين في القاهرة عام      ، ومحاولة اغتيال بعض   1954عام  

صدقي رئيس مجلس   ، والدكتور عاطف    1987 إسماعيل وزير الداخلية عام      النبوي

، وبعد الثورة اغتيل 1994، واألديب الكبير نجيب محفوظ عام 1992الوزراء عام 

 الكبير يوسف الـسباعي عـام       تب، والكا 1976يخ الذهبي وزير األوقاف عام      الش

، واغتيـل   1981، والرئيس محمد أنور السادات رئيس الجمهوريـة عـام           1978

، اإلضافة الى حـوادث  1990لمحجوب رئيس مجلس الشعب عام      الدكتور رفعت ا  

، 2004ات في فندق هيلتون طابـا عـام          منها التفجير  ،إرهابية في مناطق مختلفة   

، 2005نعم رياض والـسيدة عائـشة عـام         الموالحادثان اإلرهابيان بميدان عبد     

وهناك أساسان قانونيان يتفقان مع الدسـتور        ،   2005وتفجيرات شرم الشيخ عام     

 : استندت عليه مصر في مكافحة اإلرهاب 

استندت على قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية وقانون غـسيل          : األول  

 مـضافاً عليـه بعـض       1992سنة   ل 97صدر قانون العقوبات رقم     ، لقد   األموال  

 لـسنة  105 فألغى القانون رقـم  2003 لسنة 95ثم صدر القانون رقم  التعديالت،  

بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وألغت كافة السلطات التي تم منحها الى      الخاص   1980

 اال ان   ،مأمور الضبط القضائي في المادة السابعة مكرراً فـي جـرائم اإلرهـاب            

، مـن قـانون اإلجـراءات        مكرر 206 عدل المادة    2003نة   لس 95القانون رقم   
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الجنائية وأصبح ألعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على األقل سـلطات             

 .1قاضي تحقيق في جرائم اإلرهاب ، فضالً عن سلطة محكمة الجنح المستأنفة 

ل  وذلك باعتبار ان غسي    2003 لسنة   80وصدر قانون مكافحة غسيل األموال رقم       

 بمقتـضى هـذا     أتاألموال يعد مصدراً أساسياً لتمويل العمليات اإلرهابية وأنـش        

 القانون في البنك المركزي وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسيل األموال           

، ولها ان تطلـب     النيابة العامة بما يسفر عنه ذلك      بالتحري والفحص وإبالغ     تقوم

 في طبيعتها ومصدرها مما يعد جريمـة        من النيابة العامة بتجمد األموال المشتبه     

معاقباً عليها هذا القانون ومنع األفراد أو الكيانات التي تملك او تحول إليها هـذه               

سة من قـانون مكافحـة      األموال من التصرف فيها وهذا ما ورد في المادة الخام         

 .غسيل األموال

ـ  2003 لسنة   84ثم صدر قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية رقم          ذي  ال

حظر أنشاء الجمعيات والمؤسسات السرية التي تمارس نشاط تكوين التـشكيالت           

، ويجب أستحصال موافقة الجهة اإلدارية عندما       لعسكرية او تهديد الوحدة الوطنية    ا

تتلقى هذه الجمعيات تبرعات من الخارج من األشخاص الطبيعيين او االعتباريين           

المتحدة المعينـة لمكافحـة   ات األمم إضافة الى ذلك فقد صدقت مصر معظم اتفاقي   

أخرها اتفاقية قمع تمويل اإلرهاب، واتفاقية قمع الهجمـات بالقنابـل،           ، و اإلرهاب

، كما صدقت على االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب        واتفاقية قمع اإلرهاب النووي   

 .  واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لمنع اإلرهاب 1998لعام 

 الطوارئ ، ويسري هـذا      المعني بحالة  1985 لسنة   162انون رقم   هو الق : الثاني  

 من الدستور عند اإلعالن عن حالة الطوارئ وأصـدر          148القانون استناداً للمادة    

                                                 
رصد -1قانون غسيل االموال المادة الخامسة ، واجبات البنك المركزي في مجال غسيل االموال  )1

انشاء وحدة -2...ومراقبة حجم االموال وحركة االموال المحولة لخارج الدولة والواردة من خارجها 

التحقيق والتفتيش وابالغ الجهات المختصة بالكوك التي تحوم حول تحريات ماليةتقوم بالتنسيق مع اللجنة ب

 تعميم وتطوير وسائل ومعاير اكتشاف ومتابعة -3كل معاملة مشبوهه وتحديد معايير االشتباه والشك 

أي واجبات اخرى الزمة التتعاض مع اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في  -4اساليب غسل االموال 

 . لقانون من هذا ا) 9(المادة 
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 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار من       2006 لسنة   131مجلس الشعب القرار رقم     

ألول من كانون    لمدة سنتين اعتباراً من ا     1981 لسنة   650رئيس الجمهورية رقم    

 او لمدة تنتهي بصدور قـانون مكافحـة         2008 أيار   31 حتى   2006الثاني لعام   

 )1(.اإلرهاب وأيهما أقرب 
 

 :مواجهة االرهاب في الدستور المصري  -ثالثا 

 مـن  179 آذار التعديل الدستوري الثالث فتم استحداث المادة    29صدر في    

العـام فـي    ماية األمن والنظـام     تعمل الدولة على ح   (الدستور والتي نصت على     

، وينظم القانون أحكاماً خاصـة بـإجراءات االسـتدالل          مواجهة أخطار اإلرهاب  

والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه األخطار وبحيث ال يحول اإلجـراء            

 والفقرة الثانية 44 والمادة 41المنصوص عليه في كل من الفترة األولى من المادة        

)  الدستور دون تلك المواجهة وذلك كله تحت رقابـة القـضاء            من 45من المادة   

وبمقتضى هذا النص تتمثل مواجهة اإلرهاب في الدستور المصري في المبـادئ            

 :آالتية 

اصة  أحكاماً خ   ينظم خاصقانون  التزام الدولة بمواجهة اإلرهاب من خالل       : أوالً  

رهـاب وفقـاً لقـانون      ة اإل وهذا ال يعني مواجه    ،   بإجراءات االستدالل والتحقيق  

 .، بل تكون المواجهة في أطار القانون العام بأحكامه العامة والخاصة استثنائي

 

ة على حماية األمن والنظـام      ومن أجل مواجهة أخطار اإلرهاب تلتزم الدول      : ثانياً  

اإلرهـاب وهـي    ، ويشير هذا المبدأ الى المصالح المحمية من وراء مواجهة           العام

، سواء األمن العـام أو الخـاص الـذي يتعلـق بممتلكـات              اماألمن والنظام الع  

 .صاألشخا

 

                                                 
 163صمحمد الفاضل ، التعاون الولي في مكافحة االجرام ، المصدر السابق ،  )1
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تأكيد رقابة القضاء على ما يتخذ من إجراءات عند مواجهة اإلرهاب وذلك            : ثالثاً  

 مشروعيتها وفقاً لألحكام التي ينص عليها القـانون وبعـد           فيمن خالل التحقيق    

  .ةيالتأكد من توافر شروط الضرور

 

 في أن يحيل أي جريمة من جرائم اإلرهاب الى           السلطة جمهوريةرئيس ال ل: رابعاً  

 و  165أي جهة قضائية منصوص عليها في الدستور أو القانون وقد حددت المواد             

 .)1( جهات القضاء المذكورة 183 و 174 و 172 و 171

 

 

 

 

 أعد مكتب المخدرات والجريمة في فيينا التابع لألمم المتحدة ورقة 2006وفي عام 

 لمساعدة الدول األعضاء في وضع إستراتيجية مواجهـة اإلرهـاب، وذلـك       عمل

 في 2006 الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام    175الً للقرار رقم    ااعم

دورتها الستين، وقد تضمنت هذه الورقة مشروع قانون ضد اإلرهـاب لمـساعدة             

د مكتب فيينا التابع     اع 2004الدول األعضاء عند وضع قانون لإلرهاب وفي عام         

،  والبروتوكـوالت المناهـضة لإلرهـاب      لألمم المتحدة دليالً تشريعياً لالتفاقيات    

 2001 لعـام    1373لمساعدة الدول األعضاء على تنفيذ قرار مجلس األمن رقـم           

 )1(.الذي دعا الدول التخاذ الخطوات الضرورية لمنع ارتكاب األعمال اإلرهابية

 

 

 المبحث الثالث
 

  اإلرهابواجهةلدول األفريقية في م دور ا
                                                 

  .170احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص .  د-أ )1(
  .172 صاحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، .  د-أ )1
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لم تخرج منظمة الوحدة األفريقية في موقفها من اإلرهاب عن تلك المواقف التـي              

، الن  ي لدول العالم الثالث   أقرتها المنظمات اإلقليمية األخرى خاصة تلك التي تنتم       

ـ             وى مشاكلها تكاد تكون متشابهة وتتقاطع فيها العديد من الدوائر المشتركة بينها س

فيما يتعلق بالدول األعضاء او المشاكل التـي تواجههـا والتـي تقـف القـوى                

، وقد أكـد     المشاكل االقتصادية واالجتماعية   االستعمارية وراء الغالبية فيها وكذلك    

الواقع والتاريخ عن الدور االستعماري في نمو العمليات اإلرهابيـة فـي الـدول              

لدول االستعمارية خاصة الغربية من     لة أطماع ا  ظاألفريقية ويؤكد وقوعها تحت م    

لبشرية الناجمـة   خالل محاولة هذه الدول استنزاف ثرواتها المعدنية والزراعية وا        

تـار االختالفـات    ، وغالباً ما تقوم نتيجة لعزف االستعمار وأعوانه علـى أو          منها

وهذه اإلدعاءات أصبح أالن الكثيـر مـن األفارقـة          ) 1(، والدينية   العرقية واللغوية 

رفونها بعد ان فضح أمر القوى االستعمارية وأعوانها في هذا الصدد الذي تدخل             يع

 الرحمة وباطنها كله العـذاب مثـل        هاظاهر دعاوي فساد  في شؤون القارة تحت   

شعار حقوق اإلنسان او نشر الحرية والديمقراطية في حين ان هذه القوى تعمل في             

 والتاريخ يؤكد ذلـك ألن      ،قوقالواقع جاهدة على حرمان هذه الشعوب من هذه الح        

 هناك سؤال منطقي دائماً ما يثور كيف االستعمار والحقوق األساسية للشعوب ؟ 

واإلجابة على هذا التساؤل هو ان هذه الدول الغربية التي تغني دائماً علـى       

أوتار الحرية والديمقراطية في كثير من األمور تغيب فيها الحرية والديمقراطيـة            

 وهو ما نالحظه في تعامليها مع الفقراء من أولئك الـذين            ، شعوبها في تعاملها مع  

، حيث تهضم العمال بين تـروس عجلـة         ةينتمون الى أصول او لغات غير غربي      

، أصبحت تجد بهـا مـن يتحـدث         رأسمالية خاصة المتعددة الجنسيات   الشركات ال 

اكل االجتماعية  باسمها في البرلمانات والسلطة التنفيذية والتي فيها العديد من المش         

الرشاوى التي تمنح لألحزاب وقـادتهم لـدعم ترشـيحهم فـي            ووالفساد اإلداري   

 .يةالعمليات االنتخاب

                                                 
 510 ص ، 1995يوميات وثائق الوحدة العربية ، المصدر السابق ، ط عام  )1
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حل مـشاكلها   لتتمكن من   تعتمد على سرقة موارد الدول النامية       فهذه الدول   

جبر العالم الثالـث    ذلك سواء من عقد اتفاقيات دولية ت      د في   االقتصادية وهي تستفي  

فيها على الرغم من المضار الذي تسببه على اقتـصاديتها ، ومنهـا             على الدخول   

 trade organizationاتفاقية التجارة الدولية في عرف منظمة التجارة العالميـة  

Wto) World(          او من خالل استخدام القوة المسلحة باحتالل أراضيها والسيطرة 

للعـراق عـام    ريكي  و األم والغزل  تدخعلى مواردها الطبيعية كما حدث من قبل ال       

2003. 

، ألنها  ي أعمال لها طابع إرهابي بالقسوة     كل هذه األعمال ه    في الحقيقة إن  

 كما أنها قد تدفع البعض لممارسة األعمال اإلرهابية ضد          ،تستهدف شعوب بأكملها  

  أمـا    ،بعضها خاصة اذا حدث انفالت أمني في الدول محل السياسة االستعمارية          

ة عمليات اإلرهابية في أفريقيا فأن الغـرب تبنـى الـسياس          اآلثار المترتبة على ال   

، واجتماعيـة   وفي المقابل هناك مشاكل اقتصادية    ،  الرأسمالية في نظمه االقتصادية   

وسياسية والتي لعبت الدول خاصة االستعمارية فيها دوراً كبيراً في تفـاقم هـذه              

، وأيـضاً    وبعـضها  دولي بين الدول األفريقية   المشاكل ومنها المتعلقة باإلرهاب ال    

، علـى    آثار غاية في الخطورة    داخلي ألسباب عرقية او أمنية والتي تترتب عليها       

ها من أجل عقد اتفاقيات ثنائيـة       ، مما دفع دولها الى تنسيق جهود      أبناء هذه القارة  

 وقـد   ،إلرهاب بكل صوره وأسـبابه    لجماعية من خالل منظمة الوحدة األفريقية       و

قية عند اجتماع وزراء الخارجية الدول التابعين لإلتحـاد      أثمرت هذه الجهود األفري   

 عـام    حزيران 18األفريقي في دورتهم السابعة عشر التي عقدت في الجزائر في           

يلـزم  ين أكدوا على ان اإلرهاب هو دخيلة على المجتمع المغربـي و           لذ، ال 1995

 اإلرهابية  ، وفي االتحاد من أجل مواجهة هذه الظاهرة       التنسيق والتعاون بين الدول   

 . )1(على مستوى القارة األفريقية 

وبناء على ما سبق يتضح لنا ان ظاهرة العنف واإلرهاب في أفريقيا جاء نتيجـة               

لجملة من العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية التي تـؤدي الـى نمـو تلـك               

                                                 
  . 515 ، ص 1995ئق الوحدة العربية ، المصدر السابق ، ط عام يوميات وثا )1(
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، ة التعامل األمني مع هذه الظـاهرة      األعمال ويزيد من انتشارها وتطورها وخاص     

وكذلك يلعب العامل االقتصادي دوراً كبيراً في انتشار هذه الظاهرة ، وقال كبيـر              

، 1984 الى عام    1981الفترة من عام    االقتصاديين في وكالة التنمية الدولية خالل       

، ألنها كانـت أحـدى      ست العالج السليم لمشاكل أفريقيا    ان المعونات الخارجية لي   

، وأضاف بأن غالبية الدول التي تلقت       الفقرالتي ساهمت في زيادة مشكلة      العوامل  

 . )1(معونات اقتصادية لفترات طويلة تخلفت اقتصادياً 

أكثر عرضة  تكون  من المعلوم ان القارة األفريقية تعد أحدى القارات التي          

ارية ، في ضوء ما لديها من ثروة محل أطماع الـدول االسـتعم            لإلرهاب الدولي 

الغالبية العظمـى   نجد إن   على الرغم من ثرواتها     ، و والشركات المتعددة الجنسيات  

، حتى أنهـا    عيش على المعونات   قد وقع في مستنقع الفقر وال      من الشعوب األفريقية  

أصبحت حقل تجارب للشركات العالمية في مجال التغذية واألدوية بدعوى تقـديم            

يهـا  ، ولذا انتشرت األمراض الخطيـرة ف      األدوية ذات اآلثار الجانبية   والمساعدات  

ربية يعد مـن أبـشع اإلرهـاب    وهذا التصرف من قبل الدول الغ  ،  وخاصة االيدز 

وأمام هذه التحديات عملت منظمة االتحاد األفريقي على اتخاذ اإلجراءات          الدولي،  

الجماعية من اجل الوقوف في مواجهة هذه العمليات اإلرهابية الداخلية الناجمة عن            

 . )2(او الديني داخل الدول األنظمة الفاسدة او التنازع العرقي 

 اآلثار المترتبة على اإلرهاب الذي تعرضت له شعوب هذه          ولهذه األسباب 

 اصـبحت القـارة     القارة سواء في صورته العسكرية او االقتصادية او اإلعالمية        

 ولم تلتفت األمم المتحـدة او       ؤرة للفساد واالمراض وتفشي حالة الفقر،     باالفريقية  

من مليات اإلرهابية التي تمارسها الواليات المتحدة وإسرائيل        مجلس األمن الى الع   

، ومن خالل أجهزة المخابرات التي تقوم بتجنيـد         خالل الشركات متعددة الجنسيات   

المرتزقة لنشر القالقل والصراعات داخل أفريقيـا وتـأمين عمليـات اسـتنزاف             

                                                 
روت ،  . د )1( ة ، بي دة األفريقي ز دراسات الوح ة السرائيل ، مرآ ات األمريكي ع ، المعون ز ربي د العزي د عب محم

  .57 ، ص 1990
)2( Nabil A . Hilmy , racial disri mantion . In Namibia and international law of 

human rights , revue Egyptienne de droit international , vol . 41 , 1985 P. 157 – 
179 .                                                                                                                                  
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حالة الفقر في أفريقيا    الثروات المعدنية وغير المعدنية في القارة األفريقية مستغلين         

وإنشاء شركات لتجنيد المرتزقة للعمل داخل وخارج أفريقيا لخدمة أهداف الـدول            

 .)1(االستعمارية واألنظمة الديكتاتورية 
   

وان الذي يثير مخاوف األفارقة هو ان الواليات المتحدة األمريكية تصنف           

، وان كانت   اً لإلرهاب الدولي  تعد مالذاً آمن  القارة األفريقية بأنها من القارات التي       

الدول األفريقية تعرضت عبر التاريخ للعديد من صور اإلرهاب الغربي خاصـة            

عمليات االحتالل وترحيل أبناء القارة قسراً للعمل كعبيد فـي الـدول األوربيـة              

والمستعمرات األمريكية وحديثاً تلعب الشركات متعددة الجنسيات دوراً مشبوهاً في          

تها ونشر القالقل والصراعات المسلحة سواء داخل دول القـارة او           استنزاف ثروا 

ستند فـي حجتهـا علـى ان        ت، غير ان الواليات المتحدة األمريكية       فيما بين دولها  

ش فيها معظم سـكان هـذه       أفريقيا مالذ آمن لإلرهاب استناداً لحالة الفقر التي يعي        

 غيـر ان    ،ي عمليات إرهابية  ، والتخلف االقتصادي وإمكانية استغالل الفقر ف      القارة

 هو قول غير صـحيح و       استناد الواليات المتحدة الى الفقر كسبب لنشر اإلرهاب       

كما ان العمليات اإلرهابية تحتاج الى إمدادات معينة فنيـة وماليـة             ،مردوداً عليه 

، ولذا فأن اإلرهاب الذي ابتلت      ة يصعب على الفقراء الحصول عليها     وكذلك تنظيمي 

فريقية هو من صنع القوى االستعمارية والديكتاتورية وتدخل الشركات         به القارة األ  

متعددة الجنسيات بغرض نشر القالقل لتسهيل عمليات استنزاف ثـروات القـارة            

 وفي ضوء ما سبق فأننا نرى ان نعت القارة األفريقية باإلرهـاب يعـد               ،األفريقية

ـ رهاب الدولي فـي     ذلك تعدياً عليها وعلى شعوبها التي كم هي عانت من اإل           ل ظ

االستعمار وبعد االستعمار من خالل سرقة ثروات شعوبها ولـذا عملـت القـارة              

األفريقية في أطار االتحاد األفريقي على تحديد مفهـوم اإلرهـاب فـي ضـوء               

 :)1(الخصوصية األفريقية من خالل تناول النقاط اآلتية 
 

                                                 
د الب )1( ي ، معه تراتيجي األفريق ر االس ة  التقري ة ، جامع ز البحوث األفريقي ة ، مرآ حوث والدراسات األفريقي

  .359 ، ص 2002 – 2001القاهرة ، 
  .266 صمسعد عبد الرحمن زيدان ، المصدر السابق ، . د )1(
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 :  ما هو اإلرهاب في أفريقيا -1

وعات الخالفية فـي    اإلرهاب الدولي هو من الموض    كما هو معلومات فأن      

، ألن البعض يعتمد على الخلط بين اإلرهاب والكفاح المسلح الذي           المجتمع الدولي 

تمارسه الشعوب لكي تنال حريتها واستقاللها وهو حق أقرته المنظمـات الدوليـة             

رسـه  ، كما ان البعض يركز على إرهاب الدولة التي تما         فريقيومنها االتحاد  األ   

 غير ان االتحاد األفريقي أهتم بإرهاب األفـراد         ،ضد شعوبها او الشعوب األخرى    

والجماعات وكذلك إرهاب الدول وأكدت على هذا المعنى في العديد من قراراتهـا             

وكذلك مواقفها في المؤتمرات الدولية واجتماعات األمم المتحدة المعنية بتعريـف           

آلفة االجتماعيـة التـي تهـدم الـشعوب         اإلرهاب وأسبابه وكيفية محاربة هذه ا     

 .والقارات
 

 :  أهم التنظيمات والجماعات اإلرهابية في أفريقيا -2

ان الجماعات اإلرهابية هي تلك الجماعات التي تسعى وتعمل على تصاعد            

 الى تدمير وحـدة     عمليات القتال األفراد والجماعات داخل الدول األفريقية وتهدف       

عمل هذه الجماعات على تصعيد االقتتال بين أفراد القـارة          ، حيث ت  الدول األفريقية 

األفريقية وتؤدي الى تزايد الصراعات من أجل أضعاف دور الدولـة فـي أدارة              

شؤونها والسيطرة على األمور الداخلية وفتح الباب على مصارعيه للقوى األجنبية           

والصومال  والسودان   رواندااع  صردخل في سيادتها ، كما حدث بشأن        من اجل الت  

وغيرها من الدول األفريقية وكل التنظيمات اإلرهابية تتلقى الدعم من المخـابرات        

 .ى االستعمارية لزعزعة هذه القارةاألجنبية والقو
 

 

 :  ابرز العمليات اإلرهابية التي تعرضت لها القارة األفريقية  -3

، ومن  ياب السياسي واالقتصادي واإلعالم   هذه العمليات متنوعة بين اإلره     

خالل التدخل في شؤون الدول األفريقية فعلى سبيل المثال عندما تقوم حكومة مـا              

بإجراء عمليات أصالح اقتصادي لصالح الغالبية من سـكانها كمـا حـدث مـن               
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رئيس دولة زيمبابوي عندما قام بإعادة توزيـع األراضـي          )) روبرت موجابي ((

 في مواجهة بعض المستعمرين     عنيةالزراعية لمناصرة الغالبية من رعايا الدولة الم      

، ولذا قامت الدول الغربية بمناصرة الشركات االحتكارية وفـرض حظـر            البيض

اقتصادي ودبلوماسي على هذه الدولة بالمخالفة ألحكام القواعد الدوليـة وميثـاق            

 ،التي ال تجيز التدخل في شؤون الدول األخرى       ) 2/7(األمم المتحدة خاصة المادة     

 ، اتخذت العديد مـن    2001 أيلول عام    11األمريكية بعد   يات المتحدة   كما ان الوال  

، كما حدث بشأن السودان والتدخل لمـساعدة        المواقف ضد بعض الدول األفريقية    

، كما أنها عاملت المسؤولين األفارقة عنـد        ركات التمرد ضد الحكومة المركزية    ح

، حتى أنها أجبرت    وماسياً عن القانون الدولي الدبل    زيارة أمريكا معاملة تعد خروج    

بعض الدبلوماسيين األفارقة بخلع أحذيتهم ألجراء عمليات التفتيش علـيهم بحجـة            

محاربة اإلرهاب وهذه التصرفات تحمل معاني العنصرية والمعاملة غير الالئقـة           

 ولذا تعرضت هذه السياسة األمريكية للنقد من جانب عدد من           ،ضد الدول األفريقية  

 11به الخديعة المخيفة بعـد  في كتا)) Thierry Meyssan ((األمريكان حيث قال

، بأن اإلجراءات األمريكية تعمد بمثابة      أيلول، وهو خبير في شؤون حقوق اإلنسان      

عملية لتكريس السلطة في الواليات المتحدة ولذا فأن الديمقراطيـة فـي أمريكـا              

 .)1(مصيرها الوفاة 
 

  :  االتحاد األفريقي و موقفه من اإلرهاب-4

، 2001 أيلول عـام     11اصة بعد أحداث    لقد تحدد هذا الموقف وبصورة خ      

حيث أدانت جميع الدول األفريقية العملية هذه األعمـال اإلرهابيـة واسـتنكرتها             

المنظمة في القرارات الصادرة عنها عقب هذه األحداث على الرغم مـن اتهـام              

 ال بأس بها من القارة       نسبة أمريكا للعديد من الدول العربية واإلسالمية وهي تمثل       

، ولذا أعلنت رئاسة االتحاد األفريقي في االجتماعـات تعهـدها الكامـل             األفريقية

، لذا دعت الى عقد قمة لدول االتحاد األفريقي في الخرطوم يوم            اإلرهاببمحاربة  

، وحضرها ممثلـي بعـض الـدول األخـرى          2002انون الثاني عام     ك 10-11

                                                 
  . 328التقرير االستراتيجي األفريقي ، المصدر السابق ، ص  )1(
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القمة دة والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى وأصدرت       ومراقبين من األمم المتح   

، القتصادي والحـل الـسياسي للنزاعـات      أتباع المنهج ا  بيان يتضمن التأكيد على     

، واعتبر االرهاب جريمة يجب التصدي لها،       2001 ايلول عام    11وادانة هجمات   

تعلقة بمكافحـة   ريقية الم االلتزام التام بقرارات األمم المتحدة ومنظمة الوحدة األف       و

 ناقشت القمة مشكلة الصومال واالحتماالت المتوقعة لتوجيه ضربة         كمااإلرهاب،  

، حيث أوصت القمة بمخاطبة الواليات المتحدة       ت المتحدة عسكرية ضده من الواليا   

للتمهل فيما يتعلق باالتهامات التي تحاول إلصاقها بالـصومال وبتوجيـه ضـربة             

 .)1(عسكرية بحجة محاربة اإلرهاب 

ولكن من أجل ان تتمكن الدول األفريقية مجتمعة من تحقيق أهـدافها فـي               

 11محاربة اإلرهاب الداخلي والخارجي الذي تتعرض له دولها خاصة في أعقاب            

، فأن ذلك يتطلب منها اتخاذ بعض اإلجراءات التي مـن شـأنها       2001أيلول عام   

  -:)2(تفعيل دور االتحاد األفريقي في هذا الصدد وهي 

بناء الدولة الوطنية الحديثة والتي يجب ان تحافظ على استقاللها وعدم الخلـط              -1

بين الدولة وشخص الحاكم حتى تتجنب هذه الدول المحـاوالت التـي تجعـل              

مؤسساتها مجرد أدوات في يد الحاكم وبعض القوى االقتصادية واالجتماعيـة           

 .غالبية من شعوبهاالح المشتركة للالتي تعمل لمصلحتها الخاصة وإهمال المص
 

ضرورة تحقيق التنمية االقتصادية ذلك ألن األزمـات االقتـصادية المتعاقبـة             -2

وتزايد حدة الفقر في الدول األفريقية يدفع الى مزيد من العنف واإلرهاب نتيجة             

 .إلمكانية تجنيد العديد من المحتاجين للقيام بأعمال من شأنها تهديد أمن الدولة 

 السياسي الذي يقوم على النفوذ السياسي لتحقيق مـصالح           القضاء على الفساد   -3

شخصية أو فئوية لجماعة معينة على حساب جماعة أخرى داخل الدولة ألنـه             

من األهمية استقالل العمل السياسي عن العمل التنفيذي للدولة ألن الـسياسة اذ             

لتعليم لم يحسن استخدامها لمصلحة الغالبية فأنها تفسد كل أمر تدخل فيه سواء ا            

                                                 
  .493التقرير االستراتيجي األفريقي ، المصدر السابق ، ص  )1(
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أو االقتصاد او اإلجراءات األمنية وهو ما نراه بوضوح في العديد من الـدول              

األفريقية حيث تستغل الوظائف العامة لتحقيق الكسب الشخصي مادياً ومعنوياً          

 .بالمخالفة للقانون وأحياناً بالتحايل عليه 
 
علـى  ضرورة التعامل مع مسألة األقليات بشفافية يراعى فيها مصلحة الجميع            -4

 .قدم المساواة والحفاظ على كيان الدولة وقوتها وتماسك عناصرها البشرية 

 

اذا التزمت الدول األفريقية بما سبق ذكره من إجراءات فإنها يمكنها التعامـل              -5

بنجاح ضد المؤامرات الخارجية التي تحاول زرع او نشر اإلرهاب في دولها            

ف إقليمية أخـرى وان يعمـل       سواء من القوى االستعمارية التقليدية او أطرا      

الجميع في أطار منظمة االتحاد األفريقي بصورة يتنازل فيها الجميع عن قدر            

معين من السيادة في سبيل تفعيل دور االتحاد األفريقي لمواجهـة التكـتالت              

الدولية المعاصرة والتي يصعب على دولة منفردة ان تقـف فـي مواجهتهـا              

  . )1(و االقتصاديوالحفاظ على استقاللها السياسي ا
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 الفصل الثالث 
 

  اإلرهابةواجهم االتفاقية العربية ل
 

على الرغم من االهتمام الكبير الذي أولته الجامعة العربية لموضوع الوقاية مـن             

ت أأنـش ،  أثارها ففي نطاق الجامعـة العربيـة      الجريمة ومكافحتها والمعالجة من     

، حيث  ، كمنظمة متخصصة عاملة   اعي ضد الجريمة  بية للدفاع االجتم  المنظمة العر 

واكتملت أسست بناء على اتفاقية عقدت بين  الدول األعضاء في الجامعة العربية             

، وتنص االتفاقية على ان الغرض من أنشاء المنظمـة          1965المصادقة عليها عام    

هو توثيق التعاون بين الدول األعضاء بهدف الوقاية مـن الجريمـة ومكافحتهـا              

ما جاء    هذا ،ت التشريعية والقضائية والشرطوية   عالجة أثارها وذلك في المجاال    وم

المكتب :  وتتفرع عن المنظمة ثالث مكاتب وهي        ، المادة األولى من االتفاقية    بنص

ب في مجال مكافحـة     ، ويساهم هذا المكت   ي للشرطة الجنائية ومقره في دمشق     العرب

 بين أجهزة الشرطة في الدول األعضاء ، حيث يقوم بتأمين التعاوناإلرهاب الدولي

في مجال مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين واستردادهم فـي حـدود القـوانين             

 كما أنـشئ فـي نطـاق        ،واألنظمة المعمول بها في كل دولة من الدول األعضاء        

  )1(. في مجلس الوزراء الداخلية العربالمنظمة العربية للدفاع االجتماعي

اب لم تكن اال بوقـت متـأخر        لظاهرة الخطيرة كاإلره  اال ان معالجة هذه ا    

، ولعل ان السبب يعود الى اكتفاء االتفاقية المعقودة بـين الجامعـة العربيـة               قليالً

 وقـد أثيـرت     ،والخاصة بمكافحة الجريمة الدولية دون اإلشارة أليه بشكل صريح        

 والواليات  مسألة اإلرهاب في جامعة الدول العربية عندما طالبت كل من بريطانيا          

 قرار يطلب فيه من ليبيا تسليم       ارأصدمن  المتحدة األمريكية وفرنسا من مجلس األ     

كـاب بـان    أثنين من مواطنيها مشتبه في تورطهم في حادث تفجيـر طـائرة الر            

                                                 
 1965 لعام االتفاقية العربية لمواجهة اإلرهابينظر  )1
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، وقـد رفـضت     محاكمتهم أمام المحاكم األمريكيـة    ، ل اميركان فوق قرية لوكربي   

و ) 713( أصدر مجلس األمـن قـرارات       ، وقد حكومة الليبية في وقتها تسليمهما    ال

، فرضت بموجبها جزاءات على ليبيا      1993 – 1992في عامي   ) 883(و  ) 748(

، وقد لجأت   يل على نبذ ليبيا لإلرهاب الدولي     إلرغامها على تسليم المواطنين والتدل    

ليبيا الى محكمة العدل الدولية الستصدار أمر الى الدول الثالثـة بـشكل عاجـل               

ن الضغط على ليبيا لتسليم رعاياها استناداً الى ان النزاع هـو نـزاع              باالمتناع ع 

، وقـد   1971قاً التفاقية مونتريـال لعـام       قانوني ساحته محكمة العدل الدولية طب     

، وقد سعت ليبيـا     يقضي باختصاصها في النظر بالقضية    أصدرت المحكمة قراراً    

، ومنظمة الوحـدة    متحدةمم ال نحو المنظمات الدولية المختلفة ومنها األمين العام لأل       

  .)1(، والجامعة العربية األفريقية

 قراراً تضمن قلق الجامعـة مـن      1998وقد أصدرت الجامعة العربية عام      

،  مؤامراتهم ونشر أفكـارهم الهدامـة      اتخاذ اإلرهابيين بعض الدول منطلقاً لتدابير     

، عم مادي أعالمي  دول من تسهيالت ود   ، وما تتيحه لهم ال    مستفيدين من أقامتهم فيها   

خطورة على  يمثله بنشاطهم من    لما  ورفض المجلس وأدان اإلرهاب بجميع صوره       

ت  الدول باتخاذ ما يلزم من ترتيبات قانونية وإجراءا        ، وطالب األمن القومي العربي  

لها باعتبارهم مطلوبين ، وتسليمهم للدول التابعين أدارية لرصد تحركات اإلرهابيين   

 تكليف األمين العام بمتابعة هذا الموضوع تقديم تقرير بشأنه          لىللعدالة ،باالضافة ا  

 .)2(الى المجلس في دورته القادمة 

ومما ال شكل فيه ان ثقل ما تعرضت له الساحة العربية من إرهاب ال يقل                

، ا الالتينية من جراء هذه الظـاهرة      عن مستوى المخاطر التي تلقتها أوربا وأمريك      

ام اتفاقيـة    العربيـة بـإبر    هوداطرها أدى الى تتويج الج    وتعاظم هذه الظاهرة ومخ   

  .1998خاصة بمكافحة الظاهرة، هي االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب لعام 

 

                                                 
  .197عبد اهللا االشعل ، المصدر السابق ، ص . د )1(
لمصرية للقانون الدولي ، المجلد الرابع والخمسون ، القاهرة ،   المجلة المصرية للقانون الدولي ، الجمعية ا       )2(
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 المبحث األول 
 

  اإلرهابواجهة الجهود العربية لم
 

 في منطقة الخلـيج العربـي كـانموذج         نتناول فيما يلي دوربعض  الدول العربية      

 . في مكافحة االرهابللجهود العربية 
 

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة  -أوال 
 

انضمامها الى  و دولة االمارات العربية ادانتها لكافة انواع مظاهر االرهاب          أعلنت

ـ /  تمـوز    28، ففي تاريخ    التحالف الدولي واالقليمي ضد االرهاب     ، 2004 ويولي

مة الـى الـصكوك     ظي من أصدرت قانوناً خاصاً بمكافحة الجرائم االرهابية ، وه       

 .لدولية المتعلقة بمكافحة االرهاباالقليمية وا

 

  تشريعات لمكافحة االرهاب وما يتصل به من أنشطة مجرمة -1

تضمن التقرير األول الذي أرسلته دولة االمارات العربية المتحدة الى لجنة            

ن دولة  اعال) 2001 (1373 وفقاً للقرار     في مجلس األمن   مكافحة االرهاب المنشأة  

االمارات التزامها بأحكام ميثاق األمم المتحدة وأحكام القانون الـدولي والقـانون            

  )1(نتها االرهاب بكافة صوره وأشكالهالدولي االنساني وادا

وفي هذا السياق يفيد التقرير الذي قدمته دولة االمارات الى لجنة مكافحـة              

رداً على سـؤال    ) 2001 (1373االرهاب المنشأة أعماالً لقرار مجلس األمن رقم        

حول ما اذا كان من الممكن بموجب قانون دولة االمارات العربية المتحدة رفـض              

ال يوجد في قوانين دولة     " ، بأنه   رهابيين المدعى عليهم العتبارات   طلبات تسليم اال  

                                                 
 )S/2002/239الوثيقة (  )1(
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االمارات العربية المتحدة ما يمنع تسليم االرهابيين المدعى علـيهم علـى أسـس              

 )2(سياسية

ي ضوء هذا المنظور لالرهاب حرص المشرع االماراتي على اعداد منظومـة            وف

، وكان تتويجها  ة الى مكافحة االرهاب بكل روافده     من التشريعات والقرارات الرامي   

 بشأن مكافحة الجرائم االرهابية الـصادر       2004لسنة  ) 1(بالقانون االتحادي رقم    

 .2004 ويولي/ تموز28في 

 لعـام   3ن قبل قانون العقوبات االتحـادي رقـم         وكان المشرع قد ضمن م     

وجرم فيها ارتكاب أفعال االرهاب الدولي ثم أصدر القـانون          ) 21( المادة   1987

 . بشأن مكافحة غسل األموال2002ام  لع4رقم 

 بـشأن مكافحـة   2004لعـام  ) 1(وبموجب مرسوم القانون االتحادي رقم     

العقوبات على مرتكبي   رهاب وتشديد   ، تم تجريم جميع أشكال اال     ئم االرهابية الجرا

 . هذه الجرائم

، جعل المشرع من اهم اركان العمل االرهابي ان يكـون           ومن جانب آخر   

، وال يكون ايقاع الرعـب بـين        يقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم     العمل بهدف ا  

 .االرهابيالناس او ترويعهم مجرد احد نتائج العمل 

كان قانون العقوبـات    ،  2004رهاب لعام    قانون مكافحة اال   قبل ان يصدر  و 

ـ  عل من) 21(نصت المادة    هو النافذ حيث     1987لسنة  ) 3(االتحادي رقم    ى ـــ

يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد ان ارتكب فـي الخـارج             " أن  

بوصفه فاعالً او شريكاً جريمة تخريب أو تعطيل وسـائل االتـصال الدوليـة أو               

 المخدرات أو في النـساء أو الـصغار أو جـرائم القرصـنة              جرائم االتجار في  

وهكذا تمتد الوالية القضائية للمحاكم المحلية لدولة االمـارات         " واألرهاب الدولي   

الى الجرائم االرهابية المرتكبة في الخارج من قبل أشخاص يتم العثور عليهم بعد             

 )1(.ذلك بدولة االمارات العربية المتحدة

 
                                                 

 )S/2003/280الوثيقة (  )2(
     )21(المادة  ،1987لسنة ) 3( رقم )االماراتي (قانون العقوبات االتحادي )1
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 لمكافحة تمويل االرهاب المتخذة تدابير ال -2

تضامناً مع الجهود الدولية لمكافحة االرهاب بعد أحداث الحادي عشر مـن            

، قام المـصرف المركـزي      ، وانفاذاً لقرارات مجلس األمن    2001سبتمبر  / أيلول

بأصدار قرارات وتعاميم الى البنوك والصرافات والمنشآت المالية األخرى العامة          

طلب بموجبها من هذه الجهات اجراء عملية بحث وتجميد أيـة           في دولة االمارات    

حسابات أو دوافع أو أستثمارات بأسماء قادة ارهابيين أو منظمـات ارهابيـة او              

تجميع البيانات وتقديمها الى مجلس األمن الدولي وبأسماء الذين ساعدوا االرهابيين 

  .والسلطات األمريكية

فعال غسل االموال المتأتية من جرائم       ا 2002 لعام   4كما جرم القانون رقم     

محددة من أهمها جرائم االرهاب باالضافة الـى اي جـرائم اخـرى واردة فـي                

 . تفاقيات دولية تنظم اليها الدولةا

 بـشأن مكافحـة     1، تضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم       وفي السياق ذاته  

 ضوء ما تضمنه     تجريماً الفعال تمويل االرهاب في     2004الجرائم االرهابية لعام    

واحكام االتفاقية الدولية لقمع تمويل االرهـاب       ) 2001 (1373قرار مجلس األمن    

 وتعلن الدولة حرصها    ،حتى من قبل ان تنظم اليها دولة االمارات العربية المتحدة         

، وباألخص  رات الصادرة عن سلطاتها المختلفة    من خالل القوانين واالنظمة والقرا    

 )1(.المصرف المركزي

يعاقب " على أن    2004لعام  ) 1( من المرسوم بقانون رقم      12ص المادة   وتن

االً، بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب او قدم او جمع او نقل او حول أمـو                

، بقصد استخدامها او مع العلم بأنها سوف تـستخدم          بطريق مباشر او غير مباشر    

صول عليهـا فـي هـذا       كلها او بعضها في تمويل أي من االعمال االرهابية المن         

 ،المرسوم بقانون داخل الدولة او خارجها سواء وقع العمل المذكور او لـم يقـع              

                                                 
 2002  لعام4 رقم  االتحادي المكافة الجرائم االرهابيةالقانونينظر  )1
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ويحكم بمصادرة االموال او الممتلكات محل الجريمة ومتحـصالتها او ممتلكـات            

تعادل قيمتها أذا حولت او بدلت كلياً او جزئيـاً او اختلطـت بممتلكـات اخـرى                 

 ".اكتسبت من مصادر مشروعة 

حظ ان دائرة التجريم ال تقف عند االفعال التـي يرتكبهـا الممولـون              ويال

األساسيون للجرائم االرهابية بل تشمل كل من يساعد على تسهيل ذلك سواء عـن              

طريق نقل مثلث تلك االموال او تحويلها او ايداعها لحساب شخص آخر او اخفاء              

 وكذا كل من حاز هذه      ،موال او حقيقة مصدرها او مكانها     او تمويه طبيعة هذه اال    

 ويشترط ألنعقاد المسؤولية    ،االموال او تعامل معها بطريق مباشر او غير مباشر        

الجنائية ان يثبت القصد الجنائي المتمثل في العلم بأن تلك األموال سوف تـستخدم              

في تمويل أي من االعمال االرهابية المنصوص عليها في هذا القانون داخل الدولة             

 . وقع العمل االرهابي او لم يقع أو خارجها سواء

ويشير التقرير الذي قدمته دولة االمارات العربية الى لجنة مجلس األمـن            

 من  4الى انه اعماالً للمادة     ) 2001 (1373لمكافحة االرهاب المنشأة وفقاً للقرار      

، يكون للمصرف المركزي بالدولة ان يأمر 2002 لعام 4نون غسل األموال رقم قا

، وفي حالة    لمدة ال تزيد على سبعة أيام عمل       ميد األموال التي يشتبه فيها    فوراً بتج 

، يتم أحالته الى النيابة العامة لالمر باالستمرار        وجود دالئل على قوة ذلك االشتباه     

في التجميد او التحفظ على تلك األموال للمدة التي يستغرقها التحقيق فـي النيابـة               

وى بأحالتهـا الـى     نيابة العامة السير في الـدع      وفي حالة ما اذا قررت ال      ،العامة

، فأن األمر يكون لتلك المحكمة بالنظر في الحجز التحفظي على           المحكمة المختصة 

 .)1(تلك األموال لمدة غير محددة أو بالغاء الحجز

 بـشأن   2004 لعـام    8كما تجدر األشارة الى انه بموجب القانون االتحادي رقم          

، تلتـزم المنـاطق     2004مارس  /  آذار   14ي صدر في    الذالمناطق الحرة المالية    

 بـشأن تجـريم غـسل       2002 لعام   4الحرة المالية بأحكام القانون االتحادي رقم       

                                                 
 )S/2003/280الوثيقة ( )1(
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األموال باألضافة الى االلتزامات األخرى الناشئة عن االتفاقيـات الدوليـة التـي             

 . )1(انضمت اليها دولة االمارات 
 

 االمارات  التدابير الرامية الى حماية منافذ -3

أتخذت دولة االمرات العربية المتحدة العديد من التدابير األمنيـة لمكافحـة            

 اذ تشدد السلطات االماراتية الرقابـة       ،االرهاب فيما يتعلق بمراقبة المنافذ والحدود     

 وتحرص علـى مراقبـة      ،على الحدود ومنافذ الخروج والدخول من والى الدولة       

ى منع تسلل اية عناصر متطرفة او ارهابيـة         اجراءات الهجرة بكل دقة وتعمل عل     

 وقد تم رصد أسماء االشخاص المتورطين في اعمال ارهابية الـذين            ،من خاللها 

، وتعميمها على المطارات والموانئ والمنافـذ       وردت أسماؤهم في القائمة السوداء    

 واصدر جواز سفر جديد لمواطني الدولة يحتوي على تقنية عالية لمنـع             ،الحدودية

يره او العبث به وتشديد اجراءات االبالغ عن فقد جواز السفر والتحقيق بشكل             تزو

 يضاف الى ما تقدم حرص الدولة على عدم توفير المالذ األمن لمن             ،صارم بشأنها 

 اآلمـن   يمولون االعمال االرهابية او يديرونها او يرتكبونها او يـوفرون المـالذ           

 .لالرهابيين

فحة اإلرهـاب  مكا لجنة ىمته دولة اإلمارات إلويشير التقرير الثالث الذي قد  

ـ لـى   ع أن مسؤولية حراسة الحدود تقع       ىإل(الوثيقة   التابعة لمجلس األمن     اتق ع

 وأن هذه الوزارة قامت بوضـع       ،)ة الداخلية رازقوات حرس الحدود بالتنسيق مع و     

لـى المعلومـات    ع نقاط الدخول والخروج يحتوي      جميعنظام معلومات موحد في ب    

ين ر المقيمين فـي الدولـة والقـادمين والمغـاد         جميعانات الالزمة المتعلقة ب   والبي

دد نقاط الدخول والخروج بالدولة     عويبلغ   ، تنفيذ نظام القوائم الجنائية    ىباإلضافة إل 

 . )2(يعها مشمولة بنظام المعلومات الجديدجم نقطة و27

 

                                                 
ة   ي )1( ن ، الوثيق ة لمجلس األم اب التابع ة االره ة مكافح ى لجن دة ال ة المتح ارات العربي ة االم ر دول ر تقري نظ
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 أنشاء قاعدة بيانات ومعلومات  - 4

 تهـتم دة معلومات متطـورة     عنشأت السلطات اإلماراتية قا    أ ، ما تقدم  ىباإلضافة إل 

ـ اخل والخـارج ومعرفـة الجما     در العناصر المتطرفة واإلرهابية في ال     ضبح ات ع

 . اتهخططاممها وأهدافها ودعالخاليا التي ت
 

جلـة  عاات تبادل المعلومـات بـصفة       ءوتعمل السلطات على تسهيل إجرا    

 مـع   ،صعدة الوطنية والعربية والدولية   األوسرية بين األجهزة األمنية المعنية على       

اسـة  رلـى د  ع وحثها   ،اساتروتشجيع البحوث األمنية ومراكز البحوث والد      معد

 نه وكيفية عة  جم النا رله واآلثا ئلى أسبابه وأساليبه ووسا   عوتحليل اإلرهاب للتعرف    

  واستخالص أوجه القـصور    ،مال إرهابية عاسة وتحليل ما يقع من أ     ر ود ،مواجهته

 )1(.ستعداد أو المواجهة لتالفيها وتحقيق تطور مستمر في هذا المجالفي اال

 

  التدابير الخاصة بنظام األسلحة والذخائر -5

 ، اإلرهابيين أينما كانواىلى منع انتقال أي نوع من األسلحة إلع اًحرص

ر والمتفجرات ئلى المتعاملين باألسلحة الذخاعتشدد السلطات اإلماراتية الرقابة 

أن تستخدم في تطوير أسلحة  يمكن التي لكيمياويةالمواد او المواد الخطرة رئوسا

من حيث االستيراد التصدير والنقل واالستعمال والتداول واالتجار ، الدمار الشامل

  .فيها

لحة  وتعديالته بشأن األس1976 لعام 11وقد أصدرت الدولة القانون رقم 

نه ضوابط الستيرادها وتصديرها ، وروعي تضميالنارية والذخائر والمتفجرات

 .استعمالها واالتجار بها وحيازتهاوتخزينها ونقلها و

فحة اإلرهاب مكا لجنة ىويفيد تقرير دولة اإلمارات العربية المتحدة إل

يع المواد جمذت التدابير الالزمة لتقييد خالتابعة لمجلس األمن بأن الدولة قد ات

أن تستخدم في تطوير أسلحة الدمار  يمكنلتي  الكيمياوية المواد اا فيهابمالخطرة 
                                                 

 يقةالوث فحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن مكا لجنة ىالتقرير الثالث الذي قدمته دولة اإلمارات إلينظر  )1
S/2005/573)(  
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 .  )1(لها لدى سلطات الجمارك في الدولةشكا أجميعالمتفجرات ب والشامل
 

 التدابير الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية  -6
 

ـ      ديفيد التقرير الثالث ل    فحـة  مكا لجنـة    ىولة اإلمارات العربية المتحدة المرسل إل

 جمـع ذت إجراءات إدارية لمنـع      خ اإلمارات ات  بأن دولة  مجلس األمن باإلرهاب  

مال عاألموال من قبل مواطنيها أو على أراضيها بأية وسيلة كانت الستخدامها في أ

 .)2(ن طريق إلغاء كافة التصاريح التي منحت سابقا للجهات المعنية عإرهابية 

 لعام )6(قم  روينظم الجمعيات الخيرية في دولة اإلمارات القانون االتحادي         

التصريح للجمعيات الخيرية    1993لعام   348قم  ري  ر وينظم القرار الوزا   ،1974

ة العمـل   رازالحصول كلى ترخيص صادر كـن و       لك ويشترط لذ  ،مع األموال جب

 يطلـب مـن     ،1994لعام   538قم  ري  ر للقرار الوزا   وطبقاً ،والشؤون االجتماعية 

ـ ر أو   حملهالل األ ن طريق هيئة ا   عدات للخارج   عم المسا ديالجمعية الخيرية تق   ن ع

ويفيد تقرير دولة   ،  ية في الدول األخرى   سمطريق الجهات التي تحددها الجهات الر     

خ رفحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن والمؤمكا لجنة ىاإلمارات العربية المتحدة إل

 .)3(2005 سبتمبر /أيلول 2
 

ات بأية عع التبرجمال يجوز للجمعية ب" من القانون بأنه  35وتقضي المادة    

 ،ذاتـه  وفي السياق ،ةرازمن الو لكوسيلة إال بعد الحصول على ترخيص سابق بذ      

ـ الذي أكده المصرف المركـزي ف     " وسطاء الحوالة   "  لنظام تسجيل    وفقاً  1ي  ــ

الوسطاء بتزويد المصرف المركزي بتفاصـيل       لئك يلتزم أو  ،2003 أبريل   /نيسان

ن أية حواالت مشبوهة وفق عاإلبالغ معرفتهم وب، ن الحواالت الصادرة والواردةع

النماذج المعدة من المصرف المركزي ويتعين االحتفاظ بالمعلومـات والبيانـات           

 ، سـنوات   خمـس  نعلمدة ال تقل     " وسطاء الحوالة   " والوثائق المتعلقة بعمليات    

                                                 
 الوثيقة فحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن مكا لجنة ىالتقرير الثالث الذي قدمته دولة اإلمارات إلينظر   )1(

  )S/2005/573الوثيقة (
 )S/2003/1211الوثيقة   ( )2(
 .)S/2005/573الوثيقة (   )3(
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ى اقتـضى   تند الحاجة واستخدامها كدليل إثبات م     ع هدف تقديمها    ،مقتضى القانون ب

 .)1( لكاألمر ذ
 

انضمام دولة األمارات العربية المتحدة الى الـصكوك ذات الـصلة بمكافحـة             -7

 اإلرهاب

 قليميـة  عدد من الـصكوك اإل     ىدة إل تح الم ةة اإلمارات العربي  لانضمت دو  

يـات  ق عن إبرامها لعدد مـن االتفا      فضالً ،مكافحه اإلرهاب ب قة ذات العال  ةوالدولي

 :التفاقيات التالية صدقت على ا، و في هذا المجالثنائيةال
 

  االتفاقيات االقليمية–أ 

 1998 أبريل   /نيسان   22بتاريخ   1998فحة اإلرهاب لعام    لمكااالتفاقية العربية    -

  .)1998العام  103مرسوم رقم ( 1999 مايو / أيار7ودخلت حيز التنفيذ في 

 . 1999 لعام يولدفحة اإلرهاب اللمكامعاهدة منظمة المؤتمر اإلسالمي  -

) 2004(فحـة اإلرهـاب     لمكا العربية   لخليجول ا دلس التعاون ل  مجاتفاقية دول    -

 . 2004لعام  54وجب المرسوم االتحادي رقم ا بمليهعوالمصدق 

 .)1999لعام  53مرسوم اتحادي رقم (اتفاقية الرياض للتعاون القضائي  -
 

  االتفاقيات الثنائية) ب(

 ي ناالت التعاون القانومجة في دة اتفاقيات ثنائيعأبرمت دولة اإلمارات 

   .)1(ربية وأجنبية وهى تونسع مع دول يولدالقضائي ال -

 

 

 .)1(المغربية المملكة -

                                                 
  ،2005 سبتمبر /أيلول  2لس األمن المؤرخ مج لجنة ىانظر تقرير دولة اإلمارات العربية المتحدة إل (  )1(

   ) . S/2005/573الوثيقة 
 
 .)1975لعام  " 32 "مرسوم رقم (  )2(
  .) 1978لعام   "80"مرسوم رقم ( )1(
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  .)2(الجمهورية العربية السورية -

  .)3(األردنيةلمملكة ا -

   .)4(جمهورية مصر العربية -

 .)5(جمهورية الهند -

   .)6(الجمهورية الصومالية -

 .)7(زائريةالجمهورية الج -

  .)8(الجمهورية الفرنسية -

بشأن اتفاقيـة التعـاون      2002 لعام   60كما صدر المرسوم االتحادي رقم      

بـشأن   2003لعـام    25 والمرسوم االتحادي رقـم      سورياي مع   نالقضائي والقانو 

 26 والمرسوم االتحادي رقم     ،بيةهورية الصين الشع  جماتفاقية تسليم المجرمين مع     

هورية أرمينيا، والمرسوم االتحـادي     جماالتفاقيات القضائية مع    بشأن   2003لعام  

دة القانونية المتبادلـة فـي المـسائل        عبشأن اتفاقية حول المسا    2005لعام   8رقم  

 2005لعـام    12 والمرسوم االتحادي رقم     ،ائية وتسليم المجرمين مع السودان    الجن

 . )9(اإلسالميةهورية باكستان جممة حكوبشأن اتفاقية تسليم المجرمين مع 

 الصكوك الدولية ) ج(

انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة الى الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة           

 : اإلرهاب التالية 

                                                 
 ).1980لعام   "12" مرسوم رقم ( )2(
 ).1999لعام  "106" مرسوم رقم ( )3(
)4(

 ).2000لعام  " 83" مرسوم رقم ( 
 ).2000لعام  " 33 "مرسوم رقم ( )5(
 ).1982لعام  " 95" مرسوم رقم ( )6(
 ).1984لعام  " 12" مرسوم رقم ( )7(
 ).1992لعام  " 31" مرسوم رقم ( )8(
يقة ثول ا،فحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن مكاانظر تقرير دولة اإلمارات العربية المتحدة إل لجنة ( )9(

S/2005/573. ( 
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االتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على متن الطـائرات           

 .1981أبريل / نيسان 16يها بتاريخ  تم االنضمام أل،)1963طوكيو (

تـم  ) 1970الهـاي   (اتفاقية مكافحة االستيالء غير المشروع علـى الطـائرات          

 .1981أبريل /  نيسان 10ها بتاريخ االنضمام إلي

اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـالمة الطيـران المـدني               

 .1981ابريل / نيسان 10يها بتاريخ تم االنضمام أل) 1971مونتريال (

عمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخـدم الطيـران            قمع أ  لبرتوكو

الدولي الملحق باتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران           

 .1 1989مارس / آذار 9 تم التصديق عليه بتاريخ ،المدني

تم االنضمام  ) 1991مونتريال  (اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها       

 .1992ديسمبر / كانون األول 21 في يهاأل

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية بمـن فـيهم             

 25يهـا بتـاريخ     تم االنضمام أل  ) 1973(الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها     

 . 2003فبراير /شباط 

بموجـب المرسـوم    صدق عليها   ) 1979(االتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن      

 .2003فبراير /لول أي24 وتم االنضمام أليه بتاريخ 2003 لعام 67االتحادي رقم 

صدق عليهـا بموجـب المرسـوم       ) 1979(اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية      

أكتـوبر  / تشرين األول    16 وتم االنضمام أليها في      2003 لعام   66االتحادي رقم   

2003. 

سالمة المالحة البحريـة لعـام      ر المشروعة الموجهة ضد     اتفاقية قمع األعمال غي   

1988 . 

برتوكول قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـالمة المنـصات الثابتـة             

، صدق على االتفاقية والبروتوكول بموجب 1988لعام القائمة على الجرف القاري 

                                                 
 )1971مونتريال ( المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدني اتفاقية قمع األعمال غير )1
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ذ بالنـسبة    ودخال حيز النفا   2005يوليه   / تموز 30 في   75التحادي رقم   المرسوم ا 

 .2005ديسمبر /  كانون األول14 من لدولة األمارات اعتباراً

 صدق عليها بموجب    1997االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام        

 وتـم   2005أغـسطس    / آب 10 بتاريخ   2005 لعام   92ي رقم   المرسوم االتحاد 

 .2005سبتمبر / مام أليها في أيلولاالنض

 تم التصديق عليهـا بموجـب       1999ولية لقمع وتمويل اإلرهاب لعام      االتفاقية الد 

 وتم   ، 2005أغسطس   / آب 10 بتاريخ   2005لعام  ) 91(رقم  المرسوم االتحادي   

 .2005 سبتمبر / أيلول23االنضمام أليها في 

 كانون  10يق عليها بتاريخ    االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي تم التصد       

 .2008  يناير/الثاني
 

 النظـام القـانوني لدولـة       تفعيل أحكام الصكوك الدولية واإلقليمية النافذة في       - 8

من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة       47من المادة    4تنص الفقرة    ،األمارات

لـى المعاهـدات واالتفاقيـات      على لالتحاد التصديق    ع المجلس األ  ىعلى أن يتول  

مـن   54من المادة    4وطبقا للفقرة    ،ذا الشأن موجب مرسوم يصدر في ه    بالدولية  

 ومنهـا المراسـيم     ،درهائيس االتحاد القوانين والمراسيم ويـص     ر يوقع   ،رالدستو

   )1(.لى االتفاقيات والمعاهدات الدوليةعالصادرة بالموافقة 

لـى  عك الدولية التي انضمت إليها دولة اإلمارات        لصكوم ا حكاوفيما يتعلق بإنفاذ أ   

مباشـرة فـي     لصكم ا حكاج العمل على إنفاذ أ    ر فقد د  ، "ون الداخلي القان" صعيد  

 تدخل المشرع ىالدول جاهزا للتطبيق دون حاجة إللصك ن فيها ايكوالحاالت التي 

ـ     ،ي الحاالت التي تتطلب هذا التدخل      أما ف  ،ينالوط  يـسن   وطني فإن المـشرع ال

بوجـه  لك  جلى ذ التشريعات المناسبة لوضع النصوص الدولية موضع التنفيذ، ويت       

 .)2(خاص في النصوص الدولية ذات الطابع الجزائي

                                                 
  )4 ف 47( ، المادة دستور دولة اإلمارات العربية المتحدةينظر  )1
 ).S/2003/1211الوثيقة(لس األمن مج لجنة ىظر التقرير الثالث المرسل إلين )2(
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فحة بمكاك الدولية المتعلقة    لصكوم بعض ا  حكا قنن أ  راتيويالحظ أن المشرع اإلما   

لى االتفاقية الدولية لقمع تمويل ع دولة اإلمارات دقتمويل اإلرهاب من قبل أن تص  

 . اإلرهاب

 أن  ىلس األمن إل  مج لجنة   ىدة إل ويشير تقرير دولة اإلمارات العربية المتح     

فحة الجرائم اإلرهابية قد تضمن     بمكاالمتعلق   2004لعام   1قم  رالقانون االتحادي   

م ظنصوصا تجرم األفعال الواردة في كافة االتفاقيات المتصلة باإلرهاب قبل أن تن           

 . .)1(الدولة إليها

 آليات التعاون القضائي الدولي  - 9

لعـام   39قـم   رربية المتحدة القانون االتحادي     ت دولة اإلمارات الع   درأص

م حكـا ويتناول القانون أ   ،بشأن التعاون القضائي الدول في المسائل الجنائية       2006

فـضه وإجراءاتـه    رتسليم األشخاص واألشياء من حيث شروط التسليم وحاالت         

م حكـا  أ   ج القانون أيضاً  لويعا ،اراتهاوالجهات المختصة باألمر به والطعن في قر      

دة القضائية المتبادلـة فـي      عاسترداد األشخاص وتسليم واسترداد األشياء، والمسا     

ـ  ع لمحكومم نقل ا  حكاج الباب الرابع من القانون أ     لويعا،  المسائل الجنائية   ىليهم إل

 . دولة أجنبية

فحة اإلرهاب التابعـة لمجلـس      مكا لجنة   ىويشير تقرير دولة اإلمارات إل    

م الجنائية األجنبية المتعلقة بتجميد األموال      حكال األ ئسابم،   أنه فيما يتعلق   ىاألمن إل 

فحة مكا على النصوص الخاصة بقانون      ك يعول في ذل   ،تهاليها ومصادر عوالتحفظ  

م العامـة الـواردة فـي       حكافحة الجرائم اإلرهابية واأل   مكاجرائم غسل األموال و   

 .)2(ي العقوبات واإلجراءات الجنائيةنقانو
 

 لوطنية لمكافحة اإلرهاب   أنشاء اللجنة ا - 10

اللجنة  ءبإنشا 2002لعام   3في دولة اإلمارات القرار رقم       ءلس الوزرا مجأصدر  

وقد أعطيت هـذه اللجنـة       ،)2001( 1373لس األمن رقم    مجالوطنية لتنفيذ قرار    

                                                 
 ) .S/2005/573الوثيقة( )1(
)2( )S/2005/573. (  
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فحـة   مكا بـشأن  2004لعام   1موجب القانون االتحادي رقم     باختصاصات أوسع   

ومتابعة وتقيـيم    ،نسيق بين الجهات المختصة بالدولة    التفشملت   ،الجرائم اإلرهابية 

لس األمن ذات الصلة وبـاألخص القـرار         مج المعلومات المتصلة بتنفيذ قرارات   

والقيام بوضع الخطط والتصورات واقتراح التشريعات واألنظمة التنفيذية          ، 1373

لـى  ع األخرى في سبيل توحيد الجهـود المبذولـة       دول  واإلدارية والتعاون مع ال   

 . فحة اإلرهابلمكاالصعيد الدول 
 

 دولة قطر  -ثانيا 

 :هي التدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة اإلرهاب ان 
 

  تشريعات تجرم اإلرهاب-1

 119قـم   ر قطر قانون العقوبات     رت أص ،2004 أبريل   /نيسان 10بتاريخ  

قـم  رنون  وجب القا ر بم بات قطر الصاد  عقولى إلغاء قانون    ع ونص    ، 2004لعام  

 حكـام تـسري أ " لى أن   عينص القانون الجديد في مادته األول        و 1971لعام   14

 :بشأن الجرائم اآلتية اذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً الشريعة اإلسالمية 

 

 .والزنا وشرب الخمور والردة" والحرابة " جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة ) أ(

  )1(.جرائم القصاص والدية ) ب(

 اسـتعمال القـوة أو العنـف أو         ىن الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إل      يكوو

م النظام األساسي المؤقت المعدل أو القانون أو        حكا هو تعطيل أ   ،يد أو الترويع  التهد

لخطـر أو اإلضـرار     اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنـه ل         

 إيذاء الناس أو تـسبيب  ىن يؤدي إلأو كان من شأنه أ لك وأدى ذ  ،بالوحدة الوطنية 

 رم أو أمنهم للخطر، أو إلحـاق، الـضر        هم أو حريات  هب لهم أو تعريض حيات    عالر

 أو المرافـق أو المنـشآت أو        ،ين أو االقتـصاد الـوط     ، أو الصحة العامة   ،بالبيئة

                                                 
 االرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية ، المصدر السابق ، الصحيفةاحمد حسين سويدان ،  )1
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مالها أو منـع    عرقلة أدائها أل  عت العامة أو الخاصة أو االستيالء عليها أو         لممتلكاا

 .  "مالهاعسة أممارن علة السلطات العامة رقعأو 

  كياناً رمن أدا "  لكلبس المؤبد   لحدام أو ا  عبة اإل عقولى  ع 6تنص المادة    و

 عوةته لها في الـد    ر واستغل إدا  ، للقانون   ت طبقاً أ أو مؤسسة خاصة أنش    جمعيةأو  

 .  "ب جريمة إرهابيةرتكا اىإل

ـ     بوفيما يتعلق    عـات  اونين مـع الجما   مالحقة المواطنين القطـريين المتع

ـ بس مدة ال تقـل      لحيعاقب با "  على أن    7 تنص المادة    ،اإلرهابية في الخارج   ن ع

كل قطري تعـاون أو التحـق بـأي         ،  شرة سنة عس  خم سنوات وال تجاوز     خمس

ن مقرها خارج   يكو كانت تسميتها    اًة أي جماعة أو منظمة أو تنظيم أو       ئ أو هي  جمعية

،  دولة قطر  ىإرهابية ولو كانت غير موجهة إل     ب جريمة   ارتكاالبالد إذا استهدفت    

شرة سنة  ع خمسشر سنوات وال تتجاوز     عن  عبس مدة ال تقل     لحن العقوبة ا  تكوو

ية في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة         عسكريبات  ري تد نإذا تلقى الجا  

هابية ب جريمة إر  رتكاية بقصد ا  لعسكردام إذا كانت التدريبات ا    عن العقوبة اإل  تكوو

  . "ضد دولة قطر
 

استعمال السالح ومن يتلقـى     لى معاقبة من يدرب على      ع 8تنص المادة    و

لـى  ع 9وتعاقب المـادة    ،  ب جريمة إرهابية  تكا بقصد االستعانة به في ار     ،التدرب

كل من أخفى أو     " 10وتعاقب المادة    ،ب جريمة إرهابية  تكالى ار عتحريض الغير   

 لالستعمال  تدعة أو آالت تحصلت أو استعملت أو أ       أتلف أشياء أو أمواال أو أسلح     

  .)1("ك لمه بذلعفي الجرائم اإلرهابية مع 

 1267 بالقرار   مالًعلس األمن المنشأة    مج لجنة   ىويفيد تقرير دولة قطر إل    

 مالًع اللجنة المنشأة تهادعذت بشأن القائمة التي أخأن السلطات القطرية ات )1999(

 : )2(اءات التاليةاإلجر )1999(1267بالقرار 
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 . لى الجهات المالية واإلدارية والرقابيةعتعميم القائمة  -

 .لى الجهات األمنية المختصةعتعميم القائمة  -

من أجهزة   لكلإدراج القائمة آليا ضمن نظام القائمة السوداء الذي يتيح الرقابة            -

 .الهجرة والمنافذ والسلطات القنصلية
 

 واز اعتبارها جرائم سياسية جرائم اإلرهاب ومدى ج -2

 أن قطر   ،)2( مجلس األمن  ى تقريرها إل  ى إل داًنااست ،ترى السلطات القطرية  

تهـا  من ماد  )ب(ص الفقرة   ني ت تفحة اإلرهاب ال  لمكا االتفاقية العربية    ىانضمت إل 

، وتـسري   رهابية من ضمن الجرائم الـسياسية     الثانية على ان ال تعتبر الجرائم اإل      

مية األخرى  بالنسبة لألفعال المجرمة بموجب الصكوك الدولية واإلقلي      القاعدة ذاتها   

، طـابع   جريمة اإلرهابية المجرمة بموجبها   ، اذ تنفي عن ال    التي انضمت إليها قطر   

الجريمة السياسية بكل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية سواء بالنسبة لجـواز              

  .)1(التسليم أو إلجراءات المساءلة الجنائية
 

 إجراءات المالحقة الجنائية في الجرائم اإلرهابية  - 3

 خاصة بمالحقة الجـرائم      أحكاماً إجرائية  2004 لعام   3تضمن القانون رقم    

 :، ومنها ما يلي اإلرهابية

ا تهتتقيد النيابة العامـة فـي مباشـر        لى أال ع من القانون    17 لمادةتنص ا 

ى أو الطلب المنصوص    لشكواوى في الجرائم اإلرهابية بقيد      لدعللتحقيق وتحريك ا  

  . "عليهما في قانون اإلجراءات الجنائية

أو من يندبه من المحامين      ،ب العام ئفي األوامر التي يصدرها النا    ويشترط  

ات والطرود والبرقيات   وعها والمطب ع أنوا جميع أن يأمر بضبط الرسائل ب     ،العامين

مـاكن العامـة أو     لها وتسجيل ما يجرى فـي األ      ئ وسا جميعومراقبة االتصاالت ب  

 هذه المـدة إال     د وال يجوز م   اًن مسببة ولمدة ال تجاوز تسعين يوم      تكوالخاصة أن   

  .المختصة لمحكمةبأمر ا
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 أنه لم   ىإل  األمن بمجلس اإلرهاب   فحة مكا نة لج ىطر إل قة  لويشير تقرير دو  

 21 ألحكام المادة    فقاً العام لسلطاته المذكورة و    تحدث حالة استدعت ممارسة النائب    

 .)1( 2004لعام  3م ق اإلرهاب رقانون مكافحةمن 
 

 التائبون : حاالت اإلعفاء من العقوبة  - 4

لى عفحة اإلرهاب   مكابشأن   2004لعام   3من القانون رقم     14تنص المادة   

كل من بـادر مـن      " ن  عليها في هذا القانون     عاإلعفاء من العقوبات المنصوص     

لى جـواز   عوكذلك   " البدء في تنفيذ الجريمة   ة بإبالغ السلطات المختصة قبل      االجن

السلطات المختصة قبل أو بعد بدء التحقيق مـن القـبض            مكنإذا  " ي  نء الجا عفاإ

   " .لى غيره من مرتبي الجريمةع
 

 عدم سريان أحكام التقادم وانقضاء الدعوى الجنائية 

 2004لعام   3من القانون رقم     16تنص المادة    ،مةد العا عاستثناء من القوا  

م هـذا   حكـا ليها أ ع الجنائية في الجرائم التي تنطبق       دعوىال تنقضي ال  " لى أن   ع

  ".ضي المدة بم ،ها فيهابم لمحكووال تسقط العقوبة ا ،القانون
 

 التدابير لمكافحة تمويل اإلرهاب  - 5

فحـة غـسل    مكابـشأن    2002لعام   28قم  رسن المشرع القطري القانون     

مادة الثانية   لل وطبقاً،  2003لعام   21قم  روم بقانون   موجب المرس  ب األموال المعدل 

كل من اكتسب أو حاز أو      "  لجريمة غسل األموال     اًبك يعد مرت  ،المعدلة من القانون  

  أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حـول مـاالً               رادتصرف أو أ  

بتـزاز   من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطـرة أو جـرائم اال           متحصالً

ـ اق النقـد وا   روالسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أو       كات أو جـرائم    كوصلم

ر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية      ئاالتجار غير المشروع في األسلحة والذخا     

ي يعتبرهـا القـانون      أو الجرائم الت   ،ء أو األطفال  البيئة أو جرائم االتجار في النسا     
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 أن  رإخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظها     لكمن ذ ى كان القصد    ت م ،جرائم إرهابية 

 . 1" ه مشروع رمصد

موجب التعديل الـذي    ب  "م اإلرهابية ئالجرا" لى  عاد المشرع النص    عوقد أ 

 ،منـه  8قتضى المـادة    بم  تم اهكذو ، 2003لعام   21قم  روجب القانون    بم أجراه

ـ ي التاسع م  ــف "فحة غسل األموال  لمكااللجنة الوطنية   " تأسيس   ن تـشرين   ــ

وكـان   ،برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركـزي       2002نوفمبر سنة    /ثانيال

 وهى الجهة التي    ، "وحدة المعلومات المالية  "  كبير في تأسيس     رلهذا المصرف دو  

فحة غسل األموال وتمويـل اإلرهـاب فـي        مكاها اإلشراف على إجراءات     بيناط  

 نهااذ اإلجراءات الالزمة بشأ   خواتن العمليات المشبوهة    عالدولة وتلقي اإلخطارات    

  .2)2004لعام  1قم ررار اللجنة الوطنية ق(

 ،اقية الدوليـة لقمـع تمويـل اإلرهـاب         االتف ىوفي ضوء انضمام قطر إل    

لى قمـع   عا مع متطلبات العمل     هلى مواءمة تشريعات  عحرصت السلطات القطرية    

قانون اإلجـراءات   فحة اإلرهاب القطري و   مكاتمويل اإلرهاب مع العلم أن قانون       

 اًنسبي تكلفتالجنائية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين ذات الصلة في قطر قد            

 . تطلبات االتفاقية بمبالوفاء

ـ  /رآذا( لتعليمات مصرف قطر المركـزي       وطبقاً تعـرف   )2005س  رام

  لدى المؤسـسة   دتيادية التي يتول  عا العمليات المالية غير اال    نهالعمليات المشبوهة بأ  

األموال المستخدمة فيهـا تـستغل      في أن    للشكأو مبررات معقولة     شكالمالية أي   

 بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب أو العمليات اإلرهابية أو لصاح           ، أو ترتبط  ،في

موجـب القـرار    ب وحدة المعلومات المالية المنشأة      تختصو ،المنظمات اإلرهابية 

اذ القرار المناسب سواء    خخطارات وات باستالم حاالت االشتباه وتحليل اإل     1/2004

وقد انضمت هذه الوحدة فـي       ، جهات إنفاذ القانون والنيابة    ىبالحفظ أو بتحويلها إل   

 في  اًرسميتمادها  عة إيغمونت بعد أن تم ا     مجموع ىإل 2005 و يوني /حزيران   29

                                                 
 )2( ، المادة 2003 لسنة 21القانون القطري رقم  ينظر  )1

 )5( ، المادة 2003 لسنة 21ينظرالقانون القطري  المعدل رقم  )2
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ويفيـد تقريـر    ،   2005 ويوني/ة في واشنطن في شهر حزيران       وعاجتماع المجم 

بأن دولة قطر ليس لها أنظمة تحويل بديلة غير         ،  لس األمن مج لجنة   ىإلدولة قطر   

 تعليمات  ر إصدا ى ال تحتاج إل   ي وبالتال ،زاولتهابم وهي ال تسمح     ،كالحوالةرسمية  

 .)1(سميةمن قبل مصرف قطر المركزي لتنظيم مثل هذه األنشطة المالية غير الر
 

  نطاق والية المحاكم  - 6

 سريان قانون العقوبات القطري     رنون العقوبات إطا  من قا  16ترسم المادة   

 :  م هذا القانون على كل منحكاتسري أ" فتقضي بأن 

في جريمة وقعت كلها أو بعضها       يكاً أو شر   يجعله فاعالً  خارج قطر فعالً   ارتكب -

 . داخل قطر

في جريمة وقعت كلها أو بعضها       يكاًداخل قطر فعال يجعله فاعال أو شر      ارتكب   -

مقتضى هذا القانون وقانون البلد الذي وقعـت        بليها  عى كان معاقبا    تمخارج قطر   

 .فيه

ب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد أمن         ارتكاك في   رأو شا ارتكب   -

 أو الجرائم المتعلقـة بتزويـر أو تزييـف أو تقليـد             ةالدولة الخارجي أو الداخلي   

 أو تزويـر أو  ،ميـة الحكوية أو األختام أو العالمات أو الطوابع        سمالمحررات الر 

 أو حيـازة أو     ، في قطر  اًقية أو معدنية متداولة قانون    رملة و عتزييف أو تقليد أي     

 . "ترويج هذه العمالت المزورة أو المزيفة أو المقلدة

لى كـل  عم هذا القانون حكاتسري أ" من قانون العقوبات على أن   17تنص المادة   

 مـن    أياً ،يكاً أو شر   بوصفه فاعالً  ،رج  في الخا  رتكبمن وجد في الدولة بعد أن ا      

جرائم االتجار في المخدرات أو في األشخاص أو جرائم القرصـنة أو اإلرهـاب              

ا نهن جنسيته  أي أ    عدة على أي شخص بغض النظر       عوتسري هذه القا   ،"لي  الدو

د االختصاص الشخصي   واع لق وإكماالً،  لى القطريين والمقيمين واألجانب   عتسري  

وهـو   رتكبكل قطري ا  " لى أن   عمن قانون العقوبات     18المادة  ي تنص   باإليجا

مقتـضى  ب يعاقـب    ،بر جناية أو جنحة في هذا القـانون        يعت  فعالً ،في خارج قطر  
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مقتضى قـانون البلـد الـذي       بليه  ع اً وكان الفعل معاقب   ، قطر ىاد إل عمه إذا   حكاأ

 .1 " فيه ارتكب

واليـة القـضاء    سم  رن توسع المشرع القطري في      عهذه المواد    تكشفو

ـ      لكا في ذ  بمي في مالحقة الجرائم     طنالجنائي الو   ىالجرائم اإلرهابية فأضـاف إل

رد تواجد الشخص في إقلـيم      مجي  نمعايير االختصاص اإلقليمي والشخصي والعي    

ـ ب الجريمة في الخارج ولو كانـت منب       رتكا ولو تم ا   ،الدولة ة الـصلة بالدولـة     ت

 . القطرية
 

  حماية منافذ الدولة  التدابير الرامية الى- 7

المتعلق بتنظيم دخول وإقامة األجانـب       1963لعام   4قم  رن القانون   ميتض

ـ   ع أن تضبط نها من شأ عديدة حكاماًفي قطر أ   شتبه فـي  ملية دخـول الفئـات الم

ـ  وقد خول القانون وزير الداخلية سلطة إبعاد األجن        ،تورطها في أفعال إرهابية    ي ب

 وال  ،دولة وسالمتها في الـداخل والخـارج      من ال  أ دإذا ثبت أن في وجوده ما يهد      

 مـن الجهـة     ر قطر إال بقـرا    ى قرار بإبعاده العودة إل    ري الذي صد  بيجوز لألجن 

 .المختصة

بأن  فحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن    مكا لجنة   ىويفيد تقرير دولة قطر إل    

التطرف فحة  لمكا األمنية   اإلستراتيجيةلى تنفيذ   عالجهات القطرية المعنية تحرص     

" ليج العربية والتي تقضي     لخلس التعاون لدول ا   مجالمصحوب باإلرهاب في دول     

بتشديد تدابير الرقابة الالزمة لتأمين الحدود والمنافذ الجوية والبرية والبحرية لمنع           

ها رروبمدم السماح  عريب األسلحة والذخيرة و   تهتسلل المتطرفين اإلرهابيين ومنع     

 اً والحيلولة دون استخدام أراضي الدولة مـسرح       ،لدولةزينها داخل أراضي ا   خأو ت 

 والعمل  ،قبل العناصر المتطرفة واإلرهابية   مل من   علتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ أي       

،  "هم أو تدريبهم أو تسليحهم أو تمويلهم أو تقديم أي تسهيالت لهـم            ئلى منع إيوا  ع

 .)1( 2006 تموز /حزيران  21ويضيف تقرير دولة قطر المؤرخ في 

                                                 
   )16 ،17، 18( ، المادة قانون العقوبات القطريينظر  )1
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   التدابير الخاصة بنظام األسلحة والذخائر -8

 ،ر والمتفجـرات  ئبشأن األسلحة والـذخا    1999لعام   14ينظم القانون رقم    

وتـضمن القـانون    ،  ادها وتـصديرها  رها واستي بحيازة األسلحة النارية واالتجار     

تجريم العديد من األفعال التي تعد أعماالً إرهابية وقرر لها عقوبات قد تصل الـى            

 ومـن   ،حد اإلعدام مما يحد من فرص أمداد اإلرهابيين باألسلحة او االتجار بهـا            

شار األسلحة النووية في عـام      ، انضمت دولة قطر الى معاهدة عدم انت       جانب آخر 

 على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخـزين        1997، كما صادقت في عام      1989

 فضالً عن مـصادقتها علـى       واستعمال األسلحة الكيمياوية وتدمير تلك األسلحة ،      

 . 1975االتفاقية الدولية لتحريم وتطوير وتخزين األسلحة البيولوجية في عام 

 1267ويفيد تقرير دولة قطر المقدم الى لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بـالقرار              

 2002سـبتمبر   / أيلـول    25بأن مجلس الوزراء القطري قرر بتاريخ       ،  ) 1999(

عة لوزارة الدفاع تكون مهمتها متابعة تنفيذ الجهات المعنيـة          أنشاء لجنة وطنية تاب   

حة في الدولة ألحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخـزين واسـتعمال األسـل            

، والعمل على تأمين االتصال الفعال بمنظمة حظـر         الكيماوية وتدمير تلك األسلحة   

 . )2(األسلحة الكيماوية 
 

 ؤسسات الخيرية  التدابير الخاصة بالجمعيات والم-9

 مال الخيرية عة القطرية لأل  ئالهي" إلنشاء   2004لعام   13صدر القانون رقم    

ـ  )2001( 1373لس األمن رقـم     مجإكماال لقرار    "  لممارسـة اإلشـراف     كوذل

هـا الجمعيـات والمؤسـسات الخاصـة ذات         بمال التي تقـوم     على األ عوالرقابة  

تحويالت المالية للخارج المتعلقـة     لى ال عاألغراض الخيرية واإلنسانية واألفراد، و    

 بالتنسيق مع الجهات المعنيـة ذات الـصلة    كهذه األنشطة الخيرية واإلنسانية وذل    ب

 . ي المخصصة لهنلمنع استخدامها في غير الغرض الخيري واإلنسا

                                                 
لمنشأة بموجب قرار مجلس    أنظر تقرير دولة قطر الى اللجنة ا      ( ).S/AC.37/2003/(1455)/66الوثيقة  ( )2(

 . )S/AC.44.2004/02/75/Addl ، الوثيقة 2004 لعام 1540األمن رقم 
 



242 
 

فحـة اإلرهـاب   مكا لجنـة    ىويفيد التقرير الذي قدمته السلطات القطرية إل      

بـأن الجهـات     )2001( 1373موجـب القـرار     بة  التابعة لمجلس األمن والمنشأ   

 جميـع بوقـف    ،   2001سبتمبر  /أيلول   11المختصة في قطر قامت منذ أحداث       

 لما جاء   وتنفيذاً ،ات من قبل الجمعيات غير القطرية أي المسجلة خارج قطر         عالتبر

 ،) 1999(1267وجـب القـرار      بم لس األمن المنـشأة   مجفي مذكرة رئيس لجنة     

ع من أدرج ضمن القائمة المرفقة بتلك المذكرة من         جميخول  لى د عفرض الحظر   

 دولة قطر ومنعوا مـن      ىدة أو طالبان إل   عأشخاص أو كيانات مرتبطة بتنظيم القا     

 .)1( أو تلقي أية أموال من خالل الجمعيات العاملة في الدولة جمع

 1267 بالقرار   مالًعلس األمن المنشأة    مج لجنة   ىويفيد تقرير دولة قطر إل    

بأن المصرف المركزي يقوم بالتعـاون مـع وزارة الخدمـة المدنيـة              )1999(

ولة للجمعيات والمؤسسات الخيريـة إال      دن بعدم تحويل أي مبالغ خارج ال      سكاواإل

 ن وذلـك  سـكا بعد الحصول على تصريح من وزارة شؤون الخدمة المدنيـة واإل          

جمعيـات  الخـاص بال   1998لعـام    8من القانون رقم     29م المادة   حكاوجب أ بم

 . )2(والمؤسسات الخاصة
 

 لصكوك ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب انضمام دولة قطر الى ا-10
 

  الصكوك الدولية) أ(

 : انضمت دولة قطر الى الصكوك الدولية التالية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب 

ن الطـائرات   تلى م ع ةبكالخاصة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرت     االتفاقية  

 .1981أغسطس  /آب 6 انضمت إليها في ،)1963 طوكيو(

 انـضمت   ،)1970الهاي  (غير المشروع على الطائرات      ءفحة االستيال اتفاقية مكا 

 .1981أغسطس  /آب 26إليها في 

ي نة الموجهـة ضـد سـالمة الطيـران المـد          عمال غير المشرو  عقمع األ اتفاقية  

 .1981أغسطس  /آب 26 انضمت إليها في ،)1971مونتريال (

                                                 
 ) .S/2002/1211الوثيقة ( )1(
 ).S/AC.37/2003/(1455)/66الوثيقة ( )2(
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ـ  ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية       ةبكمنع الجرائم المرت  تفاقية  ا ن فـيهم   بم

س رام /ر انضمت إليها في آذا    ،)1973 (الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها     

1997 . 

 9 انضمت إليها فـي      ،)1991(ية بغرض كشفها    كتمييز المتفجرات البالستي  اتفاقية  

  . 1998نوفمبر / ثانيتشرين ال

 انـضمت   ،)1979(ام  عالحماية المادية للمواد النووية الموقعة في فيينا في         قية  اتفا

 )1( .2003س مار/ر آذا 9إليها في 

ـ ة في المطـارات التـي ت      عقمع أكمال العنف غير المشرو    بروتوكول   دم خ

ة الموجهة ضد   عمال غير المشرو  ع الملحق باتفاقية قمع األ    ،دولي ال نالطيران المد 

 ،1988فبرايـر   /شـباط    24 والموقع في مونتريال يوم      ،يندسالمة الطيران الم  

 . 2003 مايو/ر أيا 19موجب وثيقة االنضمام الصادرة بتاريخ بانضمت إليه قطر 

قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية المبرمة          اتفاقية  

 . 1981مارس  / آذار10في روما 

ـ وعة الموجهة ضد سـالمة الم     قمع األعمال غير المشر   بروتوكول   ابتـة  ثشآت ال ن

 .1988مارس  / آذار10روما  ،الموجودة على الجرف القاري

 15 اعتمدت في نيويورك في      تيالدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل ال     االتفاقية  

 .1997يناير /كانون الثاني 

 كـانون  9 اعتمدت في نيويورك فـي       تيالدولية لقمع تمويل اإلرهاب ال    االتفاقية  

 . اسةرزال قيد الديال  - 1999ديسمبر /األول 

 .، وقعت عليها دولة قطر2005لعام النووي الدولية لقمع اإلرهاب 

ـ    النوحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة       اتفاقية   ك وية وتـدمير تل

 . )2(2003لعام  )58(قم رموجب المرسوم بقانون بليها قطر ع ت صدق،األسلحة
 

                                                 
 127صعبد اهللا االشعل ، تطور الجهود القانونية الدولية في مكافحة االرهاب ، المصدر السابق ،  )1

 129صشعل ، تطور الجهود القانونية الدولية في مكافحة االرهاب ، المصدر السابق ، عبد اهللا اال)2 (
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  الصكوك اإلقليمية) ب(

 أيلـول   10 عليها في    ، تم التصديق  1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام      

 .2003سبتمبر /

  .2004اتفاقية دول مجلس التعاون الخليج العربية لمكافحة اإلرهاب لعام 

، تـم   1999لي لعـام    معاهدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرهـاب الـدو        

 . التصديق عليها
 

  االتفاقيات الثنائية) ج(

 تـم   ،1982 العربية السعودية لعـام      لمملكةي وتسليم المجرمين مع ا    نالتعاون األم 

 .1982ام عالتصديق عليها في 

ليها فـي   ع التصديق   تم ،2000ي مع الجمهورية اليمنية لعام      نالتعاون األم اتفاقية  

 . 2002عام 

فـي   تم التصديق عليها     ،1997 والقضائي مع تونس لعام      نيالقانوالتعاون  اتفاقية  

 .1998عام 

 تـم   ،1997ية لعام   شماألردنية الها  لمملكة والقضائي مع ا   القانونيالتعاون  اتفاقية  

 .1997ام عالتصديق عليها في 

 . 1996ام ع وقعت ،ي مع الجمهورية الفرنسية نتفاهم بشأن التعاون األممذكرة 

 والقضائي مع كل من فرنسا القانوني اتفاقيات ثنائية للتعاون دةعس روتوجد قيد الد  

 . ر والسودانئ، والجزاقيا والمغرب ولبنان والهند وباكستان والعرارومصر وسو
 

 فعيل أحكام الصكوك الدولية في النظام القانوني لدولة قطر  ت- 11

ى فحة اإلرهاب عل  مكابشأن   2004لعام   3قم  رمن القانون    22تنص المادة   

فحـة  بمكام هذا القانون باالتفاقيات والمعاهدات الدوليـة المتعلقـة          حكاتحل أ " أال  

  . " فيهااًن الدولة طرفتكواإلرهاب التي 

 6من الدسـتور الـدائم لدولـة قطـر الـصادر فـي               68تنص المادة    و

 ،رسـوم بميبرم األمير المعاهـدات واالتفاقيـات       " لى أن   ع 2004أغسطس  /آب

ن للمعاهـدة أو    تكـو و ،ا يناسب من البيـان    بمة  عورى مشفو ويبلغها لمجلس الش  



245 
 

لـى أن   ع سـمية ليها ونشرها في الجريدة الر    عاالتفاقية قوة القانون بعد التصديق      

معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق، السيادة أو حقـوق،            

 يجب لنفاذها أن    ،ولة لقوانين الد  المواطنين العامة والخاصة أو التي تتضمن تعديالً      

  "تصدر بقانون

فحـة  مكا لجنـة    ى الذي قدمته السلطات القطرية إل     كميليويشير التقرير الت  

 ونظرا  ،م هذه المعاهدات  حكا أن تنفيذ بعض أ    ىإل )1(اإلرهاب التابعة لمجلس األمن   

 تشريعات داخلية جديدة    ر يتطلب إصدا  ،ليه من جوانب إجرائية وفنية    علما تنطوي   

، ليها هذه المعاهـدات   عا يضمن تنفيذ االلتزامات التي تنص       بمقائم منها   وتعديل ال 

 ،فحة غسل األمـوال   مكا فقد صدرت تشريعات من هذا القبيل منها قانون          ،ومن ثم 

 وقـانون   ، وقـانون العقوبـات    ،فحة اإلرهاب مكاي وقانون   نوقانون الطيران المد  

 .لخيريةمال اع وقانون الهيئة العامة لأل،اإلجراءات الجنائية 
 

 التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية  - 12

قم رمن قانون اإلجراءات الجنائية القطري       433 ىإل 407تنظم المواد من    

م التعاون القضائي بين السلطات القطرية والجهات القـضائية         حكاأ 2004لعام   23

تتعـاون  غـرض   لوبشرط المعاملة بالمثـل     ،  األجنبية والدولية في المجال الجنائي    

الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية األجنبية والدوليـة فـي المجـال             

مدت بعد  عمن القانون    410ويالحظ أن المادة     " م هذا القانون  حكا أل اً طبق ،يئالجنا

ـ  ،حاالت التي ال يجوز فيهـا التـسليم       ال 5 ىإل 1ددت في الفقرات من     عأن    ى إل

الحالة التي يجيز فيها القانون القطـري محاكمـة         ن  عالحديث في الفقرة السادسة     

ن الجريمة المطلوب التسليم من     عالمطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر        

ـ           يكو بحيث   ،أجلها  اًن اختصاص القـضاء القطـري بالمحاكمـة الجنائيـة حاجب

 1. الختصاص محاكم الدولة طالبة التسليم

 

                                                 
 ).S/2004/179الوثيقة ( )1(

 2004لعام  23قم رقانون اإلجراءات الجنائية القطري  ينظر )1
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 ) 2001 (1371قرار  أنشاء اللجنة التنسيقية لتنفيذ ال-13

 ءبإنـشا وزراء  لس ال مجقرار   2002 يناير   /ثانيكانون ال  16 بتاريخ   رصد

من أجل تنسيق الجهـود      )2001( 1373لس األمن   مجاللجنة التنسيقية لتنفيذ قرار     

بين كافة الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ االلتزامات الواردة في القـرار المـشار              

بتوسـيع   الـوزراء لـس   مج قـرار    ر صد ،2003 وي يول /تموز 3يخ  روبتا ،إليه

اختصاصات هذه اللجنة ليشمل التنسيق بين كافة الجهات المعنية في الدولة لتنفيـذ             

داد التقـارير الالزمـة     عفحة اإلرهاب وإ  بمكا قرارات األمم المتحدة المتعلقة      جميع

 . للمجلس في هذا الشأن

  إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب -14

بإنشاء اللجنـة الوطنيـة      2007لعام   )7(قم  رلس الوزراء   مجقرار   رصد

ويناط باللجنة وضع السياسات والخطـط والبـرامج الخاصـة           ،فحة اإلرهاب لمكا

حة اإلرهاب وتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية فـي الدولـة لتنفيـذ              بمكاف

فحـة  مكان  بشأ 2001لعام   1373قم  رلس األمن   مجااللتزامات الواردة في قرار     

لى بلوغ األهداف الواردة فـي االتفاقيـات الدوليـة المعنيـة            ع والعمل   ،اإلرهاب

مخـاطر  بليها، والتوعية   عفحة اإلرهاب والتي انضمت إليها قطر أو صادقت         بمكا

  1. المواطن في التصدي لهمساهمةاإلرهاب وتعزيز 

 :هي كما يلي أما أهم التشريعات المعنية بمكافحة االرهاب في دولة قطر ف - 15

 .2004 ويولي/ حزيران 8الدستور الدائم الصادر في  •

 .2004 لعام 11قانون العقوبات رقم  •

 .2004 لعام 23راءات الجنائية رقم قانون اإلج •

 . بشأن مكافحة اإلرهاب2004 لعام 3قانون رقم  •

 بشأن مكافحة غسل األموال المعـدل بموجـب         2002 لعام   28قانون رقم    •

 . 2003 لعام 21م المرسوم بقانون رق

                                                 
 2007لعام  )7(قم ر  القطريلس الوزراءمجقرار ينظر  )1
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 .)لخويا(نشاء قوة األمن الداخلي  إل2003 لعام 12قانون رقم  •

 . بشأن الجمارك2002 لعام 40ن رقم قانو •

 . الهيئة القطرية لألعمال الخيرية إلنشاء2004 لعام 13قانون رقم  •

 .طر لتنظيم دخول وإقامة األجانب في ق،1963 لعام 3قانون رقم  •

 .شأن األسلحة والذخائر والمتفجرات، ب1999 لعام 14قانون رقم  •

 . بشأن الطيران المدني2002 لعام 15قانون رقم  •

 . بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،1998 لعام 8قانون رقم  •
 

 مملكة البحرين
 

 :أتخذت مملكة البحرين التدابير التالية لمكافحة االرهاب 
 

  ريعات تجرم اإلرهابشت -1

فحة اإلرهاب التابعة لمجلس    مكا لجنة   ىول إل البحرين األ  مملكةيفيد تقرير   

ـ بأن قانون العقوبـات البحري      )2001( 1373ماال للقرار   عاألمن إ  ي الـصادر   ن

 ،مال اإلرهابية ع باأل  صريحاً ن نصاً ملم يتض  1976لعام   15بالمرسوم بقانون رقم    

ن العديد من النصوص في الباب الـسادس الخـاص بـالجرائم ذات             مإال أنه يتض  

 ءتـدا ع وااللكوارث وكذلك جرائم ا   ،المفرقعاتالعام ومنها جرائم الحريق و    الخطر  

 نها جرائم اإلرهاب ألن مـن شـأ       عداد تندرج في    اًجميع وهي   ،لى المواصالت ع

 . )1()تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وترويعهم

فحـة  لمكالى االتفاقية العربية    عويوضح تقرير دولة البحرين أن التصديق       

قـد تبنـت     لمملكةي أن ا  نيع 1988) 15(موجب المرسوم بقانون رقم      ب اإلرهاب

ماال للمادة الثانية منهـا     ع وإ ،رد في المادة األول من االتفاقية     تعريف اإلرهاب الوا  

 ،ن الجرائم اإلرهابية صفة الجرائم السياسية ولو كانـت بـدافع سياسـي            عتنفي  

                                                 
 ).S/2001/1210الوثيقة ( )1(
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المبدئي الثابت بـشأن إدانـة   البحرين لها موقفها  مملكة  ن  اميليكوأوضح التقرير الت  

 .)1(له أيا كانت أسبابهشكافة صوره وأبكااإلرهاب 

فحة اإلرهاب التابعة لمجلـس األمـن       مكا لجنة   ىالبحرين إل  مملكة لتقرير   اًطبق و

مل الجرائم المنـصوص    مجتجرم   2003 أكتوبر   /تشرين األول    27المؤرخ في   

م حكاكما أن األ   ،ب قانون العقوبات  موجبويعاقب عليها    ،ليها في االتفاقية العربية   ع

 ىإل 3المواد من   (ي والثالث من االتفاقية العربية      نليها في البابين الثا   عالمنصوص  

ـ فحة الجرائم اإلرهابية والتعاون العر    مكاتتعلق بتدابير منع و    )38 ي فـي هـذا     ب

 وتسليم المجرمين واإلنابة القضائية وكل ما يتعلـق بالتعـاون القـضائي             ،الميدان

م قابلـة للتطبيـق     حكـا  وكل هذه األ   ، في هذا الشأن   أتباعهااإلجراءات الواجب   و

بعد أن تم التصديق على االتفاقيـة        لمملكةالمباشر من قبل السلطات المختصة في ا      

 ر إصدا ىدون حاجة إل   1988لسنة   )15(قم  رموجب المرسوم بقانون    بها  روإصدا

  .)2(ج هذه التدابير واإلجراءاتلاعتشريع داخلي ي
 

 : بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية 2006 لعام 58 القانون رقم -2

ـ         مملكةتحرص   فحـة  مكاى  البحرين على تأكيد مواكبتها للجهود الدولية الرامية إل

ن حرص  ع  فضالً ،ك الدولية ذات الصلة   لصكو ا ىاإلرهاب من خالل انضمامها إل    

قم ررهاب تمثل في القانون     فحة اإل بمكالى سن تشريع خاص     عي  نالمشرع البحري 

 . مال اإلرهابيةعية المجتمع من األحمابشأن  2006لعام  58

استخدام للقـوة أو التهديـد      " تعريف اإلرهاب بوصفه     1وتضمنت المادة   

ـ  عجريمة معاقب    تشكلة  عباستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشرو        اًليها قانون

 بغرض اإلخالل بالنظام    جماعيدي أو    لمشروع إجرامي فر   اًي تنفيذ نيلجأ إليها الجا  

وأمنها للخطر أو اإلضرار بالوحـدة الوطنيـة أو          لمملكةالعام أو تعريض سالمة ا    

ـ  إيذاء األشخاص وبث الر    كإذا كان من شأن ذل    ،  يأمن المجتمع الدول   ب بيـنهم   ع

 بالبيئة  رم أو أمنهم للخطر أو إلحاق، الضر      هم أو حريات  هوترويعهم وتعريض حيات  

                                                 
 ).S/2003/268الوثيقة ( )1(
 )S/2003/1043الوثيقة   ( )2(
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ت العامـة   لمنشآي أو المرافق أو المنشآت أو ا      طنالعامة أو االقتصاد الو   أو الصحة   

رقلة السلطات العامـة أو     عمالها، أو منع أو     عها أل ئرقلة أدا عليها و عأو االستيالء   

 . مالهاعسة أممار العبادة أو معاهد العلم من ردو

لى تأكيد توافق النصوص التشريعية عي حرص نويالحظ أن المشرع البحري

ومـن جانـب     ،ا يستبعد أي تنافر فيما بينها     بمفحة اإلرهاب   بمكاطنية المتعلقة   الو

ية الدولية حيـث جعـل      عية الوطنية والشر  على تأكيد توافق الشر   عحرص  ،  آخر

  . يم القانون الدولحكاح المسلح للشعوب وهنا بألكفاية اوعمشر

 ةبكالمرتاألفعال المجرمة و   2006لعام   58قم  رمن القانون    2وتعدد المادة   

مـن   3بيها العقوبات المبينة فـي المـادة        كلى مرت عي بحيث توقع    بهارلغرض إ 

ي مع ذكر العقوبـات     بهار من النشاط اإل   اًوروتتناول المواد التي تليها ص     ،القانون

 . المقررة لها

 و ،بي الجـرائم اإلرهابيـة    كبالنسبة لمرت   "التوبة"   بمبدأ ينويأخذ المشرع البحري  

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار      " لى أن   عمن القانون    23تنص المادة   

 إبالغ السلطات العامة قبل البـدء       ىة إل ا من الجن  رإليها في هذا القانون كل من باد      

فيف العقوبة إذا حصل الـبالغ بعـد تمـام          خمة ت كويجوز للمح  ،في تنفيذ الجريمة  

ي فـي التحقيـق     نالجـا  مكنإذا   لكن لها ذ  يكو و ،الجريمة وقبل البدء في التحقيق    

بي جريمـة أخـرى     كبي الجريمة اآلخرين أو مرت    كلى مرت عالسلطات من القبض    

  .)1( "لة في النوع وفي الخطورةمماث

" من القانون على أن      25لخطورة الجرائم اإلرهابية تنص المادة      اعاة  ومر

لمـدة  ضي ا بموى الجنائية وسقوط العقوبة     دعم الخاصة بانقضاء ال   حكاال تسري األ  

لى الجـرائم   عليها في قانون اإلجراءات الجنائية أو أي قانون آخر          عالمنصوص  

  ".ليها في هذا القانونعالمنصوص 

 

 

                                                 
 )23( ، المادة  بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية2006 لعام 58القانون رقم ينظر  )1
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  تدابيرمكافحة تمويل اإلرهاب -3

فحـة غـسل    مكابشأن حظر و   2001لعام   )4(سوم بقانون رقم    مرصدر ال 

ون صـالحيات   ومنح القـان   ،2001ام  عيناير   /ينكانون الثا  29األموال بتاريخ   

 من المؤسسات المبينة    واسعة للجهات المختصة والوحدة المنفذة له لتلقي البالغات       

 وتشمل البنوك وغيرها من المؤسسات المصرفية المالية بـشأن أيـة            ،في القانون 

 . م اإلرهاب أو أية جرائم أخرىئجرابها سواء كانت مرتبطة بمليات يشتبه ع

لة من أي نـشاط إجرامـي،       صال المتح مال غسل األمو  عفقد جرم القانون أ   

 عليها سواء في دولة     اًل جريمة معاقب  كرف النشاط اإلجرامي بأنه أي نشاط يش      عو

 . البحرين أو في أي دولة أخرى

يـع الجهـات    جم المعلومات التي تتوفر لدى      بتسكت ،فحة اإلرهاب مكا روفي إطا 

ـ مية كبرى في    هأ ،موالم غسل األ  حكاموجب تطبيق أ  بالمختصة   ل التعـرف   امج

لى عوكذا  ،  يبهار األموال المشبوهة والمرتبطة بأي عملية أو نشاط إ        رلى مصد ع

 . والجهات التي تم تحويل األموال لها ،يبهاراألطراف المشتبه في نشاطهم اإل

تعاميم فـي  ) المؤسسة " (مؤسسة نقد البحرين" ت دولة البحرين من خالل      روأصد

 من  اًمال اإلرهابية بدء  عمنع تمويل األ   لكفحة غسل األموال وكذ   مكاال حظر و  مج

فحة غسل األمـوال    بمكا تعميم حول تنفيذ التشريعات المتعلقة       روصد ،1989ام  ع

تـشرين   14ودخل حيـز النفـاذ بتـاريخ         ،موجه للمؤسسات المصرفية والمالية   

ثفة لمراقبـة التحـويالت وحفـظ       كن إجراءات م  موهو يتض  2001أكتوبر  /األول

ت دركما أص  ، المؤسسات ىن التحويالت المشبوهة إل   علتبليغ  السجالت وإجراءات ا  

لس األمن  مجالمؤسسة تعاميم إللزام المؤسسات المصرفية والمالية بتطبيق قراري         

 . 1333و  1267قمي ر

 1373قـم  رلس األمن   مج حول تنفيذ بنود قرار      ت المؤسسة تعميماً  روأصد

ـ وتجريم توفير أو     ،ع ووقف تمويل العمليات اإلرهابية    ال من مجفي   )2001( ع جم

وحظـر أي أمـوال أو       ،متهاألموال لإلرهابيين وتجميد أموال اإلرهابيين ومنظما     

 . أصول مالية أو خدمات مالية لإلرهابيين
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خالل لجنة وضع سياسـات     "  يتم التعاون والتنسيق من       ، ينلى المستوى الوط  عو

وزارة  (مختـصة مية ال لحكولة من الجهات ا   كالمش" فحة غسل األموال    مكاحظر و 

، يطنة الماليـة واالقتـصاد الـو      زار و ،ة الداخلية زار و ،ة العدل زار و ،الخارجية

 . )1() مؤسسة نقد البحرين

 جميعوحدة للمتابعة مهمتها مراقبة تلقي األموال و        "المؤسسة" وقد أنشأت   

ات المالية والمصرفية    من خالل المؤسس   رالعمليات األخرى المشبوهة التي قد تمر     

لس مجات  ر لقرا اًالوحدة بتطبيق العقوبات المالية وفق     تلكتص  خ كما ت  ،بحرينفي ال 

ند إجراء التعامالت   على المؤسسات المالية التعامل بعناية خاصة       عويتعين   ،األمن

فحـة غـسل    لمكامع الزبائن المنتمين لدول ليس لديها قوانين وتطبيقـات فعالـة            

 . األموال

فحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن     مكانة   لج ىالبحرين إل  مملكةويفيد تقرير   

 من غير ترخيص في دولـة  هاببأن أنظمة الدفع البديلة كالحوالة وغيرها ال يسمح        

ـ م حيث يعد من يمارس هذه األنظمة من غير ترخيص           ،البحرين "  لقـانون    اًخالف

بالترخيص ألي شخص ألغراض تقديم      " المؤسسة" ولم تقم    " مؤسسة نقد البحرين  

 وال سـيما    ،، وهي تسمح لبعض المؤسسات المرخص لها      اًلحوالة حصر خدمات ا 

محالت الصرافة بعرض أنظمة لتحويل األموال شريطة أن يتم تنفيذ الحوالة الفعلي 

 . )2(لألموال من خالل نظام مصرفي خاضع للرقابة

سـوم بقـانون   مرم الحكاض أ ـيل بع دبتع لمتعلقا 2006عام   54 رقم   لقانونا -4

ـ ن المشروع البحري  م،  فحة غسل األموال  مكابشأن حظر و   2001عام  ل 4رقم   ي ن

بشأن حظر   2001لعام   4قم  رلى المرسوم بقانون    عة  رئالعديد من التعديالت الطا   

م حكاالمتعلق بتعديل أ   2006لعام   54قم  رموجب القانون   بفحة غسل األموال    مكاو

 . المرسوم بقانون المشار إليه

 

 
                                                 

  فحة غسل األموالمكاال حظر ومجمؤسسة نقد البحرين في  تعاميمينظر  )1
 ).S/2001/1210الوثيقة ( )2(
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 اية منافذ المملكة  التدابير الرامية الى حم-5

لى منافذ  عم السيطرة   حكالى إ ع أمنية تقوم    إستراتيجيةة الداخلية   زارطبق و ت

 من الوسائل المتطـورة     اًيدز وأدخلت الوزارة م   ، البالد والخروج منها   ىالدخول إل 

وتزود  ،بر المنافذ عمليات تفتيش المسافرين والسيارات والشاحنات      علزيادة فعالية   

اها من الـدول األخـرى      ق الدولة بالمعلومات والبيانات التي تتل     أجهزة األمن منافذ  

القـات مـشبوهة مـع    عالمشتبه في تورطها في  تلكبشأن العناصر اإلرهابية أو     

ي إال بعد التأكد مـن      بوال تسمح السلطات بإقامة أجن    ،  ناصر إرهابية عمنظمات أو   

اإلرهابيـة أو   مـال   ع العناصر التي تمول األ    عدادشخصيته ومن أنه ال يدخل في       

 .  أو توفر المالذ اآلمن لإلرهابيينتكبهاتديرها أو تر

ي طنمال اإلرهابية كما حددها التشريع الو     عاأل تكب يتعرض مر  ،ومن جانب آخر  

 . لنصوص قانون العقوباتاًللمساءلة القانونية طبق

 

  التدابير الخاصة بنظام األسلحة والذخيرة -6

لعام  6المعدل بالمرسوم رقم     1976م  لعا )16(صدر المرسوم بقانون رقم     

من  281 ىإل 277 المواد من    اًر وأيض ئبشأن المفرقعات واألسلحة والذخا    1996

والمعدل بالمرسوم   1976لعام   15قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم       

 صارمة على حيازة أو     اًوتضمنت هذه التشريعات قيود    1999لعام   21بقانون رقم   

 . هذه الجرائم تكبلى من يرعوبات شديدة عقألسلحة والذخيرة وفرضت استعمال ا

ـ تالمؤسسات المالية والمصرفية    وفيما يتعلق ب   ـ ضع مراقبـة التبر   خ ات ع

ية الـصادر   عواألموال الخيرية  خارج نطاق،  لقانون الجمعيات واألندية االجتما         

ال يجوز ألية  "لى أنه ع 20تنص المادة  و ، 1989لعام  21قم ربالمرسوم بقانون 

 اًي أو جهة أجنبية وال ترسـل شـيئ  بلى أموال من شخص أجنعية أن تحصل    جمع

 أشخاص أو منظمات في الخارج إال بـإذن مـن الجهـة اإلداريـة               ىا ذكر إل  مم

بط رلى  عوتعمل هذه الوزارة     ،يةعة العمل والشؤون االجتما   زار أي و  ، "المختصة
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لـى كافـة    عتسهيل االتصال واالطـالع      معلوماتية ل  كةكافة الجمعيات األهلية بشب   

 .  اإلدارية لهذه الجمعياتور المتعلقة بالميزانية وباألمراألمو

ع ، بجم من قانون العقوبات   154و   137 حظرت المادتان    ،ومن جانب آخر  

 ومنهـا  ،مال اإلجراميـة عدة من أي نوع لمن يقومون باألعاألموال أو تقديم المسا 

 ى قد تصل إل   لك،لى من يقوم بذ   عبة  عقو وفرضتا   ،المال اإلرهابية بطبيعة الح   عاأل

رد الشروع فـي    مجويسري هذا التجريم والعقاب على       ،دام أو السجن المؤبد   عاإل

 أن تقع الجريمة التامة حسبما تقضي به المادتـان          يب الجرائم وال يلزم بالتال    رتكاا

في الفقـرة   د  وارتحقيق المطلب ال   يكفل األمر الذي    ،من قانون العقوبات   37 و 36

حسبما ذكر تقرير السلطات البحرينية      2001لعام   1373قم  رمن القرار    )ب/ 1(

 58قم  رالقانون  يتناول  و،  فحة اإلرهاب التابعة لمجلس األمن    مكا لجنة   ىالمرسل إل 

ة الجمعيات  طمال اإلرهابية بالتجريم أنش   عية المجتمع من األ   حمابشأن   2006لعام  

 . يبهارالمتسمة بطابع إ

نـة  لكائة الجمعيـات ا   طي نطاق، التجريم ليشمل أنش    ن المشرع البحري  وبسط

 . بي الجرائم اإلرهابية المنسوبة إليهاكمالحقة مرت با يسمحبمي طنخارج اإلقليم الو

ي بالتجريم األنـشطة اإلرهابيـة      ن تناول المشرع البحري   ،ومن جانب آخر  

المتعلق  2006لعام   54قم  رالمتصلة بالجمعيات وغيرها من المنظمات في القانون        

فحة غسل  مكابشأن حظر و   2001لعام   4قم  رم المرسوم بقانون    حكابتعديل بعض أ  

 . األموال
 

  نطاق والية المحاكم -7

ي من القسم العام المتعلق بتطبيق القانون من        ناثمن الفصل ال   6تنص المادة   

 رتكبا يبمواطن أو أجن  "لى كل   عم هذا القانون    حكالى أن تسري أ   ع ،نلمكاحيث ا 

في جناية من الجنايات الماسـة       يكاً أو شر  الًعمال يجعله فا  عخارج دولة البحرين    

ي من  نبأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين األول والثا          

مـال  عومن هنا يتبين أن دولة البحرين تجرم األ        ،الباب األول من القسم الخاص      

رائم أمن الدولة الخارجي أو الـداخلي سـواء         جريمة من ج  تشكل  اإلرهابية التي   



254 
 

 سواء كان الشخص    ،يبوقعت الجريمة داخل الدولة أو خارجها من مواطن أو أجن         

 . في الجريمة يكاً أو شر أصلياًفاعالً

ـ بأن المواطن البحري     الى مجلس االمن   البحرين مملكةويوضح تقرير    ي ن

 )ج(ية  عليها في الفقرة الفر   عا فيها الجرائم المنصوص     بم ،أي جريمة  تكبالذي ير 

ي الـذي  ب أما األجن،ن هذه الجرائم    عمحاكمته  بتص محاكم البحرين    خ ت ،همن قرار 

ي إذا لـم    نم قانون العقوبات البحري   حكا أل  فإما أن يحاكم طبقاً    ،هذه الجرائم  تكبير

 . )1(كتطلب الدولة المعنية تسليمه إليها، وإما أن يتم تسليمه إليها في حال طلبت ذل

ي الذي  نمن قانون اإلجراءات الجنائية البحري     412 نص المادة    ىويشير التقرير إل  

م المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي لها قوة       حكادم اإلخالل بأ  عمع  " :  يقضي بأنه 

م عليهم أو المتهمـين     لمحكون تسليم األشخاص ا   يكو ،البحرين   مملكةالقانون في   

م األجنبية الصادرة عليهم أو     حكاستالمهم لتنفيذ األ   الدولة األجنبية التي تطلب ا     ىإل

 العام فيما لم يرد في      يد القانون الدول  عم التالية ولقوا  حكا لأل اً طبق اًلمحاكمتهم جنائي 

 . "شأنه نص خاص
 

  انضمام دولة البحرين الى الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب -8
 

  الصكوك الدولية) أ(
 

ن الطائرات الموقعـة    تلى م ع ةبك بالجرائم واألفعال المرت   االتفاقية الخاصة 

لعـام   4صدر باالنضمام إليها المرسوم بقانون رقـم         ،1963في طوكيو بتاريخ    

 .1984فبراير  /شباط 9وأصبح االنضمام ساريا في  1983

لى الطائرات الموقعـة فـي الهـاي        عغير المشروع    ءفحة االستيال مكااتفاقية     

موجـب  بانضمت إليها البحـرين      ،1970ام  عديسمبر   / األول كانون 16بتاريخ  

ـ مام سـاريا  ـبح االنـض ـوأص ،1983ام  ـلع 4م  ـالمرسوم بقانون رق    20ي ف

 . 1984فبراير  /شباط

                                                 
 ).S/2003/1043الوثيقة ( )1(
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ي  الموقعة   لمدنسالمة الطيران ا   ضدير المشروعة الموجهة    غ األفعال   عاتفاقية قم 

ـ   ،1971سبتمبر   /لولأي 27في مونتريال في     ـ ا البحـرين    انضمت إليه ب بموج

فبراير  /شباط 20يا في   روأصبح االنضمام سا   1983لعام   4قم  رالمرسوم بقانون   

1984.)(1 

دم الطيـران   خة في المطارات التي ت    عمال العنف غير المشرو   عبروتوكول قمع أ  

ة الموجهة ضد سـالمة     عمال غير المشرو  ع الملحق باتفاقية قمع األ    ي،ي الدول نالمد

انـضمت  ،  1988فبرايـر   /شباط   24موقع في مونتريال يوم      وال ،ينالطيران المد 

 1983لعـام    15قـم   رموجب المرسوم بقـانون     بدولة البحرين لهذا البروتوكول     

 .1996فبراير /شباط  12 من تباراًعيا اروأصبح االنضمام سا

ية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في       كاتفاقية تمييز المتفجرات البالستي   

لعام  35قم  رموجب المرسوم بقانون    ب انضمت إليها البحرين     ،1991س  رام /رآذا

 .1996 يناير /يناثكانون ال 30 من تباراًعيا اروأصبح االنضمام سا ،1995

ـ  ، األشخاص المتمتعين بحماية دولية     ضد ةبكاتفاقية منع الجرائم المرت    ن بم

يا رام سا أصبح االنضم ،  1973ليها لعام   عفيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة     

 . 2005سبتمبر /أيلول  16 من تباراًعا

البحرين  مملكةسرى انضمام   ،  1979االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام       

 )2( .2005سبتمبر /أيلول  16 من تباراًعا

ة الموجهة ضد سالمة المالحة البحريـة       عمال غير المشرو  عاتفاقية قمع األ  

أكتـوبر   /تشرين األول  21 من   تباراًعيها ا  سرى انضمام البحرين إل    ،1988لعام  

ة الموجهة ضد سـالمة المنـشآت       عمال غير المشرو  عبروتوكول قمع األ  ،  2005

أصبح انضمام البحـرين إليـه       ،1988ي لعام   رلى الجرف القا  عالثابتة الموجودة   

  .2005أكتوبر  /تشرين األول 21  منتباراًعساويا ا

                                                 
 ، قانون العالقات الدولية ، النظام القانوني الدولي والتعاون الدولي األمني ، دار ماجد ابراهيم علي. د) 1(

 177، ص 1998 الكتب ، 

 161، ص المصدر السابقعبد اهللا االشعل ، تطور الجهود القانونية الدولية لمكافحة االرهاب ،. د) 2(
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أصـبح   ،1997رهابية بالقنابـل لعـام      االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإل    

 .2004سبتمبر  /لولأي 21 من تباراًعيا اراالنضمام إليها سا

أصبح انضمام البحرين    ،1999االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام       

 .2004سبتمبر  /أيلول 21 من تباراًعيا ارإليها سا
 

 الصكوك اإلقليمية واالتفاقيات الثنائية ) ب(

 :ة البحرين على االتفاقيات اإلقليمية التالية صدقت مملك

قم رسوم بقانون   مرموجب ال ب كوذل ،1998فحة اإلرهاب لعام    لمكااالتفاقية العربية   

 .1998لعام  15

 .2004فحة اإلرهاب لعام لمكالس التعاون لدول الخليج العربية مجاتفاقية دول 

ثـم   (1999 لعـام    يلحه اإلرهـاب الـدو    ف المؤتمر اإلسالمي لمكا   نظمةمعاهدة م 

 .)التصديق عليها

 : تفعيل أحكام االتفاقيات في النظام القانوني لدولة البحرين -9

 ،مرسـوم بيبرم الملك المعاهـدات     " لى أن   عمن الدستور    37دة  لمانص ا ت

ن تكـو  و ،ا يناسب من البيان   بمة  ع مشفو اًلس الشورى والنواب فور   مجويبلغها إلى   

، "يةسـم رامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الر       إب دللمعاهدة قوة القانون بع   

" ا تقدم يجب لنفاذ طائفة من المعاهدات المتصلة بـسيادة الدولـة أو              ممواستثناء  

 .  بقانونرأن تصدر بقانون صد "  المواطنين العامة أو الخاصةوقبحق

فحـة  مكا لجنـة    ىميلي الذي قدمته السلطات البحرينية إل     كويفيد التقرير الت   

م االتفاقيـة العربيـة     حكـا إلرهاب التابعة لمجلس األمن بأنه فيما يتعلق بتفعيل أ        ا

 ، المنصوص عليها في هذه االتفاقيـة       يالحظ أن بحمل الجرائم    ،فحة اإلرهاب لمكا

فحـة  مكام المتعلقة بتدابير منع و    حكاأما األ  ،موجب قانون العقوبات  بليها  عمعاقب  

 وتسليم المجرمين واإلنابة القـضائية      ،ميدانرهابية والتعاون في هذا ال    الجرائم اإل 

قابلة للتطبيق المباشر من قبـل الـسلطات         فكلها ،وكل ما يتعلق بالتعاون القضائي    

ـ     عبعد أن تم التصديق      لمملكةالمختصة في ا    ر إصـدا  ىلى االتفاقية دون حاجة إل
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قم ر المرسوم بقانون    رج هذه التدابير واإلجراءات اكتفاء بصدو     لاعتشريع داخلي ي  

 .)1(لى االتفاقيةعبشأن التصديق  1988لعام  15
 

 التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية -10

لعام  46قم  ري الصادر بالمرسوم بقانون     نتضمن قانون اإلجراءات الجنائية البحري    

 412 في المـواد مـن       مالًمتكا اًب السادس تنظيم  اتكي من ال  ناثفي الباب ال   2002

  ومن جانـب آخـر    ،  م عليهم واإلنابة القضائية   لمحكوالمتهمين وا لتسليم   428 تىح

من المعاهدات التي تتعلق بالتعاون المتبادل في المسائل        عدداً  أبرمت دولة البحرين    

 :)1(الجنائية أو انضمت إليها، ومنها ما يلي

موجـب  بانـضمت إليهـا      ،لعربيةاتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة ا       -

 .1973لعام  21قم ي ررالمرسوم األمي

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة البحرين وجمهورية مصر العربية           -

 .1989 لعام 10المرسوم بقانون رقم التي صدرت بالموافقة عليها 

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات           -

 لعـام   17المرسوم بقانون رقم    ديق عليها    التي صدر بالتص   1988العقلية لعام   

1989. 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو              -

 بالموافقة على االنـضمام إليهـا       رالتي صد  1984الالإنسانية أو المهينة لعام     

 .1998لعام  ) 4(قم رالمرسوم بقانون 

 بالتصديق عليها المرسوم بقانون     رصدفحة اإلرهاب التي    لمكااالتفاقية العربية    -

 .1998لعام  15قم ر

 بالتـصديق   ر صـد  لتيا 1983اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام        -

 . 1999لعام  41قم رليها المرسوم بقانون ع

                                                 
 )S/2003/1043الوثيقة (  )1(

 .138المصدر السابق ، صلقانونية الدولية لمكافحة االرهاب ، عبد اهللا االشعل ، تطور الجهود ا. د  )1
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 بالموافقـة   ري بين البحرين وسوويا التي صد     ن القضائي والقانو  التعاوناتفاقية   -

 . 2001لعام  30قم رليها المرسوم بقانون ع

لس التعاون لدول   مجالنات القضائية لدول    عم واإلنابات واإل  حكااتفاقية تنفيذ األ   -

 .1996لعام  9قم رليها المرسوم بقانون ع بالتصديق ريج العربية التي صدلخلا

  أنشاء لجنة لوضع سياسات حظر ومكافحة غسل األموال -11

العدل والداخلية والماليـة    ات الخارجية و  ارثلي وز مل هذه اللجنة من م    كتتش

ها وضـع سياسـات حظـر       ب ويناط    "مؤسسة نقد البحرين  " ي و طنواالقتصاد الو 

لى المستوى اإلقليمـي يجـري      عو ،يطنلى الصعيد الو  عفحة غسل األموال    مكاو

يج العربية  لخللس التعاون لدول ا   مجالتنسيق والتعاون بين أجهزة األمن من خالل        

 .  التعاون مع الدول األخرى الصديقةى باإلضافة إل،اء الداخلية العربرلس وزمجو

 

 :أما أهم الوثائق والتشريعات المعنية باالرهاب في مملكة البحرين فهي  - 12

  2002فبراير / شباط 14دستور مملكة البحرين صادر بتاريخ  -

 والمعدل بموجب   1976 لعام   15قانون العقوبات الصدر بالمرسوم بقانون رقم        -

  .1999 لعام 21ون رقم المرسوم بقان

 . بشأن حظر ومكافحة غسل األموال 2001 لعام 4المرسوم بقانون رقم  -

 6 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقـم        1976 لعام   16المرسوم بقانون رقم     -

 .  بشأن المفرقعات واألسلحة والذخائر 1996لعام 

) 4( رقم    بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون      2006 لعام   54القانون رقم    -

 . بشأن حظر ومكافحة غسل األموال 2001لعام 

 .ية المجتمع من األعمال اإلرهابية بشأن حما2006 لعام 58القانون رقم  -

 

 

 

 تشريع العراقي في مكافحة االرهابال:  أوالً -رابعا 
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تناول المشروع العراقي في تشريعاته قضية اإلرهاب بصورة غير مباشرة في 

 من خالل النص على مجموعة 1969لسنة ) 111(قي رقم قانون العقوبات العرا

 .)1(من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي 

حتى صدور اإلرهاب في تشريعاته بشكل مباشر  ولم يتعرض إلى جريمة 

 هذا  بحث لــذا سوف نوزع،)2(2005لسنة ) 13(قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

 :وكما يأتي الموضوع إلى ثالثة فقرات 

لسنة ) 111(رقم  قانون مكافحة العقوبات العراقي ل نصوصظرهاب في اإل .أ 

1969. 

 .2005لسنة ) 13(رقم هاب في ظل قانون مكافحة اإلرهاب اإلر .ب 

 .في مواجهة اإلرهاب دور القضاء العراقي .ج 
 

 .1969لسنة ) 111(ل قانون العقوبات العراقي رقم  اإلرهاب في ظ-أ

لسنة ) 111( نصوص قانون العقوبات رقم لم يكن لجريمة اإلرهاب أي وجود في

 على هذه المذكوراستمر القضاء العراقي في تطبيق قانون العقوبات ، و1969

 حتى بعد قيام التنظيمات اإلرهابية والجماعات المسلحة بإشاعة الرعب األعمال

بأمن الدولة الداخلي حسب ما  باعتبارها إعمال ماسه والخوف داخل المجتمع

 -:يأتي

 جريمة إنشاء أو ترأس أو قيادة أو تأسيس عصابة مسلحة  : أوالً

من قانون ) 194(نص المشرع العراقي على هذه الجريمة في المادة 

، وان الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل 1969نة لس) 111(العقوبات العراقي رقم 

 في إنشاء أو ترأس أو تنظيم عصابة مسلحة أي إنشاء عصابة مسلحة لم يكن لها

يتمثل في توفر عنصر العلم ف، أما الركن المعنوي وجود ووضع هيكل تنظيمي لها

وعنصر اإلرادة الحرة واتجاهها نحو تحقيق النتيجة اإلجرامية التي تسعى العصابة 

                                                 
سم األبحاث ،                       )1( ي ق د القضائي العراق داخلي المعه عادل الخزاعي ، مكافحة اإلرهاب في القانون الخارجي وال

2009. 
) 198 – 190(المقصود بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي هي الجرائم المنصوص عليها في المواد من               )2(

  .1969لسنة ) 111(من الباب الثاني من قانون العقوبات رقم 
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المسلحة إلى تحقيقها والمتمثلة بمهاجمة فريق من السكان أو استهداف منع تنفيذ 

، قرار طبيقات العملية للمحاكم العراقيةالتمن ) القوانين أو نهب األموال العامة

المؤرخ في ) 2005/هيئة عامة /96(مة التمييز االتحادية المرقم محك

، والمتضمن تصديق قرار المحكمة الجنائية المركزية لكافة فقراته 29/3/2006

من قانون أصول المحاكمات ) 1/ أ  / 259(لموافقته للقانون استنادا لنص المادة 

) س ، ص(والقاضي باإلعدام شنقاً حتى الموت على كل من المتهمين الجزائية 

واد االشتراك ـي وبداللة مـن قانون العقوبات العراقـم) 194(ق المادة ـوف

، لقيامهم بتأليف وتنظيم عصابة قانون العقوبات العراقيمن ) 49 – 48 – 47(

يامهم بأعمال مسلحة تستهدف مقاومة السلطة العامة بالسالح وزعزعة األمن وق

 .)1(القتل والتفخيخ واستهداف الشرطة والجيش العراقي 

تولي (ذكرت من قانون العقوبات إنها ) 194(ة ومما يالحظ على نص الماد

حيث إنها جاءت بشكل مطلق ويفهم من صياغة ) قيادة ما في العصابة المسلحة

مسلحة أو تكون هذه المادة انه يمكن تعدد القيادات والزعامات داخل العصابة ال

لهذه العصابة المسلحة عدة فروع مرتبطة مع بعضها ويوجد قائد لكل فرع منها 

والً جزائيا مهما تعدد ؤوبحسب نص هذه المادة يكون أي قائد لهذه العصابة مس

 .)2(القادة 

 جريمة االنضمام أو االشتراك في عصابة مسلحة : ثانيا 

) 194(الشق الثاني من المادة نص المشروع العراقي على هذه الجريمة في 

، االنضمام يعني االشتراك 1969لسنة ) 111(بات العراقي رقم من قانون العقو

 ما حد صور ووسائل المساهمة بالجريمة، وهويتحقق من قيام المتهم بممارسة او

) 2006/هيئة عامة /10(المرقم مة التمييز االتحادية في قرارها ذهبت إليه محك
)3( . 

                                                 
 .، غير منشور) 2005/ هيئة عامة  / 96(قرار محكمة التمييز االتحادية رقم  )1(
داد ،        . د )2( ة ، بغ شؤون الثقافي سعد ابراهيم االعظمي ، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي ،  دار ال

 ).72( ، ص 1 ، ط2000
 .، غير منشور ) 2005/ هيئة عامة  / 96(قرار محكمة التمييز االتحادية رقم  )3(
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ان فعله ينطبق مع الشق ر استبدال الوصف القانوني للمتهم نجد وعند النظ

وهو االنضمام إلى عصابة مسلحة وال ينطبق مع الشق ) 194(الثاني لنص المادة 

األول من نفس المادة بترأس أو قيادة العصابة المسلحة لذلك قررت المحكمة 

 .)1(استبدال عقوبة اإلعدام بالسجن المؤبد 
 

 ثارة الحروب األهلية أو االقتتال الطائفي جريمة إ :ثالثاً 

إن هذه الجريمة تستهدف إثارة التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد وهدم 

هي تسليح : صورة األولى الولهذه الجريمة ثالث صور،  ،النظام االجتماعي

، والثانية حمل المواطنين على التسلح ، والثالثة فهي زرع بذور الشقاق المواطن

 .)2(ودفع المواطنين على االقتتال فيما بينهم والفرقة 

ويشترط إن يكون إثارة الحرب األهلية داخل إقليم جمهورية العراق وبأي 

أو األقوال تخدام أساليب علنية مثل الكتابة طريقة تتحقق هذه اإلثارة سواء باس

 الشفوية التي تصدر لتحقيق هذه النتيجة اإلجرامية وتكون عقوبتها اإلعدام إذا

يعاقب أيضا على ) 195(تحققت النتيجة التي استهدفها الجاني وان نص المادة 

 .)3(على ارتكابها ه الجريمة ثم تراجع عنها أو ندم الشخص الذي مهد لهذ
 

 

 جريمة محاولة احتالل المباني واألمالك العامة أو االستيالء عليها: رابعا 

عها إن يتحقق النتيجة هذه الجرائم من جرائم العنف التي ال يتطلب وقوو

اإلجرامية وقد اكتفى المشرع بمجرد محاولة احتالل المباني وذلك بحسب نص 

  .1969لسنة ) 111(ت العراقي رقم من قانون العقوبا) 196(المادة 
 

 قلب نظام جريمة تخريب وهدم وأتالف األموال العامة العائدة للدولة بقصد: خامسا

 .الحكم المقرر بالدستور

                                                 
 لم يميز بين المنتمي للعصابة المسلحة وبين   2005لسنة  ) 13(علما إن قانون مكافحة اإلرهاب العراقي رقم         )1(

ك وهي ا                     ي ذل ة ف ة وساوى بالعقوب ك حسب      الشخص الذي قام بتأسيسها أو قيادتها من حيث العقوب إلعدام وذل
 . المادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب 

ادة               )2( ل الم ا مث ة مشابها له شريعات عربي ي ت واردة ف انون   ) 142(تقترب هذه المادة من بعض المواد ال من ق
ادة    ي ، والم ات األردن ادة     ) 308(العقوب اني ، والم ات اللبن انون العقوب ن ق ائي   ) 2011(م انون الجن ن الق م

 بي المغر
 ) .83 (صسعد ابراهيم االعظمي ، المرجع السابق ، .د )3(
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من قانون ) 197(في المادة المشرع العراقي على هذه الجريمة  لقد أكد

حيث وردت بصيغة قانونية عامة ، 1969لسنة ) 111(العقوبات العراقي رقم 

يسعى المشرع من خالل ذلك إدخال جميع أعمال التخريب والهدم وإال تالف وبأي 

القرار  ومثال على ذلك ،صورة تقع وذلك لتوفير اكبر حماية ممكنة لممتلكات

 المتضمن الحكم 2005/جنائية/190/الصادر من المحكمة الجنائية المركزية المرقم

سنوات استنادا إلى أحكام المادة ) 6(لمدة ) أ ، ب ، ج(على كل من المتهمين 

من قانون العقوبات ) 49 ، 48 ، 47( عقوبات وبداللة مواد االشتراك 197/3

أمرية الشرطة والتفجيرات في الكوت  بالهجوم على 11/8/2004لقيامهم بتاريخ 

ى ذلك إلى هروب مما أدى إلى إحداث أضرار مادية في المباني والمنشآت وأد

التي قاموا بها  القرار بسبب عدم تحديد األفعال ، وقد نقض هذاقسم من الموقوفين

 .)1(كل من الجناة والمساهمين في الجريمة 
 

م الماسة بأمن الدولة الداخلي جريمة التحريض على ارتكاب الجرائ: سادسا 

 والتشجيع دون االشتراك

 وقبل عقوبات) 198(أشار المشرع العراقي إلى هذه الجريمة في المادة 

دفع : ، يجب تحديد مفهوم التحريض فالتحريض هوالخوض بتفاصيل هذه الجريمة

الجاني والتأثير عليه الرتكاب جريمة وقد يكون هذه التحريض بصورة علنية أو 

ية أو بالكتابة أو بالقول ويجب إن ينصب التحريض على ارتكاب احد الجرائم سر

عقوبات، وقد يكون التحريض ) 197 ـ 190(المنصوص عليها في المواد من 

بصورة اإلغراء أو اإليماء أو ايقاض العزم بقصد دفع الجاني الرتكاب الجريمة 

، واضحاً وجلياًالتحريض اعتماداً على إثارة العواطف لدى الجاني ويجب إن يكون 

وال ؤويستخلص من الظروف والمالبسات لكل جريمة حتى يكون المحرض مس

 .جنائيا

                                                 
رقم          لالطالع على تفصيالت اآثر راجع       )1( ة الم ة     / 91قرار محكمة التحقيق االتحادي ة عام صادر   2005/ هيئ  ال

 .، غير منشور29/1/2006في 
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 حث اآلخرين على امر معين الرتكاب جريمة بطريقة أما التشجيع فهو   

 .مادية أو مالية دون إن تكون للمشجع نية االشتراك في الجريمة 
           

 رات وتعريض حياة الناس للخطر سابعا ـ جرائم استخدام المتفج

  1969لسنة ) 111(أكد المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 

على جرائم استخدام المواد المتفجرة والمفرقعات بما يعرف ) 345(في المادة 

  .)1(بالعبوات الناسفة 
 

  : اإلرهاب في ظل قانون مكافحة اإلرهاب -ب

 ودخول 9/4/2003حداث التي وقعت في بسبب الظروف الطارئة بعد األ

القوات األمريكية إلى العراق وفقدان األمن وجدت المنظمات والجماعات اإلرهابية 

في داخل المجتمع العراقي بدعم من قوى إقليمية و دولية لغرض تحقيق مكاسب 

سياسية وتفتيت المجتمع العراقي فأصبح من الضروري تشريع قانون خاص 

كافحة اإلرهاب رقم صدى لهذه الظاهرة الخطيرة فصدر قانون مباإلرهاب لكي يت

 العراقي الجنائي ، وجاء هذا القانون و ألول مرة في التشريع2005 لـسنة 13

، حيث نصت المادة األولى من هذا القانون على تعريف اإلرهاب بتعريف اإلرهاب

ل  فيه مصطلحات سياسية مثو قد جاء هذا التعريف بشكل مطول واستخدم

ولم يستخدم مصطلحات قانونية عامة ومجردة لوصول ) الوحدة الوطنية(مصطلح 

كل فعل ( فقد تم تعريف اإلرهاب بأنه ،إلى تعريف شامل يصف هذه الجريمة

أو األفعال التي يرتكبها الفرد أو وربط هذا الفعل ) ن فرد أو جماعةيرتكب م

 .)تحقيقاً لغايات إرهابية(بعبارة الجماعة 

المادة الثانية من قانون مكافحة اإلرهاب أسلوب تعداد المشرع في واستخدم 

بعض الجرائم وإعطاءها صفة اإلرهاب إضافةً إلى استحداث جرائم جديدة دخلت 

 -:في إطار الجريمة اإلرهابية وهي 

                                                 
 . نشور  ، غير م2006/ الهيئة الجزائية  / 453قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد  )1(
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جريمة العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس وتعريض  

، والتهديد  مشروع إرهابياتهم للتلف و يقع ذلك لتنفيذحياتهم وأمنهم للخطر وممتلك

هو إثارة الخوف لدى الغير من وقوع ضرر يصيبه أو يصيب غيره وقد يقع 

التهديد بصورة كتابة أو قول يوجه إلى الضحية ومع مالحظة إن المشرع استعمل 

طلح مستعار من التشريع الفرنسي وهذا المص) تنفيذاً لمشروع إرهابي(عبارة 

 .)1(كذلك التشريع المصري و

يكون ذلك  احتجاز أو تقييد حرية األفراد وابتزازهم وجريمة خطف أو 

، إن الخطف من الجرائم المهمة التي زادت غراض سياسية أو طائفية أو دينيةأل

قات بشكل ملحوظ بعد مرحلة االنفالت األمني حيث استهدفت هذه الجريمة طب

تجار وغيرهم من شرائح ة وسياسيين وواسعة من المجتمع من أطباء وقضا

ى إن المجتمع فأصبحت ظاهرة خطرة لذلك نص قانون مكافحة اإلرهاب عل

 . ائم اإلرهابيةتقيد حريتهم تعد من الجرجريمة الخطف وحجز األشخاص و

مراجعة نصوص قانون مكافحة اإلرهاب تبرز مسألة مهمة ومن خالل 

يخص جريمة القتل فإذا ارتكب وهي عدم وجود نص صريح في قانون اإلرهاب 

الجاني أعماال إرهابية وبضمنها القتل فانه يجب على محكمة الموضوع في هذه 

) 4( إلى دعوى وفق المادة ةأضاف) 406(الحالة إن تفرد دعوى وفق المادة 

 .)2(، وهذا ما يتضح من قرار محكمة التمييز االتحادية إرهاب

، رهابية من الجرائم المخلة بالشرفريمة اإلوأخيراً اعتبر المشرع العراقي إن الج

أي إن المحكوم ال يستفيد من اإلفراج الشرطي رغم توفر كل الشروط األخرى 

 .اإلرهابية واعتبارها مخلة بالشرفالواجب توفرها بسبب خطورة الجريمة 
 

 : دور القضاء العراقي في مواجهة اإلرهاب -ج

، والتصدي له من خالل اإلمكانيات دور مهم وحاسم في مواجهة اإلرهابللقضاء 

لسمعة الطيبة التي يمتاز بها  والتاريخ المشرف واالعلمية والقانونية التي يتمتع بها

                                                 
 .من قانون العقوبات المصري النافذ في موضوع تعريف اإلرهاب ) 86(نص المادة  )1(
 . غير منشور22/3/2007 الصادر في 2007/ هيئة جزائية /1564القرار المرقم  )2(
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في التصدي لظاهرة اإلرهاب من سنبحث دور القضاء العراقي اقي والقضاء العر

، ودور القضاء العراقي القضاء العراقي في مرحلة التحقيقخالل البحث في دور 

 :رحلة المحاكمة وكما يأتي في م
 

 دور القضاء العراقي في مرحلة التحقيق: أوالً 

أخذ القانون العراقي بمركزية إجراءات التحقيق في الجرائم اإلرهابية حيث أسندت 

مهمة التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة إلى محاكم التحقيق المركزية التي شكلت 

 . )1( 2004نة لس) 13(بأمر سلطة االئتالف المؤقت رقم 

وأعطيت هذه المحاكم الوالية القضائية التي تمارس من خاللها إجراءات 

ي بين ال يوجد اختصاص مكانو  ،التحقيق في هذه الجرائم في جميع أنحاء العراق

المحاكم الجنائية المركزية طالما أعطى األمر للمحكمة اختيار المحاكم العادية و

الفقرة الخامسة من ) 18(صوص عليه في القسم الجرائم التي تحقق فيها وهذا من

 .)2( 2004لسنة ) 13(أمر سلطة االئتالف رقم 

وقد جاء قرار محكمة التمييز االتحادية معززا من خالل التطبيق لهذا المبدأ 

 ، حيث2004/موسعة جزائية / 28ذي العدد ويتضح هذا جليا من خالل قرارها 

منح المتضمن ، 2004لسنة ) 13(رقم   للمحتلألغى كليا امر سلطة االئتالف

المحاكمة في ئية المركزية في إجراء التحقيق والوالية القضائية للمحكمة الجنا

جميع الجرائم و في جميع أنحاء العراق بغض النظر عن مكان وقوعها مادام لها 

 .)3(القضايا سلطة اختيار 

امة لمحكمة ان عمل محاكم التحقيق المركزية تخضع للرقابة والوالية الع

التمييز في جميع القرارات القابلة للتمييز قانونا أو قابلة للتدخل التمييزي وهذا ما 

 المتضمن 2007/هيئة عامة /156يتضح من قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم 

                                                 
 . المنشور في الوقائع العراقية 2004 لسنة 13أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم  )1(
  .2004لسنة ) 13( رقم امر سلطة االئتالف )2(
 . غير منشور 2004/هيئة موسعة/28قرار محكمة التمييز االتحادية العدد  )3(

رار                     ا يتضح من ق ذا م اآم وه وان جميع الضمانات المنصوص عليها قانونا لمصلحة المتهم تطبق في هذه المح
رقم   ز الم ة التميي ة /96المحكم ة عام ام  2007/هيئ تهم أم وع الم ضمن رج ه   ، والمت ن أقوال ة ع  المحكم

ذلك وعدم وجود مشتكين                     د ل في مرحلة التحقيق وبثبوت تعرضه لإلآراه والتعذيب بموجب التقرير الطبي المؤي
 .عن األفعال التي ذآرها المتهم يجعل من أقواله موضع شك وال يصح إقامة حكم قضائي سليم بناءا على ذلك 
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لمحكمة التمييز بما لها من والية عامة لها حق طلب أي دعوة جزائية وتدقيق ما 

أ من قانون /264قرارات من تلقاء نفسها استنادا للمادة صدر فيها من أحكام و

أصول المحاكمات الجزائية ولها السلطات التمييزية المنصوص عليها في المادة 

 .)1(من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) 259(
 

 دور القضاء العراقي في مرحلة المحاكمة : ثانياً 

لمحاكم الجنائية إال أنها تتصف على الرغم من كثرة القضايا التي تعرض على ا

بسرعة الحكم بالرغم من تدهور الوضع األمني في العراق وانتشار الجريمة 

اإلرهابية في أماكن متعددة وبدعم خارجي تتصور األحكام والقرارات من القضاء 

العراقي وتطبيق القانون تطبيقاً سلمياً وهذا يتضح من االطالع على هذه المحاكم 

بعة والمستقرة في القضاء م الجنائية مجموعة من المبادئ العامة المتوتتبع المحاك

القاعدة ، منها اعتراف المتهم المعزز باالدلة، وقيام المحكمة يتطبيق العراقي

من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) ب(فقرة) 213(المنصوص عليها في المادة 

 باإلدانة ما لم تعزز بقرينة أو التي تقضي إن الشهادة الواحدة ال تكفي سبباً للحكم

 .)2(دليل أخر تؤيد بإقرار المتهم 
 

 أقوال الشاهد الواحد أو المخبر السري الواحد والتي كما إن المحكمة ال تستند الى

 .ل آخر في جريمة خطرة مثل اإلرهابتكون منفردة ولم تعزز بدلي

التـي  يالحظ إن المشروع العراقي والقضاء العراقي من خـالل أحكامـه            

يصدرها ما زال متمسكاً ومتأثرا بالمدرسة الوضعية القديمة في قرينـة البـراءة             

للمتهم وهذا يعني إن القضاء العراقي يحكم بالبراءة واإلفراج دون إن يطلب مـن              

أمـا  عدم وجود دليل قـاطع علـى اإلدانـة          المتهم إن يقدم دليالً قاطعاً بل يكتفي ب       

نة البراءة في إطار جديد يقلل من حدة هذا المبدأ          الحديثة تضع قري   السياسة الجنائية 

في الجرائم الخطيرة فقط مثل اإلرهاب وتجـارة المخـدرات وغـسيل األمـوال              

                                                 
ز   )1( ة التميي رار محكم رق / ق ة الم ة العام ة  /96م الهيئ ة عام ي  2007/هيئ صادر ف ر 31/10/2007، ال ، غي

 .منشور
  .1971 لسنة 23ب من قانون أصول المحاآمات الجزائية رقم  / 213نص المادة  )2(
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من المـتهم الـذي ال      يطلب القاضي في مثل هذه الجرائم       والجريمة المنظمة حيث    

ت  اإلثبا أعلى براءته أي ينقل عب    ، إن يقدم دليل     اطع على اإلدانة  يوجد ضده دليل ق   

 ونرى إن يعاد النظر في هذه المسالة المهمة من قبل           ،من جهة االدعاء إلى المتهم    

 :سباب المنطقية والقانونية اآلتيةالمشرع العراقي ويعزز هذا االقتراح لأل

إن قرينة البراءة في إطارها التقليدي القـديم تـؤدي إلـى عرقلـة الـدفاع                     

 .)1(بالجناةاالجتماعي وحق المجتمع في إنزال العقوبة 

بسبب التطور التكنولوجي وتطور وسائل االتصاالت في المجتمع أعطت فرصة 

للمتهمين لإلفالت من العقاب وإلقاء أعباء مضاعفة على أجهزة العدالة الجنائية 

تخدمها في التي قد تمتلك إمكانيات اقل من إمكانيات المجاميع اإلرهابية والتي تس

 .تشتيت األدلة وإخفائها

ثبات في البراءة على عاتق  اإلأ على المشرع العراقي إن يتم نقل عبنقترح

أي إن ) إن الشهادة توزن وال تعد(األخذ بمبدأ الفقه الجنائي الحديث القائل المتهم، و

 لكون اإلرهاب ظاهرة ،قيمة الشهادة ليس في قيمتها بعددها بل في مدى إقناع

، فذلك يقتضي  معين دون سواهمعدولية ال تقتصر على بلد دون أخر وال على مجت

 . وفق أطار ومفهوم القانون الدوليدراسة وبحث مكافحة هذه الظاهرة

 

 ثاني المبحث ال
 

 مضمون االتفاقية 
 

، في القـاهرة    1998 نيسان عام    22حة اإلرهاب في    أبرمت االتفاقية العربية لمكاف    

مـادة تمثـل   ) 42(وقد تضمنت هذه االتفاقية ديباجة وأربع أبواب رئيسية تتضمن  

                                                 
 رقم  العراقي، وقانون أصول المحاكمات الجزائية1969لسنة ) 111(ينظر قانون العقوبات العراقي رقم  )1

  )213 ، 190،197( والتحريض ، حلة المحاكمةفي مرالمتعلقة  بالمواد 1971 لسنة 23
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مجمل مواد االتفاقية وقد جاء في ديباجتها ان الدول العربية الموقعة قد اتفقت على              

 :1عقد هذه االتفاقية منطلقة في هذا من 

ـ            - ن رغبتها في تعزيز التعاون العربي لمكافحة الجرائم اإلرهابية التي تهدد أم

 .واستقرار ومصالح األمة العربية

تي ، ال مية، السيما الشريعة اإلسالمية   قية والدينية اإلسال  التزامها بالمبادئ األخال   -

، وهـي   ، وتدعو الى حماية حقوق اإلنـسان      تنبذ كل أشكال العنف واإلرهاب    

عاون األحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على ت           

 .الشعوب من اجل أقامة السالم

ـ   التزامها بميثاق الجام   - ، وجميـع العهـود     اق األمـم المتحـدة    عة العربية وميث

قدة في هذه االتفاقية طرفـاً      والمواثيق الدولية األخرى التي تكون الدول المتعا      

 .فيها

، الحتالل والعدوان بمختلف الوسائل   تأكيدها على حق الشعوب في الكفاح ضد ا        -

 .وحقها في تقرير المصير
 

كل فعل من أفعال ((نه  اإلرهاب بأوقد عرفت االتفاقية في المادة الثانية منها

لمـشروع أجرامـي    ، يقع تنفيذاً    د به أياً كانت بواعثه أو أغراضه      العنف أو التهدي  

 او  ، او تـرويعهم بإيـذائهم     ويهدف الى إلقاء الرعب بين الناس     ،  فردي أو جماعي  

فـق او   ، او إلحاق الضرر بالبيئة او بأحـد المرا        تعريض حريتهم او أمنهم للخطر    

تعريض احد الموارد ، او  او احتاللهم او االستيالء عليها،خاصةالمالك العامة او ال

 .))الوطنية للخطر

، الذي يحصل   وان ما يؤخذ على هذا التعريف إيحاءه باالهتمام باإلرهاب الداخلي         

باألمر علـى   ، بالرغم من أنها اتفاقية إقليمية توجب االهتمام         داخل الدول األعضاء  

نقص الحاصل في التعريف يتناقض مـع مـا         ، كما ان ال   أساس كونه إرهاب دولي   

 لمنـع ومكافحـة الجـرائم       تورده االتفاقية من مواد خاصة بالتـدابير الجماعيـة        

اال ان االتفاقية تتالفى هذا النقص من خالل تعريفها للجريمة اإلرهابية           اإلرهابية،  

                                                 
 )42-ا( ، 1998 نيسان عام 22االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب في ينظر مواد  1
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أي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الـدول              ((بأنها  

، خليمتعاقدة او على رعاياها أو ممتلكاتها او مصالحها يعاقب عليها قانونها الدا           ال

، عدا  صوص عليها في االتفاقيات التالية    كما تعد من الجرائم اإلرهابية الجرائم المن      

  -:)1(ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة او التي لم تصادق عليها 

ت م واألفعال التي ترتكب على مـتن الطـائرا        اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائ    -أ

 .1963 أيلول عام 14والموقعة في 

اتفاقية الهاي بشأن مكافحة االستيالء غير المشروع على الطائرات والموقعة           -ب

 .1970 كانون األول عام 16في 

اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـالمة            -ج

 ، والبرتكول الملحق بهـا      1971 أيلول عام    23والموقعة في   الطيران المدني   

 .1984 أيار 10وقع في مونتريال في والم

اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبـة ضـد األشـخاص             -د

 14وقعة فـي    لم وا المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون      

 .1972كانون األول عام 

 .1979 كانون األول عام 7اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في  -هـ

القرصنة ((، وما تعلق منها بـ      1983المتحدة لقانون البحار لعام     اتفاقية األمم    -و

 . المادة األولى من هذه االتفاقية هذا ما جاء بنص الفقرة الثالثة من ،))البحرية

م اإلرهابية المشار أليها آنفـاً مـن الجـرائم          ووفقاً لها فأنه ال تعد أي من الجرائ       

ـ           ،السياسية سياسية  باإلضافة الى جرائم أخرى نفت عنها االتفاقية صفة الجرائم ال

 -:، وهذه الجرائم تتمثل بـ حتى ولو كانت بدافع سياسي

ام وزوجاتهم او اصولهم او      التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحك       -1

 .فروعهم
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 78 ، ص1983 الوطني والدولي ، مكتبة األنكلو المصرية ،



270 
 

، او  ، او رؤساء الحكومـات    رؤساء الدول ، او نواب     على أولياء العهد    التعدي -2

 .لوزراء في أي من الدول المتعاقدةا

، بمـن فـيهم الـسفراء        األشخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة        التعدي على  -3

 .ول المتعاقدة او المعتمدون لديهوالدبلوماسيين في الد

 لطات او وسائل النقلفراد او الس القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد األ-4

 .لمواصالتوا

 أعمال التخريب وأتالف الممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة          -5

 .لدول المتعاقدةحتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من ا

، او  األسـلحة او الـذخائر او المتفجـرات        جرائم تصنيع او تهريب او حيازة        -6

 .)1(عد الرتكاب جرائم إرهابية غيرها من المواد التي ت

،  االتفاقيـة ال تعتبـر      كمـا ان   ،من المادة الثانية  ) ب(وقد نصت على ذلك الفقرة      

، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد االحـتالل         الت الكفاح المسلح بمختلف وسائله    حا

 ،، وفقاً لمبادئ القانون الـدولي     دوان من أجل تحرير وتقرير المصير     األجنبي والع 

التفاقية الدول المتعاقدة بالتعهد بعدم تنظيم او تمويل أو ارتكاب األعمـال      وتوجب ا 

ين والعمـل طبقـاً للقـوان     , الشتراك فيها بأية صورة من الـصور      اإلرهابية او ا  

، وعلى منع ومكافحة الجـرائم اإلرهابيـة باتخـاذ          واإلجراءات الداخلية لكل منها   

 والحيلولة  بية من خالل االمتناع   تدابير خاصة للحيلولة دون وقوع الجريمة اإلرها      

، ومن خالل التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة وتطوير         دون اتخاذ أراضي فيها   

، من دولة ألخرى اال ألغراض مـشروعة      وتعزيز األنظمة المتصلة لمنع انتقالها      

، باإلضـافة    الحدود والعمل على تطوير وتعزيز األنظمة الخاصة بالمراقبة وتأمين       

مل على تعزيز الحماية واألمن للشخصيات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية         الى الع 

مـن  ) أوالً(والمنظمات اإلقليمية والدولية المعتمدة لديها هذا ما جاء بنص الفقـرة            

 كما توجب االتفاقية الدول المتعاقدة على التعـاون فـي           ،المادة الثانية من االتفاقية   

                                                 
احمد محمد رفعت ، االرهاب الدولي في ضوء احكام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وقرارات . د )1
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ر معينة تتلخص بالعمل علـى القـبض علـى          مجال مكافحة الظاهرة باتخاذ تدابي    

مرتكبي الجرائم اإلرهابية ومحاكمتهم وفقاً للقانون الوطني او تسليمهم وفقاً ألحكام           

االتفاقية او االتفاقيات الثنائية ، باإلضافة الى تأمين الحماية الفعالة للعـاملين فـي              

ضمانات وحـوافز   ، والشهود مع أيجاد     دالة الجنائية ولمصادر المعلومات   ميدان الع 

، وقد ورد ذلك بنص الفقـرة       لى اإلبالغ عن األعمال اإلرهابية    مناسبة للتشجيع ع  

 )1(.من المادة الثالثة ) ثانياً(

وتخصص المادة الرابعة ثالث مجاالت مهمة تتعهد الدول المتعاقدة بموجبها          

عزيز على العمل والتعاون لمنع ومكافحة اإلرهاب ، حيث تتعهد الدول المتعاقدة بت           

تبادل المعلومات فيما بينها حول األنشطة وجرائم الجماعات اإلرهابية وكـل مـا             

يتعلق بها من قيادة عناصر ومراكز تدريب مصادر تمويـل وتـسليح ووسـائل              

 . الخ ... االتصال والدعاية وتنقالت قياداتها وعناصرها 

 ، كما   رتكاب جرائم إرهابية  وأية بيانات من شأنها القبض على المتهمين با       

، بتعزيز التعاون فيما بينها في مجال إجـراءات التحـري والقـبض علـى               تتعهد

الهاربين من المتهمين او المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقاً لقوانين وأنظمة كـل             

، على أجراء وتبـادل     المتعاقدة في مجال تبادل الخبرات     كما تتعاون الدول     ،دولة

، وفـي تـوفير     رات في مجـال المكافحـة     لديها من خب  الدراسات والبحوث وما    

للعاملين في مجال   المساعدات الفنية إلعداد برامج او عقد دورات تدريبية مشتركة          

 . مكافحة اإلرهاب

وان هذه االتفاقية لم تتضمن مواد تتعلق بتسوية المنازعات الناشـئة عـن             

طبيق ال يمكـن   التفسير والتتفسير االتفاقية او تطبيقها رغم ان القضايا التي يثيرها   

، وخاصة تلك التي تضمنتها المادة السادسة من االتفاقية حـول الحـاالت             حصرها

 كما تثيـر المـادة الثامنـة هـي          ،التي ال يجوز تسليم مرتكبي األعمال اإلرهابية      

األخرى مشاكل تتعلق باالختالف بين تشريعات الدول األعـضاء فـي التكييـف             

                                                 
احمد محمد رفعت ، االرهاب الدولي في ضوء احكام القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وقرارات . د )1
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، الخامـسة، الـسابعة  (ما ان المـواد   ك،)1(ها القانوني للجريمة والعقوبة المقررة ب    

مسة والعشرون، السادسة والعـشرون،   ، الخا منة والعشرون، الرابعة والعشرون   الثا

اآلليـات  تنظم مسألة تـسليم المجـرمين و      ) ، الثامنة والعشرون  السابعة والعشرون 

 . الخاصة بإجراءات التسليم
 

طلب الى أية دولة أخـرى       ت وتعطي االتفاقية الحق لكل دولة متعاقدة في ان       

لق بدعوى ناشئة عـن     ، القيام في إقليمها نيابة عنها بأي أجراء قضائي متع         متعاقدة

 .جريمة إرهابية
 

 كما ان المادة العاشرة نصت علـى ان         ،وقد نصت المادة التاسعة على ذلك     

ئية المتعلقـة بـالجرائم    ، بتنفيذ االنابات القـضا    تزام كل دولة من الدول المتعاقدة     ال

  -:، وال يجوز لها رفض طلب التنفيذ في أي من الحالتين التاليتين اإلرهابية
 

 اذا ما كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام او تحقيق او محاكمـة لـدى                -أ

 . لة المطلوب إليها تنفيذ اإلنابةالدو

او بأمنهـا    اذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه             -ب

 .او بالنظام العام فيها

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث 
 

  اإلرهابواجهة دور الدول العربية في م
                                                 

  .91عبد اهللا االشعل ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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لقد تعرضت الدول العربية ألبشع اعتداء إرهابي على أراضيها وضـد شـعوبها              

وبخاصة الشعب الفلسطيني الذي كان ضحية اإلرهاب اإلسرائيلي الذي تم دعمـه            

ل العربية الغالبية العظمى من شعوبها تعتنـق        وان الدو ،  )1(من قبل الدول الغربية     

 وهي الديانة التي أستطاع المسلمين في عصورهم األولى إرسـاء       ،الدين اإلسالمي 

دوان والعنف من النفـوس البـشرية       قواعد العدالة والسماحة واستئصال غرائز الع     

ها  لذا لم ترى هذه الدول في عصور       ،الواجبات على الفرد المسلم   الحقوق و أقاموا  و

األولى أي شكل من أشكال اإلرهاب التي يعيشها العالم اليوم ألنه ضمن للجميـع              

الحياة الكريمة يتساوى فيها الجميع أقلية وأغلبية عرباً وعجماً وهي مساواة تتحقق            

 وذلك ألن القرآن الكريم نص على عقاب كل مـن يقـوم             ،بكافة أبعادها وجوانبها  

  :مائدة من قوله تعالىبأعمال إرهابية حيث جاء في سورة ال
 ))☺   

   
    

    
   

    
⌧     

     
   ⌧ 

    (( )2( . 

، وصفهومن الجدير بالذكر ان أحكام هذه اآلية تطبق على أي شخص كان             

، فس البشرية وصيانتها من أي عـدوان      أياً كان مسلم او غير مسلم المهم حماية الن        

 لـذا تحقـق     ،لمطالبين الحكم بتطبيقها  وهذه األحكام يلتزم بها الحكام والمحكوم وا      

، ولذا فأن األعمال اإلرهابية فـي       يمالردع العام والخاص الذي يبغيه الشارع الكر      

 ،العصور األولى للدولة اإلسالمية عندما كان الناس يلتزمون بأحكام القرآن الكريم          

، ية الخضوع لقواعد األهواء الـسياس     وألنه لم يكن موجوداً ما يعرف بالمعايير او       

                                                 
االت     )1( ي مج ي ف صادي واالقليم اون االقت سالم والتع يا ، ال رب أس ة لغ صادية واالجتماعي ة االقت ر اللجن تقري

  .26 ، ص 2001الزراعة في منظمة األسكو ، األمم المتحدة ، نيويورك ، 
 ) . 32(، اآلية سورة المائدة  )2(
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ي الغرب   وهذا ما اعترف به العديد من مفكر       ،ومبدأ القوة الذي يسود عالمنا اليوم     

 والكاتـب االسـباني الكبيـر       )اوكتابيوبـات (المفكر المكسيكي   :فعلى سبيل المثال  

، رة بين األديان الثالثة المـسلمين     عندما تعرضا للتعايش في أزهى صو     )انطونيو(

 األسبان والبرتغال هذه الحالة لعدة قرون       لظوالمسيحيين واليهود في قرطبة حيث      

ل عبـد الـرحمن     ظ، في   لحميم بين أتباع األديان الثالثة    لة من التعايش ا   ظتحت م 

 الناصر الذي يعد عصره أفضل بكثير من عصور غيره من الحكام األسبان الذين            

، حيث غاب التسامح الذي يتميز به الحكم العربي         حكموا أسبانيا بعد القرن السادس    

، والصراع   وذلك بسبب عدم االستقرار واألمن     إلسالمي عهد عبد الرحمن الناصر    ا

 .)1(المسلح كان الزال قائماً بين الباسكين والحكومة المركزية 

قد لعب االستعمار دوراً كبيراً في تمزيق وحدة الدول العربية والوضع 

دول مما أدى السياسي العربي الوهمية لبث روح الفرقة والصراع بين حكام هذه ال

الى ظهور العديد من الصور اإلرهابية التي ابتلت بها الدول غير ان الجامعة 

 ، أكدت على محاربة اإلرهاب بكافة 1945العربية منذ نشأتها في آذار عام 

، والذي أصدرت الجامعة وثيقة في ذلك اإلرهاب الفردي او الدوليصوره سواء 

مر الحادي عشر لوزراء خارجية بلدان أطار العمل العربي المشترك خالل المؤت

 من شهر 9 – 8في المنامة خالل الفترة من )) إعالن دمشق((الدول العربية و 

، وقد أكدت الوثيقة على احترام الدول العربية مبادئ وحدة 1975تموز عام 

ء على أرض الغير باستعمال األراضي والسالم اإلقليمية وعدم جواز االستيال

 .)2(دخل في الشؤون الداخلية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ، وعدم التالقوة

غير ان الجامعة العربية رغم ما يوجه أليها من نقد فأنها استطاعت ان 

ترعى العديد من االتفاقيات العربية منها ما يتعلق بتسليم المجرمين بين الدول 

 أيلول عام 14 عليه اتفاقية العربية ومنهم بالطبع اإلرهابيين وهو من نصت

، وفرقت هذه االتفاقية بين المجرمين السياسيين الذين يعدوا من سجناء 1952
                                                 

ة ،  . د )1( دة العربي ز دراسات الوح ة ، مرآ نظم العربي ي ال سياسي ف اهرة العنف ال راهيم ، ظ ق اب حسين توفي
  .338 – 337 ، ص 1992بيروت ، 

  519 ، ص 1995يوميات وثائق الوحدة العربية ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، : وأنظر أيضًا 
  .403راهيم ، المصدر السابق ، ص حسين توفيق اب. د )2(
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السياسة او الذين يكافحون من أجل التحرير او محاربة االستبداد والمجرمين 

 . )1(ويدخل في إطارهم اإلرهابيين بالطبع 

كما صدر عن الجامعة في السابع عشر لمجلس وزراء خارجية اتحاد 

، حيث أكد 1995 حزيران لعام 18 الجزائر في  العربي في أعمال دورةالمغرب

يلة على المجتمع المغربي البيان الى ان ظاهرة اإلرهاب والتطرف تعتبر دخ

، وأكد المجلس على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول األعضاء وحضارته

 . )2(لمواجهة ظاهرة اإلرهاب 

 إعالن دمشق في اع وزراء خارجيةوكذلك صدر البيان الختامي عن اجتم

اله وأياً ، وأكد على إدانة الدول العربية لإلرهاب بجميع أشك1996القاهرة عام 

 الى ان التعاون الوثيق بين الدول العربية في ا، وأشاروكانت مصادرها ودوافعها

، ستقرار والتنميةمواجهة ظاهرة التطرف والعنف باعتبارها ظاهرة تهدد اال

لتي تتعرض لها  وإذ يدينون األعمال اإلرهابي ا، جوهر اإلسالموتتناقض مع

، وأضاف الوزراء الى ان الدول العربية تقف الى جانب دولة بعض الدول العربية

افر الجهود الدولية الراغبة في ظعربية تتعرض للعمليات اإلرهابية وضرورة ت

، وأهمية التمييز يد على ان اإلرهاب ظاهرة عالميةاستئصال هذه الظاهرة والتأك

 .)3(بينها وبين المقاومة المشروعة ضد االحتالل والعدوان األجنبي 

كما عبرت الدول العربية عن تأييدها لمحاربة اإلرهاب في المؤتمر 

، وقد نهت عن اإلدانة 1995 أيار عام 25–24اإلسالمي المنعقد خالل الفترة من 

ابية مهما كان مصدرها او بشدة لإلرهاب وجميع األعمال والممارسات اإلره

أسبابها وضرورة االلتزام بمقاومة اإلرهاب من خالل وضع معايير دولية بعيدة 

 من عن االزدواجية والتمييز بين اإلرهاب وحق الشعوب في النضال ضد االحتالل

وأيضاً صدر البيان الختامي عن القمة الخليجية اجل تقرير المصير واالستقالل، 

 كانون األول لعام 9–7ام أعمالها بدولة قطر خالل الفترة من السابعة عشر في خت

                                                 
 454 ، بيروت ، لبنان ، ص1996يوميات وثائق الوحدة العربية ، مرآز دراسات الوحدة العربية ، ط  )1(
  . 115 – 114المصدر نفسه، ص )2(
   983المصدر نفسه ، ص )3(
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وأكدت القمة الخليجية على ان التطرف والعنف واإلرهاب ظواهر عالمية ، 1996

غير مقصورة على شعب ومنطقة بعينها وأضاف بأنه يجب نبذها واستنكارها 

 استغالل ، وعدممرتكبي هذه األفعال أمام العدالةوأكدت القمة على ضرورة مثول 

العناصر المتطرفة واإلرهابية ألراضي أية دولة للحصول على التمويل للتزويد 

 .)1(بالسالح وعدم ظهورها في اإلعالم بغرض التحريض على أعمال اإلرهاب 

بعد ان تم عرض البيانات والقرارات التي أصدرتها الجامعة العربية خالل هذه 

يد األعمال اإلرهابية ضد الدول المرحلة بخصوص اإلرهاب تؤكد األحداث تزا

والشعوب العربية بسبب العدوان اإلسرائيلي وبعض الجماعات العميلة التي يقف 

وراءها بعض الدول األجنبية والتي توفر لها المالذ اآلمن في بالدها وتقدم لها 

 وذلك الموقف من هذه الدول جاء في ضوء عجز األداء ،الدعم المادي والمعنوي

الل الجامعة العربية عن التصدي لهذه المشكلة نظراً لتشتيت الجهود العربي من خ

وعدم أجمالها على الكيفية التي يتم بها تفعيل هذه القرارات وتلك البيانات ذلك ألن 

الحكام تتنازعهم أهواء واتجاهات سياسية مختلفة لتغليب البعض منهم مصالحهم 

 القوة ن البعض عمل جاهداً لمصلحةالذاتية على المصالح الجماعية والقومية كما ا

، على أمل الحصول على وعود تدخل في أطار السراب المعادية للمصالح العربية

 بعد زرع الشكوك بين األنظمة ،الذي رسمته هذه القوة المعادية لهذا النظام أو ذاك

ها في كواليس بعض القوى العربية وبعضهم البعض من خالل مؤتمرات يتم حياكت

ولذا تعرض النظام اإلقليمي العربي ألطماع الدول المجاورة وغير ، المعادية

المجاورة بعد ان لعب أعداء األمة على أوتار الطائفية الدينية والعرقية وهو ما 

تتوج له إسرائيل وبعض الدول الغربية كما هو حاصل في السودان ولبنان 

ت األمنية والسياسية وغيرهم من الدول العربية التي تعرضت للعديد من االختراقا

والهيمنة االقتصادية وذلك لكي تبقى إسرائيل صاحبة الريادة في المنطقة والقضاء 

على كل حلم عربي جماعي يسعى الى مصالح الدول العربية جميعاً وهذا الوضع 

 .)2(أصبح يهدد كيان األمة العربية وكذلك جامعتها العربية 
                                                 

  . 667 – 664يوميات وثائق الوحدة العربية ، المصدر نفسه ، ص  )1(
  .204عبد الرحمن زيدان ، المصدر السابق ، ص مسعد . د )2(
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 الباب الثالث 
 

 ي مواجهة االرهاب األطار القانوني ف
 

،  لضرب االبرياء مـن ابنـاء المجتمـع        ان االرهاب اداة وحشية بيد االرهابيين     

فاألرهاب آفة هذا العصر وكل العصور فهو يسعى الى تهديم المجتمعات اآلمنـة             

وضربهم في أي وقت وفي اي مكان وان خبأ في مكان ما او في زمن معين فهو                 

فات التـي قـدمها     ي، فقد اختلفت التعر    آخر الة موجود في مكان آخر وزمان     ال مح 

 الـدول   ، بل ان بعض    نظراً الى تعدد أشكاله واساليبه     الباحثون والمعنيون به وذلك   

 ان  ، للتوصل الى امكانية استخدامه وذلك من اجل       تصر على عدم وضع تعريف له     

، فتعددت مسالك الدول في تحديد االطار القـانوني         تصنف به اعداءها باالرهابيين   

االقتـصادية والـسياسية    مواجهه هذه الظاهرة الخطيرة من النواحي االجتماعية و       ل

 .والتشريعية

 

 ورغم اهمية تحديد االطار القانوني لمكافحة هذه الظاهرة الذي يأتي علـى    

، وذلك بالنظر الـى ان      اليها الدول للحد من هذه الظاهرة     رأس الوسائل التي تلجأ     

قوم فـي هـذا     ن وسوف   ،ه المجتمع من مشكالت   التشريع هو انعكاس لما يعاني من     

دولية في  عرض عالقة حقوق االنسان بمكافحة االرهاب ودور المنظمات ال        لالباب  

، والقانون الدولي االنساني ومكافحة االرهاب ثم نعرض        الدفاع عن حقوق االنسان   

، واالحكـام المـشتركة     حة االرهاب في التشريعات الوطنية    االطار القانوني لمكاف  

، الجنائية المعنية بتجريم االرهـاب جرائم االرهابية وتشمل هذه االحكام المصالح    لل

ثم نتناول قواعد القانون الدولي االتفاقي والعرفي في مكافحة االرهاب ثم نعـرض            

 . الى الدين واالرهاب
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 الفصل األول 
 

  حقوق االنسان واالرهاب
 

الجتماعية الذي يختص    وا نونية القا يعتبر علم حقوق االنسان فرع من فروع العلوم       

، ومن خالل تحديـد     وذلك أستناداً الى كرامة االنسان    بدراسة العالقات بين الناس     

 وان المقـصود بحقـوق      ،الحقوق والرخص الضرورية ألزدهار كل كائن انساني      

ـ ، الذي يعيش في     ق بالشخص والسيما االنسان العامل    هو علم يتعل  : االنسان   ل ظ

يمـة او عنـدما يكـون        من حماية القانون عند اتهامه بجر      دولة ويجب ان يستفيد   

 كما ينبغي   ،، عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية       ضحية لألنتهاك 

ناسـقة مـع مقتـضيات      ، والسيما الحق في المساواة مت     ن حقوق أي انسان   ان تكو 

ير مـا يـش   (( ، وقد تبلور تعريف حقوق االنسان عند البعض بأنه          النظام العالمي 

بصفة عامة الى مجموعة االحتياجات او المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة الـى             

مييز يبـنهم سـواء     ، دون ان ت   ل العمومية لألشخاص وفي أي مجتمع     وزير االشغا 

، أو  ، أو األصل الوطني   سية، أو اللون أو العقيدة السيا     ألعتبارات الجنس، أو النوع   

 .)1(ألي أعتبار آخر 

نسان بالنسبة للعلوم االجتماعية حيـث تمثـل حقـوق          اما وضع حقوق اال   

االنسان مساحة وسطاً أو موضوعاً مشتركاً بين أكثر من فرع من فروع العلـوم              

عتبر ، وفي الدول االسالمية ي    علوم القانونية والعلوم السياسية   االجتماعية وبخاصة ال  

 فأن  ،التشريعيالقرأن الكريم والسنة النبوية الشريفة مصدرها الرسمي والدستوري         

عة مـن مـصدري الـشريعة       هذه الحقوق تعتبر حقوق انسانية اساسية لألنسان تاب       

 .االسالمية

                                                 
عبد الفتاح مراد ، موسوعة حقوق االنسان ، شرآة البهاء للبرمجيات والكمبيوتر والنشر االلكتروني ، . د )1(

  .18مصر ، االسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص 
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رك االمـر   وهناك معيار وضعي لما يعتبر من حقوق االنسان بحيث ال يت          

اسـية التـي    ، ويتمثل هذا المعيار في مجموعة الحقـوق االس        لألجتهاد او الخالف  

 International Bill of((حقـوق االنـسان   ة الدولية لوردت فيما يسمى الشرع

Human Rights (( والتي تتمثل فيما يلي : 

 .1948العالمي لحقوق االنسان لعام  االعالن -أ

 .1966واالجتماعية والثقافية لعام العهد الدولي للحقوق االقتصادية -ب

 .1966قوق المدنية والسياسية لعام  العهد الدولي للح-ج

 ائق الدولية الثالث حقوق االنسان االساسية بما يجعلها نموذجاً        فقد تضمنت هذه الوث   

ذاتيته : ولقانون حقوق االنسان مميزات مهمة وهي ، لمدونة عالمية لحقوق االنسان

 .)1( الخاص به ، والجزاء الدوليشأن الفردانين الوطنية، واعالن وعلوه من القو
 

بها المنظمات الدولية تعد مسألة الكرامة االنسانية مسألة مهمة انشغلت 

، ومنها حرصت األمم المتحدة وكرست جهودها لقضية مواثيقهاونصت عليها في 

  .ها ميثاقونصت عليها في اكثر من مادة فيحقوق االنسان 

وقد شهدت السنوات التي اعقبت تأسيس األمم المتحدة انجازات رئيسية في 

ولية التي استهدفت تحديد هذا المجال كان من بينها وضع مجموعة من الصكوك الد

، ومن الواضح ان االعالن العلمي  حقوق االنسان والحريات االساسيةوتطوير

لحقوق االنسان قد احل مكان الصدارة بوصفه مدونة السلوك الدولية التي يقاس بها 

، وبعد مرور ما يقارب من لق بتقرير حقوق االنسان وحمايتهااالداء فيما يتع

ا االعالن مقبوالً لدى الكثير من الدول بحيث اصبح يعتبر خمسين عاماً اصبح هذ

، ويجر دائماً االستشهاد باالعالن في الجمعية العامة كهامعياراً دولياً يقاس به سلو

ومجلس االمن ومحكمة العدل الدولية واالجهزة االخرى والوكاالت المتخصصة 

م في الصكوك القانونية تظ، كما يجري االقتباس منه بشكل من لالمم المتحدةالتابعة

، وكان االعالن مصدراً لأللهام ه في العديد من الدساتير الوطنية، وسيشهد بالدولية

                                                 
ية والدولية ، منشآة المعارف ،  مصادره وتطبيقاته الوطن–الشافعي محمد بشير ، قانون حقوق االنسان . د )1(

  . 39 – 36 ، ص 2003الطبعة الثانية ، االسكندرية ، 
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عض االحيان جزء من هذه بالنسبة للتشريعات الوطنية للبلدان وشكل في ب

 .قبوالً حسناً في المحاكم الوطنية، ويلقى ذكره مالتشريعات

 يـق المجلـس االقتـصادي     كما ان االمم المتحدة قد اصـدرت عـن طر         

 ، قراراً بأعتمـاد مجموعـة الحـد       1957 تموز عام    31اعي للمنظمة في    واالجتم

 االدنى لمعاملة المسجونين التي سبق ان اقرها المؤتمر األول لألمم المتحـدة فـي             

 ، وتتضمن هذه  1955مذنبين الذي عقد في جنيف عام       مكافحة الجريمة ومعاملة ال   

 ن المبادئ التي تكفل احترام حقوق االنـسان بالنـسبة         المجموعة قسماً عاماً يتضم   

 .)1(للمسجونين 

 

 تتطلب اقامة اوضاع دولية لمسألة حقوق االنسان ان الحلول الطويلة االجل

، حتى يمكن ي دولي ما دل ونزع حقيقي للسالح، بما فيها نظام اقتصادعادلة

وتتطلب هذه ، بحقوق االنسان والحريات االساسيةلألفراد والشعوب ان تتمتع 

وى الحلول أيضاً تعزيز العدالة االجتماعية وفريداً من الحرية سواء على المست

االمين العام لألمم )) بطرس غالي (( ، وقد فصل الوطني او على المستوى الدولي

ة ال تعني ان الكرامة االنسانية الكامل(( المتحدة الفلسفة التي يقوم عليها ذلك بقوله 

أنها تعني حرية ...وأنما التحرر من الجوع أيضاً ، لتعذيبفقط التحرر من ا

ي التمتع بجميع الحقوق ، وهي تعني الحق ف تعني الحق في التعلمالتصويت بقدر ما

 .)2())لمشاركة الشعبية وا الديمقراطيةوالتنمية الحقيقية أساساً متيناً مندون تمييز،

 

 

 

 

 

                                                 
  . 96عبد الفتاح مراد ، المصدر السابق ، ص . د )1(
  . 22 صعبد الكريم علوان ، المصدر السابق ، . د )2(
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  المبحث األول
 

 ة االرهابجهواحقوق االنسان وعالقتها بم 
 

فرضت قضية العالقة بين االرهاب وحقوق االنسان نفسها بشدة والحـاح علـى             

أيلول /تمبر، بعد أحداث الحادي عشر من سب      حة العالمية وفي المحافل الوطنية    السا

  .ي في الواليات المتحدة األمريكيةالماض

ا تبعـه   ، وم 1948 العالمي لحقوق االنسان عام      ذ ألول مرة منذ صياغة االعالن     أ

من عشرات االعالنات وابرام عشرات االتفاقيات والعهـود وعقـد العديـد مـن              

، وضعت هذه الحقـوق     تعلقة بمختلف جوانب حقوق االنسان    المؤتمرات الدولية الم  

 وتحمل مسؤوليتها قد يؤدي الى    في قفص االتهام، بأعتبار ان االفراط في حمايتها         

 .هديد األمن القومي للدول الوطنيةت

، فأن السؤال الجوهري الذي بات على الجميع واجب االجابة      أية حال ى  وعل

ت حماية األمن   هل هناك تعارض بين متطلبا    : عنه بصراحة وأمانة ووضوح هو      

، وبين تأمين احترام حقوق االنسان وفقـاً للمبـادئ التـي            الوطني ضد االرهاب  

 الدولي منذ منتصف القرن الماضي ؟ارتضاها المجتمع 

 :بداية أن نثبت المالحظات التالية، علينا  في االجابة عن هذا السؤالن نشرعقبل ا
 

انه على الرغم من ان النشاط الدولي المناهض لالرهاب يرتد بتاريخه الى            : أوالً  

ة من المعاهدات الدولية واالقليمية لقمـع       ل، متمثالً في سلس   صف القرن الماضي  منت

ريفاً جامعاً مانعاً لمعنى االرهاب الدولي لم       ، فأن تع  العمال التي تمثل ارهاباً دولياً    ا

وحينما يصبح تعريف الجريمة أمـراً محاطـاً        ،  تتوصل اليه الجماعة الدولية بعد    

فأن اجراءات مكافحة الجريمة البـد ان تكـون         ) الذي قد يكون متعمداً   (بالغموض  

 .اجراءات منفلتة وغير منضبطة
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ان تعريفاً متفقـاً عليـه      ف حة االرهاب  في مجال مكاف   وبرغم تعدد االتفاقات الدولية   

 ونخشى ان تكون الدول الكبرى      ،لم يتوفر في المجتمع الدولي بعد     لمفهوم االرهاب   

والعربية غير حريصة ألسباب سياسية وانتهازية على صياغة مثل هذا التعريـف            

ألن هذا الغموض المتعلق بتعريف تلك الجريمة الدولية وتحديد أركانها يطلق يـد             

 الكبرى وخاصة الواليات المتحدة وحلفاءها في أنزال العقاب على أي دولة            الدول

ل خلط متعمد بـين االرهـاب وحـق         ظاو جماعة بدعوى مكافحة االرهاب في       

 . )1(الشعوب في الكفاح المسلح من اجل تقرير مصيرها 

وقد أسفر هذا الخلط المتعمد والتهرب من تعريف ملزم لالرهاب الـدولي            

فلـسطين  ان وكوسوفو والباسك وأفغانـستان و     ية ترتكب في الشيش   عن جرائم دول  

 وخرج علينا سفاح عريق مثل أرييل شارون تشبه مذابحه          ،بزعم مكافحة االرهاب  

اليومية في غزة ورام اهللا وجنين بما يفعله األمريكيون في قلعـة مـزار شـريف                

ة بـدعوى   أضاف المشروعية على المذابح الجماعي    ((  أي   –وقندهار وجالل أباد    

 )).بية امكافحة جريمة مجهولة غير محددة المالمح هي الجريمة االره

، وفي  في مقاومة الشعوب لمغتصبي حقوقها    فأين يكمن االرهاب فعالً ؟ هل       

دفاعها عن حقها المشروع في التحرر ؟ أم في ذبح المدنيين والتحرر من االلتزام              

وحده نستطيع ان نفهم سبب تلك وبهذا عض ؟ بحماية األسرى أخذا الكل بجريمة الب    

المقاومة األمريكية المستترة لدعوة مصر المتكررة لعقد مؤتمر دولـي لمكافحـة            

 . اب، توضع فيه النقاط فوق الحروفاالره

، وابرزها العهد الدولي للحقوق المدنيـة        المواثيق الدولية لحقوق االنسان    ان: ثانياً  

ئ األستثنائية التي تهدد حياة األمة ان       والسياسية قد أجازت للدول في حالة الطوار      

تتخذ في أضيق الحدود تدابير تحرر بها من التزامها الدولي بأحترام بعض حقوق             

، وان تكون ذات    اطي حر  وان تكون تلك التدابير مقبولة في مجتمع ديمقر        ،االنسان

 . ، وان تصدر بقانونطابع مؤقت

                                                 
العلم للماليين ، شريف بسيوني ، التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق االنسان ، دار . د )1

 سنة طبع القاهرة ، بدون
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س بها حتـى لـو اعلنـت حالـة          كما ان هناك حقوقاً لالنسان ال يجوز المسا           

 الحقوق  ، وهذه الدولة في حرب معلنة مع دول أخرى      ، بل حتى لو دخلت      الطوارئ

التعذيب، ومنـع الـرق     ، والحق في سالمة الجسد ضد       تتمثل في الحق في الحياة    

 حيث ال جريمة وال عقوبة      ، ومبدأ الشرعية في مجال القانون الجنائي      واالتجار به 

والضمير والدين والحق في محاكمة عادلة محايـدة تقبـل      ، وحرية الفكر    اال بنص 

حقوقـاً ال يجـوز     ، إن حقـوق االنـسان       ها الطعن فيها امام سلطات أعلى     احكام

 مبادئ حاكمة لمقتضيات مكافحة االرهاب في       ولكن مع ذلك هناك     ،  ااالقتراب منه 

  :)1(ل تأمين مبادئ حقوق االنسان وهيظ
 

 . ون لمكافحة االرهابال بد ان تتعا ان جميع الدول -1

ذريعـة   ومع ذلك فأن مكافحة االرهاب ال يمكن ان تتخذ من بعـض الـدول                -2

 .لألعتداء على حقوق االنسان

دة  ان رد الفعل تجاه االرهاب البد ان يكون مقيداً بمتطلبـات العدالـة وسـيا               -3

 .القانون واحترام حقوق االنسان

اً مما مضى في اشاعة قـيم التـسامح          ان على األمم المتحدة واجباً أكثر الحاح       -4

 .)2(م التنوع والتعددية ومكافحة التمييز اواحتر

هل كانت هذه المبادئ حاكمة فعالً لسلوك الـدول فـي حملتهـا             : والسلوك اآلن   

 المزعومة ضد االرهاب بعد أحداث سبتمبر الماضي ؟ 
 

لليبرالية ، ان الدول المسماة با    ر الماضي والجديد في األمر بعد أحداث سبتمب     

قد انضمت الى قافلة منتهكي حقوق االنسان بحجة حماية نفـسها مـن الهجمـات               

 وهكذا رفعت هذه    ،والتهديدات االرهابية التي تصدر أساساً من العرب والمسليمن       

االحداث الغطاء عن مرجل يغلي ببخار العداء لألجانـب والملـونيين والعـرب             

ايا القنابل الحقيقية والدعائية المعادية     والمسليمن وشعوب العالم الثالث لتنتشر شض     
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، وحتى شوراع بـاريس ولنـدن وجنيـف وبـرلين           لهم بدءاً من أفغانستان شرقاً    

االرهاب وجرائمـه    أقصى الغرب األوربي واألمريكي،      ونيويورك و واشنطن في   

  : يمثالن أعتداء مباشراً على مجموعة من حقوق االنسان التقليدية ، أولها 

، الحاق أضرار بدنية جسيمة بضحاياه    ياة لما ينطوي عليه من      الحق في الح  

 مـن  وحرية الرأي والتعبير بما ينطوي عليه من أشاعة الخوف والرعب والترويع   

والفكريـة لممارسـي    ، على نحو يخالف التوجهات العقائدية       صيغة الجهر بالرأي  

ا االرهـاب    مجمل الحقوق والحريات االخرى التي يجرفه      وثانيها،  العمل االرهابي 

كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة      : في طريقه المفروش بالدماء واألشالء      

القتصادية واالجتماعيـة   والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق ا       

 . والثقافية

ن الـذي أصـبح     والجديد الذي أتى به البناء المعياري الدولي لقواعد حقوق االنسا         

، او بحكم العرف لكل أعضاء الجماعة الدوليـة ، ان معنـى             م االتفاق ملزماً بحك 

، فـضالً عـن     الشرعية الذي تكتسب به الدولة عناصر وجودها قد أتسع ليشمل           

 .)1(، الشرعية الدولية أيضاً الشرعية الداخلية

، هو تعبير عن تمسكها باألطـار الـشرعي         وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية   ف

في اآلونـة   – ومن هنا تردد     ،ها على المستوين الوطني والدولي    طار حاكم سلوك  أك

، لـيس شـأناً     داخل الدولـة   الحديث عن أن شأن احترام حقوق االنسان         -األخيرة

 ومن هنا جرى    ،، ألنه يتعلق بااللتزامات الدولية الوطنية     ، بل هو شأن دولي    داخلياً

، بأعتبـارات   اوراتهاياسة ومن وج الذي أختلط فيه اعتبارات الس     زهذا الحديث المم  

التي اصبحت في التسعينات    ( دول الكبرى ومنظمة األمم المتحدة    القانون عن حق ال   

حقها في التدخل االنساني الذي يصل الى حـد         )  الواحد تعبيراً عن توجهات القطب   

 احترام حقـوق االنـسان داخـل حـدودها،        التدخل العسكري لحمل الدولة على      

اني احد مظاهر زمن العولمة الذي يـشهد علـى          واعتبرت فكرة حق التدخل االنس    

 .م سيادة الدولة بمعناه الكالسيكيانهيار مفهو
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مبادئ القانون الـدولي لحقـوق        جانبها أستغلت بعض الدول الكبرى     ومن

االنسان على حساب المصالح األمنية لدول العـالم الثالـث المعرضـة للتهديـد              

، والتوسـع فـي تعريـف       السياسي أوالً في منح حق اللجوء        تمثل هذا  ،االرهابي

المضطهد السياسي لتضفي هذه الدول حماية كاملة على االرهابيين الفـارين مـن             

 وساعد على ذلك ان هؤالء األشخاص قد صدرت ضدهم أحكام تالحقهم            ،اوطانهم

 وسـاعد   ،من محاكم ال تفي بمتطلبات الحد األدنى الدولي للقضاء المحايد المستقل          

ن عقوبة األعدام التي تطارد عدداً من هؤالء االرهابيين قـد       ا – أيضاً   –على ذلك   

، وبالتالي أصبح    بمقتضى اتفاقيات وتشريعات ملزمة    الغيت في كل البلدان األوربية    

 ،يمتنع على الدول األوربية تسليم أشخاص محكوم عليهم باألعـدام الـى دولهـم             

 بهـا المقيمـون     متع، وفي أطار الحقوق والحريات التقليدية التي يت       وبمرور الوقت 

، تراكمـت   تنظيم واالجتماع والرأي والتعبير   ، مثل حقوق ال   على أرض هذه الدول   

في المجتماعات األوربية مؤسسات رافدة للمجتمع المدني تشكل تهديـداً مباشـراً            

، وتحولت أوربا بقوانينها وتقاليدها الليبرالية الى مناخ        صللألمن الوطني للدولة األ   

ب والحركات االرهابية التي برعت في اسـتغالل الليبراليـة        سياسي يرعى االرها  

 . غير الليبرالية على رؤوس أصحابهالهدم المجتمعات الليبرالية و

 فيه عـن    ، هو انه في الوقت الذي سكت      ولكن ما ال نستطيع ان نغفل عنه      

 كانت دمـاء الـضحايا      ، وبسط عليها حمايته في وقت     ممارسات االرهاب الحقيقي  

 عن ممارسات االبادة الجماعية التي تمارسـها        – أيضاً   – ت، سكت ةمازالت ساخن 

، 1949 اتفاقيات جنيف األربع عام      ، متجاهالً رائيل يومياً ضد الشعب الفلسطيني    اس

، ثم  لحكومية والحكومية لحقوق االنسان   ومتجاهالً التقارير اليومية للمنظمات غير ا     

في األرض المحتلة بوصف    ة  نطق كفراً عندما وصف منظمات المقاومة المشروع      

ة الكفـاح    كل التراث الدولي في أقـرار مـشروعي        – أيضاً   –، متجاهالً   االرهاب

، ين، وهكذا تحولت شائعة كاذبة تمضغها أفـواه الكـذاب         المسلح في سبيل التحرير   

 . ابهم جرائمهم ضد الشعب الفلسطينيويتدثر بها مجرمو الحرب عند ارتك

 



286 
 

 المبحث الثاني 
 

 ت الدولية في الدفاع عن حقوق االنسان دور المنظما
 

، واالصل لدولي في الدفاع عن حقوق االنسانيشترك المجتمع الوطني والمجتمع ا

ان تبدأ جهود أجراءات وخطوات مواجهة انتهاكات حقوق االنسان داخل الدولة 

بالقبض او االعتقال او التعرض ، )1(ذاتها وفور وقوع االعتداء على االنسان

 ومجرد عدم عودة الفرد الى بيته ،االختفاء او التهديد باالعدام التعسفيللتعذيب و

أمر خطر يجب ان يستنهض هم أسرته وزمالئه في الجامعة او المدرسة او العمل 

، ومن المهم ان تبدأ  عنه وأبالغ السلطات المختصة عنهبسرعة التدخل بالبحث

ة اعتقاله ومعرفة مكان الاعمال البحث والتدخل فور العلم بالقبض عليه في ح

، اذ ان الساعات االولى التي تعقب القبض او االعتقال او احتجازه، او فور اختفاءه

االختفاء هي الساعات األشد خطورة على االنسان حيث يكون عرضة للتعذيب من 

ذا فهو يحتاج الى النجدة ، ولهراف او االنتقام منه والتنكيل بهاجل استخالص االعت

، اذ يجب ان تتضافر جهود هؤالء لك مهمة اسرته وجيرانه وزمالئهوت، السريعة

، او في حاالت القبض على الة وجود انتهاكات لحقوق االنسانألبالغ في ح

المواطنين ألسباب سياسية والمطالبة بسرعة التدخل لألفراج عنه او حمايته من 

، الفين للقانون شأنها محاسبة المخالتعذيب مع اتخاذ االجراءات االخرى التي من

 ومن الممكن ان يتم ابالغ المنظمات الدولية عن مثل هذه االنتهاكات من اجل ان

، وتتمكن هذه المنظمات من ارسال البرقيات تطالب باالفراج عن المقبوض عليه

الى رئاسة الجمهورية او الوزراء ووزير الداخلية لسرعة التدخل وتطبيق الدستور 

وزمالئه والمدافعين عنه ال ل الشخص االصل ان اهون األخطاء، والقانون بشأ

د الشكاوى والتظلمات يتصلون بالهيئات الدولية اال بعد استنفاذ اجراءات وجهو

ل نمطاً ، ولكن اذا كانت انتهاكات حقوق االنسان في هذه الدولة تشكداخل دولتهم

جهود ، فأن االمر يحتاج في هذه الحالة الى تجنيد مستمراً لتصرفات السلطات
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المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لسرعة التدخل ومطالبة السلطات 

العليا بأتخاذ اجراءات االفراج عن المعتقل او ايقاف تعذيبه او اظهار المختفي او 

ة هذه االتصاالت الدولية وقد اثبتت التجارب قيم، ايقاف اجراءات االعدام التعسفي

 ولكنها تعمل ،ومات ال تخشى الرأي العام الداخلي، اذ توجد كثير من الحكالسريعة

 الدولية الحكومية وغير حساباً كبيراً للرأي العام الدولي الذي تحركه المنظمات

، لذا فأننا نشجع بسرعة االتصال بالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

نسان الحكومية المهتمين بحقوق االنسان في كل ما يتعلق بأنتهاكات حقوق اال

وفي ادناه شرحا مختصرا  ،الواردة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق االنسان

 :لدوربعض  المنظمات الدولية في حماية حقوق االنسان والدفاع عنها
 

  دور منظمة االمم المتحدة في حماية حقوق االنسان  - 1

ة األمم منظمحماية حقوق االنسان وحمايته كانت احد االهتمامات الرئيسية ل

 من  اخراً، وقد نصت على ذلك ديباجتها وعدد منذ انشائها وكل هيئاتهاالمتحدة

 فقد  بذلك ال بد ان تسعى لحماية االنسان وحقوقه من االرهاب،وهيميثاقها، مواد 

تعهدت الدول االعضاء على التعاون مع المنظمة لتعزيز احترام حقوق االنسان 

والتشجيع على ذلك اطالقاً بال تمييز بسبب والحريات االساسية للناس جميعاً 

ساء ومنذ انشاء المنظمة عام الجنس او اللغة او الدين وال تفريق بين الرجال والن

دولية ، وهي تنشط في تنظيم موضوعات حقوق االنسان في اعالنات 1945

، وتلزم بها فضالً عن مراقبة هذه الدول في تطبيق مواثيق توقع عليها الدولو

 هذه االعالنات والمواثيق وادانتها اذا ما ثبت اخاللها بها وحدد ميثاق واحترام

، المتعلق بحقوق االنسان ل هيئة رئيسية للمنظمة في النشاطاالمم المتحدة دور ك

، وكانت الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي مراقبةتنظيماً ومتابعة و

  .1صاحبي النصيب االوفر في هذا المجال
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 :  دور الجمعية العامة -أ

من ميثاق االمم المتحدة على ان احدى وظائف االمم ) 13(فقد نصت المادة 

المتحدة تتمثل في وضع دراسات وتقديم توصيات بقصد انماء التعاون الدولي في 

، والتعليمية والصحبة واالعانة على القتصادية واالجتماعية والثقافيةالميادين ا

، بال تمييز بينهم في الجنس ن والحريات االساسية للناس كافةاتحقيق حقوق االنس

جمعية العامة بهذه او اللغة او الدين وال تفريق بين الرجال والنساء وقد نهضت ال

، ليكون 1948 العالمي لحقوق االنسان عام ، اذ اصدرت االعالنالمهمة بكفائة

د كان له تأثير كبير عند نموذجاً لكل الدول في التعامل بين الحكومات واالنسان وق

صياغة مختلف الدساتير الوطنية ومازال االعالن ملهماً وهادياً في مجال تنظيم 

، اقرار الجمعية العامة الميحقوق االنسان وطنياً ودولياً وتبع صدور االعالن الع

للعديد من االتفاقيات الدولية العامة التي تضمنت نصوصاً واضحة في حقوق 

ى تلك االتفاقيات التي يذكر ها الدول من خالل التوقيع والتصديق علاالنسان تلتزم ب

، والعهد الدولي 1966االقتصادية واالجتماعية عام ، العهد الدولي للحقوق منها

، 1948اتفاقية مناهضة التعذيب عام ، و1966المدنية والسياسية عام للحقوق 

االنسان كان الفضل في وعدد كبير آخر من االعالنات والمواثيق الدولية لحقوق 

ابرازها الى حيز الوجود يرجع الى الجمعية العامة ولجانها المختصة ألعداد 

 .)1(الدراسات ومشاريع الصكوك الدولية عن حقوق االنسان

 ولم تكتفي الجمعية العامة بمهمة الدراسة والبحث واعداد مشروعات 

، وانما مارست مهمة الرقابة لمواثيق الدولية واقرارها دولياًاالعالنات الدولية وا

الدولية على تطبيق واحترام هذه االعالنات والمواثيق وهي في ذلك تنظر في أي 

موضوعات تتعلق بحقوق االنسان بأعتبارها الهيئة الرئيسية لألمم المتحدة والتي 

اقبة مدى تمثل كل دول العالم حيث تشترك هذه الدول في طرح ومناقشة ومر

، وقد أنشأت الجمعية العديد من هيئات رقابة احترام حقوق نساناالحترام لحقوق اال

االنسان ضمنت نصوص االتفاقيات الدولية التي اعدتها واصدرتها ووقعت عليها 
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الدول كما انشأت الجمعية العامة لجاناً فرعية تابعة لها مباشرة تتولى من خاللها 

حمايته من عمليات  ووبواسطتها مراقبة تنفيذ بنود حقوق االنسان والشعوب

 .االرهاب

وقد كانت هذه اللجان هي االدوات العملية للجمعية العامة في متابعة 

، كل في حدود المهمة عوبومراقبة وتنفيذ المهام المتعلقة بحقوق االنسان والش

المكلف بها وقد قامت تلك اللجان بمهامها وحققت مع الجمعية العامة انجازات 

الشعوب واحترام حقوق االنسان وادانة انتهاكاتها واضحة في تحقيق استقالل 

وتحريك باقي الهيئات الرئيسية للمنظمة الدولية في اتجاه مناصرة تلك الحقوق 

، وبالطبع فأن الذي يملك ت في مجلس االمن مراراًوفرض حمايتها كما حدد

تحريك آلة الجمعية العامة ليس االفراد وال الجماعات وانما الدول االعضاء 

المين العام لألمم المتحدة والهيئات الرئيسية الفرعية االخرى التابعة للمنظمة انما وا

  : )1(االفراد فأن لهم طريقاً آخر لتحريك آلية اجهزة األمم المتحدة ومنها 

 

 :  المجلس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية -ب

م توصيات وهو مركز االهتمام االساسي بحقوق االنسان اذ يختص بتقدي

فيما يتعلق بأشاعة احترام حقوق االنسان والحريات االساسية ومراعاتها ويعد 

مشاريع اتفاقيات لتعرض على الجمعية العامة ويدعو الى عقد مؤتمرات بشأن 

مسائل حقوق االنسان ويضع مع الدول ومع الوكاالت الدولية المتخصصة ما يلزم 

ات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الجمعية من الترتيبات كي تمده بتقارير عن الخطو

 .  لعامة مالحظاته على هذه التقاريرالعامة في مسائل حقوق االنسان ويبلغ الجمعية ا

، خطا المجلس خطوة هامة في آلية حماية حقوق االنسان اذ أنشأ 1946وفي عام 

مام لجنة حقوق االنسان الهامة المتمركزة في جنيف والتي تعتبر بحق محور االهت

، وقد انشأت اللجنة حقوق االنسان باسم االمم المتحدةوالرقابة وآلية تنفيذ واحترام 

، وفي عام 1947في عام بدورها اللجنة الفرعية بمنع التميز وحماية االقليات 

                                                 
  . 290الشافعي محمد بشير ، المصدر السابق ، ص . د )1(



290 
 

 المجلس ااالقتصادي واالجتماعي خطوة هامة اخرى بتخويل االفراد اخذ 1970

 بمقتضى قراره ات ألمين عام األمم المتحدةوالجماعات حق تقديم الشكاوي والبالغ

 والن المجلس االقتصادي واالجتماعي هو محور الشؤون )1503(الشهير رقم 

، لقد ا تمثله من حقوق االنسان والشعوباألجتماعية واالقتصادية لألمم المتحدة بم

توصل بطريق مباشر وغير مباشر الى أنشاء فرق عمل ومقررين خاصين لمسائل 

، ويمكن لألفراد والجماعات مخاطبة االنسان لمتابعة ومراقبة تنفيذهاحقوق معينة ل

هذه الفرق العاملة والمقررين الخاصين مباشرة كوسيلة من وسائل مراقبة تنفيذ 

 . )1(واحترام حقوق االنسان 
 

 ألمم المتحدة  العامة لمانةاأل -ج

يق حقوق داد مواثوألمانة األمم المتحدة دور ونشاط بارز كآلية من آليات اع

 واتخاذ تدابير ، وتلقى الشكاوي والبالغات بشأن االنتهاكاتاالنسان ومتابعة تنفيذها

، وبذل جهود الوساطة والخدمات الودية لكفالة احترام حقوق واجراءات للحماية

 ولألمانة العامة لألمم المتحدة مركز خاص لحقوق االنسان في جنيف ،االنسان

سامي اصبح المفوض ال(ين عام مساعد لحقوق االنسان  امبسويسرا تحت اشراف

فضالً عن مكتب يمثل امتداداً للمركز في ) 1993لحقوق االنسان منذ عام 

 ويقوم مركز حقوق االنسان بنشاط ،نيويورك حيث المقر الرئيسي لألمين العام

رئيسي بمساعدة الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي ولجنة حقوق 

، ولدى  لألعالنات ومواثيق حقوق االنسانسان في كل ما يتعلق بالتحضيراالن

النسان الرئيسية واللجنة الفرعية، المركز اقسام وادارات للقيام بخدمة لجنة حقوق ا

، واللجنة المعنية في حقوق االنسان المنبثقة عن العهد لمنع التمييز وحماية االقليات

واللجنة االخرى المنبثقة عن العهد الدولي ، الدولي للحقوق المدنية والسياسية

 . الخ... ، ولجنة مناهضة التعذيب الجتماعية واالقتصادية والثقافيةللحقوق ا
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المفوص السامي لحقوق االنسان وهو منصب جديد اضيف آلليات حقوق االنسان 

، ويتولى االشراف 1993عام باالمم المتحدة وقد أنشأ بقرار الجمعية العامة في 

لفرق ، وجميع ا لحقوق االنسان في جنيف ونيويوركمركز االمم المتحدةعلى 

حقوق االنسان فهو المنسق العام لجميع اوجه نشاط العاملة في المنظمة الدولية، 

 اكثر احتراماً ، والعنصر الدولي النشط لجعل حقوق االنسانبأسم االمم المتحدة

ف االمين العام لألمم  ويعمل المفوض السامي تحت اشرا،على مستوى العالم

، ولجنة حقوق المتحدة والجمعية العامة، والمجلس االقتصادي واالجتماعي

ويقدم توصياته لهذه الجهات من اجل تنمية وترقية وتنشيط احترام حقوق ، االنسان

 وتشير االحصائيات الى ان المفوض السامي يتلقى سنوياً اكثر من مائة ،االنسان

، حيث تخضع للدراسة وتفعيل المعات على مستوى العالف شكوى من افراد وجما

آلية األمم المتحدة ألتخاذ كافة االجراءات المتاحة ألزالت اسباب تلك الشكاوي 

 . )1(وانصاف اصحابها 
 

  الهيئات الدولية المشكلة طبقاً لمواثيق حقوق االنسان -د

 المجلس وحتى ال يكون كل التركيز على لجنة حقوق االنسان المنشأة بقرار

، فأن االتفاقيات  ، ومقرها جنيف سويسرا1946ي عام االقتصادي واالجتماع

الدولية الرئيسية لحقوق االنسان قد تكفلت لجان خاصة بها لمتابعة تنفيذ بنود 

االتفاقية مع اعتبار مركز حقوق االنسان في جنيف هو المقر االداري والفني لهذه 

 :)2(اللجان والتي نذكر منها 
 

 : للجنة المعنية بحقوق االنسان  ا-1

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ) 18(ت بمقتضى المادة أوقد انش

، حيث تتولى دراسة التقارير  تعتبر احدى آليات حقوق االنسانوهي 1966لعام 

، وتناقش مندوبي بنود حقوق االنسان بالعهد الدوليالتي تقدمها الدول عند تنفيذها ل
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 متابعة وراقبة على الدول ي مدى تنفيذها لنصوص العهد الدولي فهي جهةالدول ف

تقوم بها بمهام معينة لتسوية المنازعات فيما بين الدول االطراف بالعهد و، في ذلك

يجوز لألفراد طبقاً للبروتوكول االختياري و ،تتعلق بتنفيذ بنود حقوق االنسان

نية للجنة ضد انتهاكات حقوقهم االنساوبالغات لملحق بالعهد الدولي تقديم شكاوى ا

، وتبحث اللجنة هذا البالغ او الشكوى في حظور المنصوص عليها بالعهد الدولي

يكون لها وقع هام وصدى عملي ، وممثلي الدول والفرد الشاكي او من ينوب عنه

 . في تنفيذ بنود حقوق االنسان بالعهد
 

 : ماعية والثقافية  اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجت-2

ائف ، وتتولى اللجنة الوظ1985س االقتصادي واالجتماعي عام ا المجلنشأةوقد ا

، وتدرس التقارير التي تقدمها الدول االطراف بشأن ما المتصلة بتنفيذ العهد الدولي

اتخذته من تدابير وما احرزته من تقدم في مراعاة الحقوق المنصوص عليها في 

وظائفه االشرافية االجتماعي في اداء لمجلس االقتصادي و كما تساعد ا،العهد

الى العام استناداً ، وذلك بتقديم االقتراحات والتوصيات ذات الطابع المتصلة بالعهد

 . )1(دراسة للتقارير المقدمة من الدول االطراف والوكاالت المتخصصة المعنية 
 

 : لجنة مناهضة التعذيب -3

من اتفاقية مناهضة التعذيب ) 17( للمادة ، تنفيذا1987ً عام وقد أنشأت

 وهي ،وغيره من ظروب المعاملة او العقوبة القاسية او الال انسانية والمهينة

، الدول االطراف تنفيذاً لألتفاقيةتختص بدراسة التقارير عن التدابير التي تتخذها 

ارسة وتجري اللجنة تحقيقات سرية حول الدالئل الموثق بها والتي تشير الى مم

، كما تقوم اللجنة بمهام في مة في اراضي دولة طرف باالتفاقيةالتعذيب بصفة منظ

وأخيراً ، ألتفاقيةاطراف بشأن تطبيق تسوية المنازعات التي تثور بين الدول اال
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، اذ تتلقى البالغات المقدمة منهم  أختصاصاً هاماً بالنسبة لألفرادفأن اللجنة تمارس

ض انتهاكات احكام االتفاقية بممارسات التعذيب او او نيابة عنهم والتي تعر

 وتلقى اللجنة لهذه البالغات مشروط ،المعاملة او العقوبة الال انسانية او المهينة

بالموافقة المسبقة للدولة الطرف بأختصاصها في تلقي وفحص البالغات من 

لدول  وتقدم اللجنة تقارير سنوية عن نشاطها ل،االفراد او مجموعات االفراد

 . ف وللجمعية العامة لألمم المتحدةاالطرا
 

  لجنة القضاء على التمييز العنصري -4

 على جميع من االتفاقية الدولية للقضاء) 8(، وفقاً للمادة 1970د نشأت عام وق

 وتتولى اللجنة النظر في التقارير التي تقدمها الدول عن ،اشكال التمييز العنصري

ضائية او االدارية او غيرها تنفيذاً ألحكام االتفاقية وتبدي التدابير التشريعية او الق

، كما تقدم اللجنة المساعدة في تسوية المنازعات عامةبشأنها اقتراحات وتوصيات 

، اذ تتلقى  وللجنة اختصاص هام،فيما بين الدول االطراف بشأن تطبيق االتفاقية

 هيئة توفيق أجنة ان تنش، ويمكن لهذه اللائل الواردة من افراد او مجموعاتالرس

تقدم مساعيها الحميدة للدول االطراف في اي نزاع يتعلق بتطبيق االتفاقية بغية 

، و تعقد اللجنة دورتين في  ودية على اساس احترام االتفاقيةالوصول الى تسوية

 وتدرس اللجنة في ،السنة وتقدم تقاريرها الى الجمعية العامة لألمم المتحدة سنوياً

المعلومات التي تضعها تحت تصرفها الدول االطراف في االتفاقية كل دورة 

وقد قامت اللجنة بدور هام للشعوب ، حدة المعنية باالقاليم التابعةوهيئات األمم المت

الخاضعة للتمييز العنصري وكرست جانباً هاماً من جهودها لشعوب االفريقية التي 

 . )1(تناضل النظم االستعمارية والعنصرية 
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 :  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة -5

ة الذي تنشأ هذه من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأ) 17(تنفيذاً للمادة 

لتقدم المحرز في ، وتتمثل المهمة االساسية للجنة في النظر في ا1982اللجنة عام 

ريق ، عن طعن نشاطها للجمعية العامة سنوياً، وتقدم اللجنة تقريراً تنفيذ االتفاقية

، ولها ان تقدم االقتراحات والتوصيات العامة المجلس االقتصادي واالجتماعي

 . علومات الواردة من الدول االطرافالقائمة على دراستها للتقارير والم

 

 :  اللجنة المعنية بحقوق الطفل -6

من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية ) 43(وقد نشأت تنفيذاً للمادة 

، وتختص اللجنة بالنظر في التقارير التي 1989 تشرين الثاني عام 20امة في لعا

، ويجوز للجنة ان ذتها تنفيذاً لالتفاقيةتقدمها الدول االعضاء من التدابير التي اتخ

 وتجتمع اللجنة مرة ،تطلب من الدول معلومات اضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية

معية العامة كل سنتين عن طريق المجلس واحدة كل سنة وتقدم تقاريرها للج

الجتماعي وتضمن اللجنة تقاريرها ماتراه من مقترحات وتوصيات  وااالقتصادي

 . لالتفاقيةتنفيذاً 
 

 :  فرق عمل ومقررين خاصين -7

والى جانب اللجان السابقة فأن ثمة فرق عمل ومقررين خاصين قد عينوا لتنفيذ 

، مثل الفريق الثالثي  بنود حقوق االنسانمة آلية تطبيقمهام محددة في منظو

 بموجب االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ،المنشأ

ق المعني بحاالت األختفاء ، والفره الى لجنة حقوق االنسان في جنيفويقدم تقارير

ص المعني بحاالت األعدام التعسفي، والمقرر الخاص ، والمقرر الخاالقهري

، ويمكن مخاطبة الفرق والمقررين الخاصين مباشرة على عنوان ناهضة التعذيببم

 . )1(مركز حقوق االنسان في جنيف 
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 دور الوكاالت المتخصصة في حماية حقوق االنسان  -هـ

 كانون االول عام 14 الصادر في 33/54سجلت الجمعية العامة في القرار 

، وال ن بعض الوكاالت المتخصصةدراكها ا، ا، فيما يتعلق بحقوق االنسان1978

سيما منظمة العمل الدولية واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية قد قامت كل في 

، وان اعمال اءات وبرامج لتعزيز حقوق االنسانميدان اختصاصها بوضع اجر

ل هذه  وان اعما،اختصاصها بوضع اجراءات وبرامج لتعزيز حقوق االنسان

 ، اعمال اجهزة االمم المتحدة المعنية بحقوق االنسان،الوكاالت تكمل الى حد كبير

وبالنظر الى ترابط حقوق االنسان والحريات االساسية وعدم قابليتها للتجزئة 

يتطلبان جهوداً فتجدده لتحقيق زيادة التعاون والتنسيق واالتصال فيما بين جميع 

قوق االنسان الوكاالت والمؤسسات والحكومات الدولية المعنية بحماية وتعزيز ح

 فقد طلبت الجمعية العامة الى لجنة حقوق االنسان ان تتشاور ،والحريات االساسية

مع الوكاالت المتخصصة واالجهزة والهيئات االخرى التابعة لمنظومة االمم 

 حقوق االنسان والحريات ، بحماية وتعزيزة والمعنية وفقاً لوالية كل منهاالمتحد

قتضاء مع الهيئات الحكومية الدولية االقليمية ، وبالتشاور حسب االاالساسية

، ة والمعنية خصوصاً بحقوق االنساناالخرى ذات الصلة بمنظومة االمم المتحد

، واالشكال الحالية للتنسيق ة والبرامج الخاصة بحقوق االنسانبشأن شتى األنشط

ر عام  آيا10 الصادر في 19/  1979وفي القرار . والتعاون واالتصال فيما بينها 

، الوكاالت المتخصصة، رجا المجلس االقتصادي واالجتماعي من هذه 1979

بحكم اختصاصها الصريح بحماية وتعزيز حقوق االنسان والحريات االساسية ان 

تزود االمين العام بدراسة استقصائية مختصرة عن انشطتها وبرامجها الخاصة 

ضافة الصالحيات التالية الى ، في القرار ذاته ا، وقرر المجلس ذلكبحقوق االنسان

تتولى اللجنة مساعدة المجلس االقتصادي واالجتماعي في تنسيق : اللجنة وهي 

 وسوف نعرض الى ،االنشطة المتعلقة بحقوق االنسان في منظمة االمم المتحدة

 ، منظمةلمتخصصة وهي منظمة العمل الدوليةاربع منظمات من هذه الوكاالت ا

 . ، ومنظمة الصحة العالميةوالزراعة، منظمة اليونسكواالمم المتحدة لالغذية 
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  I . L . O منظمة العمل الدولية -1

 ، بوصفها مؤسسة مستقلة 1919 نيسان عام 11تم انشاء هذه المنظمة في 

 واعتمد الدستور االصلي للمنظمة بوصفه الجزء ،بذاتها مرتبطة بعصبة األمم

 . )1(   معاهدات الصلح االخرىالثالث عشر من معاهدة فرساي وشكل جزء من

وتعنى منظمة العمل الدولية وفقاً لدستورها على حد سواء بالحقوق 

لمعيشة، وبحق المدنية ، والحق في مستوى مالئم لالقتصادية واالجتماعية أيضاًا

، وتسعى منظمة العمل الدولية الى تنفيذ مبادئ دستورها بأرساء المعايير والسياسية

 الصكوك واعتمدت، اعدة الحكومات على تحقيق اهدافها وبمسوبمراقبة تنفيذها

الدولية في ميدان حقوق االنسان التي اعدتها منظمة العمل الدولية منذ انشاء األمم 

 .المتحدة 

ة العمل الدولية اما مكتب العمل الدولي الذي يعمل بوصفه االمانة لمنظم

مة وفقاً لتعليمات المؤتمر ، وهو يتولى االضطالع ببرامج المنظرأسه مدير عاميف

 .)2(العام ومجلس األدارة 

  FAO منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة -2

لقد أثارت المشاكل الزراعية الغذائية ، اهتمام الكثير من المفكرين ورجال الحكـم             

، وما اقترن بها مـن مـشاكل   في أثناء الحرب العالمية الثانية و ،على مر العصور  

 عقد مؤتمر دولي    ودعت الدول الى  ة في البالد المتحاربة وغيرها ،       خاصة باألغذي 

 وقد تفرع عن    ،في والية فرجينيا األمريكية للنظر في المشاكل الزراعية والغذائية        

هذا المؤتمر لجنة مؤقتة كلفت بأعداد مشروع اتفاقية دولية خاصة بانشاء منظمـة             

تحدة لألغذية والزراعة اول     وقد كانت منظمة االمم الم     ،FAOلألغذية والزراعة   

ودخلـت  ،  بعد الحرب العالمية الثانية  نشأوكالة متخصصة لمنظومة األمم المتحدة ت     

 منظمة االغذية والزراعة حيز الوجود رسمياً بـالتوقيع علـى دسـتورها علـى             
                                                 

)1( Jenks , Human Rights , Social Justice and Peace , in the International 
Protection of Human Rights (eds . Sehou and Eide) , 1968 . P . 227 .                       
– Valticos , The Role of the I . L . O : Present Action and Future Perspectives , in 
Human Rights : Thirty years After the Unirersal Declaration . P . 211 .                 

  
  . 106عبد الكريم علوان ، المصدر السابق ، ص . د )2(
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، والمقصد مـن أنـشاء منظمـة االغذيـة          1945 تشرين األول    16دستورها في   

 : ورها وهو والزراعة مبين في ديباجة دست

وب  رفع مستويات التغذية ومستويات المعيشة للشعوب في نطاق والية كل الشع-أ

 . من الشعوب التي تقبل بالدستور

 ضمان ادخال تحسينات على كافة انتاج وتوزيع كافة المنتجات الغذائية -ب

 . والزراعية 

 .  تحسين وضع مكان الريف-ج

ع وضمان تحرر االنسانية من ذ باالتسا وهكذا المساهمة في اقتصاد عالمي اخ-د

 . الجوع

وقد ارتبطت المنظمة رسمياً باألمم المتحدة كوكالة متخصصة عندما وافقت 

رار ـــــالجمعية العامة لألمم المتحدة على االتفاق المعقود بين المنظمتين بالق

، وكان هذا األتفاق قد وافق 1946 كانون األول 14المؤرخ في )  1 –د  ( 50

 .)1( 1946 أيلول 13ليه سلفاً مؤتمر منظمة األغذية والزراعة في ع

 .UNESCO منظمة األمم المتحدة للتربة والعلم والثقافة -3

بأن تقوم األمم المتحدة ان فرانسيسكو اصدرت حكومة فرنسا اثناء مؤتمر س

 وقد قامت حكومتا المملكة المتحدة ،بأنشاء منظمة دولية تعنى بالتعاون الثقافي

وفرنسا بالدعوة الى عقد مؤتمر ألنشاء منظمة لألمم المتحدة تعنى بالتربية والعلم 

 تشرين الثاني 16 – 1والثقافة فأجتمع المؤتمر المذكور في لندن في الفترة من 

، وقام هذا المؤتمر بوضع الميثاق التأسيسي لليونسكو وقرر ان يكون 1945عام 

 تشرين 4سكو الى حيز الوجود في  وظهرت اليون،مقرها الرئيسي في باريس

  .)2( 1946الثاني عام 

                                                 
  .108عبد الكريم علوان ، المصدر السابق ، ص . د )1(
)2( ALSTON , Unescos Procedures for Dealing with Human Rights Violotions , 

20 Santa clara Law Rivies , 1980 , P . 665 .                                                              
- Saba , Unesco and Human Rights , in the International Dimensions of Human 

Rights , Vol . 2 , P . 401 .                                                                                           
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اهمة من ميثاقها التأسيسي هو المس) 1(وهدف اليونسكو كما جاء في المادة 

، عن طريق التربية والعلم والثقافة على توثيق في صون السلم واالمن بالعمل

نون وحقوق التعاون الدولي بين االمم لضمان االحترام الشامل للعدالة وسيادة القا

االنسان والحريات االساسية للناس كافة دون تمييز بينهم بسبب العنصر او الجنس 

او اللغة او الدين كما اقرها ميثاق االمم المتحدة لجميع الشعوب ويتعين على 

 :اليونسكو تحقيقاً لهدفها ان تنجز ما يلي 

 الجماهيري وتوصي تعزيز التعاون والتفاهم بين األمم بمساندة أجهزة األعالم) أ( 

لهذا الغرض بعقد االتفاقية الدولية التي تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول 

 .االفكار عن طريق الكلمة او الصور 

، بالتعاون مع الدول األعضاء يط التربية الشعبية ونشر الثقافةتعمل على تنش) ب(

التعاون بين ، وبأقامة ى تنمية نشاطها التربويبناء على رغبتها ومعاونتها عل

األمم لكي يتحقق بالتدرج المثل العليا في تكافؤ فرص التعليم لجميع الناس 

 الوضع االقتصادي او دون تمييز بينهم بسبب العنصر او الجنس او بسبب

نسكو المعايير وتشرف على األهداف تضع اليووتحقيقاً لهذه  االجتماعي

، وي والعلمي والثقافيالمنحى الترب وتجمع وتنشر المعلومات ذات انجازها

وتوفر الخدمات االستشارية والمساعدة التقنية وتساعد على انشاء المؤسسات 

والمراكز التربوية والعلمية والثقافية وتنظيم المؤتمرات والنداوت والحلقات 

، الدراسية وتعمل على توفير االعانات لبعض المنظمات غير الحكومية

لمؤتمر العام الذي يجتمع كل سنتين وتمثل ، اواألجهزة الرئيسية لليونسكو هي

، واالمانة لس التنفيذي الذي ينتخبه المؤتمرفيه جميع الدول االعضاء  والمج

 . )2(التي يرأسها المدير العام 

 

 

 
                                                 

 . EX / CR / HR / PROC / 2 REU . 1979 ) ( 104ex / 303 , Para 108( وثائق اليونسكو  )2(
10. (  
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  : WHO منظمة الصحة العالمية -4

 الصحية وكان ذلك عام عندما نشأت عصبة األمم ظهر جهاز جديد يهتم بالشؤون

هور األمم المتحدة قامت منظمة الصحة العالمية واصبحت احدى ، وبعد ظ1907

وجود رسمياً  وظهرت هذه المنظمة الى حيز ال،الوكاالت المتخصصة التابعة لها

حالة من اكتمال السالمة : ، وتعرف الديباجة الصحة بأنها 1948 نيسان عام 7في 

 وقد اوردت المادة الثانية ، ال مجرد انعدام المرض او العجزبدنياً وعقلياً واجتماعياً

 : وتتلخص عناصرها االساسية كما يليوظائف منظمة الصحة العالمية 
 

 الوظيفة الدستورية األولى للمنظمة هي العمل بوصفها السلطة الموجهة -أ

 وتحدد الدول االعضاء معاً المشاكل ،والمنسقة في ميدان العمل الصحي الدولي

اسات واالهداف ، وترسم السيحاء العالمت األولوية في جميع انالصحية ذا

 . الصحية للتصدي لها
 

 تبلغ المنظمة القرارات المتعلقة بالسياسة العامة بشأن المسائل الصحية الدولية -ب

الى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية األخرى التي تعمل 

لصحية المحددة افي ميدان الصحة بغية اشتراكها بشكل يساهم في السياسة 

 . على النطاق الدولي
 

، بما في ذلك البعد سة الصحية تشجع المنظمة االتفاق الدولي حول السيا-ج

، وان السياسات الصحية الة االجتماعية في الشؤون الصحيةنساني للعداأل

طاً وثيقاً وتدعم كل والسياسات االجتماعية االقتصادية المالئمة مترابطة تراب

 . منها االخرى
 

 تشجيع المنظمة على ترشيد الموارد الصحية وتعبئتها وتؤيد البلدان النامية في -د

 . 1تحديد حاجاتها الى الموارد االجنبية وتجعل مواردها الجماعية الذاتية متاحة 

                                                 
 165 ص، المصدر السابق ، " ساسيةالوجيز في حقوق االنسان وحرياته اال"غازي صباريني ،  )1(
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تجمع المنظمة خبراء العالم في الشؤون الـصحية وتعمـل كمخمـل حيـادي               -هـ

 لها قيمة عملية للبلدان فـي حـل         ألستيعاب وترشيح وتجميع المعلومات التي    

 . نشر هذه المعلومات على نطاق واسعمشاكلها الصحية ول
 

 تحدد المنظمة او تولد التكنولوجيا الصحية التي هي مالئمة بمعنى انها سليمة -و

، ومقبولة اجتماعياً درة على الوفاء بالحاجات المحلية وقا،من الناحية العملية

 كما تدعم المنظمة البحوث وعمليات ،االقتصاديةوممكنة عملياً من الناحية 

 .لتقنية للسياسات والبرامج الصحيةالتطوير بهدف ارساء األسس العلمية وا
 

 لقد حل مفهوم التعاون الفني لدى المنظمة محل فكرة المساعدة التقنية التي -ز

عدة كانت مبنية على العالقات القائمة بين المانح والمستفيد وعلى مشاريع المسا

 . )1(المحدودة االجل 

 

كاً دولية في ميدان وبالرغم من ان منظمة الصحة العالمية لم تعتمد صكو

ضروب المعاملة تتعلق ب، فأنها قامت بدور هام في األعداد لمبادئ حقوق االنسان

 أو تحريضاً على األفعال او ئاو العقوبة القاسية او الالانسانية او المهينة او تواط

 .تكابهامحاوالت ألر

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 166 ص، المصدر السابق ، " الوجيز في حقوق االنسان وحرياته االساسية"غازي صباريني ،  )1(
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 المبحث الثالث
 

 النساني ومكافحة االرهابالدولي القانون ا 
 

 -: تعريف القانون الدولي االنساني والمواثيق ذات العالقة به–أوال 

، فقد ذهب   د مفهوم القانون الدولي االنساني    لقد تعددت التعريفات التي حاولت تحدي     

الدولي االنساني هو ذلك القسم الضخم مـن        ان القانون   الى   ،)∗() جان بكتية (الفقيه  

، ويركز على حمايـة الفـرد       عام الذي يستوحي الشعور األنساني    القانون الدولي ال  

 ان هـدف القـانون الـدولي        )جان بكتية ( ويرى الفقيه    ،االنساني في حالة الحرب   

 وقد لفت نظـر الفقيـه      ،األنساني هو تنظيم االعمال العدائية بهدف تخفيف ويالتها       

فهومين مختلفين مـن ناحيـة      مذكور ان تعريفه للقانون الدولي االنساني يضم م       ال

، ولكن االحكام التي تشكل     الطبيعة، احدهما طابع قانوني، واآلخر له طابع اخالقي       

، الـى    االهتمامات ذات الطابع االنـساني     هذا العلم تتمثل على وجه الدقة في نقل       

 لـه    ويالحظ على هـذا التعريـف ان       ،ة التسمية مالئم  والقانون الدولي وهكذا تبد   

ني قـوانين   يشمل القانون الدولي االنـسا    و،  ن آخر محدود  مومضمون شامل ومض  

ربة وهي تـزاول    التي تحدد حقوق وواجبات الدول المتحا     الحرب وحقوق االنسان    

سـرى الحـرب وحمايـة      أ، وقوانين جنيف التي تشمل حماية       عملياتها العسكرية 

، ماية العسكريين مـن غيـر المقـاتلين       اضي المحتلة وح  السكان المدنيين في االر   

لين او خـارج     قوانين او لوائح تهتم بحماية العسكريين من غير المقات         اضافة الى   

                                                 
جان بكتية ، عضو اللجنة الدولية للصليب األحمر ، تقاعد مؤخرًا عن أنشطته المهنية ، وقد مارس خالل  )∗(

لية للصليب األحمر وفي العالم الجامعي ، وقد شغل بوجه سنوات طويلة وظائف هامة ومتعددة في اللجنة الدو
خاص منصب نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر ورئيسًا للجنتها القانونية ، آما آان استاذًا مشارآًا 

 . بجامعة جنيف وروسيا ومديرًا لمعهد هنري دونان 
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وكذلك التي ) كالحرس والمرضى واسرى الحرب وما الى ذلك(العمليات العسكرية 

 . )1(رج اطار العمليات العسكرية اتتهم بحماية المدنيين وابقائهم خ

القانون الدولي االنـساني بأنـه      ما ان االستاذ محمود شريف بسيوني قد عرف         ك

مجموعة االعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من األفراد والممتلكات وتحرم           ((

أي هجمات يتعرضون لها اثناء الصراعات المسلحة سواء كانت هذه الـصراعات            

 . )1()) تتمتع بالصفة الدولية او الصفة غير الدولية 

ويكن تعريف القانون االنساني الدولي بأنه يشمل قواعد القـانون الـدولي التـي              

ص الذين يعانون ويـالت هـذا       تستهدف في حاالت النزاع المسلح حماية األشخا      

، وكذلك حماية المباني والممتالكات التي ليس لها عالقة مباشرة بالعمليـات            النزاع

اً المبادئ والقواعد التـي تحـد مـن         العسكرية وفي تعريف اوسع فأنه يشمل أيض      

 .)2(استخدام العنف غير المبرر اثناء النزاعات المسلحة 

قـانون  : وهي  وقد اسهمت عدة تقنيات في تكوين القانون الدولي االنساني          

ويشمل قـانون الهـاي     ،  ، واتفاقيات وقرارات األمم المتحدة    ، وقانون الهاي  جنيف

مثل اعالن سان بطرسـبرج لعـام        الهولندية   أيضاً اتفاقيات ال تحمل أسم العاصمة     

، 1925 المتفجر وبرتكول جنيـف لعـام   ، الذي يحضر استعمال الرصاص    1968

 واالسـلحة   الذي يشجب استعمال الغازات الخانقة والسامة وغيرها من الغـازات         

 .الجرثومية وامثالها

 ومن اتفاقيات األمم المتحدة الهامة في هذا الشأن ، اتفاقيـة منـع جريمـة              

، ومعاهدات  1948 اقرتها الجمعية العامة عام      اآلبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي    

الخارجي وتحت سطح الماء    حظر تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضاء         

، وبالرغم من ان هذه المعاهدات لم تعقد تحت رعاية األمم المتحدة اال             1963عام  

ائم الحديثـة،   الحد من شرور األسلحة والجـر     ان الجمعية العامة أقرتها في سلسلة       

                                                 
   .64 صمحمد عبد المنعم عبد الغني ، المصدر السابق ، . د )1(
محمود شريف بسيوني ، االطار العرفي للقانون الدولي االنساني ، التداخالت والثغرات والغموض بحث . د )1(

مقدم الى الندوة التعليمية حول القانون الدولي االنساني والرقابة على التسلح في الصراعات المسلحة للفترة 
 .  ايطاليا – سريراآوزا 3/6/1998 – 27/5من 

  . 275 صحمد بشير ، المصدر السابق ، الشافعي م )2(
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،  والجرائم المرتكبة ضد االنـسانية     ، بعدم تقادم جرائم الحرب    1968واتفاقية عام   

، لحظر او تقييد استعمال اسلحة تقليديـة معينـة          1980واتفاقية األمم المتحدة عام     

ت التي  ، الى غير ذلك من االتفاقيا     وائية أالثر يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عش     

عقدت بتشجيع من  األمم المتحدة للحد من أضرار أستخدام األسلحة والتوفيق بين             

 يضاف الى ذلك سلسلة هامة من القرارات        ،الضرورات العسكرية وحماية االنسان   

الصادرة عن الجمعية العامة ، مثل قرارها المؤيد بما اتخذه المؤتمر الدولي الثاني             

 ، والذي ارسى ثالثـة      1965حمر في فيينا عام     عشر للصليب االحمر والهالل اال    

 : مبادئ هي 

  ان حق اطراف النزاع في استخدام وسائل الحاق الضرر بالعدو ليس حقاً مطلقاً -أ

 .ن المدنيين بصفتهم هذه امر محضور وان شن هجمات تستهدف السكا-ب

فـي   وانه يجب التمييز في جميع األوقات بين فئة االشخاص الذين يشتركون             -ج

األعمال العدائية وفئة افراد السكان المدنيين بهدف حماية الفئة االخيرة وتجنبها           

 .الضرر بقدر األمكان 
 

 : مبادئ القانون الدولي االنساني : ثانيا 

مبادئ القانون الدولي االنساني تكتسب اهمية كبيرة وذلك فـي سـياق            ان  

ي االنساني الموضوعية   التأكيد على ضرورة تطبيق نصوص وقواعد القانون الدول       

والعرفية واحترامها وضمان تنفيذ نصوصها بما يتفق مع المبـادئ العامـة لهـذه        

 .)1(االتفاقيات 

وهكذا تتفاعل المصادر الثالثة السابقة في تشكيل مبادئ وقواعـد القـانون            

 :)2(الدولي االنساني والتي يمكن ادراجها في العناوين التالية 

 بخصومهم اضراراً ال تتناسب مع الغرض من الحـروب          اال يلحق المتحاربين   -1

 .ر أو اضعاف القوة العسكرية للعدووهو تدمي

 .التحقير والمعاملة غير االنسانية تحظر ممارسات التعذيب و-2
                                                 

  . 32 – 31محمود شريف بسيوني ، المصدر السابق ، ص . د )1(
علي حميد العبيدي ، مدخل لدراسة القانون الدولي العام والقانون الدولي االنساني ، المكتبة القانونية ، . د )2(

  .231 – 230 ، ص 2009 شارع المتنبي ، العاتك لصناعة الكتب ، –بغداد 
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م المدنيين واموالهم وتجنـب     ا، ووجوب احتر  التفرقة بين المدنيين والعسكريين    -3

 . عسكريةصار الهجوم على االهداف المهاجمتهم واقت

، والحـد مـن     ة السامة والجرثومية والكيمياويـة     الحظر من استخدام االسلح    -4

لغام والمفخخات واالسـلحة    استخدام االسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك اال       

 .الحارقة

 االشخاص العاجزين عن القتال وأوالئك الـذين ال يـشتركون فـي مباشـرة               -5

 . مايتهم ومعاملتهم معاملة انسانيةحالعمليات الحربية يجب احترامهم و

  االحتالل امر واقعي ال يعطي المحتل حق التصرف في االقليم المحتل اال بما             -6

 . يضمن االمن وامن قواته بشكل خاص

 .حياته وسالمته الجسدية والمعنوية صيانة حرمة االنسان واحترام -7

، وهـو ان    1899م   ديباجة اتفاقية الهاي لعـا      شرط ماركنز الذي نصت عليه     -8

ل المدنيون والمقاتلون في الحاالت غير المنصوص عليها فـي االتفاقيـات            ظي

تحت حماية وسلطات قانون الشعوب المنبثقة عن التقاليد والمبادئ االنـسانية           

 وقد اعتمدت هذا المبدأ محكمة نور تبزغ عند البـت           ،وما يمليه الضمير العام   

 .  الثانيةار مجرمي الحرب العالميةفي قضايا كب

ن يعترف بشخصيته   أق في   ، والح خص الحق في ممارسة حقوقه المدنية      لكل ش  -9

 . القانونية

 عدم التمييز بين األفراد بسبب العرق او الجـنس او الجنـسية او اللغـة او                 -10

 . اعية او الثروة او الرأي السياسيالطبقة االجتم

تـي تتطلبهـا حالتـه    لصحية ال  لكل شخص الحق في الحصول على العناية ا        -11

 . الصحية

 .، والحق في السالمة الشخصية لكل فرد الحق في العيش بأمان-12

 .قوقه العائلية ومعتقداته وعاداته لكل فرد حق احترام شرفه وح-13

 . النفي يحظر اعمال االنتقام والعقوبات الجماعية وأخذ الرهائن و-14
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لية لألشـخاص الـواقعين تحـت     على الدولة ان تكفل الحماية الوطنية والدو     -15

، وانما هو تحـت سـلط        ليس تحت سلطة القوات التي اسرته      ، فاالسير سلطتها

 . الدولة التي تتبعها هذه القوات ويجب على الدولة حمايته

 .ي شخص من ممتلكاته على نحو تعسفي ال يجوز حرمان أ-16

 .تحميل شخص مسؤولية عمل لم يرتكبه ال يجوز -17

، وال ضرر وال ادانة     لخدمات الطبية بأعتبارهم معالجين   ة ألفراد ا   منح الحماي  -18

 . )1(بسبب معالجة الجرحى والمرضى 

 .  تخولها له االتفاقيات االنسانية ال يحق النسان ان يتنازل عن الحقوق التي-19
 

  عالقة القانون الدولي االنساني بالجرائم الدولية -ثالثا

هد حربين عالميتين وصـل فيهـا عـدد         لقد رأى العالم نزاعات دولية وش     

 . )2(مليون شخص ) 170(الضحايا الى ما يقرب من 

،  وتركت ذلك لفقه القـانون الجنـائي       ،شريعات المختلفة لم تعرف الجريمة    وان الت 

ولذلك فـأن   ،الجريمة حسب االتجاه الفكري نفسه    والذي اختلف بدوره في تعريف      

وانـصار  ،كلي واألخـر موضوعي   جاهات احدهما ش  تعريف الجريمة يتنازعها ات   

، ة مابين الجريمة وقـانون العقوبـات      التعريف الشكلي يعولون على العالقة الشكلي     

كب بالمخالفة لقواعـد    الواقعة التي ترت  : ولذلك فأن الجريمة حسب هذا الفكر هي        

 في حين ان انصار االتجاه الموضوعي       ،، ويترتب عليها عقوبة جنائية    ذلك القانون 

وهر الجريمة بأعتبارها واقعة ضارة بمصالح المجتمع األساسـية         يركزون على ج  

الواقعـة  : ، وحسب هذا األتجاه فأن الجريمـة هـي          يها أمنه وكيانه  والتي يقوم عل  

 .)3(الضارة بكيان المجتمع وأمنه 
 

                                                 
 ، محاضرات القيت في شهر 1984 تطوره ومبادئه عام –جان بكتية ، القانون الدولي االنساني : أنظر  )1(

 .  ، جامعة ستراسبورج في اطار دورة تعليمية نضمها المعهد الدولي لحقوق االنسان 1982تموز عام 
  . 75محمود شريف بسيوني ، المصدر السابق ، ص . د )2(
 دراسة متعمقة في القانون الجنائي الدولي ، –لفتاح بيومي حجازي ، المحكمة الجنائية الدولية عبد ا. د )3(

  . 11 ، ص 2009طبعة 
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ـ           ي تعريـف   ومهما كانت خالفات انصار الفكر الـشكلي والموضـوعي ف

ان الجريمة هـي الواقعـة      : ريمة منها   ، فقد مثلت تعريفات كثيرة في الج      الجريمة

التي ترتكب أضراراً بمصلحة حماها المشرع في قـانون العقوبـات نظـراً ألن              

 وهي غير مشروعة بأعتبار أنها تقع بالمخالفـة         ،القانون يرتب عليها أثراً قانونياً    

 .)1(ألوامر المشرع ونواهيه 

قـانون ويقـرر    ، يحـضره ال   فعل او امتناع  : يمة أيضاً بأنها    وعرفت الجر 

 .)2(عقوبة عليه 

قوبات العراقـي رقـم     كما نصت عليه التشريعات الوطنية ومنها قانون الع       

الركن المادي للجريمة سلوك    : على) 28(، حيث نص في المادة      1969 لعام   111

 . )3(اجرامي بأرتكاب فعل جريمة القانون او االمتناع عن فعل امر به القانون 

فعـل غيـر    :  المحكمة الجنائية الدولية فهـو         اما تعريفها من وجهة نظر    

، ومتـصل    من شخص ذي ارادة معتبرة قانوناً      ، صادر مشروع في القانون الدولي   

 وبحـسب   ، من اجله  ع، وله عقوبة توق   ين بالعالقة بين دولتين او اكثر     على نحو مع  

 الركن الشرعي والمـادي      هذا التعريف فأن الجريمة الدولية لها اركان أربعة هي        

، ثم الركن الدولي والذي يعني ان الجريمة الدولية تتكون من فعل يتصل             لمعنويوا

 الدولي ينظم العالقات    ، ذلك ان القانون    دولتين او اكثر   على نحو معين بالعالقة بين    

،  للحقوق التي يحميها هذا القانون     ، والجريمة الدولية تفترض ان انتهاكاً     بين الدول 

 . )4(وقد وقع بالفعل 

كل فعل أو امتناع غير مشروع ينال       : لجريمة الدولية أيضاً بأنها     وعرفت ا 

باالعتداء حقاً او مصلحة في نظر القانون الدولي وتكون له عقوبة توقع من اجله،              

                                                 
ام           . د )1( اهرة ،              –مأمون محمد سالمة ، قانون العقوبات ، القسم الع د ، الق م الجدي ة ، دار القل  ،  1998 الجريم

  .74 – 73ص 
 ، 1986العقوبات ، القسم العام ، دار المطبوعات الجامعية ، االسكندرية ،            محمد زآي ابو عامر ، قانون       . د )2(

  . 35ص 
  . 1969 لسنة 11قانون العقوبات العراقي رقم  )3(
  . 12عبد الفتاح بيومي حجازي ، المصدر السابق ، ص . د )4(
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تنظيم ، تنال باالعتداء ال    الدولية هي افعال تتسم بالحسامة     وبمعنى اخر فأن الجريمة   

 . )5(ع جزاء على مخالفته ، مما سيتتبع توقيالذي يقرره القانون الدولي

، وجب علينا حصر هذا     تعريفات الخاصة بالجريمة الدولية   وبعد استعراض هذه ال   

فهـي   ،، المحكمة الجنائيـة الدوليـة     ف في نطاق الجريمة التي تختص بها      التعري

االبادة الجماعية، وجـرائم    تختص بجرائم محددة على سبيل الحصر وهي جرائم         

ولذلك يمكن تعريف الجريمـة     ،  وجريمة العدوان ،  يةالحرب، وجرائم ضد االنسان   

فعل او امتناع لينطبق عليه : الدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية بأنها 

، حكمـة من النظام االساسي للم    ) 8 ،   7 ،   6( وصف الجريمة الوارد في المواد      

،  جـرائم حـرب    انية او تلك التي تمثل    سواء كانت افعال ابادة او افعال ضد االنس       

، وذلك بأن تكون في اطار دولـي يتبنـى          ان تصدر عن ارادة معتبرة قانوناً     على  

، وعلى ذلك فالفعل او االمتناع      ياسة او من قبل منظمة غير حكومية      الفعل ضمن س  

واد ــــيستمد عدم مشروعيته من انطباق وصف نموذج الجريمة الوارد في الم     

 عـن تـوافر ارادة معتبـرة        ، فضالً محكمةمن النظام االساسي لل    ) 8،   7 ،   6( 

، ولذلك فهذه الجريمة تدخل     صاحبها جنائياً أمام هذه المحكمة    ، يمكن مساءلة    قانوناً

ضمن اختصاص المحكمة ال بد ان يتوافر لها اركان اربعة وهي الركن الـشرعي              

، والـركن   عدم المشروعية، ثم الركن المادي    او ركن انتقاء الصفة المشروعة او       

 .)1(نوي وأخيراً الركن الدولي لهذه الجريمة المع

ومن اجل الوقوف على الجرائم الثالث الرئيسية وهي الجرائم ضد االنسانية           

، التي ارتكبـت هـذه الجـرائم بأيـدي          م اآلبادة الجماعية وجرائم الحرب    وجرائ

المتوحشين من اصحاب النفوذ اثناء الصراعات المسلحة الدولية وغيـر الدوليـة            

 العالم فعال الجنائية تسببت في ويالت وآالم بشرية وانسانية يندى لها جبينوهذه اال

 . ، لذا سوف نعرض طبيعة ومفهوم وموضوعة هذه الجرائم الدولية الحر
 

                                                 
دولي ، دار النهضة العربي        . د )5( ائي ال انون الجن ي الق اهرة ،  محمود نجيب حسني ، دروس ف  – 1959ة ،  الق

  . 59 ص ، 1960
  . 19 – 18 صعبد الفتاح بيومي حجازي ، المصدر السابق ، . د )1(
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 الجرائم ضد االنسانية : أوالً 

مـن المـادة    ) 1(ان النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن الفقرة         

ر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع        يقتص(( على أنه   نص  ) 5(

اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام األساسي اختـصاص           

 :)1(النظر في الجرائم التالية 
 

 . جريمة االبادة الجماعية-أ

 . الجرائم ضد االنسانية-ب

 . جرائم الحرب-ج

 .ان جريمة العدو-د

مـن  ) 7(ضد االنسانية كما ورد فـي المـادة         واالفعال التي تعتبر جريمة     

، هي التي ترتكب في أطار هجوم واسـع         ألساسي للمحكمة الجنائية الدولية   النظام ا 

، وعن علم بالهجوم    ضد أي مجموعة من السكان المدنيين     النطاق او منهجي موجه     

وتعتبر الجرائم ضد االنسانية من أخطر الجرائم التي تثير حفيظة وقلت المجتمـع             

 . )2(ا تنطوي عليه من مسؤولية جنائية في أطار القانون الدولي بم

وان الجرائم ضد االنسانية ال تشرط ان ترتكب اثناء عمليـات حربيـة او              

، وعلى ذلك يكون     اثناء الحرب بل تقع اثناء السلم      عسكرية بمعنى انها ال تقع فقط     

لجـرائم ضـد    الهجوم المخطط له او المنهجي هدفه ارتكاب هذه الجـرائم وان ا           

 :االنسانية تصورت في انماط السلوك اآلتية 
 

 . القتل العمدجريمة -1

 .جريمة اآلبادة -2

 .جريمة األسترقاق -3

 .أبعاد السكان والنقل القسري -4

 .لسجن والحرمان من الحرية البدنيةا -5
                                                 

  . 235 ، صعلي محمد العبيدي ، المصدر السابق ، . د )1(
  . 211 ، صمحمود شريف بسيوني ، المصدر السابق ، . د )2(



309 
 

 .التعذيب  -6

 .جرائم العنف الجنسي -7

 . جرائم األضطهاد -8

 .تفاء القسري لألشخاصاالخ -9

 .جريمة الفصل العنصري -10

 .ة لألذى البدني او العقلي الجسيم، المبيتجريمة األفعال االنسانية -11
 

 :من نظام المحكمة الجنائية الدولية الى ان مختصرها هو ) 22(ونصت المادة 

، اال اذا كان سلوكه غير مشروع ويـشكل   سأل الجاني أمام المحكمة الدولية     ال ي  -أ

 .)22/1م(لمحكمة الجنائية الدولية جريمة حسب نظام ا

ي نظـام المحكمـة الجنائيـة     يجب عدم التوسع في تفسير نصوص التجريم ف   -ب

، مع مالحظة انـه فـي حالـة         للجوء الى القياس كوسيلة للتجريم    ، وعدم ا  الدولية

، غموض في الشكل يفسر لصالح المـتهم غموض التفسير الذي يولد شكاً فأن هذا ال 

 .)22/2م(جنائية ئي او المحاكمة السواء في مرحلة التحقيق األبتدا

، ثر على تكييف سلوك ما بأنـه جريمـة        يجب اال يؤ  ) 22( تفسير نص المادة     -ج

، وذلك بالطبع خارج نظام المحكمة الجنائيـة        حسب قواعد القانون الدولي االخرى    

 .)1(الدولية أي حسب قاعدة أخرى 
 

 : جرائم االبادة الجماعية : ثانياً 

) ب(لجنائيـة الدوليـة فـي فقرتهـا         من نظام المحكمة ا   ) 7(نصت المادة     

، وقـد   االبادة الجماعية ) ب( االنسانية   ومالحقاتها على انه من صور الجرائم ضد      

 : وردت اركان هذه الجريمة كما يلي 
 

 ان يقتل المتهم شخصاً او اكثر بما في ذلك اجبار الضحايا على العـيش فـي                 -أ

 .ن هالك جزء من مجموعة من السكاضروف ستؤدي حتماً الى

                                                 
  . 476عبد الفتاح بيومي حجازي ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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 ان يكون التصرف قد ارتكب في سياق عملية القتل الجماعي ألفراد مجموعة             -ب

 . نيين او كان حزء من تلك العمليةمن السكان المد

 ان يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق او منهجي ضد مجموعـة     -ج

 .لتصرف جزء من ذلك الهجوممن السكان المدنيين او ان ينوي ان يكون هذا ا
 

 الشرطين االخيرين يوجبا ان تتم الجريمة ضمن سياسة دولة او مـن             وان

قبل منظمة تأييد لسياسة الدولة المذكورة كما ان الشرط األخير يتكلم عن العنصر             

 .الجنائي الخاص الذي يتعين توافره لدى الجاني في مثل هذه الجرائم ضد االنسانية
 

ات االسرائيلية في اطار منظم      ولذلك فأن أفعال القتل العمد التي تشنها القو       

ضد الشعب الفلسطيني منذ اعالن قيام دولة اسرائيلية وحتى اليوم هي بمثابة جرائم      

، ثم قتـل    عمال مذبحة دير ياسين وكفر قاسم     ضد االنسانية ولعل من اشهر هذه اال      

 مخيمي صـابرة    ، وكذلك مجزرة  1967 ، و    1956 المصريين في حربي     االسرى

، ثـم   1996، في جنوب لبنان عام      رة قنا ، ثم مجز  1982عام  وشاتيال في بيروت    

، وفي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة 2002حة ومخيم جنين في نيسان عام   مذب

 . 
 

يتمثـل فـي    كما ان الركن المعنوي في الجرائم ضد االنسانية وهو ركـن            

نصر ة الى جانب الع    العام وعنصري العلم واالراد    نائيضرورة توفير العنصر الج   

النـسانية واتخـذها    ثم رأى المشرع كذلك قيام الجريمة ضـد ا         ،الجنائي الخاص 

 ان تكون هذه الوقائع بمثابة جزء من مقـصد           او توفرت لديه النية في     ،كمسلك له 

، يعبر عـن ذلـك عبـارة        على ارتكاب الجريمة ضد االنسانية    الخاص او باعثه    

1( من ذلك الهجوم المشرع بقوة او ان ينوي ان يكون هذا التصرف جزء(. 

، او جرائم ابادة الجنس البشري او ابـادة الجـنس            الجماعيةفجرائم االبادة   

كلها تعبيرات عن معنى واحد او مجموعة افعال واحدة تهدف الى القضاء علـى              

                                                 
  . 510 – 479عبد الفتاح بيومي حجازي ، المصدر السابق ، ص . لمزيد من المعلومات راجع د )1(
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الجنس البشري واستئصاله من بقعة معينة او لصنف معين من البشر او شعب من              

 .الشعوب

مية الثانية كانت مسرح ألبشع سلسلة مـن الجـرائم          وقد كانت الحرب العال     

ائم التي ارتكبت ضد الجنس البشري في جميع العصور وقد ارتكبت هـذه الجـر             

، ودون ان يكون لها مبرراً من مبـررات الحـرب           أشباعاً لنزعة اجرامية جامحة   

فأنتهكت حقوق االنسان وأهدرت الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل بمختلـف             

د التي وطئها النظام النازي االلماني واستعمل في تنفيذ هذه الجرائم مختلـف             البال

الوسائل الوحشية من قتل بالجملة رمياً بالرصاص او بالغاز الخانق او عن طريق             

المجاعة الى سوء التغذية المستمر مع فرض اعمال قتالية تفوق الطاقة البشرية الى 

ت وحشية الى التعذيب بكافة أشكاله الى       الحرمان من العناية الطبية وفرض عقوبا     

العمليات والتجارب العلمية على البشر وهذا بخالف االعمال االخرى التي اعتدى           

جملة من بالدهم للعمـل     فيها على حرية االفراد واموالهم وابعاد السكان ونقلهم بال        

، وحمل السكان المدنيين على ترك وطنهم للعمل في مجهـود الحـرب             في المانيا 

 .)1(لمانية اال

وترتب على هذه االفعال ، التي اقترفت بمعرفة النازية االلمانيـة خـالل             

ـ            ضرورة معاقبـة   الحرب العاليمة الثانية ان استاء الضمير العالمي الذي نـادى ب

، ولذلك فقد انشأت المحاكم الدولية العـسكرية فـي طوكيـو            مرتكبي هذه االفعال  

تهمين بأرتكاب هذه الجرائم والمبـادئ التـي        ونورم برج لمعاقبة القادة االلمان الم     

ارستها سبباً في اقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة لألتفاقية الدولية لمنع وعقـاب             

 كـانون   9 وذلك فـي     ابادة الجنس البشري منعاً للعودة لمثل هذه األعمال البشعة        

ـ            1948األول عام    م ، حيث اقرت الجمعية العامة لألمـم المتحـدة بقرارهـا رق

 .)2(االتفاقية الدولية لمنع وعقاب ابادة الجنس البشري ) 3/د/260(

وجوهر جريمة االبادة الجماعية ينحصر في انكار حق البقاء لمجموعـات           

بشرية بأجمعها نظراً لما ينطوي عليه من مجافاة للـضمير العـام مـن أصـابة                
                                                 

  285 – 284علي صادق اوهيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، . راجع في ذلك د )1(
  . 48 ، ص 2008، االسكندرية ، امير فرج يوسف ، المحكمة الجنائية الدولية ، منشأة المعارف . د )2(



312 
 

 من النواحي التي    االنسانية كلها بأضرار بالغة سواء من الناحية الثقافية او غيرها         

قد تساهم بها هذه المجموعات فضالً عن مجافاته االخالق ومبادئ األمم المتحـدة             

 الذي كان مساعداً لهتلر وقـد تـم         1960عام  )) انحيمان  (( ومنها قضية المدعو    

اختطافه من اسرائيل واتهم بقتل ستة ماليين من اليهود في أوربا أثنـاء الحـرب               

 .)1(ة الغاز العالمية الثانية في حجر

وجريمة ابادة الجنس البشري هي جريمة ضد قانون الشعوب ترتكب فـي            

، قد  قع بوسائل مادية او وسائل معنوية     وقت السلم كما ترتكب في وقت الحرب وت       

، والذي جاء في الجزء     1942 تشرين األول عام     18صادر في   أحرق أمر هتلر ال   

اء الذين يوجدون في مأموريـات      من اآلن تجب ابادة جميع االعد     : (( الثالث منه   

كوماندوس سواء في أوربا أو في أفريقيا عن آخرهم أذا قبضت عليهم قواتنا حتى              

غارة، سواء  ولو كان لهم مظاهر الجنود من ناحية الملبس او مظاهر عصابات اال           

، وسواء كانوا قد أتو لتنفيذ عمليـتهم        كانوا مسلحين او ال، اثناء قتال او بدون قتال        

، وال   البحر او الجو او نزلو بالمظالت، ال فرق بالمعاملة بسبب ذلـك            قعن طري 

يقبل أي عضو من حيث المبدأ بالنسبة لهؤالء األفراد حتى ولو تظاهروا باألذعان             

 .)2()) والخضوع وقت القاء القبض عليهم 

وهذه االتفاقية الدولية حتى تحظر افعال ابادة الجنس البـشري كافـة فقـد              

جنس في وقت السلم ووقت الحرب، فهذه الجريمة ال يشترط ان تقع            جرمت ابادة ال  

تؤكد الـدول   (( في وقت الحرب ولذلك نصت المادة األولى من االتفاقية على أنه            

المتعاقدة من جديد ان االفعال التي ترمي الى ابادة الجنس سواء ارتكبها في زمـن            

دولي ، وتعهـد بأتخـاذ      السلم او في زمن الحرب ، تعد جريمة في نظر القانون ال           

 . )3()) التدابير لمنع ارتكابها والعقاب عليها 

                                                 
  . 318 – 317عبد الفتاح بيومي حجازي ، المصدر السابق ص . د )1(
  . 320عبد الفتاح بيومي حجازي ، المصدر السابق ، ص . د )2(
ة للطباعة             . د )3( دى مؤسسة شباب الجامع شور ل ادة الجنس البشري من محمد سليم محمد غروي ، جريمة اب

  .213 ، ص 1982ية ، والنشر ، االسكندر
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 والـذين   ، الدول االعضاء في األمم المتحدة     االتفاقية المذكورة على  أوجبت  

، اجراء التعديالت التشريعية لديهم والنص في قـوانينهم         صدقوا على هذه االتفاقية   

، تمن االتفاقيـا  ) 3( المادة   العقابية على تجريم افعال ابادة الجنس البشري حسب       

وذلك حتى تتم محاصرة االشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة جنائياً على النطاق            

 خطة التشريعات الوطنية فمنها ما نص علـى         لذلك فقد اختلفت  . الدولي والوطني   

، من ذلك قانون العقوبات الفرنسي      وباتتجريم ابادة الجنس البشري في قانون العق      

، وكـذلك كـان    ابادة الجنس  جريمة الشارع صراحة    أذ جرم  ) 211/1م  ( الجديد  

مـن  ) 200(مسلك المشرع األلماني اذ نص على تجريم هذه الجريمة في المـادة             

 .)1(قانون العقوبات األلماني 

وهناك من يكتفي بالنصوص العامة من قانون العقوبات والتي تجرم االفعال           

ع المصري وكذلك المـشرع العراقـي       مشر، من ذلك ال    عليها االتفاقية  التي نصت 

، مثال ذلـك    انوناً خاصاً لتجريم ابادة الجنس    وقد تفرد بعض التشريعات الوطنية ق     ،

 .)2(ايطاليا وبلجيكا 

ـ            ة بمنـع   كذلك ان االتفاقية نبهت الدول األطراف الى اتخاذ الـسبل الكفيل

حتلها ولذلك نصت   ، سواء في اقاليمها او االقاليم التي ت       جريمة ابادة الجنس البشري   

توصي الجمعيـة العموميـة     (( من االتفاقية على انه     ) 19(من المادة   ) ج(الفقرة  

الدول االطراف في االتفاقية الخاصة بالوقاية من جريمة ابادة الجـنس والعقـاب             

لممكنة لسحب   وا عليها التي تتولى شؤون اقاليم غير مستقلة بأتخاذ التدابير الالزمة         

 ومع ذلك ورغـم اقـرار       ،))ة على تلك االقاليم في اقرب وقت        احكام هذه االتفاقي  

االتفاقية فأن الواقع بعد اقرارها وحتى اقرار نظام المحكمة الجنائية الدوليـة فـي              

 ، قد شهد تطورات مؤلمة سواء في حرب فرنـسا فـي             1998مؤتمر روما عام    

ـ         1962الجزائر حتى عام     ك  ثم حرب رواندا وحرب كوسوفا والبوسـنة والهرس

                                                 
اهرة ،                      . د )1( ة ، الق دولي ، دار النهضة العربي ائي ال  ،  1999أشرف توفيق شمس الدين ، مبادئ القانون الجن

  .269ص 
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والصراع العربي االسرائيلي وغيرها من المنازعات التي كانت فيها جريمة ابادة           

 .)3(الجنس البشري سيدة الموقف 

 

 :  الخصائص العامة لجريمة االبادة الجماعية-رابعا
 

 :  الطبيعة الدولية للجريمة -أ

 كبدت  ، كما هو الحال مع جريمة ابادة الجنس       االبادة الجماعية جريمة دولية   

 والمقصود بـأن الجريمـة المـذكورة        ،نسانية على مر العصور خسائر فادحة     اال

جريمة دولية طبيعية فهو ان المسؤولية المترتبة عليها هي مسؤولية مزدوجة تقـع             

عيين مرتكبي الجريمة من جهة     تبعاتها على الدولة من جهة وعلى األشخاص الطبي       

، انية الجرائم ضد االنـس    ، كما انها تختلف عما جاء بالئحة نورمبرج حول        أخرى

فهذه الجرائم تعد مؤلمة حسب الئحة نورمبرج تعتبر جرائم دولية مؤلمة في حالة             

 . )1(ما اذا ارتكب تبعاً للجريمة ضد السالم او جريمة حرب او كانت ذات صلة بها
 

  ال تعتبر جريمة سياسية -ب

ى انـه   ـع ابادة الجنس البشري عل    صراحة من اتفاقية من   ) 7(نصت المادة   

مـن  ) 3(ال تعتبر جريمة ابادة الجنس واالفعال المنصوص عليها فـي المـادة             ((

، وتتعهد الدول المتعاقدة فـي هـذه        اسية فيما يتعلق بتسليم المجرمين    الجرائم السي 

وان السبب  )) ا والمعاهدات القائمة بهذا الشأن    الحالة بأجراء التسليم وفقاً لتشريعاته    

 دائرة الجرائم السياسية هو افساح المجـال ألمكانيـة          في استبعاد هذه الجريمة من    

محاكمة الجناة عن هذه الجريمة والتي تعد من أخطر الجرائم ألنها تنطوي علـى              

، سيما وان معظم     أستئصال الجنس البشري من الوجود     أفعال تؤدي في النهاية الى    

 . )2(الدساتير تحظر تسليم المجرمين 

                                                 
  . 49 صأمير فرج يوسف المحامي ، المصدر السابق ، . د )3(
اح   . آذلك لمزيد من التفاصيل راجع د      . 262 صمس الدين ، المصدر السابق ،       أشرف توفيق ش  . د )1( عبد الفت

  .342 – 329 صبيومي حجازي ، المصدر السابق ، 
)2( Garcon Emile , in Faction de droit Commun Code Penal annote , T . I , ed , 

Paris , P . 15 .                                                                                                                   
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ن قبل الدول كافة من اجل القضاء عليها        وان هذه الجريمة تتطلب تعاون م     

وبدون هذا التعاون تتطور هذه الجريمة وتنتشر في العالم حتى لو وجدت هنـاك              

ه الجريمة والجـرائم    ، والدليل على ذلك حصلت تجاوزات تتعلق بهذ       مواثيق دولية 

، وجـرائم االبـادة     مذبحة الهوكو والتوتسي في روانـدا     ، مثال ذلك    ضد االنسانية 

 قبل الصرب في يوغـسالفيا      ة للعرقيات المسلمة في البوسنة والهرسك من      الجماعي

، وما يحدث في فلسطين المحتلـة       لك ما حدث في ألبان أقليم كوسوفو      ، وكذ السابقة

 . سرائيليين من تجاوزات على العربعلى أيدي اال
 

 :  مسؤولية الجاني جنائياً حسب قواعد القانون الدولي -ج

ن اتفاقية االمم المتحدة في شأن منع وحظـر ابـادة           نصت المادة الرابعة م   

، كل من يرتكب جريمة ابادة االجناس     يعاقب  (( الجنس البشري صراحة على أنه      

قـد قـررت    و)) سواء كان الجاني من الحكام او الموظفين او االفراد العـاديين            

خاص دولي ال يرتكبها اال االفراد، ال األش      جرائم القانون ال  ((كمة نورمبرج ان    مح

 .)1()) ، وبدون عقاب هؤالء االفراد لن تتحقق الفعالية للقانون الدوليالمعنوية
 

 :  المساواة في المسؤولية والعقاب -د

من نظام المحكمة الجنائية الدوليـة فـي        ) 27(من المادة   ) 1(نصت الفقرة   

شأن الجرائم التي تختص بها الى ان نظام المحكمة الجنائية يطبق علـى جميـع               

، وبصفة خاصة   بب الصفة الرسمية  اص بصورة متساوية دون أي تمييز بس      األشخ

لو كان المتهم رئيساً للدولة أو عضواً في حكومة او برلمان او ممثالً منتخبـاً او                

ن األحوال  ، ال يمكن ان تعفيه بأي حال م       حكومياً، فأن هذه الصفة الرسمية    موظفاً  

شير الى مبدأ المساواة بين االفراد       ي )27( وان نص المادة     ،من المسؤولية الجنائية  

في قاعدة التجريم والعقاب بالنسبة للجرائم امام هذه المحكمة بما فيها جريمة االبادة    

من االتفاقية الدولية لمنع وعقاب ابـادة       ) 4( وأضافة الى ذلك فأن المادة       ،الجماعية

سواء .. .يعاقب كل من يرتكب جريمة ابادة االجناس        (( الجنس قد نصت على انه      
                                                 

)1( H . Kelsen , Thecerie du droit International public , R . C . A . D . I . 1983 , 3 
vol , 84 , P . 184 .  
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وهذه االفراد تتـساوى     ،))كان الجاني من الحكام او الموظفين او االفراد العاديين          

 .انتها بجريمة ابادة الجنس البشريفي المسؤولية الجنائية والعقوبة عند أد

 

 : أسلوب العقاب والقضاء المختص بهذه الجريمة  -هـ

، على ضـرورة     اتفاقية منع ابادة الجنس البشري     نصت المادة الخامسة من   

زمة لتطبيق احكـام هـذه      التزام الدول االطراف بأتخاذ االجراءات التشريعية الال      

ة خاصة ان ينص في تشريعاتها على العقوبات الجنائيـة الكفيلـة            ف، وبص االتفاقية

بمعاقبة كل من يرتكب جريمة ابادة الجنس البـشري او اي فعـل مـن االفعـال                 

 .فاقيةت االتمن ذا) 3(المنصوص عليها في المادة 

، فأن القضاء الجنائي الوطني دائماً له       م المحكمة الجنائية الدولية   وحسب نظا 

، لكـن المحكمـة تمـارس       اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة     األولوية على   

 :في حالتين ) 17(اختصاصها حسب نص المادة 

 نظـام   ، أي في حالة دولة ليست بها      ند انهيار النظام القضائي الوطني    ع: األولى  

ها النظامية ومن ذلـك     ، وتبددت جهود مؤسسات   انهكت من الحروب  قضائي كدولة   

 . مرفق القضاء

عندما يفشل النظام القضائي الوطني في القيام بالتزاماته الوطنية بالتحقيق          : الثانية  

ضمن اختصاص  والمحاكمة بالنسبة لألشخاص الذين يرتكبون الجرائم التي تدخل         

، ومن هؤالء أولئك الذين أدينوا بأرتكـاب جـرائم االبـادة            مالمحكمة او بمعاقبته  

، على  من النظام األساسي لهذه المحكمة)18 ، 17( ولقد نصت المادتين ،الجماعية

 .)1(المعايير الالزمة لتحديد نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

ى جانب  وتتحقق جريمة االبادة الجماعية عن طريق افعال االبادة المادية ال         

، فهناك الركن المادي لهذه الجريمة والذي يتحقق عن طريـق           بادة الجماعية نية اال 

، كذلك قد يتحقق بأفعال معنوية تـؤثر علـى          ل مادية كالقتل او اعاقة التناسل     افعا

النفس البشرية تأثيراً يؤدي الى القضاء عليها كالوضـع تحـت االرهـاب فـي               

                                                 
  .145 – 144محمود شريف بسيوني ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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 بعقاقير ومواد مخدرة او الحـد مـن         معسكرات خاصة او التأثير على األشخاص     

 .)2(لزواج  واحقوقهم الطبيعية في المآكل والملبس

 

 . جرائم الحرب: ثالثاً 

وهذه الجرائم هي األفعال التي تقع أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحـرب            

ويرى جانب آخر من الفقه ، حرب وعاداتها والمعاهدات الدوليةكما حددته قوانين ال   

، هي تلك االفعال التي تباشر بها العمليات الحربية على          لحرب جرائم ا  الجنائي ان 

نحو مخالف لقوانين الحرب وعاداتها مثل استعمال اسلحة محظـورة كالغـازات            

 .)2(السامة واألسلحة الجرثومية او األعتداء على أسرى الحرب 

، يـة  أنشاء المحكمة الجنائية الدول    اما جرائم الحرب في الفترة السابقة على      

 االتفاقيات الدولية المنـصوص      اضافة الى    1949عام  ل اتفاقيات   فقد كانت تنظمها  

  .1907 ، 1899عليها في اتفاقيتي الهاي عام 

، الخاص بمنع أستعمال األسـلحة الخانقـة        1925وفي برتكول جنيف عام     

، ولذلك تعتبـر هـذه      ، فهي سارية المفعول   ىاألسلحة الجرثومية لم تلغ   سامة و وال

 عد واالتفاقيات مجموعة نصوص متكاملة فضالً عن ملحقي اتفاقيات جنيـف          القوا

، من مجموعة الدول الموقعـة علـى اتفاقيـات    1977األربع اللذين وقعا في عام    

 .   )3(جنيف المذكورة 

 

 

 

 

 
 

                                                 
  . 441 – 343عبد الفتاح بيومي حجازي ، المصدر السابق ، ص . ثر راجع دلمعلومات أآ )2(
  .195 صأشرف توفيق شمس الدين ، المصدر السابق ، . د )2(
 ص  ،1978 ، 1عبد الوهاب حومد ، األجرام الدولي ، من مطبوعات جامعة الكويت ، دولة الكويت ، ط           . د )3(

 .  وما بعدها 62
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 الفصل الثاني
 

 لوطنية وارات الدولية القرا األطار القانوني لمكافحة االرهاب في
 

 ولذلك م العام في مواجهة قضايا االرهابل ان تلتزم بحماية األمن والنظاعلى الدو

، لتدابير من اجل منع وقوع االرهاب الدول أن تتخذ كافة الوسائل وامنيتطلب 

 عاتق الدول كافة وذلك من وان هذا الوضع القانوني هو التزام دولي ملقاة على

او من خالل ب والعقاب عليه نص قوانينها الداخلية على تجريم االرهاخالل  ال

 وهي، )1(لتزام بأحكام القانون الدولي، مراعية بذلك االقانون جنائي خاص بذلك

يرها من االلتزام بتجريم االعمال االرهابية التي وردت في االتفاقيات الدولية وغ

، اعي مبادئ القانون الدولي العرفي، وعلى الدولة ان ترالوثائق الخاصة باالرهاب

د مكتب فيينا التابع لألمم المتحدة مشروع قانون خاص بمكافحة االرهاب وقد أع

، وء ما ينص عليه القوانين الوطنيةوفي ضي تستدل به الدول في هذا الشأن، لك

يث المكان الى خارج اقليم على الدول مد نطاق تطبيق قانون العقوبات من ح

 .يمبدأ االختصاص الجنائي العالم، من خالل األخذ بالدولة
 

ان هذا التطبيق والتفاعل بين كل من القانون الدولي والقانون الوطني يؤدي 

، حيث ان القانون الدولي قد دولي قوة الزامية أكثر قوةالى ان يكون للقانون ال

                                                 
  . 53 المصدر السابق ، ص احمد فتحي سرور ،. د )1(
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نظيم العالقات الدولية بين  فيها وهي تشتجاوز اليوم المنطقة التقليدية التي عا

العالقات بين حكوماتها نية داخل الدول لتنظيم ، الى االهتمام بالقضايا الوطالدول

، لقد كان النظام القانوني الدولي يقوم على عدد جواز ان يتدخل كل من ومواطنيها

، اال انه اليوم اصبح لدولية في الشؤون الداخلية للدولالقانون الدولي والمنظمات ا

م هذه القانون تفاعالً من اهداف القانون الدولي لتحقيق استقرار النظام الدولي ان يقي

 .قانون الدولي والسياسات الوطنية بين كل من ال

 

 وقد ظهرت الحاجة الى هذا التفاعل بعد ان تبين ان األمن الخارجي لكثير 

خلي من الدول يتوقف على قابلية الحكومات الوطنية في المحافظة على أمنها الدا

نظيم سلوك الدول ير على ت، وهو ما أقتضى التأثوتعزيز تطبيق قانونها الوطني

، وفي هذا الصدد قيل بأن القانون الدولي هذا نحو النموذج األوربي تجاه مواطنيها

، وقد ت األوربية بقواعد قانونية موحدةفي القانون األوربي الذي قوى المجتماعا

ل جاء توسيع نطاق القانون الدولي لمواجهة عدم كفاية التجاوب الوطني للدو

، او كمة، اما سبب ضعف قدرة المؤسسات الحاار العابرة للدوللمواجهة االخط

، او سبب ظهور مشكالت تعجز الدولة بمفردها عن سبب ضعف ارادتها بالعمل

 وقد اقتضى ذلك من القانون الدولي التدخل لتقوية قدرة المؤسسات ،مواجهتها

 ائها وحل ما يواجهها منالحاكمة في الدول ومساعدتها على النهوض بأعض

مات ومن تطبيقات هذا التوسيع في دور القانون الدولي فرض االلتزامشكالت، 

 .)1(، وتحديد وسائل التعاون الدولي في هذا الشأن على الدول في مكافحة االرهاب

 

 

 

 

 
                                                 

)1( Anne – Marie Slaughter and William Burk White , Harvard international 
Law Journal , V . 47 , nos 2 , 2006 , P . 325 – 352 .                                                    
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 المبحث األول 

 ة األسس القانونية لمكافحة االرهاب في القرارات الدولي
 في القرارات الدولية بأن مـا ورد  الرهابنعني باالسس القانونية لمكافحة ا     

قرارات ل قوة ملزمة لكل الدول باعتبارها       من قواعد قانونية في تلك القرارات يشك      

تعتبر القرارات   الدول، وعلى هذا االساس فإن هذه        دولية متفق عليهامن قبل جميع    

لتـزام  واالحتـرام واال  هي واجبة التقدير    بمثابة اتفاقيات دولية متعددة االطراف، و     

خرقا لقواعد قانونيـة    تعني   ، وإن مخالفتها  ستنادا الى قواعد القانون الدولي    بتنفيذهاا

 .آمرة تستوجب المسؤولية الدولية عن خرقها

 من خالل التزام كافة يظهران األساس القانوني لمكافحة االرهاب الدولي  

اسه في مبادئ الدول بالتصدي لهذه الجرائم ومنع ارتكابها وهذا االلتزام يجد أس

ي العالقات الدولية ـر أستخدام القوة فظالقانون الدولي والتي من أهمها مبدأ ح

من ميثاق األمم المتحدة والتي جاء فيها على  ) 4 / 2( الذي نصت عليه المادة 

يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في عالقاتهم الدولية عن التهديد بأستعمال القوة (( انه 

المة األراضي او االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي أو استخدامها ضد س

 . ))وجه أخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة

ولي ويعد هذا المبدأ من أهم األسس القانونية التي يقوم عليها االلتزام الد

، حيث ان امتناع الدول عن اللجوء الى استخدام لمنع ومكافحة االرهاب الدولي

ستخدامها في العالقات الدولية سوف يؤدي بالضرورة الى الحد القوة او التهديد با
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من ارتكاب الجرائم االرهابية الصادرة عن الدول بأعتبارها صورة من صور 

 . )1(االستخدام غير المشروع للقوة 

، وتعد من عدة مبادئ أخرى ال تقل أهمية عنهوالى جانب هذا المبدأ هناك 

 على الدول التزامها الدولي لمكافحة االرهاب األسس الهامة التي من خاللها ينهض

، لثاني مبدأ عدم التدخل، والمبدأ اأ األول وهو المساواة في السيادةالمبد: وهي 

 .  مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاوالمبدأ الثالث هو

 المساواة في السيادة : المبدأ األول 

، ويعني دولي المعاصرساسية في القانون اليعتبر هذا المبدأ من المبادئ األ

ان كافة الدول متساوية في الحقوق والواجبات وانهم أعضاء متساوون في الجماعة 

و السياسية والجغرافية ات االقتصادية او االجتماعية اينالدولية دون أي اعتبار للتبا

، ومن ثم فأن هذا المبدأ يقضي بحق كل دولة في ان تختار بحرية نظمها والسكانية

، ويؤكد على واجب كل دولة في ان الجتماعية واالقتصادية والثقافيةواالسياسية 

، وان السيادة تعني ستقالل السياسي لغيرها من الدولتحترم االكتمال االقليمي واال

ان من حق كل دولة في ان تمارس سلطانها الكامل وحقوقها العامة التشريعية 

أشخاص او د على هذا االقليم من ، وعلى ما يوجلتنفيذية والقضائية داخل اقليمهاوا

 وبالمقابل ،، بما يستبعد أي تدخل لدولة أخرى في هذا النطاقمنظمات أو أشياء

لذلك المفهوم الداخلي للسيادة تعني السيادة من وجهة نظر دولية ان ال توجد أي 

، فالدولة مستقلة عن الدول األخرى، وهي لطة فوق الدولة في النطاق الدوليس

وتحدد اختصاصها وترسم سياستها  وظائفها الداخلية والخارجية،مارسلذلك ت

 .)1(الخارجية 
 

يادة حيث عرفها الفقيه ـــــــــوتعددت تعريفات الفقهاء للس

، ة العليا على المواطنين والرعايابأنها هي السلط)) Jean Bodin((الفرنسي 

السيادة بأنها  تعريف الى)) Potter((وأيضاً ذهب الفقيه " والتي ال تخضع للقوانين 

                                                 
  . 218 – 166اصل ، المصدر السابق ، ص سامي جاد عبد الرحمن و. لمزيد من المعلومات راجع د )1(
 . 23 ص ، 1997ابراهيم العاني ، النظام الدولي األمني ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، . دنقال عن )1(
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لخضوع ، وانما تستبعد اال تستبعد الخضوع للقانون الدوليسلطة الدولة التي ((

 . )2( ))، اال اذا كان ذلك الخضوع أرادياًلقانون من صياغة الغير
 

واة في السيادة بين جميع وقد قامت األمم المتحدة على مبدأ أساسي هو المسا

ق آبان مراحل أعداده كما شغلت األمم المتحدة ، وقد شغل واضعوا الميثاأعضائها

: يعد قيامها بأعطاء مفهوم لمبدأ المساواة في السيادة يوفق بين أعتبارين أساسيين 

 حرص الدول على سيادتها على نحو يشوبه قدر من الحساسية من ان تجد )اولهما(

 أمنها، نفسها خاضعة لسلطة تعلوها وما يمكن ان ينطوي عليه ذلك من تأثير على

 متطلبات فاعلية التنظيم الدولي وضرورة تهيئة الظروف والوسائل )وثانيهما(

، والتي تتطلب تنازل الدول المتعلقة بالسلم واألمن الدوليينالالزمة لبلوغ اهدافه 

 .)1(عن قدر من سيادتها 
 

 من الميثاق على ان من مقاصد األمم المتحدة 1 من المادة 2ونصت الفقرة 

العالقات الودية بين األمم على أساس احترام المبدأ الذي ((  انماء العمل على

ثم ورد النص على مبدأ المساواة في )) يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب 

 .  من الميثاق الفقرة االولىالسيادة بصورة واضحة في صدر المادة الثانية

اة في السيادة بين الدول وبالرغم من تأكيد ميثاق األمم المتحدة على مبدأ المساو

، اال ان هناك أحكام ام التي تناولتها مواده المختلفةاألعضاء في كثير من األحك

أخرى تضمنها الميثاق تتعارض تماماً مع هذا المبدأ وذلك نتيجة ألحتفاظ الدول 

الخمس الكبرى لنفسها بسلطات واسعة فيما بتعلق بالتصويت في مجلس األمن 

عني أذا استخدمت أحدى الدول الخمس حق ، وهذا يثاق وغيرهاديل أحكام الميوتع

 فأنه ال يمكن أقرار هذا التعديل ، على سبيل المثال،االعتراض ضد تعديل الميثاق

                                                 
)2( Potter . Pitman ; Introduction of the study of International Organizations . 

New york , 1948 , P . 188 .                                                                                             
  .53 – 52 صمحمد سعيد الدقاق ، المصدر السابق ، . د )1(
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مهما تكن أغلبية األصوات التي وافقت عليه ذلك انتهاكاً على مبدأ المساواة في 

 .)2(السيادة 
 

 مبدأ عدم التدخل : المبدأ الثاني 

، كما يعد نتيجة بادئ األساسية في القانون الدوليذا المبدأ من الميعد ه 

سيادة الدولة ، ألنه يؤكد على أحترام  السيادة بين الدولمنظقية لمبدأ المساواة في

، ويرمي الى كفالة حق الشعوب في أختيار نظمها السياسية واستقاللها السياسي

 يحقق مصالحها واهدافها  وبماواالجتماعية واالقتصادية وفقاً ألرادتها الحرة

، وذلك من خالل منع الدول األخرى من التدخل في شؤونها الداخلية المشروعة

م  كما يعد مبدأ عدم التدخل من أهم األسس التي ينهض عليها االلتزا،والخارجية

، حيث ان الجرائم االرهابية التي ترتكبها بعض الدولي بمكافحة االرهاب الدولي

 على ارتكابها ضد غيرها من الدول تمثل تدخالً غير مشروع في الدول او تشجع

 . ون الداخلية للدول المعتدى عليهاالشؤ
 

قيام دولة أو مجموعة  ((مفهوم عدم التدخل بأنه)) Hall((وقد عرف الفقيه 

، او  دون موافقتهما او موافقة أحداهامن الدول بالتدخل في عالقة قائمة بين دولتين

 .)1()) لداخلية لدولة أخرى دون موافقتهاشؤون اان تتدخل في ال
 

 مبدأ عام يسري على كافة أنشطة الهيئة وسائر فروعها  هناك لكي يكونو 

في مجال المنازعات في جميع المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية وليس 

التدخل في  تضمن ميثاق األمم المتحدة النص على مبدأ عدم ،الدولية وحدها

، حيث لمبادئ االساسية التي يقوم عليها، بأعتباره من اؤون الداخلية للدولالش

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ األمم المتحدة (( من الميثاق على انه 2/7نصت م 

، وليس  صميم االختصاص الداخلي لدولة ماان تتدخل في الشؤون التي تكون من

، ل ألن تحل بحكم هذا الميثاقلمسائفيه ما يقتضي االعضاء ان يعرضوا مثل هذه ا

                                                 
)2( Padrica , R . Legalite des Etates et Organizations International , paris , 1983 , 

P . 161 . 
)1(           Hall , W . E . A Treatise on international Law Oxford , 1924 , P . 337 . 
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اردة في الفصل السابع من على ان هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الو

 .))الميثاق
 

 كلفت الجمعية العامة لألمم المتحدة لجنة القانون الدولي 1947وفي عام 

، حيث اكدت اللجنة في المادة ع قرار حول حقوق الدول وواجباتهاباعداد مشرو

 من مشروع القرار على ضرورة التزام الدول جميعاً باالمتناع عن التدخل الثالثة

 كما تضمنت المادة الرابعة التزام ،في الشؤون الداخلية أو الخارجية ألية دولة

، وان تمنع بات الداخلية في أقليم دولة أخرىالدول باالمتناع عن أثارة االضطرا

 .)2(ابات أي انشطة في أقليمها تستهدف مثل هذه االضطر

هذا وقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة العديد من القرارات التي أكدت فيها 

ضرورة أحترام مبدأ عدم التدخل بأعتباره من المبادئ االساسية التي ينهض عليها 

قم  أصدرت الجمعية العامة قرارها ر1949ففي عام ، القانون الدولي المعاصر

النص على الذي تضمن في فقرته الثالثة )) ة للسالمساسيالعناصر األ(( بشأن 290

يجب على كل دولة االمتناع عن كل تهديد او تصرف مباشر او غير مباشر ((انه 

، او يثير فيها يرمي الى التأثير على حرية أي دولة او استقاللها او وحدة أراضيها

 .)2(ة، او يؤدي الى التأثير على ارادة الشعب في أي دولالقالقل المدنية
 

وعلى ذلك فالتدخل المسلح وكل أشكال التدخل او التهديدات ضد شخصية 

، جتماعية والثقافية مرفوض تماماًالدول او عناصرها السياسية واالقتصادية واال

واليجوز ألي دولة ان تستخدم او تشجع على أستخدام أية اجراءات اقتصادية او 

أخرى للحصول على منفعة من أي سياسية او غيرها من وسائل األكراه ضد دولة 

، كذلك ال يجوز لها ان تنظم او تساعد او تحرض او تمول او تعمل على نوع

، كذلك ليس و نشاط مسلح موجه ضد نظام الدولةتنظيم نشاط تخريبي أو ارهابي ا

 . تتدخل في الحرب األهلية في الدوللها ان 

                                                 
دد             . د )2( ة الع سياسة الدولي ة ال و  53عبد اهللا العريان ، في مفهوم حقوق الدول وواجباتها ، مجل   ،1978 يولي

  .63ص 
)2( Assemblee Generale , Document Officiels , 4e Session , 261 eme Séance . 

Resolution 290 , er Secembre 1949 . P . 13 .                                                                
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مبادئ ميثاق لقضاً  او غير مباشر يعتبر منااان التدخل سواء كان مباشر

 : يشمل الحقوق التالية ، فهو األمم المتحدة
 

يمية، والوحدة الوطنية لكل دولة، ، والسالمة االقلحق السيادة، واالستقالل السياسي

ائمة على الموارد الطبيعية للدول، وحق ، وحق السيادة الدوحق تقرير المصير

دخل من التزامات على تما يفرضه مبدأ عدم ال، وإن الحصول على المعلومات

، تتمثل في االمتناع عن اللجوء الى استخدام القوة او التهديد عاتق الدول

 تخريبية او  ارهابية أوبأستعمالها، واالمتناع عن كل تدخل عسكري او اعمال

عسكرياً او اقتصادياً او ، سواء كان تالل عسكري او أي شكل أخر للتدخلاح

، فضالً ء كان التدخل ضد دولة او عدة دول، وسواشر، مباشراً او غير مباسياسياً

عاية عن االلتزام بعد أثارة األضطرابات الداخلية في دولة أخرى وحظر الد

، وكذلك حظر االحالف العسكرية التي تهدف الى المغرضة الموجهة ضد دولة ما

 .)1(التدخل في شؤون الدول 
 

تها الجمعية العامة مما سبق يتضح لنا ان القرارات المتعددة التي اصدر

ين قاعدة دولية أمرة لعدم لألمم المتحدة بشأن عدم التدخل قد ساهمت في تكو

وم عليها القانون الدولي ، مما جعل هذا المبدأ من أهم المبادئ التي يقالتدخل

 . المعاصر
 

 حق تقرير المصير : المبدأ الثالث 
 

دئ االساسية التي ان مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يعتبر من المبا 

، وأساساً مهماً من األسس التي ينهض عليها وم عليها القانون الدولي المعاصريق

 اذ أن القوى االستعمارية ،التزام الدول بمنع ومكافحة جرائم االرهاب الدولي

والنظم العنصرية واألحتالل األجنبي يمثلون جميعاً أهداراً صارخاً لحق الشعوب 

                                                 
  .291 – 290 صسامي جاد عبد الرحمن واصل ن المصدر السابق ، . د )1(
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راً ألرتكابهم العديد من الجرائم الدولية وجرائم ارهابية ، نظرهافي تقرير مصي

 ومن جهة أخرى فأن الشعوب الواقعة تحت ،دولية ضد الشعوب المقهورة

االحتالل قد تلجأ الى ارتكاب اعمال ارهابية ضد الدول االستعمارية كنوع من 

 شكل  ومما ال،المقاومة ، مما يؤدي الى اتساع دائرة العنف واالرهاب بين الدول

فيه ان احترام الدول لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد خطوة هامة نحو 

 .)2(منع ومكافحة جرائم ارهاب الدولة 

 

 

 

ان كل امة تتمتع ((ا ذهب اليه جانب من الفقه وهو ويعرف حق تقرير المصير كم

)) Cabban((وعرف الفقيه ، )1())فيها يمكنها ان تمارسها أذا شاءتبسيادة كاملة 

ل وان تقوم هو حق كل أمة في ان تكون ذات كيان مستق((حق تقرير المصير بأنه 

 .)2()) بتقرير شؤونها بنفسها

، حيث  مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهامنظمة األمم المتحدة علىاكد 

نماء ا((ن األمم المتحدة تهدف الى من الميثاق على ا ) 1/2( نصت المادة م 

، ن لكل منها الحق في تقرير مصيرها، وبأن يكو الشعوبالعالقات الودية بين

على هذا الميثاق كما اكد )) الالزمة لتعزيز السلم العالمي وكذلك اتخاذ التدابير 

وأعاد الميثاق الخاص باألمم المتحدة التأكيد على حق ، )55( المادة  فيالمبدأ أيضاً

قة بأدارة االقاليم غير المتعل) 13 – 11( تقرير المصير بصفة عامة في الفصول 

 .)3(المتمتعة بالحكم الذاتي واالقاليم الخاضعة لنظام الوصاية 

ومما سبق يتبين لنا ان الميثاق بتأكيده على حق تقرير المصير يكون قد 

حقق طموحات الشعوب المقهورة ودعم مطالبهم المشروعة المتمثلة في التحرر 

التوقيع على الميثاق تحول دور  اذ انه بمجرد ،واالستقالل وتقرير المصير

                                                 
  . 237 صحسين سهيل الفتالوي ، المصدر السابق ، . د )2(
  .332 ص ، محمد طلعت النعيمي ، المصدر السابق. د )1(
)2( Cobban , Alfred . National self – determination , london , 1944 , P . 45 .        
  . 114 صاحمد رفعت ، المصدر السابق ، . د )3(
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الجماعة الدولية من حماية االمبراطوريات الى تصنيفه االستعمار بكافة أشكاله 

 .)4(لح البشرية الص

 :)5( حق تقرير المصير في قرارات األمم المتحدة -

 اصدرت األمم المتحدة العديد من القرارات التي تضمنت التأكيد على حق  

، وحقها المشروع في مقاومة االستعمار واالحتالل افي تقرير مصيرهالشعوب 

 حيث تبنت الجمعية العامة ،االجنبي والنظم العنصرية من اجل تحقيق مبتغاها

، الذي أكد على حق جميع 1952 شباط عام 5 في 545قرار رقم لألمم المتحدة ال

م ، وطالب الدول التي تدير اقاليم غير متمتعة بالحكالشعوب في تقرير المصير

 .ذاتي بمساعدتها على نيل هذا الحقال

 كانون 16تحدة في  الصادر عن الجمعية العامة لألمم الم637وتضمن القرار رقم 

، النص على واجب الدول األعضاء في األمم المتحدة في دعم 1952األول عام 

ومساندة الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي والخاضعة تحت ادارتها في نيل 

 كانون األول عام 14 وفي ،قرير المصير طبقاً لمبادئ وروح الميثاقحقها في ت

 الخاص بمنح 1514، تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار رقم 1960

 .تقالل للبلدان والشعوب المستعمرةالس
 

، حيث مة التي تتمتع بقوة سياسية كبيرةويعد هذا القرار من القرارات الها

الدولي بمثابة تفسير لنصوص الميثاق وليس مجرد توصية اعتبره جانب من الفقه 

 .)1(صادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 1966 كانون األول عام 16وفي 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد (العهدين الدوليين لحقوق االنسان 

ألولى من حيث تضمنت المادة ا )ادية واالجتماعية والثقافيةقتصالدولي للحقوق اال

                                                 
)4( Umozurike . Self – determiniation in international Law , Thesis , oxford , 

1969 . P . 106 .                                                                                                                
  .313 – 307 صسامي جاد عبد الرحمن واصل ، المصدر السابق ، . د )5(
  . 116احمد رفعت ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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، وهي بمقتضى ميع الشعوب الحق في تقرير مصيرهالج((العهدين النص على ان 

 ، وتحقيق نمائها الكاملة في تقرير وضعها السياسيهذا الحق تتمتع بالحرية

، اصةع الشعوب تحقيقاً لغايتها الخلجمياالقتصادي واالجتماعي والثقافي، و

التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون أخالل بأي من االلتزامات 

لمنفعة المشتركة والقانون الناشئة عن التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبادئ ا

، وال يجوز بحال من االحوال حرمان أي شعب من وسائل المعيشة الخاصة الدولي

 .)2(به 

، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 1970 تشرين األول عام 12وفي 

برنامج ((، الذي وافقت فيه على  في دورتها الخامسة والعشرين2621قرارها رقم 

 .))ل للبلدان والشعوب المستعمرةالعمل من أجل التنفيذ التام ألعالن منح االستقال
 

 اصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 1970 تشرين األول 24وفي 

 بشأن أعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعالقات الصداقة 2625رقم قرارها 

، الذي اقر بحق الشعوب في أختيار لدول طبقاً لميثاق األمم المتحدةوالتعاون بين ا

، كما اكد على حق الشعوب في تقرير حكم المناسبة لها دون تدخل أجنبينظم ال

د على حق الدول األخرى في وأكطبقاً لنصوص ميثاق األمم المتحدة، مصيرها 

 . التي تمارس حقها في تقرير المصيرتقديم الدعم والمساعدة للشعوب 
 

 24 الصادر في 2627وأكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم 

 المصير وفي  على حق جميع الشعوب المستعمرة في تقرير1970تشرين األول 

 .الحرية واالستقالل
 

 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها رقم 1972ألول  كانون ا14وفي 

 الخاص بتنفيذ الوكاالت المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة باألمم 2980

، الذي نص في فقرته ستقالل للدول والشعوب المستعمرةالمتحدة ألعالن منع اال

                                                 
)2( Daniel , Thurer The Right of Self – determination of peoples , Law and stat , 

vol . 35 , 1987 , P . 27 .                                                                                                   
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ها واستقاللها الثانية على مشروعية كفاح الشعوب المستعمرة من اجل تحقيق حريت

يتطلب من المنظمات التابعة لألمم المتحدة تقديم كل المساعدات المادية والمعنوية 

 . )1(الضرورية لحركات التحرير الوطنية لالقاليم المستعمرة 
 

 3103 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 1973 كانون األول 12وفي 

وني للمقاتلين الذين يكافحون المبادئ األساسية المتعلقة بالمركز القان((بشأن 

حيث اكدت من خالل هذا )) مارية واالجنبية والنظم العنصريةالسيطرة االستع

القرار على ان كفاح الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية واالجنبية والنظم 

العنصرية في سبيل اقرارها لحقها في تقرير المصير واالستقالل وهو كفاح 

كما اقر بأن قيام النظم .. مبادئ القانون الدولي مشروع يتفق تماماً مع 

االستعمارية والعنصرية بأستخدام المرتزقة ضد حركات التحرر القومي التي 

 بناء على ، ويعاقب المرتزقةواستقاللها يعتبر عمالً أجرامياًتكافح في سبيل حريتها 

ني للمقاتلين ، واكد القرار على ان انتهاك المركز القانوذلك بأعتبارهم مجرمين

الذين يكافحون السيطرة األستعمارية واألجنبية والنظم العنصرية أثناء المنازعات 

 . )1(المسلحة تترتب عليه مسؤولية تامة وفقاً لقواعد القانون الدولي 
 

مما سبق يتضح لنا جلياً ان القرارات المتعددة التي اصدرتها الجمعية العامة 

، قد دعمت لى حق الشعوب في تقرير مصيرهاد علألمم المتحدة بشأن التأكي

وساندت العديد من الشعوب المقهورة التي كانت تعاني وتئن تحت وطأة االستعمار 

 وهذا ما ،، حيث حصلت العديد من تلك الشعوب على استقاللهااالحتالل االجنبيو

 في ، الذي أشار الى انهاالستعمار التابعة لألمم المتحدةأكدته تقرير لجنة تصفية 

، نال أكثر من ثمانين شعباً من الشعوب التي 2003 – 1945خالل مابين عامي 

استقاللها وحقها في كانت واقعة تحت االحتالل األجنبي والسيطرة االستعمارية 

                                                 
 1972 كانون األول 14  في 2980رقم المالجمعية العامة لألمم المتحدة قرار  ينظر )1(
)1( - Marttigk . N , National self – determination Today , Problems of legal 

Theory and Proactice , I . C . L . Q . , vol . 43 , April 1994 , P . 242                         - 
  . 198 – 197محمد سامي عبد الحميد ، المصدر السابق ، ص . د
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، كما م المتحدة كدول مستقلة ذات سيادة، وانضمت الى منظمة األمتقرير المصير

لمصير من خالل اتحادها السياسي مع نالت العديد من االقاليم حقها في تقرير ا

 .)2(الدول األم او انضمامها الى دول أخرى 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 
 

  األسس القانونية لمكافحة االرهاب في التشريعات الوطنية
  

يكون من  من الناحية القانونية   المستوى الوطنيعلىمواجهة االرهاب ال شك إن 

 االتفاقيات الدولية التي تناهض وتفرض، يةخالل التشريعات الجنائية الوطن

، اال ان تنفيذها هو الذي يحدد المواجهة التزامات على الدول األطرافاالرهاب 

 تحديد الدول بوجوب 1373 قرار مجلس األمن رقم قد طالبو ،الوطنية لالرهاب

هاب ومكافحته والعمل على  مواجهة االرمواقف التشريعات الوطنية من قضية

تتضمن تحديد ما ة مواجهة االرهاب المشكلة بمقتضاه قارير دورية الى لجنتقديم ت

قامت به الدول بشأن تجريم اعمال االرهاب بما في ذلك تمويلها وتخطيطها 

وقد تبين ان الدول ،  العقوبات المتناسبة معهاوالتحضير لها وتنفيذها وفرض

 تقريراً في هذا )515(، 2004 حزيران عام 30لية قدمت حتى والمنظمات الدو

 دولة لم تقم بمكافحة االرهاب بشكل 86 وبتحليل هذه التقارير اتضح ان ،الشأن

                                                 
  .313 – 312سامي جاد عبد الرحمن واصل ، المصدر السابق ، ص . د )2(
 :ر موقع األمم المتحدة وتصفية االستعمار ، على شبكة األنترنيت  ينظ-
 -htm-main/decolonization/dpi/Depts/org.un.www://http . 
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القتل، والضرب، والجرح، والقبض، ، ك وانما عاملته بوصفه جريمة عاديةخاص

، واستخدام حريض العام، والسرقة، واالتالف، والتوالحبس بغير وجه حق

 .)1(المفرقعات 

جه االن الى اصالح موقفها القانوني من جريمة  ان معظم هذه الدول تت

االرهاب ألخراجه من طائفة الجرائم العادية وأشتراط قصد خاص في هذه 

 وقد أختلفت ،الجريمة وهو النية االرهابية لكي يضفي عليها ذاتية خاصة

، كما اختلفت في شأنه أيضاً االتفاقيات تشريعات في تحديد صورة هذا القصدال

، وقد لوحظ ان مكافحة ومواجهة االرهاب من خالل الجرائم ةقليميالدولية واال

، ولية من حيث ابراز جسامة الجريمةالعادية قد تنطوي على اخالل بااللتزامات الد

، جريمة خاصة لها اركانها المتميزةواذا واجه التشريع الوطني االرهاب بأعتباره 

 فاالرهاب الذي يقع ،عنوياًفأن ارتكابها ال يخلق مع االفعال األخرى تعدداً م

، الن تجريمه ال يتعدد مع هذه الجرائم معنوياًبوسائل القتل او الخطف او الحريق 

عمال التي بنص خاص يخلق تعدداً ظاهرياً بين النصوص التي تعاقب على اال

ص الذي يجرم ، فيكون االعتداء األكثر شموالً وهو النتدخل في تعريف االرهاب

وهناك أختالف بين مواجهة االرهاب وطنياً عن المواجهة ليه، االرهاب ويعاقب ع

 .)1(الدولية في عدة أمور من أهمها

تقتصر المواجهة الدولية على مجرد األدانة او دعوة الدول او مطالبتها  -1

 هذا بخالف مكافحة االرهاب ومواجهته وطنياً ،بتجريم االرهاب والمعاقبة عليه

والعقاب مباشرة سواء بأعتبارها االرهاب فأنها تأخذ شكل تحديد التجريم 

 . ة او بوصفه جريمة لها ذاتية خاصةجريمة عادي

 في أطار ان مواجهة االرهاب ومكافحته دولياً ال يتجاوز التجريم مالم تتم -2

، وهذا بخالف المواجهة الوطنية لالرهاب فأنها تتطلب القانون الدولي الجنائي

 . المناسبةتحديد العقوبة 

                                                 
)1( Ben Sawl , Defining terrorismin international Law , Oxford Monographs in 

international Law , 2008 , P . 283 .                                                                               
  . 56احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص . د )1(



332 
 

، األفرادى مسؤولية كل من الدول وفحة والمواجهة الدولية قد تؤدي الان المكا -3

 . ها تؤدي فقط الى مسؤولية األفرادوهذا بخالف المواجهة الوطنية فأن
 

لوطنية تختلف في ان األسس القانونية لمكافحة االرهاب في التشريعات ا

اصر ، فبعض التشريعات تنظر الى االرهاب بوصفه أحد عنتجريمها لالرهاب

سيلة لهذا الركن المادي للجريمة فتجرمه بوصفه سلوكاً اجرامياً في ذاته أو و

صبح ، في حين ترتكز تشريعات أخرى على قصد االرهاب فتالسلوك او نتيجة له

الجريمة ارهابية اذا ارتكبت بقصد او غرض ارهابي وهي بهذا الوصف ترتكز 

 الركن المادي للجريمة  لذا سوف نبحث في،على الركن المعنوي في الجريمة

 .، والركن المعنوي لهذه الجريمةاالرهابية

 

 

 : الركن المادي للجريمة االرهابية : أوالً 

 تـه يتكون الركن المادي للجريمة االرهابية من ثالثة عناصر هي الـسلوك ونتيج           

و قـد   ، ا  قد يشكل جوهراً للسلوك االجرامـي      ، وان االرهاب  عالقة سببية بينها  الو

داً للجريمة يتعلق بركنهـا     ، او قد يكون ظرفاً مشد     ى وسائل هذا السلوك   يشكل أحد 

 . المادي

 :)1( االرهاب بوصفه يشكل جوهراً للسلوك االجرامي -أ

ف ان بعض التشريعات الجنائية الوطنية قد نصت في قوانينها على تعري

، وهناك تشريعات وطنية أخرى قد عرفت  تحدد له عقوبةاالرهاب دون ان

، وهناك تشريعات لم تعرف رمته وفرضت له عقوبة مثل تشريعاتب وجاالرها

 والتشريعات الجنائية التي عرفت بعض انواع الجرائم ،االرهاب رغم ذكرها له

عة من خالل تنظيم او االرهابية بالمعنى الدقيق اما ان تكون هذه الجريمة واق

 .عالقة بالتنظيم االرهابي، أي دون ان تكون لها بصورة فردية

                                                 
يج للدراس              . د )1( ات االستراتيجية ،   امام حسانين خليل ، الجرائم االرهابية في التشريعات المقارنة ، مرآز الخل

  . 197 ، ص 2008القاهرة ، 
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  الجرائم التي تقع من خالل التنظيمات االرهابية -1

 يرجع الى القرار ان االرهاب من خالل التنظيمات االرهابية ليس حديثاً ولكنه

، لفة مثل منظمة السيكارى اليهودية حيث عرفته تنظيمات مختاألول الميالدي،

 .)2(وكذلك عرفه الحشاشين في القرن الحادي عشر والثاني عشر الميالدي 

، وذلك في أطار رائم نوعية بالتنظيمات االرهابيةافردت معظم التشريعات ج

المواجهة الشاملة لالجرام المنظم بصفة عامة والذي أصبح صفة مميزة للجرائم 

الخطيرة على أمن المجتمع وأستقراره مثل جرائم المخدرات والفساد وغسيل 

بوصفه اعتداء على أمن هاب  واالر،األموال والتجارة غير المشروعة وغيرها

، فأن مرتكبيه ارها، وتفويض الديمقراطية بها، ويهدف الى تهديد استقرالدولة

، اداة رة على المستويين الدولي والوطنييجدون في التنظيمات االجرامية المنتش

ورة على فعالة لتحقيق اهدافهم حيث تشكل هذه التنظيمات جانباً كبيراً من الخط

 .الألمو واأمن األشخاص

، ال تجرم تنظيمات االرهابية والتشريعات الجنائية الوطنية في تجريمها لل

تى مجرد مجرد أنشاء التنظيم او ادارته ولكنها تجرم أيضاً االنضمام اليه او ح

، وان التشريعات الجنائية تعبر عن التنظيم االجرامي الدعوة الى هذا االنضمام

ة او العصبة او الهيئة او الجماعة او بتعبيرات مختلفة مثل المنظمة او العصاب

 .)1(الخ ... الجمعية او التجمع 

ظيم االجرامي أياً كان شكله يفترض التعدد أي وجود أكثر من شخص نوالت

، ولكن ال يكفي التعدد لقيام التنظيم في أحد دد المشرع هذا العدد أو ال يحددهوقد يح

وذلك ان هذا التعدد نصادفه في ) الخ ... ، المنظمة ، الجماعيةالعصابة( أشكاله 

، ومن ثم فقد  ، ومع ذلك ال تعد جرائم تنظيماتجرائم التجمهر او االتفاق الجنائي

                                                 
)2( Wilkinson Paul , Terrorism versus Liberal Demoeracy , The problems of 

Response , in Contemporory terrorism Gutteridge William , The institute , . for 
the study of conflict , facts on file publication , 1975 , P . 29 .                                   

ر       2005 لسنة   13قد تضمنت المادة األولى من قانون مكافحة االرهاب العراقي رقم            )1( ى تعبي الجماعة  (( ، عل
ى                   )) المنظمة ي نصت عل ادة الت ذه الم د تعريف االرهاب في ه رد او جماعة           (( عن ه ف وم ب ل اجرامي يق ل فع آ

ردًا ا   تهدفت ف ة اس رار       منظم ع االض مية اوق ر رس مية او غي سات رس ات او مؤس راد او جماع ة أف و مجموع
ال الرعب   ة او ادخ دة الوطني تقرار والوح ي او االس ة االخالل بالوضع األمن ة او الخاصة بغي ات العام بالممتلك

 .والخوف والفزع بين الناس أو أثارة الفوضى تحقيقًا لغايات ارهابية 
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عنى الفقه بتعريف التنظيم االجرامي بصفة خاصة تعريف العصابة او العصبة او 

 : )2(المنظمة وكلها في معنى واحد 

او التنظيم الذي يتكون طلق على الجماعة أو التشكيل مصطلح العصابة يأن 

، وقد شاعت الفاض  أرتكاب أي من األنشطة االجراميةمن بضعة أشكال بقصد

،  او المنظمة او الشبكة االجراميةالتشكيل العصابي والتنظيم العصابي والمجموعة

وظهرت تشكيالت أكبر حجماً وأشد بأساً وأدق تنظيماً جمعت بين العديد من 

ى النقابات او االتحادات او االحتكارات االقتصادية المنظمات في أشكال أقرب ال

الضخمة فقد عرف البعض العصابة او المنظمة بأنها كل جماعة يتخير أفرادها 

 .)3(بعضهم البعض للعمل على تحقيق هدف مشترك أي كان أسمها 

 والمنظمات االرهابية تتميز ،ة تتميز بها التنظيمات االرهابيةوهناك خصائص معين

، ذلك ان سياسات بأن كالً منها جزء من منظمة أوسعد العديد من الدول على صعي

واستراتيجيات الجماعات االرهابية تواجه تحديات داخلية من وقت ألخر مما 

يساعد على تنامي الجماعات المنشقة والتي تحافظ في الوقت نفسه على أهداف 

 العنف ن أستخدامالجماعات االصلية مع تغيير في االسلوب فهي أما ان تصعد م

ر أتباع الطريق السلمي في ، او على العكس تقرأكثر من الجماعات االصلية

 : ، وفي الوقت الراهن يالحظ ان الجماعات االرهابية لها جناحان كفاحها

، كون هناك تنسيق بينهما او اليوجدأحدهما عسكري واألخر سياسي واما ان ي

، الذي ال يعد لعصابي واالتفاق الجنائيلتشكيل اوعلى هذا األساس هناك فرق بين ا

وأن يكون مقصوراً على الجريمة المتفق عليها في صورة تامة او في صورة 

 قانون العقوبات العراقي اشار اليهاشروع فيها وهو ال يتعدد بتعدد الجرائم وقد 

 .)1()59، 58، 57، 55،56( في المواد 1969 لسنة 111رقم 

                                                 
ارف باالسكندرية ،                 رمسيس بهنام ، شرح     . د )2( شأة المع ة ، من  ،  1990الجرائم المضرة بالمصلحة العمومي

  . 164 ص
  .164 صرمسيس بهنام ، المصدر السابق ، . د )3(
اق شخصين     ((  نصت على 1969 لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم ) 55(م   )1( ًا اتف ًا جنائي يعد اتفاق

ة او            او اآثر على ارتكاب جناية او جنحة م        ر معين ة او غي ر سواء آانت معين ال والتزوي سرقة واالحتي ن جنح ال
دة                       و لم وين ، مستمرأ ول على االفعال المجهزة او المستهلكة ألرتكابها متى آان االتفاق منظمًا ولو في مبدأ التك

ا وسيلة                      . قصيرة   اب الجرائم أو أتخاذه ه أرتك ائي من ان الغرض النه ى    ويعد االتفاق جنائيًا سواء آ للوصول ال
 )) .غرض مشروع 
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، حيث تتميز ة االجرامية عن التجمهربين العصبكما ان هناك فارق 

العصبة االجرامية في تالفي أرادات أعضائها على هدف مشترك في حين ان 

التجمهر يجمع بين أعضائه وحدة االنفعال بمحض الصدفة دون ان يعرف كل 

والعصابة أضافة الى ذلك يميزها . منهم األخر وال يربطهم تخطيط او اعداد سابق 

ترة زمنية ، وسعيها وراء هدف مشترك بوسائل قد تكون االستمرارية ولو لف

محددة في الغالب اوغير محددة ، ويتميز التنظيم هنا بالقوة والكثافة عن مجرد 

 .)2(االشتراك في الجريمة او اتفاق جنائي بغرض السرقة 

، هي أنشاء أو تخذها جرائم التنظيمات االرهابية، األولىوهناك صورتين ت

 والصورة ، جماعة او تنظيم او االنظام اليه ادارة او تنظيمتأسيس او بحث أو

ص، ولو لم يكن ، تجرم فيها التشريعات الجنائية أفعاالً مادية يأتيها الشخالثانية

 .عضواً في المنظمة

 : االرهاب بوصفه وسيلة للسلوك األجرامي -ب

رهاب ان المشرع المصري قد أورد بعض الجرائم التي يعتبر فيها اال 

شرع المصري بين ، وهذا ما ينفرد به المرد وسيلة للسلوك االجراميمج

، وتتضح أهمية دراسة االرهاب بوصفه وسيلة للسلوك التشريعات األخرى

، فعندما نقول ان  أصبح لالرهاب مدلول قانوني محدداالجرامي االن من حيث انه

 فيجب ان الجاني أستعمل االرهاب في أرتكاب السلوك المادي المكون للجريمة

 :)1(المشار اليه في هذه الفقرة يكون المقصود باالرهاب هنا االرهاب 
 

 .الركن المعنوي للجريمة االرهابية : ثانياً 

اب السلوك االجرامي يمكن ان يعرف الركن المعنوي للجريمة بأنه انتس 

، ويتمثل الركن المعنوي في هو االرداة التي يقترف بها الفعل، أي لنفسية صاحبه

، وهذه العالقة لها محل ين ماديات الجريمة وشخصية الجانيالعالقة التي تربط ب

في القانون وتتمثل في سيطرة الجاني على الفعل وأثاره وجوهرها االرادة  فالركن 

                                                 
  . 164 صرمسيس بهنام ، المصدر السابق ، . د )2(
  . 233 صأمام حسانين خليل ، المصدر السابق ، . د )1(
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المعنوي البد ان يقترن بفعل معين ويفترض انعكاساً لكل أجراء هذا الفعل في 

 .)2(نفسية الجاني 

 بر سبق األصرار هو أحد الظروف المشددة للقتل والمشرع العراقي أعت

 قد حدد عنصرين لتكوين ظرف سبق االصرار وهو  العراقيان المشرعكما 

على ارتكاب العنصر الزمني ويراد به الفترة من الزمن التي تمضي بين التصميم 

، وانه ال يمكن تحديد هذه الفترة بوقت معين بسبب أختالف الجريمة وبين تنفيذها

 والعنصر النفسي ويعني ان الجاني قد فكر ،ف كل جريمة وظروف مرتكبيهاظرو

فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم على مقارفته وهو هادئ 

 .)1(البال بعد ان زال عنه تأثير الغضب 

ي الركن وقد عبرت معظم التشريعات الجنائية عن موضوع االرهاب ف

، عتبرته جوهراً للجريمة االرهابيةحيث أ)) رهابغرض اال((المعنوي بعبارة 

لذا سوف نحدد ما ، اب ال تتحقق الجريمة االرهابيةبحيث أذا انتقى غرض االره

 .د االرهابي بوصفه جوهراً للتجريمهو الغرض او القص

 .هابي بوصفه ظرفاً مشدداً للجريمةالغرض االر

غرض عن طريق وسيلة ان االرادة تعرف بأنها نشاط نفسي اتجه الى تحقيق 

، أي هو النتيجة التي ف القريب الذي تتجه اليه االرداة، فأن الغرض هو الهدمعينة

بها ، ويكون الفعل هو الوسيلة التي تستعين يحددها القانون بصدد جريمة معينة

ويختلط الغرض في كثير من االحيان بالفاظ مثل ، االراداة ألدراك هذا الغرض

 .)2(ادة والغاية والباعث المصلحة والقصد واالر

لتالي ، وبا ودورها في وحدة الجريمة وتعددهاوال شكل في أهمية فكرة الغرض

، ولما ماثل بين الجرائمتها في تحديد ال، فضالً عن دورفي تعدد العقوبة او وحدتها

 :  غيره من الصور التي قد تختلط بهللغرض من دور مهم فأنه يجب ان نميزه عن

                                                 
  . 491 صرمسيس بهنام ، المصدر السابق ، . د )2(
رين         . د )1( ة النه ة الحقوق جامع ات ، آلي  ، دار الكتب علي جبار شالل ، احكام القسم الخاص من قانون العقوب
  . 129 – 124 ص ، 2010لوثائق ببغداد ، الطبعة الثانية ، وا
ادة        1969 لسنة   111قانون العقوبات العراقي رقم      )2( ي الم د الباعث   ) 38( لم يعتد الباعث حيث نص ف ال يعت

 . على ارتكاب الجريمة مالم ينص القانون على خالف ذلك 
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 : لحة  الغرض والمص-1

 ، ولكنها المصلحة الشخصية التيحة ليست المصلحة المحمية جنائياًيقصد بالمصل

طابق مع غرض ، والتي ال شك انها تتعود على شخص ما من جراء السلوك

التي قد يكون سديداً أو ، فالمصلحة هي االعتقاد بالفائدة الشخص من هذا السلوك

ر في السلوك الذي تتوقف عنده ، في حين أن الغرض هو الهدف المباشغير سديد

ق مع النتيجة في الجريمة السلسلة السببية للنشاط االرادي الموجه وهو يتطاب

، وعلى هذا يكون الفصل بين العمدية، وهو عنصر موضوعي وليس شخصياً

، فالمصلحة هي ل بين تصور الشيء وتحقيقه بالفعلالمصلحة والغرض هو الفاص

 هذه المصلحة بعينها وقت انتقالها من طور باعث االرادة، اما الغرض فهو

، فهي ور الذهني الى طور التحقق الفعلي، فالمصلحة تصور ذهني للغرضالتص

ترتبط بفكرة السلوك في حين ان الغرض يرتبط بالسلوك ذاته بعد تحوله من فكرة 

 .)1(الى أمر واقع 

 : الغرض والباعث -2

ة النفسية او االحساس او الدافع الباعث هو القوة المحركة لالرادة او العل 

 ،، كالشفقة او االنتقام او الغيرةدفع الجاني الى اشباع حاجة معينةالنفسي الذي ي

عن الجريمة ذاتها وال تدخل في تكوينها وتتعدد فال تدخل والبواعث أمور مستقلة 

لجريمة، فهي ال تدخل في  وهي تدفع الفرد ابتداءاً الى ارتكاب ا،تحت خصر معين

، ومهما تنوعت ال تؤثر في القصد الجنائي ومن ثم فأن عدم بيان الباعث ركانهاا

 في سالمة رجح ال ياًاله كليفيه او ابتناؤه على الضن او اغف تفصيالً او الخطأ

، والباعث بذلك هو تصور الغاية والدافع الى أشباع الحاجة ومن ثم فهو الحكم

ية، ، شريفة أو دينأياً ما كانت البواعثيتعلق بالغاية وال شأن له بالغرض، ونشاط 

لرئيسية المحركة ، فالباعث هو السبب الفعال او العلة اال يعتد بها قانون العقوبات

، ولكن الغرض هو العلة النهائية المباشرة التي ينشدها المتهم من للسلوك االجرامي

ني  وتتضح عالقة الباحث بالغرض في انه التصور الذه،وراء سلوكه الفعلي

                                                 
  .262ق ، ص أمام حسانين خليل ، المصدر الساب. د )1(
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للغرض ومن ثم فال تكون نتيجة الفعل مقصودة اال اذا كانت غرضاً للفاعل بمعنى 

، فال بد أن يكون تحقيق النتيجة هو محرك حقيقها هو باعث الفاعل على الفعلان ت

 كما ان للبواعث مفهومان أحدهما ،القرار االرادي الذي وقعت النتيجة تنفيذاً له

نبها علقة بالحياة النفسية للفرد من جميع جواالمتواسع ويشمل االسباب النفسية 

، واألخر مفهوم ضيق قاصر على الجانب العقلي يرتبط سواء العاطفة او االنفعالية

عض الى وضع  وهذا ما دفع الب،أساساً باالنفعاالت التي تصحبه ليشكل الباعث

ك  المنبعثة عن ادراالقوة الحاملة على السلوك االرادي((تعريف الباعث بأنه 

، وهذا يشمل حالتي السلوك االرادي سلباً او أيجاباً، وسواء كان وتصور الغاية

 فالباعث هو أدراك المنفعة والرغبة في ،االقدام واالحجام أي الدفع والمنع

 .)1()) تحصيلها 

 : الغرض والغاية -3

،  يعد بلوغها أشباعاً لحاجة معينة، بحيثالغاية هي الهدف البعيد لالرادة 

 ومن ثم فأن الغاية ،ان الباعث هو الرغبة فأن الغاية هي أشباع هذه الرغبةفأذا ك

، ويقصد تتجاوز النتيجة لتمثيل الغرض النهائي الذي يرمي اليه الجاني من فعله

يسعى بأرتكاب الجرائم الى هدف أبعد ، بينما الفاعل بالغرض هو الهدف القريب

 .)2(من ذلك وهو الغاية 

، فأذا كان الباعث يتواجد بتمثل الجاني للغاية التي اعثوتفرق الغاية عن الب

تشجع حاجاته ويرمي بسلوكه لتحقيقها فأن الباعث بذلك يتعلق بالجانب العاطفي 

الباعث له كيان نفسي في حكمها الجانب العقلي أي التفكير ،وللشخصية اما الغاية في

 .عيةحين ان للغاية طبيعة موضو

ي ال يعني بالباعث فهو ما يفسره المرء في نفسه وان قانون العقوبات العراق

، اذ طالما بقيت النوايات حبيسة النفسولو كانت تحمل في طياتها نوايا أجرامية 

ها عالوة على انها في هذه المرحلة ال نمن الصعوبة سير اغوار النفس ومعرفة كن

                                                 
  .263 صأمام حسانين خليل ، المصدر السابق ، . د )1(
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، ملموساًى وجودها مظهراً خارجياً  اال ان النية اذا دل عل،تسبب ضرراً للغير

، وأن مرحلة  متجاوزاً مرحلة التحضير للجريمة، وكانسلبياًأيجابياً كان أم 

اتها على البدء في التحضير للجريمة ال يعاقب عليها القانون طالما كانت ال تدل بذ

ة ، ولكنه يعاقب على هذه المرحلة استثناء من القاعدة العامة وفي حالتنفيذ الجريمة

، ال على  القانون بها وعاقب عليها الفاعلاذ اعتدو)) جنائياالتفاق ال((خاصة هي 

، انما على الفعل الذي دل على وجودها  وحسب فهذه ال تكون جريمة لوحدهاالنية

 .)3(والذي عده القانون جريمة 

لخارجي فالغرض والغاية يجمعهما ان كالهما له وجود مادي محسوس في العالم ا

، والغاية ريب في حين ان الغاية هدف بعيد ق، ولكن الغرض هدفوكالهما هدف

، األمر الذي جعل من وحدة قد تكون محركة لجرائم متعددة ومتناثرة فيما بينها

شديد العقاب في ، ألمن وحدة الغاية أساس التماثل الذي يتطلبه القانون لتالغرض

، ية في تطبيق أحكام تعدد العقوباتفي حين تظهر أهمية الغا، احدى حاالت العود

، فأذا كان الباعث ث فهي أقصى ما يبتغيه الشخصاعالبفالغاية هي وسيلة أشباع 

هو أدراك المنفعة والرغبة في تحصيلها فأن الغاية هي موضوع هذه المنفعة أي 

 .)1(اداة أشباع هذه الرغبة 

 : الغرض والقصد الجنائي -4

ف الفعل لى اقتراالقصد الجنائي هو فكرة جوهرها االرادة التي اتجهت ا 

ء كان الفعل عن قصد متعمد أو ، وأرادة الفعل هي واحدة سواالمخالف للقانون

مفرده ال والغرض بهي المعول عليها في هذا المجال، ، فأن أرادة النتيجة خطأ

، اذ لم يكن الفاعل قد ارتكب الفعل المادي الذي وصفه يتحقق به القصد الجنائي

، كما ان انصراف االرادة الى هذا الغرضالجنائي كوسيلة لتحقيق هذا القانون 

ون الفعل المادي دون انصرافها الى الغرض الذي يجعل منه جريمة في نظر القان

، فاالرادة هي الصفة المميزة للقصد الجنائي عن ال يكفي لتوافي القصد الجنائي

وال توجد هذه الصلة بين الباعث ، لجريمةغيره من صور الركن المعنوي ل
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نائي حيث ال يعتبر األول عنصراً في بناء الثاني فالباعث يضل خارج والقصد الج

 .)2(العملية السلوكية لسببين 

لتي انه يتوافر قبل تنفيذ أي خطوة في المشروع االجرامي فهو سبب االرادة ا -أ

 .حركت السلوك ولكنه خارج عنها

 ، وال أهميةلى الغاية عن طريق تصورها الذهنيان الباعث ينصرف ا -ب

نفسية التي تنصرف لتحقيق الغاية أو عدم تحقيقها ومن ثم فال أهمية للحالة ال

 .الى تلك الغاية

 في عدد من الجرائم ال ،والقصد الجنائي اما ان يكون عاماً وقد يكون خاصاً

خر يكتفي القانون بالعلم واالرادة لتحقيق الركن المعنوي بل يتطلب عنصراً ا

عل غاية معينة من اقتراف ، وهو انتواء الفاوييضاف الى عناصر الركن المعن

وهو ان الفاعل قد ارتكب جريمة معينة لكن فعله ، وهناك قصد احتمالي الجريمة

 . ع جريمة أخرى هي غير التي قصدهاادى الى وقو

 

، فالقصد المحدد هو ان  القصد المحدد والقصد الغير محددوهناك أيضاً

د غير محدد هو ان الفاعل قصد اما القص، الفاعل انتوى شخصاً محدداً بذاته

وان القانون ال يفرق في المسؤولية والعقاب بين ، شخصاً او اشخاصاً غير محددين

، وقد يكون القصد بسيط وقد محدد وبين حالة القصد غير المحددحالة القصد ال

ون في العقاب على الحالة يكون مصحوباً مع سبق االصرار وقد شدد القان

بالفاعل اتجهت الى ارهاب ويتبين لنا اذا كانت االرادة الخاصة  ،)1(األخيرة

 .)2(، األمر الذي يمكن معه اعتبار مقصد االرهاب مقصداً خاصاً اآلخرين
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 المبحث الثالث 
 األسس القانونية المشتركة لمكافحة االرهاب على المستويين الوطني والدولي

 

، وبالنـسبة لعالقـة     ة للتشريعات في تجريمهـا لألرهـاب      يالسياسة الجنائ تختلف  

 االرهاب بأركان الجريمة فهو اما ان يدخل في ركنها المادي او ركنها المعنـوي             

محمية بتجريم السلوك االجرامي فـي       المصالح ال  ، إن ليشكل عنصراً في أي منهما    

وك ان الـسل  ، كمـا    في العديد التـشريعات الجنائيـة     االرهاب تكاد تكون واحدة     

ئر انمـاط   االجرامي في االرهاب أيضاً يتمتع بخصوصية هذه التشريعات عن سا         

 في الجرائم االرهابية بوصفها من      ، واذا كان االشتراك   السلوك االجرامي االخرى  

 حيث  ،، تحكمه قواعد تتميز عن القواعد العامة للمساهمة الجنائية        من الدولة جرائم أ 
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ريمهـا لـال رهـاب يمكـن ان يؤكـد           ان المطالع للتشريعات الجنائية فـي تج      

 :)1(مالحظتين

ان المصالح الجنائية المحمية بنصوص تجريم االرهاب تكاد تتفق في  -االولى 

معظم التشريعات حين تهدف هذه النصوص الى حماية النظام العام وحماية 

، السياسي واالقتصادي واالجتماعياالستقرار الداخلي والمحافظة على كيان الدولة 

ه االرهاب في نفوسهم لطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين ضد ما يثيروبث ا

، وقد فرضت هذه المصالح الحيوية ان يكون السلوك االجرامي من رعب وخوف

في االرهاب متميزاً في العديد من التشريعات الجنائية ببعض الخصائص التي من 

 . الح الحيويةهذه المصشأنها ان تجعله على قدر من الخطورة بحيث يهدد 

 ترتكب ضد أمن ونظراً لخطورة الجرائم االرهابية بأعتبارها جرائم -الثانية 

، فأن التشريعات الجنائية تجرم السلوك االرهابي في حد ذاته الدولة وأستقرارها

وقد انعكس ذلك على تجريم اعمال ، ن انتظار لتحقيق نتيجة ضارة عليهدو

 حيث توسعت التشريعات الجنائية في ذلك ،المساهمة الجنائية في هذا السلوك

توسعاً ملحوظاً يتناسب مع ما يمثله السلوك االرهابي من خطورة شديدة على عدد 

من  المصالح الحيوية والمهمة التي يهدف المشرع الى حمايتها بنص التجريم 

الجنائية المحمية بتجريم ، المصالح عوعلى ذلك يمكن ان نبحث في هذا الموضو

 .ر المساهمة في الجرائم االرهابية، وصواالرهاب

 لمصالح الجنائية المحمية بتجريم اإلرهاب ا: أوالً 

تقوم النظم الوضعية الى حماية المصالح الحيوية في المجتمع سواء تعلقـت     

، وسواء كانت لها    خال... هذه المصالح بنواحي اجتماعية او سياسية او اقتصادية         

صالح ، وأقوى وسيلة تشريعية لحماية هذه الم      رديةصفة القومية أم كانت مصالح ف     

، هذا فضالً عن وجود وسائل تشريعية أخرى مثـل          الحيوية هي التشريع الجنائي   

، فالمشرع عندما يقـدر ان      دارية او حتى الحماية الدستورية    الحماية المدنية او اإل   

وفـي  ،  فأنه يدخل ويعتبر االعتـداء عليهـا      مصلحة معينة ترقى الى مرتبة عالية       
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ما تتوافر لها   ، والمصلحة عند  يضاً بتحديدها يشكل جريمة جنائية    صورة يقوم هو أ   

، تسمى مصلحة قانونيـة  لى أي صورة سواء مدنية أو جنائية، عالحماية التشريعية 

، اما اذا شملها القـانون الجنـائي بحمايتهـا     ي أنها ذات اعتبار في نظر المشرع      أ

د تعريضها للخطر جريمة فأنها تـصبح     بحيث جعل من ألحاق الضرر بها او مجر       

 .)1(مصلحة قانونية محمية 

بالمرونة ، ولكن معناها يتسم     فهو واضح وال يحتاج الى بيان     )) المصلحة((ان اسم   

، ذلك ان الفرد يفـزع      وشموله للعديد من الصور، مما يستوجب وضع تعريف لها        

، وال  شـارع  شريعة من    في جميع تصرفاته الى تحصيل منفعة، وعلى ذلك تصدر        

 لمصلحة يكون السبيل أليها هو ما شـرعه او          ، وال حكم من حاكم اال     أمر من آمر  

ى توفيقهـا بـين المـصالح        صالحيته التشريعات تتحـدد بمـد      ،أمر او حكم به   

، فـال   عقاب في آن واحد   ، بحيث تكون المصلحة هي مناط التجريم وال       المتعارضة

، وال عقاب على فعل اال اذا حقق        جتمعاذا كان ضاراً بالفرد او الم     تجريم لفعل اال    

، هو تعريف المصلحة من حيث نتيجتها      و ،تنفيذ العقاب مصلحة لألفراد او المجتمع     

ان ،  )1(في حين ان وضع تعريف للمصلحة يجـب ان يكـون مقـرراً لحقيقتهـا                

، بحيـث ال     كما يذهب الى ذلك جانب من الفقه       المصلحة تعد أحد أركان الجريمة    

سلوك المتهم النص العقابي ولكنه يجب ان ينطوي كـذلك علـى            يكفي ان يخالف    

، او  مة بانتقاء االعتداء على المـصلحة     األضرار بمصلحة محمية وأال انتقت الجري     

، ألن السلوك بذلك يفقد مفهومه االجتماعي       لم تكن هذه المصلحة موجودة أصالً     اذا  

ة يتبلور في الفعل     فركن الجريم  ،وأهميته القانونية ليصبح مجرد حدث طبيعي سيئ      

لتجريم وصفة الالمشروعية   الذي يربط بين االعتداء على المصلحة المحمية بنص ا        

 .للواقعة

 فالقانون اذ يقدر ضرورة حماية دعائم معينة في المجتمع إلشباع حاجـات        

 ليتمكن بذلك مـن     ،معينة فأنه يقوم بحمايتها ألنها تمثل مصالح مهمة لهذا المجتمع         

فيلة برسم الحدود لمختلـف   ويمدها بالضوابط الك،ياة في المجتمع  ان يحكم سير الح   
                                                 

 115 صعلى جبار شالل ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مصدر سابق ، . د )1(
  .113 – 112أمام حسانين خليل ، المصدر السابق ، ص . د )1(



344 
 

، ومن ثم فال يقل عند      ن مظاهر الحياة بجوانبه المختلفة    ، فالقانون مظهر م   األنشطة

حد حماية المصالح الجماعية الفرية ولكنه يتجاوز ذلك الى تطوير هذه المـصالح             

ـ            صالح الحقيقيـة لهـذه     في نطاق ما تبتغيه من أهداف يصل بذلك الى حماية الم

األهداف ثم تطوير مفهوم تلك الحماية بما يتناسب وتطور الحيـاة فـي المجتمـع               

فالقانون يحاول ربط نظمه باالحتياجات والمصالح الفعلية ويهدف الى تطوير هذه           

  .)2(النظم لتالحق تطور المصالح

 :تحديد المصالح محل الحماية القانونية  - 1

تحديد صور   معينة لتحديد المصالح الجديرة بالحماية ثم        القانون يسلك خطوات  إن  

ليها بأي شكل سواء مـدني او       ، وبعد ذلك يضفي حمايته ع     المساس بها ثم تقسيمها   

فهناك صورتان لحماية ذات     اما بالنسبة لصور الحماية القانونية للمصلحة        ،جزائي

ث يحمي كل   ، األولى ان يورد القانون أكثر من نص لذات المصلحة بحي          المصلحة

 وقـد   ،صلحة الكلية محل الحماية األصلية    نص مصلحة جزئية تدخل في نطاق الم      

تكون صور الحماية للمصلحة في أكثر من فرع من فروع القانون مثل حق الملكية         

، رم قانون العقوبات االعتداء عليـه     الذي ينص عليه الدستور والقانون المدني ويج      

، فالقانون  الذي يخرجها عن هدفها المنوط بها     وهذا يتحدد على المساس بها بالقدر       

االجتماعيـة  يعتبر بمثابة تنظيم اجتماعي يسعى الى إشباع اكبر قدر من الحاجات            

 . بأقل قدر من التضحيات

 :  التشريع الجنائي في تحديد المصالح في اإلرهاب -2

 انون العقوبـات  قامت المصلحة بدور بارز في التشريع الجنائي وخاصة في ظل ق          

، وكـذلك   ذي يمكن من خالله استقرار فلـسفته      ، والمعيار ال  حيث هي محل حمايته   

، تحديد أركانها وعناصـرها المختلفـة     فهي معيار وصف الجريمة وبيان نوعها و      

ومن خالل المصلحة يمكن تحديد نطاق األفعال التي تندرج تحت نـص التجـريم              

 والمـصالح   ،حميـة تدائها على المـصلحة الم    العوالتي تتصف بعدم المشروعية     

ة االجتماعية التي يحميها القانون الجنائي يمكن ان تتـصل بكـل نـواحي الحيـا              

                                                 
)2( Loyd Dennis L. the ides of law , pelican , 1970 , P . 280 .                                    



345 
 

إدارية مقررة بمقتضى   ، فتتناول مصالح سياسية و    االجتماعية لإلنسان في المجتمع   

، وبذلك تكون هذه المصالح قد وصلت الى درجة تستحق لخطورتها            قوانين أخرى 

 . ته ان يشملها المشرع الجنائي بحماي

 :  صور وأساليب الحماية الجنائية للمصالح -أ

القانون الجنائي ال يحمي مصلحة المجني عليه بوصفها مصلحة شخصية بـل            إن  

لكونها ضرورية والزمة لكيان المجتمع وسالمته فجميع المصالح المحمية جنائيـاً           

يـة  ، وما يعد مـصلحة اجتماع     تمعفردية أو متصلة بالدولة تهدف الى صيانة المج       

جديرة بالحماية بتعلق بفلسفة المشرع وعقيدته ورأيه الـذي يرتبـه علـى ذلـك               

 وإذا كان المشرع الجنـائي  ،فالمشرع قد يرى كفاية الحماية المدنية للمصلحة ذاتها    

يستهدف حماية مصلحة عامة في فئة معينة من الجرائم بحماية اسـتقرار األمـن              

 ، مصالح خاصة ومنها جـرائم     جرائممن خالل ذات ال   االجتماعي فأنه يحمي أيضاً     

مشرع في حمايتـه للمـصالح      تختلف أساليب ال  و،  أمن الدولة والجرائم االقتصادية   

، فهو يبدأ في تصنيف الجرائم وتوزيعها علـى أبـواب وأقـسام قـانون               الجنائية

، ويتم تقسيم   المصلحة العامة وأخرى ضد األشخاص    هناك جرائم ضد    ،فالعقوبات  

اً الى جرائم ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم ضد          المصلحة العامة أيض  

المصلحة العامة اإلدارية، أما الجرائم الخاصة باألشخاص فتقـسم الـى جـرائم             

وإذا كانت الجرائم التي تعتدي على المصلحة       ،  وهكذا... أشخاص وجرائم أموال    

التفرقـة  الخاصة تتضمن اعتداء على المصلحة العامة في نفس الوقت فأن معيار            

بينهما سيكون هو المصلحة محل االعتداء المباشر فالقانون الجنائي يقـوم ببحـث             

 .)1(مالئمة تغليب المصلحة العامة والتضحية بالمصلحة الخاصة عند تعارضهما 

والمشرع في إسباغ حمايته الجنائية للمصالح يتبع أساليب تختلف باختالف          

لمصالح وبالنـسبة لـصور حمايتهـا       درجة المساس بالمصلحة وبالنسبة ألهمية ا     

 :)2(بالمصلحة محل الحماية وكاالتي 
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 : بالنسبة لدرجة المساس بالمصلحة المحمية -االسلوب االول 

يكتفي المشرع في بعض األحيان بتعريض المصلحة المراد حمايتها للخطر           

، او يساوي بين تعريض     رر فعلي هذا ما يسمى جرائم الخطر      دون ان يصيبها ض   

، او انه يـشترط ان تـصاب المـصلحة          حة للخطر وإصابتها بضرر فعلي    لمصلا

من ناحية أخرى قد يحمـي المـشرع        ،  المحمية بضرر فعلي ليسبغ عليها حمايته     

 هذه المصلحة بعلم وإرادة     مصلحة ما بجريمة عمدية فيشترط ان يتم االعتداء على        

 . بالمصلحةالعمدي لعمدي وغير ارر ، وفي أحيان أخرى يساوي بين الضالجاني

 :  بالنسبة ألهمية المصالح -االسلوب الثاني 

مصالح التي قرر جدارتها    ان المشرع يجرم كافة صور األضرار الفعلي بال        

، وقد يحمي المشرع مصلحة أقل أهمية من الضرر الفعلي بالمصلحة وهو            بالحماية

بـاً عليـه    ه شروعاً معاق  تعريضها للخطر من خالل تجريم البدء في التنفيذ باعتبار        

، وقد يصل المشرع الى تجريم مجرد األعمال التحضيرية اذا ارتفعت           ويكون ذلك 

ائها على مصلحة   في أهميتها الى درجة من الخطورة قدر جدارتها بالتجريم العتد         

وقد يجرم مجرد العزم على ارتكاب الجريمة والذي ال يعـدو ان            ،  جديرة بالحماية 

العام في التجريم حيث ال تجريم على النوايا        يكون نية داخلية خروجاً على األصل       

والبواعث ولكن المشرع في ذلك يقدر مدى خطورتها فيتدخل للعقاب عليها ألنهـا             

 .ديداً أو أضراراً بمصلحة قانونيةمن وجهة نظر تشكل ته

 :  بالنسبة لصور الحماية الجنائية -3

المـصالح  تتعـدد   ، او    قد تتكرر في عدة نصوص     الحماية الجنائية لمصلحة واحدة   

دد النصوص ال يعني تكرار     ، وفي هذه الحالة فأن تع     المحمية بنص تجريمي واحد   

، وانما يعني ان كل نص من       تقصيراً في فن الصياغة التشريعية    ، مما يعد    الحماية

نصوص التجريم الذي يحمي المصلحة ذاتها انما يهدف الى حمايتها مـن وجهـة              

المصالح المحميـة    وان حالة تعدد     ،ص األخر تختلف عن تلك التي يرمي اليها الن      

، سوف يؤدي الى عقاب مرتكب الجريمية بعقوبتين عن فعـل           بنص تجريمي واحد  
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هذه ن المشرع في    فضالً عن أ  ،  بمصلحتين لذا ال تؤيد هذه الحالة     واحد لكونه أضر    

 .)1(الحالة يفرض عقاباً واحداً 

  مضمون المصالح المحمية بتجريم االرهاب - 4

وك االرهابي في مضمونه هو اعتداء على مصالح عليا في الدولة ومن ثم فأن              السل

من الدولـة مـن جهـة       بعض التشريعات ادخلت جرائمه ضمن الجرائم الماسة بأ       

 وأياً كان االمر فأن االرهـاب هـو         ،الداخل مثل مصر، او ماسة بشخصية الدولة      

الحـالتين ال   والشـك ان     ،اعتداء على األمن سواء كان أمن الدولة او أمن األفراد         

، واالرهاب في ذلك يشبه الجرائم العادية حيث انها جميعـاً           تنفصالن بل تتالزمان  

 والجـرائم الماسـة     ،تعد أخالالً باألمن العام الذي ال ينفصل عن األمن الشخصي         

 .يةبأمن الدول بصفة عامة تعد اهدار لمصلحتها في سالمة امنها بصفة شخص

نظراً ت اعمال االرهاب في صورة جرائم ضد أمن الدولة  لقد تبنت معظم التشريعا   

، ولما كانت التشريعات تعتبر مصلحة الدولة فوق كـل          ألتسامها بخطورة استثنائية  

، لحماية الدولة من التيارات     ء عليها يشكل أخطر انواع الجرائم     اعتبار فأن االعتدا  

حركات الفاشية في   ، مثل ال  ألساسية االقتصادية واالجتماعية  التي تعارض نضمها ا   

 .ية في روسيا والنازية في ألمانياايطاليا والشيوع

وأجماالً فأن المصالح  المحمية في جرائم امن الدولة هـي تلـك المتعلقـة           

اسية الالزمة عليها ومن ثـم      بحماية الدولة في تنظيمها السياسي وفي الشروط األس       

، لها واستقاللها ووحـدتها   كامبتحمي  ، فالدولة بوصفها تنظيم لمجموعة أفراد       أمنها

يفتها عن  ، كما تباشر لدولة وظ    جرم أي أفعال عدوانية ضد سلطاتها     ومن ثم فهي ت   

، ومن ثم تضمن لها مباشرتها لوظيفتها وسيادتها وكـل          طريق حكومتها الدستورية  

 .)1(نص قد يكفل بحماية جانب من تلك المصلحة 

                                                 
 137صن ، االرهاب في القانون الجنائي ، المصدر السابق ، محمد مؤنس محب الدي. د )1(
)1( Cartier Elisabeth , Leterrovism dansle noveauce de penal francais , revue de 

science criminelle eted droit penal compare , No 2 , aur – Jain , 1995 , P . 236 .    
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ة بعـض المـصالح      المشرع الجنائي في تجريم اإلرهاب يستهدف حماي       ان

الجـرائم بهـذا    )) كـاراال   (( ، وقد قسم الفقيه االيطـالي       ل التجريم حالتي تمثل م  

 :)2(االعتبار إلى نوعين 

، جرائم طبيعية مثل االعتداء على الحق في الحياة وسـالمة الجـسم             النوع األول 

 .والشرف والحرية الشخصية 

وهي التي ترتكب    للمجتمع   ، جرائم اجتماعية تعتمد على حقوق عامة      نوع الثاني وال

العامـة والـدين والجـرائم      ، واألخالق واألمن العام والـصحة       أضراراً بالعدالة 

 .السياسية

ما الـسالمة العامـة     وأمن الجماعة الذي تمثله المصالح االجتماعية يعني أمرين ه        

 العامة كـالغزو    ، والسالمة العامة تعني سالمة الجماعة من الكوارث       والسالم العام 

تي تخل  ، اما السالم العام فيعني سالمة الجماعة ازاء االفعال ال         روب والزالزل والح

 والمـصلحة   ، األفراد من انتزاع ما يرونه حقاً بـالقوة        بالنظام فيها وهي تعني منع    

الجنائية التي يحميها المشرع من خالل تجريم السلوك االرهابي يمكن ان تتلخص            

 في األصل اعتداء علـى      ألن االرهاب هو  ،  حق األمن للدولة واألمان لألفراد    في  

، ولكن اذا كان هذا يختلط مع بعض المصالح في العديد مـن الجـرائم               هذه القيمة 

االخرى اال انه يمكن ان نرصد مصلحتين اساسيتين من خالل ما هـو وارد فـي                

التشريعات وتجريمها للسلوك االرهاب هما حماية النظام العام والحد من التخويف           

 : والرعب 

  حماية النظام العام -أ

، تي استحدثت تجريما خاصة باالرهاب    ، سواء تلك ال   ان التشريعات الجنائية للدول   

، يوضح ان تجريم السلوك االرهـابي       التي اعتبرت االرهاب جريمة عادية    او تلك   

، ولكن مع اختالف في درجة األخالل بهذا        افيها يهدف الى حماية النظام العام فيه      

 فيما يشمله هـذا النظـام مـن         ، وكذلك مع خالف   ثل سلوكاً ارهابياً  لنظام الذي يم  ا

 . عناصر

                                                 
  .119سابق ، ص أمام حسانين خليل ، المصدر ال. د )2(
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  الحد من التخويف والرعب -ب

ان ما يميز االرهاب عن غيره هو قصد اشاعة الرعب بين اوسـاط عـدد غيـر                 

، وبذلك فاالرهاب في األصـل ال        الناس وهذا هو الهدف من االرهاب      محدود بين 

، لكـن   الل بالنظام العام من هذا الطريـق      االخيستهدف ضرب المباني وتخريبها و    

 وهـز شـعورهم     ،هو زعزعة ثقة المواطن في الحكومة     المرجو من هذا الطريق     

، مما يجعلهم في حالة ترقب شديد وهلع كبير فـي احتمـال             باألمن في كفها بشدة   

 من اجل هذا فقد ركزت معظم التشريعات تقريباً سـواء           ،حدوث هجمات ارهابية  

ـ          الوطنية او ا   ارات لدولية المعنية بالسلوك االرهابي على اظهار هذا العنـصر بعب

، ولكن القاسم المـشترك     تترواح بين الغموض وااليضاح، وبين االتساع والضيق      

 .)1(الهتمام به سواء صراحة او ضمناًفيها كلها هو ا

 اتخذ االرهاب منعطفاً جديداً في اآلونة االخيرة فبعد ان كان موجه الـى              

، مما استدعى ابرام االتفاقيـات الدوليـة        والقادة السياسيين والدبلوماسيين  الرؤساء  

، واالتفاقية الدولية بـشأن قمـع       1937 لهم مثل اتفاقية جنيف لعام       لتوفير الحماية 

ماية دولية في نيويورك لعـام      ومنع الجرائم المرتكبة ضد االشخاص المتمتعين بح      

من االفراد العاديين فلم يعد يقصد      ، فقد اصبح االرهاب يوجه ضد المدنيين        1973

من ارهاب شخصي الى     فتحول   ،شخصاً بعينه بل اصبح ال يهمه الشخص الضحية       

، وذلك بهدف خلق اضطراب كبير وبث الخوف في مجموعـة           ارهاب ال شخصي  

علـى االسـتجابة    مستهدفة اكبر واوسع من الضحايا الحاليين بغرض اجبـارهم          

 جو من الخوف واالحباط والفـشل       قابيون الى خل  ، فيعمد االره  للمطالب االرهابية 

من اجل اجبار او تفويض او ابتزاز ضحاياهم ويدل على ذلـك نـوع االسـلحة                

المستخدمة من  الغام وقنابل وغازات سامة واستخدامهم مناطق حيويـة بوسـائل             

 نفسه بمؤامرة هوجاء ليس      ومن ثم اصبح االرهاب الدولي نفسه يعبر عن        ،همجية

هو يقصد جزء من السكان دون تمييز وال يستهدف افراد معينين بسبب            ، ف لها هدف 

فمهما تعددت وسائل االرهاب فان هدفه واحد بالنسبة للفاعل وهو بث           ،  مسؤولياتهم

                                                 
 154صمحمد مؤنس محب الدين ، االرهاب في القانون الجنائي ، المصدر السابق ، . د )1(
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وقد كـان هـذا     ،   الهلع بغرض الوصول الى هدف معين      الرعب واشارة حالة من   

مكافحة االرهاب  لالهدف على المستوى الدولي هو محل اعتبار اول معاهدة دولية           

، عندما اعتبرت عمليات االرهاب هي تلك الموجهـة الـى           1937في جنيف عام    

، كما ان    لدى طائفة من السكان او الجمهور      دولة ما وتقصد اثارة الخوف والرعب     

البحث في التجريمات النوعية لصور االرهاب الدولي يستشف منها تجريم الصور           

لدى الضحايا مثل احتجاز الرهـائن وخطـف        اإلرهابية التي تثير الفزع والخوف      

 .)1(الطائرات 

  على المستوى الدولي -

أن االتفاقيات الدولية التي تجرم بعض مظاهر السلوك اإلرهـابي مثـل خطـف              

، يظهر أن المصلحة المحمية من      جاز الرهائن وحماية الدبلوماسيين   الطائرات واحت 

، مثل تـأمين    ن في بعض مظاهره   ئم تتمثل في النظام العام الدولي، ولك      هذه الجرا 

لطيـران  المالحة الجوية من خالل ثالث اتفاقيات متوالية اضطلعت بها منظمـة ا           

، والتي  1971، ومونتريال عام    1970، والهاي عام    1963المدني في طوكيو عام     

، فعال وفرض العقوبات القاسية لها    ألزمت التشريعات الوطنية بتجريم مثل هذه األ      

 . )2( البشرية تنطوي على المساس باألمن الدولي العام فهي جرائم ضد أمن

 ابية مثل بلجيكا فقد أصدرت أيضاً     وفي الدول التي لم تتعرض لهجمات اره      

وفي انكلترا تم ترجمة  لطائرات وحماية الطيران والغارات،   قوانين تجرم اختطاف ا   

درت المصالح الدولية في صورة مصالح وطنية تجعل العقاب عليها عالميـاً فـص            

، والتي  1971،  1973،  1974،  1967العوام  قوانين خاصة بالمالحة الجوية في ا     

، والذي تم تعديله بقانون أمـن       1982في قانون انتهاك األمن لعام      صبت جميعها   

                                                 
  . 89 ، ص 1994محمد عبد اللطيف عبد العال ، جريمة اإلرهاب دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، . د )1(
)2( De Schutter Art , Prevetion , Legislation , and Research Pertaining to 

tevrrorism in Belgium , in . Terrorism and erminal Justic , 1995 , P . 55 .              
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، فضالً عـن القـوانين الخاصـة بحمايـة          1990لمالحة الجوية والبحرية عام     ا

 .)1(الدبلوماسيين وأخذ الرهائن 

 السلوك االجرامي في االرهاب مفهوم : ثانياً 

 على تعـداد     ان تشتمل قاعدة التجريم     في تجريم السلوك االجرامي ليس ضرورياً    

، ولعل من االصلح اغفال هذا التعداد خـشية ان يـأتي            جامع لصور هذا السلوك   

، ومن هذه الوجهة يمكن     اطة بكافة الصور الجديرة بالعقاب    القانون قاصراً عن االح   

، الذي حـدد لـه القـانون        لى جرائم ذات شكل محدد مثل النصب      تقسيم الجرائم ا  

 . )2(وسائل معينة ، واخرى ذات شكل حر مثل الفعل الفاضح العلني 

 في كل الحـاالت وفـي كافـة         ومع ذلك فأياً كانت صور السلوك االجرامي فأنه       

رة ، أي ينبعث من الشخص في صو      ادياً القانونية للجريمة ينبغي ان يكون م      النماذج

،  يكون سلوكاً ايجابياً او سلبياً     ، والسلوك االجرامي قد   ادية قابلة ألن يعاينها غيره    م

والسلوك االيجابي هو الذي يستخدم فيه الجاني اعضاء جسمه بحركـة واحـدة او              

، وهو امتنـاع    م االيجابية، اما السلوك السلبي    عدة حركات وجرائمه تسمى الجرائ    

، اليجابي هو الوجود الواقي للسلوك    سلوك ا الفاعل عن سلوك معين فالمعيار في ال      

في حين ان معيار السلوك السلبي هو عدم الوجود أي ما تخلف وكـان يجـب ان                 

  . )3(يتحقق 

، السلوك بالترك او باالمتناع مثـل       يضاف الى هذين النوعين من السلوك     و

من قانون العقوبـات     382االمتناع عن تسليم طفل الى من له حق حضانته المادة           

، حيث يتطلب فيها القانون نتيجة تظهر فـي العـالم الخـارجي بـسبب               لعراقيا

 .)1(االمتناع

                                                 
)1( Moist Dominique , Les democraties a Lepreure Des terrorisms , in : 

terrorisms et democratie , institute francais des relations : internationals (ed) , 
Politique etrangere , 4/86 , 198 , P . 924 .                                                                    

داد       . د )2( ضاري خليل محمود ، البسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام ، الناشر صباح صادق جعفر ، بغ
  . 84 – 83 ص ، الطبعة األولى ، 2002، 
داد ، من دون سنة                  واثب. د )3( ة ببغ ة داود السعدي ، قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتب ، المكتبة القانوني

  .89 – 88 صطبع ، 
  . 94 صعلي جبار شالل ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، المصدر السابق ، . د )1(
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وعلى ذلك فالسلوك االجرامي هو النشاط المادي االرادي الخارجي الذي يـصدر            

 فالسلوك االجرامي   ،عن الجاني ليحقق النتيجة االجرامية التي يعاقب عليها القانون        

 فالمقصود هو التغيير    ،ني ويعاقب عليها القانون   ذها الجا مواقف ايجابية وسلبية يتخ   

الذي يعتد به المشرع في النص الجنائي ويستلزم لكي يسأل الفاعل عـن سـلوكه               

 .ابطة سببية بين نشاطه والنتيجةوجود ر

وبعد عرضنا لمفهوم السلوك االجرامي والنتيجة االجرامية والتي تتمثل في          

، فأنـه يجـدر علينـا ان        خالل التشريع  يحميها القانون من     االعتداء على مصلحة  

جنائية المحميـة فـي     نتعرف على مفهوم كل من السلوك االجرامي والمصلحة ال        

 . تجريم االرهاب

فالسلوك االجرامي في االرهاب ال يختلف فـي جـوهره عـن الـسلوك              

، وعلى  قانون العام االجرامي في الجرائم االخرى التي تتسم بالعنف وفقاً ألحكام ال         

، والجنح التي تعاقـب     الرهاب يتكون من مجموعة الجنايات    القول بأن ا  ذلك صح   

والكشف عن الطابع االرهابي في     ،  عليها االغلبية العظمى من التشريعات الداخلية     

، حيـث يفتقـر     وذج تحليلي للسلوك االرهابي ذاتـه     أي سلوك يكون من خالل نم     

ور هـو نـشاط     أي صورة من الص   ، فاالرهاب في    حاالرهاب الى المفهوم الواض   

، وك او النشاط في وصف جنائي مستقل      ، ومع هذا يصعب تكييف هذا السل      اجرامي

، حيث تتعـدد اشـكال االرهـاب        مفهوم القانوني لالرهاب غير محقق    ذلك ألن ال  

واساليبه مما دفع العديد من التشريعات الدولية والوطنية الى العزوف عن مـسألة             

للسلوك يتوقف على الطريقة التي اتبعهـا       ، ومن ثم فأن التكييف الجنائي       عريفالت

 .ني او الدولي في محاربة االرهابالمشرع الوط

 ان التشريعات الوطنية والدولية وخاصة تلك التي وضعت تعريفاً لالرهاب          

، او هـو    ر االرهاب سلوكاً عنيفاً في ذاته     يتضح ان القائم المشترك بينها هو اعتبا      

، فالعنف يمثل أهم خـصائص      وة او التهديد  ف سواء من خالل الق    سلوك يهدد بالعن  

، فالسلوك االرهابي هو استعمال     رهابي او هو احد خصائصه الجوهرية     السلوك اال 

 أشخاص رسميين او    للعنف بأي شكل من أشكاله وسواء تم توجيه هذا العنف ضد          
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 والعنف فـي    ،الخ... ، عن طريق القتل او الخطف او االحتجاز         مواطنين عاديين 

ف الى الشدة والقسوة ويتمثل في أي صورة من صور الضغط علـى             اللغة ينصر 

، وهناك نوعين   ال هذا العنف   ما كان يقوم به لو     شخص ما بهدف دفعه الى تصرف     

، وثانيهما هـو    اقة الجسدية والطاقة الميكانيكية   من العنف أحدهما مادي ويشمل الط     

، فهو يكـون فـي    العنف من اثر على ارادة االفراد    العنف المعنوي وهو ما يتركه    

 .)1(صورة صراع بين ارادتين 

واذا كان معظم صور السلوك االرهابي تتمثل في استخدام العنف او احـد             

، فأن الواقع يؤكد وقوع بعض اعمال االرهاب        اته مثل القوة او التهديد بالعنف     مشتق

عنف لوصف هذا الـسلوك      ولكن هل يكفي مجرد استخدام ال      ،بدون استخدام عنف  

، وعلى هذا األساس يمكن القـول        ام توجد محددات تحيط بهذا العنف      ،بيبأنه ارها 

، باستثناء حـاالت    السلوك اإلرهابي هو العمل العنيف    ان المتغير الثابت في تحليل      

نادرة قد يقع فيها السلوك اإلرهابي بدون عنف، وهناك متغيرات غير ثابتة في هذا              

والتي تقسم الى الطابع التنظيمـي      التحليل تكشف عنها دراسة التشريعات المختلفة       

، حيـث ان النمـوذج      مالبسات المكونة للـسلوك اإلرهـابي     للسلوك اإلرهابي وال  

اإلجرامي قد تتوافر فيه عناصر ال تتوقف على أرادة الفاعل تمثل المحيط المادي             

، او  د تكون، صفة في الفاعل او المجني عليه       الذي يسلك فيه الفاعل سلوكه والتي ق      

كان ارتكاب الفعل او أداة معينة وتسمى المالبسات المكونـة للـسلوك            زمان او م  

 .)2(اإلجرامي وهي قد تكون سابقة او معاصرة للفعل 

 

 :  سمات العمل اإلرهابي -
 

هناك عنصرين لسمات السلوك االرهابي وهي الطابع التنظيمي والمالبسات          

، فلم تكتف معظـم     لسلوكأما الطابع التنظيمي لهذا ا     ف ،المحيطة بالسلوك االرهابي  

التشريعات بالنص على الصورة المادية للسلوك بشكل محدود ولكنها تطلبت الـى            
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 هذا  ،ء ارتكب هذا السلوك فرد او جماعة      جانب ذلك ان تكون في شكل منظم سوا       

اجرامي سواء نفذه فرد    يعني ان يأتي السلوك االرهابي في اطار مشروع ارهابي          

 .او جماعة 
 

، وهي االعمال التي تسبق القيام بالسلوك االجرامي        لتحضيريةاما االعمال ا  

ان القـانون ال يعاقـب   ا، حيث المخالف للقانون وقد سبق ان اوضحنا ما يقصد به     

 وبخاصة جـرائم    ،على االعمال التحضيرية اال اذا كانت تشكل بحد ذاتها جريمة         

م معه في تشديد    التنظيمات االرهابية ولكون هذه  الجرائم تشكل خطورة شديدة يلز         

العقاب عليها وان هذه الخطورة تتضح في االنصياع االعمـى ألفـراد التنظـيم              

قدرة افـراد   ، وعدم    هذا التنظيم دون مناقشة او شروط      لالوامر الصادرة من قادة   

، ويعطي ذلك التنظيم قدرة أكبر علـى التخطـيط للجـرائم            التنظيم الى االنسالخ  

يع االدوار بين افراد التنظيم كما يوفر مزيداً مـن          والتنفيذ الدقيق لها من خالل توز     

، كما ان وجود الكيان المـنظم       ل االتصال التي تمثل خطورة كبيرة     األسلحة ووسائ 

يمكنه من اخفاء نشاطه في صورة اعمال مشروعة ومن ثم يستطيع تلقـي الـدعم        

 . )1(لزيادة حجم وخطورة عملياته 
 

شريعات تنص علـى تجـريم المنظمـات        لذا ولكل هذه االسباب نجد ان معظم الت       

االرهابية وليس هناك ما هو يدل على ذلـك مـن ان انكلتـرا جرمـت الجـيش                  

  1989، بل ان قانون عام      ي وجيش التحرير الوطني االيرلندي    الجمهوري االيرلند 

اعطى لوزير الداخلية الحق في اصدار أمراً بتجريم أي منظمة يعتقد أنها متورطة             

 وان بعض التـشريعات     ، في انكلترا او متصلة بمشكلة ايرلندا      في االرهاب الواقع  

االجنبية والعربية قد جرمت التنظيمات االرهابية ولكن البعض منها اضفى علـى            

، والـبعض    اذا ارتكبت جرائمها بغـرض ارهـابي       هذه التنظيمات صفة االرهاب   
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ـ               ي األخر استدل على هذه الصفة من خالل نشاط المنظمة نفـسها واالعمـال الت

 . )1(ترتكبها 
 

من خالل ما تقدم تجد ان األسس القانونية المشتركة في مكافحة االرهـاب              

على المستويين الوطني والدولي موجودة بشكل واضح من خالل التركيـز علـى             

 حيث تكمـن قـوة      ،المصالح المشتركة لجميع الدول في الحد من جرائم االرهاب        

 القواعد القانونية التي تحرم االرهـاب       األلزام فيها على المستوى الوطني بتطبيق     

وعلى المستوى الدولي بأحترام تنفيذ االلتزامات المقررة بموجب االتفاقيـات ذات           

 .العالقة بمحاربة االرهاب 
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 الفصل الثالث 
 

  اإلرهابواجهةالتفاقي والعرفي في ما قواعد القانون الدولي 
 

 أضـافة الـى     لي في مكافحة اإلرهـاب ان األفـراد       سهل من مهمة القانون الدو    

 أصبحوا من أشخاص القانون الدولي بعد أن كـان          المنظمات الدولية واالقليمية قد   

وبمقتضى ذلك أصبح لألفراد    ،  ولي مبنياً على أساس الدول فقط     التنظيم القانوني الد  

سـهل   وهو مـا     ،حقوق ومسؤوليات في هذا القانون بحكم مخاطبتهم بهذا القانون        

 . ة اإلرهابيين على المستوى الدوليمكافحة اإلرهاب من خالل تقرير مسؤولي

، حدث توافق دولي على تجـريم       قية دولية شاملة لمكافحة اإلرهاب     في غياب اتفا  

، والقانون الدولي أالتفاقي فـي مكافحـة   ب في أطار القانون الدولي العرفي  اإلرها

ى ثالثة مباحث تتناول قواعد القـانون       ، وذلك اقتضى تقسيم هذا الفصل ال      اإلرهاب

الدولي االتفاقي في األول منه وقواعد القانون العرفي في الثاني منه ثم ننظر فـي               

 .قة الدين باالرهاب في الثالث منهعال
 
 
 
 

 المبحث األول 
 

 التفاقي في مواجهة اإلرهابا قواعد القانون الدولي 
 

، قواعـد   ل معاهدات او بروتوكوالت   ن على شك  تشكل االتفاقيات الدولية التي تكو    

هذه االتفاقيات دولية او    ، سواء كانت    دولي أالتفاقي في مكافحة اإلرهاب    القانون ال 

 . إقليمية
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 : االتفاقيات الدولية -أ

لقد تضافرت جهود المجتمع الدولي من اجل القضاء على اإلرهـاب فـي              

معاهدة دوليـة وخمـسة   وضع اتفاقيات دولية فقد عقد المجتمع الدولي اثنتي عشر          

 :  وهي 2005 و 1963بروتوكوالت في الفترة ما بين 

 . بشأن سالمة الطيران1963يو لعام اتفاقية طوك -1

 . بشأن خطف الطائرات1970هاي لعام اتفاقية ال -2

، بـشأن قمـع     1988، البرتكول المكمل لها لعام      1971اتفاقية مونتريال لعام     -3

 . مة الطيران المدنيسالاألعمال غير المشروعة الموجهة ضد 

اتفاقية قمع ومنع الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن            -4

 .1973لموظفون والدبلوماسيون لعام فيهم ا

 .1979ة لمناهضة اخذ الرهائن لعام االتفاقية الدولي -5

م معدلة عـا  ، وال 1980تفاقية فيينا لعام     وا نوويةاتفاقية الحماية المادية للمواد ال     -6

2005. 

بحريـة  اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحـة ال           -7

، بـشأن مكافحـة     1988، ومعها البرتكول لعام     1988المعقودة في روما عام     

لمنصات المنبثقة في الجرف القاري، وقد      األعمال غير المشروعة ضد سالمة ا     

 . 2005عدل هذا البرتكول عام 

  . 1991الستيكية لعام اتفاقية المتفجرات الب -8

، وبروتكول عـام    1994اتفاقية األمم المتحدة لضمان سالمة العاملين بها لعام          -9

 .  المعدل لها2005

 .1997ات اإلرهابية بالقنابل لعام االتفاقية الدولية لقمع الهجم -10

 . 1991ية لقمع تمويل اإلرهاب لعام االتفاقية الدول -11

   1.وي االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب النو -12
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 )االتفـاقي  (تعاهديثابة قواعد للقانون الدولي ال    وتعتبر هذه االتفاقيات بم    

 وان المجتمع الدولي من خالل هذه االتفاقيات اسـتهدفت بهـا            ،لمواجهة اإلرهاب 

 وكـان أقـرار معظـم هـذه         ،أبراز نماذج معينة من السلوك تعتبر عمالً ارهابياً       

ء بالعنف ضد الطائرات لعام     ، ابتدا إلرهابيةد فعل لبعض االعتداءات ا    االتفاقيات ر 

 1970ي عـامي  ــــيران المدني ف، كما ان بعض االعتداءات على الط 1960

، واتفاقيـة مونتريـال لعـام       1970أقرار اتفاقية الهاي لعام     ، أدت الى    1971و  

 مونتريال رد فعل    ل، جاء برتوكو  1988وفي عام   ،  ، بشأن اإلرهاب الجوي   1971

، وكانت  1985لدولية في روما و فيينا عام       إلرهابية على الطائرات ا   لالعتداءات ا 

، وكانـت  1985 االيطالية أكيلي الورو عـام  اتفاقية روما رد فعل لخطف السفينة 

، رد فعل لضرب المـصالح األمريكيـة فـي          1997فاقية اإلرهاب بالقنابل عام     ات

االعتـداء  (ابان  ي الي ، ولألحداث اإلرهابية ف   1996مملكة العربية السعودية عام     ال

والضرب بالقنابل في سيريالنكا وإسـرائيل ومانشـستر فـي          ) بالغاز في طوكيو  

 .)1(المملكة المتحدة 

تفاقيات تحـت رعايـة األمـم       ومن بين هذه الوثائق الدولية وضعت خمس ا       

 : عدة مالحظات على هذه االتفاقية تتمثل أهمها فيما يلي ظهرت، وقد المتحدة

يات تم أقرارها كسد ثغرات في التشريعات الوطنية تبدو فـي           ان معظم االتفاق   -1

 .ة او معالجتها بطريقة غير كافيةعدم معالجة بعض األنشطة اإلرهابي

ض األعمال بوصفها أعمـال  ان بعض االتفاقيات اقتصر على إعالن تجريم بع   -2

 .إرهابية

وان بعضها األخر طالب الدول بأن تجرم وتعاقب على بعض األعمـال فـي               -3

 .يعاتها الداخليةرتش

سواء في اسمها او في ديباجتهـا       ) إرهاب(وان بعض االتفاقيات استخدم فقط       -4

، بـشأن   1988 عـام    ، واتفاقية روما  1979اتفاقية احتجاز الرهائن عام     مثل  

فاقيـة  ، وات 1991 المتفجـرات البالسـتيكية عـام        ، واتفاقية اإلرهاب البحري 
                                                 

)1( Ben Saul , Defining terrorism in international Law , Oxford Monographs in 
international Law , 2008 , P . 131 .                                                                               
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تفاقيـة  ، وا 1999ل اإلرهاب عام    تفاقية تموي ، وا 1977اإلرهاب بالقنابل عام    

 . 2005اإلرهاب النووي لعام 

جرامية بعينها فـي قطاعـات      ان بعض االتفاقيات اقتصر على تجريم أفعال إ        -5

لمنـصات الثابتـة علـى      ، وا ائرات والموانئ البحرية، والسفن   مثل الط (معينة  

 ).شخاص الذين يتمتعون بحماية دولية، واألالجرف القاري

وسائل معينة كـالخطف واخـذ      ت اشترط في التجريم توافر      ان بعض االتفاقيا   -6

، او اقترن بتجريم استخدام نوع معين من األسلحة مثـل المتفجـرات             الرهائن

 . ستيكية والمواد النووية والقنابل، وكذلك تمويل األنشطة اإلرهابيةالبال

ـ  ة بالجرائم األصلية او تابعة لها     ان معظم االتفاقيات يتضمن جرائم ملحق      -7 ل ، مث

الشروع واالشتراك والتحريض وتنظيم وإدارة المنظمات اإلرهابية والمساهمة        

 .)1971واتفاقية مونتريال لعام ، 1970مثل اتفاقية الهاي لعام (ا فيه
 

ظروف متباينـة  ونظراً الى انعقاد هذه االتفاقيات في سنوات مختلفة وفي           

ة لإلرهـاب فـي هـذه       ، ويمكن استقراء سبعة تقسيمات قطاعي     فقد جانبها التنسيق  

 :)1(االتفاقيات الدولية ، وذلك على الوجه األتي 

  : اإلرهاب الجوي -1

، استهدفت محاربة األعمال التي تقـع       لوقد عالجته ثالث اتفاقيات دولية وبرتوكو     

 وتتمثل االتفاقيات الثالث    ،على عمليات الخدمة الجوية لضمان أمن المالحة الجوية       

، 1971، واتفاقية مونتريال لعـام      1970فاقية الهاي لعام    في كل من اتفاقية مثل ات     

وبجانب هذه االتفاقيات يوجد البرتكول المكمل التفاقية مونتريـال الـصادر عـام        

 وقد ظهر هذا النوع من اإلرهاب على أيدي جماعات إرهابية بقـصد             ،)2( 1988

 .استرعاء االنتباه الى قضيتها 

  : ماية دوليةاإلرهاب ضد األشخاص المتمتعين بح -2

                                                 
  . 46احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص . د )1(
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  . 21 ، ص 1995النهضة العربية ، 



360 
 

  المتمتعين بالحماية العاديين أولئكويشمل هذا اإلرهاب باإلضافة الى ان األشخاص      

 ،  1973 لعـام    ، وقد عالجته اتفاقية األمم المتحدة     الدولية الموظفين والدبلوماسيين  

 العمل، كما تتعلق أيضاً باالعتداء باستخدام العنف على أماكن          الموقعة في نيويورك  

، او التهديد بذلك او محاولـة  م الخاصة او وسائل نقله  معلى مراسالته ، او   الرسمية

 .)3(القيام بها 

 كـانون األول عـام      9متحدة فـي    وبجانب ما تقدم أقرت الجمعية العامة لألمم ال       

، اتفاقية لضمان وسالمة وأمن موظفي األمم المتحدة والمعهود أليهم بـأداء            1994

اقية الدول األعضاء بضمان أمـن وسـالمة         وتلتزم هذه االتف   ،أنشطة مرتبطة بها  

 .ة من يرتكب جرائم االعتداء عليهمهؤالء الموظفين ومحاكم
 

  : اإلرهاب باحتجاز رهائن -3

، ونصت  ها الجمعية العامة لألمم المتحدة     ، التي أقرت   1979قد عالجت اتفاقية عام     

بمثابة مظهـر   هذه االتفاقية في مقدمتها على اعتبار جميع أعمال احتجاز الرهائن           

 وقد ارتكبت جرائم هذا النوع من اإلرهاب في عدد من األمثلـة             ،لإلرهاب الدولي 

 . لوصول الى أهداف شخصية او سياسيةوذلك ل
 

  :اإلرهاب البحري -4

عالجت هذا اإلرهاب اتفاقية روما بشأن قمع األعمال غير المشروعة ضد سـالمة            

فاقية نظاماً قانونياً ينطبـق علـى       وقد وضعت االت  ،   1988المالحة البحرية لعام    

األعمال الموجهة ضد السالمة البحرية الدولية شبيهاً بالنظام الذي وضع للطيـران            

 وبمقتضى هذه االتفاقية تلتزم الدول األعضاء بتجريم االعتداء على          ،المدني الدولي 

 ،السفن وإلحاق الضرر بها على نحو يعرض سالمة المالحـة البحريـة للخطـر             

  )1(. ، لكي يكمل اتفاقية روما1988تكول عام وصدر بر
 

                                                 
  .46المصدر نفسه، ص  )3(
عبد العزيز سرحان ، سريان االتفاقيات االوربية لحماية حقوق االنسان والحريات االساسة من حيث  )1(

 110، ص1966، 22د   للقانون الدولي ، المجلةالزمان والمكان ، المجلة المصري
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  : اإلرهاب بالهجمات بالقنابل -5

ات اإلرهابية بالقنابـل    عالجت هذه اإلرهاب اتفاقية األمم المتحدة بشأن قمع الهجم        

، وتضع هذه االتفاقية نظاماً قضائياً يشمل استخدام المتفجرات وغيرها          1997لعام  

في مختلف األمـاكن العامـة او        وغير مشروع    من األجهزة الفتاكة بشكل مقصود    

مـار واسـع   ، او بغرض التسبب في دبغرض القتل او ألحاق إصابة بالغة ،  ضدها

ن اإلرهاب عقدت اتفاقيـة عـام       ، وفي سياق هذا النوع م     النطاق باألماكن العامة  

 وقد نصت هذه االتفاقية على      ،، لتمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها     1991

، بغيـة مكافحـة تخريـب       تيسير كشف المتفجرات البالستيكية   ز الكيميائي ل  التميي

لمتفجرات البالستيكية والحد    وقد وضعت هذه االتفاقية لمراقبة استخدام ا       ،الطائرات

 .منها
 

  : اإلرهاب النووي -6

لق حالـة مـن الخطـر تـروع األفـراد           ويرتكز هذا النوع من اإلرهاب على خ      

 تصيب اإلنسان فـي     عن الحادث النووي من أضرار    المجتمعات بسبب ما ينجم     و

، ويتخذ هذا اإلرهاب وسائل متعددة مثل       حاضره ومستقبله، فضالً عن تدمير البيئة     

، رقتها واالتجار غير المـشروع فيهـا      الحيازة غير المشروعة للمواد النووية وس     

يـر  واالستخدام غير المشروع للمنشآت النووية او تخريبها ، وكذلك االستخدام غ          

 . المشروع للمواد النووية
 

وقد عالجت اإلرهاب النووي في بداية األمر اتفاقية فيينا بشأن الحمايـة             

، وتتعلق بحيازة المواد النووية واستخدامها      1987دية ضد المواد النووية لعام      الما

بشكل غير مشروع بما يؤدي الى الموت او إحداث جـروح جـسيمة للغيـر او                

 .)1( 2005 تموز عام 8 وفي ،لباألمواأضرار بالغة 
 

                                                 
محمد مصطفى عبد الباقي ، القنبلة الذرية واإلرهاب النووي ، المكتبة األكاديمية ، الطبعة الثانية ، . د )1(

 173، ص 1995القاهرة 
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أقرت الدول األعضاء في هذه االتفاقية بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية            

في فيينا تعديالً جوهرياً مد نطاق التجريم الوارد في هذه االتفاقية الى األعمال التي              

أقـرت الجمعيـة    كما   ،   2005 نيسان عام    13 وفي   ،توجه ضد المنشآت النووية   

لألمم المتحدة اتفاقية عرفت عدداً من الجرائم اإلرهابية في مادتهـا الثانيـة           العامة  

، بل أيضاً أعمال    باستخدام المواد النووية والمشعة   التي تغطي فقط أعمال االعتداء      

 .تخرج عن نطاق االتفاقيات الدوليةالتخريب واالعتداء على المنشآت النووية التي 

  : اإلرهاب بالتمويل -7 

 ،، الخاصة بالمعاقبة على تمويل اإلرهاب     1999ذا اإلرهاب اتفاقية عام     جت ه عال

وال تتعلق هذه االتفاقية بارتكاب أعمال إرهابية بالمعنى الدقيق وإنما تتعلق بتمويل            

 وقد اعتبرت االتفاقية هذا التمويل في ذاته بمثابة إرهاب          ،خاليا وعمليات إرهابية  

، وألنها تعتمد الى حد كبيـر       رتكابهم أعمالهم دى اإلرهابيين ال  ألنه يوفر المقدرة ل   

ا التنظيميـة وعملياتهـا     على القدرة المالية للجماعات اإلرهابية حتى تغطي نفقاته       

 . اإلرهابية
 

  االتفاقية اإلقليمية -ب

 اتفاقيات إقليميـة    9، فأنه بجانب االتفاقيات الدولية وجدت       وعلى الصعيد اإلقليمي  

عينة وانضموا الى   لذين ينتمون الى أقاليم جغرافية م     ذات نطاق محدود باألعضاء ا    

، مثـل اتفاقيـة     تها وفقاً النتماء ثقافي او ديني     ، وأقاليم تتحدد عضوي   هذه االتفاقيات 

 ففي أطار منظمة الـدول      ،منظمة المؤتمر اإلسالمي واتفاقية جامعة الدول العربية      

طار مجلس أوربا،   ، وفي أ  2002 عام   ، وأخرى 1971األمريكية عقدت اتفاقية عام     

التنفيذ، يز  ح ، الذي لم يدخل      2003، وعقد برتكول عام     1977عقدت اتفاقية عام    

، اللذان لم تـدخال حيـز       2005واتفاقية تمويل اإلرهاب عام     ،  2005واتفاقية عام   

 وفي أطار جمعية جنوب أسيا للتعاون اإلقليمي عقدت اتفاقيـة عـام             ،التنفيذ أيضاً 

 .، لم يدخل حيز التنفيذ2004 عام  ، وبروتوكول أضافي1987
 

 أطـار   ، وفـي  1998العربية عقدت اتفاقية عام     في أطار جامعة الدول     و 

وفي أطار منظمـة الوحـدة      ،  1999إلسالمي عقدت اتفاقية عام     منظمة المؤتمر ا  
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، لم يدخل حيز التنفيـذ،      2004عام  ، وبرتكول   1999عقدت اتفاقية عام    األفريقية  

وفي أطار  ،  1999لكومنولث عقدت اتفاقية عام     المستقلة ل وفي أطار منظمة الدول     

 . )1( 2001للتعاون عقدت اتفاقية عام منظمة شنغهاي 

 ر هذا القرار  وصد، و 2002وربي صدر قرار إطاري عام      في أطار االتحاد األ   أما  

، ولالعتراف المتبادل   ربية من إصدار أمر القبض األوربي      لتمكين الدول األو   كان  

 . الصادرة بين دول االتحاد األوربيألحكام بالقرارات وا
 

وقد جاء تعريف اإلرهاب في هذا القرار اإلطاري وفقاً لنموذج التعريف            

، الذي ساهم في تنفيذ قرار      2001 أوربا في كانون الثاني عام       الذي وضعه مجلس  

، وقد ميز القرار اإلطـاري      ، بشأن اإلرهاب  2001 لعام   1373م  مجلس األمن رق  

عادية بالتركيز على نية المجرمين، وهو ما نسميه بالنيـة          ن الجريمة ال  اإلرهاب ع 

اإلطاري على تعريف جـرائم     ، فقد نصت المادة األولى من هذا القرار         اإلرهابية

، والتي قد تحدث عند     منصوص عليها في القانون الوطني    ، بأنها الجرائم ال   اإلرهاب

وذلـك  ،   او لمنظمـة دوليـة     ، ضرراً للدولة  ارتكابها بحسب طبيعتها او مضمونها    

كومة او منظمة دولية بغير وجـه       ، او أجبار ح   بقصد إحداث رعب جسيم للسكان    

، او هز استقرار او تحطـيم الهياكـل          القيام بأي عمل او االمتناع عنه      ، على حق

األساسية السياسية او الدستورية او االقتصادية او االجتماعية للدولـة او منظمـة             

 .)1(دولية 
 

 ارات الدولية القر–ج 

وفقاً لميثاق األمم المتحدة فأن القرارات الصادرة عن الجمعيـة العامـة             

لألمم المتحدة تختلف قوتها االلزامية عن تلك التي تصدر عـن مجلـس األمـن               

بموجب الفصل السابع من الميثاق وهذه القرارات ترتب آثار قانونيـة بوصـفها             

                                                 
مسعد عبد الرحمن زيدان ، االرهاب في ضوء احكام القانون الدولي ، دار الكتب القانونية ، مصر ، . د )1(

 91 ، ص2007
 
  . 52حي سرور ، المصدر السابق ، ص احمد فت. د )1(
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، بل يتوقف على االعتياد      كونها إعالنات  وقف هذا األثر على    وال يت  ،تفسيراً للميثاق 

 فقد صدرت قرارات عن الجمعية العامة لألمم المتحـدة وأخـرى            ،على صدورها 

 .صدرت من مجلس األمن كانت لها أثر في مكافحة اإلرهاب في القانون الدولي 

 

 

 :  القرارات الصادرة عن الجمعية العام لألمم المتحدة -1

 قرارين يتعلقـان    1970 و   1965 المتحدة في العام     أصدرت الجمعية العامة لألمم   

ر إعالن الجمعيـة    ، ففي مجال تفسير االلتزام بعدم استخدام القوة ، صد         ابباالره

وقد أشار هذا اإلعالن    ،  ، سمي باإلعالن حول العالقات الصديقة     1970العامة عام   

 دة او الى واجب كل دولة في االمتناع عـن التنظـيم او التحـريض او المـساع               

 .  دون تعريف المقصود بهذه األعمال،االشتراك في أعمال إرهابية

دة التـي تـدين اإلرهـاب دون        ، صدرت قرارات عدي   1979ومنذ عام    

، الـذي   1979 لعام   34 في الدورة    145قرار  وقد بدأت إدانة اإلرهاب بال    تعريفه،  

أدان جميع أعمال اإلرهاب الدولي بغير غموض التي تعرض للخطـر او تزهـق              

 .  او تعرض للخطر الحريات األساسيةرواحاأل

 بإدانـة جميـع     159/42 و   61/40، صدر القرار رقم     1985 عام   وفي 

، بوصفها أعمال   اب أياً كانت وأياً كان مرتكبوها     أعمال وأساليب وممارسات اإلره   

 وقد تميز هذا القرار بأنه ألول مرة نظر الى اإلرهاب بعيداً عن كونـه               ،إجرامية

 أدانـت   29/44 واعتباراً من القرار     ،، باعتباره عمالً إجرامياً   وليمجرد إرهاب د  

 . بوصفه عمالً إجرامياً وغير مبررالجمعية العامة اإلرهاب

وقد أدانت هذه اللغة الجديدة الى ان تعتمد أجهزة األمم المتحدة األشـكال              

ريمـة  الجديدة لإلرهاب التي تقع تحت تأثير التكنولوجيات الجديدة او بواسطة الج          

 .)1(المنظمة 

                                                 
م    )1( سان رق وق االن ة حق رارات لجن ر ق ام 43أنظ ام 47 و 1995 لع ام 42 و 1996 لع ام 27 و 1997 لع  لع

ام 27 و 1998 ام 30 و 1999 لع ام 37 و 2000 لع ام 35 و 2001 لع ام 37 و 2002 لع ام 68 و 2003 لع  لع
2003 .  



365 
 

، قدمت الجمعية العامة تعريفاً لإلرهاب أكثر شموالً عما         1994وفي عام    

 سبق ان طرحته جاء في اإلعالن الذي أصدرته عن تدابير التخلص من اإلرهاب             

، فقد أشار اإلعالن المذكور الى ان اإلرهـاب         60/49الدولي والحق بقرارها رقم     

من شأنها ان تخلق حالة مـن الرعـب لـدى           يتمثل في أعمال إجرامية تهدف او       

 .)1(الجمهور العام او لدى جماعة من الناس او أشخاص محددين ألسباب سياسية 

، قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة بوضع سـتراتيجية         2006وفي عام    

 8الذي اتخذته في    ،   في الدورة الستون   288القرار رقم   لمكافحة اإلرهاب بمقتضى    

، وملحق هذا القرار الذي يتضمن خطة العمل ويعد هذا القـرار            2006أيلول عام   

ستراتيجية لمكافحة  ال وضع   عالمة فارقة سجلت ألول مرة موفقة جميع الدول على        

ودعت هذه الستراتيجية الدول ، ، تمثل اإلطار العالمي األول لهذه المكافحة    اإلرهاب

 وقـد   ،ل التي تتـضمنها   األعضاء للعمل مع نظام األمم المتحدة لتطبيق خطة العم        

األمم المتحدة المتعلقة   أدمجت هذه الستراتيجية معايير حكم القانون عند تنفيذ وثائق          

 . باإلرهاب

 :لقرارات الصادرة عن مجلس األمن  ا-ب

م المتحـدة    التزامات على الدول األعضاء تطبيقاً لميثاق األم        هذه القرارات  تفرض

، وقـد كـان     من قرارات بإدانة اإلرهاب   جلس األ وأصدر م ،  بمناسبة أحداث معينة  

مجلس األمن رافضاً في بداية األمر اعتباراً األعمال اإلرهابية تهديداً للسلم واألمن            

 .)2(الدوليين بسبب سياسات الحرب الباردة 

 لعـام   579رهاب في قراره رقـم       مجلس األمن ألول مرة تعبير اإل      استخدم   

الرهائن والخطف بوجه عام ودعا الدول      ، باإلجماع الذي أدان فيه احتجاز       1985

                                                 
د  )1( ا بع الن فيم ذا االع د ه د تأي م وق القرار رق ام 53/50 ب ام 210/51 ، 1995 لع ام 165/52 ، 1996 لع  لع

ام 105/53 ، 1997 ام 110/54 ، 1999 لع ام 158/55 ، 2000 لع ام 88/56 ، 2001 لع  27/57 ، 2002 لع
  .2004 لعام 46/59 ، 2204 لعام 81/58 ، 2003لعام 

روت   ، بشأن اعتداء اسرائ 1968 لعام   262نظر قرار مجلس األمن     ي )2( رار مجلس    . يل على مطار بي وأنظر ق
م  ن رق ام 286األم دم خطف    1970 لع ى ع دول ال وة ال ائن ودع زين الره ن المحتج راج ع ى االف دعوة ال  ، بال

م  رار رق ائرات ، والق ام 457الط رار 1979 لع ام 461 ، والق تالل  1979 لع ى اح ل المجلس عل شأن رد فع  ، ب
ام  616 ، وقرار رقم    1979سفارة الواليات المتحدة في طهران عام        دة     1988 لع ات المتح دمير الوالي سبب ت  ، ب

ل مسارها            1993 لعام   337طائرة أيرانية ، والقرار      ى تحوي القوة عل ة ب  ، بادانة اسرائيل الجبارها طائرة عراقي
  . واحتجازها
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، والى منع ومحاكمـة ومعاقبـة        أطرافاً في المعاهدات ذات الصلة     الى ان يكونوا  

وقـد أدان   ،  والخطف بوصفها مظاهر لإلرهاب   ن  مرتكبي جميع أعمال اخذ الرهائ    

، اعتداءات العنف الجسيمة التي وقعـت       2003 في   1502رار مجلس األمن رقم     ق

ح المشتركين في عمليات إنسانية      األمم المتحدة أثناء النزاع المسل     على العاملين في  

لقتل واالغتصاب واالعتداء الجنسي، وبث الرعب، والسطو المسلح،        والتي تشمل ا  (

 ) والحبس بغير وجه حـق     ، والقبض والخطف، واخذ الرهائن، والتحرش الجنسي    

م وفقـاً للقـانون     مما أشير الى اعتبارها جـرائ      )إرهاب( دون اإلشارة الى كلمة     

 مجلس األمـن فـي      1511 ومن ناحية أخرى صدر القرار رقم        ،الدولي اإلنساني 

، موضحاً   على مقر األمم المتحدة في بغداد      ، أدان هجوماً إرهابيا   2003العام ذاته   

 .1989فه عمالً إرهابيا وفي عام النظر أليه بوص
 

مال اإلرهاب في   ، فأدان جميع أع   2004 لعام   1546وعاد المجلس في القرار      

، صراحة للدول باستخدام القوة ضد      2005 لعام   1637العراق، ثم سمح في القرار      

 . اإلرهاب المرتبط بالعراق
 

رة  الذي أدان تحطيم طـائ     731، اصدر مجلس األمن القرار      1992وفي عام    

سؤولية ، وأبدى أسفه لعدم تعاون ليبيا في أقامة الم        مدنية فوق لوكربي من اسكتلندا    

 مـشيراً علـى عـزم       883، وأصدر المجلس القرار      هذه األعمال اإلرهابية   عن

 .)1(المجلس على ان يقدم للعدالة المسؤولين عن أعمال اإلرهاب الدولي
 

 الـى    ولوحظ ان مجلس األمن في إشارته لإلرهاب الدولي قد تجنب اإلشارة           

استخدام العنف ضـد    ، التي تعتبر أساساً قانونياً بحكم       1971اتفاقية مونتريال لعام    

الطيران المدني للتوصل الى مسؤولية الدولة عن اإلرهاب بناء علـى مـسؤولية             

اثنين من موظفيها اال انه تمت تسوية المشكلة ودفع تعويضات بعـد قبـول ليبيـا              

                                                 
 148صالمصدر السابق ، مسعد عبد الرحمن زيدان ، االرهاب في ضوء احكام القانون الدولي ، . د )1(
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محاكمة الى محكمة تنعقد في     للمسؤولية والتزامها بالتعاون وتسليم المشتبه فيهما لل      

 .الهاي

، أدان مجلس األمن الشروع فـي القتـل      1996 لعام   1044ار  وبمقتضى القر  

 عقوبات على   1070بالقرار  ، وفرض   بي على الرئيس المصري في أثيوبيا     اإلرها

وأصدر المجلس أربع قـرارات      . 2001 لعام   1372، ثم رفعها بالقرار     السودان

 هي القـرارات المرقمـة      1999 و   1998حول اإلرهاب في كوسوفو في عامي       

 لعـام   1244 و   1998 لعـام    1160 و   1998 لعام   1203 و   1998عام   ل 1199(

1999( . 

.  بشأن اإلرهاب الذي وقع في كينيا وتنزانيا1189وأصدر المجلس القرار رقم      

، مطالباً نظام طالبان في أفغانستان      1998 لعام   1193وأصدر المجلس القرار رقم     

واثر الحـادث الـذي     ،  عدالةبالكف عن تدريب اإلرهابيين وبالتعاون في تقديمهم لل       

 ، أصدر مجلس األمن القرار      2001 أيلول عام    11حدث في الواليات المتحدة في      

 الذي أدان بأقوى العبارات االعتداءات اإلرهابية المرعبة الذي وقع علـى            1368

، وبعـد ذلـك     بيت األبيض والكونكرس والبنتاكون   مركز التجارة العالمي وعلى ال    

مم  بناء على الفصل السابع من ميثاق األ       1373شهير رقم   أصدر المجلس قراره ال   

 . المتحدة بشأن محاربة اإلرهاب

إرهابية في بالي وكينيا     ، وقعت حوادث     2005 الى   2002وفي الفترة من      

 ، ولندن عـام     2004دريد عام    ، وم  2003، وبوجوتا واسطنبول عام     2002عام  

 لعـام   1434 القـرارات     وأصدر المجلس بـشأنها    ،2002، وموسكو عام    2005

 لعام  1530،  2003 لعام   1516،  2003 لعام   1440،  2002 لعام   1438،  2002

 .2005 لعام 1611، 2004

وعلى الرغم من حوادث اإلرهاب في الشرق األوسط فأن مجلس األمن أصدر             

عدداً محدوداً من القرارات التي أدانته بسبب الحساسية السياسية في نظر الـدول             

، أصدر المجلس عدة قرارات أشارت الـى        2002 ذلك فأنه منذ عام      ومع،  الكبرى
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 ولوحظ ان عبارات اإلدانة عن اإلرهاب تنصرف بالتساوي الى العنـف         ،اإلرهاب

 . )1(اإلسرائيلي والفلسطيني ضد المدنيين 

تخدم تعبير اإلرهاب قبل عـام      وقد لوحظ من قرارات مجلس األمن انه لم يس         

، وصف بعض األعمال بأنهـا      2004 الى   1985 عام    في الفترة من   ، وأنه 1985

 وقد خلت تدابير مجلس األمن ضد اإلرهاب التي اتخذها في الفترة ما بين              ،إرهاب

 . ، من تعريف اإلرهاب2004، و 2001
 

 ، متـضمناً تعريفـاً      1566 صدر قرار مجلس األمن رقـم        2004وفي عام    

امية ، تتضمن    بأنها أعمال إجر   لإلرهاب يتضمن ان أفعاالً معينة ال يمكن تبريرها       

، ذى البدني الجسيم او أخذ الرهائن     ، بقصد أحداث الموت أو األ     ما يقع ضد المدنيين   

او بقصد خلق حالة من الرعب لدى الرأي العام او في مجموعة من األشـخاص               

 القيـام   ، أو اجبار حكومة او منظمة دولية على       أشخاص معينين، أو تخويف سكان    

، مما يعتبر جرائم في أطار االتفاقيات والبروتوكـوالت         تناع عنه بأي عمل او االم   

 . الدولية المتعلقة باالرهاب وكما هي معرفة فيها 
 

 لجنة مواجهة اإلرهاب في نطاق األمم       1373وأنشأ مجلس األمن طبقاً لقرار       

المتحدة لكي تتابع التدابير التي وضعتها الدول لمكافحة اإلرهاب بحكـم التزامهـا             

 ولما كان مجلس األمن يعمـل       السابع من ميثاق األمم المتحدة ،      تحت الفصل    بذلك

فقط في مواجهة األخطار التي تهدد السلم واألمن الـدوليين، فـأن هـذه اللجنـة                

 وقد طلبت هذه    ،بالضرورة تتهم بأعمال اإلرهاب التي تهدد السلم واألمن الدوليين        

ات والجريمـة فـي فيينـا وضـع      اللجنة من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدر      

 .)1(إرشادات للدول عند تشريع وسائل مكافحة اإلرهاب وعند تطبيقها 

 
 
 

                                                 
ام    1397أنظر القرارات    )1( ام  1402 ،  2002 لع ام  1435 ، 2002 لع ام  1515 ، 2002 لع  1544 ، 2003 لع

  . 2002 لعام 1435 ، 2004لعام 
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 المبحث الثاني
 

  اإلرهابواجهة قواعد القانون الدولي العرفي في م
قواعد العرف المتبعة في    يقصد بقواعد القانون الدولي العرفي في مكافحة االرهاب         

ديد ما يترتب على مرتكبي جرائم االرهاب، وهذا يتطلـب          مكافحة االرهاب، وتح  

تحديد معنى العرف الدولي وتحديد ركنيه المادي والمعنوي ومدى عالقة قواعـد            

 االفعال االرهابية ضـد     بقواعد االخالق الدولية التي تجرم    القانون الدولي العرفي    

 .االنسان

 قواعد القانون الدولي العرفي - أ

 عامة مقبولـة     دولية ممارسة"عرفي من قواعد مستمدة من      ألف القانون الدولي ال   يت

 القـانون الـدولي      قواعد  وتنبع أهمية  ، قانون المعاهدات  وهي مستقلة عن   "كقانون

 الـدولي االتفـاقي أي      قـانون الخلفها  يسد الثغرات التي    ت االعرفي الكبيرة من أنه   

  . الدولية وغير الدوليةكثير من جوانبهافي )  المعاهداتقانون(

 انبثقت مـن عـادات       التي  والعرف الدولي الملزم مجموعة من االحكام القانونية      

تها دول اخرى بـالنظر     ، ثم تبن   في عالقاتها الدولية    من الدول  دولية لعدد واعراف  

، بحيث انتهى قبولها بوجه عام في النهاية الى قواعد جديدة في القانون             الى فائدتها 

  )1(.تنطوي على التزامات معينة
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 وأعرافـه   المجتمـع   لعـادات   وفْقًا  القضاة  يصدرها  قراراتال  من  مجموعة هو أو

 عرف  عما  العرفي  الدولي  القانون  يختلفو  ،واجتهاداتها  السابقة  المحاكم  وقرارات

 لتـسمح   طُـورت   المعـايير   من  مجموعة  وهي  اإلنصاف؛  قانون  باسم  إنجلترا  في

 إنجلتـرا   أنشأت  الوسطى  ونالقر  فخالل  ،المحكمة  قرارات  في  المرونة  من  بمزيد

 بـصورة  العرفي القانون محاكم معها تتعامل  التي  القضايا  في  لتنظر  العدالة  محاكم

 المحكمة  باسم  سميت  التي  المحكمة  هذه  يترأس  القضاة  قاضي  وكان ،قاسية  حازمة

  .العليا

 للعـدل   الفـضفاضة   المبادئ  ضوء  في  القضايا  في  تنظر  اإلنصاف  محاكم  وكانت

 العرفــي للقــانون الــصارمة المعــايير إلــى لجوئهــا مــن أكثــر والمنطــق

 األساسية  األحكام  الى  العرفي  الدولي  القانون  نظام  تستخدم  التي  الدول  طورت وقد

  .عاداتها مجتمعاتهاو الدول احتياجات على اعتمادا وذلك الدولي، للقانون

خلي، له  ، شأنه شأن العرف الدا    لص من هذا الحكم ان العرف الدولي      ويستخ  

هـو  فأما العنصر المادي ف )العنصر المعنوي ( و)العنصر المادي(عنصران وهما 

، بـل   ال يشترط ان يكون التصرف ايجابيا      و ،صدور تصرف معين في حالة معينة     

غير ان التصرف المادي هـذا ال يكفـي    ان التصرف السلبي او االمتناع قد يكفي

صرف المادي بـذلك العنـصر      ترن الت وحده النشاء القاعدة العرفية بل يلزم ان يق       

قاعـدة علـى سـبيل اإللـزام        وهو اعتقاد الدول بوجوب تطبيق تلك ال      ،  المعنو ي 

بسب اذا عرض على المحكمة نزاع       وان من سيخالفها سوف يناله جزاء     ،  القانوني

وما لم يوجد في المعاهدات أو في العرف نص         ،  لفة تلك القاعدة العرفية الدولية    مخا

هذا النزاع فعلى المحكمة ان تطبق مبادئ القانون العامـة التـي            يحكم موضوعى   

طبقت ، وقد    االمكان بقواعد االخالق الدولية    ، أو االخذ قدر   أقرتها االمم المتحضرة  

ومن امثلـة    ،الدولية مبادئ القانون العامة في عدد اخر من القضايا        محكمة العدل   

 نيـسان   9و بتـاريخ    ذلك الحكم الذي صدر من المحكمة في قضية مضيق كورف         

1949)1(. 
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ومع إن ممارسة الدول في مجال  نشوء القانون الدولي العرفي واثباته كانـت               

، إال إن تحديدها قد ال يكون امرا سهال، وينبغي مع ذلـك بـذل               دون شك ممارسة  

جهودا ومحاوالت للتيقن من معرفة متى طبقت الدولة أو المحكمة قاعدة عرفيـة             

ملزمة بها قانونا، ومن اجل تـسليط الـضوء علـى هـذه             دولية واعتبرت نفسها    

، ولعـل   سات الدول العديدة في هذا المجـال      الممارسات ينبغي االطالع على ممار    

الدولي الوقوف على مؤلفات الفقهاء الذين حاولوا تحديد مفاهيم ومدلوالت القانون           

ـ          العرفي تكون مفيدة في ذلك     ذا ، فهي دون ادنى شك تضيف اسهامات جيدة في ه

وله الـى القـانون الـدولي       الموضوع، من حيث نشاة القانون الدولي العرفي وتح       

 .االتفاقي

 من القانون الـدولي      الدولية اللتزامات وا تستمد العديد من المعايير   في الحقيقة    

الممارسة :  هما    أمرين  يتطلب توافر   قاعدة عرفية  ولغرض االقرار بوجود   العرفي

فهنالك إذن جانب    )السند القانوني ( هذه الممارسة   لزامية  الفعلية للدول التي تقتنع بإ    

كما يمكـن أيـضا لممارسـة     ،مادي ويتمثل في الممارسة و هو يعود على الدولة  

الممارسة متواصلة ومكـررة    يجب أن تكون     و ،منظمة دولية أن تنشأ قاعدة عرفية     

هـذه  يكون الجانب الثاني معنويا حيث يجب أن يتـوفر االقتنـاع بـأن               و ،عامةو

يتشكل العرف عندما تقوم دولة أو العديد من الدول من خـالل            و،  الممارسة ملزمة 

نعتبر إذن أنـه     و ،خالل فترة طويلة  أفعالها باالعتراف بحق أو قاعدة بشكل دائم و         

يمكـن   و ،لقاعدة حتى في غياب قاعدة مكتوبة     على الدولة أو الدول أن تحترم هذه ا       

برر وجـود    الدولة القاعدة على شرط أن ن      ن انتهكت  وا  حتى موجوداالعرف  يكون  

 )1(.الوعي بانتهاك القاعدة

مواد االتفاقيات على قيمة القاعدة العرفية أو        وفي األخير، يمكن أن تحصل بعض     

يمكـن أن   و،   تقوم بتقنين قاعدة عرفية بشكل مكتـوب         حيث  أن تقوم بعكس ذلك   
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وفي ،  الل مسار التقنين  تشكل القواعد العرفية مجموعة من القواعد المكتوبة من خ        

ن لم تـصادق علـى       وا هذه الحالة يجب أن تحترم جميع الدول هذه القواعد حتى         

  .االتفاقية المعنية

عنـدما  و،   الدولية عدد من المبادئ على أساس أنها شـاملة         أقرت المجموعة وقد  

 االعتـداء يتعلق األمر بالمعايير اإلجبارية للقواعد اآلمرة التي تمنع خاصة أفعال           

كـذلك إعالنـات    عية، والقرصنة، والفصل العنـصري و     اإلبادة الجما لعبودية و وا

الدخول في حروب أو المعاهدات التي تهدف إلى المس من الحريـات األساسـية              

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في سـنة          53 مادةحسب ال ،  لألشخاص

قانون الدولي كل قاعدة مقبولة     لقاعدة إجبارية بالنسبة ل   القاعدة  تعتبر  التي  ،  1969

ها كقاعدة ال تخـضع ألي      معترف بها من قبل المجموعة الدولية للدول في مجمل        و

ال يمكن أن تتغير إال بمقتضى قاعدة جديدة من القانون الدولي تحمل نفس             استثناء و 

، يمكن القول إن القاعدة العرفية الدولية هي قاعدة آمرة ال يجوز االتفـاق              الطبيعة

  .مخالفتهاعلى 

إذ يجب تحصل القناعة بعـدم       ة القواعد اإلجبارية ميزة خاص    وتتضمن هذه 

ك للقواعـد اآلمـرة بطـالن       يسبب أي انتها  و،  إمكانية إحداث أي استثناء للقاعدة    

تتحمـل الدولـة    بالتالي ال   و، أو القاعدة العرفية لفقدان صفة االلزام فيها         المعاهدة

، ل هذه القواعد حدا للحرية التعاقدية للدولـة       يمكن أن تشك   و ، ذلك  عن   مسؤوليةال

 إذا ما خالف قاعدة ملزمـة مـن القـانون            أيضاً يعتبر عقد المعاهدة باطالً   هكذا  و

 .االتفاقي أو العرفي الدولي

 االرهاب والقانون الدولي العرفي –ب 

ما يبرر الحرب على االرهاب هو ما يؤدي اليه االرهاب من انتهـاك             إن  

فاالعمال االرهابية تحرم االنسان من التمتع بمختلف الحقوق التي         لحقوق االنسان؛   

نص عليها االعالن العالمي لحقوق االنسان واالتفاقيات الدوليـة الراعيـة لهـذه             
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، وقد يصل ذلك الى حد حرمان االنسان من          وقواعد القانون الدولي العرفية    الحقوق

 )1(.حقه في الحياة وهو اكثر الحقوق التصاقاً باالنسان

 

 المجموعة وكذلك ،وبروتوكوليهااإلضافيين األربع جنيف اتفاقيات أن

 كلها تقدم ،العرفي القانون ومعايير اإلنساني الدولي القانون معاهدات من األخرى

 العمليات سير توجيه في االستمرار من لها البد والقواعد المبادئ من قويا أساسا

الدولة التي تحارب  قبضة في يقعون الذين األشخاص العدائية ومعاملة االرهابية

 جاهد التي المعضالت من لعديد مرضية لحلو إلى لالتوص أمكن فقد ،االرهاب

العرفي  الدولي القانون تطوير لخال من ماضية منذ عقود لحلها الدولي المجتمع

 ضمان هو والمطلوب، الى قواعد موضوعية نصت عليها المعاهدات المختلفة

رأي  سواء– الدولي الرأي ، والحقيقة إنشرحها في التوسع أو القواعد توضيح

 المعالجة كيفية لحو بشدة منقسما – العام الرأي وأيضا الخبراء أو الحكومات

 .الدولي اإلرهاب رأسها وعلى ،العنف الجديدة لألشكا القانونية
 

 هذا من أن الغرض إال ل،المستقب به يأتي ما توقع اإلمكان في ليس أنه ورغم 

 في الوقت الدولي لمجتمغا يواجهها التي للتحديات سريعة صور رسم هو ركيزالت

 في المواجهة مع ثبتت جدارتها التي القانون فلسفة على التأكيد مجددا والراهن

 . لهذا الغرضوتطويره لتوضيحه دقيق منهج واقتراح ،االرهاب
 

إن ما تمت االشارة اليه في هذه الدراسة من نصوص اتفاقية مكتوبة ال شك 

، والعرف الدولي يستوجب المسؤولية ها كانت قواعدا عرفية غير مكتوبةنفي ا

الدولية عن المخالفات التي برتكبها الجماعات االرهابية باعتبار إن قواعد 

االعراف الدولية قواعد ملومة يجب تطبيقها في حالة عدم وجود نص اتفاقي وذلك 

 العدل الدولية التي الزمت  من النظام االساسي لمحكمة38/استنادا الى نص المادة

 . والتي دل عليها تواتر االستعمالالمحكمة بتطبيق العادات الدولية المعتبرة
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تحترم االتفاقات الدولية فيما إن المجتمعات الدولية كانت على مر العصور    

بينها وتحكم في حالة عدم وجودها بموجب ما هو سائد من قواعد واعراف في 

 )1(.التي تنشأ فيما بينهاالقضايا والنزاعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 

 إلرهاب وا الدين
 

كلمة اإلرهاب في الثقافة العربية معناها رهب وهي مصدر للفعل الرباعي أرهب            

رعب يرعب أرعاباً، وقد أقر مجمـع        وا هاباً بمعنى أخاف يخيف إضافة    اريرهب  

سلكون سبيل العنف لتحقيـق     اللغة العربية ان اإلرهابيين وصف يطلق على الذين ي        

ن أهدافهم السياسية وقد عرف مجمع البحوث اإلسالمية اإلرهاب بأنه ترويع اآلمني          

، واالعتداء على أموالهم وأعراضهم وحرياتهم      وتدمير مصالحهم ومقومات حياتهم   

 .)1(وكرامتهم اإلنسانية بغياً أو فساداً في األرض 
 

                                                 
 135المصدر السابق ، مسعد عبد الرحمن زيدان ، االرهاب في ضوء احكام القانون الدولي ، . د )1(
 
 
ى ، . د )1( ة األول داد ، الطبع ة بغ انون ، جامع ة الق ة آلي ة ، مكتب رات االرهابي رج ، التفجي د ف د الحمي هشام عب
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، ولكن اسـتخدمت    م باللفظ ذاته  اب في القرآن الكري   ولم يرد مصطلح اإلره   

مشتقات مصطلح اإلرهاب فيه بمعاني الخشية والتقوى او بمعنى الخوف والرعب           

ــالى   ــال اهللا تعـ   قـ
 ☺ 

 ☺ 
  

  
  
    )2(. 

   ☺وقوله سبحانه وتعالى 
  ⌧ 

   
☺   

   
    )3(. 

  وقوله تعالى 
  

  
⌧   

   
   )4(. 

    وقوله تعالي 
  

  ☺  
    

    )1(. 

 ⌧ وقوله سبحانه وتعالى 
    

                                                 
  . 40سورة البقرة ، اآلية  )2(
  . 154سورة األعراف ، اآلية  )3(
  . 90سورة األنبياء ، اآلية  )4(
  .51آلية سورة النحل ، ا )1(
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      )2(. 

 . وكل هذه اآليات تدل على معنى الخشية والتقوى من اهللا

   وقال اهللا تعالى 
☺  

   
 

   
   )3(. 

  ⌧ وقال سبحنه وتعالى 
   

 ⌧  ☺ 
   

  ⌧ 
   

    
   

   )4(. 

   تعالى وقوله 
   

   
   

  
    

☺  
☺   

  ⌧  
    

                                                 
  .13سورة الحشر ، اآلية  )2(
  . 116سورة األعراف ، اآلية  )3(
  . 32سورة القصص ، اآلية  )4(
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  ☺   
)5(. 

 

 : اإلسالم يدعو للحوار -أ

 

   قال اهللا تعالى 
 ☺ 

☺ 
   

    
    

☺     
  

☺    )1(. 

  و قال تعالى 
   

    
    

 ⌧ 
 ⌧  

   )2(. 

ه ، وما رفع عن ان الرفق ما وضع على شيء اال زان) (( ص(وقال رسول اهللا 

 )) .شيء اال شانه 

، ان الرفق في التعامل مع األخر ن اآليات الكريمة والحديث الشريفيتضح لنا م

هو األساس في نهج اإلسالم وان العنف مع اإلنسان األخر ليس هو السبيل األقوم 

لحل المشاكل والخالفات مع األخر، ان هذا األسلوب في الحوار والتعامل قد يحول 

                                                 
  .60سورة األنفال ، اآلية  )5(
  . 125سورة النحل ، اآلية  )1(
  .53سورة االسراء ، اآلية  )2(
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داء الى أصدقاء، وقد أكد اإلسالم على وجود مناطق التقاء بيننا وبين الديانات األع

 :األخرى، نستطيع من خاللها التعايش معاً وذلك في قوله تعالى 
   

  ☺ 
  

    
  ⌧  

⌧  ⌧ 
  

    
    

  
☺    )3(. 

 أيان الذي يتفحص هذه اآلية بعمق يتأكد له ان القرآن على رفض  

ئياً قاطعاً عن مجرد العنف تعامل عنيف مع أهل الديانات األخرى حيث ينهى نها

 :في الحوار وليس العنف الذي يصل للقتل والتصفية كما جاء في قوله تعالى 
 

    
   

    
☺   

  
   

  
  

   
☺  )1(. 

وان القرآن الكريم يشير الى ضرورة ان نسالم من يسالمنا وذلك بقوله  

 :تعالى 
    

   
                                                 

  . 64سورة آل عمران ، اآلية  )3(
  .46سورة العنكبوت ، اآلية  )1(
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☺    )2(. 

 

 : اإلسالم ينهى عن القتل -ب

   قال اهللا تعالى 
   
    

    
   

☺ ⌧   
☺   
⌧   
☺   

  
   

⌧   
   

☺    )3(. 

اآلية يجد ان القرآن الكريم لم يذكر من قتل مسلماً بل ان المتفحص لهذه  

 من قتل نفس سواء كان مسلماً أم مسيحياً أم يهودياً أم ال أيذكر من قتل نفساً، 

 دين سماوي، فقد تعدى على البشرية بأكملها، وهذا يبعد التهمة الملفقة أييتبع 

 .سالمي لإلسالم بأنه دين يحرض على القتل من ال يحملون الدين اإل
 

 :  الدين يدعو للدفاع عن النفس وعدم االعتداء على اآلخرين -ج

   قال اهللا تعالى 
  

                                                 
  .8سورة الممتحنة ، اآلية  )2(
  .32سورة المائدة ، اآلية  )3(
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 ☺    
)1(. 

نفسنا حين نتعرض لالعتداء فقط ان هذه اآلية الكريمة ال يحتمل الشك بالدفاع عن أ

 بالعدوان، ولننظر كيف أمر اهللا في القرآن الكريم المسلمين دئينوإال نكون نحن البا

عند تعاملهم مع قريش الذين منعوهم من دخول المسجد الحرام بمكة حيث قال 

 :سبحانه وتعالى 
  ⌧ 

    
☺  

     )2(. 

 . على ان تعتدوا عليهم او تظلموهم ان ال تحملكم بغضاء وعداوة قومأي
 

 :  اإلسالم يمنع ترويع المسلم ألخيه المسلم -د

وقال )) ال يحل لمسلم ان يروع مسلماً (()صل اهللا عليه واله وسلم(قال رسول اهللا 

دم وكذلك حث الرسول على ع))  بحديدة لعنته المالئكة على أخيهمن أشار((أيضاً 

من أعان على قتل مؤمن بشرط كلمة لقى ربه ((االعتداء على األرواح فقال 

 .))وباً بين عينيه آيس من رحمة اهللامكت

مما سبق يتضح لنا ان اإلسالم شأنه شأن كل الديانات السماوية يدعوا  

 أي إنسان مهما كانت ديانته، وعدم للحوار السلمي مع اآلخرين وينهى عن قتل

االعتداء على اآلخرين واالكتفاء فقط بالدفاع عن النفس وكذلك عدم االعتداء على 

المدنيين أثناء الحرب، أذن نحن بحاجة اآلن للتمييز بين اإلسالم كدين وبين 

ق المسلمين معتنقي الديانة اإلسالمية، بل أننا بحاجة بين المسلمين الملتزمين بتطبي

، وبمعنى آخر انه أذا قام مسلمين الخارجين عن تلك التعاليمتعاليم الدين السمحة وال

بعض المسلمين ببعض األعمال اإلرهابية فهذا ال يعني ان جميع المسلمين 
                                                 

  . 190سورة البقرة ، اآلية  )1(
  . 2سورة المائدة ، اآلية  )2(
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، وإذا طبقنا هذا المبدأ  ان دين اإلسالم يحض على اإلرهابإرهابيين وال يعني

حيين واليهود إرهابيين والدين المسيحي على المسلمين فأننا يجب ان نعتبر المسي

 واليهودي يدعو لإلرهاب على خلفية الجرائم اإلرهابية التي ارتكبها مجموعة

 . إرهابية من المسيحيين او اليهود

،  ان اإلرهاب ال جنسية وال دين لهوان المتتبع لتاريخ اإلرهاب يتضح له 

ل بقاع الدنيا يدمر كل من  ان اإلرهاب هو كائن هائم على وجهه بك،وليس له لغة

يجده وما يجده في طريقه العتقاده بظلم البشرية له وان األنظمة والحكومات 

، أن هذا الشخص يرى الدنيا أمامه سوداء غية وال تطبق شرع اهللا على األرضطا

 . وأنه ان لم يقتل الناس فسوف يقتلوه 

 :)1( تاريخ اإلرهاب -

العمليات : دث في العالم الى نوعين وهماي تحتقسم العمليات اإلرهابية الت 

التي تقوم بها الجماعات ذات الطابع والتطلعات القومية والعنصرية وهي 

االنفصالية )) إيتا((عن الوطن األم مثل منظمة الجماعات التي تطالب باالنفصال 

او جيش التحرير االيرلندي، والعمليات التي تقوم بها الجماعات األيدلوجية وهي 

اعات التي تعمل وفق عقيدة سياسية او دينية معينة وتهدف للتخلص من نظم الجم

إن االرهاب في الماضي كان له أيضاً طبيعته عقيدتها، الحكم التي تتعارض مع 

واسبابه ومسببوه وذلك قبل ظهور االديان السماوية، فعلى الرغم مما استخدمه 

 ان ذلك لم يمنع ان تكون ، اال عنف وترويع للشعوب المجاورة لهماألشوريين من

بالد آشور مهد الحضارات وأساس رحب للعلوم والمعارف تدين لها شعوب العالم 

 انتقاالً جذرياً من مرحلة بدائية الى مرحلة ذات نفح، وقد تمن تطور حضاري مثل

د توحدت جميع اآللهة في اله مسؤول عن تنظيم شؤون الكون وتجلى ذلك عن

)) حينما في العلى((وتغير )) اليشالخليقة األينوما ((لحمة تدوين رموز كتاباتهم لم

، وقد اظهرت هذه الملحمة نشوء م. ق2000لماء نحو التي كتبت بتقدير أكثر الع

                                                 
  . 26 – 25هشام عبد الحميد فرج ، المصدر السابق ، الصفحة . د )1(



382 
 

واحد والتي قربت فكرة التوحيد فكرة توحيد السلطات كلها بيد اله 

 . )1())الوحدانية((

ة في نشر ثم برزت طريقة جديدة في فرض اإلرهاب من منطلق القو 

فكرة التوحيد من خالل الحمالت العسكرية المنظمة التي كان يقوم بها اآلشوريين 

بين الحين واألخر، اذ تولدت فكرة اإلرهاب عندما كان منطق القوة والغلبة هو 

األساس في التعامل بين الشعوب في وقت لم تكن قد توصلت الى معرفة 

واها في حل الكثير من دى رغم من عدم جالدبلوماسية الحقيقية المعروفة حالياً عل

، وبذلك استطاعت اإلمبراطورية ثيلتي واجهت العالم في عصرنا الحدالمشكالت ا

األشورية فرض فكرة التوحيد في الديانة لكل مكان تصل أليه جيوشها وفق 

الحمالت العسكرية المستمرة هذا من جانب ومن جانب أخر استخدام القوة والعنف 

واإلرهاب قد ، ل من ال يرضخ لسلطتها الدينية بما فيهم رعاياهاواإلخافة لك

يماً وفق يمارس للحصول على مكاسب سياسية او دينية وهذا ما تم التعبير عنه قد

وإضافة الى الممارسات اآلشورية في بالد ما بين النهرين )) البقاء لألقوى((قاعدة 

لقدماء في بالد النيل لغرض اإلرهاب باسم الدين فقد لجأ أليه المصريون ا

بصراعات دموية لغرض فرض األفكار والمعتقدات الدينية كما حصل في زمن 

ة المصرية القديمة في الذي حاول توحيد اآلله)) أخناتون((الفراعنة وبالتحديد زمن 

ويبدو أن اإلرهاب كان سائداً بين الكثير من الشعوب قديماً ويمارس اله واحد، 

حكومين وكان بنداً أساسياً في قانون الدول ومنها في عهد بقسوة ضد األسرى والم

 . )1(اإلمبراطورية الرومانية وعند اليونان من دون تغيير الحقاً 
 

  اإلسالم وموقفه من اإلرهاب -

ان اإلرهاب هو عبارة من الفتنة والفساد بجميع أشكالهما والتي تبث  

، وتعرض األرواح واألموال  طائفة او لدى أفراد او فرد معينالخوف والذعر في

، سواء يرتكبه فرد او جماعة او الوطن والعقيدة والديانة لألخطارواألعراض و

                                                 
  . 38محمد محمود المندالوي ، المصدر السابق ، الصفحة  )1(
  . 41 – 40مندالوي ، المصدر السابق ، الصفحة محمد محمود ال. د )1(
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، وما هج وأهداف تجعل منه محرماً شرعاً وان اإلرهاب له دوافع ومنا،حكومة

نجده في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من الجهاد والمقاومة ، فأنه ال يقصد 

 . )2( اإلرهاب بمعناه المذكور منه سوى درء
 

، ))مل لمسلم أن يروع مسلماًال يح((ولقد ورد في الحديث الشريف  

ان يعمان المسلمين ، ان هذين الحديث))م من سلم المسلمون من لسانه ويدهوالمسل((

اله عرضه محرماً من ، ألن المرء مسلماً كان أو كافراً وعقله وموغير المسلمين

،  اإلسالم برئ من اإلرهاب، وتعاليمه السمحة ترفضه قطعاًوانمحرمات اهللا، 

فالدين اإلسالمي بعيد كل البعد عن أية عملية إرهابية وان القائمين عليها هم 

 وقد وضع القرآن الكريم دستور شريعته ،وحدهم يتحملون وزر أعمالهم الوحشية

 بذنب الجاني تحريم اإلرهاب بشتى أنواعه وأشكاله و طرقه وان ال يؤخذ البريء

   :وذلك لقوله تعالى 

      )3(. 
 

، ان مبادئ اإلسالم وتعاليمه السمحة تؤكد على احترام اإلنسان حياً وميتاً 

فزوال الروح عن الجسد ال يعطي مبرراً على استباحة حرمته وال يرى التمثيل 

، وإنما هي من أعمال الجاهلية وعمل ة حميدةنسان أمراً مرغوباً او سنبجثة اإل

منكر ترفضه كل الشرائع السماوية بما فيها الدين اإلسالمي الذي جاء خاتمة لكل 

 كما ان اإلسالم يرفض أي شكل من أشكال االعتداء على اآلخرين أياً ،األديان

 وجاء ،، وأكد على عدم جواز قتلهم ظلماً وبهتاناًكانت دياناتهم ومذاهبهم وعقائدهم

في مقدمة تحريم تلك االعتداءات واالختطاف او االحتجاز لألبرياء وبين عدم 

 : وقال تعالى في كتابه الكريم ،جوازه والبراءة منه
   

    
                                                 

ه   )2( ع الفق شريعة االسالمية ، مجم ر ال ة نظ المي من وجه سالم الع اب وال ة حول االره ة وعلمي بحوث فقهي
ى ،                    ة األول ان ، الطبع روت ، لبن ة ، بي صفحة  2007االسالمي ، الهند ، االرهاب والسالم ، دار الكتب العلمي  ، ال

20 .  
  . 7لزمر ، اآلية سورة ا )3(
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    )1(. 
 

وتجد اليوم لألسف الشديد ان هناك نفراً ضاالً من أمة المسلمين يلتفون  

حول رعاة العنف والتطرف والتشدد الديني في بالدنا ويستمعون لبلوى الفتوى 

وامر أمراء لبعض الشيوخ المنافقين ممن يعتلون المنابر لتدمير اإلسالم تنفيذاً أل

، ساداًاإلرهاب من التكفيريين الذين يستبيحون دماء الخلق ويعيثون في األرض ف

فال الطفل أو المرأة او الشيخ الطاعن في السن حرمة عندهم ويحرقون الزرع 

 ويخربون الديار وينشرون الفوضى والدمار ويقتلون الناس ظلماً وبهتاناً قال تعالى
  ⌧ ⌧ 

  
    
☺    )2(. 

 

) ص(أما الفقهاء الصالحون السائرون على نهج المصطفى األمين محمد  

يوصون باستحباب الرفق باألسير وإطعامه وان كان كافراً وعدم جواز قتله او 

 وانه ،ب وترويع الناس اآلمنينتعذيبه بأي شكل من األشكال كما نهو عن اإلرها

وأهل بيته األطهار وأصحابه الميامين ) ص(يجب ان نستوحي من الرسول 

والصالحين من أمتنا التسامح والرحمة وإشاعة السالم في ربوع األرض بعيداً من 

التعصب الطائفي وفتاوى التكفير والقتل لنعيش معاً بالمحبة والرحمة والتعاون 

رفض دعاوى اإلرهاب وإيواء عصابات التكفير واإللحاد على البر والتقوى و

 .والزندقة في مدننا اآلمنة
 

                                                 
  .27سورة البقرة ، اآلية  )1(
  .12سورة آل عمران ، اآلية  )2(
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ان اإلنسان الندي العاقل المدرك للحياة ال يندفع وراء العاطفة التي قد  

تقوده الى الهالك كما حال المنحرفين من الذين ساروا وراء اإلرهابيين التكفيريين 

وما يعلمون ان لهم عذاب جهنم بدالً من فخدعوهم بالشهادة والجنة المزعومة، 

ثواب الجنة التي زعموا أنهم ذاهبون بعد ان استعانوا بالشيطان الذي زين لهم 

 :أعمالهم فختم على قلوبهم بالكفر فحق عليهم قول اهللا تعالى 
   

  
☺   

   
 ⌧   )1(.  

 

أليماني واالرتباط بثوابته يعمق في نفس اإلنسان اان السير على الخط  

قيم العدل واإلحسان ويجنبه الظلم والعدوان وانتهاك حرمة المؤمنين، خالف 

دعوات التكفيريين وحلفائهم من القوى الظالمية المنطوية تحت راية اإلرهاب ممن 

لم الناس وعاثوا في أرض اهللا فساداً ولم يرعوا ذمة وال حرمة سارعوا الى ظ

وكرامة اإلنسان، فأضاعوا إنسانيتهم ومبادئهم وأخذوا ينظرون للناس نظرة حقد 

وتطرف واقتحموا حياة اآلمنين عنوة ليفرضوا عليهم ثقافة ممسوخة تعادي 

لنشر الموت االنسانية حاضراً ومستقبالً وتؤمن باالرهاب هدفاً وهدية وتسعى 

والخراب والدمار في المدن اآلمنة ليرغموا الناس على االنقياد ألفكارهم الوثنية 

وعاشوا في وهم كبير عندما اعتقدوا أنهم أصحاب الدعوة الحقيقة الى اهللا فاقترفوا 

تكفيراً وظلماً من كل الشعوب واألمم األخرى شعوراً بأنهم المنقذون المطيعون 

من غيرهم عندما عدوا أنفسهم وحدهم عباد اهللا الصالحين، لقوانين اهللا، أفضل 

وبقية البشر كفاراً أولئك قد ظلموا أنفسهم وكانوا في الدنيا خاسرين وفي اآلخرة 

 :في نار جهنم خالدين قال تعالى 
   

  ⌧ 
⌧    

                                                 
  . 7سورة البقرة ، اآلية  )1(
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   ⌧ 
   

 ⌧ 
 ☺ ⌧ 

  
  ☺ 

⌧  ☺ 
 ⌧ 

 ☺    )1(. 

 

  اإلرهاب والجهاد -
 

 اإلسالم يعني الجهاد الداخلي والخارجي إلتباع سبيل اهللا الجهاد في 

القويم، ويتمثل الجهاد الداخلي، مجاهدة النفس و مقاومة اإلغراءات البشرية 

واستئصال العيوب والنواقص مثل الطمع، هذا هو الجهاد األكبر، اما الجهاد 

) ص(الخارجي فيتمثل بالسلوك الشخصي وقت الحرب او النزاع قال الرسول 

، ))الجهاد األكبر الى الجهاد األصغررجعنا من : ((حين عاد من إحدى المعارك 

في أشارة الى أهمية الجهاد الداخلي المستمر الذي نختبره كلنا في أنفسنا،أنه جهاد 

سلمي يحسن أخالقنا وشخصياتنا وسلوكنا، ويعد الجهاد األكبر أكثر أهمية من 

 .)2(الجهاد األصغر في اإلسالم 

ن الجهاد في سبيل اهللا من المعتقدات التي طرحها اإلسالم وأكد عليها ليكون لها وأ

األثر الكبير في تثبيت األيمان ورسوخه في النفوس وليصبح معه المؤمن 

يسترخص من أجلها كل شيء ويقبل على الموت في سبيلها ليكون االستشهاد 

بط المسلم بين الموت في سبيالً للمجد والخلود والحياة األبقى، بذلك يكون قد ر

 : سبيل اإلسالم وتعاليمه بدخول الجنة مرضاة اهللا ورسوله أيماناً بقوله تعالى 
   

    

                                                 
  . 9سورة الروم ، اآلية  )1(
)2( Marcal A . Boisard , Jihad : A Commitment to universal Peace , Indianapolis 

: American Trust Publication , 1988 , P . 24 – 25 .                                                       
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   )1(. 
 

ريمة وفقاً ألفكارهم المريضة وأدى  المتطرفين قد فسروا اآلية الكلكنو 

هذا التفكير الى قيامهم بالعمليات االنتحارية لقتل أخوانهم من المسلمين الشيعة 

الموالين آلل البيت عليهم السالم، الشك ان مثل هذه العقيدة تدفع الى التضحية 

بالنفس والجود بها في سبيل مراضاة اهللا للوصول الى ما ينسجم مع ما يؤمن به 

إلنسان كما ان مثل هذه العقيدة تدفع الى الصمود والمقاومة واالستبسال في ا

ر قتل المسلمين، ويقول األسقف ساحات القتال ضد أعداء اإلسالم ولكن ليس عب

ندما ان فرائض أوربا ترتعد ع: ((ي كتابه النصرانية واإلسالم ف)) وليام كاش((

 .)2()) يعلن الخليفة التركي الجهاد
 

في سبيل اهللا من وجهة نظر المسلمين هي غير اإلرهاب حتى وان كان فالجهاد 

بمفهومه إرهاباً شرعياً على الرغم من وجود عوامل مشتركة بينهما من أهمها 

المستهدف ووجود توافق وانسجام من قبيل العمل ويمكن التمييز بين ) العدو(

 :)3(اإلرهاب والجهاد الشرعي بما يلي 
 

 .ما مسلميرة بين طرفين أحدهالجهاد منازلة كب -أ
 

نفيذ العمليات الحربية في ختالف وسائل تنفيذ العمليات اإلرهابية عن وسائل تا-ب

 .الجهاد

 الشرعي عمل، أما المكانيات لتحقيق النصر على العدوتسخر للجهاد كل اإل -ج

فهو العمليات الفدائية في معركة تسمى بمعركة التحرير الشعبية في تحد للقوى 

خرى في الجانب المضاد وتعد خطوة شجاعة تسخر لها الطاقات للوصول األ

                                                 
  . 169سورة آل عمران ، اآلية  )1(
  .304سهيل حسين الفتالوي ، المصدر السابق ، الصفحة . د )2(
  .100 – 98محمد محمود المندالوي ، المصدر السابق ، الصفحة . د )3(



388 
 

الى الحرب الكاملة لغرض التفوق على القوة المقابلة وتبدو في أشكال عملياتها 

الحربية نشر الرعب واإلرهاب والخوف من خالل جدية العمليات العسكرية 

رزها ان تنال ودقة تنظيمها وأدائها ويمكن من خالل سلسلة النجاحات التي تح

ية القضية كسب التعاطف والتأييد خصوصاً من قبل اللذين يرون عدالة وشرع

 .التي يقاتلون من أجلها
 

يمتاز النشاط اإلرهابي باستهداف العدو بمختلف الميادين فيوجه ضد المؤسسات -د

بأنواعها وضد الشخصيات السياسية واالجتماعية والدينية عن طريق 

لخسائر المادية والمعنوية بالعدو بضمنها خطف الطائرات االغتياالت وإنزال ا

وتفجيرها، بينما الجهاد عمليات عسكرية غالباً ما تستهدف القوات العسكرية 

 .داتها الحربية إلنزال الهزيمة بهومع
 

قد يتطلب من القائم بالعمل اإلرهابي اختراق صفوف العدو والمعايـشة معـه              -هـ

مكن من احد الشخـصيات بينمـا ال يحتـاج          بتخف للحصول على هدف او الت     

 .الجهاد الحربي الى ذلك اال في حاالت محدودة لجمع المعلومات
 

ان اإلسالم قطعاً لم يسوغ الحرب والقتال اال في موارد منصوصة أهمها  

ان يكون الجهاد في سبيل اهللا بشروط المعلومة ومحاربة أهل الظلم والفساد وفي 

رد الهجوم على البالد اإلسالمية ويتميز القتال عن حاالت الدفاع عن النفس و

 : )1(اإلرهاب بعدة نواحي وهي 

 

ما ال يتضمن اإلرهاب ان المسلمين ال يبدءون بالقتال اال بعد إنذار األعداء بين-أ

 .هذا اإلنذار
 

 ال يتضمن اإلرهاب ان القتال في اإلسالم ال يكون اال بعد عرض اإلسالم بينما-ب

 . مثل هذا العرض
 

                                                 
سفة اال . د )1( تالوي ، فل سين الف هيل ح انون    س ي الق ة ف ة مقارن ه ، دراس اب ومقاومت ريم االره ي تح الم ف س

  . 70 ، الصفحة 2010الدولي المعاصر ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، 
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وال يتضمن اإلرهاب ال يبدأ المسلمون القتال اال بعد ان يبدأ األعداء بالقتال -ج

 .مثل هذا الشرط
 

ينما يعبر اإلرهاب عن حالة  يعبر عن حالة القوة واإليمان في اإلسالم بجهادال-د

 . الضعف
 

 .القتال قد يكون لغرض الهجوم او الدفاع ، بينما اإلرهاب لغرض الهجوم فقط-هـ
 

 . لقتال تقوده وتنظمه دولة المسلمين بينما تقود اإلرهاب مجموعات منظمة ا-و
 

وان األذن بالقتال ال يعطي اال دفاعاً عن النفس في حالة االعتداء،  

والدفاع عن الدعوى وصد من يقف في سبيلها حتى ال يفتن المسلمون عن دينهم او 

فيه خوفاً من عذاب أو حتى ال يخشى من يريد الدخول في اإلسالم من الدخول 

 .غتصبوا أموالهم وأمالكهم بغير حقإيذاء، ومحاربة من أخرجوهم من ديارهم وا

  :قال تعالى
   
   

   
    

   
     )1(. 

 

    وقال تعالى 
⌧    

   
)2(. 

وأن اإلسالم في أسلوبه للعمل على رفع الظلم ودفع الشر ومقاومة  

 : المعتدين ومن يفسد في األرض يتخذ ثالثة وسائل وهي 
 

                                                 
  .29سورة التوبة ، اآلية  )1(
  .26سورة نوح ، اآلية  )2(
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م تنجح في دفع الظالمين ودرء مفاسدهم الموعظة الحسنة والدعوة السلمية فأن ل-أ

 :واستبدادهم فأنه يلجأ الى الثانية وهي 
 

المقاطعة السلمية او السلبية وعدم التعاون والمشاركة معهم فأن لم تنفع فنلجأ -ب

 :الى األخرى وهي
 

، فأن اهللا ال يرضى بالظلم أبداً والراضي به والساكت عنه شريك في الجهاد-ج

الحذر في أن ال يكون ذلك الرد بالعنف الذي يجب الحذر في الظلم وإنما يجب 

 أن ال يكون ذلك الرد بالعنف الذي يذهب من جرائه األبرياء ممن ليسوا على

 . عالقة بواقع المنازلة
 

ان أنصار التكفير ومروجي اإلرهاب ممن اعتادوا قبض األموال  

ن اليوم تحت أسم والتهريب والتسليب والخطف والقتل وترويع اآلمنين يعملو

الجهاد والمقاومة وهي ذرائع باتت مكشوفة ألنها مقاومة المنبوذين، وجهاد 

عصابات األجرام هدفهم تدمير البالد وتشويه صورة اإلسالم أمام العالم فضالً عن 

تشويه صورة الجهاد والمقاومة التي يبديها الشرفاء من األمة اإلسالمية، فقد 

ة عديدة، منهم من يطلب الجنة بتفجير األبرياء الى انقسموا الى شبكات إرهابي

أشالء ممزقة في الشوارع، ومنهم من يخطف األبرياء ويطالب بالفدية، وفئة 

أخرى تروع اآلمنين من الناس وتشجع ثقافة القتل العشوائي، فأن هؤالء ليس لهم 

 : ى دين، الذين يقتلون األبرياء ويزرعون الخوف في قلوب المواطنين قال تعال
  

 ☺   
   

    )1(. 
 

 : )1( عالقة اإلسالم باألديان األخرى -
                                                 

  .56سورة التوبة ، اآلية  )1(
ى      –كافحة االرهاب علي بن سعيد بن عواض عسيري ، م  . د )1( ي الحرب عل سعودية ف ة ال  دور المملكة العربي

 ، 2010االرهاب ، ترجمة مرآز أبن العماد للترجمة والتعريب ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، الطبعة األولى ،                 
  . 71 – 65بيروت ، الصفحة 



391 
 

، اال ان فيها أمثلة على سواء جازات المجيدةاألديان العالمية تزخر باالن 

، ولكن األديان ية او مشوهة او منحرفةغايات أناناستخدام الدين لتحقيق أهداف و

عبر التاريخ أظهرت مرونة مشهودة في مواجهة مثل هذه الحاالت من سوء 

االستخدام، لذلك البد من االنبعاث مجدداً من ركام هذه الحقب المظلمة بجهود 

المؤمنين، وان انتهاك المثل اإلسالمية النبيلة هو في الحقيقة انتهاك وخيانة لقداسة 

ن لدى أتباعه، وان أساس ذلك هو ألن القرآن الكريم يأمر المسلمين بالتسامح الدي

 :مع أهل الكتاب من يهود ومسيحيين قال تعالى 
   

  
 

   
  

 ☺ ☯ 
   

   
    

 )2(. 

، ويصور اإلسالم بوصفه ن في الغرب بأنهم إرهابيون وقتلةيتهم المسلمو 

ديناً يشجع على العنف والكراهية وان الحقيقة ان المسلمين كافة ال يعتنقون 

عنف بأي شكل كان،وصحيح ان هناك جماعات اإلرهاب مذهباً، واإلسالم يرفض ال

تدعي اإلسالم، لكنها انحرفت من صراطه القويم، وأفرادها هم الذين يرتكبون 

األعمال اإلرهابية، ومن المهم مالحظة هذه الجماعات المنحرفة او األفراد 

الضالين فهم ال يميزون عند ممارسة أنشطتهم اإلرهابية بين المسلمين وغير 

نها تشمل كافة أطياف المجتمع وبمختلف األديان، فقد أظهرت اليهودية المسلمين فأ

والمسيحية والهندوسية، وديانات العالم وطوائفه الدينية كافة، مثل هذه النزاعات 

 .لضالة إضافة الى نتائجها الحربيةالمنحرفة والميول ا

                                                 
  . 62سورة البقرة ، اآلية  )2(
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، لقد نادى اإلسالم مثلما ورد في القرآن بالتسامح واالعتدال والوسطية 

ولم يروج قط الى العنف والكراهية، وهو ينظر قدماً الى المستقبل، ال الى الوراء 

والماضي، واإلسالم يركز على ترويج مبادئه وأركانه، وال تشغله عن الهدف 

المقصود مفاهيم اآلخرين او أفكارهم، والقرآن يصف في بعض األحيان 

عظم األحيان يركز اهتمامه ، ولكنه في مالفات بين األمم والشعوب وسلوكهااالخت

على العوامل المشتركة بينها مثل وحدة البشر، ووحدة أصل الدين ووحدة الخالق، 

حتى حين يشير الى االختالفات بين األمم والفوارق في الممارسات الدينية فأنه 

 :يدعوا الى عدم اهانة آلهة اآلخرين بالرغم من معرفتنا بأنها فريضة قال تعالى 
   

    
  ☺ 

   ⌧ ⌧ 
   

⌧    
  

☺ ⌧ ☺ 
 )1(. 

أليه المسلمون اليوم على نحو ان روح التعليم وطلب العلم هذه هي ما يحتاج 

عاجل، وال سبيل للخالص من االدعاءات الواهية التي تلصق بالمسلمين اليوم 

 :سوى اتخاذ السبيل الذي أشار الى الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز 
     

   
      )2(. 

 : حوار بين األديان  ال-

على األديان في العالم كلها ان تتعلم كيفية التعايش معاً في انسجام وأمان،  

وذلك اذا أريد للسالم في العالم ان يتحقق، وعلى زعماء هذه األديان ورؤساء 

                                                 
  .108سورة األنعام ، اآلية  )1(
  .11ة الرعد ، اآلية سور )2(
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الحكومات والدول المعنية أظهار التزام حازم وواضح ال لبس فيه بقضية السالم، 

 .  فضائل التسامح والتعاطف والرحمةفسهم وتلقينهاويجب عليهم تثقيف أن

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل، ظهر مفهوم الحوار بين األديان،  

وهو يتيح فرصة معقولة وثمينة وسانحة لزعماء أديان العالم كلها للجلوس معاً 

والتفكير بأسباب اإلرهاب، باإلضافة الى وسائل محاربة بلواه ونقمته، وعلى 

اء الدول والحكومات االنضمام الى هذا الحوار، ألن مداخالتهم ستكون رؤس

حاسمة األهمية في صياغة إستراتيجية موثوقة وفاعلة ومستدامة لمحاربة اإلرهاب 

المي العالمي والقضاء عليه، وقد انضمت رابطة العالم اإلسالمي، المؤتمر اإلس

ابع والسادس من حزيران عام ، الذي تم عقده في مكة بين الرللحوار بين األديان

 ، وكانت هذه مبادرة رائدة لجمع مختلف أديان العالم معاً بغرض أنشاء 2008

 .)1(نوع من الوحدة واالنسجام بينها 
 

وفي الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة لألمم المتحدة عقدت الجمعية  

ويورك بين الثاني عشر العامة اجتماعاً رفيع المستوى أثناء انعقاد دورتها في ني

 ، حيث جددت الجمعية العامة دعوتها 2008والثالث عشر من تشرين األول عام 

الى دعم مبادرات القادة ، وسامح والفهم المتبادل عبر الحوارالى نشر ثقافة الت

، لتعميق ثقافة السالم والتفاهم والتسامح ي، والحكومات، والمجتمع المدنالدينيين

نسان بين أتباع مختلف األديان والثقافات والحضارات، وشدد واحترام حقوق اإل

نص البيان الختامي على أهمية الحوار بين األديان واإلسهام الذي يقدمه في ضمان 

السالم في العالم وأكد االجتماع على األهداف والمبادئ الواردة في ميثاق األمم 

 جميع الدول بموجب المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واستذكر تعهد

الميثاق تشجيع احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع، ومن ذلك 

لعرق او الجنس او اللغة او حريات االعتقاد والتعبير، من دون تمييز على أساس ا

، وعبرت الدول المشاركة عن قلقها من تنامي حاالت عدم التسامح والتمييز الدين

                                                 
  .142علي بن سعيد بن عوض عسيري ، المصدر السابق ، الصفحة . د )1(
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قليات الدينية وشددت على أهمية تشجيع الحوار وبث الكراهية واضطهاد األ

 .وعةوالتفاهم والتسامح بين الناس واحترام أديانهم وثقافتهم ومعتقداتهم المتن

 استخدام للدين لتبرير قتل األبرياء أيوأكدت الدول المشاركة رفض  

وممارسات اإلرهاب والعنف واإلكراه التي تناقض بوضوح مع دعوة األديان 

سالم والعدل والمساواة، وأخذت الجمعية العامة علماً بمبادرة ملك المملكة جميعها لل

العربية السعودية وانعقاد المؤتمر العالمي للحوار بين األديان في مدريد بين 

وهي تجدد دعوتها الى نشر , 2008شر والثامن عشر من تموز عام السادس ع

غم مبادرات القادة الدينيين ثقافة التسامح والفهم المتبادل عبر الحوار، والى ر

والمجتمع المدني والدول، لتعميق ثقافة السالم والتفاهم والتسامح واحترام حقوق 

اإلنسان بين أتباع مختلف األديان والثقافات والحضارات، وعبرت الدول المشاركة 

عن عزمها على تقوية األطر القائمة وتدعيمها ضمن منظومة األمم المتحدة، 

رة، وحماية البيئة، ونشر مح وحقوق اإلنسان، والحفاظ على األسلتشجيع التسا

، ومكافحة الفقر والمخدرات والجريمة واإلرهاب، آخذه بالحسبان اإلسهام التعليم

 .تااليجابي لألديان والمعتقدات والقيم اإلنسانية األخالقية في مواجهة هذه التحديا

 

 

 

 

 الخاتمة
 

ل  الحاضر من أشد وأقسى الجرائم التي تطـو أصبحت الجريمة االرهابية في وقتنا 

مـن حـضارة    ، وتدمر ما وصلت اليه البـشرية        حياة االنسان واالنسانية جمعاء   

، فهي تعمل على تراجع الدول وتأخرالمجتمعـات وأضـطراب الـبالد            وأزدهار

 .والمواطنين 
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ان الجريمة االرهابية لها عدة معايير وأسباب متعـددة مـن أهمهـا علـى                 

الل القرارات والممارسات   الدولي أزدواجية المعايير في مكافحتها من خ      المستوى  

، فمعاملة بعض الدول لها االعضاء في المنظمات الدولية بوجـه ومعاملـة         الدولية

ـ              ذه بعض الدول األخرى بشكل مباشر لها بوجه آخر قد يولد العداء والكراهية له

 . المنظمات والدول األعضاء فيها

مجتمع الدولي في مكافحة االرهاب ضرورياً بسبب اتـساع         وقد كان تدخل ال     

، أذ ال ينكر ان ظـاهرة االرهـاب هـي            االرهاب وتجاوزه الحدود الوطنية    حدود

، لح لوحدها في مكافحة هذه الظاهرة     ظاهرة عالمية ال يمكن للجهود الوطنية ان تف       

 العديـد   حيث ان الشبكات االرهابية ليس لها موطن محدد بل تمتد خالياها لتشمل           

لي فـي   ، ويجب ان يكون لها دور التعاون الدو       من الدول وفي العديد من القارات     

االرهاب كجريمـة ومعاقبـة     ، وال يقتصر على مكافحة      هذا المجال فعاالً وحيوياً   

، بل يجب ان يتخذ طابعاً أوسع وأشتمل البحث عـن أسـباب االرهـاب               مرتكبيها

م أغفال دور المجتمع الـدولي مـن        ، وعد وة الدول الى معالجة تلك االسباب     ودع

خالل مؤسساته الدولية للحقيقة الواضحة في أن مكافحة االرهاب قد تستغل لتقييـد             

 .الحريات والنيل من حقوق االنسان 

ومع مرور االيام ازدادت المعاناة من االرهاب بحيث أصبحت مشكلة عالمية             

، ولما كانت المشكلة تتصف     يسلم الدوليين واألستقرار العالم   شاملة تهدد األمن وال   

من خالل تكاتف كل الجهـود  بالشمولية فالحل يجب ان يكون شمولياً أيضاً ويكون    

، أن االعالن العالمي لحقوق االنسان يدين في مادتـه الثالثـين االرهـاب              الدولية

حكم في األعالن ال يمكن تفسيره على أنه يعطي         أي  " الدولي التي أشارت الى أن      

 فرد أو مجموعة من األفراد أي حق في القيام بنشاط أو عمل يهـدف               ألية دولة أو  

تتضمنه المـادة   وهذا الحكم   .." الى تحطيم الحقوق والحريات الواردة في األعالن        

ية ، وكـذلك    الخامسة من كل من ميثاق الحقوق االقتصادية ، واالجتماعية والثقاف         

، وكانـت األمـم     1966ة عـام     أقرتهما األمم المتحد   ، اللتين ميثاق الحقوق المدنية  
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 لجنة خاصة بموضوع مكافحة االرهاب علـى        1972المتحدة قد أسست منذ عام      

 .المستوى الدولي 

وبعد أحداث أيلول أصبحت مسألة مكافحة االرهاب من أولويـات المجتمـع              

، ة أكثر شمولية وعمومية من ذي قبـل       الدولي وذلك لكونه قد أصبح في هذه الفتر       

 مطالبة جميع الـدول     2001 في عام    1373س األمن الدولي رقم     وأجاز قرار مجل  

األعضاء في المنظمة الدولية تقديم تقرير مفصل حول جميع المعطيات المتـوفرة            

، وتأسيس لجنة خاصة فيها تتكـون       الرهابلديها عن االرهاب الى لجنة مكافحة ا      

ـ             ديم من خبراء مكافحة االرهاب وأعضاء سكرتارية األمم المتحـدة لغـرض تق

، وهذه اللجنة تتألف مـن      لضمان وضع القرارات موضع التنفيذ    أستشارات وأراء   

 . عضواً مهمتها رصد ومتابعة تنفيذ القرار 15

ووضـعت  ،  لمتحدة منذ عقـود   لقد أدرج االرهاب على جدول أعمال األمم ا         

تحدة تتعلـق بأنـشطة أرهابيـة       ثالثة عشر اتفاقية دولية في أطار نظام األمم الم        

، ودأبت الدول األعضاء من خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة على زيادة            ةمحدد

قة بوضع قواعد   تنسيق جهودها في مجال مكافحة االرهاب ومواصلة أعمالها المتعل        

، وكان مجلس األمن نشطاً أيضاً في مكافحة االرهاب من خـالل أصـدار              قانونية

الوقت نفسه شاركت العديـد     ، وفي   من خالل أنشاء هيئات فرعية عديدة     قرارات و 

من أجهزة األمم المتحدة ومكاتبها ووكاالتها في تدابير تطبيقيـة محـددة مـضادة              

، وتوطيداًً وتحـسيناً لهـذه      لمساعدة للدول األعضاء في جهودها    لالرهاب لتوفير ا  

األنشطة بدأت الدول األعضاء مرحلة جديدة في جهودها الراميـة الـى مكافحـة              

 .  استراتيجي موحد لمكافحة االرهابى نهجاالرهاب باالتفاق عل

ان العمل على تحقيق التعاون والتفاعل فيما بين األمم المتحدة والمنظمات الدوليـة             

واألقليمية أمر ضروري تتطلبه الحالة الشمولية لمكافحة االرهاب وذلك من خالل           

ـ      مم المتحدة ومواثيق تلك المنظمات    تفعيل تطبيق ميثاق األ    اون ، وقـد يأخـذ التع

ليمية صـوراً أو خمـسة      والتفاعل فيما بين األمم المتحدة والمنظمات الدولية واألق       

، المتحدة، أهمها التشاور المستمر الذي تقوم به هذه المنظمات مع األمم            أشكاالً عدة 



397 
 

لتشجيع هذه المنظمـات علـى المـشاركة فـي الجهـود         كذلك الدعم الدبلوماسي    

، العدوان وأعمال حق الـدفاع الـشرعي      وردع  الدبلوماسية المبذولة لحفظ السالم     

والتأكيد على الدور المشترك لهذه المنظمات من خالل أرسال البعثات والوفود الى            

 الحالية لحقـوق  بؤر التوتر في العالم كبعثة األمم المتحدة ومنظمة الدول األمريكية       

كة بـين   ، وهو ما يسمى بالعمليات المشتركة التي تتم بالمـشار         األنسان في هايتي  

اسعة، وهـو يتفاعـل     األمم المتحدة والمنظمات الشك ان األنسان يعيش في بيئة و         

، ويتولد نتيجة هذا التفاعل عدد من الحاجات نستطيع أشباع بعضها           معها بأستمرار 

، فهو يواجه في حياته اليومية سواء في        ولة ونواجه صعوبة في أشباع بعضها     بسه

اقف والـصعوبات التـي تتطلـب       اً من المو  البيت او الشارع او مكان العمل عدد      

، فعندما يقف االنسان من هذه المواقف وقفة نقد وفحص وتساءل عن أسبابها             حلوالً

، يها مشكالت حقيقية تستحق الدراسـة     ودوافعها وشعور بالقلق تجاهها فأنه يجد ف      

في مختلف المجاالت الى األبحاث والدراسـات الـسابقة         وكثيراً ما يلجأ الباحثون     

لعون عليها ويناقشوها ويبحثون في نتائجها من أجل التوصل الى مشكلة ما تثير             يط

أهتمامهم حيث تعتبر هذه الدراسات واألبحاث مـصدراً هامـاً يـزود البـاحثين              

باحث في أختيار    وبكلمة أدق هي بمعنى كيف يختار ال       ،بمشكالت تستحق الدراسة  

 .مشكلة ما ليدرسها

في أختيار مشكلته منها أوالً معايير ذاتية تتعلق        وهناك معايير تساعد الباحث       

جـة  ، حيث ال يـستطيع الباحـث معال       الباحث وخبرته وأمكاناته وميوله   بشخصية  

الكافية لحلها وهي   ، ويمتلك األمكانات    ميل الى هذه المشكلة   ، اال اذا كان ي    مشكلة ما 

اعدة األدارية  ، وتوفر األمكانات المادية والمعلومات والمس     أهتمام الباحث، وقدرته  

، ل في وجود الفائدة العملية للبحث     ، وثانياً معايير أجتماعية وعلمية تتمث     الالزمة لها 

ومدى مساهمته  ،  ، وتعميم نتائج دراسته   ومدى مساهمة ذلك البحث في تقدم المعرفة      

، وكيفيـة   ايير تتعلق بكيفية صياغة المشكلة    ، أضافة الى مع   في تنمية بحوث أخرى   

 . مهاتقوي
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شكلة التي يمكن مالحظتها في الوقت الحالي زيادة المعاناة من االرهاب           والم  

المستوى الدولي بحيث أصبحت مشكلة عالمية شاملة تهدد حياة االنسان وحقه           على  

... في العيش بآمان أضافة الى تهديدها األمن والسلم الدوليين واألستقرار العالمي            

سان ومكافحة االرهاب    حقوق األن  مما يتطلب معه الوقوف بحزم ضده والدفاع عن       

دابير فعالة لمكافحة   ، وتنفيذ ت  عوة الى تعزيز وحماية جميع حقوقه     ، والد الواقع عليه 

فحـة االرهـاب    ت وسياسات لمكا  تشريعا، وذلك بما يتضمن وضع      االرهاب ضده 

، وتعميق فهم االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان في         تمتثل لحقوق االنسان  

والتشجيع على تعزيز   ،   طريق اجراء بحوث وتحليالت مركزة     رهاب عن سياق اال 

ـ           ، والعمـل   الحماية تلك الحقوق وتقديم المساعدة والمشورة المختلفة في هذا المج

على تحديد وتبادل وتشجيع أفضل الممارسات المتعلقة بتدابير مكافحـة االرهـاب         

ـ     حقوق االنسان والحريات االساسـية     التي تحترم  ز المحـدد علـى     ، مـع التركي

ت ارهابيـة او جماعـات      األشخاص الذين يشاركون او الذين شاركوا في جماعا       

، وبلوغ الحد األمثل فـي      االرهاب، فضالً عن التركيز على ضحايا       جريمة منظمة 

، والتـرويج للمنـاهج      يقدمها الشهود وفقاً لحـق الـدفاع       أستخدام المعلومات التي  

 . رهابالمالئمة ازاء ضحايا اال

ما ان مشكلة االرهاب ومكافحته تتصف بالشمولية فالحـل يفتـرض أن            وطال 

، فاالعالن العالمي لحقوق    تم من خالل تضافر الجهود الدولية     يكون شمولياً أيضاً ي   

، وان أي حكم فـي االعـالن ال         ي مادته الثالثين االرهاب الدولي    االنسان يدين ف  

عة من االفراد أي حق في      يمكن تفسيره على انه يعطي ألية دولة أو فرد أو مجمو          

، قوق والحريات الواردة فـي االعـالن      القيام بنشاط او عمل يهدف الى تحطيم الح       

، الحقـوق االقتـصادية   وهذا الحكم تتضمنه المادة الخامسة من كل مـن ميثـاق            

، اللتين اقرتهما األمم المتحدة عـام       واالجتماعية والثقافية، وميثاق الحقوق المدنية    

1966. 

عة الواسعة لمفهوم االرهاب قد تكون مفيدة ونافعة في تحديد مجاالت           ان الطبي   

اجهتـه علـى مختلـف      الحركة وخياراتها في أسلوب مكافحة االرهاب وكيفية مو       
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، مع األخذ بنظر االعتبار ان هناك دول وقوى ستغفل عن ذلـك              األصعدة واألوجه 

، مما يتطلب معه    عالهااتها، او من مواقفها او اف     أو انها ستحاول التخلص من التزام     

 : ضرورة وضع ستراتيجية عالمية جديدة تقوم على عدة اركان مهمة وهي 

ص عن اللجوء الى االرهـاب او       يجب ان تهدف االستراتيجية الى ثني األشخا       .1

 .دعمه

 .على األموال والمواد الالزمة لهميجب ان تمنع االرهابيين من الحصول  .2

 .ب ان تثني الدول عن رعاية االرهايجب .3

 .تطور قدرة الدول على دحر االرهابيجب ان  .4

 .يجب ان تدافع عن حقوق االنسان .5

ى االنظمام الى حث الدول األعضاء ومنظمات المجتمع المدني في كل مكان عل .6

 .هذه االستراتيجية

، ولكن في مثل هذه الحاالت من       اء أو خفض التهديد االرهابي ممكن     ان أحتو   

، لوية لسبل ووسـائل مكافحـة االرهـاب       االو الشمولية لالرهاب يجب ان تعطى    

، وهـو األمـر الـذي أعتمدتـه         قوة العسكرية فالتركيز الشديد على اللجوء الى ال     

، والتدخل في أفغانستان    سياسات األمريكية في بداية األمر، وقد فشل فشالً ذريعاً        ال

ل ن الدو والعراق أتاح للتنظيمات االرهابية أقامة قاعدة صلبة للعمليات في الكثير م          

تشار االرهاب أكثـر مـن أي وقـت         ، والمالحظ ان  وأقامة المراكز ألستعادة قوتها   

حات العربية واألسـيوية    ، بل أيضاً على السا     العالم األسالمي  ، ليس فقط في   مضى

األمر الذي يجب معه وضع عدة نقاط ومنها فـي صـدارة األهتمـام              ،  واألوربية

األطـراف  تالفات وطنيـة متعـددة      وجوب بذل جهود أكبر بكثير من أجل بناء أئ        

، وأستثمار واسع وطويل األمد في بناء الـدول ودعـم           وحقيقية لمحاربة األرهاب  

، أضافة الى األستعداد لتسوية نزاعـات عقـود طويلـة أسـتخدمها             الحكم الجديد 

 .ء الشرعية على أعمالهم االرهابيةاالرهابيين ألضفا

، والتـي   حوري لألمم المتحـدة   حول الدور الم  ال شك في ان المسألة تتركز         

يمكن ان تكون هي المنظمة الوحيدة التي لها الحجـم ونطـاق العمـل الالزمـان          
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للتوصل الى اتفاق عالمي على ادانة االرهاب والتعامل بفعاليـة مـع ا لجوانـب               

، أضافة الى أهمية الدور الكبيـر الـذي         ية للتهديد االرهابي بصورة شاملة    الرئيس

، ويمكـن   واالقليمية األخرى في هذا المجـال     نظمات الدولية   الميمكن ان تقوم به     

ن الدولي فـي    القول بأن األمم المتحدة تعتبر بمثابة المنتدى الرئيسي لتوحيد التعاو         

ت ، وان الدول األعضاء مدعوة لألنضمام الـى االتفاقيـا         مجال مكافحة االرهاب  

، وان  ون تحفظـات   عن المصادقة عليها د    ، فضالً الدولية الرئيسية بشأن االرهاب   

، من المساعدات التقنية للجنة     ن تستفيد حيثما يكون ذلك مناسباً     تلك الدول تستطيع ا   

ن فرع مكافحة   ، وم مجلس األمن التابع لألمم المتحدة    مكافحة االرهاب المنبثقة عن     

، كما يتعين على سائر البلدان أيضاً ان تدعم اللجان المنبثقة عن            االرهاب التابع لها  

دعم ، فضالً عن    حدة والدول ذات العالقة بالموضوع    من التابع لألمم المت   مجلس األ 

 .فريق الرصد التابع لها أيضاً

 يمكـن معالجتـه دون      أما موضوع معالجة أسباب األرهاب فأنه بالتأكيد  ال          

، حيث ان تقدم ظاهرة االرهاب يمكن ان تعطـي مثـاالً نموذجيـاً              معرفة دوافعه 

 من التفكير يلحظ صالت الوصل فيها بين الـسياسي          للظواهر التي تستدعي نمطاً   

معالجتها عند نقطة تقاطع بـين هـذه        واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، ويضع     

لظواهر وفي مقاربتها   االبعاد كافة وبين النهج األمني المألوف في النظر الى هذه ا          

ـ ، ولهذا ولغرض معالجة هذه الظاهرة ال بد مـن معالجـة             والرد عليها  باب األس

 . والدوافع العميقة لها

ان الدراسات التي أنجزت حول ظواهر االرهاب والعنف السياسي في مختلف            

ظاهرة البلدان نبهت الى اآلثر الحاسم لألوضاع والبيئات االجتماعية في انتعاش ال          

، رد فعل معاكس ومضاد لتلك الـسياسة      ، فاالرهاب هو    في العقود الثالثة األخيرة   

العنف وسيلة من وسائل القمع والتجني المستمرة التـي تعتمـدها           فضالً عن اتخاذ    

، ولقد بينت األحداث بالقرائن والحجج ارتباط       الكثير من المناسبات  دوال كثيرة في    

 وجمهورها  ، واتساع نطاق نفوذها   ف ببيانات اجتماعية فقيرة ومهمشة    حركات العن 
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هي ما  نسحاق االجتماعي   ، فالفقر والحرمان والتهميش واال    الحركي في تلك البيئات   

 .يس افكار الدعاة وخطابات االرهاب، ول الظاهرة ونفخ في روحهاتولد

ان مقاربة ظاهرة العنف واالرهاب من مدخل التفكير للبنى والشروط التحتية             

تقدم فرصة لفهم موضوعي صحيح للظاهرة بمقدار       )  االقتصادية   –االجتماعية  ( 

االستئصالية المدفوعـة الـى جنونهـا األقـصى         ما تسدد ضربة للمقاربة االمنية      

، حراف سلوك ممارسي العنف واالرهاب    والمرتكزة الى الفرضية الخاطئة على ان     

راف عن طريـق الـردع      والى الفكرة األكثر خطأ عن امكانية تصويب ذلك األنح        

 . األمني العنيف

اال عنـد الـضرورة     ( األمـن    ان األمن الحقيقي هو عدم أسـتخدام أدوات         

ادي ، أي بما هو آمـن أقتـص       من المجتمع بما هو أشباع للحاجات      وهو أ  )قصوىال

، ومن دون تأمين لحقوق     من دون تنمية وتوزيع عادل للثروة     ، ف وغذائي وأجتماعي 

يكـون  ، ال    بهم على هامش االقتصاد واألنتاج     الفئات األقل دخالً ولحقوق المرمي    

الى حـال   تقي ضحايا يحولهم    ، وقد ينشر الرعب وين    في وسع األمن ان يحفظ أمناً     

رغبـات   لن يستأصل مشاعر الحنـق و      – قطعاً   – لكنه   تمثيلي لما سيلحق الجميع،   

ين مـن ركـوب موجـات العنـف         ، ولم يمنع كثيـر    االنتقام للنفس من الحرمان   

، بل هو قد يضيف سبباً جديداً الى ترسانة المبـررات التـي يـسوقها               واالرهاب

 . وشرعنتهغ العنفالداعون الى العنف لتسوي

وكانت الفكرة التي طمح الباحث اليها هي وضع نظام عالمي لألمن الوقـائي       

لى هذه المهمة هي األمـم      من شأنه مواجهة األعمال االرهابية وأن أفضل من يتو        

، وكانت الدراسة قـد     دة من تجارب الدول في هذا المجال      افات، ويمكن األس  المتحدة

 :، وهي على النحو اآلتي  مكافحة االرهاب التالية في مجالركزت على الميادين

، او التـي     ولية ذات الصلة باالرهاب المتخـذة     ماهي التشريعات الوطنية والد    .1

 . الحملة الدولية لمكافحة االرهابستتخذ في أطار

 . الذي سيتم أتخاذه في هذا االطار، اوما هو التحرك العملي الذي أتخذ .2
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تي قامت بها الـدول او المنظمـات   ، وال ا هي المبادرات االخرى، ان وجدت     م .3

 .المعنية لتنفيذ القرارات الدوليةالدولية 

ما هي الخطوات التي اتخذت او التي من المتوقع اتخاذها لتعزيـز التعـاون               .4

 . الدولي في مجاالت مكافحة االرهاب

االحاطة بموضوع الدراسة من جوانبهـا المختلفـة فقـد تناولـت            ولغرض    

 نها أوالً معرفة مفهوم المنظمة الدولية وتحديد وظيفتها        االطروحة جملة مواضيع م   

 ومدى ما تتمع به شخصيتها القانونية للمنظمات الدوليـة     ومعرفة أنواعها وأقسامها  

وما هي القواعد القانونية التي تحكم نشأة وعمل تلك المنظمات الدوليـة وتحديـد              

القوة القانونية التي تتمتع بها     ، و  للمنظمات الدولية  منشأةمواثيق ال الطبيعة القانونية لل  

وليـة  ، وما يتعلق بموضوع المسؤولية الد     التي تصدرها المنظمة الدولية   القرارات  

، والدور األشرافي الذي يجب ان تقوم به المنظمـات          وعالقتها بالمنظمات الدولية  

 وتحديـد   او الرقابـة الدوليـة    في ذلك األشراف الدولي     الدولية والمعايير الدولية    

ـ       واجبا ، وآليـات الرقابـة     رارات الدوليـة  ت المنظمة الدولية في متابعة تنفيذ الق

 . المتبعة من قبلها في هذا المجالواالشراف

 تحديـد   وثانيا البحث في دور منظمة األمم المتحدة في مكافحة االرهاب من            

، دور  ور مجلس األمن في مكافحة االرهـاب      ، وبيان د  أجهزتها المعنية باالرهاب  

، وكـذلك بيـان دور      افحة االرهـاب  سادسة التابعة لألمم المتحدة في مك     اللجنة ال 

، والتطـرق الـى األجـراءات       لألمم المتحدة في مكافحة االرهاب    الجمعية العامة   

، وتوضيح وتحليل القرارات الدولية     األمم المتحدة في مكافحة االرهاب    المتخذة من   

والتركيز على دور الـدول  ،  المتحدة الخاصة بمكافحة االرهاب    الصادرة عن االمم  

، وبيان اهمية التعاون بين األمم      نظمات الدولية في مكافحة االرهاب    في مساعدة الم  

، أضافة الى بيان عالقـة      القليمية في مجال مكافحة االرهاب    المتحدة والمنظمات ا  

، واالنعكاسات الـسلبية المترتبـة      الح النووي وأسلحة الدمار الشامل    االرهاب بالس 

 العلمي في مجال الثورة التكنولوجية وأسلحة الدمار الشامل وعالقتهـا           على التقدم 

 . هاب والتوترات والصراعات الدوليةباالر
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، ومنهـا االتفاقيـة     اقيات االقليمية لمكافحة االرهاب   وثالثها التطرق الى االتف     

األوربيـة فـي   ، وبيان التشريعات ع االرهاب وبيان مضمون االتفاقية  االوربية لقم 

، والتطـرق   ح دور الدول األوربية في مكافحتـه      ، وتوضي  مكافحة االرهاب  مجال

االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب    ،  فاقية االفريقية لمكافحة االرهاب   أيضاً الى االت  

، وصوالً الى األطـار القـانوني فـي         مضامين واالتجاهات السالفة الذكر   بنفس ال 

عالقتها باالرهـاب ومكافحتـه      مواجهة قضايا االرهاب من حيث حقوق األنسان و       

 وتحديد  في هذا المجال  وبيان دور المنظمات الدولية في الدفاع عن حقوق األنسان          

، وتحديد األطار   النساني واالرهاب وضرورة مكافحته   العالقة بين القانون الدولي ا    

واألسـس القانونيـة    ،  اب في القرارات الدولية والوطنيـة     القانوني لمكافحة االره  

، أضافة الى توضيح األسس القانونيـة       لقرارات الدولية األرهاب في تلك ا   لمكافحة  

، والتركيـز علـى األسـس القانونيـة         حة االرهاب في التشريعات الوطنية    لمكاف

القـانون  المشتركة لمكافحة االرهاب على المستويين الوطني والدولي في قواعـد           

صوالً الى االستنتاجات   ، و باالرهاب، ومدى عالقة الدين     الدولي األتفاقي والعرفي  

والمقترحات الممكنة في مجال مكافحة االرهاب ودور المنظمات الدولية في هـذا            

 . الشأن سندرجها في نهاية هذه الخاتمة 

في الحقيقة ان مواجهة العنف في العالقات الدولية بكـل مظـاهرة وجهـود                

، عندما تمت   1907لمجتمع الدولي تعود الى عام      التضيق على استخدام القوة في ا     

المصادقة على اتفاقية الهاي الثانية التي أكدت على ضرورة الحد مـن أسـتعمال              

كذا عهد عصبة األمـم المرفـق بمعاهـدات         هو،  الدول للقوة في العالقات الدولية    

، حيث تم التمييـز  تخدام القوة دون تحريمها نهائياً الذي يقيد اس  1919باريس لسنة   

" بريان كيلـوج  "ثم جاء ميثاق    ،  روعةب غير المش  بين الحروب المشروعة والحرو   

 ليسد نسبياً هذا النقص في عهد عصبة األمم حينمـا ركـز             1928-8-27بتاريخ  

وألول مرة على الجوانب الوقائية لمبدأ األمن الجماعي وأكد على تحريم الحـرب             

 .ل حل المنازعات والمشاكل الدوليةليس كوسيلة من وسائ
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عاليـة تلـك الجهـود بالـشكل        مية الثانية تبين عدم ف    مع اندالع الحرب العال     

، وهو ما جعل منظمة األمم المتحدة التي قامت على أنقاض عصبة األمم             المطلوب

بتضمين ميثاقها صراحة وضمن مبادئها األساسية على مبـدأ عـدم أسـتخدام أو              

) ميثـاق  من ال  2/ من المادة    4/الفقرة  (التهديد بأستعمال القوة في العالقات الدولية       

، وربطـت ذلـك     لية التدخل في شؤون الـدول األخـرى       كما منعت المنظمة الدو   

 مـن   51المـادة   ( الجمـاعي    حالة الدفاع الشرعي الفـردي أو     : بأستثنائين هما   

، وحالة تدخل المنظمة لمواجهة تهديد السلم واألمن الدوليين أو االخـالل            )الميثاق

 ) . من الميثاق42 و 41 المادتين(بهما، او عند وقوع حاالت عدوانية 

أما بخصوص مكافحة ظاهرة االرهاب فقد تنامى الوعي الدولي في العقـود              

الة في أطار من    األخيرة بأهمية مكافحتها من خالل أجراءات جماعية مشتركة وفع        

، فعلى مستوى منظمة األمم المتحدة أدرج موضـوع االرهـاب           التنسيق والتعاون 

 بناء على مبادرة مـن      1972جمعية العامة عام    لل 27ضمن جدول أعمال الدورة     

 .األمين العام لها، غير انها لم تحقق نتائج ملموسة في هذا الشأن 

ويمكن األشارة هنا الى بعض جهود الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي هـذا             

 أكتوبر  24 بتاريخ   25الذي أتخذته في دورتها      2625الشأن من قبيل قرارها رقم      

عالقة الودية والتعاون بـين     بط بأعالن مبادئ القانون الدولي بشأن ال       والمرت 1970

وجود أتخاذ أجـراءات     تبنت الجمعية العامة قراراً تضمن       1973، وبتاريخ   الدول

، ثم الحقته بقرار صدر في نفس السنة تمحور حول منـع ومعاقبـة              لمنع االرهاب 

، كـذلك   ون الـدولي  انالمرتكبة بحق الشخصيات التي تقع تحت حماية الق       الجرائم  

 والمرتبط بـسالمة  1977 لسنة 32 الذي اتخذته في دورتها     8صدور قرارها رقم    

لـى  المالحة الجوية المتضمن أدانة كل أعمال خطف الطائرات وكل ما يـؤدي ا            

 1979 لسنة   34 الدورة   146، وهناك قرارها رقم     تهديد سالمتها وسالمة راكبيها   

، وفي السنة أتخذت    الرهائنخاصة بمناهضة أحتجاز    الذي أعتمد االتفاقية الدولية ال    

مهماً أدانت فيه االرهاب الرسـمي واألنظمـة العنـصرية           الجمعية العامة قراراً    

، وقد عارضته الواليـات      عقد مؤتمر لتحديد مفهوم االرهاب     وتضمن الدعوة الى  



405 
 

 وصل عدد االتفاقيات الدولية التـي تتعلـق         1997، وحتى سنة    تحدة واسرائيل الم

مم المتحدة الـى أحـدى عـشر     بالجرائم المرتبطة باالرهاب والتي أودعت في األ      

، وتناول كل واحدة منها جانباً محدداً من جوانب الجهود الرامية الى القضاء             اتفاقية

 .على االرهاب 

 1937وال شك ان من أهم االتفاقيات في هذا الشأن هي اتفاقية جنيف لـسنة                 

 بـشأن حمايـة   1963 واتفاقية طوكيو الموقعة بتاريخ، بالمرتبطة بمواجة االرها  

، اصة بحماية المالحة الجوية أيضاً     الخ 1970، واتفاقية الهاي لعام     المالحة الجوية 

 الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال االرهاب التـي تأخـذ          1971واتفاقية واشنطن لسنة    

التفاقيـة  ، ثم ا  الفئات ذات االهمية الدولية   شكل جرائم ضد االشخاص وغيرهم من       

حيث تضمنت الئحـة لألفعـال      ،  1977مع االرهاب والموقعة في عام      االوربية لق 

، هذا طبعاً باالضافة الى العديد من الجهود   خاضعة للتسليم واالختصاص القضائي   ال

، واألعالن الصادر بمناسبة    ت الدولية التي أهتمت بهذا الشأن     والمؤتمرات واللقاءا 

  وهو األعالن الذي     1995ألمم المتحدة في أكتوبر     الذكرى الخمسين ألنشاء هيئة ا    

 . أكد على أهمية التعاون الدولي في القضاء على االرهاب 

اء الظاهرة، أما بخصوص    هذا على مستوى الجهود القانونية الجماعية ألحتو        

، فأن ذلك أتخذ طابعاً انفرادياً وجماعياً سواء علـى مـستوى اآلليـات              الممارسة

ى مستوى الذرائع والمبررات التي تنبني عليها مكافحة الظـاهرة           المستعملة او عل  

تصاعد وتيرة الردود   ،  الرهاب الدولي في العقود األخيرة    وقد واكب تنامي ظاهرة ا    

، ية الجهود الجماعية في هـذا الـشأن       الفردية والميدانية عليها في ظل قصور فعال      

 غالباً ما تثيـر     على االرهاب اعية الدولية   ومعلوم ان معظم الردود الفردية او الجم      

ب مفهوم دقيق وموحد    مجموعة من االشكاليات القانونية واالنسانية بالنظر الى غيا       

، وتحايل بعض الدول في ردها على االرهاب وفقاً مقتضيات ميثـاق            لهذه الظاهرة 

والعمل على تكييف منحرف لها بالشكل الذي ، م المتحدة وقواعد القانون الدولي األم

، وأذا كانت المرتكزات واألسس     التها غير المشروعة في هذا الشأن     ا تدخ يسمح له 

القانونية التي أستندت اليها الدول في تبرير ردودها على االرهاب هي نفسها حق             
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و مـا   ، سواء خالل فترة الحرب الباردة ا      الشرعي عن النفس ورد االعتداء    الدفاع  

ن حيث نوعية هـذه الـردود       ، فأن األمر يختلف م    تالها من أوضاع دولية جديدة    

 .واألطراف التي تشارك في تكييف هذه المقتضيات مع الحاالت االرهابية 

اما التدخل الجماعي فقد تكرس وبأسم الشرعية الدولية التي تجسدها األمـم              

المتحدة بقراراتها لمكافحة االرهاب في أعقاب أحداث الحادي عشر من شهر أيلول           

، حيث قادت هذه االخيرة تحالفاً دولياً لمكافحة        ألمريكية بالواليات المتحدة ا   2001

 الذي صدر   1368دشنتها في أفغانستان بناء على قرار مجلس األمن رقم          االرهاب  

، وما زاد من تكريس وتزكية لمواقف       واحد من وقوع العمليات   باالجماع وبعد يوم    

م وتصفية حساباتها   الواليات المتحدة واسرائيل التي تتذرع في األساءة لشعوب العال        

، وهـو   حها، بأسم وشعار مكافحة االرهاب    مع االنظمة التي تعتبرها معادية لمصال     

 الذي أكـد علـى      2001 أيلول   28 بتاريخ   1373صدور قرار مجلس األمن رقم      

، بمـا   ي بكل الوسائل السياسية والزجرية    ضرورة مواجهة مخاطر االرهاب الدول    

م باالرهاب دون تمييز بين االرهاب المحظور       فيها تجميد أمول المشتبه في عالقته     

 . وحق النضال والكفاح المشروعين ضد االحتالل 

يعتبر االنضمام من الناحية القانونية الى االتفاقيات الدوليـة ملـزم لجميـع               

االطراف االعضاء فيها بتطبيق بنود هذه االتفاقيات، غير ان لجنة القانون الدولي            

اعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشـرة للـدول غيـر           أكدت ان قواعد او بعض قو     

، فالدول غير االطـراف     وهو انها تدون قواعد عرفية سابقة     االطراف لسبب بسيط    

ال تلتزم باالتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها االتفاقيـة              

نظـر عـن    وذهب الفقه فيما بعد الى أعتبار ان هذا الرأي يظل نافذاً بـصرف ال             

، أي ان مبادئ قانون األمـم العرفيـة         كة في المعاهدات التي تحتوي عليه     المشار

، مـا   لعام تبقى ملزمـة   المنبثقة عن التقاليد والمبادئ االنسانية وما يمليه الضمير ا        

يعني ان القانون الدولي االنساني يعتبر ان الدولة الموقعة او غير الموقعـة علـى               

ـ       االتفاقيات الدولية ذات ال    انون الـدولي   طابع االنساني ملزمة بأحترام قواعـد الق

، ولكن من المفترض ان      وهي تتحمل مسؤولية عدم االلتزام     ،العرفي التي تتضمنها  
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ائرة الشك  تصادق كل الدول على االتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي للخروج من د          

 مـن   ، ان تم التحـول فـي مكافحـة االرهـاب          ، وبعد ومن أجل البشرية جمعاء   

يات الدولية بـشأن    االجراءات األمنية التي تتخذها الدول في أطار التزامها باالتفاق        

، أصـبح مـن     الرهـاب ، الى حرب تشن على الدول المتهمة با       مكافحة االرهاب 

، كي ال تتحول  عليها القانون الدولي بشكل صارمالواجب التقيد بالقواعد التي ينص

 أعمال ارهابية وكي ال يدخل العـالم فـي          االعمال العسكرية ضد االرهابيين الى    

 .دوامة االرهاب واالرهاب المضاد 

وعلى الرغم من االهتمام الدولي بمكافحة االرهاب فأن المجتمع الدولي لـم              

يتوصل الى تعريف واضح لمعنى االرهاب مما جعل أمر مكافحته يتم بـأجراءات             

كدتـه األمـم المتحـدة فـي        ، وهو ما ا   ة، ولكنه محرم قانونياً ودولياً    غير منضبط 

 عندما أدانت الجمعية العامة جميع أشكال االرهاب وأغفلت تعريفه          29/12/1985

  1949، وهو أيضاً ما لم يفعله البروتوكوالن المضافان لمعاهـدة جنيـف سـنة               

 والمؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونيين المنعقـد فـي هافانـا             1977

  . 1995التاسع المنعقد في القاهرة سنة المتحدة  وكذلك مؤتمر األمم 1990

ان االرهاب وبعيداً عن تعريفاته يعني أستخدام غير مشروع للعنف او تهديد              

لنـاس   ، يهدف أساساً الى بـث الرعـب بـين ا           ببواعث غير مشروعة   بأستخدامه

، وذلـك   ، سواء أقامت به الدولة ام مجموعة ام فرد        ويعرض حياة االبرياء للخطر   

، وهو بذلك يختلف كلياً عن حاالت اللجوء الى القوة          قيق مصالح غير مشروعة   لتح

 . المسلحة في أطار المقاومة المسلحة المشروعة 

ان ما يبرر أعمال الحرب على االرهاب هو ما يؤدي اليه االرهاب ذاته من                

، فاالعمال االرهابية تحرم االنسان مـن التمتـع         ك لحقوق االنسان والمجتمع   انتها

يـات  بمختلف الحقوق التي نص عليها االعالن العالمي لحقـوق االنـسان واالتفاق           

، وقد يصل ذلك الى حد حرمان االنسان من حقه فـي            الدولية الراعية لهذه الحقوق   

، ولما كانت األعمال االرهابية قد عادت       و أكثر الحقوق التصاقاً باالنسان    الحياة وه 

اواخر الـستينات مـن     كل خاص في    للظهور على المسرح الدولي من جديد وبش      
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، األمر الذي دفع الكثير من المعنيين الى وضع دراسات وأبحـاث            القرن الماضي 

، وأحصي األالف من هذه الدراسات واالبحـاث          المضاد حول االرهاب واالرهاب  

ـ           ة ظـاهرة االرهـاب     وترافق ذلك مع أهتمام كبير من قبل األمم المتحدة بمكافح

، وذلك منـذ    ن االتفاقيات الدولية بهذا الشأن    وضع العديد م  ، وتم   واالرهاب الدولي 

 . مطلع السبعينات 

 المرتبطة بمكافحة ظاهرة    ومن خالل القاء نظرة سريعة على الجهود الدولية         

، سواء في صورها القانونية واالتفاقية الجماعية والميدانيـة االنفراديـة            االرهاب

أي ان المكافحة تأتي وتنصب على ما       ،   ان جل هذه اتخذت الطابع العالجي      يالحظ

، وحتى تلك الجهود الضئيلة المرتبطة بالمعالجـة الوقائيـة          بعد الحادث االرهابي    

، ذلك ان هول وجسامة األعمـال       الظاهرة أمنياً، وهذا ليس بغريب    غالباً ما تقارب    

اضحت مجاالتها ومظاهرها تتطور بشكل يتوازى مع التطـورات         االرهابية التي   

والتي غالباً ما تجعل صناع القرار يطرحـون        ... وجية المدنية والعسكرية    التكنول

، تنصب وتركـز     االرهابية أسئلة أضحت عادية وتتكرر بأستمرار عقب األحداث      

، ذا الفعل؟ وهي مقاربة أمنية محـضة      باألساس على من قام بالفعل؟ وكيف قام به       

ي وضـروري   سؤال محـور  – عن قصد او عن غير قصد        –في حين يتم اهمال     

 لماذا تم القيام بهذا الفعل ؟ : وهام وهو 

ان مواجهة االرهاب ومكافحته تتطلب وقفة تأمل وتركيز لبلـورة أسـاليب              

ة وفعالة تقف على مسبباته في أشكاله المتباينة والمتعددة للوقاية مـن            حوسبل ناج 

ضاً، قـد   ي، وربما أرهابية أ   وض في عالجه بأشكال زجرية وأمنية     تداعياته قبل الخ  

، وذلك ان التجارب الدولية المرة فـي هـذا الخـصوص            تزيد من تفاقمه وتطوره   

، أوضحت وبـالملموس ان     2001 أيلول   11وبشكل خاص أحداث أمريكا بتاريخ      

يـة ال   أي أجراء أمني مهما توافرت له األمكانيات البشرية والتكنولوجيـة والماد          

ون بهذه االعمال يطورون آلياتهم     ، بعدما أصبح القائم   يمكنه الحد من هذه الظاهرة    

، حيـث   تنفيذ أعمالهم ووسائلهم ويستغلون وبتحايل كبير أضيق الفرص والفجوات ل       

أن أسباب ظاهرة االرهاب الدولي كمظهر من مظاهر العنف متعـددة ومتـشابكة             
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، ي وأقتصادي وأجتماعي وأمني أيضاً    ، تتنوع بين ما هو سياس     عقدة في آن واحد   وم

، مها، أي بعدما يحدث الضرر فعالً     نائية فال يمكن لها ان تتدخل اال ق       أما العدالة الج  

، خاصـة أذا  بير التقنية فعالة في هذا األطار، لذلك فالتدامما يجعلها حالً غير فعال    

 . جتماعية والعوامل التربوية أيضاًما أخذت بعين األعتبار الجوانب السياسية واال

وم واضح لـه ترضـى عنـه        ياب مفه ان المكافحة الدولية لالرهاب وفي غ       

، في ظل مجتمع دولي تتضارب فيه المصالح بشكل كبيـر ويتـسم             شعوب العالم 

بتباين قاتل بين شمال مصنع ومتطور يغزو الفضاء وجنوب متخلف وفقير يصارع 

األمم المتحدة   ، وقرارات تصدر بأسم     لبقاء، وما دامت شعوب بريئة تقتل     من أجل ا  

، وأموال شخصية   فكرية وتعليمية محلية تعدل وتلغى    قات  ، وسيا وأخرى ملحة تمنع  

تظل نسبية بل وعديمـة     .. ب  ، بأسم وبذريعة مكافحة االرها    هتجمد لمجرد األشتبا  

 .الجدوى

وبغية الخروج بتصور واضح ومتكامل عن المشاكل والخـروج بتوصـيات            

ساًُ لخطـة   ، او قد تشكل استراتيجية وأسا     لها قد تكون مفيدة في هذا المجال      وحلول  

عمل محددة كان ال بد من دراسة منهجية تتناول المشكلة مـن جميـع جوانبهـا                

 :للوصول الى توصيات نذكرها في أدناه 

 التوصيات 

 إلى انتشار اإلرهاب واالمتنـاع عـن تنظـيم          تفضي التي   لألوضاع التصدي -1

 أو   أو تيسيرها أو المشاركة فيهـا أو تمويلهـا         عليهاأو التحريض    ة إرهابية   طأنش

التشجيع عليها أو التهاون إزاءها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم اسـتخدام     

 أو لتدبير أو تنظيم     ،ةإرهابيكرات تدريب   عس إقامة منشآت أو م    فيأراضى الدول   

  .أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها

 بمنـع اإلرهـاب     يقة المتعلقـة  لدق مجال تبادل المعلومات ا    فيتكثيف التعاون    -2

  .حته في الوقت المناسبافومك

 وتعزيز التنسيق والتعاون فيما     ،اتخاذ تدابير لبناء قدرة دولية لمكافحة اإلرهاب       -3

  ومـن بينهـا    ،ذات صلة باإلرهـاب    قد تكون    التيم  ئار مكافحة الج  فيبين الدول   
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ما  وال سـي   ،التجار غير المشروح باألسلحة    وا ،االتجار بالمخدرات بجميع جوانبه   

 بما فيها منظومات الدفاع الجوي المحمولـة         ،ألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة   ا

يـة والبيولوجيـة واإلشـعاعية      ئيام وتهريب المواد النووية والكي    ،وغسل األموال 

  .وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون فتاكة

 .رهاباإل مكافحة فيتعزيز دور األمم المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية  -4

 .لإلرهاب إطار التصدي فيكفالة احترام حقوق اإلنسان  -5

  وفقـاً  ،ة ومحاكمتهم أو تـسليمهم    كفالة القبض على مرتكبي األعمال اإلرهابي      -6

، وال سيما قانون حقوق اإلنـسان       والدولي الوطنيحكام ذات الصلة من القانون      لأل

 إلى إبرام   والسعي ،لغاية لهذه ا  وتحقيقاً،   الدولي اإلنسانيون  قانين وال جئوقانون الال 

 .وتنفيذ اتفاقات لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم األشخاص المطلوبين

 والعمل على اتخاذ التدابير المناسـبة       ومظاهره،إدانة اإلرهاب بجميع أشكاله      -7

ة ط أنـش  فـي   بغرض التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعاً         ،قبل منح اللجوء  

 القـانون   فـي  جـئ م االستفادة من استخدام مركز الال     عدفالة   لغرض ك  ،إرهابية

 .الدولي

 

تزامـات المنوطـة بنـا      ل لال  وفقاً ،التعاون بصورة تامة في مكافحة اإلرهاب      -8

 شخص يدعم أو يسهل أو يـشارك        أي العثور على    دف به الدولي،ون  قانبموجب ال 

 أو تدبيرها أو   ية أو في التخطيط لها    باهأو يشرع في المشاركة في تمويل أعمال إر       

ذ اآلمن وتقديمه إلى     وحرمان ذلك الشخص من المال     أمناً، ذاً مال ر أو يوف  ،ارتكابها

 . المطلوبين او محاكمتهم العدالة بناء على مبدأ تسليم األشخاص

تشجيع المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية على إنشاء آليات أو مراكز            -9

 .منهاد لمكافحة اإلرهاب أو تعزيز الموجو

تشجيع الدول على تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها التوصـيات            -10

 مع التسليم في الوقـت      ،ل األموال وتمويل اإلرهاب   غسالمنظمات الدولية المتعلقة ب   

 .نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها
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 إلى جنـب مـع      باً جن ، ومنها األمم المتحدة إلى القيام     دعوة المنظمات الدولية   -11

 قاعدة بيانات شاملة واحدة بشأن الحـوادث ذات الـصلة           ء بإنشا ،ءعضاالدول األ 

م اإلرهابيـة وتفعيـل     رائدة بيانات الج  ع وكفالة تكاملها مع قا    ،بالمواد البيولوجية   

  .يةئمل المنظمة الدولية للشرطة الجناع

وجية في أغراض   دم استخدام أوجه التقدم في مجال التكنولوجيا البيول       عكفالة   -12

ء االحتـرام   الح العام مع إب   ل أغراض إجرامية أخرى، بل للصا     أيإرهابية أو في    

  .الواجب للمعايير الدولية األساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

ـ  لمكافحة اإلر  واإلقليميتنسيق الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي        -13 اب ه

بل ،  داة لتفشي اإلرهاب  أدم استخدامه ك  ع و اإلنترنت،بجميع أشكاله ومظاهره على     

 . لمكافحته

 والـدولي   واإلقليمي اإلقليمي ودون   الثنائيتكثيف الجهود الوطنية والتعاون      -14

 من أجل تحسين مراقبة الحدود والضوابط الجمركية بغيـة          ،ضيه األمر قتحسبما ي 

 ر غير المشروع بجملة أمـو     االتجارمنع وكشف تحرك اإلرهابيين ومنع وكشف       

ة واألسلحة  قليدير والمتفجرات الت  ئ والذخا ،ألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة   ا ا منه

  .ية أو البيولوجية أو اإلشعاعيةئوالمواد النووية أو الكيميا

ي  أل للتـصدي  مجال التخطـيط     في تحسين التنسيق    ىدعوة األمم المتحدة إل    -15

 أو البيولوجية أو    ئيةا تستخدم فيه األسلحة أو المواد النووية أو الكيمي        إرهابيهجوم  

  .ي من أسلحة الدمار الشاملأ أو ،اإلشعاعية

مل االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهـاب      عوعلى الصعيد العربي يجب تفعيل       -16

حة اإلرهاب  وتشجيع    اف العربية لمك  لإلستراتيجية خطة   ع ووض 1998 الموقعة سنة 

هـاب ومكافحتـه      لكل منها تتعلق باإلر    ةتشريعيالدول العربية على سن نصوص      

  .وعدم اعتبار الجريمة اإلرهابية جريمة سياسية

سـبة لـضحايا اإلرهـاب وفـق        الة والمن دالعمل على تقديم التعويضات العا     -17

ه الغاية وبتمويل مشترك من الدولة وشركات التأمين ذ لهخصيصاًتشريعات توضع 

  .وغيرهم
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 .م اإلرهابئ بجراالعاديى اختصاص القضاء لوجوب النص ع -18

ق وحسب مبادئ حقوق اإلنـسان حـين        ئ الال اإلنسانيرتقاء إلى المستوى    اال -19

 .م اإلرهاب عند إلقاء القبض أو التحقيق أو المحاكمةئارالتعامل مع ج

  ودوليـاً   داخليـاً  والجمـاعي العمل على استئصال أسباب اإلرهاب الفردي        -20

دولية ألنها  ج األمنية للجريمة اإلرهابية التي هي جريمة        الل الع ئبالتوازي مع وسا  

ين للخطر حتى ولو وقعت داخل الدولة ومن جماعات         يلدوتعرض األمن والسلم ال   

 . جريمة إرهابية دوليةتحمل جنسيتها، مع العرض إن إرهاب الدولة هو

رفض االرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وااللتزام باقرار وتنفيذ اسـتراتيجية           -21

، مع المراعاة الكاملة لضرورة     ةاالرهاب من قبل المنظمات الدولي    شاملة لمكافحة   

، ومن بينها الفقر والظلم السياسي واالقتصادي       التصدي للعوامل التي قد تسهم فيه     

 .واالحتالل األجنبي 

الدعوة الى مواصلة التشاور من أجل تعزيز قدرة الدول والمنظمات الدوليـة             -22

 .في مكافحة االرهاب 

 .الرهاب السعي الى أبرام اتفاقية شاملة بشأن مكافحة ا -23

 . السعي الى توقيع اتفاقية لقمع أعمال االرهاب النووي والبدء بنفيذها  -24

األقرار بأهمية التقيد بمبادئ القانون الدولي وأحترام حقوق االنسان وسـيادة            -25

 .القانون في مكافحة االرهاب 

نتمنى ان نكون قد وفقنا في عرضنا لموضوع األطروحة ومن اهللا سـبحانه                

 . يق والنجاح وتعالى التوف
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 المالحق
 

 ) ٢٠٠١ ( ١٣٧٣ القرار
 

 ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ٢٨ في المعقودة ، ٤٣٨٥ جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي

 :األمن مجلس إن

 ١٩٩٩ أكتـوبر /األول تشرين ١٩ المؤرخ ( ١٩٩٩ ) ١٢٦٩ تأكيد قراريه يعيد إذ

 . ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ١٢ المؤرخ ( ٢٠٠١ ) ١٣٦٨و

نيويـورك   فـي  وقعـت  التي اإلرهابية للهجمات إدانته الكاملة تأكيد أيضا يعيد وإذ

  . ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ١١ وبنسلفانيا في العاصمة وواشنطن

 هـذه  تأكيد أن كذلك يعيد هذه األعمال، وإذ جميع على منع تصميمه عن يعرب وإذ

 واألمـن  للسالم هديداتشكل ت إرهابي دولي، عمل أي شأن ذلك في شأنها األعمال،

 . الدوليين

 هو معترف كما النفس، عن الدفاع في الجماعة أو للفرد الراسخ تأكيد الحق يعيد وإذ

 ).  ٢٠٠١ ( ١٣٦٨ القرار في مؤكد هو وكما المتحدة األمم ميثاق في به

المتحـدة،   األمـم  لميثـاق  وفقـا  الوسائل، بجميع التصدي، تأكيد ضرورة يعيد وإذ

 عـن  يعرب الدوليين، وإذ واألمن للسالم اإلرهابية األعمال توجهها تيال للتهديدات

 مناطق في التطرف، التعصب أو من بدافع اإلرهابية األعمال تزايد إزاء القلق بالغ

 . العالم من مختلفة
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اإلرهابيـة   األعمـال  منـع  على عاجل نحو على معا العمل الدول يهيب بجميع وإذ

 لالتفاقيـات  الكامـل  والتنفيذ المتزايد التعاون خالل نم ذلك في بما عليها، والقضاء

 .باإلرهاب  الصلة الدولية ذات

ووقـف   لمنع الدول تتخذها إضافية بتدابير الدولي التعاون إكمال يسلم بضرورة وإذ

 . القانونية الوسائل بجميع أراضيها في لها، اإلعداد أو إرهابية أعمال أي تمويل

 تـشرين  فـي  الصادر إعالنها في العامة الجمعية أرسته يالذ المبدأ تأكيد يعيد وإذ

 فـي  األمـن  مجلس تأكيده وكرر )) ٢٥ –د( ٢٦٢٥ القرار( ١٩٧٠ أكتوبر/األول

 كل واجب من أنه ومفاده ، ١٩٩٨ أغسطس/آب ١٣ المؤرخ )١٩٩٨( ١١٨٩ قراره

 التحـريض  أو أخـرى  دولة في إرهابية أعمال أي تنظيم تمتنع عن أن عضو دولة

 أراضـيها بهـدف   في منظمة أنشطة قبول أو المشاركة فيها أو المساعدة أو عليها

 . األعمال تلك ارتكاب

 :المتحدة  األمم ميثاق من السابع الفصل بموجب يتصرف وإذ
 

 :الدول جميع على أن يقرر - ١

 .اإلرهابية  األعمال تمويل ووقف منع )أ(

وسـيلة،   بـأي  جمعهـا،  أو والاألم بتوفير عمدا الدول هذه رعايا قيام تجريم )ب(

 إرهابية، أو أعمال في تستخدم لكي أراضيها في أو مباشرة، غير أو مباشرة بصورة

 .إرهابية  أعمال في تستخدم سوف أنها حالة معرفة في

اقتـصادية   مـوارد  أو ماليـة  أصـول  وأي األموال بتجميد تأخير بدون القيام )ج(

ارتكابهـا   في يشاركون أو ارتكابها، لونيحاو أو إرهابية، أعماال يرتكبون ألشخاص

غيـر   أو مباشـرة  بـصورة  فيها يتحكم أو يمتلكها لكيانات أو ارتكابها؛ أو يسهلون

األشـخاص   هـؤالء  لحساب تعمل وكيانات ألشخاص أو هؤالء األشخاص؛ مباشرة

 التي يمتلكها الممتلكات من المستمدة األموال ذلك في بما بتوجيه منهم، أو والكيانات،

 هذه التي تدرها األموال أو وكيانات أشخاص من يرتبط بهم ومن اإلرهابيون هؤالء

 .الممتلكات 
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أراضـيها   داخـل  كيانات أو أشخاص أي على أو الدول هذه رعايا على تحظر )د(

غيرهـا،   أو ماليـة  خـدمات  أو اقتصادية موارد أو مالية أصول أو أموال أي إتاحة

أو  إرهابيـة  أعمـاال  يرتكبـون  الذين شخاصلأل مباشرة، غير أو بصورة مباشرة

 يمتلكها أو التي للكيانات أو ارتكابها، في يشاركون أو يسهلون ارتكابها أو يحاولون

لألشـخاص   أو األشـخاص،  هـؤالء  مباشرة غير أو بصورة مباشرة فيها، يتحكم

 .منهم بتوجيه أو هؤالء األشخاص باسم تعمل التي والكيانات

 
 
 :الدول جميع على أيضا أن يقرر - ٢

إلى الكيانات  الضمني، أو الصريح الدعم، أشكال من شكل أي تقديم عن االمتناع )أ(

تجنيـد   لعملية حد وضع ذلك ويشمل اإلرهابية، األعمال في الضالعين األشخاص أو

 . بالسالح اإلرهابيين تزويد ومنع اإلرهابية الجماعات أعضاء

اإلنـذار   ذلـك  ويشمل اإلرهابية األعمال ابارتك لمنع الالزمة الخطوات اتخاذ )ب(

 .المعلومات  تبادل طريق عن األخرى للدول المبكر

يدعمونها  أو يدبرونها أو اإلرهابية األعمال يمولون لمن اآلمن المالذ توفير عدم)ج(

 .لإلرهابيين  اآلمن المالذ يوفرون ولمن يرتكبونها، أو

 اإلرهابيـة مـن   األعمـال  يرتكبون أو ييسرون أو يدبرون أو يمولون من منع )د(

 .الدول  تلك مواطني ضد أو أخرى دول ضد المآرب تلك تنفيذ في أراضيها استخدام

 اإلعداد لها تدبيرها أو أو إرهابية أعمال تمويل في يشارك شخص أي تقديم كفالة )ه(

 القـوانين  فـي  اإلرهابيـة  األعمـال  إدراج وكفالة العدالة إلى دعمها أو ارتكابها أو

النحـو   على العقوبات تعكس أن وكفالة خطيرة جرائم بوصفها المحلية والتشريعات

تتخذ  قد أخرى تدابير أي إلى باإلضافة وذلك اإلرهابية، األعمال تلك الواجب جسامة

 .هذا الصدد في

أو  بالتحقيقـات  يتـصل  فيما المساعدة من قدر بأقصى األخرى منها كل تزويد )و(

 ذلك المساعدة ويشمل اإلرهابية، األعمال دعم أو بتمويل متعلقةال الجنائية اإلجراءات

 .لإلجراءات القانونية  الزمة أدلة من األخرى لدى ما على منها كل على حصول
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 ضوابط فعالة فرض طريق عن اإلرهابية الجماعات أو اإلرهابيين تحركات منع )ز(

 لمنـع  تدابير وباتخاذ السفر ووثائق الهوية إثبات أوراق إصدار وعلى الحدود على

 .حامليها شخصية انتحال أو السفر ووثائق الهوية إثبات أوراق تزوير وتزييف

 

 

 

 

 :الدول من جميع يطلب - ٣

منهـا   يتعلـق  مـا  وبخاصة بها والتعجيل العملية المعلومات تبادل سبل التماس )أ(

أو  لمـزورة ا الـسفر  وبوثائق اإلرهابية؛ الشبكات أو اإلرهابيين تحركات أو بأعمال

 وباستخدام الجماعات الحساسة؛ المواد أو المتفجرات أو باألسلحة المزيفة؛ واالتجار

 الجماعات اإلرهابية امتالك يشكله الذي وبالتهديد االتصاالت؛ اإلرهابية لتكنولوجيا

 .الدمار الشامل  ألسلحة

 اإلدارية ؤونالش في والتعاون والمحلية الدولية للقوانين وفقا المعلومات تبادل )ب(

 .اإلرهابية  األعمال ارتكاب لمنع والقضائية

األطـراف   ومتعـددة  ثنائية واتفاقات ترتيبات خالل من خاصة بصفة التعاون، )ج(

 .األعمال  تلك مرتكبي ضد إجراءات واتخاذ اإلرهابية االعتداءات وقمع منع على

ذات  الدوليـة  توالبروتوكـوال  االتفاقيـات  إلى ممكن وقت أقرب في االنضمام )د(

كانون  ٩ المؤرخة اإلرهاب تمويل لقمع الدولية االتفاقية بينها ومن باإلرهاب الصلة

  . ١٩٩٩ ديسمبر/األول

 ذات الصلة الدولية والبروتوكوالت لالتفاقيات الكامل والتنفيذ المتزايد التعاون )هـ( 

 ) .2001( ١٣٦٨ و )1999( ١٢٦٩ األمن مجلس وقراري باإلرهاب

الوطنية والدوليـة،   القوانين من الصلة ذات لألحكام طبقا المناسبة التدابير خاذات )و(

ضـمان   بغيـة  الالجئ، مركز منح قبل اإلنسان، لحقوق الدولية المعايير ذلك في بما

في ارتكابها  االشتراك أو تيسيرها أو إرهابية أعمال بتخطيط اللجوء طالبي قيام عدم
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 من ييسرها أو منظميها أو اإلرهابية األعمال رتكبيم استعمال إساءة عدم كفالة )ز(

باالدعـاءات بوجـود    االعتراف عدم وكفالة الدولي، للقانون وفقا الالجئين، لمركز

 .بهم  المشتبه اإلرهابيين تسليم طلبات لرفض كأسباب سياسية بواعث
 

ـ  المنظمـة  والجريمة الدولي اإلرهاب بين الوثيقة القلق الصلة مع يالحظ - ٤ ر عب

القـانوني   غير واالتجار األموال وغسل بالمخدرات المشروع غير واالتجار الوطنية

مـن   وغيرهـا  والبيولوجية والكيميائية النووية للمواد القانوني غير باألسلحة والنقل

تعزيز  ضرورة الصدد هذا ويؤكد في مميتة، آثار عليها أن تترتب يمكن التي المواد

تـدعيما   والـدولي  اإلقليمـي  ودون الـوطني  يدمن الـصع  كل على الجهود تنسيق

 .الدولي  لألمن الخطيرين التحدي والتهديد مواجهة في العالمية لالستجابة
 

 مقاصد ومبادئ مع تتنافى الدولي اإلرهاب وممارسات وأساليب أعمال أن يعلن - ٥

 علـم،  عن عليها والتحريض وتدبيرها اإلرهابية األعمال تمويل وأن المتحدة األمم

 .ومبادئها  المتحدة األمم مقاصد مع أيضا أمور تتنافى
 

 تابعة لمجلـس  لجنة المؤقت، الداخلي نظامه من ٢٨ للمادة وفقا ،ينشأ أن يقرر - ٦

بمساعدة الخبـرات   القرار هذا تنفيذ لتراقب المجلس، أعضاء جميع من تتألف األمن

 اتخذتها الخطوات التي عن بتقارير اللجنة موافاة الدول جميع ويطلب من المناسبة،

 فيما بذلك وأن تقوم اتخاذه تاريخ من يوما ٩٠ يتجاوز ال موعد في لهذا القرار تنفيذا

 .اللجنة  تقترحه لجدول زمني وفقا بعد
 

 برنامج مهامها وتقديم بتحديد العام األمين مع بالتشاور تقوم أن اللجنة يوعز إلى – ٧

 .دعم  من تحتاجه فيما والنظر القرار هذا اتخاذ من يوما ثالثين غضون في عمل
 

 هذا القرار تنفيذ لكفالة الالزمة الخطوات جميع اتخاذ على تصميمه يعرب عن – ٨

 .الميثاق  في عليها المنصوص لمسؤولياته وفقا كاملة بصورة
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  .نظره قيد المسألة يبقي يقرر أن – ٩

 

 )2005 (1624القرار 
 

 ٢٠٠٥ سبتمبر/أيلول ١٤ في المعقودة ٥٢٦١ جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي

 يعيـد  إذ( ١٩٩٩ أكتـوبر / األول تشرين ١٥ المؤرخ ( ١٩٩٩ األمن، ، مجلس إن

 ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ٢٨ المؤرخ ) ٢٠٠١ ( المؤرخ )٢٠٠٤ ١٢٦٧ قراراته تأكيد

 ٢٦ ( ١٥٦٦ و ، ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٨ المؤرخ )٢٠٠٤( ١٣٧٣ و  ١٥٣٥ و ،

 ٨ المـؤرخ  )2004(  /تموز ٢٩ المؤرخ)  ٢٠٠٥ ١٥٤٠ و ، ٢٠٠٤ مارس/آذار

 ينـاير / الثاني كانون ٢٠ المؤرخ )2003(١٦١٧ و ، ٢٠٠٤ أكتوبر/األول تشرين

 األخرى قراراته وكذلك ، ٢٠٠٣ ١٤٥٦ بقراره المرفق واإلعالن ، ٢٠٠٥ يوليه(

 ، وإذاإلرهاب جراء أعمال من الدوليين والسالم باألمن المحدقة باألخطار المتعلقة

 وفقاً وبكل الوسائل، ومظاهره أشكاله بجميع اإلرهاب مكافحة حتمية تأكيد أيضا يعيد

 تقيـد كافـة   ضمان الدول على يجب أنه على أيضاً يشدد وإذ المتحدة، األمم لميثاق

 الـدولي،  القـانون  بموجب اهتالتزاما بجميع اإلرهاب لمكافحة تتخذها التي التدابير

 ، اإلنسان لحقوق الدولي القانون سيما وال الدولي، للقانون فقاًو التدابير واعتماد تلك

 أعمـال  جميـع  العبـارات  بأقوى يدين اإلنساني، وإذ والقانون وقانون الالجئين،

 أشد من باعتبارها مرتكبوها، كان وأيا ووقتما ارتكبت، دوافعها، كانت أياً اإلرهاب

 األمن لسلمج الرئيسية المسؤولية جديد ويؤكد من واألمن؛ السالم ددهت التي األخطار

 .المتحدة  ميثاق األمم بموجب الدوليين واألمن السالم صون عن

يـستنكر   وإذ اإلرهابيـة  األعمـال  علـى  التحريض العبارات بأشد أيضاً يدين وإذ

 قـد  التي اإلرهابية لألعمال )أعذار اختالق(تمجيد أو تبرير إلى الرامية المحاوالت

 .األعمال  تلك من دمزي على ارتكاب تحرض

المرتكبة  اإلرهابية األعمال على التحريض مايشكله إزاء القلق بالغ يساوره وإذ    

اإلنـسان،   بحقـوق  الناس تمتع على ومتنام بالغ خطر من والتعصب التطرف بدافع

 والرخـاء  االسـتقرار  ويقوض الدول، لكافة واالقتصادية االجتماعية ويهدد التنمية
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 الـسرعة  جنـاح  على تواجهه أن الدول وكافة المتحدة األمم ين علىويتع العالميين،

 .استباقية  وبصورة

 للقـانون  وفقا والمناسبة، الضرورية التدابير جميع اتخاذ إلى الحاجة على يشدد وإذ

 .الحياة  في الحق لحماية والدولي، الوطني الصعيدين الدولي، على

 اإلعالن من ١٩ المادة في عليه نصوصالم التعبير حرية في الحق إلى يشير وإذ    

 )العالمي اإلعالن ١٩٤٨ (في العامة الجمعية اعتمدته الذي اإلنسان العالمي لحقوق

 العهد من ١٩ المادة في عليه المنصوص التعبير حرية في الحق إلى يشير أيضا وإذ

 ، ١٩٦٦ في العامة الجمعية اعتمدته الذي والسياسية بالحقوق المدنية الخاص الدولي

 بـنص  المفروضـة  القيود تتجاوز أال يجب هذا الصدد في تفرض قيود أي أن وإلى

 العهـد  من ١٩ المادة من ٣ الفقرة في لألسباب المبينة ضرورية تكون وأن القانون

 التمـاس  فـي  الحق إلى كذلك يشير والسياسية، وإذ المدنية بالحقوق الخاص الدولي

 لحقـوق  العـالمي  اإلعـالن   من١٤ لمادةفي ا عليه المنصوص به والتمتع اللجوء

 المتعلقة االتفاقية بموجب المنوط بالدول القسرية اإلعادة بعدم االلتزام لى وااإلنسان

 ٣١ فـي  المعتمد  وبروتوكولها١٩٥١يوليه /تموز ٢٨ في المعتمدة الالجئين بمركز

 أن إلـى  اًأيض يشير وإذ) وبروتوكولها الالجئين اتفاقية( ١٩٦٧ يناير/ الثاني كانون

 شـخص  على أي تسري ال وبروتوكولها الالجئين اتفاقية توفرها التي الحماية أوجه

مقاصـد   مـع  ى تناف ت ألعمال مرتكبا اعتباره إلى تدعو جدية أسباب بشأنه توجد

 وممارساته وأساليبه اإلرهاب أعمال أن على التأكيد يعيد ومبادئها، وإذ المتحدة األمم

 اإلرهاب أعمال بتمويل علم عن القيام وأن ومبادئها المتحدة مقاصد األمم مع تتنافى

 . ومبادئها المتحدة األمم مقاصد مع أيضا يتنافى والتحريض عليها لها والتخطيط

 المـدنيين  صفوف في وبخاصة الضحايا، عدد تزايد إزاء القلق بالغ يساوره وإذ    

 أو التعـصب  بـدافع  بةالمرتك اإلرهاب أعمال بسبب والعقائد، الجنسيات من شتى

ضحايا  مع القوي تضامنه جديد من يؤكد ذ واالعالم، من مختلفة التطرف في مناطق

 .وأسرهم اإلرهاب
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 على للتغلب وألسرهم لهم الدعم وتوفير اإلرهاب ضحايا مساعدة أهمية يؤكد وإذ    

 . والحزن مشاعر الفقدان
 

مكافحـة   إلـى  الراميـة  لعالميةا الجهود في األساسي المتحدة األمم بدور يسلّم وإذ

 عالمية ةإستراتيجي ا عناصر تحديد من العام األمين به قام بما يرحب وإذ اإلرهاب،

 اعتمـاد  ابتغاء تأخير بدون وتبلورها العامة الجمعية فيها لتنظر لمكافحة اإلرهاب،

  ستراتيجيةال وتنفي

 الـوطني  لـصعيد ا من كل على ومتسقة ومنسقة شاملة بصورة االستجابة تكفل    

 .اإلرهاب  مكافحة لجهود واإلقليمي والدولي

فـي   أطرافـا  الـسرعة،  وجه على تصبح، أن إلى الدول كافة دعوته يؤكد وإذ    

أطرافا في  كانت سواء اإلرهاب، بمكافحة المتعلقة الدولية والبروتوكوالت االتفاقيات

 في أمر األولوية سبيل ىعل تنظر وأن ال، أم الموضوع بنفس تتعلق إقليمية اتفاقيات

 ١٣فـي   العامة الجمعية اهتاعتمد التي النووي اإلرهاب لقمع الدولية توقيع االتفاقية

  .٢٠٠٥أبريل ،/نيسان

آفاق  وتوسيع الحوار لتعزيز الدولية الجهود بذل مواصلة أن على التأكيد يعيد وإذ    

والثقافـات   لألديـان  العـشوائي  االستهداف منع إلى سعيا الحضارات، بين التفاهم

بـشتى   العالمية لقضايا واحل، دون المتبقية اإلقليمية الصراعات المختلفة، ومعالجة

لإلرهـاب، وإذ   الدولية المكافحة تعزيز في ستساهم قضايا التنمية فيها بما ا أنواعه

األعمـال   وأوسـاط  والديني المدني تمعلمجوا اإلعالم وسائط دور أهمية على يشدد

آفـاق   وتوسيع الحوار تعزيز إلى الرامية الجهود تلك بذل في لتعليميةا والمؤسسات

علـى   التحـريض  إلـى  تفضي ال بيئة يئةهتو والتعايش، التسامح التفاهم، وتشجيع

 العولمة، قائما المتزايد عالمنا في الدول، تصرف يكون أن بأهمية يسلّم اإلرهاب، وإذ

واالتـصاالت   المتطـورة  كنولوجيـا الت استغالل من اإلرهابيين لمنع على التعاون

 .اإلجرامية  األعمال دعم للتحريض على والموارد

 وفقـا  اإلرهـاب،  محاربة على تاما تعاونا الدول تعاون وجوب إلى يشير وإذ     

 بـدعم  يقـوم  شخص أي على لعثور ا أجل من الدولي، القانون ا بموجبهتاللتزاما
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 أو تمويلها في االشتراك محاولة أو الشتراكا أو اهبارتكا أو تيسير اإلرهابية األعمال

 ذلـك  وحرمـان  لمرتكبيها، آمن مالذ توفير أو اهبأو ارتكا لها اإلعداد أو التخطيط

 . المقاضاة  أو التسليم مبدأ أساس للعدالة على وتقديمه اآلمن المالذ من الشخص

 سبا ومتمشياومنا الزما يكون قد ما التدابير من تعتمد أن إلى الدول جميع  يدعو-1

 :يلي ما إلى دفهت والتي الدولي القانون بموجب اهتالتزاما مع

 .إرهابية أعمال أو عمل ارتكاب على التحريض القانون بنص تحظر أن )أ(

 .التصرف ذلك مثل تمنع أن )ب(

وذات  موثوقـة  معلومـات  مهنبشأ توجد أشخاص أي اآلمن المالذ من تحرم أن )ج(

 .التصرف لذلك مرتكبين العتبارهم وتدع جدية أسبابا تشكل صلة

 

 حدودها الدولية أمن تعزيز على أمور، جملة في التعاون، إلى الدول جميع يدعو - ٢

المـستطاع، بتعزيـز    قـدر  القيام، وإلى المزورة السفر وثائق مكافحة منها بوسائل

 ثبـت  الـذين  منـع  دفهب المسافرين وأمن اإلرهابيين بكشف المتعلقة اإلجراءات

 .أراضيها دخول من )أ(١ الفقرة في إليه المشار م للتصرفهباارتك

 

أجل تعزيز  من الدولي الصعيد على الجهود بذل مواصلة إلى الدول جميع يدعو - ٣

العـشوائي   االسـتهداف  منع إلى سعيا الحضارات، بين التفاهم آفاق وتوسيع الحوار

 اهتوفقا اللتزاما و والمالئمة زمةالال التدابير كافة واتخاذ المختلفة، والثقافات لألديان

 اإلرهـاب  أعمال ارتكاب على للتحريض التصدي أجل من الدولي بموجب القانون

 المؤسـسات  تخريـب  من ومناصريهم اإلرهابيين ومنع التطرف والتعصب بدافع

 .والدينية والثقافية التعليمية
 

 تنفيذ الفقرات رتدابي من تدبير أي اتخاذ لدى الدول تحرص أن وجوب على يؤكد - ٤

بموجـب القـانون    اهتالتزامـا  لجميع االمتثال كفالة على القرار هذا من ٣ و ٢ و ١

 الالجئـين، والقـانون   وقـانون  اإلنسان، لحقوق الدولي القانون سيما وال الدولي،

 .اإلنساني
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 التدابير التي عن اإلرهاب مكافحة لجنة إلى تقارير تقديم إلى الدول جميع يدعو - ٥

 بـين  المتواصـل  الحوار من جزءا ذلك باعتبار القرار، هذا تنفيذ أجل من اهتاتخذ

 . الطرفين
 

 :يلي ما إلى اإلرهاب مكافحة لجنة يدعو - ٦

إطـار   فـي  القرار هذا تنفيذ أجل من األعضاء الدول تبذلها التي الجهود إدراج )أ(

 .معها حوارها

 ال،لمجهذا ا في القدرات بناء على المساعدة أجل من األعضاء الدول مع العمل )ب(

هـذا   في المعلومات تبادل وتشجيع القانونية الممارسات أفضل نشر منها طرق بعدة

 .الصدد

 .شهرا عشر اثني غضون في لسلمجا إلى القرار هذا تنفيذ عن تقرير تقديم )ج(

 

 .قيد نظره الفعلي  المسألة هذه يبقي أن يقرر - ٧

 

 )٢٠٠١(١٣٦٨ القرار
 

 ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ١٢ في المعقودة ، ٤٣٧٠ جلسته في األمن مجلس اتخذه الذي

 العزم عقد ومقاصده، وإذ المتحدة األمم ميثاق مبادئ تأكيد يعيد األمن، إذ مجلس إن

 نتيجة الدوليان السالم واألمن لها يتعرض التي التهديدات الوسائل بكل يكافح أن على

 الـنفس  عن للدفاع الجماعي أو الفردي يلاألص بالحق يسلم اإلرهابية، وإذ لألعمال

 .للميثاق  وفقا
 
وقعـت   التي المروعة اإلرهابية الهجمات العبارات وبأقوى قاطعة بصورة يدين - ١

ويعتبـر   وبنسلفانيا، العاصمة وواشنطن نيويورك في ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ١١ في

 .دولي  إرهابي لعم أي شأن شأنها الدوليين، واألمن للسالم هذه األعمال تهديدا
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وحكومـة   ولـشعب  وأسـرهم  للضحايا تعازيه وبالغ العميق تعاطفه عن يعرب - ٢

 . األمريكية المتحدة الواليات

هـذه   مرتكبـي  تقـديم  أجل من عاجلة بصفة معا العمل إلى الدول جميع يدعو - ٣

 نالمسؤولي أولئك أن على ويشدد العدالة، إلى ورعاتها ومنظميها اإلرهابية الهجمات

 سـيتحملون  ورعاتها ومنظميها األعمال هذه مرتكبي إيواء أو دعم أو عن مساعدة

 .مسؤوليتها

اإلرهابيـة   األعمـال  منـع  أجل من جهوده يضاعف أن الدولي بالمجتمع يهيب - ٤

لمكافحة  الدولية لالتفاقيات التام والتنفيذ التعاون زيادة طريق عن ذلك في بما وقمعها،

) 1999 (1269القـرار   سـيما  ال الـصلة،  ذات األمن مجلس وقرارات اإلرهاب

  .1999أكتوبر / تشرين األول 19المؤرخ 

الهجمات اإلرهابية  على للرد الالزمة الخطوات كافة التخاذ استعداده عن يعرب - ٥

وفقـا   أشـكاله،  بجميع اإلرهاب ومكافحة ٢٠٠١ سبتمبر/أيلول ١١ في وقعت التي

 .المتحدة  األمم ميثاق بموجب لمسؤولياته

 .نظره قيد المسألة يبقي أن يقرر - ٦
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 .. جامعة سنت آليمنتس العالمية
 .. العناصر االساسية الطروحة الدآتوراه                                                               

  
  شغاتى مشارى الكنانى --اسم الطالب 
 دآتوراه قانون دولى --التخصص 

 ة االرهاب  دور المنظمات الدولية واالقليمية فى مواجه--عنوان االطروحة 
  د على حميد العبيدى --االستاذ المشرف 

  
 .. خالصة موضوع االطروحة --1 

------------------------------------------  
حيث يتبين ,تتناول االطروحة دراسة دور التنظيمات الدولية واالقليمية فى محاربة االرهاب     

تخدام اسلحة الدمار الشامل وخاصة البيولوجية ان االرهاب قد طور اليوم من اساليبه الى حد اس
وانتهزالرهابيون التقدم التكنولوجى واستثمروا مناخ العولمة الستغالل آل ,منها المشعة والنووية 

التسهيالت فى وسائل االنتقال وسهولة مقل االموال وسرعة االتصال وهو ماادى الى القول 
وقد ادى انتشار االرهاب الى ,م القاعدة يعد مثاال له وان مايسمى بتنظي.بعولمة التهديد االرهابى 

ان صار العنف واجهة رئيسية تتصدر العالم وتهدد االمن والسلم الدوليين وتعرض االستقالل 
 . فكان البد من االهتمام الدولى فى مواجهة االرهاب ومكافحته,للخطر 

 المتحدة ومجلس االمن لمواجهة لقد نشطت االمم المتحدة وخاصة من خالل الجمعية العامة لالمم
 الذى اصدره 1373هذه الظاهرة فأصدرت عديدا من القرارات واهمها قرار مجلس االمن رقم 

 وتضمن تدابير غير مسبوقة فى عالم القانون الدولى وانشأ لجنة خاصة 2001 /1 ت  فى
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 تضمنها قرار لمواجهة االرهاب تملك سلطات خاصة للتحقق من تجاوب الدول مع التدابير التى
وقد اقتضت مكافحة االرهاب من الجانب القانونى على المستوى .مجلس االمن فى هذا الشأن 

الدولى والداخلى محاولة وضع تعريف لالرهاب يمكن فى ضوئه االنطالق الى تحديد االساليب 
 . القانونية للوقوف بحزم فى مواجهة وتجنب اساءة استخدامه

االولى ..ة القانونية لالرهاب تتعلق بالقانون الدولى العام من وجهتين وتبين االطروحة ان المكافح
بأعتبار ان القانون الدولى يعد مصدرا غير مباشر فى معظم االحوال للقانون الوطنى فيما يتعلق 

 . بتجريم االرهاب وفقا لقواعد القانون الدولى الجنائى
مايداخلها فى نطاق القانون الدولى واالخرى انه بعض جرائم ارهاب تتصف بالطابع الدولى م

الجنائى وتتداخل هذه الجرائم مع اوصاف قانونية اخرى آجرائم العنف التى يعالجها هذا القانون 
آما قد تتجاوز اعمال العنف الموصوفة باالرهاب نطاق القانون الدولى الجنائى وتعتبر اعتداءا .

 .مسلحا يخل بالسلم واالمن الدولين 
حة ان تبين سعى المجتمع الدولى الى وضع الوسائل الكفيلة فى تنظيم العالقات وتحاول االطرو

من خالل انشاء وتطوير مؤسسات دولية تتولى تنظيم المصالح الدولية بين الدول بشكل يحقق 
 . المنافع المتبادلة للجميع

  
 ماالذى يجعل هذه االطروحة مهمة ؟؟--اهمية االطروحة  --2       

----------------------------------------------------------------------  
 : تتجسد اهمية هذه االطروحة من خالل االتى      
ان االطروحة تحاول ان تبحث فى االليات المتبعة لمكافحة جرائم االرهاب من خالل  -1

 من خطر جسيم على لما تشكله هذه الجرائم,التنظيمات الدولية وعلى رأسها منظمة االمم المتحدة 
 . السلم واالمن الدوليين

وتبرز االهمية ايضا فى آون ان التنظيم الدولى تعرض فى االونة االخيرة للعديد من  -2
التحديات التى تعيق تطوره بسبب الهيمنة الدولية التى اتجهت الى فرض ارادتها على الدول 

 .االخرى لتحقيق مصالحها على حساب المصالح االنسانية 
وتتجسد االهمية ايضا فى ان االطروحة تحاول ان تبين بان االرهاب بجميع وسائله وان آان  -3

االان شرعية المكافحة لالرهاب تتطلب االلتزام بالقانون ,اعتداءا على االمن القومى والنظام العام 
 .بكل مايحميه من حقوق وبكل مايوفره من ضمانات 

ثرة االبحاث التى تناولت موضوع االرهاب وطرق وتبرز االهمية اخيرا فى انه رغم آ-4
مكافحته لكن الباحث يحاول ان يتناول الموضوع من زاوية محددة آال وهو دور التنظيم الدولى 

واالقليمى فى مكافحة هذه االفة الدولية التى تنخر فى جسم المجتمع الدولى وتهدد امن الناس 
 . وحياتهم وآمن الدول واستقرارها

  
  ماهى االسئلة والفرضيات التى حاولت االجابة عليها ؟؟--اسئلة البحث  --3     

------------------------------------------------------------------------------  
 حاولت االطروحة االجابة على مجموعة من االسئلة والفرضيات والتى يمكن ايجاز اهمها باالتى

: 
  الدولية وشخصيتها القانونية ؟تحديد مفهوم المنظمة -1
 ماهى القواعد القانونية التى تحكم نشأة الدول وعمل المنظمات الدولية ؟ -2
 آيف يمكن تحديد الدور االشرافى للمنظمات الدولية ؟ -3
 ماهو دور منظمة االمم المتحدة فى مواجهة االرهاب ؟ -4
 فحة االرهاب ؟ماهى االجراءات المتخذة من قبل االمم المتحدة لمكا -5
 ماهى االتفاقيات االقليمية لمواجهة االرهاب ؟ -6
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 ماهى االتفاقيات االقليمية لمواجهة االرهاب ؟ -7
 آيف نحدد االطار القانونى فى مواجهة االرهاب ؟ -8
 ماهى قواعد القانون الدولى االتفاقى والعرفى فى مواجهة االرهاب ؟ -9

  
  

 آيف خططت للقيام بذلك ؟؟--الطريقة المنهجية  --4       
---------------------------------------------------------  

 : اعتمد الباحث فى اعداد اطروحته على عدة طرق منهجية يمكن ايجازها باالتى  
المنهج التاريخى من خالل دراسة المراحل التاريخية لتطور جرائم االرهاب الدولى وسبل  -1

 . مكافحته
 .هج الوصفى من خالل تحديد مفهوم وماهية واهمية موضوع االطروحة المن -2
 .المنهج التحليلى من خالل تحليل عناصر ومرتكزات موضوع االطروحة  -3
المنهج المقارن من خالل اعتماد الدراسة المقارنة للنصوص القانونية الوطنية والدولية التى  -4

 . صدرت لمكافحة االرهاب
  

  ماهى االجابات التى حصلت عليها فى النهاية ؟؟--النتائج  --5             
-----------------------------------------------------------------------------  
 : خرجت االطروحة بمجموعة من النتائج واالستنتاجات والتى يمكن ايجاز اهمها باالتى

ل مظاهره وجهود التضيق على استخدامه فى ان مواجهة االرهاب فى العالقات الدولية بك -1
 عندما تمت المصادقة على اتفاقية الهاى الثانية التى اآدت 1907المجتمع الدولى تعود الى عام 

 . على ضرورة الحد من استعمال الدول للقوة فى العالقات الدولية
الل اجراءات لقد تنامى الوعى الدولى فى العقود االخيرة باهمية مكافحة االرهاب من خ -2

 . جماعية مشترآة وفعالة فى اطار من التنسيق والتعاون
  اودعت فى هيئة االمم المتحدة اآثر من احدى عشر اتفاقية تناول آل واحد منها جانبا محددا -3

 . من جوانب الجهود الرامية للقضاء على االرهاب
ا ماتثير مجموعة من ان معظم الردود الفردية والجماعية الدولية على االرهاب غالب -4

االشكاالت القانونية واالنسانية بالنظر الى غياب مفهوم دقيق وموحد لهذه الظاهرة وتحايل بعض 
 . الدول فى ردها على االرهاب

ان التدخل الجماعى لمكافحة االرهاب قد تكرس باسم الشرعية الدولية التى تجسدها االمم  -5
 فى 2001-اعقاب احداث الحادى عشر من ايلول المتحدة بقراراتها لمكافحة االرهاب فى 

 . الواليات المتحدة االمريكية
على الرغم من االهتمام الدولى بمكافحة االرهاب فأن المجتمع الدولى لم يتوصل الى تعريف  -6

واضح لمعنى االرهاب مماجعل امر مكافحته يتم باجراءات غير منضبطة ولكنه محرم قانونيا 
 عندما ادانت الجمعية العامة لالمم المتحدة 1985-12-29 االمم المتحدة فى وهو مااآدته,ودوليا 

 . جميع اشكال االرهاب واغفلت تعريفه
من خالل القاء نظرة سريعة على الجهود الدولية لمكافحة االرهاب يالحظ ان جل هذه الجهود  -7

 .  االرهابى وليس قبله وتنصب على مابعد الحادث اى ان المكافحة تأتى,اتخذت الطابع العالجى 
ان مواجهة االرهاب ومكافحته تتطلب وقفة تأمل وترآيز لبلورة اساليب وسبل ناجحة وفعالة  -8

تقف على مسبباته فى اشكاله المتباينةوالمتعددة للوقاية من تداعياته قبل الخوض فى عالجه 
 . باشكال زجرية وامنية

  
 ل النهائية للباحث ؟؟ماذا آانت نتيجة العم--الخاتمة  --6       
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-----------------------------------------------------------  
فقد قدم ,من خالل دراسة موضوع دور المنظمات الدولية واالقليمية فى مواجهة االرهاب   

 :الباحث عدة توصيات ومقترحات يمكن اايجاز اهمها باالتى 
نتشار االرهاب واالمتناع عن تنظيم انشطة ضرورة التصدى لالوضاع التى تفضى الى ا -1

 . ارهابية او التحريض عليها او تيسيرها او المشارآة فيها
تكثيف التعاون فى مجال تبادل المعلومات الدقيقة المتعلقة بمنع االرهاب ومكافحته فى الوقت  -2

 . المناسب
والتعاون فيما بين الدول فى اتخاذ تدابير لبناء قوة دولية لمكافحة االرهاب وتعزيز التنسيق  -3

 .مكافحة الجرائم التى قد تكون ذات صلة باالرهاب 
 .تعزيز دور االمم المتحدة والمنظمات االقليمية فى مكافحة االرهاب  -4
 . آفالة احترام حقوق االنسان فى اطار التصدى لالرهاب -5
مهم وفقا لالحكام ذات الصلة آفالة القبض على مرتكبى االعمال االرهابية ومحاآمتهم او تسلي -6

 . بالقانون الدولى والوطنى
 . العمل على انشاء مراآز وطنية ودولية لمكافحة االرهاب او تعزيز الموجود منها حاليا -7
الدعوة الى انشاء قاعدة بيانات شاملة واحدة بشأن الحوادث ذات الصلة بالمواد البيولوجية  -8

 . لجرائم االرهابية وتفعيل عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةوآفالة تكاملها مع قاعدة بيانات ا
 1998على الصعيد العربى يجب تفعيل عمل االتفاقية العربية لمكافحة االرهاب الموقعة عام  -9

 . ووضع خطة استراتيجية عربية لمكافحة االرهاب
 حين التعامل مع جرائم االرتقاء الى المستوى االنسانى الالئق وحسب مبادىء حقوق االنسان-10

 . االرهاب عند القاء القبض او التحقيق او المحاآمة
  

سعا وتفصيليا عن مومما تقدم اخيرا يتبين يتبين بان الباحث قد استطاع ان يقدم بحثا          
موضوع دور المنظمات الدولية واالقليمية فى مواجهة االرهاب وقد خرج الباحث بجموعة من 

 . نتاجات آما قدم عدة توصيات ومقترحات بشأن موضوع االطروحةالنتائج واالست
 وعليه ومما تقدم فأن الباحث شغاتى مشارى يستحق منحه درجة الدآتوراه فى القانون الدولى     

. 
  

 ... مع التقدير                                                                                            
 مدير برنامج الدآتوراه 

 د طالل العيسى 
28-8-2013  
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دور المنظمات الدولية واإلقليمية 

 في مواجهة اإلرهاب
 )دراسة مقارنة (

 
منتس وهي جزء من متطلبات ي إلى جامعة سانت آل مقدمةأطروحة

  الدولي في القانون الدآتوراهنيل درجة 
 

  الطالب هباتقدم

 ))طالب شغاتي مشاري الكناني((

 

 
 األستاذ املساعد الدآتورشراف بإ

منتس يجامعة سانت آل
 العالمية

 قسم القانون الدولي   

St Clements University

Department to Law
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 ))لعبيدياعلي حميد ((
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