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الخلفية واملسوِّغات

ــف  رات والجرميــة )UNODC/TPB( مكلَّ ــي باملخــدِّ ــم املتحــدة املعن ــب األم ــع ملكت ــع اإلرهــاب التاب ــرع من ف

مبهمــة تقديــم املســاعدة إىل الــدول األعضــاء الطالبــة بشــأن الجوانــب القانونيــة والخاصــة بالعدالــة الجنائيــة، التــي 

رات والجرميــة مســار  ــب املخــدِّ ــع ملكت ــع اإلرهــاب التاب ــرع من تنضــوي يف إطــار مكافحــة اإلرهــاب. ويقــود ف

إيصــال هــذه املســاعدة، يف املقــام األول بدعــم الــدول األعضــاء يف جهودهــا الراميــة إىل التصديــق عــى الصكــوك 

القانونيــة الدوليــة الخاصــة مبكافحــة اإلرهــاب، وإىل إدمــاج أحــكام تلــك الصكــوك يف الترشيعــات الوطنيــة، وبنــاء 

قــدرات نظــم العدالــة الجنائيــة الوطنيــة عــى تنفيــذ تلــك األحــكام بفعاليــة، مبــا يتفــق وحكــم القانــون واالحــرام 

الواجــب لحقــوق اإلنســان.

هــا فــرع منــع اإلرهــاب  وإنَّ منهــاج التدريــب القانــوين عــى مكافحــة اإلرهــاب هــو واحــدة مــن األدوات التــي أعدَّ

التابــع للمكتــب لنقــل املعــارف والخــرات االختصاصيــة الالزمــة لتعزيــز قــدرة العاملــن يف نظــم العدالــة الجنائيــة 

الوطنيــة عــى تنفيــذ اإلطــار القانــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب يف املامرســة العمليــة. ويُعنــى املنهــاج مبواءمة 

ومنهجــة املفاهيــم القانونيــة ومــا يتصــل بهــا مــن مــواد تدريبيــة ومعلومــات، وذلــك لزيــادة تأثــر أنشــطة التدريــب، 

. رات والجرميــة إىل أقــى حــدٍّ مهــا فــرع منــع اإلرهــاب التابــع ملكتــب املخــدِّ التــي يقدِّ

البنية واملحتويات

ة منائــط تدريبيــة، تتنــاول كل واحــدة منهــا مجــاالت مواضيعيــة محــددة وجوانــب قانونيــة  يتكــوَّن املنهــاج مــن عــدَّ

وجوانــب خاصــة بالعدالــة الجنائيــة مــن مكافحــة اإلرهــاب. والنامئــط الســت األوىل منــه هــي كــام يــي:

النميطة 1- مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل	 

النميطة 2- اإلطار القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب	 

النميطة 3- التعاون الدويل يف املسائل الجنائية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب	 

ي لإلرهاب	  النميطة 4- حقوق اإلنسان والتدابر املتخذة يف مجال العدالة الجنائية للتصدِّ

النميطة 5- جرائم اإلرهاب ذات الصلة بالنقل )يف مجايل املالحة الجوية والبحرية( 	 

النميطة 6- اإلطار القانوين الدويل ملكافحة اإلرهاب الكيميايئ والبيولوجي واإلشعاعي والنووي	 

إنَّ الحاجــة إىل النهــوض بالخــرة القانونيــة املتخصصــة بــن املامرســن، فضــال عــن تطويــر معرفتهــم باملفاهيــم 

األساســية، تســتند إىل منطلقــن أساســين. املنطلــق األول هــو ازديــاد تطــور التهديــد اإلرهــايب عــى نحــو محنَّــك. 

ويتخــذ هــذا التهديــد أشــكاالً متعــددة، مبــا يف ذلــك الجامعــات العابــرة للحــدود الوطنيــة التــي تســتهدف وســائط 

ــأ إىل  ــامت أو تلج ــط الهج ــت لتخطي ــتخدم اإلنرن ــامل أو تس ــار الش ــلحة الدم ــامت بأس ــط لهج ــل أو تخط النق

قنــوات جديــدة لتمويــل أفعالهــا. وبالنظــر إىل هــذه الوقائــع، يســتجيب املنهــاج إىل الحاجــة املتزايــدة إىل مواجهــة 

املظاهــر الحديثــة لإلرهــاب التــي تتطلــب تطويــر الكفــاءات واملهــارات القانونيــة املحــددة لــدى مجتمــع العاملن 

عــى إنفــاذ القانــون.

واملنطلــق الثــاين هــو إدراك اســتحالة تطويــر أي خــرة قانونيــة متينــة ملكافحــة اإلرهــاب يف معــزل عــن التخصصات 

ــد مــن اعتــامد نهــج جامــع يأخــذ يف الحســبان التفاعــل املعقــد، املصحــوب  ــم ال ب ــة األخــرى. ومــن ث القانوني

باإلشــكاالت يف أكــر األحيــان، بــن عنــر العدالــة الجنائيــة يف مكافحــة اإلرهــاب وبــن فــروع رئيســية أخــرى يف 

القانــون الــدويل، وخصوصــاً حقــوق اإلنســان وحقــوق الالجئــن والقانــون اإلنســاين.
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فهرس األدوات التدريبية

ــامذج  ــة والن ــة العملي ــورات واألدل ــوص املنش ــل نص ــت إىل كام ــر اإلنرن ــط ع ــر رواب ــم يوف ــذا القس األدوات: ه

وقواعــد البيانــات التــي وضعتهــا األمــم املتحــدة وغرهــا مــن املنظــامت الدوليــة. ويضــم هــذا القســم أيضــاً مــواد 

مة ملساعدة العاملن يف مجال العدالة الجنائية. عملية مصمَّ

دراســات الحالــة: أدرجــت ســيناريوهات واقعيــة وخياليــة لتيســر الفهــم وتحفيــز املناقشــة فيــام يخــص املســائل 

القانونية التي يتناولها كل قسم، وإلضفاء بُعد عمي عى املسائل املعنية.

وتــوزَّع دراســات الحالــة منطيًّــا كوســيلة لدعــم واحــد أو أكــر مــن العــروض اإليضاحيــة النظريــة. وينبغــي أن يقتر 

ــقن، وذلــك بالتشــجيع عــى  بــن، أثنــاء جلســات دراســات الحالــة، عــى تســهيل النقــاش بوصفهــم منسِّ دور املُدرِّ

تبــادل وجهــات النظــر بــدال مــن التعليــم. ومــام يــوىص بــه عــادة هــو أن يُدَعــى املشــاركون إىل تنــاول مختلــف 

الســيناريوهات اســتنادا إىل النصــوص القانونيــة ذات الصلــة.

ــن  ب ــى املُدرِّ ــن ع ــك، يتع ــة كذل ــت الحال ــام كان ــات. وحيث ــة باإلجاب ــة مصحوب ــات الحال ــض دراس ــون بع وتك

ــن. ــة التمري ــتكامل عملي ــل اس ــن قب ب ــات للمتدرِّ ــم إجاب ــب تقدي تجن

ــُد بهــا مختلــف املواضيــع  أنشــطة للتمريــن: يتيــح هــذا القســم للمشــاركن استكشــاف الكيفيــة التــي تُعالـَـج أو تُجسَّ

ع املشــاركون  التــي يتناولهــا املنهــاج يف النظــام القانــوين واملامرســة القانونيــة يف بلدانهــم. وبهــذا األســلوب يُشــجَّ

أيضا عى تطبيق خرتهم يف موضوع معنَّ وعى التشارك يف خراتهم يف املسائل القانونية.

بــن، ضمــن إطــار حلقــة عمــل أو حلقــة دراســية، أن يقرحــوا عــى املشــاركن اســتكامل نشــاط  وميكــن للُمدرِّ

ما كوســيلة للتحفيــز عــى نقــاش أويل، أو ميكنهــم القيــام بعــرض إيضاحــي نظــري يليــه ويكملــه متريــن 

ــدف. ــز اله ــي مرك عم

وميكــن أيضــا للمتعلمــن ذاتيــا اســتخدام هــذه األنشــطة كأدوات لتفحــص التطبيــق العمــي للمعــارف املكتســبة 

. بشــأن موضــوع معــنَّ

ــا ملــا هــو الحــال بشــأن  ــع التــي يتطــرق إليهــا كل قســم. وخالف ــاول املواضي ــارات تتن أســئلة للتقييــم: هــي اختب

بــن الذيــن  األنشــطة فــإنَّ أســئلة التقييــم متيــل إىل التــامس إجابــات مبــارشة، مــام يجعلهــا أداة مفيــدة يف يــد املُدرِّ

يريدون برسعة تقييم درجة املعرفة التي بلغها املشاركون.

ــا كأدوات  ــتخدامها أيض ــن اس ــن ميك ــة، ولك ــة تدريبي ــة كل جلس ــم يف نهاي ــئلة للتقيي ــه أس ــا توجي ــري منطيًّ ويج

ــاركن. ــاءة املش ــتوى كف ــذ ومس ــق التنفي ــب وطرائ ــن التدري ــات م ــد االحتياج ــة لتحدي متهيدي

م مــن أجــل املتدربــن الراغبــن  مراجــع ملزيــد مــن املطالعــة: هــي قامئــة مــن املراجــع الببليوغرافيــة املختــارة تُقــدَّ

يف تعميق معارفهم يف املواضيع القانونية ذات الصلة.

ــام  ــن أقس ــم م ــش يف كل قس ــي تُناقَ ــية الت ــة الرئيس ــوك القانوني ــق والصك ــة بالوثائ ــذه قامئ ــة: ه ــق املرجعي الوثائ

النميطة التدريبية.

وال منــاص مــن حــدوث بعــض التداخــل بــن مختلــف النامئــط، وذلــك ألن املواضيــع قيــد النظــر غالبــا ما تكــون 

مرابطــة. ويف بعــض الحــاالت يـُـدرس املوضــوع نفســه مــن زوايــا مختلفــة ضمــن منيطتــن تدريبيتــن أو أكــر؛ أي 

بــن  أنَّ هنالــك طرائــق كثــرة للنظــر إىل املوضــوع نفســه. وينبغــي أال يعتــر ذلــك مـــأخذا وإمنــا ميــزة متكِّــن املُدرِّ

مــن ترتيــب األنشــطة حســب مقتــى الحــال تبعــاً الحتياجــات التدريــب املحــددة. فقــد يســتدعي ذلــك، عــى 
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ســبيل املثــال، لــدى اإلعــداد لحلقــة عمــل تدريبيــة، تنــاول بعــض املســائل املعينــة مبزيــد مــن التعمــق، أو تحليلها 

مــن منظــورات متعــددة، أو متحيــص صلتهــا بغرهــا. 

بــن إىل موقــع املعلومــات التــي تشــمل املواضيــع  ويســتخدم يف املنهــاج بأجمعــه هــذا الرمــز  لتوجيــه املُدرِّ

ــا. ــل به ــها أو ما يتص نفس

ــة  ــر املرون ــو توف ــام ه ــروع أقس ــام وف ــدة أقس ــة إىل ع ــيم كل منيط ــن تقس ــرض م ــإنَّ الغ ــك، ف ــًة إىل ذل وإضاف

بــن لــي يتمكنــوا مــن انتقــاء املــواد التــي تلبــي احتياجــات معينــة، مــن دون أن يتعــن عليهــم بالــرورة  للُمدرِّ

اســتكامل جميــع املكوِّنــات يف إطــار منيطــة مــا. ومــن أبــرز األمثلــة يف هــذا الشــأن النميطــة التــي تتنــاول اإلرهــاب 

ــح الروابــط )الوصــالت( املفاهيميــة بــن هذيــن املجالــن  يف مجــايل املالحــة الجويــة والبحريــة. وحيــث توضِّ

املواضيعيــن تســويغ دمجهــام يف منيطــة واحــدة، فــإنَّ مــن املمكــن تركيــز أنشــطة التدريــب عــى الجــزء الــذي 

ــة. ــة أو املالحــة الجوي ــاول املالحــة البحري يتن

الفئة املستهدفة

مــن املمكــن تكييــف النامئــط التدريبيــة مبــا يلبــي االحتياجــات والخــرات والتوقعــات التــي تنفــرد بهــا كل فئــة 

معيَّنــة. ومــن شــأن هــذا النهــج املكيَّــف أن يــؤدي بالــرورة إىل صــب الركيــز عــى بعــض األقســام يف كل منيطــة.

ــة يف  ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــدى مكت ــاب ل ــة اإلره ــرع مكافح ــرة ف ــتناداً إىل خ واس

تنفيــذ األنشــطة التدريبيــة، وانطالقــاً مــن الواليــة املكلــف بهــا، فــإن الفئــات املســتهدفة تشــمل عمومــا موظفــي 

عــن العامــن والقضــاة( وواضعــي السياســات واملســؤولن  العدالــة الجنائيــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون )الرشطــة واملدَّ

الحكوميــن يف الدوائــر الرئيســية )وخصوصــاً وزارات الخارجيــة والعــدل والداخليــة( املعنيــن بصــوغ الترشيعــات 

ــوص  ــؤوليات بخص ــون مبس ــن يضطلع ــة أو الذي ــائل الجنائي ــة يف املس ــة املتبادل ــاعدة القانوني ــم املس أو تقدي

ــة. ــق عــى املعاهــدات الدولي التصدي

ــنوات  ــب، يف الس ــع للمكت ــاب التاب ــة اإلره ــرع مكافح ــب ف ــن جان ــة، م ــاعدة التقني ــم املس ــر تقدي ــد أظه وق

ــن أعضــاء اللجــان  ــإذكاء الوعــي ب ــك ب ــامد ترشيعــات مكافحــة اإلرهــاب، وذل ــة تيســر اعت األخــرة أيضــا أهمي

ــة. ــة ذات الصل الرملاني

ــن  ــؤولن م ــة مس ــط التدريبي ــض النامئ ــتهدفها بع ــي تس ــة الت ــم الفئ ــى أن تض ــن املتوخَّ ــك، م ــًة إىل ذل وإضاف

الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة املتخصصــة. ومــن ذلــك مثــال أنَّ النميطــة التــي تتنــاول اإلرهــاب الــذي يســتهدف 

ــا  ــر، غالب ــك األم ــة. وكذل ــالح البحري ــواحل وس ــر الس ــي خف ــاركة موظف ــمل مش ــا ما تش ــة غالب ــة البحري املالح

ــدات  ــة ووح ــارف املركزي ــة واملص ــاركة وزارات املالي ــاب مش ــل اإلره ــاول متوي ــي تتن ــة الت ــتدعي النميط ما تس

ــة. ــتخبارات املالي االس

v
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مة مقدِّ

مــع أنَّ عبــارة "اإلطــار القانــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب" ليســت مفهومــا معرَّفــا يف القانــون، فإنهــا تُســتخَدم 

كصيغــة عامــة لإلشــارة إىل مجموعــة مــن الصكــوك املعتَمــدة عــى الصعيــد العاملــي، التــي تتضمــن سلســلة مــن 

ــأيت هــذه الصكــوك يف شــكل  ــه. وت ــدويل ومكافحت ــع اإلرهــاب ال ــا للــدول مــن أجــل من ــر امللزمــة قانون املعاي

معاهــدات، وكذلــك قــرارات اتخذهــا مجلــس األمــن، وتطــوَّرت عــى امتــداد بضــع ســنوات.

وعنــر املعاهــدات يف اإلطــار، عــى وجــه الخصــوص، هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن املعايــر القانونيــة التــي 

ي للجرائــم املتصلــة باإلرهــاب باســتخدام  وضعهــا املجتمــع الــدويل منــذ عــام 1963. وهــو يوفــر إطــارا للتصــدِّ

ــى  ــرص ع ــي الح ــاف ه ــة املط ــدات يف نهاي ــن املعاه ــة م ــة. والغاي ــة الجنائي ــات العدال ــن آلي ــعة م ــة واس صفيف

جلــب مرتكبــي جرائــم اإلرهــاب أو الذيــن يخططــون الرتــكاب هــذه األفعــال أمــام العدالــة مــن جانــب الــدول التــي 

ــدأ "إمــا التســليم وإمــا  ــد املســتعد ملحاكمتهــم. والقصــد مــن مب ــر عليهــم يف إقليمهــا، أو تســليمهم إىل البل يُع

املحاكمــة" هــو جعــل العــامل مكانــا ال مقــام فيــه لإلرهابيــن وال ملــن ميولونهــم ويدعمونهــم، وذلــك بحرمانهــم 

مــن أيِّ مــالذ آمــن. وميكــن تفســر األهميــة املضفــاة عــى مبــدأ "إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة" بأنهــا تأكيــد ُمعــاد 

عــى رضورة أن يشــمل التصــدي الفعــال لإلرهــاب عنــرا قويــا مــن عنــارص العدالــة الجنائيــة.

ــوك  ــن الصك ــعة م ــة واس ــتدعيها طائف ــي تس ــات الت ــن باملتطلب ــف املامرس ــة 2 إىل تعري ــة التدريبي ــي النميط وترم

القانونيــة. وهــي مــن ثــم تســلِّط الضــوء عــى اإلمكانيــة التــي تنطــوي عليهــا هــذه الصكــوك يف مســاعدة املامرســن 

عــى املشــاركة يف تعــاون قضــايئ دويل أكــر فعاليــة. ومــع أنَّ النميطــة تشــدد عــى الجوانــب القانونيــة لإلطــار الراهن 

ــة  ــامد هــذا النهــج هــو أنَّ معرف ــون. والســبب يف اعت ــا تتضمــن أيضــا بعــض املراجــع مــن خــارج نطــاق القان فإنه

التفاعــالت الحركيــة السياســية منهــا والتاريخيــة، التــي دفعــت اإلطــار القانــوين العاملــي إىل التطــور يف شــكله الراهن، 

تــؤدي إىل تحســن فهــم الجوانــب القانونيــة املعيَّنــة للجرائــم املتصلــة باإلرهــاب واملعرَّفــة عــى املســتوى الــدويل.

ــص ملســائل التنفيــذ. إْذ مــا مل يرَجــم اإلطــاُر القانــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهاب  ويف النميطــة 2 قســم هــام مخصَّ

إىل أحــكام قابلــة للتطبيــق مبــارشة مــن قبــل الســلطات الوطنيــة املختصــة فــإنَّ اآلليــات القانونيــة املتوخــاة ســتبقى 

نظريــة ولــن يكــون القضــاة واملدعــون العامــون يف وضــع ميكنهــم مــن تطبيقهــا. ويتوقــف التنفيــذ الفعــال هــو أيضــاً 

عــى البُنــى التنظيميــة واملؤسســات القضائيــة األساســية القامئــة يف كل بلــد. وبهــذا املدلــول يكــون التعبــر القانوين 

ملكافحــة اإلرهــاب مرتبطــا باملتطلبــات األوســع نطاقــا مــن أجــل إقامــة نظــام للعدالــة الجنائيــة يعمــل عــى ما يــرام.

ونظــرا إىل اتســاع نطــاق املجــاالت املواضيعيــة يف النميطــة 2، فإنهــا ميكــن أن تســتخدم منطلقــا لــدورة تدريبيــة 

متهيديــة عامــة. وميكــن اســتعاملها أيضــا مقرنة بواحــدة أو أكر مــن النامئــط التدريبيــة املتخصصة تبعــا الحتياجات 

التدريــب وتوفــر املــوارد. ويتضمــن املرفــق إجابــات عــن أســئلة دراســات الحــاالت التــي تتناولهــا النميطــة 2.
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أركان اإلطار القانوين العاملي  -1

ملحة عامة  -1-1

ر الــدول، مبســاعدة مــن األمــم املتحــدة، الجهــوَد العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب. وإنَّ دور األمــم املتحــدة  تتصــدَّ

ــرات  ــا والخ ــندة إليه ــات املس ــل الوالي ــتطيع، بفض ــة تس ــاق؛ ألنَّ املنظم ــع النط ــاب دور واس ــة اإلره يف مكافح

ــة  ــب مكافح ــاهم يف جوان ــاون، أن تس ــة والتع ــن والتنمي ــب األم ــف جوان ــبتها يف مختل ــي اكتس ــة الت االختصاصي

اإلرهــاب كلهــا تقريبــاً. وملــا كان اإلرهــاُب ظاهــرًة عابــرة للحــدود الوطنيــة فــإنَّ أكفــأ األســاليب ملتابعــة سياســاٍت 

ــه إمنــا تكــون مــن خــالل األمــم املتحــدة، وذلــك بفضــل نطــاق  ي ل ــة النطــاق مــن أجــل التصــدِّ ــر عاملي وتداب

ــب. ــا املتعــددة الجوان ــا العاملــي وأدواته وصوله

ويف الوقــت الراهــن، ليــس هنالــك يف إطــار األمــم املتحــدة مــن معاهــدة شــاملة بشــأن اإلرهــاب وال تعريــف ملــزم 

دوليــا ملصطلــح "اإلرهــاب"؛ إالَّ أنَّ الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة تعكــف عــى صــوغ مــرشوع اتفاقية شــاملة 

بشــأن اإلرهــاب الــدويل، مــن شــأنها أن توفِّــر، يف نهايــة املطــاف، تعريفــاً دوليــاً عموميــا ملصطلــح اإلرهــاب.

ومــن ثــم، فــإنَّ التعبــر “اإلطاَر/النظــام القانــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب” يُســتعمل باعتبــاره صيغــة جامعــة 

مــن أجــل اإلشــارة إىل مجموعــة مــن الصكــوك والقــرارات املعتمــدة عــى الصعيــد العاملــي، تُجِمــل سلســلًة مــن 

املعايــر القانونيــة لــي تطبِّقهــا الــدول مــن أجــل منــع اإلرهــاب الــدويل ومكافحتــه. وقــد طــوَّر املجتمــُع الــدويل 

ة عقــود زمنيــة.  هــذا اإلطــار تدريجيًّــا عــى مــدى عــدَّ

وتوخيــاً للوضــوح، ميكــن تقســيم مصــادر املتطلبــات امللزمــة والتوصيــات التــي تشــكل اإلطــار القانــوين العاملــي 

ملكافحــة اإلرهــاب إىل ثــالث فئــات:

 قرارات الجمعية العامة	 

ــا يف وضــع إطــار قانــوين دويل ملكافحــة اإلرهــاب، وتشــجيع الحكومات  إنَّ الجمعيــة العامــة قــد أدَّت دوراً هامًّ

ي لذلــك التهديــد. ويف هــذا الصــدد، اعتمــدت الجمعيــة العامــة  عــى العمــل معــاً عــى نحــو أوثــق للتصــدِّ

ــاً إىل  ــا جنب ــاً، فإنه ــاً قانون ــرارات غــر ملزم ــت هــذه الق ــة باإلرهــاب. وإن كان ــرارات املتعلق ــن الق سلســلة م

جنــب مــع قــرارات مجلــس األمــن غــر امللزِمــة تشــكل توصيــات ذات حجيــة، والعبــارات املســتخدمة فيهــا 

كثــراً مــا كانــت مصــدراً لإللهــام لصياغــة الصكــوك امللزِمــة الالحقــة.

ــي  ــاب، الت ــة اإلره ــة ملكافح ــدة العاملي ــم املتح ــراتيجية األم ــة اس ــدت الجمعي ــبتمر 2006، اعتم ويف أيلول/س

تتألــف مــن قــرار وخطــة عمــل مرفقــة بــه مبــا يرمــي إىل تعزيــز الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة مــن أجــل 

ــد االســراتيجية املحاولــة الناجحــة األوىل مــن جانــب جميــع  مكافحــة اإلرهــاب )انظــر القســم 1-2 أدنــاه(. وتجسِّ

ــع اإلرهــاب وقمعــه بالعــزم عــى اتخــاذ خطــوات  ــاق عــى نهــج اســراتيجي مشــرك ملن ــدول األعضــاء لالتف ال

رات  ــدِّ ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــراتيجية مكت ع االس ــجِّ ــواء. وتش ــدٍّ س ــى ح ــا ع ــا وجامعيًّ ــة فرديًّ عملي
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ــذ الخطــة،  ــة األخــرى عــى دعــم تنفي ــوكاالت الدولي ــب املخــدرات والجرميــة( وال ــب أو مكت والجرميــة )املكت

ــى  ــرك ع ــل املش ــار العم ــن إط ــة ضم ــامت الدولي ــذه املنظ ــع ه ــا م ــز تعاونه ــاء إىل تعزي ــدول األعض ــو ال وتدع

ــن  ــدداً م د ع ــدِّ ــي تح ــا، فه ــدِّ ذاته ــة يف ح ــات قانوني ــن التزام ــراتيجية ال تتضم ــع أنَّ االس ــاب. وم ــة اإلره مكافح

ــا إىل مكافحــة اإلرهــاب. ــا يف جهوده ــي تتبعه ــدول األعضــاء ل ــة لل ــادئ التوجيهي املب

قرارات مجلس األمن	 

هــذه القــرارات تعالــج اإلرهــاب مبختلــف أشــكاله ومظاهــره� وكثــرياً مــا تُعتمــد مبوجــب الفصــل الســابع مــن 

ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي يُعنــى بصــون الســالم واألمــن الدوليــن. ويف كثــر مــن األحــوال تتضمــن صيغــة 

لغويــة ملزمــة تخاطــب جميــع الــدول األعضــاء وتفــرض عــدداً مــن االلتزامــات عليهــا.

الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب	 

هــذه االتفاقيــات والروتوكــوالت املتعــددة األطــراف ذات الصلــة باإلرهــاب، البالــغ عددهــا 19 صــكاً تتطلــب 

مــن الــدول األطــراف التصــدي ملظاهــر محــددة مــن اإلرهــاب )مبــا يف ذلــك مــن خــالل التزامــات بتجريــم 

بعــٍض مــن أنــواع الســلوك( وتصلــح كأســاس للتعــاون الــدويل. 

ق عليهــا بالــرورة كل بلــد مــن البلــدان  ويف هــذا الســياق، ال يعنــي مصطلــح "عامليــة" أنَّ هــذه الصكــوك صــدَّ

ــة  ــوكاالت املتخصص ــدة أو ال ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــع ال ــام جمي ــة أم ــا مفتوح ــل أنه ــامل؛ ب يف الع

املنتســبة إليهــا، مثــل منظمــة الطــران املــدين الــدويل )اإليــكاو( والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، للتوقيــع و/

أو التصديــق عليهــا أو االنضــامم إليهــا. ولكــْن يف املامرســة العمليــة، بلغــت أكريــة هــذه املعاهــدات مرحلــة 

قريبــة مــن االنضــامم العاملــي. 

هــة إىل  ويجــب أن تظــلَّ مصــادر املتطلبــات والتوصيــات املذكــورة أعــاله متميــزة بعضهــا عــن بعــض، ألنهــا موجَّ

مجموعــات مختلفــة )وإن كانــت غالبــاً مــا تكــون متداخلــة( مــن الــدول. وحيــث إن قــرارات مجلــس األمــن يجــب 

أن يتقيَّــد بهــا جميــع الــدول األعضــاء )بحكــم تصديقهــا عــى ميثــاق األمــم املتحــدة(، فــإنَّ هــذه الصكــوك العاملية 

قــت عليهــا أو انضمــت إليهــا عــى وجــه التحديــد. ال تلــزِم إال الــدول التــي صدَّ
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ــا  ــة يف قراره ــة العام ــا الجمعي ــي اعتمدته ــاب، الت ــة اإلره ــة ملكافح ــدة العاملي ــم املتح ــراتيجية األم ــن اس تتضم

288/60، أربعــة أركان للعمــل: )أ( التدابــر الراميــة إىل معالجــة الظــروف املؤديــة إىل انتشــار اإلرهــاب؛ )ب( تدابر 

منــع اإلرهــاب ومكافحتــه؛ )ج( التدابــر الراميــة إىل بنــاء قــدرات الــدول عــى منــع اإلرهــاب ومكافحتــه وتعزيــز دور 

منظومــة األمــم املتحــدة يف هــذا الصــدد؛ )د( التدابــر الراميــة إىل ضــامن احــرام حقــوق اإلنســان للجميــع وســيادة 

القانــون بوصفهــام الركيــزة األساســية ملكافحــة اإلرهــاب. 

ومــع أنَّ املســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ االســراتيجية تقــع عــى عاتــق الــدول األعضــاء، فــإنَّ بعــض البنــود فيهــا 

ــم الدعــم بهــذا الخصــوص. وتتضمــن االســراتيجية عــدداً مــن  ــات التابعــة لألمــم املتحــدة إىل تقدي تدعــو الهيئ

املبــادرات الهامــة، مبــا يف ذلــك مــا يــي:

تحســن االتســاق والكفــاءة يف تقديــم املســاعدة التقنيــة يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب حتــى يتســنى لجميع 	 

الــدول أن تــؤدي دورهــا بفعاليــة يف هــذا املجــال؛

ــن 	  ــز التضام ــم، وتعزي ــاب وأرسه ــا اإلره ــات ضحاي ــة احتياج ــل تلبي ــن أج ــاعدة م ــم للمس ــة نظ إقام

الــدويل دعــامً للضحايــا؛
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ــات 	  ــأن الحادث ــدة بش ــاملة واح ــات ش ــدة بيان ــاء قاع ــك بإنش ــي، وذل ــاب البيولوج ــد اإلره ــدي لتهدي التص

ــة إىل  ــراف بالحاج ــة، واالع ــة يف الدول ــة العمومي ــم الصح ــن نظ ــى تحس ــز ع ــع الركي ــة، م البيولوجي

م الحاصلــة يف ميــدان  الجمــع بــن أصحــاب املصلحــة الرئيســين مــن أجــل التأكــد مــن أنَّ منجــزات التقــدُّ

ــح العــام؛ ــل للصال ــة أخــرى، ب ــة أو ألغــراض إجرامي ــتخدم ألغــراض إرهابي ــة ال تُس ــا األحيائي التكنولوجي

ــر 	  ــاب وتطوي ــة اإلره ــال محارب ــة يف مج ــة ودون اإلقليمي ــامت اإلقليمي ــدين، واملنظ ــع امل إرشاك املجتم

الــرشاكات مــع القطــاع الخــاص مــن أجــل منــع الهجــامت اإلرهابيــة عــى األهــداف املعرَّضــة 

خصوصــاً لألخطــار؛

استكشاف وسائل مبتكرة للتصدي للتهديد املتزايد من جراء استخدام اإلرهابين لشبكة اإلنرنت؛	 

ــع ســفر اإلرهابيــن وحركــة 	  ــق الســفر ملن ــة الحــدود والجــامرك، وتحســن أمــن وثائ تحديــث نظــم مراقب

املــواد غــر املرشوعــة؛

تعزيز التعاون عى مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛	 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن االسراتيجية تنص بوضوح عى ما يي:

تؤكد أنَّ اإلرهاب ال ميكن، وال ينبغي، ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جامعة عرقية؛	 

تعيــد تأكيــد مســؤولية الــدول عــن حرمــان اإلرهابيــن مــن املــالذات اآلمنــة والعملياتيــة ملنــع اإلرهابين من 	 

إســاءة اســتخدام نظــام اللجــوء الســيايس، وتقدميهــم إىل العدالــة عى أســاس مبــدأ التســليم أو املحاكمة؛

ــد 	  ــاء وتوطي ــأن إنش ــة بش ــوالت القامئ ــدات والروتوك ــى املعاه ــق ع ــاء إىل التصدي ــدول األعض ــو ال تدع

ــا؛ ــاب وتنفيذه ــد اإلره ــدويل ض ــاح ال ــوين للكف ــاس القان األس

تشــجِّع ومتكِّــن الــدول األعضــاء بشــأن اتبــاع نهــج متكامــل عــى نحــو مشــابه يف مكافحــة اإلرهــاب عــى 	 

الصعيــد الوطنــي، وتنشــئ إطــاراً مشــركاً للتنســيق اإلقليمــي والعاملــي بــن جهودهــا الوطنيــة؛

ــع 	  تســتحدث منهــاج عمــل مشــركاً إلجــراءات األمــم املتحــدة بالجمــع بــن الجهــود التــي يبذلهــا جمي

ــاب يف  ــة اإلره ــة مبكافح ــات ذات الصل ــك الهيئ ــا يف ذل ــوكاالت، مب ــب واإلدارات وال ــج واملكات الرام

مجلــس األمــن. وهــي تصلــح الســتخدامها إطــاراً تنســيقيًّا للكيانــات التــي ُجمعــت معــاً يف شــكل فرقــة 

ــي أنشــأها األمــن العــام يف عــام 2005. ــذ، الت ــة بالتنفي عمــل األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب املعني

ــوق  ــاول حق ــذي يتن ــة ال ــد ذا الصل ــس هــو القســم الوحي ــع لالســراتيجية لي ــر أنَّ الركــن الراب ــر بالذك ــن الجدي وم

ــد يف كامــل وثيقتهــا عــى  ــإنَّ االســراتيجية تكــرر التأكي ــون. ف ــاظ عــى ســيادة القان اإلنســان وينــص عــى الحف

ــع بذلهــا يف إطــار األركان األخــرى. كــام إنَّ  رضورة الحفــاظ عــى حقــوق اإلنســان باالقــران مــع الجهــود املزَم

ــة  ــرار الجمعي ــدداً يف ق ــا مج د عليه ــدِّ ــاب ُش ــة اإلره ــياق مكافح ــا يف س ــان وحاميته ــوق اإلنس ــز حق ــة تعزي أهمي

ــراتيجية. ــذ االس ــاء تنفي ــدول األعض ــه ال ــتعرضت في ــذي اس ــة 272/62، ال العام

وثائق مرجعية

اسراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب )قرار الجمعية العامة 288/60 واملرفق(	 

قرار الجمعية العامة 272/62	 

ــذ 	  ــدول األعضــاء يف تنفي ــدرة منظومــة األمــم املتحــدة عــى مســاعدة ال ــر األمــن العــام عــن ق تقري

)A/71/858( ــاب ــة اإلره ــة ملكافح ــدة العاملي ــم املتح ــراتيجية األم اس
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هــة إىل املجتمــع الــدويل، وهــي:  ــن قــرارات مجلــس األمــن يف مــا يخــص ميــدان اإلرهــاب رســالة قويــة موجَّ تتضمَّ

أنــه يُنتظــر مــن الــدول أن تعمــد إىل تفعيــل كل اآلليــات الروريــة القامئــة لديهــا مــن أجــل تيســر التعــاون عــى 

ــر.  مواجهــة األعــامل اإلرهابيــة. وإذا مل تكــن لديهــا بعــد تلــك اآلليــات، فإنهــا تُســتَحثُّ عــى إقامتهــا دومنــا تأخُّ

ويف الوقــت نفســه، فــإنَّ قــرارات مكافحــة اإلرهــاب ال توغــل يف تفصيــل محــدد بشــأن املســائل اإلجراميــة. ونتيجــة 

لذلــك فــإنَّ الطرائــق امللموســة والقنــوات املتبعــة واآلليــات القانونيــة واملؤسســية املســتخدمة للتصــدي لإلرهــاب 

تـُـرَك عــادة لــكل دولــة لــي تقرِّرهــا.

ومبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة، فــإنَّ أهــم الوظائــف والصالحيــات املنوطــة مبجلــس األمــن هــي صــون الســلم 

واألمــن الدوليــن. ويف هــذا الســياق، ميكــن ملجلــس األمــن أن يصــدر قــرارات ملزِمــة مبوجــب الفصــل الســابع 

مــن امليثــاق يف حــال وقــوع تهديــد للســالم، أو خــرق للســالم، أو عمــل مــن أعــامل العــدوان. وإنَّ اتخــاذ القــرارات 

مبوجــب الفصــل الســابع ميكِّــن مجلــس األمــن مــن فــرض جــزاءات )مبوجــب املادتــن 41 و42( وقــد ال تنطــوي 

عــى اســتخدام القــوة املســلحة ضــد الــدول يف حالــة حــدوث انتهــاكات. كــام إنَّ اتخــاذ التدابــر التــي تنطــوي 

عــى اســتخدام القــوة يتوقَّــف عــى إجــراء تقييــم مــن جانــب مجلــس األمــن بــأنَّ الوســائل األخــرى قــد يثبــت أو قد 

يكــون ثبــت أنهــا غــر وافيــة بالغــرض لصــون أو اســتعادة الســلم واألمــن الدوليــن. وأهــم قــرارات مجلــس األمــن 

ــه(،  ــواد 39-51 من ــاق )امل ــن امليث ــابع م ــل الس ــب الفص ــى اآلن مبوج ــذت حت ــي اتخ ــاب الت ــة باإلره ذات الصل

القــرارات 1267 )1999(، و1373 )2001(، و1540 )2004(، و2170 )2014(، و2178 )2014(،  تشــمل 

و2199 )2015(، و2253 )2015(.

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة: أحكام رئيسية

الفصل السابع

اإلجراءات فيام يتعلق بتهديد السلم وانتهاكات السلم وأعامل العدوان

املادة 39

يقــرر مجلــس األمــن مــا إذا كان قــد وقــع تهديــد للســلم أو إخــالل بــه أو كان مــا وقــع عمــال مــن أعــامل العــدوان، 

ــه أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابــر طبقــا ألحــكام املادتــن 41 و42 لحفــظ الســلم  ويقــدم يف ذلــك توصيات

ــه. ــه إىل نصاب واألمــن الــدويل أو إعادت

املادة 40

منعــا لتفاقــم املوقــف، ملجلــس األمــن، قبــل أن يقــدم توصياتــه أو يتخــذ التدابــر املنصــوص عليهــا يف املــادة 39، 

ــة  ــر املؤقت ــذه التداب ــل ه ــة، وال تخ ــر مؤقت ــن تداب ــنا م ــا أو مستحس ــراه رضوري ــا ي ــذ مب ــن لألخ ــو املتنازع أن يدع

بحقــوق املتنازعــن ومطالبهــم أو مبركزهــم، وعــى مجلــس األمــن أن يحســب لعــدم أخــذ املتنازعــن بهــذه 

ــابه. ــة حس ــر املؤقت التداب

املادة 41

ملجلــس األمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابــر التــي ال تتطلــب اســتخدام القــوات املســلحة لتنفيــذ قراراتــه، 

ولــه أن يطلــب إىل أعضــاء األمــم املتحــدة تطبيــق هــذه التدابــر، ويجــوز أن يكــون مــن بينها وقــف الصــالت االقتصادية 

ــة والالســلكية وغرهــا مــن وســائل املواصــالت وقفــا  ــة والرقي ــة والريدي ــة والجوي ــة والبحري واملواصــالت الحديدي

جزئيــا أو كليــا وقطــع العالقــات الدبلوماســية.
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املادة 42

إذا رأى مجلــس األمــن أن التدابــر املنصــوص عليهــا يف املــادة 41 ال تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا مل تــف بــه، جــاز لــه 

أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة والبحريــة والريــة مــن األعــامل مــا يلــزم لحفــظ الســلم واألمــن الــدويل أو إلعادتــه إىل 

نصابــه. ويجــوز أن تتنــاول هــذه األعــامل املظاهــرات والحــر والعمليــات األخــرى بطريــق القــوات الجويــة أو البحريــة 

أو الريــة التابعــة ألعضــاء األمــم املتحــدة.

أسئلة للتقييم

القــوة إلعــادة الســلم واألمــن 	  يف أيِّ ظــروف يســتطيع مجلــس األمــن أن يرخِّــص باســتخدام 

نصابهــام؟ إىل  الدوليــن 

هــل ســبق أن اعتمــد مجلــس األمــن قــرارات يف مجــال مكافحــة اإلرهــاب مبوجــب الفصــل الســابع 	 

مــن ميثــاق األمــم املتحــدة؟ وإذا كان األمــر كذلــك، فــام هــي التبعــات القانونيــة لهــذا النهــج؟
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وثائق مرجعية

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة	 

قــرارات مجلــس األمــن ذات الصلــة باإلرهــاب التــي اعتمــدت بــن عامــي 2011 و2015 وهــي متاحــة 	 

www.un.org/en/sc/ctc/resources/res-sc.html :ــبي يف املوقع الش
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ــبي:  ــع الش ــر املوق ــه )انظ ــاب وقمع ــع اإلره ــارشة مبن ــق مب ــا تتعل ــكًّا عامليًّ ــن 19 ص ــت الراه ــك يف الوق هنال

http://www.un.org/arabic/terrorism/instruments.shtml( اعتمــدت عــى امتــداد أكــر مــن 50 عامــا )بــدءاً 

ــاول كل منهــا أنواعــاً محــددة مــن مظاهــر  ــا” إزاء اإلرهــاب، إذ يتن ــد نهجــا "قطاعيًّ مــن عــام 1963(؛ وهــي تجسِّ

ــة  ي لإلرهــاب واألعــامل اإلرهابي ــام املجتمــع الــدويل بالتصــدِّ اإلرهــاب. والنهــج القطاعــي يعــرِّ عــن رضورة قي

بطريقــة عمليــة وذلــك بالنظــر إىل املهمــة املعقــدة والحساســة سياســيًّا )غــر املنجــزة حتــى اآلن( يف االتفــاق عــى 

ــا. صــكٍّ وحيــد وملــزم عامليًّ

اتفاقية شاملة لقمع اإلرهاب؟

ــة منــذ بضــع ســنوات بشــأن وضــع اتفاقيــة شــاملة ملكافحــة اإلرهــاب وذلــك يف إطــار  مــا زالــت املفاوضــات جاري

ــة العامــة يف القــرار 210/51. ــي أنشــأتها الجمعي ــة املخصصــة الت ــة العامــة واللجن ــة السادســة التابعــة للجمعي اللجن

ومل تُعقــد دورات للجنــة املخصصــة يف األعــوام 2014 و2015 و2016، وال يُرتقــب عقــد دورة يف عــام 2017. غــر 

أنَّ العمــل متواصــل يف إطــار الفريــق العامــل التابــع للجنــة السادســة، بغيــة إنجــاز عمليــة التفــاوض واملناقشــة بشــأن 

إمكانيــة عقــد مؤمتــر رفيــع املســتوى برعايــة األمــم املتحــدة. 

ــا، مل يتــم التوصــل إىل  ومــع أنــه تــم التوصــل إىل اتفــاق عــى العنــارص األساســية ملــا ميكــن أن يشــكِّل عمــالً إرهابيًّ

توافــق يف اآلراء بشــأن نطــاق تطبيــق ذلــك الصــك.

ــدويل  ــايئ ال ــون الجن ــد القان ــوك وقواع ــن صك ــد ب ــل املعق ــاش بالتفاع ــد النق ــت قي ــا زال ــي م ــائل الت ــل املس وتتص

املعمــول بــه أثنــاء النـــزاعات املســلحة )القانــون اإلنســاين الــدويل(، وعــى وجــه التحديــد بشــأن مــا إذا كان ينبغــي 

ــة الشــاملة أن تشــمل، أو ال تشــمل، رصاحــة األعــامل التــي تقــوم بهــا أطــراف يف نـــزاع مســلح ال تنتمــي إىل  لالتفاقي

ــا. ــة م ــة" لدول ــوات املســلحة "النظامي الق

وعــالوة عــى ذلــك فــإنَّ بعــض املســائل تتصــل بالعالقــة بالصكــوك القانونيــة الدوليــة املرمــة يف الوقــت الراهــن. ويف 

حــال اعتــامد االتفاقيــة الشــاملة، وعندمــا تعتمــد، فإنهــا لــن تنــال تلقائيــا مــن جــدوى املعاهــدات القامئــة ملكافحــة 

اإلرهــاب. وإمنــا، عــى العكــس مــن ذلــك، ســتبقى هــذه املعاهــدات ســارية بوصفهــا "ترشيعــات مخصصــة".

ــر  ــا وتوف ــع تقاريره ــل لجمي ــص الكام ــة إىل الن ــى وصل ــب ع ــبكة الوي ــة يف ش ــة املخصص ــة اللجن ــوي صفح وتحت

ــة. ــات الجاري ــن املفاوض ــة ع ــات متعمق معلوم

ونظــرا إىل صعوبــة التوصــل القامئــة حتــى اآلن إىل مفهــوم لإلرهــاب مقبــول عامليــا فقــد اتبــع املجتمــع الــدويل 

َدة للتصــدي لبعــض املظاهــر الخطــرة لإلرهــاب الــدويل. مثــال ذلــك،  نهجــا تدرجيًّــا. إذ اعتُمــدت صكــوك محــدَّ

أطلقــت حادثــة الباخــرة Achille Lauro يف عــام 1985 املفاوضــات التــي مهَّــدت العتــامد اتفاقيــة قمــع األعــامل 

غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة1. كــام دفعــت سلســلة عمليــات اختطــاف الطائــرات يف 

ــة.  ــة الجوي ــالمة املالح ــة بس ــدات املتصل ــن املعاه ــدد م ــرام ع ــأن إب ــاوض بش ــبعينيات إىل التف ــتينيات والس الس

ــة بحــق  ــم املرتكب ــن، والجرائ ــدة للتعــاون بشــأن مســألة احتجــاز الرهائ ــات جدي وعــى غــرار ذلــك، ُوضعــت آلي

أشــخاص محميــن دوليــا، مبــا يف ذلــك أعضــاء الســلك الدبلومــايس، ومواضيــع أخــرى، وذلــك دون الحاجــة إىل 

تعريــف مــا يســمى باإلرهــاب بحــدِّ ذاتــه.

))) األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1678، الرقم 29004.

http://www.un.org/arabic/terrorism/instruments.shtm
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والصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، التــي ُوضعــت برعايــة األمــم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة، مفتوحــة 

أمــام جميــع الــدول. وهــي متثــل عنــرا رئيســيا يف النظــام القانــوين العاملــي ملواجهــة اإلرهــاب وإطــارا هامــا مــن 

ة قــرارات، ومنهــا بصفــة رئيســية  أجــل التعــاون الــدويل يف مكافحــة اإلرهــاب. وقــد ناشــد مجلــس األمــن يف عــدَّ

ــذاً  ــة وأن تعمــد إىل تنفيذهــا تنفي ق عــى هــذه الصكــوك الدولي القــرار 1373 )2001(، الــدوَل األعضــاء أن تصــدِّ

كامــال مــن خــالل تكييــف التدابــر الداخليــة الالزمــة للوفــاء بااللتزامــات التــي تفرضهــا هــذه املعاهــدات.

أنشطة للتمرين

ْد مــا هــي العنــارص يف قضيــة الســفينة Achille Lauro التــي تتبــدى يف أحــكام التجريــم املذكــورة 	  حــدِّ

هــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة. يف اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجَّ

ــة 	  ــت نتيج ــي كان ــاب الت ــة باإلره ــكام ذات الصل ــدك، األح ــات بل د، يف ترشيع ــدِّ ــتطيع أن تح ــل تس ه

ــايض؟ ــت يف امل ــوادث وقع ــارشة لح مب

ــول/	  ــداث 11 أيل ــد أح ــة بع ــاب العاملي ــة اإلره ــوك مكافح ــددت يف صك ــي تح ــم الت ــْر يف الجرائ انظ

ــا عــى هــذه األحــداث؟ ــا تشــكل ردا كافي ــرى أنه ســبتمر 2001. هــل ت

مكافحــة 	  بشــأن  الــدويل  املجتمــع  يتبعــه  الــذي  الحــايل  “القطاعــي”  النهــج  مزايــا  هــي  مــا 

املآخــذ؟ هــي  ومــا  اإلرهــاب؟ 

أسئلة للتقييم

ابحــث يف األســباب )القانونيــة والسياســية وغرهــا( التــي مل متكِّــن املجتمــع الــدويل بُعــد مــن اعتــامد 	 

اتفاقيــة عامليــة شــاملة بشــأن مكافحــة اإلرهــاب.

ما املقصود بالنهج “التدرُّجي” أو “القطاعي” فيام يتعلق بالصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب؟	 

ملاذا يُشار إىل صكوك مكافحة اإلرهاب التسعة عرش بوصفها صكوكا “عاملية”؟	 
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2-  عنارص ومتطلبات اإلطار القانوين العاملي 

ملكافحة اإلرهاب

قرارات مجلس األمن ذات الصلة، بالتفصيل  -1-2

2-1-1-  أنظمــة الجــزاءات ضــد تنظيم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعش( 

ــن 1267 )1999(  ــس األم ــرار مجل ــان: ق ــة طالب ــدة وحرك ــم القاع وتنظي

ــة ــرارات الالحق والق

اســتُحدثت أنظمــة الجــزاءات ضــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش( وتنظيــم القاعــدة وحركــة 

طالبــان، عمــالً بقــرار مجلــس األمــن 1267 )1999(، ثــم جــرى الحقــاً تعديلهــا وتعزيزهــا مبوجــب قــرارات أخرى 

عديــدة، كان آخرهــا القــرار الــذي اعتُمــد يف عــام 2015 )انظــر قــرارات مجلــس األمــن 1333 )2000(، و1390 

)2002(، و1452 )2002(، و1526 )2004(، و1617 )2005(، و1735 )2006(، و1822 )2008(، و1904 

)2009(، و1989 )2011(، و2170 )2014(، و2178 )2014(، و2199 )2015(، و2253 )2015((.

وتتقــرَّر الجــزاءات مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، وتتطلــب مــن الــدول تنفيــذ ثالثــة أنــواع 

مــن التدابــر تجــاه األفــراد املعيَّنــن أو الكيانــات املعيَّنــة، هــي:

ــض 	  ــع بع ــات، م ــذه الكيان ــراد وه ــؤالء األف ــا ه ــي ميلكه ــول( الت ــودات )األص ــع املوج ــد جمي تجمي

االســتثناءات فقــط )ويف بعــض الظــروف املعينــة(، مبوجــب قــرار مجلــس األمــن 1452 )2002(، حيــث 

ــية. ــف أساس ــة تكالي ــكات لتغطي ــك املمتل ــن تل ــوال م ــر إىل أم ــاج األم يحت

حظــر عــى األســلحة، حيــث يحظــر تزويــد أو بيــع أو نقــل أي نــوع مــن األســلحة أو الذخائــر إىل األفــراد أو 	 

الكيانــات املدرجــة أســامؤها يف القامئــة الســوداء )ويشــمل هــذا النوع مــن الجــزاءات حظر تقديم املشــورة 

التقنيــة واملســاعدة والتدريــب فيــام يتصل باألنشــطة العســكرية لصالــح األفــراد والكيانــات املعينة(.

حظــر الســفر، حيــث يحظــر عــى األفــراد املدرجــة أســامؤهم يف القامئــة مــن دخــول الــدول التــي ليســوا 	 

مــن رعاياهــا أو مــن املــرور عرهــا. وتتوخــى إعفــاءاٌت مــن حظــر الســفر حســبام تبيِّنــه قــرارات مجلــس 

األمــن 1988 )2011(، و2161 )2014(، و2253 )2015(. 

وقــد تطــوَّر هــذا النظــام الخــاص بالجــزاءات عــى مــرِّ الســنن. فهــو قــد أُنشــئ يف عــام 1999 بغيــة دفــع حركــة 

طالبــان، التــي كانــت تســيطر عــى أفغانســتان آنذاك، إىل تســليم أســامة بــن الدن. وحتى عــام 2002 كانــت القرارات 

ــة يف بعــض  ــة” أخــرى ترمــي إىل مامرســة الضغــط عــى النخب املقصــودة تتســم مبالمــح نظــم جــزاءات “تقليدي

ــع نطــاق تطبيــق نظــام الجــزاءات ليشــمل  الــدول إلحــداث تغيــر يف ســلوكها، أو التخــاذ إجــراءات معيَّنــة. وقــد وسَّ

األفــراد والكيانــات التــي لهــا صلــة بتنظيــم القاعــدة. وتضطلــع بــإدارة الجــزاءات لجنــة مجلــس األمــن التــي أنشــئت 

م لهــا الدعــَم فريــُق املراقبــة املعنــيُّ  عمــال بالقــرار 1267 )1999(، وهــي هيئــة فرعيــة تابعــة ملجلــس األمــن، يقــدِّ
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بالدعــم التحليــي والجــزاءات، الــذي أنشــأه مجلــس األمــن بقــراره 1526 )2004(. واســتجابًة إىل إمكانيــة متاحــة 

ــان  ــإدراك تبايــن املصالــح بــن حركــة طالب ــة ب بشــأن الوســاطة بــن حركــة طالبــان وحكومــة أفغانســتان، مصحوب

ل مجلــس األمــن عــى نحو إضــايف نظــام الجــزاءات املوحد ضــد طالبــان والقاعــدة )املكوَّن  وتنظيــم القاعــدة، عــدَّ

ــدة واحــدة فقــط بأســامء األفــراد والكيانــات املســتهدفة ولجنــة واحــدة فقــط( وذلــك بتقســيمه إىل  مــن قامئــة موحَّ

نظامــن متاميزيــن. وتفرَّعــت اللجنــة إىل لجنتــن؛ واحــدة تُعنــى بالجــزاءات ذات الصلــة بحركــة طالبــان، وواحــدة 

ــمت القامئــة املوحــدة إىل قامئتــن منفصلتــن. غــر أنَّ  تُعنــى بالجــزاءات ذات الصلــة بتنظيــم القاعــدة وكذلــك قُسِّ

النظامــن احتفظــا باألنــواع نفســها مــن الجــزاءات )تجميــد املوجــودات، وحظــر الســفر والحظــر عــى األســلحة( 

ات الخطــرة الشــأن يف املشــهد الســيايس  ــد الســابق. ومؤخــراً، وعقــب التغــرُّ عــى غــرار نظــام الجــزاءات املوحَّ

ــع مجلــس األمــن رســميًّا  يف كلٍّ مــن العــراق والجمهوريــة العربيــة الســورية وظهــور جامعــات إرهابيــة جديــدة، وسَّ

نظــام الجــزاءات ضــد تنظيــم القاعــدة ليشــمل داعــش وجبهــة النــرة. وأصبحــت اللجنــة املعنيــة لجنــة مجلــس 

األمــن عمــالً بالقــرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015(، بخصــوص تنظيــم الدولــة اإلســالمية 

ه  يف العــراق والشــام )داعــش(، وتنظيــم القاعــدة ومــا يرتبــط بهــام من أفــراد وجامعــات ومؤسســات وكيانــات. وتوجِّ

ــد  ــر عــن التهدي ــم تقاري ــي والجــزاءات بشــأن تقدي ــي بالدعــم التحلي ــة املعن ــَق املراقب ــة فري ــراراُت ذات الصل الق

العاملــي الــذي يشــكِّله تنظيــم داعــش وتنظيــم القاعــدة واألفــراد والجامعــات واملؤسســات والكيانــات املرتبطــة 

بهــام )انظــر القســم 2-1-6 أدنــاه(.

دتــان بأســامء األفــراد والكيانــات املســتهدفة )وتســتحدث بانتظــام( عــر القنــوات  ــم القامئتــان املوحَّ وتُعمَّ

الدبلوماســية، كــام تتاحــان للجمهــور العــام يف املواقــع الشــبكية التابعــة ملجلــس األمــن. وتقــع عــى كل دولــة 

ــات  ــارف والقطاع ــة )املص ــا املحلي ــدى هيئاته ــن ل ــاق ممك ــع نط ــى أوس ــدة ع ــم املوحَّ ــم القوائ ــؤولية تعمي مس

ــذ.  ــراض التنفي ــا( ألغ ــدود وغره ــلطات الح ــة وس املالي

ومــن األمــور العصيبــة أنــه ليــس هنالــك مــن نظــام إلعــادة النظــر قضائيــا بالنســبة إىل األفــراد أو الكيانــات املدرجــة 

أســامؤها يف القوائــم، والتــي يتعــن عليهــا بذلــك أن تعتمــد عــى عمليــة دبلوماســية إلزالــة اســمها مــن القوائــم. 

ونتيجــة لالنتقــاد الــذي مفــاده أنَّ تعنُّــت النظــام يحــول دون متكُّــن املتظلمــن مــن الطعــن عــى نحــو فعــال بشــأن 

ــدة، تطــوَّر النظــام عــى مر الســنن. فقد عــزَّز قرار مجلــس األمــن 1904 )2009(  إدراج أســامئهم يف القوائــم املوحَّ

عمليــة إزالــة االســم مــن القوائــم بإنشــاء مكتــب أمــن مظــامل. ومبــا أنَّ أمــن املظــامل هــو بصفــة هيئــة محايــدة 

ومســتقلة، فهــو يتلقــى طلبــات اإلزالــة مــن القوائــم مبــارشة مــن األشــخاص املعنيــن، ويقــوم بــدور الوســيط بينهــم 

وبــن لجنــة جــزاءات تنظيــم القاعــدة وحركــة طالبــان التابعــة ملجلــس األمــن، عمــالً بقــرارات املجلــس 1267 

ــن  ــام. وم ــة به ــات املرتبط ــات واملؤسس ــراد والجامع ــك األف )1999( و1989 )2011( و2253 )2015(؛ وكذل

ــة  ــام بجمــع املعلومــات اإلضافي مهامــه إجــراء الحــوار مــع كلٍّ مــن صاحــب الطلــب والــدول ذات الصلــة، والقي

بشــأن الطلبــات، والحــرص عــى إدارة مجمــل اإلجــراءات، يف كل حالــة مبفردهــا، دون إبطــاء.

ــرار  ــن يف قامئــة الجــزاءات مبوجــب ق ــم املذكوري ــات التظلُّ مــي طلب ــإنَّ مقدِّ ــان، ف ــام يخــص حركــة طالب ــا في أم

ــات  مــوا طلب ــرار مجلــس األمــن 1730 )2006(، أن يقدِّ مجلــس األمــن 1988 )2011(. يجــوز لهــم مبوجــب ق

إزالــة أســامئهم مــن القامئــة إمــا عــن طريــق جهــة وصــل محوريــة ينشــئها األمــن العــام ضمــن األمانــة العامــة وإمــا 

عــن طريــق دولــة إقامتهــم أو الدولــة التــي يحملــون جنســيتها.
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األمم املتحدة واملنظامت اإلرهابية عدا عن املنظامت املرتبطة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وحركة طالبان

ال تحتفــظ األمــم املتحــدة، خالفــا ملنظــامت أخــرى مثــل االتحــاد األورويب، بقامئــة )ومــا يقابلهــا مــن نظــام جــزاءات( 

بأســامء األفــراد والكيانــات عــدا عــن تلــك املرتبطــة بتنظيــم داعــش والقاعــدة وحركــة طالبــان. ومــردُّ ذلــك بــكل بســاطة 

هــو عــدم التوصــل إىل القــدر الــكايف مــن توافــق اآلراء ضمــن األمــم املتحــدة بشــأن جامعــات إرهابيــة أخــرى. ونتيجــة 

ــذ العديــد مــن الــدول جمهــرة مــن نظــم الجــزاءات املتصلــة باإلرهــاب واملتداخلــة جزئيــا وذلــك للتصــدي  لذلــك، ينفِّ

بفعاليــة ألي نشــاط إرهــايب محتمــل ضمــن أراضيهــا. إضافــًة إىل ذلــك، تحتفــظ عــدة حكومــات مبفردهــا بقوائــم خاصــة 

بهــا بجامعــات إرهابيــة و/أو أفــراد إرهابيــن.

ــم  ــش وتنظي ــم داع ــدا عــن تنظي ــات ع ــراد والكيان ــتهدف األف ــا نظــام جــزاءات يس ــس لديه ــدة لي ــم املتح ــع أنَّ األم وم

القاعــدة وَمــن ينتمــي إليهــام، فإنهــا تتبــع نهجــاً بخصــوص نظــام عدالــة جنائيــة مكن بشــأن مكافحــة اإلرهــاب واألعامل 

اإلرهابيــة، بــرف النظــر عــن اســم الجامعــة وانتامئهــا، يقــوم عــى أســاس قــرارات أخــرى صــادرة عــن مجلــس األمــن، 

كالقــرار 1373 )2001( والقــرار 2178 )2014(، والصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب.

وتُفــرَض جــزاءاُت مجلــس األمــن بــرف النظــر عــام إذا كان، أو ســبق أن كان، األفــراُد املســتهدفون أو الكيانــات 

ــة. وال يتوقــف إدراج اســم فــرد أو كيــان يف القوائــم املوحــدة عــى صــدور  املســتهدفة موضــوَع إجــراءات جنائي

ــه. وغالبــا مــا يدفــع ذلــك بالــدول إىل اقــراح تســميات تســتند عــى معلومــات اســتخبارات رسيــة  إدانــة جنائيــة بحقِّ

ــدة، يُتوقَّــع مــن الــدول أن تقــدم إىل اللجنــة  فقــط. ولتدعيــم ملــف كّل قضيــة مقرحــة إلضافتهــا إىل القوائــم املوحَّ

ــال باألســباب دعــام لــإلدراج املقــرح يف القوائــم. وعــالوة عــى ذلــك، يتطلــب مجلــس  ذات الصلــة بيانــا مفصَّ

األمــن أن يكــون ذلــك البيــان معقــوالً، بنــاء عــى طلــب يجــري التقــدم بــه يف هــذا الشــأن، باســتثناء العنــارص التــي 

تعترهــا الدولــة العضــو رسيــة. وعليــه فــإن نظــام الجــزاءات يســعى إىل تعويــض غيــاب نظــام إعــادة نظــر قضائيــة 

وذلــك بتشــجيع التفحــص العلنــي ألســباب اقــراح التســميات. وبهــذه الــروح نفســها يوعــز إىل اللجنتــن بنــرش 

"موجــزات رسديــة ألســباب اإلدراج يف القوائــم” يف موقعيهــام الشــبكين )انظــر، عــى وجــه الخصــوص، قــراري 

ــس األمــن 1735 )2006( و1822 )2008((. مجل

تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة وحركة طالبان: االتجار بالبرش

تنــاول مجلــس األمــن ألول مــرة رصاحــًة، يف قــراره 2331 )2016(، موضــوع الصــالت بــن اإلرهــاب واالتجــار بالبــرش، 

وبخاصــٍة مــا يجــري يف املناطــق املتــررة مــن النزاعــات املســلحة والتــي متــر بحــاالت مــا بعــد النــزاع. ويف ذلــك 

القــرار، يســلِّم املجلــس بــأن “أعــامل العنــف الجنــي والجنســاين، مبــا يف ذلــك عنــد اقرانهــا باالتجــار باألشــخاص، 

قــد بــات مــن املعــروف أنهــا تشــكِّل جــزءاً مــن األهــداف االســراتيجية والفكــر األيديولوجــي الــذي تؤمــن بــه بعــض 

الجامعــات اإلرهابيــة، وتتخذهــا وســيلة تكتيكيــة يف اإلرهــاب وأداة لزيــادة أمــوال تلــك الجامعــات وتعزيــز قدراتهــا مــن 

خــالل دعــم أعــامل تجنيــد األشــخاص وتدمــر املجتمعــات املحليــة”.

ومن الفقرات التي تَُخصُّ باألهمية الفقرتان 11 و14 من القرار:

ــم  ــع األشــخاص أو املتاجــرة بهــم التــي يقــوم بهــا تنظي ــات بي ــع أعــامل االتجــار، وال ســيام عملي يديــن جمي  -11

الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )‘تنظيــم الدولــة اإلســالمية‘ املعــروف أيضــاً باســم داعــش( مبــن فيهــم األيزيديــون 

ــوم  ــي تق ــخاص الت ــار باألش ــات االتج ــاً عملي ــن أيض ــة، ويدي ــة واإلثني ــات الديني ــون إىل األقلي ــن ينتم ــواهم مم وس

ــلحة  ــة أو املس ــات اإلرهابي ــن الجامع ــا م ــة وغره ــرب للمقاوم ــش ال ــباب وجي ــة الش ــرام وحرك ــو ح ــة بوك ــا جامع به

ــرف  ــخرة، ويع ــي والس ــتغالل الجن ــي واالس ــرقاق الجن ــراض االس ــا ألغ ــي يرتكبونه ــاوزات الت ــاكات والتج واالنته

بأهميــة جمــع الدالئــل القامئــة عــى تلــك األعــامل واملحافظــة عليهــا لكفالــة محاســبة املســؤولن عنهــا، ويالحــظ أنَّ 

ــاً اســراتيجية ]...[؛ ــد تخــدم أهداف ــا أو ق ــك الجامعــات ودعمه ــل تل ــد تســاهم أيضــاً يف متوي هــذه األعــامل ق
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...

يطلــب إىل فريــق الدعــم التحليــي ورصــد الجــزاءات أن يقــوم، عنــد التشــاور مــع الــدول األعضــاء، بتضمــن   -14

مناقشــاته معهــا مســألة االتجــار باألشــخاص يف مناطــق النزاعــات املســلحة واســتخدام العنــف الجنــي يف النزاعــات 

املســلحة يف صلتهــا بتنظيــم الدولــة اإلســالمية )املعــروف أيضــاً باســم داعــش( وتنظيــم القاعــدة ومــا يرتبــط بهــام مــن 

ــة مجلــس األمــن املنشــأة عمــالً بالقــرارات 1267  ــراً إىل لجن ــات، وأن يقــدم تقري أفــراد وجامعــات ومؤسســات وكيان

ــاء. ــب االقتض ــات حس ــذه املناقش ــن ه )1999( و1989 )2011( و2253 )2015( ع

دراسة حالة

مؤسســة الرخــاء، وهــي منظمــة غــر حكوميــة مقرُّهــا يف أزرقســتان ومكرســة رســميًّا ملشــاريع تخفيــف   -1

حــدة الفقــر، تخضــع للتحقيــق بحجــة أنهــا أذنــت بسلســلة مــن تحويــالت أمــوال لهــا صلــة بعمليــة إرهابيــة 

ــا  ــة له ــة ال عالق ــتان إىل أن املؤسس ــلطات أزرقس ــت س ــرة خلص ــة املتوف ــق لألدل ــص دقي ــد فح ــة. وبع فتاك

ــة اإلرهــاب. ــل عملي بتموي

ــة أزرقســتان أنَّ مؤسســة الرخــاء قــد أدرجــت يف القامئــة املوحــدة  ــام قالئــل، علمــت وزارة خارجي وبعــد أي

لــدى مجلــس األمــن الخاصــة باألفــراد والكيانــات املرتبطــة بتنظيــم داعــش وتنظيــم القاعــدة. وذلــك يتطلــب 

تجميــد أمــوال املؤسســة فــورا. ويلــحُّ محامــو املؤسســة، رغــم اإلدراج يف القامئــة، عــى عــدم جــواز األمــر 

بالتجميــد، حيــث إنَّ الســلطات املختصــة يف أزرقســتان قــد خلصــت لتوهــا إىل أنَّ املؤسســة ال عالقــة لهــا 

بالضلــوع يف النشــاط اإلرهــايب.

هــل ينبغــي تجميــد أمــوال املؤسســة؟ وإذا كان األمــر كذلــك، فهــل ينبغــي لســلطات أزرقســتان أن تثبــت أنَّ 

هنالــك أســبابا معقولــة تدعــو إىل االعتقــاد بــأنَّ أمــوال املؤسســة ذات صلــة بأنشــطة إرهابيــة؟

ــدة.  ــة املوحَّ ــتان، يف القامئ ــن أزرقس ــن م ــو مواط ــد”، وه ــم “فري ــا اس ــدرج أيض ــن ي ــس األم مجل  -2

وتعمــد أزرقســتان فــورا إىل تجميــد أموالــه. ويحتــج فريــد بأنــه ُحــرم ظلــام مــن رشوط املعيشــة األساســية. 

عــي، خصوصــاً، أنَّ انتهــاكا لحقوقــه األساســية وقــع عليــه، إذ مل يعــد لديــه اآلن مــن املــال لدفــع أتعــاب  ويدَّ

ــاره.  ــن اختي ــام م مح

هل هنالك من طريقة لدعم مطالب فريد؟

ــدى مجلــس األمــن  ــه عــى الرغــم مــن وجــود اســمه يف القامئــة املوحــدة ل ــد بحجــة أن ــع فري يدف  -3

ــب  ــم يطال ــه. ث ــم ذات ــل االس ــر يحم ــخص آخ ــة إىل ش ه ــزاءات موجَّ ــه. فالج ــوص هويت ــأ بخص ــك خط هنال

بإلغــاء تجميــد أموالــه فــورا. ومــا زالــت الســلطات التــي أمــرت بتجميــد أموالــه غــر مقتنعــة بذلــك، قائلــة إنهــا 

ــن. ــس األم ــة مجل ــا لجن ــرارات اتخذته ــة ألن تبطــل ق ــا الصالحي ــس لديه لي

هل ينبغي مع ذلك قبول حجة فريد وإزالة التجميد عن أمواله؟

بعــد بضعــة أيــام مــن االعتــداء عــى روضــة األطفــال، يهــرب فريــد إىل أحمرســتان. وعنــد وصولــه،   -4

ــدة لــدى مجلــس األمــن الخاصــة  تــدرك ســلطات املطــار يف أحمرســتان أنَّ اســمه مــدرج يف القامئــة املوحَّ

ــدة. ــم القاع ــش وتنظي ــم داع ــة بتنظي ــات املرتبط ــراد والكيان باألف

كيف ينبغي لسلطات أحمرستان أن تترف مع فريد؟

ــدة لــدى مجلــس األمــن، ال تســتطيع ســلطات أحمرســتان  مــع أنَّ اســم فريــد مــدرج يف القامئــة املوحَّ  -5

ــق الســلطات أّي طلــب  ــك مل تتل ــة. وعــالوة عــى ذل ــة عــى ضلوعــه يف أي جرميــة إرهابي أن تجــد أيَّ أدل

ــا. ــأن يبقــى يف أحمرســتان حــرا طليق ــه ب ــد بالســامح ل ــب فري لتســليمه. ويطال

هل موقف فريد مقبول؟ ما هي اإلجراءات املفتوحة أمام فريد إذا أراد رفع اسمه من القامئة؟
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أدوات

ــرارات 1267 )1999( و1989 )2011(، و2253  ــب الق ــأة مبوج ــن املنش ــس األم ــة مجل ت لجن ــدَّ ــد أع لق

)2015( الخاصــة بتنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش( وتنظيــم القاعــدة واألفــراد والكيانــات 

واملؤسســات املرتبطــة بهــام، ولجنــة مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار 1988 )2011( وفريــق املراقبة 

املعنــي بالدعــم التحليــي والجــزاءات، عــددا مــن الوثائــق إلعــالم الــدول باإلجــراءات النافــذة إلدراج أســامء 

األفــراد والكيانــات يف القامئــة، وملســاعدتها يف تفســر أنظمــة الجــزاءات، وإرشــادها بخصــوص عمليــة رفــع 

األســامء مــن القامئــة. وفيــام يــي مجموعــة مــن تلــك الوثائــق:)أ(

املبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن اللجنتــن )مبــا يف ذلــك الواليــات املســَندة إليهــام، واالجتامعات، 	 

وإجــراءات صنع القــرارات(

دتان	  القامئتان املوحَّ

موجزات رسدية ملعاير إدراج األسامء يف القوائم	 

تجميد املوجودات )األصول(: تفسر املصطلحات	 

حظر السفر: تفسر املصطلحات	 

الحظر عى األسلحة: تفسر املصطلحات	 

https://www.un.org/ :أ(  مزيــد مــن املعلومــات عــن اللجنتــن، مبــا فيهــا املــوارد املرجعيــة املدرجــة هنــا، متاحــة يف املوقــع الشــبكي(

.sc/suborg/ar/sanctions/information

دتــن عــى نطــاق العــامل.  وتســاعد املنظمــة الدوليــة للرشطــة الجنائيــة )اإلنربــول( يف نــرش القامئتــن املوحَّ

والنــرشات الخاصــة املشــركة بــن اإلنربــول ومجلــس األمــن لألمــم املتحــدة )املتاحــة يف املوقــع الشــبي 

www.interpol.int( تنبِّــه البلــدان مبــا إذا كان فــرد مــا أو كيــان مــا خاضعــا لنظــام الجــزاءات، وتحيــط متلقــي 

النــرشة علــام مبــا إذا كان املســتهدف بهــذه الجــزاءات مشــموال أيضــا بنــرشة حمــراء )أي الطلــب الــذي تعممه 

اإلنربــول مــن أجــل االحتجــاز أو االحتجــاز االحتياطــي لألشــخاص املطلوبــن بغيــة تســليمهم(.

وتحتــوي األحــكام الترشيعيــة النموذجيــة ملكافحــة اإلرهــاب، التــي وضعهــا مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي 

 ،www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html ــبي ــع الش ــر املوق ــة )انظ ــدرات والجرمي باملخ

قســامً يتنــاول نظــام الجــزاءات ضــد تنظيــم القاعــدة وحركــة طالبــان. انظــر عــى وجــه التحديــد، القســم 3 

مــن الفصــل 4، التدابــر التقييديــة بشــأن األفــراد والجامعــات واملؤسســات والكيانــات املدرجــة يف القامئتــن 

املوحدتــن عمــال بقــرار مجلــس األمــن 1267 )1999( والقــرارات الالحقــة.

ــكام  ــإن األح ــول، ف ــد األص ــات بتجمي ــى االلتزام ــرا ع ــرى ح ــة األخ ــن النموذجي ــز القوان ــام ترك وبين

الترشيعيــة النموذجيــة ملكافحــة اإلرهــاب تقــرح صياغــة لكامــل طيــف الجــزاءات. وتتنــاول املــادة 49 مثــال 

ــة. ــن إىل العدال ــن املزعوم ــم اإلرهابي ــدول بتقدي ــزام ال ــفر والت ــر الس ــن حظ ــدة ب ــل املعق ــة التفاع عملي

ــة  ــوارد القانوني ــا يف امل ــالع عليه ــن االط ــزاءات ميك ــام الج ــدان نظ ــذت البل ــف نفَّ ــنِّ كي ــة تب ــة أمثل ومث

ــة فــرع  ــة ملكافحــة اإلرهــاب يف زاوي ــات الترشيعي ــة بشــأن اإلرهــاب الــدويل )انظــر قاعــدة البيان اإللكروني

ــة(. ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــبي ملكت ــع الش ــاب يف املوق ــع اإلره من

أنشطة للتمرين

ــا أنظمــة الجــزاءات، والتحديــات 	  ــذ عملي د كيــف تُنفَّ بالنظــر إىل الترشيعــات ذات الصلــة يف بلــدك، حــدِّ

املواجهــة يف هــذا الصــدد )اســتند، إذا دعــا األمــر، إىل التقاريــر التــي أرســلتها ســلطات بلــدك إىل لجنــة 

مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015( الخاصــة 

بتنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش( وتنظيــم القاعــدة واألفــراد والجامعــات والكيانــات 

املرتبطــة بهــام، ولجنــة مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار 1988 )2011((.

قــارن القــرار األصــي الــذي أنشــأ نظــام الجــزاءات، قــرار مجلــس األمــن 1267 )1999(، بأحــدث قــرار 	 

صــدر عنــه. مــاذا تغــر مــن حيــث الجوهــر؟ مــا هــي أوجــه االختــالف؟

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/information
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/information
http://www.interpol.int
http://www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html
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ــا أو كيانــات موجــودة يف بلــدك قــد أدرجــت يف القامئتــن املوحدتــن اللتــن 	  هــل هنالــك مــن رعاي

ــة  ــان القضي ــة بي ــك إتاح ــت حكومت ــل قبل ــك، فه ــر كذل ــن؟ إذا كان األم ــس األم ــام مجل ــظ به يحتف

ــاذا حــدث؟ ــا؟ م ــة اســمه منه ــان املــدرج يف قامئــة بطلــب إلزال ــرد أو الكي ــدم الف ــا؟ هــل تق علن

ــة  ــن القامئ ــة ع ــة مختلف ــامت اإلرهابي ــامء اإلرهابين/املنظ ــه بأس ــة ب ــة خاص ــدك بقامئ ــظ بل ــل يحتف ه

ــالف  ــه االخت ــبه وأوج ــه الش ــي أوج ــام ه ــك، ف ــر كذل ــن؟ وإذا كان األم ــس األم ــا مجل ــي وضعه الت

ــذه،  ــة كه ــتحداث قامئ ــي اس ــتوى الوطن ــى املس ــش ع ــل يناق ــن، فه ــمية؟ وإن مل يك ــة التس يف عملي

ــج؟ ــي النتائ ــا ه وم

للتقييم أسئلة 

مــا هي أنواع الجزاءات التــي تفرضها أنظمة الجزاءات؟	 

يف 	  مدرجــن  أنفســهم  يعتــرون  الذيــن  لألفــراد  دوليــا  املتاحــة  القانونيــة  القنــوات  هــي  مــا 

القوائــم عــن "غــر حــق"؟

بإنشــاء 	  أدخلــت  التــي  القوائــم،  مــن  الرفــع  إجــراءات  يف  الجديــدة  الجوانــب  هــي  مــا 

املظــامل؟ أمــن  وظيفــة 

مــا هــي أنــواع أمــوال األفــراد والكيانــات املدرجــة يف القوائــم، التــي تخضــع الشــراط التجميــد، ومــا 	 

هــي أنــواع األمــوال املســتثناة، إن وجــدت؟

ــرارات 1267 )1999( و1989 )2011( 	  ــب الق ــأة مبوج ــن املنش ــس األم ــة مجل ــو دور لجن ــا ه م

ــدة  ــم القاع ــش( وتنظي ــام )داع ــراق والش ــالمية يف الع ــة اإلس ــم الدول ــة بتنظي و2253 )2015( الخاص

ــأة  ــن املنش ــس األم ــة مجل ــام، ولجن ــة به ــات املرتبط ــات واملؤسس ــات والكيان ــراد والجامع واألف

ــزاءات؟ ــة الج ــار أنظم ــرار 1988 )2011( يف إط ــب الق مبوج

ملــاذا يحتفــظ مجلــس األمــن فقــط بقامئــة األفــراد والكيانــات التــي لهــا صلــة بتنظيــم داعــش وتنظيــم 	 

القاعــدة وحركــة طالبــان، دون غرهــا مــن الجامعــات؟

د لإلنربول يف مســاعدة الدول عــى تنفيذ أنظمة الجزاءات؟	  مــا هو الدور املحدَّ

ــب 	  ــن جان ــة م ــزاءات املفروض ــع الج ر رف ــرِّ ــدة أن تق ــم املتح ــو يف األم ــة عض ــتطاعة دول ــل باس ه

ــا مــن أي إجــراءات  مجلــس األمــن عــى فــرد أو كيــان متــى أخــي ســبيل ذلــك الفــرد أو الكيــان كلي

ــل. ــن تعلي ــك م ــا لدي ــح م ــة؟ أوض ــة جاري ــة جنائي مالحق

ــرارات 	  ــب الق ــة مبوج ــم إىل العدال ــتبه به ــن املش ــم اإلرهابي ــب تقدي ــن واج ــق ب ــن التوفي ــف ميك كي

ــل  ــة؟ ه ــم إىل أرايض الدول ــدرج يف القوائ ــرد م ــول ف ــض دخ ــب رف ــة وواج ــدات ذات الصل واملعاه

هنالــك تناقــض بــن الواجبــن؟ اســتند إىل نــص قــرارات مجلــس األمــن التــي تفــرض حظــر الســفر 

ــك. ــم كواحــد مــن األســس يف إجابت ــراد املدرجــة أســامؤهم يف القوائ عــى األف
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ــة  ــات والروتوكــوالت الدولي الفقــرة )3 )د((، إذ يدعــو الــدول إىل "االنضــامم يف أقــرب وقــت ممكــن إىل االتفاقي

ــات  ــك االتفاقي ــة يف تل ــات الســلوكية املوصوف ــواع الترف ــأنَّ أن ــة الحجــة ب ــة باإلرهــاب"، ميكــن إقام ذات الصل

والروتوكــوالت يعترهــا املجلــس عنــراً ال يتجــزأ عــى األقــل مــام ينبغــي لــكل دولــة أن تعتــره "أعــامالً إرهابيــة" 

يف ترشيعاتهــا الداخليــة.
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الفقرات الثالث من منطوق قرار مجلس األمن 1373 )2001( بنصها الكامل

يقرِّر أنَّ عى جميع الدول:  -1

منع ووقف متويل األعامل اإلرهابية؛ )أ( 

ــارشة أو  ــأي وســيلة، بصــورة مب ــا هــذه الــدول عمــدا بتوفــر األمــوال أو جمعهــا، ب ــام رعاي ــم قي تجري )ب( 

ــتخدم  ــوف تس ــا س ــة أنه ــة معرف ــة، أو يف حال ــامل إرهابي ــتخدم يف أع ــي تس ــا ل ــارشة، أو يف أراضيه ــر مب غ

ــة؛ ــامل إرهابي يف أع

ــون  ــخاص يرتكب ــة ألش ــوارد اقتصادي ــة أو م ــول مالي ــوال وأي أص ــد األم ــر بتجمي ــدون تأخ ــام ب القي )ج( 

أعــامال إرهابيــة، أو يحاولــون ارتكابهــا، أو يشــاركون يف ارتكابهــا أو يســهلون ارتكابهــا؛ أو لكيانــات ميتلكهــا أو 

يتحكــم فيهــا بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة هــؤالء األشــخاص؛ أو ألشــخاص وكيانــات تعمــل لحســاب هــؤالء 

ــا  ــي ميتلكه ــكات الت ــوال املســتمدة مــن املمتل ــك األم ــه منهــم، مبــا يف ذل ــات، أو بتوجي األشــخاص والكيان

ــكات؛ ــي تدرهــا هــذه املمتل ــوال الت ــات أو األم ــط بهــم مــن أشــخاص وكيان ــون ومــن يرتب هــؤالء اإلرهابي

ــا هــذه الــدول أو عــى أي أشــخاص أو كيانــات داخــل أراضيهــا إتاحــة أي أمــوال  الحظــر عــى رعاي )د( 

أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديــة أو خدمــات ماليــة أو غرهــا، بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة، لألشــخاص 

الذيــن يرتكبــون أعــامال إرهابيــة أو يحاولــون ارتكابهــا أو يســهلون أو يشــاركون يف ارتكابهــا، أو للكيانــات التــي 

ميتلكهــا أو يتحكــم فيهــا، بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة هــؤالء األشــخاص، أو لألشــخاص والكيانــات التــي 

ــه منهــم؛ تعمــل باســم هــؤالء األشــخاص أو بتوجي

يقرر أيضا أنَّ عى جميع الدول:  -2

االمتنــاع عــن تقديــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم، الريــح أو الضمـــني، إىل الكيانات أو األشــخاص  )أ( 

الضالعــن يف األعــامل اإلرهابيــة، ويشــمل ذلــك وضــع حــد لعمليــة تجنيــد أعضــاء الجامعــات اإلرهابيــة ومنــع 

تزويــد اإلرهابيــن بالســالح؛

ــذار املبكــر للــدول  ــة ويشــمل ذلــك اإلن ــع ارتــكاب األعــامل اإلرهابي اتخــاذ الخطــوات الالزمــة ملن )ب( 

ــات؛ ــادل املعلوم ــق تب ــن طري ــرى ع األخ

عــدم توفــر املــالذ اآلمــن ملــن ميولــون األعــامل اإلرهابيــة أو يدبرونهــا أو يدعمونهــا أو يرتكبونهــا،  )ج( 

ــن؛ ــن لإلرهابي ــالذ اآلم ــرون امل ــن يوف ومل

منــع مــن ميولــون أو يدبِّــرون أو يـيـــرسون أو يرتكبــون األعــامل اإلرهابيــة مــن اســتخدام أراضيهــا يف  )د( 

ــدول؛ ــك ال ــي تل ــد مواطن ــرى أو ض ــد دول أخ ــآرب ض ــك امل ــذ تل تنفي

كفالــة تقديــم أي شــخص يشــارك يف متويــل أعــامل إرهابيــة أو تدبرهــا أو اإلعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو  )هـ( 

دعمهــا إىل العدالــة وكفالــة إدراج األعــامل اإلرهابيــة يف القوانــن والترشيعــات املحليــة بوصفهــا جرائــم خطــرة 

وكفالــة أن تعكــس العقوبــات عــى النحــو الواجــب جســامة تلــك األعــامل اإلرهابيــة، وذلــك باإلضافــة إىل أي 

تدابــر أخــرى قــد تتخــذ يف هــذا الصــدد؛

تزويــد كل منهــا األخــرى بأقــى قــدر مــن املســاعدة فيــام يتصــل بالتحقيقــات أو اإلجــراءات الجنائيــة  )و( 

املتعلقــة بتمويــل أو دعــم األعــامل اإلرهابيــة، ويشــمل ذلــك املســاعدة عــى حصــول كل منهــا عــى مــا لــدى 

األخــرى مــن أدلــة الزمــة لإلجــراءات القانونيــة؛

ــة عــى الحــدود  ــة عــن طريــق فــرض ضوابــط فعال منــع تحــركات اإلرهابيــن أو الجامعــات اإلرهابي )ز( 

وعــى إصــدار أوراق إثبــات الهويــة ووثائــق الســفر وباتخــاذ تدابــر ملنــع تزويــر وتزييــف أوراق إثبــات الهويــة 

ــا؛ ــخصية حامليه ــال ش ــفر أو انتح ــق الس ووثائ
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يطلب من جميع الدول:  -3

التــامس ســبل تبــادل املعلومــات العمليــة والتعجيــل بهــا وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بأعــامل أو تحركات  )أ( 

اإلرهابيــن أو الشــبكات اإلرهابيــة؛ وبوثائــق الســفر املــزورة أو املزيفــة؛ واالتجــار باألســلحة أو املتفجــرات أو 

املــواد الحساســة؛ وباســتخدام الجامعــات اإلرهابيــة لتكنولوجيــا االتصــاالت؛ وبالتهديــد الــذي يشــكله امتــالك 

الجامعــات اإلرهابيــة ألســلحة الدمــار الشــامل؛

تبــادل املعلومــات وفقــا للقوانــن الدوليــة واملحليــة والتعــاون يف الشــؤون اإلداريــة والقضائيــة ملنــع  )ب( 

ــة؛ ــامل اإلرهابي ــكاب األع ارت

التعــاون، بصفــة خاصــة مــن خــالل ترتيبــات واتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف، عــى منــع وقمــع  )ج( 

ــامل؛ ــك األع ــي تل ــد مرتكب ــراءات ض ــاذ إج ــة واتخ ــداءات اإلرهابي االعت

ــاب  ــة باإلره ــة ذات الصل ــوالت الدولي ــات والروتوك ــن إىل االتفاقي ــت ممك ــرب وق ــامم يف أق االنض )د( 

ومــن بينهــا االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب املؤرخــة 9 كانــون األول/ديســمر 1999؛

التعــاون املتزايــد والتنفيــذ الكامــل لالتفاقيــات والروتوكــوالت الدوليــة ذات الصلــة باإلرهــاب وقــراري  )هـ( 

مجلــس األمــن 1269 )1999( و1368 )2001(؛

اتخــاذ التدابــر املناســبة طبقــا لألحــكام ذات الصلــة مــن القوانــن الوطنيــة والدوليــة، مبــا يف ذلــك  )و( 

املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، قبــل منــح مركــز الالجــئ، بغيــة ضــامن عــدم قيــام طالبــي اللجــوء بتخطيــط 

ــا؛ ــراك يف ارتكابه ــرها أو االش ــة أو تيس ــامل إرهابي أع

كفالــة عــدم إســاءة اســتعامل مرتكبــي األعــامل اإلرهابيــة أو منظميهــا أو من يـيـــرسها ملركــز الالجئن،  )ز( 

وفقــا للقانــون الــدويل، وكفالــة عــدم االعــراف باالدعــاءات بوجــود بواعــث سياســية كأســباب لرفــض طلبــات 

تســليم اإلرهابيــن املشــتبه بهــم.

وإضافــًة إىل ذلــك، أنشــأ قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001( لجنــة مكافحــة اإلرهــاب، وهــي هيئــة فرعيــة تابعــة 

ملجلــس األمــن، ومؤلفــة مــن كل الــدول األعضــاء يف مجلــس األمــن البالــغ عددهــا 15 عضــواً. وتتــوىل رصــد 

ــز  ــر، وتعزي ــك التقاري ــل تل ــاء وتحلي ــدول األعض ــن ال ــر م ــي تقاري ــالل تلقِّ ــن خ ــرار 1373 )2001( م ــذ الق تنفي

ــة. ويســاعد هــذه  ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــاء القــدرات مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب عــى الصعــد الوطني جهــود بن

اللجنــة املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب، التــي تتــوىل تنفيــذ قــرارات السياســة العامــة للجنــة، وإجــراء 

تقييــامت الخــراء لــكل دولــة عضــو، ومســاعدة اللجنــة يف رصــد وتعزيــز وتيســر تنفيــذ القــرار 1373 )2001(. 

ــا  ــة، ومنه ــائل مختلف ــاء بوس ــدول األعض ــة إىل ال ــاعدة التقني ــم املس ــاب تقدي ــة اإلره ــة مكافح ــاً لجن ــرسِّ أيض وتي

ــوم  ــي تق ــاب، الت ــة اإلره ــة مكافح ــة للجن ــة التنفيذي ــالل املديري ــن خ ــك م ــات، وكذل ــل املامرس ــم أفض تعمي

مبهمــة وســيط لالتصــاالت بــن املانحــن واملســتفيدين املحتملــن. وتســتعمل املديريــة التنفيذيــة، عــى وجــه 

ــارات  ــذ، والزي ــي للتنفي ــم التفصي ــات التقيي ــام: عملي ــدول، وه ــع ال ــا م ــيتن يف حواره ــن رئيس ــوص، أدات الخص

ــة  ــة للجن ــة التنفيذي ــه املديري ــة، التــي تُجــرى مبوافقــة الحكومــة املســتضيفة. ويســاعد التقييــم املشــار إلي القطري

عــى فهــم وتحديــد وضــع مكافحــة اإلرهــاب يف كل دولــة. كــام أنَّ التقييــم، الــذي ال تتشــارك يف االطــالع عليــه 

مــة مــن الدولــة املعنيــة نفســها، وكذلــك مــن املنظامت  ســوى الــدول املعنيــة، يُعــدُّ عــى أســاس املعلومــات املقدَّ

ــة وغرهــا مــن املصــادر العموميــة. الدولي
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تنفيذ قرار مجلس األمن 1373 )2001( ضمن النظم القانونية الداخلية: املسائل والتحديات

ينطــوي تنفيــذ قــرارات مجلــس األمــن عــى تحديــات معينــة تنبــع مــن أنَّ هــذه الصكــوك غالبــا مــا تكــون مصوغــة عــى 

نحــو أقــل تقنيــة مــن صياغــة االتفاقيــات. وهــذا مــا ينطبــق فعــال يف حالــة قــرار املجلــس 1373 )2001(.

وعــى ســبيل املثــال، فــإنَّ االلتــزام العريــض الــذي تنــص عليــه الفقــرة 2 )هـــ( مــن القــرار يقتــي تقديــم اإلرهابيــن 

إىل العدالــة. وهــذه الصيغــة وأمثالهــا مستنســخة مــن صيغــة مســتخدمة يف قــرارات ســابقة اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة.

والتحديــات التقنيــة الكامنــة يف تكييــف النظــم القانونيــة الداخليــة مــع متطلبــات قــرارات مجلــس األمــن واضحــة متامــا 

وعــى الخصــوص عندمــا نتنــاول مســألة تجميــد األمــوال. فــإنَّ قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001( يثــر عــددا مــن 

األســئلة يف هــذا الصــدد: إىل أيِّ مــدى مــن الزمــن يفــرض أن تبقــى بعــض األمــوال مجمــدة؟ واعتــامدا عــى أيِّ مــن 

معايــر األدلــة؟ وهــل ينبغــي أن يفــي تجميــد األمــوال يف نهايــة األمــر إىل مصادرتهــا؟ واإلجابــات املبــارشة عــى هــذه 

التســاؤالت غــر واردة يف نــص القــرار. ويف هــذا املجــال وغــره مــن املجــاالت، يتعــن عــى هيئــات التنفيــذ الوطنيــة 

أن تتعامــل مــع مجموعــة مــن األحــكام امللزمــة لهــا، ومــع ذلــك تــرك العديــد مــن العنــارص غــر محــددة. ومــع أنَّ 

ذلــك يعنــي أنَّ لــدى الــدول متســعا للمنــاورة عندمــا تحــدد كيفيــة تشــكيل بعــض املتطلبــات املعينــة وتنفيذهــا داخليًّــا، 

ــذ يف نهايــة األمــر عــى نحــو غــر كاف أو غــر صحيــح. فــإنَّ املحــذور يكمــن يف أنَّ املتطلبــات الدوليــة ســوف تنفَّ

وقــد أعــدت لجنــة مكافحــة اإلرهــاب عــدداً مــن الوثائــق التــي تســلِّط الضــوء عــى املشــكالت والعقبــات واالتجاهــات 

ــرار مجلــس األمــن 1373 )2001(  ــذ ق ــة لتنفي ــذ القــرار 1373 )2001(؛ ومنهــا االســتقصاءات العاملي ــة بتنفي املتصل

مــن جانــب الــدول األعضــاء )انظــر عــى ســبيل املثــال، الوثيقــة S/2016/49(، وتعــرض هــذه الدراســات االســتقصائية 

االتجاهــات الهامــة الســائدة حاليــاً يف تنفيــذ القــرار بهــدف اســتجالء ]...[ مواطــن الضعــف أو املجــاالت التــي ميكــن 

أن تســتفيد فيهــا مجموعــات الــدول التــي تواجــه صعوبــات خاصــة يف التنفيــذ، مــن أي نهــج إقليمــي أو دون إقليمــي 

متبــع يف مكافحــة اإلرهــاب. 

أدوات

تها لجنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ما يي: تشمل األدوات التي أعدَّ

دليــل املامرســات الجيــدة ومدونــات القواعــد واملعايــر الدوليــة ملســاعدة الــدول األعضــاء يف 	 

تنفيذهــا قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001(. ويجمــع الدليــل، يف وثيقــة مرجعيــة واحــدة فقــط، 

أفضــل املامرســات ومدونــات القواعــد واملعايــر الصــادرة عــن املنظــامت الدوليــة ذات الصلــة الهامــة 

ــرار. ــكام الق ــف أح مبختل

دليــل تقنــي لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001(، يُســتخدم كأداة مرجعيــة للمســاعدة عــى كفالــة 	 

www.un.org/en/sc/ctc/ :ــبي ــع الش ــاح يف املوق ــذ )مت ــدول يف التنفي ــود ال ــل جه ــاق يف تحلي االتس

.)docs/technical_guide_2009.pdf

مجموعــة مــن الصكــوك واملعايــر للمراقبــة الحدوديــة واملامرســات املــوىص بهــا ذات الصلــة مبكافحــة 	 

ــر واملامرســات  ــة واملعاي ــة الدولي ــع شــامل للصكــوك القانوني اإلرهــاب. وهــذه املجموعــة هــي تجمي

املــوىص بهــا وغــر ذلــك مــن املــواد اإلرشــادية، املقصــود اســتخدامها كمرجــع واحــد بشــأن مختلــف 

املســائل القانونيــة والعمليــة ذات الصلــة بجوانــب مكافحــة اإلرهــاب مــن إدارة الحــدود.

مــة بقصــد تيســر وتعجيــل 	  قاعــدة بيانــات جهــات االتصــال بشــأن طلبــات تجميــد املمتلــكات، املصمَّ

ــات هــذه  ــد املمتلــكات الخاصــة باإلرهابيــن. وقاعــدة البيان ــات تجمي ــم طلب ــة لتقدي ــات اإلجرائي العملي

ــد  ــات تجمي ــي طلب ــا بتلقِّ ــأذون له ــة امل ــلطات الوطني ــوى للس ــة س ــا متاح ــول إليه ــبل الوص ــت س ليس

ــة.  ــة األجنبي ــات القضائي ــن الوالي ــواردة م ــكات ال املمتل

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/technical_guide_2009.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/technical_guide_2009.pdf
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رات  ــدِّ ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــع ملكت ــاب التاب ــع اإلره ــرع من ــا ف ه ــي أعدَّ ــمل األدوات الت وتش

ــي: ــا ي والجرميــة م

األحــكام الترشيعيــة النموذجيــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي وضعهــا املكتــب الشــاملة لجوانــب عديــدة مــن 	 

تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001(. كــام تتنــاول الوثيقــة تجريــم األعــامل التحضريــة لإلرهــاب 

ودعــم هــذه األعــامل، مــن قبيــل تجنيــد األشــخاص وتوفــر األســلحة. انظــر عــى وجــه التحديــد القســم 2 

يف الفصــل 2 بشــأن األعــامل اإلرهابيــة وجرائــم الدعــم؛ والقســم 2-1 يف الفصــل 4 بشــأن التدابــر الوقائية 

مبوجــب قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001(؛ والقســم 2-3 يف الفصــل 4 عــن األحــكام املشــركة بــن 

القســمن 2-1 و2-2.

ورقــة عمــل للمســاعدة التقنيــة بشــأن “منــع األفعــال اإلرهابيــة “اســراتيجية للعدالــة الجنائيــة تطبــق عــى 	 

نحــو متكامــل معايــر ســيادة القانــون يف تنفيــذ صكــوك األمــم املتحــدة يف مجــال مكافحــة اإلرهــــاب”. 

وتحلِّــل ورقــة العمــل هــذه جــدوى تدابــر العدالــة الجنائيــة الوقائيــة يف جهــود مكافحــة اإلرهــاب. وهــي 

ــال. ــل الفعَّ تســتعرض اآلليــات املوضوعيــة واإلجرائيــة التــي تســمح بالتدخُّ

أنشطة للتمرين

مــا هــي الخطــوات التــي اتخذهــا بلــدك لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001(؟ مــا هــي الخطــوات 	 

التــي يخطــط التخاذهــا يف هــذا الصــدد؟ راجــع، إذا اقتــى األمــر، التقاريــر التــي قدمهــا بلــدك إىل لجنــة 

مكافحــة اإلرهــاب.

ال يعــرِّف قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001( رصاحــة "األفعــال اإلرهابيــة". ملــاذا يف رأيــك؟ ناقــش مزايــا 	 

ومآخــذ هــذا النهج.

ــد 	  ــع التجمي ــن 1373 )2001(، م ــس األم ــرار مجل ــب ق ــاب مبوج ــوال اإلره ــد أم ــراط تجمي ــارْن اش ق

ــالف. ــه االخت ــبه وأوج ــه الش د أوج ــدِّ ــان. ح ــدة وطالب ــش والقاع ــد داع ــزاءات ض ــام الج ــب نظ مبوج

ســلِّْط الضــوء عــى األجــزاء مــن قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001( التــي تبــنِّ بوضــوح، يف رأيــك، 	 

ي لإلرهــاب. ــا يف التصــدِّ نهجــا وقائي

ــا يف 	  ــن 1373 )2001( أيض ــس األم ــرار مجل ــددة يف ق ــدويل املح ــاون ال ــاالت التع ى مج ــدَّ ــل تتب ه

ــن. ــة يف الصك ــكام الجوهري ــارن األح ــاب؟ ق ــة اإلره ــة ملكافح ــراتيجية العاملي االس

ــراض 	  ــة ألغ ــاب منافي ــات اإلره ــق ومامرس ــامل وطرائ ــن 1373 )2001( أنَّ أع ــس األم ــرار مجل ــن ق يعل

ومبــادئ األمــم املتحــدة. وكذلــك يقــول القــرار 96 )أوالً( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة إنَّ جرميــة اإلبــادة 

العرقيــة تناقــض روح وأهــداف األمــم املتحــدة. قــارن التبعــات القانونيــة لــكال القراريــن.

أسئلة للتقييم

هــل يقتــر نطــاق تطبيــق قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001( عــى مكافحــة أعــامل اإلرهــاب املرتكبــة 	 

يف مناطــق معينــة مــن العــامل أم عــى أنواع/مظاهــر محــددة مــن اإلرهــاب؟

ــس 	  ــرار مجل ــدول ق ــت ال ــا خالف ــة إذا م ــات القانوني ــدة، التبع ــم املتح ــاق األم ــا مليث ــي، طبق ــا ه م

)2001(؟  1373 األمــن 

ما هو دور لجنة مكافحة اإلرهاب فيام يتعلق بقرار مجلس األمن 1373 )2001(؟	 

ــا 	  ــدرج فيه ــة ت ــم داخلي ــد قوائ ــدول أن تعتم ــن ال ــن 1373 )2001( م ــس األم ــرار مجل ــب ق ــل يتطل ه

املنظــامت اإلرهابيــة ألغــراض تنفيــذ الجــزاءات؟ وإذا مل يكــن األمــر كذلــك، فــام هــي املنظــامت التــي 

ــة؟ ــامت إرهابي ــر منظ ــن أن تعت يتع

ــتثناء 	  ــق باس ــام يتعل ــة في ــامل اإلرهابي ــألة األع ــن 1373 )2001( مس ــس األم ــرار مجل ــاول ق ــف يتن كي

ــية؟ ــم السياس الجرائ

ــك 	  ــاب، وكذل ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــن 1373 )2001( بالصك ــس األم ــرار مجل ــط ق ــف يرتب كي

ــب؟ ــن األجان ــن اإلرهابي ــألة املقاتل ــاول مس ــي تتن ــداً الت ــدث عه ــرارات األح بالق
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2-1-3-  األعامل اإلرهابية وأسلحة الدمار الشامل: قرارا مجلس األمن 1540 

)2004( و2325 )2016(

ينشــئ قــرار مجلــس األمــن 1540 )2004(، الــذي اعتُمــد مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، 

ــة أو  ــة أو البيولوجي ــة أو الكيميائي ــلحة النووي ــع األس ــة صن ــة لدول ــر تابع ــة غ ــى أيِّ جه ــر ع ــا يحظ ــارا عاملي إط

ــا. ــائل إيصاله ــتخدامها، ووس ــا، أو اس ــا أو تحويله ــا أو نقله ــا أو تطويره ــا أو امتالكه احتيازه

ويســتجيب قــرار مجلــس األمــن 1540 )2004( للخطــر الناجــم مــن أنَّ أســلحة الدمــار الشــامل ميكــن أن تقــع يف 

أيــدي جهــات غــر تابعــة لدولــة وكذلــك ألنَّ هــذه الجهــات ميكــن أيضــا أن تكتســب القــدرة الذاتيــة عــى صنعهــا 

أو اســتخدامها أو التهديــد باســتخدامها.

وســبق أن كانــت هــذه املســألة موضــوع العديــد مــن صكــوك عــدم االنتشــار، ومنهــا معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة 

ــلحة  ــة األس ــا )اتفاقي ــة وتدمره ــلحة الكيميائي ــتخدام األس ــن واس ــاج وتخزي ــر وإنت ــر تطوي ــة حظ ــة)2( واتفاقي النووي

الكيميائيــة()3( واتفاقيــة حظــر تطويــر وإنتــاج وتخزيــن األســلحة البكريولوجيــة )البيولوجيــة( واألســلحة التوكســينية 

ــاد  ــوك وإىل إيج ــذه الصك ــرات يف ه ــدِّ أيِّ ثغ ــن 1540 )2004( إىل س ــس األم ــرار مجل ــعى ق ــا.)4( ويس وتدمره

إطــار قانــوين ملــزِم يشــمل أيضــاً جميــع الــدول التــي ليســت أطرافــا يف املعاهــدات املذكــورة.

ما هو تعريف الجهة غري التابعة لدولة؟

مبقتــى قــرار مجلــس األمــن 1540 )2004(، تعــرِّف الجهــة غــر التابعــة لدولــة بأنهــا تعنــي “األفــراد أو الكيانــات 

الذيــن ال يعملــون تحــت الســلطة القانونيــة ألي دولــة ويقومــون بأنشــطة تنــدرج يف نطــاق هــذا القــرار”.

وقــرار مجلــس األمــن 1540 )2004( ذو طابــع هجــن: فبينــام هــو يحتــوي عــى عنــارص قويــة بخصــوص عــدم 

ــل يف وقــوع أســلحة الدمــار الشــامل ومــا يتصــل بهــا مــن مــواد  ــذي يتمث ــد ال ــاول أيضــا التهدي ــه يتن انتشــار، فإن

ووســائل إيصالهــا يف أيــدي جهــات غــر تابعــة لدولــة، مبــن فيهــا اإلرهابيــون.

يتطلَّب قرار مجلس األمن1540 )2004( من الدول ما يي:

 أن متتنــع عــن تقديــم أيِّ شــكل مــن أشــكال الدعــم للجهــات غــر التابعــة للــدول يف العمــل أو التخطيــط 	 

للعمــل عــى انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل.

الــة مناســبة تحظــر عــى أيِّ جهــة غــر تابعــة لدولة صنــع أو حيــازة أو امتــالك أو 	   أن تعتمــد وتنِفــذ قوانــن فعَّ

اســتحداث أو نقــل أو تحويــل أو اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل ووســائل إيصالهــا.

 أن تُنشــئ تدابــر رقابــة داخليــة ملنــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل ومــا يرتبــط بهــا مــن مــواد وذلــك مــن 	 

خــالل توفــر الحاميــة املاديــة وضوابــط ملراقبــة الحــدود والصــادرات.

)2) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 729، الرقم 0485).

)3) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 974)، الرقم 33757.

)4) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 5)0)، الرقم 4860).
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قرار مجلس األمن1540 )2004( ومكافحة اإلرهاب

تنص الفقرة 2 من قرار مجلس األمن1540 )2004( عى ما يي:

مناســبة  فعالــة  قوانــن  وإنفــاذ  باعتــامد  الوطنيــة،  إلجراءاتهــا  وفقــا  الــدول،  جميــع  تقــوم  أن   ...“

البيولوجيــة  أو  الكيميائيــة  أو  النوويــة  األســلحة  صنــع  لدولــة  تابعــة  غــر  جهــة  أي  عــى  تحظــر 

اســتعاملها،  أو  تحويلهــا  أو  نقلهــا  أو  تطويرهــا  أو  امتالكهــا  أو  احتيازهــا  أو  إيصالهــا،   ووســائل 

ــوع  ــر أو الضل ــة الذك ــطة اآلنف ــن األنش ــراط يف أي م ــاوالت االنخ ــر مح ــام تحظ ــة، ك ــراض اإلرهابي ــيام يف األغ ال س

ــا”.  ــا أو متويله ــام به ــى القي ــاعدة ع ــا أو املس ــك فيه كرشي

ــع الشــبي  ــرار 1540 )2004( )انظــر املوق ــي أنشــئت مبوجــب الق ــن، الت ــة التابعــة ملجلــس األم ــوم اللجن وتق

/http://www.un.org/arabic/sc/1540(، برصــد امتثــال الــدول األعضــاء ألحــكام القــرار 1540 )2004(، 

ــع مجلــس األمــن نطــاق الواليــة املســندة إىل اللجنــة مبوجــب  وتلقــى اللجنــة الدعــم مــن فريــق خــراء. وقــد وسَّ

قــرارات مجلــس األمــن 1673 )2006( و1810 )2008( و1977 )2011(. ويف عــام 2016، اضطلعــت اللجنــة 

.)S/2016/1038 ــة ــر الوثيق ــرار 1540 )انظ ــدول الق ــذ ال ــامل لتنفي ــتعراض ش باس

ويف عــام 2016 أيضــاً، اعتمــد مجلــس األمــن باإلجــامع القــرار 2325 )2016(، الــذي أكَّــد فيــه مجــدداً متطلبــات 

قــراره 1540 )2004( فأهــاب بجميــع الــدول أن تعــزِّز أنظمتهــا الوطنيــة الخاصــة بعــدم االنتشــار، وأن تقــدم تقاريــر 

ــدرة  ــاء ق ــادة املســاعدات مــن أجــل بن يف الوقــت املناســب عــن جهودهــا يف هــذا الصــدد. ودعــا أيضــاً إىل زي

الــدول يف هــذا املجــال، مبــا يف ذلــك تقديــم مســاهامت طوعيــة، وتحســن التعــاون فيــام بــن أصحــاب املصلحة 

املعنيــن وكذلــك املجتمــع املــدين واألوســاط األكادمييــة. وبصفــة حاســمة، الحــظ مجلــس األمــن الحاجــة إىل 

مزيــد مــن االنتبــاه بشــأن تدابــر اإلنفــاذ؛ والتدابــر ذات الصلــة باألســلحة البيولوجيــة والكيميائيــة والنوويــة؛ وتدابــر 

التمويــل الخاصــة باالنتشــار؛ وتدابــر الجــرد املحاســبية للمــواد ذات الصلــة وتأمينهــا؛ وتدابــر املراقبــة الوطنيــة 

للصــادرات وإعــادة شــحنها.

ــل بخصــوص أســلحة الدمــار الشــامل ومكافحــة اإلرهــاب يف  ــد مــن املعلومــات املتعمقــة والتحلي ــر املزي يتوف

ــة 8. النميطــة التدريبي

أدوات

رات والجرميــة أداة تدريبيــة عنوانهــا اإلطــار القانــوين الــدويل  أعــدَّ مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدِّ

ملكافحــة اإلرهــاب الكيميــايئ والبيولوجــي واإلشــعاعي والنــووي، ضمــن منهــاج التدريــب القانــوين عــى 

رات  مكافحــة اإلرهــاب، الصــادر عــن فــرع مكافحــة اإلرهــاب التابــع ملكتــب األمــم املتحــدة املعني باملخــدِّ

م األداة املذكــورة دراســة دقيقــة عــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة التــي ُوضعــت مــن أجــل  والجرميــة. وتقــدَّ

منــع وقمــع أعــامل اإلرهــاب الكيميــايئ والبيولوجــي واإلشــعاعي والنــووي، وهــي تتبــع نهجــاً بشــأن تدريــب 

بــن يهــدف إىل نقــل املعــارف والخــرات الالزمــة لتعزيــز قــدرة الــدول عــى تنفيــذ اإلطــار القانــوين  املدرِّ

الــدويل ملكافحــة اإلرهــاب. 

وأعــدَّت لجنــُة مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار 1540 )2004( منوذجــا لطلــب املســاعدة )متــاح مــن 

املوقــع /http://www.un.org/arabic/sc/1540( للــدول التــي تســعى إىل التامس املســاعدة يف تنفيــذ التزاماتها 

مبوجــب قــرار مجلــس األمــن املذكــور. ويوفِّــر النمــوذج تفاصيل عــن كيفية طلــب املســاعدة، وفئات املســاعدة 

ــل لديهــا )مثــال ذلــك،  املتاحــة، ويطلــب مــن الــدول التــي تلتمــس املســاعدة أن تحــدد مصــدر التمويــل املفضَّ

م للمســاعدة ســبق أن تلقــت منــه املســاعدة يف مجــاالت أخــرى(. قــد ترغــب الدولــة يف اللجــوء إىل مقــدِّ

http://www.un.org/arabic/sc/1540
http://www.un.org/arabic/sc/1540
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ويتيــح املوقــع الشــبي للجنــة املذكــورة إمكانيــَة االطــالع عــى كامــل قاعــدة البيانــات الترشيعيــة الخاصــة 

ــة  ــن واملراســيم والقــرارات املتعلق ــة للقوان ــة بالنصــوص األصلي ــط موصول ــوي عــى رواب ــي تحت بهــا، والت

باألنشــطة التــي يتناولهــا قــرار مجلــس األمــن 1540 )2004(.

رات والجرميــة  هــا مكتــب املخــدِّ وتكمــل املــوارُد القانونيــة اإللكرونيــة بشــأن اإلرهــاب الــدويل التــي أعدَّ

قاعــدة بيانــات اللجنــة املذكــورة وذلــك بتضمــن النــص الكامــل للترشيعــات يف املجــال املواضيعــي نفســه 

ــب،  ــة الصــادرة عــن املكت ــة اإللكروني ــور، يف هــذه املــوارد القانوني ــه. وميكــن العث أو املجــال املتصــل ب

عــى معظــم الترشيعــات ذات الصلــة بتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1540 )2004( يف قســم القانــون الجنــايئ 

املوضوعــي والجرائــم املرتكبــة باســتخدام املتفجــرات واألســلحة الناريــة وغرهــا مــن املــواد الخطــرة، يف 

زاويــة املــوارد القانونيــة الوطنيــة يف املوقــع الشــبي.

ــلحة  ــر األس ــة حظ ــة، ومنظم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة األوىل: الوكال ــة )بالدرج ة وكاالت دولي ــدَّ ــام إنَّ ع ك

الكيميائيــة، ووحــدة الدعــم املنشــأة حديثــا لتنفيــذ اتفاقيــة األســلحة البيولوجيــة، وكذلــك املنظمــة البحريــة 

الدوليــة، بعــد اعتــامد بروتوكــول قمــع األعــامل غــر املرشوعــة ضد ســالمة املالحــة البحريــة لعــام 2005(،)أ( 

وضعــت مبــادئ توجيهيــة وأمثلــة عــى التنفيــذ وقوانــن منوذجيــة، توفِّــر مســاعدة إضافيــة إىل هيئــات التنفيــذ 

الوطنيــة يف هــذا املجــال. 

ومــع أنَّ أدوات منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تشــمل مجــاالً أكــر اتســاعاً مــن مكافحــة اإلرهــاب، فهــي 

ــة مفيــدة بالنســبة للصائغــن الترشيعيــن وغرهــم مــن القامئــن عــى الســلطات الوطنيــة املهتمــة  تعــدُّ منصَّ

ــة بأســلحة الدمــار الشــامل، وخصوصــاً  باالضطــالع مبكافحــة اإلرهــاب مــن منظــور االلتزامــات ذات الصل

األســلحة الكيميائيــة.

ــع للمكتــب ال تشــمل  ــع اإلرهــاب التاب ــة التــي وضعهــا فــرع من ــة النموذجي ويف حــن أنَّ األحــكام الترشيعي

ــة  ــة جنائي ــكام قانوني ــى أح ــوي ع ــي تحت ــن 1540 )2004(، فه ــس األم ــرار مجل ــات ق ــف متطلب ــل طي كام

ــاول الجرائــم ذات الصلــة بأســلحة الدمــار الشــامل. وتشــمل املواضيــع الرئيســية يف القســم 1  ــة تتن منوذجي

مــن الفصــل 2 الجرائــم ذات الصلــة باملالحــة البحريــة واملنصــات الثابتــة )القســم الفرعــي 2(، والهجــامت 

ــة )القســم الفرعــي 5(. ــل )القســم الفرعــي 4(، واملــواد املشــعة/النووية واملرافــق النووي ــة بالقناب اإلرهابي

LEG/( أ(  اعتمــد يف 4) تشــرين األول/أكتوبــر 2005 مــن قبــل املؤمتــر الدبلوماســي ملراجعــة معاهــدات قمــع األعمــال غــر املشــروعة(

.(CONF.15/21

أنشطة للتمرين

هــل لــدى بلــدك ترشيعــات تتنــاول عــدم انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل؟ )راجــع، إذا اقتضــت الــرورة، 	 

التقاريــر التــي أرســلها بلــدك إىل اللجنــة التابعــة ملجلــس األمــن املنشــأة بالقــرار 1540 )2004(.(

ــن 	  ــع م ــبكة األوس ــث الش ــن حي ــن 1540 )2004( م ــس األم ــرار مجل ــن ق ــة م ــة املضاف ــي القيم ــا ه م

ــك. ــش ذل ــامل؟ ناق ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــع انتش ــعى إىل من ــي تس ــة الت ــوك الدولي الصك

إىل أيِّ مــدى يســتطيع بروتوكــول عــام 2005 امللحــق باتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة 	 

ضــد ســالمة املالحــة البحريــة أن يســاعد يف تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1540 )2004(؟ قــارن مــا بــن 

الصكــن، وخصوصــاً الفقــرة 2 مــن قــرار مجلــس األمــن 1540 )2004( وأحــكام التجريــم يف الروتوكــول.

أسئلة للتقييم

كيــف يكمــل قــرار مجلــس األمــن 1540 )2004(، الصكــوك الدوليــة القامئــة التــي تتنــاول انتشــار أســلحة 	 

ــة،  ــلحة الكيميائي ــر األس ــة حظ ــة، واتفاقي ــلحة النووي ــار األس ــدم انتش ــدة ع ــل معاه ــامل )مث ــار الش الدم

واتفاقيــة حظــر األســلحة البيولوجيــة؟ أوضــح ذلــك.
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مــا هــو دور لجنــة مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار 1540 )2004( فيــام يتصــل بقــرار مجلــس 	 

ــه؟ ــن 1540 )2004( ذات األم

كيف هي صلة قرار مجلس األمن 1540 )2004( مبكافحة اإلرهاب؟	 

ــال 	  ــب عــى عــدم االمتث ــي ميكــن أن ترتَّ ــة الت ــا هــي التبعــات القانوني ــاق األمــم املتحــدة، م ــا مليث وفق

ــن 1540 )2004(؟ ــس األم ــرار مجل لق

كيف تعرَّف "الجهة غر التابعة لدولة" مبقتى قرار مجلس األمن 1540 )2004(؟	 
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قرار مجلس األمن 1540 )2004(	 

قرار مجلس األمن 2325 )2016(	 

 	)S/2016/1038( )2004( 1540 االستعراض الشامل لعام 2016 لحالة تنفيذ قرار مجلس األمن

منوذج طلب املساعدة الذي أعدته لجنة مجلس األمن املنشأة مبوجب قراره 1540 )2004(	 

النميطة 6: اإلطار القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب البيولوجي والكيميايئ واإلشعاعي والنووي	 

التحريض عىل اإلرهاب: قرار مجلس األمن 1624 )2005(   -4-1-2

ــل قــرار مجلــس األمــن 1624 )2005( قــراره 1373 )2001( بشــأن مســألة التحريــض عــى اإلرهــاب، ومــن  يكمِّ

ثــم يعــزز ويكمــل العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية يف أحكامــه التــي تديــن أي تحريــض عــى 

العنــف )انظــر مــا يــي أدنــاه(. 

ومجلس األمن يف قراره 1624 )2005(:

ــا  ــع التزاماته ــاً م ــباً ومتوافق ــا ومناس ــون رضوريًّ ــد يك ــا ق ــر م ــن التداب ــد م ــدول إىل أن تعتم ــع ال ــو جمي يدع

ــي: ــدويل ل ــون ال ــب القان مبوج

تحظر مبوجب القانون التحريض عى ارتكاب أي عمل أو أعامل إرهابية؛  )أ(   

متنع مثل هذا السلوك؛ )ب(   
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تحــرم مــن املــالذ اآلمــن أي أشــخاص توجــد بشــأنهم معلومــات موثوقــة وذات صلــة تشــكل  )ج(   

أسبابـــا جديــة تدعــو العتبارهــم مذنبــن بارتــكاب ذلــك التــرف.

واألحــكام املذكــورة أعــاله أكــر تحديــدا مــن األحــكام املقيَّــدة أكــر منهــا الــواردة يف قــرار مجلــس األمــن 1373 

)2001(، حيــث يعلــن مجلــس األمــن:

ــادئ األمــم املتحــدة، وأن متويــل األعــامل  ــة ألغــراض ومب أنَّ أعــامل وأســاليب ومامرســات اإلرهــاب منافي

اإلرهابيــة والتخطيــط لهــا والتحريــض عليهــا عــى علــم بشــأنها منــاٍف أيضــاً ألغــراض ومبــادئ األمــم املتحــدة.

ــذ القــرار 2178  ــا مــن تنفي ــاً هامًّ ــاره جانب ــذ الفعــي لقــراره 1624 )2005( باعتب ــد ذكــر مجلــس األمــن التنفي وق

)2004(، الــذي يتنــاول فيــه املجلــس التهديــد الــذي يشــكِّله املقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب ويســعى إىل القضــاء 

عــى ذلــك التهديــد )انظــر املناقشــة بشــأن القــرار 2178 أدنــاه(:

أبلغــت الدراســة االســتقصائية العامليــة لحالــة تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1624 )2005( مــن جانــب الــدول 

األعضــاء )الوثيقــة S/2016/5( بــأن أعــامل التحريــض عــى اإلرهــاب كثــراً مــا تكــون عامــالً مهيِّئــاً للقــرارات 

التــي يتخذهــا أفــراد للســفر إىل دولــة أخــرى غــر دول إقامتهــم أو جنســيتهم ألغــراض ارتــكاب أعــامل إرهابيــة 

أو التخطيــط أو اإلعــداد لهــا أو املشــاركة فيهــا أو تقديــم أو تلقــي تدريــب إرهــايب.

مسألة التحريض يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

تنصُّ الفقرة 2 من املادة 20 من العهد عى:

أن تُحظــر بالقانــون أي دعــوة إىل الكراهيــة القوميــة أو العنريــة أو الدينيــة تشــكل تحريضــا عــى التمييــز أو 

العــداوة أو العنــف.

ويشــدد التعليــق العــام رقــم 11 )1983( للخــراء املســتقلن الذيــن يؤلِّفــون اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان )انظــر 

املوقــع الشــبي http://www2.ohchr.org/arabic/index.htm( التــي أنشــئت مبوجــب العهــد لرصــد تنفيــذه، عــى 

أنــه يلــزم "لتفعيــل املــادة 20 متامــا أن تكــون قانونــاً يوضــح أنَّ الدعايــة والدعــوة عــى النحــو املبــن فيهــا يتنافيــان 

مــع السياســات العامــة وينــّص عــى فــرض عقوبــة مناســبة يف حالــة انتهاكهــا. ولذلــك فــإنَّ اللجنــة تعتقــد أنَّ الــدول 

األطــراف التــي مل تفعــل ذلــك بعــُد ينبغــي لهــا أن تتخــذ التدابــر الالزمــة للوفــاء بااللتزامــات الــواردة يف املــادة 20، 

وينبغــي لهــا بالــذات أن متتنــع عــن أيِّ دعــوة أو دعايــة مــن هــذا القبيــل”.

ــض.  ــر التحري ــاب تحظ ــة اإلره ــة ملكافح ــوك معيَّن ــة صك ــن 1624 )2005(، مث ــس األم ــرار مجل ــة إىل ق وإضاف

ومــن هــذه الصكــوك االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة أخــذ الرهائــن)5( )يف املــادة 4 منهــا(، واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع 

أعــامل اإلرهــاب النــووي)6( التــي تطلــب مــن الــدول يف املــادة 7 منهــا:

ــم  ــكاب الجرائ ــم كل منهــا الرت ــداد فــــي إقلي ــع ومناهضــة اإلعــ ــة ]...[ ملن ــر املمكن ــع التداب “اتخــاذ جمي

املذكــورة يف املــادة 2 داخــل أقاليمهــا أو خارجهــا، مبــا يف ذلــك التدابــر الالزمــة لحظــر قيــام األشــخاص 

ــا". ــى ارتكابه ــرض ع ــة ]...[ تح ــر مرشوع ــطة غ ــا بأنش ــامت يف أقاليمه ــات واملنظ والجامع

)5) قرار اجلمعية العامة )77/6)، املرفق.

)6) قرار اجلمعية العامة 290/59، املرفق.

http://www2.ohchr.org/arabic/index.htm
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ـــووي  ـــاب الن ـــامل اإلره ـــع أع ـــة لقم ـــة الدولي ـــن وال االتفاقي ـــذ الرهائ ـــة أخ ـــة ملناهض ـــة الدولي ـــص االتفاقي وال تن

ـــع  ـــون ذات طاب ـــب أن تك ـــة يج ـــم اإلرهابي ـــكاب الجرائ ـــى ارت ـــض ع ـــأن التحري ـــة بش ـــر أو العقوب ـــى أنَّ الحظ ع

ـــة  ـــات إرهابي ـــى جامع ـــايب ع ـــر عق ـــزاء غ ـــع ج ـــة توقي ـــدي بفعالي ـــوُّر أن يُج ـــب تص ـــن الصع ـــنَّ م ـــايئ. ولك جن

ـــه  ـــد ذات ـــه يف ح ـــن تجرمي ـــة ميك ـــى الجرمي ـــض ع ـــأنَّ التحري ـــة ب ـــوك الدولي ـــن الصك ـــدد م ـــرف ع ـــة. ويع رسي

)انظـــر مثـــال الفقـــرة 3 )ه( مـــن املـــادة 25 مـــن النظـــام األســـايس للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة يف رومـــا)7( 

ـــرشوع يف  ـــر امل ـــار غ ـــة االتج ـــدة ملكافح ـــم املتح ـــة األم ـــن اتفاقي ـــادة 3 م ـــن امل ـــرة 1 )ج( ‘3‘ م ـــك الفق وكذل
املخدرات واملؤثرات العقلية لعام 1988(.)8( 

املنظور اإلقليمي بشأن تجريم التحريض: اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع اإلرهاب

دخلــت اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن منــع اإلرهــاب)أ( حيــز النفــاذ يف حزيران/يونيــه 2007. ومــن ضمــن تدابرهــا 

الوقائيــة إضافــة التحريــض العــام عــى ارتــكاب عمــل إرهــايب إىل قامئــة الجرائــم.

وتعرِّف املادة 5 من االتفاقية "التحريض العلني عى ارتكاب جرمية إرهابية" عى أنه:

“توزيــع رســالة إىل النــاس، أو إتاحتهــا لهــم بــأي بطريقــة أخــرى، بقصــد التحريــض عــى ارتــكاب جرميــة إرهابية، 

حيثــام تســبب ذلــك الســلوك، ســواء أحــضَّ أم مل يحــضَّ مبــارشة عــى ارتــكاب جرائــم إرهابيــة، يف نشــوء خطــر 

ارتــكاب جرميــة أو أكــر مــن ذلــك القبيــل”.

وال تقتــر االتفاقيــة عــى التحريــض القائــم عــى الكراهيــة الوطنيــة أو العنريــة أو الدينيــة. ولكــن مبــا أنَّ هــذه هــي 

ــال تنفيــذ  األســباب الرئيســية التــي تُســتخدم حاليــا لتجنيــد الجامعــات اإلرهابيــة، فــإنَّ االتفاقيــة تعــزِّز عــى نحــو فعَّ

االشــراط الــوارد يف العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الــذي يقــي بحظــر الدعــوة إىل الكراهيــة 

التــي تحــرِّض عــى العنــف. 

ومــام يجــدر ذكــره أن الــدول الراغبــة يف تنفيــذ االتفاقيــة يجــب عليهــا أن متتثــل أيضــاً ملــا تقــي بــه املــادة 19 مــن 

ــكل إنســان حــق  ــن آراء دون تدخــل وأنَّ ل ــا يشــاء م ــاق م ــكل إنســان الحــق يف اعتن ــي تنــص عــى أّن "ل ــد، الت العه

ــا  ــا ونقله ــكار وتلقيه ــات واألف ــامس مختلــف رضوب املعلوم ــه يف الت ــق حريت ــذا الح ــر. ويشــمل ه ــة التعب يف حري

ــن ]...[”. إىل آخري

وال تنطبــق جرميــة التحريــض يف االتفاقيــة إال عــى التحريــض العلنــي عــى ارتــكاب أفعــال جنائيــة يحددهــا القانــون 

ــي  ــم ال تقت ــن ث ــا؛ وم ــة م ــكاب جرمي ــى ارت ــض ع د للتحري ــدَّ ــايئ املح ــد الجن ــب بالقص ــا ترتك ــوح، عندم بوض

ــان بتــرف مســتهر.  ــم مجــرد اإلتي ــة مــن الــدول األطــراف تجري االتفاقي

ــي  ــد، الت ــن العه ــادة 19 م ــن امل ــرة 3 م ــع الفق ــقة م ــض متس ــة التحري ــدو جرمي ــات، تب ــك الضامن ــوء تل ويف ض

ــي: ــا ي ــى م ــص ع تن

تســتتبع مامرســة الحقــوق املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 2 مــن هــذه املــادة واجبــات ومســؤوليات خاصــة.   

دة بنــص القانــون وأن تكــون رضوريــة: وعــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن رشيطــة أن تكــون محــدَّ

الحرام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ )أ( 

لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. )ب( 

)أ( جملس أوروبا، جمموعة املعاهدات، اجمللد رقم 96). 

)7) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 87)2، الرقم 38544.

)8) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 582)، الرقم 27627.
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ــة  ــة مكافح ــه لجن ــت في ــذي كُلِّف ــن 1624 )2005(، ال ــس األم ــرار مجل ــة يف ق ــددة املبين ــة املح ــالً بالوالي وعم

ت لجنــة مكافحــة اإلرهــاب تقريريــن، أحدهــام يف عــام 2005 )الوثيقــة  اإلرهــاب مبهمــة رصــد تنفيــذ القــرار، أعــدَّ

ــران إىل أنَّ  ــر التقري ــرار. ويش ــك الق ــذ ذل ــن تنفي ــة S/2008/29(، ع ــام 2008 )الوثيق ــر يف ع S/2006/737( واآلخ

معظــم الــدول املُبلِّغــة التــي تحظــر التحريــض تقــوم بذلــك بالنــص رصاحــة عــى تجريــم إصــدار بيانــات علنيــة 

تحــرِّض عــى ارتــكاب عمــل إرهــايب. وأشــارت دول أخــرى إىل أن االتصــاالت الخاصــة تكــون مشــمولة إذا بلغــت 

حــد املشــورة بارتــكاب أعــامل إرهابيــة أو الحــث عليهــا أو التــامس ارتكابهــا. ويف عــدة حــاالت لــن يتوقــف فــرض 

ــه أم ارتُكــب بالفعــل، وهــذا مــن شــأنه أن  ــة عــى مــا إذا كان العمــل اإلرهــايب قــد رُشع يف ارتكاب مســؤولية جنائي

يســاعد عــى ســد الثغــرة الناجمــة عــن طابــع رد الفعــل الســائد يف الصكــوك املتصلــة باإلرهــاب. 

ــه قــرار مجلــس األمــن 1624 )2005( يف جهــود مكافحــة اإلرهــاب، مــع النحــو  والــدور املحــوري الــذي يؤدِّي

الــذي يتبعــه يف تكملــة اإلطــار القانــوين الــذي وضعــه قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001(، دفــع مجلــس األمــن 

إىل الطلــب إىل املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب لركيــز مزيــد مــن االنتبــاه عــى القــرار 1624 )2005( 

ــامل  ــى األع ــض ع ــة التحري ــمل مكافح ــراتيجيات تش ــع اس ــل وض ــن أج ــاء، م ــدول األعض ــع ال ــا م يف حواره

اإلرهابيــة بدافــع التطــرف وعــدم التســامح.)9( ويف هــذا الســياق، أوعــز مجلــس األمــن إىل املديريــة التنفيذيــة للجنــة 

مكافحــة اإلرهــاب بإعــداد دراســة اســتقصائية عامليــة تنفيــذ القــرار 1624 )2005( مــن جانــب الــدول األعضــاء. 

وقــد نــرشت الدراســة االســتقصائية األوىل يف عــام 2012 )الوثيقــة S/2012/16، املرفــق(، أعقبتهــا صيغــة محدثــة 

يف عــام 2016 )الوثيقــة S/2016/50، املرفــق(.

يف الســنوات األخــرة، كان مــن األهــداف العســرة بصفــة خاصــة يف مجــال إنفــاذ القانــون إيجــاد وســائل فعالــة 

ملعالجــة مســألة التحريــض عــى اإلرهــاب عــى اإلنرنــت. 

أدوات

لــدى صــوغ الترشيعــات بشــأن الجرائــم املتصلــة بالتحريــض ثــم تطبيقهــا بعــد ذلــك، ينبغــي أن تتذكــر الــدول 

ــة  ــر وحري ــة التعب ــوق يف حري ــا الحق ــال، وخصوص ــا كام ــان احرام ــوق اإلنس ــات حق ــرام التزام رضورة اح

االنتــامء النقــايب وحريــة املعتقــد، كــام هــي مبينــة يف الصكــوك الدوليــة املعمــول بهــا.

ــم التحريــض عــى اإلرهــاب املعقــدة يف ورقــة العمــل بشــأن املســاعدة  ــم التطــرق إىل مهمــة تجري وقــد ت

رات والجرميــة، وهــي بعنــوان: منــع األفعــال  هــا فــرع منــع اإلرهــاب التابــع ملكتــب املخــدِّ التقنيــة، التــي أعدَّ

اإلرهابيــة: اســراتيجية للعدالــة الجنائيــة تطبــق ســيادة القانــون يف تنفيــذ صكــوك األمــم املتحــدة يف مجــال 

مكافحــة اإلرهــــاب. انظــر، عــى وجــه الخصــوص الجــزء بــاء -1 )ز(.

ومثــة تعريــف منوذجــي لجرميــة التحريــض )مشــفوع بتعليقــات( يف املــادة 21 يف القســم 2 مــن الفصــل 2 

مــن األحــكام الترشيعيــة النموذجيــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي وضعهــا املكتــب، كــام يــي:

ــل  ــكاب عم ــى ارت ــض ع ــد التحري ــر، بقص ــكل آخ ــأي ش ــور ب ــا للجمه ــالة، أو يتيحه ــوزِّع رس ــن ي كل م

إرهــايب، عندمــا يســبب مثــل هــذا التــرف، ســواء حــض أم مل يحــض مبــارشة عــى ارتــكاب عمــل إرهــايب، 

ــات تأخــذ يف الحســبان خطــورة  ــل تلــك األعــامل، يعاقــب ]بعقوب احتــامل ارتــكاب واحــد أو أكــر مــن مث

ــم[. ــع تلــك الجرائ طاب

ومثــة أمثلــة عــى ترشيعــات وطنيــة تجــرِّم التحريــض متاحــة أيضــا إلكرونيــا مــن خــالل املــوارد القانونيــة 

رات والجرميــة. ــة بشــأن اإلرهــاب الــدويل التــي وضعهــا مكتــب املخــدِّ اإللكروني

)9) انظر القرار 963) )0)20).
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أنشطة للتمرين

ــك، فهــل تجــرِّم 	  ــر كذل ــن األم ــاب؟ إذا مل يك ــى اإلره ــض ع ــات تجــرِّم التحري ــدك ترشيع ــدى بل هــل ل

ــا؟ ــة عموم ــامل اإلجرامي ــى األع ــض ع التحري

تجــرِّم 	  داخليــة  ترشيعــات  أي  رأيــك،  يف  تشــملها،  التــي  اإلنســان  بحقــوق  قامئــة  ضــع 

التحريض عى اإلرهاب. 

ناقش قراري مجلس األمن 1373 )2001( و1624 )2005( يف منع اإلرهاب والتحريض عى اإلرهاب.	 

حلــل جرميــة "التحريــض العلنــي" كــام هــي معرَّفـــة يف اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن منــع اإلرهــاب. هــل 	 

تــرى أنَّ التعريــف يشــمل جميــع العنــارص الالزمــة لتجريــم التحريــض عــى نحــو فعــال يف الترشيعــات 

د تلــك األجــزاء مــن التعريــف التــي توفــر ضامنــات فيــام يتعلــق بحقــوق اإلنســان. الداخليــة يف بلــدك؟ حــدِّ

أسئلة للتقييم

هل يعرِّف قرار مجلس األمن 1624 )2005( جرمية التحريض؟	 

ما هي الصلة بن قرار مجلس األمن 1624 )2005( والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية؟	 

ــة 	  ــوابق القضائي ــادات الس ــب اجته ــية، إىل جان ــة والسياس ــوق املدني ــدويل للحق ــد ال ــاول العه ــف يتن كي

لــدى لجنــة حقــوق اإلنســان، مســألة التحريــض؟ هــل توفــر هــذه الصكــوك مبــادئ توجيهيــة يف صياغــة 

ــض؟ ــة التحري ــأن جرمي ــات بش الترشيع

مراجع ملزيد من املطالعة
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قرار مجلس األمن 1624 )2005(	 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )املادة 20(	 

التعليق العام رقم 11، لجنة حقوق اإلنسان	 

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع اإلرهاب	 

الدراســة االســتقصائية العامليــة )2016( عــن تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 1624 )2005(، التــي أعدتهــا 	 

لجنــة مكافحــة اإلرهــاب.
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2-1-5-  االختطاف بأيدي الجامعات اإلرهابية: قرار مجلس 

األمن 2133 )2014(

يتنــاول مجلــس األمــن يف قــراره 2133 )2014( ازديــاد اللجــوء إىل عمليــات االختطــاف التــي ترتكبهــا الجامعــات 

اإلرهابيــة طلبــاً للفديــة، باعتبــار ذلــك طريقــة لتمويــل أنشــطتها أو انتــزاع تنــازالت سياســية أو كليهــام معــاً، فيهيــب 

ــا  ــي ترتكبه ــن الت ــذ الرهائ ــاف وأخ ــات االختط ــوع حادث ــد وق ــق عن ــو وثي ــى نح ــاون ع ــاء أن تتع ــدول األعض بال

الجامعــات اإلرهابيــة. ويؤكــد مجلــس األمــن مــن جديــد وجــوب أن تــزوِّد كلُّ دولــة األخــرى بأقــى قــدٍر مــن 

ــرشكاء  ع ال ــجِّ ــاء أن تش ــدول األعض ــب بال ــام يهي ــة. ك ــراءات الجنائي ــات أو اإلج ــل بالتحقيق ــام يتص ــاعدة في املس

مــن القطــاع الخــاص عــى اعتــامد أو اتِّبــاع مبــادئ توجيهيــة ومامرســات جيــدة تتعلــق مبنــع عمليــات االختطــاف 

ي لهــا مــن دون دفــع فديــة. اإلرهابيــة والتصــدِّ

ويؤكِّــد مــن جديــد مجلــس األمــن، يف قــراره 2133 )2014( بعــض األحــكام الرئيســية مــن القــرار 1373 )2001(، 

ــم  ــة، و)ب( متتنــع عــن تقدي ــأن )أ( تقــوم الــدول مبنــع ووقــف متويــل األعــامل اإلرهابي ــات ب وال ســيام املقتضي

أي شــكل مــن أشــكال الدعــم إىل الكيانــات أو األشــخاص الضالعــن يف األعــامل اإلرهابيــة، مبــا يف ذلــك قمــع 

عمليــة تجنيــد أعضــاء الجامعــات اإلرهابيــة ومنــع تزويــد اإلرهابيــن بالســالح.

مراجع ملزيد من املطالعة

• Kazmir, Sima. The law, policy, and practice of kidnapping for ransom in a terrorism 
context. New York University Journal of International Law and Politics, vol. 48, No. 1 
(2015), pp. 325-361.
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أدوات

مذكِّــرة مدينــة الجزائــر حــول املامرســات الجيــدة يف منــع عمليــات االختطــاف مــن أجــل الحصــول عــى 	 

Global Counter-( فديــة وحرمــان اإلرهابيــن مــن االســتفادة منهــا، املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب

)Terrorism Forum

ــرة مدينــة الجزائــر حــول املامرســات الجيــدة يف منــع عمليــات االختطــاف مــن أجــل 	  ــرة مذكِّ تنفيــذ مذكِّ

ــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب  ــة وحرمــان اإلرهابيــن مــن االســتفادة منهــا، املنت الحصــول عــى فدي

)Global Counter-Terrorism Forum(

وهــذا الكتيِّــب العمــي يُقصــد بــه أن يُســتخدم باعتبــاره دورة تدريبيــة متهيديــة بشــأن منــع االختطــاف طلبــاً للفديــة 

بأيــدي اإلرهابيــن والتصــدي لــه. وهــو يشــمل عمومــاً املواضيــع الرئيســية التاليــة: املنــع والــردع، والتصــدي يف 

األزمــات، وحرمــان اإلرهابيــن مــن جنــي فوائــد االختطــاف طلبــاً للفديــة.
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2-1-6-  املقاتلون اإلرهابيون األجانب: قرارات مجلس األمن 2178 )2014( 

و2249 )2015( و2235 )2015(

يعــرِّف مجلــس األمــن، يف قــراره 2178 )2014(، املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب بأنهــم األفــراد الذيــن يســافرون 

ــة أو تدبرهــا أو  ــكاب أعــامل إرهابي ــي يقيمــون فيهــا أو يحملــون جنســيتها، بغــرض ارت ــة الت ــة غــر الدول إىل دول

ــي ذلــك التدريــب، مبــا يف ذلــك  اإلعــداد لهــا أو املشــاركة فيهــا، أو توفــر تدريــب عــى أعــامل اإلرهــاب أو تلقِّ

ــة  ــات اإلرهابي ــطة الجامع ــة يف أنش ــك الصف ــن بتل ــراد الضالع ــرة األف ــلحة. وإنَّ ظاه ــات املس ــياق النزاع يف س

أخــذت تثــر دواعــي قلــق خطــر الشــأن لــدى الــدول األعضــاء، وخصوصــاً يف بلــدان املنشــأ والعبــور والوجهــة 

املقصــودة كلهــا معــاً.

ومــع أنَّ ظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب ليســت ظاهــرة جديــدة، فقــد وصلــت عــى مــدى الســنوات املاضية 

ــة  ــم الدول ــكِّله تنظي ــذي يش ــد ال ــن التهدي ــام ع ــن الع ــر األم ــاً لتقري ــى اآلن. ووفق ــاً حت ــن معروف ــاق مل يك إىل نط

ر بــأنَّ زهــاء 000 30  اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش( للســلم واألمــن الدوليــن )الوثيقــة S/2016/92( يُقــدَّ

مقاتــل إرهــايب أجنبــي ضالعــون يف أنشــطة تنظيمــي القاعــدة وداعــش والجامعــات املرتبطــة بهــام. وقــد أعربــت 

الحكومــات وممثلــو أجهــزة مكافحــة اإلرهــاب عــى الصعيديــن الداخــي واإلقليمــي عــن قلــق كبــر إزاء إمكانيــة 

ســفر األفــراد إىل العــراق والجمهوريــة العربيــة الســورية أو مناطــق أخــرى تنشــب فيهــا نزاعــات، بحيــث يصبحــون 

أكــر تطرُّفــاً ويتلقــون تدريبــاً قتاليًّــا ورمبــا يعــودون إىل بلــدان املنشــأ ضمــن حركــة إرهابيــة عامليــة بهــدف ارتــكاب 

أو دعــم أعــامل إرهابيــة. والحظــت إحــدى الدراســات التحليليــة أنــه بالنظــر إىل عوملــة الســفر، فــإنَّ احتــامل أن 

يقــع أي مواطــن مــن رعايــا أي بلــد ضحيــة هجــوم ذي صلــة باملقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب آخــذ يف االزديــاد، 

 .)S/2015/358 وبخاصــٍة فيــام يتعلــق بالجامعــات التي تســتهدف الفنــادق والســاحات واألماكــن العموميــة )الوثيقــة

وكانــت الجمعيــة العامــة يف عــام 2014، قــد شــجَّعت، يف قرارهــا 276/68، الــدول األعضــاء عــى التصــدي لهــذا 

التهديــد وذلــك بتعزيــز التعــاون فيــام بينهــا ووضــع التدابــر املناســبة لــدرء هــذه الظاهــرة ومعالجتهــا، بُســبل عــدة 

ومنهــا التشــارك يف املعلومــات وإدارة الحــدود للكشــف عــن عمليــات االنتقــال، والتصــدي املناســب بإجــراءات 

العدالــة الجنائيــة. 

ــرر  ــرف، فق ــادرة إىل الت ــى املب ــن ع ــَس األم ــب مجل ــن األجان ــن اإلرهابي ــكلة املقاتل ــورُة مش ــت خط ودفع

ــون  ــع القان ــق م ــو يتس ــى نح ــل ع ــا أن تعم ــاء كله ــدول األعض ــى ال ــراره 2178 )2014(، أن ع ــس يف ق املجل

الــدويل، عــى منــع وقمــع وتجنيــد أو تنظيــم نقــل أو تجهيــز األفــراد الذيــن يســافرون إىل دولــة غــر التــي يقيمــون 

ــا. ــاركة فيه ــا أو املش ــداد له ــا أو اإلع ــة أو تدبره ــامل إرهابي ــكاب أع ــرض ارت ــيتها بغ ــون جنس ــا أو يحمل فيه

ــة  ــرورة الخاص ــى ال ــد ع ــة، فأكَّ ــة دولي ــبكات إرهابي ــاء ش ــرة إنش ــق إزاء ظاه ــن القل ــن ع ــس األم ــرب مجل وأع

والعاجلــة ملنــع ســفر ودعــم املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب املرتبطــن بتنظيــم داعــش وجبهــة الُنــرة وغرهــا مــن 

ة عنــه أو املتفرِّعــة منــه. ويف هــذا  الخاليــا املتفرِّعــة عــن تنظيــم القاعــدة، أو الجامعــات املرتبطــة بــه أو املنشــقَّ

الســياق، قــرر أن عــى جميــع الــدول أن تضمــن توفــر نظمهــا القانونيــة أحكامــاً تنــص عــى املالحقــة القضائيــة 

لحــاالت الســفر مــن أجــل اإلرهــاب أو التدريــب ذي الصلــة بــه، وكذلــك متويــل أو تســهيل تلــك األنشــطة، باعتبــار 

ذلــك يف ِعــداد األفعــال الُجرميــة الجنائيــة.

ــا  ــه نواي ــرد يكــون لدي ــا أي ف ــع مــن دخــول أراضيه ــدول األعضــاء أن متن ــن أنَّ عــى ال ــرَّر أيضــاً مجلــس األم وق

ــا؛ عــى  ــة معلومــات موثوقــة عــام يتصــل بتلــك النواي ــة العضــو املعني ذات صلــة باإلرهــاب، مــا دام لــدى الدول

أال يكــون لذلــك املنــع مــن دخــول األرايض أو عبورهــا مســاس بحــاالت الدخــول أو العبــور الروريــة ملتابعــة 
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اإلجــراءات القضائيــة. وأهــاب مجلــس األمــن بالــدول األعضــاء أن تلــزِم رشكات الطــران بتقديــم معلومــات مســبقة 

عــن الــركاب املســافرين لذلــك الغــرض.

ــع  ــدول ومن ــدويل عــى مكافحــة اإلرهــاب ال ــر الخاصــة بالتعــاون ال ــد مــن التداب وأجمــَل مجلــس األمــن املزي

تنامــي التطــرف العنيــف، وأعــرب عــن اســتعداده للنظــر يف أن يــدرج يف قوائــم الجــزاءات أفــراداً إضافيــن )انظــر 

ــوارد أعــاله(. القســم 2-1-3، ال

وأوعــز أيضــاً مجلــس األمــن إىل الهيئــات الفرعيــة ملكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم املتحــدة أن تخــصَّ بالركيــز 

املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب، وذلــك بتقديــر مــدى التهديــد الــذي يصــدر منهــم، واإلبــالغ عــن الثغــرات الرئيســية 

ــرار مجلــس  ــداً، يطلــب ق ــراد. وعــى نحــو أكــر تحدي ــع ســفر أولئــك األف ــدول األعضــاء عــى من يف قــدرات ال

األمــن 2178 )2014( مــن املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب أن تضطلــع بتقييــم قــدرة الــدول األعضــاء 

عــى وقــف تدفُّــق املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب، وتحديــد املامرســات الجيــدة املتبعــة يف ذلــك الصدد، وتيســر 

ــة  ــة مكافح ــدرت لجن ــد أص ــا. وق ــة إليه ــي يف حاج ــدول الت ــك إىل ال ــة بذل ــة ذات الصل ــاعدة التقني ــم املس تقدي

ــي  ــذ الت ــود التنفي ــى جه ــز ع ــذي ركِّ ــا األول )S/2015/338( ال ــا، تقريره ــَندة إليه ــة املس ــالً بالوالي ــاب، عم اإلره

بذلتهــا 21 دولــة عضــواً. واعتمــد التقريــر الثــاين )S/2015/683( نهجــاً إقليميًّــا ودرس بالتحليــل جهــود 32 دولــة يف 

آســيا الوســطى ورشق أفريقيــا والقــرن األفريقــي واملغــرب العــريب وأوقيانوســيا والقــارة األمريكيــة وأوروبــا الغربيــة.

وطلــب مجلــس األمــن أيضــاً، مبوجــب الفقــرة 23 مــن قــراره 2178، إىل فريــق الدعــم التحليــي ورصد الجــزاءات، 

ــون  ــون اإلرهابي ــكِّله املقاتل ــذي يش ــد ال ــن التهدي ــراً ع م تقري ــدِّ ــرار 1526 )2004(، أن يق ــب الق ــأ مبوج املنش

األجانــب الذيــن جنَّدهــم تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش( وجبهــة النــرة وكل الجامعــات 

واملؤسســات والكيانــات املرتبطــة بتنظيــم القاعــدة. وقــد تبــنَّ التقريــر الــذي أعــده فريــق الدعــم التحليــي ورصــد 

الجــزاءات )انظــر الوثيقــة S/2015/358( أنَّ أكــر مــن نصــف عــدد البلــدان يف العــامل يتــأىت منــه مقاتلــون إرهابيــون 

ــة  ــى حرك ــية ع ــة الرئيس ــز بالدرج ــى، وتركِّ ــت م ــه يف أي وق ــى من ــتوى أع ــق مس ل التدفُّ ــدَّ ــغ مع ــب. وبل أجان

ــا. والحــظ  ــة أيضــاً يف ليبي ــة جلي ــع وجــود مشــكلة متنامي ــراق، م ــة الســورية والع ــة العربي ــال إىل الجمهوري االنتق

التقريــر أنَّ أولئــك األفــراد وشــبكاتهم يشــكِّلون تهديــداً آنيًّــا مبــارشاً وطويــل األمــد عــى حــدٍّ ســواء. كــام أنَّ أولئــك 

ــن أن  ــة، ميك ــا أو إىل دول ثالث ــوا منه ــن أت ــأ الذي ــودوا، إىل دول املنش ــأنهم أن يع ــن ش ــن م ــادوا، أو الذي ــن ع الذي

داً يف املجتمــع  يشــكِّلوا تهديــداً مســتمرًّا لألمــن الوطنــي والــدويل. علــامً بــأنَّ كثريــن منهــم قــد يندمجــون مجــدَّ

وينبــذون العنــف. ولكــنَّ بعضهــم قــد مــى قُُدمــاً إىل تنظيــم املزيــد مــن الهجــامت اإلرهابيــة، وغرهــم قــد يفعــل 

ذلــك أيضــاً يف املســتقبل.

ــع يف إيضــاح االلتزامــات املبيَّنــة يف قــراره 2178 )2014(،  وإضافــًة إىل ذلــك، أصــدر مجلــس األمــن، بغيــة التوسُّ

بيانــاً رئاســيًّا، يف 19 ترشيــن الثاين/نوفمــر 2014، طلــب فيــه إىل املديريــة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة اإلرهــاب، 

ــة  ــبَّقة املتعلق ــات املس ــتخدام املعلوم ــور يف اس ــه القص ــة ألوج ــة تحليلي ــدَّ دراس ــور، أن تع ــة أم ــن جمل ضم

ــات  ــك املعلوم ــتخدام تل ــاق اس ــيع نط ــأن توس ــات بش م توصي ــدِّ ــاء، وأن تق ــدول األعض ــل ال ــن ِقب ــافرين م باملس

ــة مكافحــة اإلرهــاب، املعنــون  ــة للجن ــة التنفيذي ــر املديري )S/PRST/2014/23(. وقــد صــدر يف عــام 2015 تقري

ــاق  ــيع نط ــل توس ــن أج ــات م ــافرين وتوصي ــة باملس ــبقة املتعلق ــات املس ــتخدام ا ملعلوم ــور يف اس ــه القص "أوج

ــق(. ــة S/2015/377، املرف ــب" )الوثيق ــن األجان ــن اإلرهابي ــق املقاتل ــف تدفُّ ــتخدامها لوق اس

ــة اإلســالمية يف  ــم الدول ــدي تنظي ــبت إىل مؤي ــي نُس ــة الت ــة الفتاك ــن الهجــامت اإلرهابي ــوع سلســلة م وعقــب وق

ة أماكــن – مبــا يف ذلــك أنقــرة وباريــس وبــروت وســيناء،  العــراق والشــام )داعــش( أو التــي ادَّعوهــا هــم يف عــدَّ

وسوســة يف تونــس، اتخــذ مجلــس األمــن مزيــداً مــن التدابــر يف معالجــة ظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب. 

ويف الفقــرة 5 مــن قــراره 2249 )2015(، دعــا مجلــس األمــن الــدول األعضــاء التــي لديهــا القــدرة عــى القيــام 
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ــدة،  ــم املتح ــاق األم ــاً مليث ــاً وفق ــدويل، وخصوص ــون ال ــاً للقان ــة، وفق ــر الالزم ــع التداب ــاذ جمي ــك إىل اتخ بذل

ــة  ــى األرايض الخاضع ــدويل، ع ــاين ال ــون اإلنس ــن، والقان ــون الالجئ ــان، وقان ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال والقان

لســيطرة تنظيــم الدولــة )داعــش(. ويف ذلــك القــرار، يقــرِّر مجلــس األمــن أن تنظيــم الدولــة )داعــش( يشــكِّل خطــراً 

د الســالم واألمــن الدوليــن. ــا مل يســبق لــه مثيــل يهــدِّ عامليًّ

وكان لتلــك التطــورات صداهــا الــذي تــردَّد عــى الصعيــد اإلقليمــي. ومــام يجــدر ذكــره أنَّ مجلــس أوروبــا اعتمــد 

ــرة  ــدي لظاه ــل التص ــن أج ــاب، م ــع اإلره ــأن من ــا بش ــس أوروب ــة مجل ــق باتفاقي ــايف امللح ــول اإلض الروتوك

د العنيفــن اللذيــن يؤديــان  املقاتلــن اإلرهابيــن األجانــب، وكذلــك خطــة عمــل بشــأن مكافحــة التطــرُّف والتشــدُّ

إىل اإلرهــاب. والروتوكــول املذكــور، الــذي فتــح بــاب التوقيــع عليــه يف 22 شــباط/فراير 2015، يتضمــن تنفيــذ 

مقتضيــات معيَّنــة مــن قــرار مجلــس األمــن 2178 )2014(، ومنهــا مثــالً االلتــزام بتجريــم الســفر إىل بلــدان ثالثــة 

ــي التدريــب اإلرهــايب(. وتقتــي أحكامــه مــن كل األطــراف تعيــن جهــات  ألغــراض إرهابيــة )مثــالً لغــرض تلقِّ

ــادل املعلومــات برسعــة عــن أولئــك املشــتبه يف ســفرهم إىل الخــارج ألغــراض إرهابيــة. اتصــال لتســهيل تب

وثائق مرجعية

قرارات مجلس األمن 2178 )2014(، و2249 )2015(، و2253 )2015(	 

ه فريق 	  تحليــل وتوصيــات بشــأن الخطــر العاملــي الذي يشــكِّله املقاتلــون اإلرهابيــون األجانــب، تقرير أعــدَّ

)S/2015/358 الدعــم التحليــي ورصد الجزاءات املنشــأ مبوجــب القــرار 1526 )2004( )انظر الوثيقــة

 تقريــر األمــن العــام عــن التهديــد الــذي يشــكِّله تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام 	 

 threat posed by ISIL )Da‘esh( to international peace and security and the range of United(

)Nations efforts in support of Member States in countering the threat( )S/2016/501

الروتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع اإلرهاب لعام 2015	 

ي عــى نحــو أكــر فعاليــة لظاهــرة املقاتلــن اإلرهابيــن 	  مذكِّــرة مراكــش بشــأن املامرســات الجيــدة للتصــدِّ

هــا املنتــدى العاملــي ملكافحــة اإلرهاب األجانــب، أعدَّ
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2-1-7-  الصالت بني اإلرهاب والجرمية املنظمة: قرار مجلس 

األمن 2195 )2014(

يتنــاول مجلــس األمــن، يف قــراره 2195 )2014(، التحــدي الــذي تشــكله الصــالت القامئــة بن اإلرهــاب والجرمية 

املنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة. وأعــرب مجلــس األمــن عــن القلــق مــن تربُّــح اإلرهابيــن مــن األنشــطة غــر 

ــن  ــك م ــة، وكذل ــغوالت الفني ــدرات واملش ــخاص واملخ ــار باألش ــلحة واالتج ــار باألس ــا االتج ــة، ومنه املرشوع

التجــارة غــر املرشوعــة يف املــوارد الطبيعيــة، مبــا فيهــا الذهــب وغــره مــن الفلــزَّات الثمينــة واألحجــار الكرميــة، 

ويف املعــادن واألحيــاء الريــة والفحــم والنفــط، ومــن االختطــاف ألغــراض الحصــول عــى فديــة، وغــر ذلــك مــن 

الجرائــم، مبــا يف ذلــك االبتــزاز والســطو عــى املصــارف.

وحــث مجلــس األمــن يف قــراره الــدول األعضــاء، عــى ســبيل األولويــة، عــى االنضــامم إىل جميــع االتفاقيــات 

الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب والجرميــة املنظمــة وعــى تنفيذهــا، ومنهــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة 

املنظمــة عــر الوطنيــة وبروتوكوالتهــا، واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ومعاهــدات مكافحــة االتجــار 

رات، واالتفاقيــات الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب وبروتوكوالتهــا. باملخــدِّ

ويف قــراره 2195 )2014(، أهــاب مجلــس األمــن بالــدول األعضــاء أن تعــزز إدارة حدودهــا مــن أجــل منــع حركــة 

د  ــدَّ ــة. وش ــدود الوطني ــرة للح ــة العاب ــة املنظم ــن الجرمي ــتفيدون م ــن يس ــك الذي ــن يف ذل ــن، مب ــل اإلرهابي تنقُّ

د عــى  املجلــس عــى رضورة مكافحــة الفســاد وغســل األمــوال والتدفُّقــات املاليــة غــر املرشوعــة، وكذلــك شــدَّ

أهميــة التعــاون عــى الصعيديــن الــدويل واإلقليمــي.

وإضافــًة إىل ذلــك، أكــد مجــددا مجلــس األمــن، يف قــراره 2322 )2016( دعوتــه إىل الــدول األعضــاء، 

ــذ الجرميــة املنظمــة  مــن خــالل الركيــز عــى العدالــة الجنائيــة بوصفهــا أداة ملكافحــة اإلرهــاب، أن تنفِّ

والروتوكــوالت امللحقــة بهــا.
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2-1-8-  اإلرهاب واالتِّجار باملمتلكات الثقافية: قرارا مجلس األمن 2199 

)2015( و2347 )2017(

شــهد املجتمــع الــدويل عــدداً متزايــداً مــن األعــامل الهادفــة إىل تدمر الــراث الثقــايف العاملــي ونهــب املمتلكات 

ــة  ــرادات مالي ــر إي ــة. وهــذه األنشــطة توفِّ ــدي الجامعــات اإلرهابي ــا عــى أي ــة واالتجــار غــر املــرشوع به الثقافي

للتنظيــامت اإلرهابيــة وتعــزِّز قدرتهــا العملياتيــة عــى القيــام باملزيــد مــن األنشــطة. 

ــا  ــون فيه ــي تك ــدان الت ــٍة يف البل ــدة، وبخاص ــرة جدي ــس ظاه ــة لي ــة الثقافي ــغوالت الفني ــب املش ــأن نه ــامً ب عل

مؤسســات الدولــة ضعيفــة. كــام أنَّ انهيــار ســلطة الدولــة، والــذي كثــراً مــا تعقبــه نزاعــات مســلَّحة، يفاقــم هــذه 

د أوليــاً يف أفغانســتان تحــت نظــام  املشــكلة. وكذلــك فــإن منــط تدمــر املمتلــكات الثقافيــة أو رسقتهــا الــذي ُحــدِّ

حكــم طالبــان، أخــذ يقــوم بــه يف الفــرة األخــرة تنظيــم داعــش ومؤيــدوه يف العــراق والجمهوريــة العربيــة الســورية 

وجامعــات متطرفــة إســالمية أخــرى يف مــايل. أمــا يف حالــة تنظيــم داعــش فتتــأىت األربــاح مــن بيــع املشــغوالت 

ــة إىل الســوق الســوداء، وكذلــك مــن فــرض الرائــب  ب ــة واملتاحــف املرسَّ ــة مــن املواقــع األثري ــة املنهوب الفني

 .)S/2014/815 عــى حركــة نقــل هــذه األغــراض عــر األرايض الواقعــة تحــت ســيطرتهم )انظــر الوثيقــة

وتكملــة لقــرار مجلــس األمــن 2195 )2014( بشــأن الصــالت بــن اإلرهــاب والجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود 

الوطنيــة، يركِّــز أحــد أقســام قــرار مجلــس األمــن 2199 )2015( عــى الــراث الثقــايف. وإضافــًة إىل إدانــة تدمــر 

ــم داعــش وجبهــة  ــل تنظي ــة الســورية، وخصوصــاً مــن ِقب ــة العربي الــراث الثقــايف يف كلٍّ مــن العــراق والجمهوري

النــرة، يســلِّم مجلــس األمــن بالصــالت الوثيقــة بــن االتجــار باملمتلــكات الثقافيــة ومتويــل األنشــطة اإلرهابيــة 

ــم  ــاط بتنظي ــن ذوي االرتب ــات م ــراد والكيان ــن األف ــام م ــرة وغره ــة الن ــش وجبه ــم داع ــا تنظي ــوم به ــي يق الت

القاعــدة. وقــرَّر املجلــس أن عــى جميــع الــدول األعضــاء أن تتخــذ التدابــر املناســبة ملنــع املتاجــرة يف العــراق 

والجمهوريــة العربيــة الســورية، باملمتلــكات الثقافيــة وســائر األصنــاف ذات األهميــة األثريــة والتاريخيــة والثقافيــة 

ــم  ــن، ودعــا منظمــة األم ــن املذكوري ــن البلدي ــوين م ــي نُقلــت عــى نحــو غــر قان ــادرة الت ــة الن ــة والديني والعملي

املتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة واملنظمــة الدوليــة للرشطــة الجنائيــة )اإلنربــول(، واملنظــامت الدوليــة املعنيــة 

األخــرى إىل تقديــم املســاعدة إىل الــدول األعضــاء يف هــذا الصــدد. 

م تقريــراً عــن  ويف ذلــك القــرار أ يضــاً، طلــب مجلــس األمــن إىل فريــق الدعــم التحليــي ورصــد الجــزاءات أن يقــدِّ

ي للتهديــد املتــأيت عــن اإلرهابيــن الذيــن يســتفيدون مــن الجرميــة املنظمــة  جهــود املنظمــة الراميــة إىل التصــدِّ

عــر الوطنيــة، مــع تضمينــه توصيــات بخصــوص الخيــارات امللموســة بشــأن تعزيــز قــدرات الــدول األعضــاء عــى 

(( يف أيار/مايــو 2015. S/2015/366 مكافحــة ذلــك. وقــد صــدر التقريــر ذو الصلــة مــن األمــن العــام )الوثيقــة

ــن  ــادر ع ــاً ص ــل متام ــكٍّ متكام ــن 2195 )2014( إىل ص ــس األم ــرار مجل ــكام ق ــت أح ــام 2017، تُرجم ويف ع

ــص كليًّــا لتدابــر مكافحــة اســتغالل املمتلــكات الثقافيــة عــى أيــدي الجامعــات اإلرهابيــة.  مجلــس األمــن مخصَّ

ــات  ــاون يف التحقيق ــب التع ــاون وتطل ــدول األعضــاء أن تتع ــن بال ــس األم ــب مجل ــراره 2347 )2017( يهي ويف ق

بــة  واملالحقــات القضائيــة وتوقيــع الحجــز واملصــادرة، وكذلــك يف عــودة أو رد أو إعــادة املمتلــكات الثقافيــة املهرَّ

رة أو املســتوردة بطرائــق غــر مرشوعــة أو املرسوقــة أو املنهوبــة أو املســتخرجة بطرائــق غــر مرشوعــة  أو املصــدَّ

أو املتاجــرة بهــا بطرائــق غــر مرشوعــة، ويف اإلجــراءات القضائيــة. وعــى نحــو حاســم، يتوخــى مجلــس األمــن 

سلســلة مــن التدابــر امللموســة لــي تعتمدهــا الــدول األعضــاء، ومنهــا مثــالً:

اســتحداث قوائــم جــرد محليــة ووطنيــة للــراث الثقــايف واملمتلــكات الثقافيــة أو تحســن املوجــود مــن 	 

ــلطات  ــرس للس ــا بي ــكان، وإتاحته ــد اإلم ــة عن ــات الرقمي ــا املعلوم ــائل منه ــتخدام وس ــم، باس ــذه القوائ ه

ــة، حســب االقتضــاء؛ ــوكاالت املعني وال
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اعتــامد أنظمــة مناســبة وفعالــة بشــأن تصديــر املمتلــكات الثقافيــة واســترادها، مبــا يشــمل إصدار شــهادات 	 

املنشــأ عنــد االقتضــاء، مبــا يتســق مــع املعايــر الدولية؛

اســتخدام قاعــدة بيانــات اإلنربــول لألعــامل الفنيــة املرسوقــة وقاعــدة بيانــات اليونســكو بشــأن الترشيعــات 	 

ــات التابعــة ملنظمــة الجــامرك  ــادل املعلوم ــة لتب ــة اإللكروني ــايف واملنصَّ ــراث الثق ــة يف مجــال ال الوطني

العامليــة )ARCHEO(، واإلســهام يف قواعــد البيانــات هــذه، هــي وقواعــد البيانــات الوطنيــة القامئــة ذات 

الصلــة، وتقديــم بيانــات ومعلومــات ذات صلــة، حســب االقتضــاء، بشــأن التحقيقــات واملالحقــات القضائية 

املتعلقــة بالجرائــم ذات الصلــة ومــا تخلــص إليه مــن نتائــج إىل بوابة املــوارد اإللكرونيــة والقوانــن املتعلقة 

 ،)SHERLOC( "رات والجرميــة، بوابــة "شــرلوك بالجرميــة التابعــة ملكتــب األمــم املتحدة املعنــي باملخــدِّ

وكذلــك معلومــات عــن املضبوطــات مــن املمتلــكات الثقافيــة إىل فريــق الدعــم التحليــي ورصــد الجــزاءات.

ــب القطــاع الخــاص،  ــرار مجلــس األمــن 2347 )2017( املشــاركة الناشــطة مــن جان ويتوخــى أيضــاً رصاحــًة ق

مبــا يف ذلــك املتاحــف والرابطــات التجاريــة واملتعاملــون يف أســواق التحــف األثريــة، بوصفهــم مــن أصحــاب 

ــارة  ــع التج ــر ملن ــن التداب ــك م ــر ذل ــب، وغ ــرص الواج ــر الح ــق معاي ــامن تطبي ــن، يف ض ــة املعني املصلح

ــوين. ــر قان ــو غ ــى نح ــا ع ــر به ــة أو املتاج ــة املرسوق ــكات الثقافي باملمتل
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2-2-1-  املعاهدات املعتمدة برعاية األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة 

الذرية ومنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية

ــا  واحــد مــن أركان اإلطــار القانــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن 19 صــكًّا عامليًّ

ملكافحــة اإلرهــاب، اعتمدتهــا األمــم املتحــدة ووكاالتهــا املتخصصــة منــذ عــام 1963.

ويف هــذا القســم، تُرتَّــب التســعة عــرش صــكًّا العامليــة يف فئــات فرعيــة عــى أســاس محــور تركيزهــا املواضيعــي 

م ملحــة عامــة عــن محتوياتها الرئيســية، مشــفوعة  والوديعــن املعيَّنــن لــكل منهــا. وبخصــوص كل واحــد منهــا تُقــدَّ

مبعلومــات عــن تفاصيــل الجهــة الوديعــة.

ــوك  ــذه الصك ــوص ه ــة نص رات والجرمي ــدِّ ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــبي ملكت ــع الش ــن املوق ويتضمَّ

ــجالت  ــارش إىل الس ــول املب ــبل الوص ــر س ــدة، ويوفِّ ــم املتح ــدى األم ــمية ل ــات الرس ــع اللغ ــا بجمي الـــ19 كله

الرســمية للوديعــن ومعلومــات عــن عــدد التصديقــات عــى كل صــك. ويتضمــن أيضــاً ترشيعــات تنفيذيــة وطنيــة 

ــة. ــن منوذجي ــة وقوان ــوابق قضائي ــادات س واجته

الصكوك املتعلقة بالطريان املدين  -1-1-2-2

ــاب  ــوص اإلره ــة بخص ــواد تدريبي ــل وم ــة وتحلي ــات متعمق ــى معلوم ــة 5 ع ــة التدريب ــوي النميط تحت

ــران ــة بالط ذي الصل

ــا اإلطــار القانــوين الــدويل الــذي يتنــاول موضــوع التهديــد اإلرهــايب للمالحــة الجويــة املدنيــة مــن  يتكــوَّن حاليًّ

مثانيــة صكــوك اعتُمــدت عــى مــدى زمنــي اســتغرق أكــر مــن خمســن ســنة، بــدءاً مــن عــام 1963 باالتفاقيــة 

بشــأن الجرائــم وبعــض األفعــال األخــرى التــي تُرتكــب عــى مــن الطائــرات.)10( وتقــرِّر هــذه املعاهــدة إجــراءات 

ــرة عــى نحــو غــر  ــل مســار الطائ ــم بعــد تحوي ــركاب املســافرين والطاق ــة ال ــرة وبشــأن معامل بشــأن إعــادة الطائ

قانــوين. وتقتــي أيضــاً مــن الدولــة املتعاقــدة أن تؤســس اختصاصهــا القضــايئ لفــرض العقوبــات عــى مرتكبــي 

لة يف تلــك الدولــة، ولكنهــا ال تقــرِّر أيًّــا مــن الجرائــم التــي تُطالـَـب الــدول األطراف  الجرائــم عــى مــن طائــرة مســجَّ

ــاً يعــرِّض للخطــر ســالمة  ــاً معيَّن ــاره ترُّف ــرم باعتب ــد أي ُج ــات لتحدي ــة مرتكبيهــا. وليــس مثــة مــن مقتضي مبعاقب

الطائــرة أو الــركاب الذيــن هــم عــى متنهــا. وعــالوًة عــى ذلــك، ال يُطبَّــق مقتــى تأســيس االختصــاص القضــايئ 

إالَّ عــى األفعــال املرتكبــة عــى مــن الطائــرة أثنــاء طرانهــا، املحــددة منــذ لحظــة تطبيــق هــذه الصالحيــة ألغراض 

اإلقــالع وحتــى اللحظــة التــي ينتهــي فيهــا مســار الهبــوط.

ــي  ــرى الت ــال األخ ــض األفع ــم وبع ــأن الجرائ ــة بش ــل االتفاقي ــد لتعدي ــول جدي ــد بروتوك ــام 2014، اعتُم ويف ع

ــع نطــاق االختصــاص القضــايئ عــى الجرائــم واألفعــال املرتكبــة عــى مــن  تُرتكــب عــى مــن الطائــرات، فوسَّ

لة ودولــة الهبــوط. وحينــام تصبــح إحــدى تلــك الــدول  طائــرة مــن دولــة تســجيل الطائــرة إىل دولــة الجهــة املشــغِّ

عــى علــم بــأن إحــدى الــدول األخــرى أو أكــر مــن دولــة واحــدة تقــوم بتحقيــق أو مالحقــة قضائيــة أو إجــراءات 

دعــوى قضائيــة بخصــوص الجرميــة نفســها أو الفعــل نفســه، عــى تلــك الدولــة أن تتشــاور مــع الــدول األخــرى بغية 

التنســيق بــن إجــراءات العمــل التــي تتخذهــا.

)0)) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 704، الرقم 06)0).
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منظمــة الطــران املــدين الــدويل )اإليــكاو( هــي الجهــة الوديعــة لالتفاقيــة بشــأن الجرائــم وبعــض األفعال األخــرى التي 

ل لهــا لعــام 2014. ولكــن االتفاقيــة هــي فقــط ســارية املفعول. تُرتكــب عــى مــن الطائــرات وبروتوكولهــا املعــدِّ

ــرات يف  ــر اختطــاف الطائ ــا عــى إث ــة ردود فعــل تراكمــت تدرجيًّ ــة باملالحــة الجوي ــت الصكــوك ذات الصل وكان

ذلــك الوقــت. فــإنَّ االتفاقيــة لقمــع االســتيالء غــر املــرشوع عــى الطائــرات)11( تقتــي مــن الــدول األطــراف أن 

تفــرض عقوبــات عــى تــرُّف األشــخاص الســلويك عــى مــن طائــرة وهــي يف حالــة طــران، "عــى نحــو غــر 

مــرشوع، بالقــوة أو بالتهديــد بهــا، أو بــأي شــكل آخــر مــن أشــكال الرهيــب، باالســتيالء عــى تلــك الطائــرة، أو 

مامرســة الســيطرة عليهــا ...". وتعتــر االتفاقيــة الطائــرة يف حالــة طــران منــذ لحظــة إغــالق كل أبوابهــا الخارجيــة 

بعــد صعــود الــركاب إليهــا حتــى اللحظــة التــي يتــم فيهــا فتــح أي مــن تلــك األبــواب بغــرض إنزالهــم". 

ــات  ــي حكوم ــة ه ــات الوديع ــاذ. والجه ــز النف ــة حيِّ ــرات داخل ــى الطائ ــرشوع ع ــر امل ــتيالء غ ــع االس ــة لقم االتفاقي

ــة. ــدة األمريكي ــات املتح ــاملية والوالي ــدا الش ــى وآيرلن ــا العظم ــدة لريطاني ــة املتح ــرويس واململك ــاد ال االتح

هــة ضــد ســالمة الطــران املــدين)12( بعــد تدمــر أربــع  واعتُمــدت االتفاقيــة لقمــع األفعــال غــر املرشوعــة املوجَّ

ــم  ــة تجري ــي االتفاقي ــبتمر 1970. وتقت ــط يف أيلول/س ــرشق األوس ــى األرض يف ال ــي ع ــة وه ــرات مدني طائ

الهجــامت عــى الطائــرات وهــي "يف الخدمــة" )وهــذا مفهــوم أوســع نطاقــاً مــن مفهــوم الطائــرة وهــي "يف حالــة 

طــران"(، وتُعــرَّف الطائــرة يف املــادة 2 )ب( بأنهــا يف الخدمــة منــذ بــدء إعــداد الطائــرة قبــل الطــران بواســطة أفــراد 

ــة حتــى مــي أربــع عرشيــن ســاعة عــى أي  ــام برحلــة معيَّن ــة أو بواســطة طاقــم الطــران للقي الخدمــات األرضي

هبــوط للطائــرة". كــام تقتــي املــادة األوىل يف فقرتيهــا الفرعيتــن )أ( و)د( تجريــم أي عمــل مــن أعــامل العنــف 

ــل يف تســهيالت املالحــة  ضــد شــخص عــى مــن طائــرة يف حالــة طــران أو إحــداث أي تلــف للطائــرة أو التدخُّ

الجويــة، عــى نحــو يعــرِّض للخطــر ســالمة الطائــرة وهــي يف حالــة الطــران.

ــات  ــول. والجه ــارية املفع ــدين س ــران امل ــالمة الط ــد س ــه ض ــة املوجَّ ــر املرشوع ــال غ ــع األفع ــة لقم االتفاقي

الوديعــة لهــا هــي حكومــات االتحــاد الــرويس واململكــة املتحــدة وبريطانيــا العظمــى وآيرالنــدا الشــاملية والواليــات 

ــة. ــدة األمريكي املتح

واعتُمــد الروتوكــول املتعلــق بقمــع أعــامل العنــف غــر املرشوعــة يف املطــارات التــي تخــدم الطــران املــدين 

ــب  ــدين،)13( عق ــران امل ــالمة الط ــد س ــة ض ه ــة املوجَّ ــر املرشوع ــال غ ــع األفع ــة قم ــل التفاقي ــدويل، املكمِّ ال

الهجــامت عــى املســافرين يف مطــارات فيينــا ورومــا وأماكــن أخــرى يف الثامنينــات وهــي تقتــي تجريــم أفعــال 

العنــف التــي يُحتمــل أن تســبب وفــاة أو إصابــة خطــرة يف املطــارات التــي تخــدم الطــران املــدين الــدويل، أو 

ــل أن  ــرِّض أو يُحتم ــال تع ــك األفع ــت تل ــارات، إذا كان ــق املط ــرات أو مراف ــيامً الطائ ــاً جس ــف إتالف ــر أو تتل تدمِّ

ــة قمــع األفعــال غــر املرشوعــة  ــي هــي أطــراف يف اتفاقي ــدول الت ــأن ال تعــرِّض الســالمة يف املطــارات. علــامً ب

ــع عــى هــذا الروتوكــول. هــة ضــد ســالمة الطــران املــدين هــي فقــط التــي يجــوز لهــا أن توقِّ املوجَّ

)))) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 860، الرقم 2325).

)2)) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 974، الرقم 8))4).

)3)) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 589)، الرقم 8))4).
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الروتوكــول املتعلــق بقمــع أعــامل العنــف غــر املرشوعــة يف املطــارات التــي تخــدم الطــران املــدين الــدويل داخــل 

حيــز النفــاذ. والجهــات الوديعــة لــه هــي حكومــات االتحــاد الــرويس واململكــة املتحــدة لريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 

الشــاملية والواليــات املتحــدة األمريكيــة.

ــرات البالســتيكية بغــرض كشــفها)14( تقتــي من الــدول األطــراف أن تتخــذ اإلجراءات  االتفاقيــة بشــأن متييــز املتفجِّ

الروريــة ملامرســة رقابــة عــى مــواد كيميائيــة متطايــرة خاضعــة للكشــف مبعــدات املســح اإللكــروين. وال يلــزم 

ــة للتعــاون يف مجــال  ــة أيضــاً عــى أي آلي أن تكــون تلــك التدابــر عقابيــة يف طبيعتهــا. وال تحتــوي هــذه االتفاقي

العدالــة الجنائيــة.

االتفاقيــة بشــأن متييــز املتفجــرات البالســتيكية بغــرض كشــفها داخلــة حيــز النفــاذ. والجهــة الوديعــة لهــا هــي منظمــة 

الطــران املــدين الــدويل.

ــع يف الحســبان عــى نحــو أفضــل  ــام أن توض ــدف منه ــدان، اله ــان جدي ــد صــكان قانوني ويف عــام 2010، اعتُم

ــبتمر 2001. ــداث 11 أيلول/س ــذ أح ــدويل من ــدين ال ــران امل د الط ــدِّ ــي ته ــار الت األخط

وهــام عــى وجــه الخصــوص، االتفاقيــة بشــأن قمــع األفعــال غــر املرشوعــة املتعلقــة بالطــران املــدين الــدويل، 

ــدين،  ــران امل ــالمة الط ــد س ــة ض ه ــة املوجَّ ــر املرشوع ــال غ ــع األفع ــأن قم ــة بش ــزز االتفاقي ث وتع ــدَّ ــي تح الت

والروتوكــول املتعلــق بقمــع أعــامل العنــف غــر املرشوعــة يف املطــارات التــي تخــدم الطــران املــدين الــدويل. 

وهــام يجرِّمــان أفعــال اســتخدام الطائــرات املدنيــة لغــرض التســبب بالوفيــات أو اإلصابــات الجســدية الخطــرة أو 

األرضار الخطــرة؛ واســتخدام الطائــرات املدنيــة إلطــالق أو تريــف أي ســالح بيولوجــي أو كيميــايئ أو نــووي أو 

أي مــواد مشــابهة مــن أجــل التســبب بالوفيــات أو اإلصابــات الجســدية الخطــرة أو الــرر الخطــرة؛ واســتخدام أي 

ــرة. ويجرِّمــان كذلــك  ــرة أو ضــد طائ ــايئ أو نــووي، أو أي مــواد مشــابهة عــى مــن طائ ســالح بيولوجــي أو كيمي

النقــل غــر املــرشوع ألي ســالح بيولوجــي أو كيميــايئ أو نــووي، أو مــواد ذات صلــة أو أي مــواد خطــرة أخــرى. 

كــام إنَّ الهجــامت اإللكرونيــة )الســيرانية( عــى مرافــق املالحــة الجويــة تُعــدُّ فعــالً ُجرميًّــا بوجــب هــذه االتفاقيــة. 

ــع  ــل التفاقيــة قمــع االســتيالء غــر املــرشوع عــى الطائــرات، يف عــام 2010. وهو يوسِّ واعتمــد الروتوكــول املكمِّ

نطــاق اتفاقيــة قمــع االســتيالء غــر املــرشوع عــى الطائــرات، وذلــك بشــمول مختلــف أشــكال عمليــات اختطــاف 

الطائــرات، مبــا يف ذلــك العمليــات التــي تقــع مــن خــالل الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة.

ــل  وينــص كل مــن اتفاقيــة قمــع األفعــال غــر املرشوعــة املتعلقــة بالطــران املــدين الــدويل والروتوكــول املكمِّ

ــون عــن  ــن يقوم ــك الذي ــك مســؤولية أولئ ــن واملنظِّمــن، وكذل ــة للمديري ــداً عــى املســؤولية الجنائي ــا، تحدي له

علــم مبســاعدة الجــاين عــى التهــرب مــن التحقيــق أو املالحقــة القضائيــة أو العقــاب. كــام إنَّ أي شــخص يقــوم 

ــوق.  ــد موث ــروف إىل أنَّ التهدي ــر الظ ــا تش ــا عندم ــؤوالً جنائيًّ ــر مس ــوز أن يعت ــا يج ــة م ــكاب جرمي ــد بارت بالتهدي

ورهــن بعــض الــرشوط املعينــة، يجــوز املعاقبــة عــى االتفــاق عــى املســاهمة يف أي جرميــة، ســواء ارتُكبــت، أم 

مل تُرتكــب، فعــالً. كــام يجــوز اعتبــار أي كيــان قانــوين تحــت طائلــة املســؤولية الجنائيــة، إذا مــا نــصَّ عــى ذلــك 

ــق. القانــون الوطنــي املطبَّ

)4)) الوثيقة S/22393، املرفق األول؛ الوثائق الرمسية جمللس األمن، السنة السادسة واألربعون، ملحق كانون الثاين/يناير، وشباط/فرباير، وآذار/مارس )99).



 منهــاج التدريــب القانونــي علــى مكافحــة اإلرهــاب - النميطــة 422

ال اتفاقية قمع األفعال غر املرشوعة املتعلقة بالطران املدين الدويل وال الروتوكول امللحق بها ساريا املفعول. والجهة 

الوديعة هي منظمة الطران املدين الدويل.

مجلس األمن والتهديدات اإلرهابية للطريان املدين

ــي  ــدات الت ــه للتهدي ــص بكامل ــرار مخصَّ ــو أول ق ــرار 2309 )2016(، وه ــن الق ــس األم ــذ مجل ــام 2016، اتخ يف ع

تشــكلها الجامعــات اإلرهابيــة ألمــن الطــران عــى الصعيــد العاملــي. ويف هــذا الســياق، يُفــرض أن الــدور الرئيــي 

ــق الفعــال  ــز وتشــجيع التطبي ــدويل لتعزي ــدول األعضــاء ومنظمــة الطــران املــدين ال ــه كل مــن ال ــع ب يجــب أن يضطل

ــدويل. ــدين ال ــران امل ــة الط ــن منظم ــا م ــوىص به ــات امل ــر واملامرس للمعاي

وتشمل التدابر املتوخاة األخرى: 

كفالــة وجــود تدابــر فعالــة تســتند إىل تقييــم املخاطــر يف املطــارات، بســبل منهــا تعزيــز التفتيــش والفحــوص 	 

األمنيــة وأمــن املرافــق، مــن أجــل كشــف وردع الهجــامت اإلرهابيــة ضــد الطــران املــدين؛

ــذاً فعــاالً يف أرض الواقــع عــى أســاس مســتمر ومســتدام، بســبل منهــا توفــر 	  ــذ هــذه التدابــر تنفي ــة تنفي كفال

املــوارد املطلوبــة، واســتخدام عمليــات فعالــة ملراقبــة الجــودة ومامرســة الرقابــة، وتعزيــز ثقافــة أمنيــة فعالــة 

ــة يف مجــال الطــران املــدين؛ ــع املنظــامت املعني داخــل جمي

تعزيــز إجــراءات التفتيــش األمنيــة باملســح اإللكــروين وبــذل أقــى الجهود مــن أجــل النهــوض بالتكنولوجيات 	 

الجديــدة والتقنيــات املبتكــرة واســتخدامها وتبادلهــا بهــدف الوصــول بالقــدرة عــى كشــف املتفجــرات وغرهــا 

مــن األخطــار إىل أقصاهــا، وفضــالً عــن تعزيــز التعــاون والتــآزر والتشــارك يف الخــرات فيــام يتعلــق بتطويــر 

تكنولوجيــات التفتيــش األمنــي؛

مواصلــة التحــاور يف مــا يتعلــق بأمــن الطــران والتعــاون مــن خــالل تبــادل املعلومــات، قــدر اإلمــكان، بشــأن 	 

التهديــدات واملخاطــر ومواطــن الضعــف، عــن طريــق التعــاون عــى اتخــاذ تدابــر محــددة مــن أجــل التصــدي 

لهــا، ومــن خــالل العمــل، عــى أســاس ثنــايئ، مــن أجــل تيســر الضامنــات املتبادلــة بشــأن أمــن الرحــالت 

الجويــة بــن أرايض الــدول األعضــاء.

ــافرين إىل 	  ــن املس ــبقة ع ــات مس ــم معلوم ــاء بتقدي ــدول األعض ــة يف أرايض ال ــران العامل ــزام رشكات الط إل

الســلطات الوطنيــة املختصــة لــي تتمكَّــن مــن اكتشــاف حــاالت قيــام األفــراد الذيــن حددتهــم اللجنــة عمــالً 

ــك  ــول تل ــة دخ ــا، أو مبحاول ــادرة أراضيه ــرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015( مبغ بالق

ــة. ــرات مدني ــن طائ ــى م ــا ع األرايض أو عبوره

الصكوك املتعلقة بوضع الضحايا  -2-1-2-2

تقتــي اتفاقيــة منــع وقمــع الجرائــم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمتّعــن بحاميــة دوليــة، مبــن فيهــم املوظفــون 

الدبلوماســيون،)15( بــأن تجــرِّم الــدول األطــراف أي اعتــداءات عنيفــة عــى رؤســاء الــدول ووزراء الخارجيــة وأفــراد 

أرسهــم، وكذلــك عــى املوظفــن الدبلوماســين املتمتّعــن مبوجــب القانــون الــدويل بالحــق يف حاميــة خاصــة. 

وميكــن االطــالع عــى مصطلــح "املوظفــون الدبلوماســيون" والظــروف التــي يحــق لهــم يف ظلهــا التمتُّــع برتيبــات 

ــا للعالقــات الدبلوماســية لعــام 1961.)16( ويف حــن تقتــي اتفاقيــة منــع وقمــع  ــة فيين حاميــة خاصــة، يف اتفاقي

)5)) قرار اجلمعية العامة 66)3 )د-28(، املرفق.

)6)) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 500، الرقم 0)73.
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ــم  ــيون، تجري ــون الدبلوماس ــم املوظف ــن فيه ــة، مب ــة دولي ــن بحامي ــخاص املتمتع ــد األش ــة ض ــم املرتكب الجرائ

االعتــداءات عــى األشــخاص املتمتعــن بالحاميــة، فهــي ال تتنــاول مــا إذا كان يجــب أن يتضمــن القصــد الجنــايئ 

الــالزم العلــم بوضــع الضحيــة املشــمول بالحاميــة.

االتفاقيــة بشــأن منــع وقمــع الجرائــم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمتعــن بحاميــة دوليــة نافــذة املفعــول. والجهــة 

الوديعــة لالتفاقيــة هــي األمــن العــام لألمــم املتحــدة.

أمــا االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة أخــذ الرهائــن، فتقتي تجريــم أي توقيــف ألّي شــخص، ال املوظفن الدبلوماســين 

فحســُب، أو احتجــازه أو التهديــد بقتلــه أو إيذائــه أو االســتمرار يف احتجــازه، مــن أجل إجبــار أيِّ دولــة أو منظمة دولية 

أو أشــخاص أو شــخص مــا عــى فعــٍل مــا أو االمتنــاع عــن فعــٍل مــا. لكــن هــذه االتفاقيــة ال تتنــاول ســوى أفعــال 

االحتجــاز ومــا يتصــل بهــا مــن تهديــدات، وليــس مــا يرتــب عــى ذلــك مــن وفــاة أو إصابــة؛ كــام أنهــا ال تُطبَّــق إال 

عندمــا يكــون هنــاك بُعــد دويل يف الحــدث الواقــع. وأمــا أفعــال أخــذ الرهائــن التــي تنطبــق عليهــا اتفاقيــات جنيــف 

لعــام 1949 وبرتوكوالتهــا اإلضافيــة فهــي مســتثناة مــن نطــاق تطبيــق االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة أخــذ الرهائــن.

االتفاقية الدولية املناهضة أخذ الرهائن نافذة املفعول. والجهة الوديعة لالتفاقية هي األمن العام لألمم املتحدة.

الصكــوك املتعلقة بالتفجريات اإلرهابية ومتويل اإلرهاب واإلرهاب النووي  -3-1-2-2

مــع أنَّ عنــوان االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة بالقنابــل)17( يشــر إىل الهجــامت بالقنابل فقط، فهي تشــمل 

ــر أو غــره مــن األجهــزة  أيضــا أســلحة الدمــار الشــامل حيــث تقتــي تجريــم القيــام عــن عمــٍد بوضــع جهــاز متفجِّ

املميتــة أو باســتعامله بقصــد إزهــاق أرواح أو إحــداث إصابــات بدنيــة خطــرة أو خســائر اقتصاديــة فادحــة. ويعــرَّف 

مــة إلزهــاق  ــه: أّي أســلحة أو أجهــزة متفّجــرة أو حارقــة مصمَّ ــة” بأن ــر أو غــره مــن األجهــزة املميت “الجهــاز املتفجِّ

ــة جســيمة؛ أو أّي ســالح  ــة خطــرة؛ أو أرضار مادي ــات بدني األرواح أو لديهــا القــدرة عــى إزهاقهــا أو إلحــداث إصاب

أو جهــاز مصّمــم إلزهــاق األرواح أو لديــه القــدرة عــى إزهاقهــا أو إلحــداث إصابــات بدنيــة خطــرة أو أرضار ماديــة 

جســيمة نتيجــة إطــالق أو نــرش أو تأثــر املــواد الكيميائيــة الســامة، أو العوامــل البيولوجيــة أو التكســينات، أو املــواد 

املامثلــة أو اإلشــعاع أو املــواد املشــّعة”. ولكــن هــذه االتفاقيــة ال تحكــم أنشــطة القوات املســلحة أثناء نـــزاع مســلّح.

ــن  ــي األم ــة ه ــة لالتفاقي ــة الوديع ــول. والجه ــذة املفع ــل ناف ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي االتفاقي

ــدة. ــم املتح ــام لألم الع

االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب)18( تقتي أن تجرِّم الدول األطراف تّرف أي شخص يقوم:

]...[ بــأي وســيلة كانــت، مبــارشة أو غــر مبــارشة، وبشــكل غــر مــرشوع، وبإرادتــه، بتقديــم أو جمــع أمــوال 

ــا، للقيــام: ــا أو جزئيًّ ــة اســتخدامها، أو هــو يعلــم أنهــا ستســتخدم كليًّ بنيّ

)7)) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 49)2، الرقم 7)375.

)8)) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 78)2، الرقم 38349.



 منهــاج التدريــب القانونــي علــى مكافحــة اإلرهــاب - النميطــة 442

ــدد يف  ــف املح ــق وبالتعري ــواردة يف املرف ــدات ال ــدى املعاه ــاق إح ــة يف نط ــكِّل جرمي ــل يش بعم )أ( 

أو املعاهــدات؛  هــذه 

بــأي عمــل آخــر يهــدف إىل التســبُّب يف مــوت شــخص مــدين أو أّي شــخص آخــر، أو إصابتــه بجــروح  )ب( 

بدنيــة جســيمة، عندمــا يكــون هــذا الشــخص غــر مشــرك يف أعــامل عدائيــة يف حالــة نشــوب نـــزاع مســلح، 

هــا لرويــع الســكان، أو إلرغــام حكومــة  عندمــا يكــون غــرض هــذا العمــل، بحكــم طبيعتــه أو يف ســياقه، موجَّ

أو منظمــة دوليــة عــى القيــام بــأي عمــل أو االمتنــاع عــن القيــام بــه.

ــوك  ــن الصك ــعة م ــاق تس ــا يف نط ــب عليه ــم املعاقَ ــاب الجرائ ــل اإلره ــع متوي ــة لقم ــة الدولي ــن االتفاقي وتتضمَّ

ــم  ــر تقدي ــرُّف يُحظَ ــن الت ــاً م ــا أنواع ــا، باعتباره ــا العتامده ــابقة بتاريخه ــاب، الس ــة باإلره ــة ذات الصل العاملي

ــا. ــن أجله ــا م ــوال أو جمعه األم

ــة  ــة االتفاقي ــة وصيغ ــة تشــبه بني ــا اللغوي ــاب وصيغته ــل اإلره ــة لقمــع متوي ــة الدولي ــن االتفاقي ــة تكوي ــع أن بني وم

ــط  ــل التخطي ــات مراح ــاول عملي ــا تتن ــن أنه ــأيت م ــا ت ــإن أهميته ــل، ف ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم الدولي

ــق هــذه النتيجــة بوســيلتن: فهــي، بــدال مــن حظــر  ــا. وهــي تحقِّ واإلعــداد التــي تســبق كل اعتــداء إرهــايب تقريب

ــة  ــط باإلرهــاب، تجــرِّم أعــامل اإلعــداد والدعــم اللوجســتية غــر العنيف ــف املرتب شــكل معــنَّ مــن أشــكال العن

التــي تتيــح اإلمكانيــة لقيــام جامعــات إرهابيــة، وكذلــك لحــدوث عمليــات إرهابيــة، خطــرة الشــأن، وتزيــل أّي لَبس 

بالنــص رصاحــة عــى أنــه ليــس مــن الــالزم أن يــؤدي توفــر األمــوال أو جمعهــا املحظوريــن إىل عمــل مــن أعــامل 

ــا إال بترشيعــات تجــرِّم  العنــف. ولــن يتــأىت الوفــاء بــكل املعايــر الدوليــة املنطبقــة عــى متويــل اإلرهــاب وفــاًء تامًّ

الفعــل الجنــايئ املنصــوص عليــه يف االتفاقيــة، ال بالتعويــل عــى التواطــؤ والتآمــر وغســل األمــوال أو غــر ذلــك 

مــن الجرائــم الخاصــة بتمويــل اإلرهــاب عــى التحديــد.

االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب نافذة املفعول. والجهة الوديعة لالتفاقية هي األمن العام لألمم املتحدة.

تعــرِّف االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعــامل اإلرهــاب النــووي الجرائــم مــن قبيــل حيــازة أو اســتعامل مــواد إشــعاعية أو 

ــة خطــرة أو أرضار  ــات بدني ــرش إشــعاعات بقصــد التســبُّب يف حــاالت مــوت أو إصاب ــاز ن ــووي أو جه متفجــر ن

ــووي أو  ــق ن ــتعامل مرف ــعاعي، أو اس ــاز إش ــعاعية أو جه ــواد إش ــتعامل م ــة؛ واس ــكات أو بالبيئ ــة باملمتل جوهري

اإلرضار بــه عــى نحــو يــؤدي إىل مخاطــر إطــالق مــواد إشــعاعية بقصــد التســبُّب يف حــاالت مــوت أو إصابــات 

بدنيــة خطــرة أو أرضار جوهريــة باملمتلــكات أو بالبيئــة، أو بقصــد إجبــار شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أو منظمــة 

دوليــة أو دولــة عــى فعــل أي عمــل أو االمتنــاع عــن فعلــه.

ــة خصيصــا للتســبُّب بإحــداث أذى  ــة املركَّب ــح أكــر عــى األجهــزة النووي ــم عــى نحــو رصي ــز هــذه الجرائ وتركِّ

ــة  ــة الحامي ــل اتفاقي ــة)19( وتعدي ــواد النووي ــة للم ــة املادي ــة الحامي ــورة يف اتفاقي ــزة املذك ــه األجه ــام تحدث ــد م أش

املاديــة للمــواد النوويــة،)20( مــع أن االتفاقيــة والتعديــل عــام 2005 يحتويــان أيضــا عــى أحــكام تحظــر اســتعامل 

هــذه املــواد لغــرض إحــداث أذى، أو رسقتهــا أو ســلبها أو اختالســها، أو الحصــول عليهــا بــأي وســيلة أخــرى غــر 

قانونيــة، وكذلــك اللجــوء إىل التهديــد فيــام يتعلــق بهــذه األغــراض. 

)9)) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 456)، الرقم )2463.

)20) اعتمد يف 8 متوز/يوليه 2005 من قبل املؤمتر املعين بالنظر يف التعديالت املقرتحة على اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية، واعتمادها.
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ــة  ويعــرف الصــكان كالهــام املصطلحــات املســتخدمة فيهــام، ويجــب أن يراجــع الخــراء هــذه التعاريــف بعناي

ــق  ــة "املرف ــى حامي ــا ع ــان مع ــص االتفاقيت ــال، تن ــبيل املث ــى س ــة. وع ــات الالزم ــوغ الترشيع ــة ص ــاء عملي أثن

ــراء  ــب خ ــد يرغ ــه، ق ــاًء علي ــن. وبن ــن الصكَّ ــة يف هذي ــة مختلف ــرَّف بصيغ ــح مع ــذا املصطل ــنَّ ه ــووي"، لك الن

الصياغــة القانونيــة الوطنيــون يف التشــاور مــع مستشــارين قانونيــن مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخدرات 

ــات  ــة يف الترشيع ــارب واالزدواجي ــاالت التض ــاب ح ــة اجتن ــة بغي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال ــة وم والجرمي

ــن الصكــن. ــذة لهذي ــة املنف الداخلي

االتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب النووي نافذة املفعول. والجهة الوديعة لالتفاقية هي األمن العام لألمم املتحدة

تحتوي النميطة 6 عى معلومات متعمقة وتحليل ومواد تدريبية تتناول اإلرهاب النووي.

الصكــوك املتعلقة باملالحة البحرية واملنصات الثابتة  -4-1-2-2

تحتوي النميطة 5 عى معلومات متعمقة وتحليل ومواد تدريبية تتناول اإلرهاب البحري.

تجمــع اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة بــن العديــد مــن األحــكام 

التــي اســتُحدثت يف العقــود الزمنيــة الســابقة مــن أجــل التصــدي للهجــامت عــى الطائــرات. وقــد اعتمــدت عقــب 

ــام  ــا يف ع ــى متنه ــب ع ــل راك ــط وقت ــر املتوس ــة Achille Lauro يف البح ــالت البحري ــرة الرح ــاف باخ اختط

1985. ويقتــي االتفــاق تجريــم االســتيالء عــى أي ســفينة، أو إلحــاق رضر بهــا أو مبــا تحملــه عــى متنهــا، مــام 

يُحتمــل أن يعــرِّض للخطــر ســالمة مالحتهــا؛ أو إدخــال أجهــزة أو مــواد قــد تعــرِّض الســفينة للخطــر؛ أو تعريــض 

ســالمة املالحــة للخطــر بإلحــاق رضر جســيم مبرافــق املالحــة وإصابــة أي شــخص أو قتلــه فيــام يتعلــق بارتــكاب 

الجرائــم الســابق ذكرهــا. 

ع بروتوكول قمع األعامل غر املرشوعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القامئة يف الجرف القاري  ويوسِّ

مدى الترفات التي يتعن تجرميها فيام يتعلق باملنصات الثابتة.

هــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة والروتوكــول امللحــق بهــا املتعلــق  اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجَّ

ــاريا  ــاري س ــرف الق ــة يف الج ــة القامئ ــات الثابت ــالمة املنص ــد س ــة ض ه ــة املوجَّ ــر املرشوع ــامل غ ــع األع بقم

املفعــول كالهــام. والجهــة الوديعــة هــي املنظمــة البحريــة الدوليــة.

ــكل  ــن ب ــن امللحق ــى الروتوكول ــة، ع ــة الدولي ــة البحري ــة املنظم ــام 2005، برعاي ــاوض يف ع ــرى التف ــد ج وق

مــن اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة واتفاقيــة قمــع األعــامل غــر 

هــة ضــد ســالمة املنصــات الثابتــة القامئــة يف الجــرف القــاري. وينــص هــذان الصــكان عــى أنــه  املرشوعــة املوجَّ

ــن الســابقن.  حــن يبــدأ رسيانهــام بعــد توفــر العــدد الــالزم مــن االعتــامدات يجــب الجمــع بينهــام وبــن الصكَّ

ويجــرِّم االتفاقــان الجديــدان أفعــاالً إضافيــة، ومنهــا: اســتخدام مــواد أو أســلحة، متفّجــرة أو إشــعاعية أو بيولوجيــة 
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ــة فادحــة أو رضرا  ــاة أو إصاب ــة يُحتمــل أن تســبِّب وف ــا بطريق ــا منه ــة، ضــد ســفينة أو تريفه ــة أو نووي أو كيميائي

جســيام؛ أو تريــف مــواد خطــرة أو مؤذيــة يُحتمــل أن تســبِّب وفــاة أو إصابــة فادحــة أو رضرا جســيام؛ أو اســتخدام 

ســفينة بطريقــة تســبِّب وفــاة أو إصابــة فادحــة أو رضرا جســيام؛ أو التهديــد بفعــل ذلــك.

ومــن شــأن الروتوكــول امللحــق باتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة 

أن يفتــح آفاقــا جديــدة يف مجــال مكافحــة الجرائــم املرتكبــة يف البحــر عندمــا يدخــل حيــز النفــاذ. ولــدى توســيع 

ــم  ــب جرائ ــاب إىل جان ــة اإلره ــددة ملكافح ــا مح ــول أحكام ــاف الروتوك ــه، أض ــب تجرمي ــلوك الواج ــاق الس نط

ــلطات  ــن س ــا ميك ــارا قانوني ــاف إط ــه أض ــمة أن ــب الحاس ــن الجوان ــامل. وم ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــل بانتش تتص

الــدول مــن اعتــالء مــن الســفن يف عــرض البحــر عندمــا يشــتبه يف أنهــا ارتكبــت أيــا مــن الجرائــم املقــررة حديثــا. 

ــة القامئــة  وبروتوكــول عــام 2005 بشــأن قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة املنصــات الثابت

هــة ضــد  ــع مــدى الجرائــم املشــمولة يف بروتوكــول قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجَّ يف الجــرف القــاري يوسِّ

ــة إذا  ــخص جرمي ــب الش ــام 1988. ويرتك ــرم يف ع ــاري، امل ــرف الق ــة يف الج ــة القامئ ــات الثابت ــالمة املنص س

هــاً لرويــع  اســتوفيت الــرشوط التاليــة: )أ( عندمــا يكــون الغــرض مــن هــذا العمــل، بحكــم طبيعتــه أو ســياقه، موجَّ

الســكان أو إلرغــام حكومــة أو منظمــة دوليــة عــى القيــام بعمــل مــا أو االمتنــاع عــن القيــام بــه، و)ب( إذا اســتخدم 

الشــخص عــى نحــو غــر مــرشوع وعــن عمــد، ضــد منصــة ثابتــة أو منهــا أو رصَّف منهــا، أي مــواد متفجــرة أو مــواد 

ــة  ــاة أو إصاب ــبب يف وف ــل أن يتس ــبب أو يحتم ــو يتس ــى نح ــة، ع ــة أو نووي ــة أو كيميائي ــلحة بيولوجي ة أو أس ــعَّ مش

خطــرة أو رضر أو رصَّف مــن منصــة ثابتــة زيتــاً أو غــازاً طبيعيًّــا مســيالً أو مــادة خطــرة أو مــادة ضــارة أخــرى بكميات 

أو تركيــز مــام يســبب أو يُرجــح أن يُســبب الوفــاة أو إصابــة جســيمة أو رضر بالغــاً؛ أو هــدد، تهديــداً مرشوطــاً أو غــر 

مــرشوط، طبقــاً ملــا ينــصُّ عليــه القانــون الوطنــي، بارتــكاب جــرم. وتشــمل مــادة جديــدة جــرم القيــام عــى نحــو 

غــر مــرشوع وعــن عمــد بإصابــة أو قتــل أي شــخص بخصــوص ارتــكاب أيٍّ مــن الجرائــم؛ والــرشوع يف ارتــكاب 

جرميــة؛ والتواطــؤ عــى ارتــكاب جرميــة؛ وتنظيــم أو توجيــه أشــخاص آخريــن الرتــكاب جرميــة.

اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة الوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة واتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة 

املوجهــة ضــد ســالمة املنصــات الثابتــة القامئــة يف الجــرف القــاري والروتوكــوالن امللحقــان بهــام نافذتــا املفعــول. 

والجهــة الوديــع لكلتيهــام هــي األمــن العــام لألمــم املتحــدة.

الصكــوك املتعلقة بالحامية املادية للمواد النووية  -5-1-2-2

ــوين  ــار القان ــاول اإلط ــة تتن ــواد تدريبي ــل وم ــة وتحلي ــات متعمق ــى معلوم ــالع ع ــة 6 لالط ــر النميط انظ

ــة. ــواد النووي ــة للم ــة املادي للحامي

ــل  ــاء النق ــددة أثن ــواد مح ــل م ــة ونق ــوص حامي ــات بخص ــة التزام ــواد النووي ــة للم ــة املادي ــة الحامي ــئ اتفاقي تنش

ــام عــى نحــو غــر مــرشوع  ــدول األطــراف أن تجــرِّم القي ــة مــن ال ــدويل. وتقتــي أيضــاً مــن كل دول ــووي ال الن

مبناولــة املــواد النوويــة أو التهديــد بهــا؛ أو رسقــة هــذه املــواد أو أي شــكل آخــر غــر مــرشوع لحيازتهــا أو طلبهــا 

عــى أي نحــو آخــر غــر مــرشوع؛ أو التهديــد بحيازتهــا عــى نحــو غــر مــرشوع مــن أجــل إجبــار شــخص أو منظمة 

ــرى  ــرار الصكــوك األخ ــدويل عــى غ ــاون ال ــات للتع ــى آلي ــة ع ــتمل االتفاقي ــا. وتش ــر م ــى أم ــة ع ــة أو دول دولي

املدروســة يف هــذا القســم.
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اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية نافذة املفعول. والجهة الوديعة لالتفاقية هي املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ــل  هــة ضــد مرفــق نــووي أو للتدخُّ ــة فيجــرِّم أي أعــامل موجَّ ــة للمــواد النووي ــة املادي ــة الحامي وأمــا تعديــل اتفاقي

فيــه مــام يحتمــل أن يســبب إصابــة فادحــة أو رضرا خطــرا، وكذلــك نقــل هــذه املــواد إىل دولــة مــا أو منهــا مــن 

دون إذن قانــوين، وطلــب الحصــول عــى مــواد نوويــة بالتهديــد بالقــوة أو باســتعاملها، والتهديــد باســتعامل هــذه 

املــواد للتســبُّب يف وفــاة أي شــخص أو إصابتــه إصابــة خطــرة أو إلحــاق أرضار جســيمة باملمتلــكات أو بالبيئــة 

ــام بفعــل مــا. وبســبب أوجــه  ــة عــى القي ــة أو دول ــار شــخص أو منظمــة دولي أو بارتــكاب جرميــة مــن أجــل إجب

التشــابه مــع االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعــامل اإلرهــاب النــووي، ينبغــي النظــر إىل الصكــن معــا، ألغــراض التنفيــذ 

والتدريــب عــى الســواء.

للوكالة  العام  املدير  هي  للتعديل  الوديعة  والجهة  املفعول.  نافذ  ليس  النووية  للمواد  املادية  الحامية  التفاقية  التعديل 

الدولية للطاقة الذرية

هل بعض الصكوك العاملية املعيَّنة ملكافحة اإلرهاب أكرث صلة من غريها بالنسبة لبعض الدول؟

كثــرا مــا تتســاءل الــدول كيــف تكــون بعــض االتفاقيــات املعيَّنــة ذات صلــة بظروفهــا الخاصــة وملــاذا ينبغــي لهــا أن 

تعتمدهــا. فقــد يتســاءل عــى ســبيل املثــال بلــد غــر ســاحي كيــف ميكــن ألي كان عــى أراضيــه أن ينتهــك أحــكام 

اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة. وكثــرا مــا تُســاق الحجــة بأنــه يف حــال عــدم 

ــر  ــتيالء غ ــة أي اس ــك ملعاقب ــال هنال ــاحل، ال مج ــل الس ــات مقاب لة أو منصَّ ــجَّ ــفن مس ــري أو س ــاحل بح ــود س وج

مــرشوع عــى ســفينة مــا أو منصــة مــا. والــرد الرســمي عــى هــذه التســاؤالت هــو أنــه إذا انضمــت دولــة مــا إىل صــك 

معــن ملكافحــة اإلرهــاب، عندئــذ ال ميكنهــا قانونيــا أن تتجاهــل املتطلبــات الرئيســية التــي تقتضيهــا تلــك االتفاقيــة، 

مبــا يف ذلــك االلتــزام بتجريــم بعــض الترفــات املعيَّنــة.

وهنالــك أيضــا أســباب أكــر جوهريــة، لصالــح التنفيــذ الكامــل للمعاهــدات املتصلــة بالبحريــة مثــال بالنســبة لبلــد غــر 

ســاحي: فقــد يرتكــب رعايــاه جرائــم مرتبطــة بالبحريــة خــارج البلــد؛ وقــد يكــون مواطنــوه بــن الــركاب املهدديــن 

بالخطــر أو القتــى يف مثــل هــذه الجرائــم؛ وقــد توجــه عمليــة االســتيالء غــر املــرشوع عــى ســفينة مــا أو التهديــد بقتل 

الــركاب أو إتــالف املمتلــكات إلكــراه بلــد غــر ســاحي عــى إطــالق رساح ســجن مــا أو عــى االمتنــاع عــن القيــام 

بفعــل مــا؛ أو قــد يكــون مرتكــب الجرميــة موجــودا يف أرايض البلــد. وميكــن ســوق حجــج مامثلــة لصالــح الــدول 

غــر النوويــة التــي تصبــح أطرافــا يف صكــوك ذات صلــة باملجــال النــووي.

أنشطة للتمرين

بالنظــر إىل األحــكام ذات الصلــة وحالــة التصديــق الراهنــة بالنســبة إىل الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهاب، 

حــدد املتطلبــات التــي مــن شــأنها متكــن كل منهــا مــن الدخــول حيــز النفــاذ.

أسئلة للتقييم

أوضــح ملــاذا ميكــن للبلــدان غــر الســاحلية أن تســتفيد مــن االنضــامم إىل الصكــوك البحريــة، وملــاذا ينبغــي 

للــدول غــر النوويــة أن تصبــح أطرافــا يف املعاهــدات التــي تتنــاول املــواد النوويــة واإلرهــاب النــووي.
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وثائق مرجعية

النصوص الكاملة للصكوك العاملية التسعة عرش ملكافحة اإلرهاب	 
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2-2-2-  بنية تنظيمية مشرتكة يتبدى فيها نهج قائم عىل العدالة الجنائية 

ملكافحة اإلرهاب

ــي  ــة ملكافحــة اإلرهــاب. وهــذا يعن ــة الجنائي ــم عــى العدال ــارز قائ ــة يف أكرهــا نهــج ب ــد الصكــوك العاملي تجسِّ

ــة يف النظــام  ــون هــي املحــركات املركزي ــة إلنفــاذ القان ــة واملؤسســات الوطني ــة الوطني أن نظــم املحاكــم الجنائي

القضــايئ الجنــايئ األمنــي. ومــن ثــم فــإنَّ التنســيق بــن ســلطات إنفــاذ القانــون واالدعــاء العــام والقضــاء عامــل 

رئيــي يف هــذا النهــج. 

ويسلط هذا القسم يف النميطة الضوء عى الجوانب التالية من الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب:

نطاق التطبيق	 

متطلبات التجريم	 

الوالية القضائية ومبدأ “إما التسليم وإما املحاكمة”	 

آليات للتعاون الدويل )تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة(	 

التطبيق نطاق   -1-2-2-2

ــة  ــة القضائي ــن املالحق ــراف م ــدول األط ــن ال ــة متكِّ ــاب بصيغ ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــت الصك ــد وضع لق

لألفعــال التــي ترتكبهــا جهــات غــر تابعــة للــدول� وهــذا يبــدو منطقيــا إذا علمنــا أن الصكــوك يف حــد ذاتهــا تقــوم 

عــى أســاس فكــرة التعــاون بــن الــدول.

ــن  ــراد الذي ــة أو األف ــي يســلكها عمــالء الدول ــات الت ــع الترف ــة التعامــل م ــر مســألة كيفي غــر أنَّ هــذا النهــج يث

ــة  ــة ملكافح ــوك العاملي ــق الصك ــاق تطبي ــن نط ــتثناة م ــر مس ــال غ ــذه األفع ــع أن ه ــة. وم ــم دول ــون باس يترف

ــا. ــارشة يف أيٍّ منه ــملها مب ــا ال تش ــاب فإنه اإلره

ــتذكر يف  ــل، تس ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــد االتفاقي ــدت بع ــي اعتم ــوك الت ــع الصك وإنَّ جمي

ديباجتهــا، قــرار الجمعيــة العامــة 60/49 لعــام 1994 بشــأن التدابــر الراميــة إىل القضــاء عــى اإلرهــاب الــدويل، 

ــاب  ــامل اإلره ــع أع ــة لجمي ــة القاطع ــا اإلدان ــدة تأكيده ــم املتح ــاء يف األم ــدول األعض ــه ال ــادت في ــذي أع وال

ــا كان مرتكبوهــا.  ــام ارتكبــت وأيًّ ــة ال ميكــن تســويغها، أين ــار أنهــا أعــامل إجرامي وأســاليبه ومامرســاته عــى اعتب

ويعنــي ذلــك، مــن حيــث املبــدأ عــى األقــل، أنــه لغــرض تطبيــق املعاهــدات، ال شــأن يف الواقــع لوضــع الجــاين 

ــة ملكافحــة اإلرهــاب. املزعــوم يف إطــار الصكــوك العاملي

ــوق  ــس الحق ــا مي ــك م ــس هنال ــه لي ــل بأن ــدأ القائ ــاب املب ــة اإلره ــوك مكافح ــريس صك ــة، تُ ــة ثاني ــن جه وم

وااللتزامــات واملســؤوليات األخــرى للــدول واألفــراد مبوجــب القانــون الــدويل. ولذلــك مــن املهــم أن يتحــدد يف 

الفــروع األخــرى مــن القانــون الــدويل مــا إذا كانــت تحتــوي عــى أحــكام تنــص عــى اســتثناءات مــن املالحقــة 

ــم. ــي الجرائ ــات مرتكب ــة لبعــٍض مــن فئ الجنائي

ومــن الناحيــة العمليــة، فــإنَّ هــذا يتطلــب إنعــام النظــر يف االســتثناءات املحــددة املنصــوص عليهــا يف املعاهــدات 

ذاتهــا وكذلــك يف تفاعلهــا مــع القانــون الــدويل بشــأن الحصانــات الدبلوماســية وحصانــات الــدول� وينتــج عــن 

ــون املعاهــدات )انظــر  ــدويل العــريف وقان ــون ال ر يف كلٍّ مــن القان ــد املتجــذِّ ــوين املعقَّ ــك هــذا اإلطــار القان ذل

دراســة الحالــة يف هــذا القســم(.
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وإضافــة إىل ذلــك، فــإنَّ تطبيــق الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب يوجــب وجــود بعــض العنــارص عــر الوطنية 

يف الجرائــم املقــررة. ويعمــد كل صــك إىل صــوغ تفصيــي لهــذا االشــراط بأســلوب مختلــف. فاملــادة 13 مــن 

االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة أخــذ الرهائــن مثــال تعــرِّ عــن هــذا االشــراط كــام يــي: "ال تنطبــق هــذه االتفاقيــة إذا 

ارتُكــب الُجــرم داخــل دولــة واحــدة وكان املدعــى ارتكابــه الجــرم والضحايــا مـــن رعايــا تلــك الدولــة، وإذا عر عى 

املدعــى ارتكابــه الجــرم يف إقليــم تلــك الدولــة".

هــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة اشــراطا  وتحتــوي املــادة 4 مــن اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجَّ

ــت الســفينة تبحــر أو مخطــط لهــا أن  ــة إذا كان ــق هــذه االتفاقي ــة: "تنطب ــة مبجــال املالحــة البحري ــه صل ــال ل مامث

تبحــر يف ميــاه أو مــن خاللهــا أو منهــا، تقــع مــا بعــد التخــوم الخارجيــة للميــاه اإلقليميــة لدولــة مبفردهــا، أو التخــوم 

الجانبيــة ملياههــا اإلقليميــة مــع دول مجــاورة. ويف الحــاالت التــي ال تنطبــق فيهــا االتفاقيــة عمــال بالفقــرة 1، فإنهــا 

تنطبــق مــع ذلــك عندمــا يكــون مرتكــب الجرميــة أو املدعــى أنــه ارتكبهــا يف إقليــم دولــة طــرف خــالف الدولــة 

املشــار إليهــا يف الفقــرة 1."

ويبــدو أن االشــراط بــأن يكــون الجــرم ذا طابــع عابــر للحــدود الوطنيــة هــو نتيجــة مبــارشة للهــدف املتوخــى مــن 

صكــوك مكافحــة اإلرهــاب: وهــو تيســر التعــاون الــدويل ألغــراض كفالــة النجــاح يف املالحقــات القضائيــة. وأمــا 

إذا كان ارتــكاب عمــل إرهــايب دون أي تبعــات دوليــة، فــإن آليــات التعــاون الــدويل املتوخــاة يف صكــوك مكافحــة 

اإلرهــاب لــن يكــون مثــة رضورة الســتهالل العمــل بهــا. 

ا عندمــا يقــع التــرف  ومــن منظــور آخــر، فــإن نطــاق تطبيــق أي صــك عاملــي ملكافحــة اإلرهــاب محــدود جــدًّ

ــن  ــرة 2 م ــب الفق ــا. ومبوج ــا أم كان وطنيًّ ــواء أكان دوليًّ ــلح، س ــزاع مس ــياق نـ ــا يف س ــوف فيه ــي املوص اإلجرام

املــادة 19 يف االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة بالقنابــل، مثــال، "ال تــرسي هــذه االتفاقيــة عــى أنشــطة 

القــوات املســلحة خــالل رصاع مســلَّح، حســبام يفهــم مــن تلــك التعابــر يف إطــار القانــون اإلنســاين الــدويل". 

ويف حالــة النـــزاع املســلح، ومــن حيــث املبــدأ، تكــون الغلبــة لقواعــد القانــون اإلنســاين الــدويل ذات الصلــة عــى 

أســاس "قاعــدة التخصيــص".

ــياق  ــاب يف س ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــاب والصك ــة اإلره ــألة مكافح ــة 1 مس ــث يف النميط تُبح

ــدويل. ــاين ال ــون اإلنس القان

وأخــرا فــإن الحصانــة التــي يتمتــع بهــا العســكريون عمومــا مــن شــمولهم يف الواليــة القضائيــة للمحاكــم املدنيــة 

تفــرسِّ الحكــم التــايل الــوارد يف الفقــرة 2 مــن املــادة 19 يف االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة بالقنابــل: 

ــا بصــدد مامرســة  ــة م ــوات املســلّحة لدول ــا الق ــع به ــي تضطل ــة عــى األنشــطة الت "كــام ال تــرسي هــذه االتفاقي

واجباتهــا الرســمية بقــدر مــا تنظّــم بقواعــد أخــرى مــن القانــون الــدويل".

وباتِّبــاع املنطــق ذاتــه، فــإن اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة تســتثني 

الســفن الحربيــة مــن نطــاق تطبيقهــا. وعــى غــرار ذلــك، تســتثني اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة 

ضــد ســالمة الطــران املــدين الطائــرات املســتخدمة يف الخدمــات العســكرية.
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دراسة حالة

تستكشــف دراســة الحالــة هــذه التفاعــل املعقــد بــن نطــاق تطبيــق الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب 

ــا  ــدول. لنفــرض أن الســيد ســن، مــن رعاي ــات ال ــات الدبلوماســية وحصان ــي تحكــم الحصان والقواعــد الت

الدولــة ألــف، يطلــق متفجــرة يف مــكان عــام يف الدولــة بــاء. وقــد أنشــأت الدولــة بــاء واليــة قضائيــة ملالحقــة 

الجرائــم التــي ترتكــب يف أراضيهــا )فهــي طــرف يف االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة بالقنابــل(. 

ــى  ــاء ع ــة ب ــم يف الدول ــدرة املحاك ــن يف ق ــيد س ــوين للس ــع القان ــر الوض ــة تأث ــدى إمكاني ــر يف م ولننظ

مامرســة واليتهــا القضائيــة.

لنفرض أن السيد سن ليس عميل دولة وأنه ترف بصفته الشخصية:  )أ(   

هــذه هــي الفرضيــة التقليديــة التــي مــن أجلهــا وضعــت أصــال االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة 

بالقنابــل وغرهــا مــن الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب. وال مجــال للشــك يف أن محاكــم الدولــة بــاء 

ســوف تتمكــن مــن مامرســة واليتهــا الجنائيــة عــى الســيد ســن.

لنفرض أن السيد سن عميل للدولة ألف وأنه ترف بصفته مسؤوالً رسميًّا: )ب(   

يف هــذا الســيناريو، مرتكــب الجــرم هــو رســميا مســؤول رســمي وقــد تــرف مبوجــب تعليــامت مــن 

ــا، ويرتــب عــى ذلــك أن  ــة ألــف بصفتهــا كيان ــدأ، يعــزى الجــرم إىل الدول ــه. مــن حيــث املب حكومت

"الحصانــات الوظيفيــة" تصبــح قابلــة للتطبيــق. ومــن ثــم متنــع محاكــم الدولــة بــاء عــادًة مــن مامرســة 

واليتهــا القضائيــة عــى الســيد ســن، مــا مل تنـــزع ســلطات الدولــة ألــف هــذه الحصانــة. 

ومبــا أن الجــرم معــزو إىل الدولــة ألــف، فــإن هــذا النــوع مــن الحصانــة يشــكِّل اســتثناء مــن القانــون الجنــايئ 

ــة  ــة. ونتيج ــة القضائي ــت للمالحق ــع مؤق ــرد من ــس مج ــرم ولي ــه الُج ــب في ــذي ارتك ــد ال ــي يف البل املوضوع

لذلــك فــإنَّ الحصانــة ال تنتهــي عندمــا يتوقَّــف اعتبــار الســيد ســن عميــل دولــة.

والســيناريو املذكــور أعــاله ال ينــال مــن إمكانيــة الدولــة باء مــن اتخــاذ الخطــوات القانونية والدبلوماســية 

املناســبة للتمســك مبســؤولية الدولــة ألف عــى املســتوى الدويل.

لنفرض أن السيد سن ليس رسميًّا عميل دولة، ولكنه ترف باسم الدولة ألف: )ج(   

عــى الرغــم مــن أن الســيد ســن ليــس موظفــا رســميا يف الدولــة ألــف، فــإذا تقــرر أن الجــرم الــذي ارتكبــه 

ميكــن أن يعــزى إىل الدولــة ألــف، عندئــذ يكــون مشــموال بنفــس "الحصانــات الوظيفيــة" التــي ســبق ذكرهــا 

يف البنــد )ب( أعــاله، عــى أســاس أن الجــرم قيــد النظــر يعــزى إىل الدولــة وقــد نفــذه بصفتــه مســؤول دولــة. 

وهــذه هــي الحالــة حتــام فيــام لــو تــرف الســيد ســن مبوجــب تعليــامت رصيحــة مــن حكومتــه. ولكــن 

ــو أّن  ــال ل ــة. مــاذا ســيحدث مث ــد الواقــع، شــائكة وفيهــا قــدر مــن املجــاالت الرمادي الحــاالت، عــى صعي

الســيد ســن تــرف مبوجــب موافقــة ضمنيــة مــن جانــب الدولــة ألــف؟ هنالــك سلســلة مــن األحــكام ذات 

الحجيــة صــدرت عــن محكمــة العــدل الدوليــة توفــر مبــادئ توجيهيــة بصــدد هــذه املجــاالت الرماديــة. ففــي 

قضيــة طهــران)أ( عــام 1979 مثــال، تقــرر أّن قبــول الحــدث قيــد النظــر مــن جانــب الحكومــة، حتــى ولــو كان 

بعــد وقوعــه، يكــون كافيــا لــي تعــزى إليهــا األفعــال التــي ارتكبهــا بعــض األفــراد.

لنفرض أنَّ السيد سن مسؤول يف الدولة ألف، لكنه ترف بصفته الشخصية: )د(   

مــن حيــث املبــدأ، ال ميكــن أن تعــزى أفعــال الســيد ســن إىل الدولــة ألــف. وال تدخــل يف هــذا الســيناريو 

ــه  ــة أن ــا بحج ــن قضائي ــيد س ــة الس ــع مالحق ــا مين ــك م ــس هنال ــك، لي ــة لذل ــة. ونتيج ــات وظيفي أي حصان

ــة. رســميا مســؤول دول
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ــي  ــال الت ــي تشــمل األفع ــات الشــخصية"، الت ــد أنَّ أعضــاء الســلك الدبلومــايس تحميهــم أيضــا "الحصان بي

ــن  ــة املوظف ــة إىل حامي ــات يف الحاج ــذه الحصان ــويغ ه ــن تس ــخصية. ويكم ــم الش ــونها يف حياته ميارس

ــن  ــمية. وم ــم الرس ــم لوظائفه ــق أداءه ــأنه أن يعي ــن ش ــة م ــم الخصوصي ــل يف حياته ــن أي تدخ ــب م األجان

املقبــول عمومــا أن ميتــد هــذا النــوع مــن الحصانــات ليشــمل رؤســاء الــدول والحكومــات ووزراء الخارجيــة 

ــاء املهــامت الرســمية يف الخــارج. أثن

ومــع أّن الدولــة بــاء قــد ال تكــون قــادرة عــى إخضــاع الســيد ســن إلجــراءات املالحقــة الجنائيــة، فإنهــا ال 

يــزال مبقدورهــا أن تعلــن أنــه "شــخص غــر مرغــوب فيــه"، أي أنــه غــر مقبــول لــدى الدولــة بــاء ومــن ثــم 

يســتدعى إىل الدولــة ألــف.

وخالفــا للحصانــات الوظيفيــة، فــإّن الحصانــات الشــخصية يتوقــف تأثرهــا عندمــا يــرك الشــخص منصبــه. 

وبهــذا املفهــوم، ال تعفــي الحصانــات الشــخصية صاحبهــا مــن املســؤولية الجنائيــة، وإمنــا هــي منــع مؤقــت 

للمالحقــة القضائيــة. ويف هــذا الســيناريو، حاملــا يفقــد الســيد ســن الصفــة الدبلوماســية ويعــود إىل الدولــة 

بــاء، ميكــن تحريــك اإلجــراءات الجنائيــة بحقــه.

ومثــة نقطــة هامــة أخــرة: إذا بلغــت الجرائــم املذكــورة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب مســتوى 

الجرائــم الدوليــة )مثــل اإلبــادة العرقيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية(، عندئــذ ليــس هنالــك مــن 

حصانــة مــن الواليــة القضائيــة الجنائيــة.

)أ( موظفو الواليات املتحدة الدبلوماسيون والقنصليون يف طهران، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 980)، الصفحة 3.

أنشطة للتمرين

هــل تشــكل القيــود الراهنــة عــى نطــاق تطبيــق صكــوك مكافحــة اإلرهــاب عقبــة جديــة دون قيــام الــدول 	 

عــى نحــو فعــال باملالحقــة القضائيــة ملرتكبــي األعــامل اإلرهابيــة؟ ناقــش ذلــك.

أسئلة للتقييم

د القيــود املفروضــة عــى نطــاق تطبيــق الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب فيــام يتعلــق: مبختلف 	  حــدِّ

ــة الجــرم  ــب( وبأحــوال الســلم والــراع املســلح وبطبيع ــالً الدبلوماســين األجان ــات األشــخاص )مث فئ

)عــر الوطنــي أم املحــي(.
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وثائق مرجعية

قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 60/49 املتعلق بالتدابر الرامية إىل القضاء عى اإلرهاب الدويل	 

ــان 	  ــام 1977 امللحق ــان لع ــوالن اإلضافي ــطس 1949 والروتوك ــة 12 آب/أغس ــف املؤرخ ــة جني اتفاقي

ــدويل( ــاين ال ــون اإلنس ــام 1949 )القان ــف لع ــة جني باتفاقي

اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية	 

اتفاقية للعالقات القنصلية	 

اتفاقية األمم املتحدة بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضائية	 

التجريم متطلبات   -2-2-2-2

مثــة مكــوِّن رئيــي يف معظــم الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب وهــو التــزام الــدول األطــراف بإدخــال جرائــم 

جنائيــة معيَّنــة يف ترشيعاتهــا الوطنيــة. وتحتــوي أحــكام التجريــم الــواردة يف الصكــوك عــى عــدد مــن الســامت 

املشــركة، التــي ميكــن تلخيصهــا كــام يــي:

د كل تــرُّف إجرامــي بحســب عنــارصه املوضوعيــة واملاديــة )مثــال ذلــك التســبُّب بالتدمــر ووضــع 	  يُحــدَّ

املتفجــرات واالســتيالء عــى الطائــرات أو الســفن، وغــر ذلــك(. ويف بعــض الحــاالت، مثــة عنــر مكون 

آخــر مــن عنــارص الجرميــة وهــو التســبب يف الخطــر، بــرف النظــر عــام إذا كان تســبيب ذلــك الخطــر 

متعمــدا أم ال. وعــى ســبيل املثــال، ال تشــمل اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة ضد ســالمة 

الطــران املــدين جميــع أعــامل العنــف املرتكبــة عــى مــن طائــرة مــا، وإمنــا تتصــل بتلــك األفعــال التــي 

يحتمــل أن تعــرض الســالمة للخطــر.

العنــر الــذايت واملتعمــد املنــدرج ضمــن أحــكام التجريــم يشــرط أن يكــون الجــرم مرتكبــا “عمــدا أو عن 	 

قصــد”. وغالبــا مــا يكــون هــذا القصــد “العــام” مصحوبــا بقصــد “خــاص” )وهــو مثــالً القصــد اإلضــايف 

مــن جانــب املرتكــب "بالتســبب يف وفــاة أو يف إصابــات بدنيــة خطــرة"(.

متطلبات التجريم تتسع لتشمل جرائم املحاولة )الرشوع( والتواطؤ )اإلعانة والتحريض(.	 

ــات 	  ــى متطلب ــة ع ــوك الالحق ــل والصك ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــوي االتفاقي تحت

ــل  ــخاص تعم ــن األش ــة م ــب جامع ــن جان ــم م ــكاب الجرائ ــهام يف ارت ــاول اإلس ــة تتن ــم إضافي تجري

ــرك. ــرض مش ــق غ لتحقي

ال تحــدد أي اتفاقيــة طبيعــة ومقــدار العقوبــات التــي تُفــرض، ألنهــا تقتــر عــى اشــراط إقــرار جــزاءات 	 

مناســبة تأخــذ يف الحســبان الطابــع الخطــر للجرائــم.
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قصد إرهايب "خاص"؟

ــك  ــم )تل ــم. وإمنــا يشــرط بشــأن بضــع جرائ ــن أحــكام التجري ــران يف أيٍّ م ــاب" و"إرهــايب" ال تظه ــي "إره إنَّ كلمت

املوصوفــة يف االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة أخــذ الرهائــن، وبروتوكــول بشــأن قمــع األعــامال غــر املرشوعــة املوجهــة 

ضــد ســالمة املنصــات الثابتــة يف الجــرف القــاري، وبروتوكــول قمــع أعــامل العنــف غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد 

املطــارات التــي تخــدم الطــران املــدين الــدويل، والــذي يكمــل اتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد 

ســالمة الطــران املــدين( وجــود قصــد إضــايف يرمــي إىل تخويــف مجموعــة مــن الســكان أو إىل إجبــار حكومــة مــا 

عــى أن تقــوم بأفعــال معيَّنــة أو متتنــع عــن القيــام بهــا.

ــة  ــة ملكافح ــوك العاملي ــذ الصك ــن بتنفي ــات املعني ــي الترشيع ــة وصائغ ــات العام ــرِّري السياس ــص مق ــام يخ وفي

ــيام: ــار وال س ــا يف االعتب ــي أخذه ــي ينبغ ــائل الت ــن املس ــدد م ــاك ع ــاب، هن اإلره

ــس 	  ــرار مجل ــى ق ــل حت ــم، ب ــة” ألغــراض التجري ــال اإلرهابي ــك مــن صــك عاملــي يعــرّف “األفع ــس هنال لي

األمــن 1373 )2001( ال يحتــوي عــى مثــل هــذا التعريــف. وتبعــا لذلــك، يعــود األمــر إىل كل دولــة لــي 

ــة بصفتهــا هــذه وكيــف تفعــل ذلــك، وفقــا ملــا قــد  ــم األفعــال اإلرهابي تقــرر مــا إذا كانــت ترغــب يف تجري

يكــون لديهــا مــن التزامــات دوليــة وإقليميــة أخــرى ذات صلــة. وهــذا دون املســاس بالتــزام كل دولــة بتجريــم 

أنــواع الترفــات املذكــورة تحديــدا يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي هــي طــرف فيهــا.

إذا قــررت دولــة مــا أن تجــرّم األعــامل اإلرهابيــة، فينبغــي لهــا أن توجــه عنايــة خاصــة إىل الحــرص عــى أن 	 

تكــون الصيغــة اللغويــة املســتخدمة يف ترشيعاتهــا عــى قــدر كاف مــن الدقــة وعــدم الغمــوض لــي تالئــم 

متطلبــات صياغــة القانــون الجنــايئ، مبــا يف ذلــك اعتبــارات حقــوق اإلنســان.

بالنســبة إىل الــدول التــي تقــرر تجريــم األعــامل اإلرهابيــة، توفــر األحــكام الترشيعيــة النموذجيــة التــي وضعهــا 	 

ــد عبــارات  رات والجرميــة مبــادئ توجيهيــة ألغــراض الصياغــة وتقــرح خيــارات شــتى تجسِّ مكتــب املخــدِّ

الوصــف التــي توجــد يف مختلــف نصــوص األمــم املتحــدة والصكــوك القانونيــة اإلقليميــة.

وإضافــًة إىل ذلــك، فــإنَّ بعــض الصكــوك، ومنهــا مثــالً االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب، وبروتوكــول عــام 

2005 امللحــق باتفاقيــة قمــع األعــامل غــر املرشوعــة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة )وكذلــك أحــدث 

االتفاقيــات ذات الصلــة باملالحــة البحريــة( تقتــي مــن الــدول األطــراف أن تحــدد مســؤولية الكيانــات القانونيــة 

ــام شــخص مســؤول عــن إدارة أو  ــة( الواقعــة يف أراضيهــا أو املنظمــة مبوجــب قوانينهــا، إذا ق ــات االعتباري )الهيئ

تســير واحــد مــن هــذه الكيانــات، بصفتــه هــذه، بارتــكاب جرميــة منصــوص عليهــا يف الصكــن املشــار إليهــام 

أعــاله. وال تخــل هــذه املســؤولية مبســؤولية األفــراد الذيــن ارتكبــوا الجرائــم.

وكذلــك تســتطيع الــدول، مبوجــب الصكــن املشــار إليهــام أعــاله، أن تختــار مــا إذا كان ينبغــي أن تعتــر مســؤوليُة 

الكيانــات القانونيــة مســؤوليًة جنائيــة أم مدنيــة أم إداريــة. ويف غيــاب ترشيعــات وطنيــة بشــأن مســؤولية الكيانــات 

ــؤولية.  ــذه املس ــاص به ــم خ ــن حك ــي س ــة، ينبغ ــؤولية جنائي ــذه املس ــون ه ــة أن تك ــة، وإذا أرادت الدول القانوني

وعــالوة عــى ذلــك، قــد يتطلــب النــص عــى توقيــع جــزاءات مدنيــة أو إداريــة تعديــَل قوانــن أخــرى، وخصوصــاً 

قوانــن الــرشكات أو املصــارف.

دراسة حالة)أ(

“فاعل خري مشكوك يف أمره"

معلومات متهيدية

ــت عــى  ــا أدخل ــة ملكافحــة اإلرهــاب، وأنه ــع الصكــوك العاملي ــة طــرف يف جمي لنفــرض أن أزرقســتان دول

ــة. ــة الداخلي ــا الجنائي ــن قوانينه ــة ضم ــا الدولي ــع التزاماته ــب جمي ــو الواج النح
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ــه الكثــر مــن النــاس. وتكشــف  يحــدث هجــوم بقنبلــة يف ســوبرماركت يف أزرقســتان يذهــب ضحيت  -1

التحريــات أن املــال الــذي أُنفــق لــرشاء املتفجــرات قــد ُســحب مــن حســاب مــريف باســم مؤسســة الرخــاء، 

وهــي منظمــة غــر حكوميــة تهتــم رســميا مبشــاريع التخفيــف مــن وطــأة الفقــر، ولكــن ماضيهــا موضــع شــك. 

ــه أذن  ــر بأن ــة إىل ذلــك الحســاب املــريف. ويق ــة برقي ــري، حوال ــم، وهــو محســن ث ــد أرســل الســيد كري وق

بتحويــل الهبــة إىل مؤسســة الرخــاء، ولكنــه يدعــي أن غايتــه كانــت أن يصــل املــال إىل الفقــراء، متاشــيا مــع 

أهــداف املؤسســة املعلنــة رســميًّا. كــام يدعــي، يف حــال غيــاب أي نوايــا إجراميــة، أنــه ينبغــي ترئــة ذمتــه مــن 

تهمــة متويــل اإلرهــاب.

هل حجة السيد كريم مقبولة؟ وإذا مل تكن كذلك، فلامذا؟

ــل عــى وجــود  ــك دلي ــوي عــى متفجــرات. وهنال تكتشــف الرشطــة كوخــاً يف ريــف أزرقســتان يحت  -2

ــأة  ــدو، مهي ــا يب ــى م ــرات، ع ــت املتفج ــاء. وكان ــة الرخ ــم ومؤسس ــيد كري ــرات والس ــذه املتفج ــن ه ــة ب صل

ــة األمــر.  للقيــام بهجــوم باملتفجــرات متزامــن مــع الهجــوم عــى الســوبرماركت، ولكنهــا مل تســتعمل يف نهاي

ويقــول محامــي الدفــاع عــن الســيد كريــم أن املتفجــرات مبــا أنهــا مل تســتخدم ومل يصــب أحــد بــأذى، فإنــه 

ــاب. ــل اإلره ــرم متوي ــه بج ــة إىل موكل ــه أي تهم ــي أال تُوجَّ ينبغ

هل حجة املحامي مقبولة؟ وإذا مل تكن كذلك، فلامذا؟

)أ( لالطالع على اإلجابات عن دراسة احلالة هذه، انظر املرفق املرفق الثالث.

أدوات

تيســرا ملهمــة هيئــات التنفيــذ الوطنيــة، يتناول بإســهاب دليــل إدراج الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهاب يف 

الترشيعــات وتنفيذهــا )متــاح يف املوقــع الشــبي www.unodc.org(، الــذي أعــده فــرع منــع اإلرهــاب لــدى 

رات والجرميــة، مســألَة تجريــم األفعــال الجرميــة عــى أســاس املعاهــدات يف مجــال مكافحــة  مكتــب املخــدِّ

اإلرهــاب. انظــر، عــى وجــه الخصــوص، الجــزء األول بشــأن األعــامل التــي لهــا صفــة الجرميــة، والجــزء 

الثــاين بشــأن التدابــر الراميــة إىل كفالــة التجريــم الفعــال. كــام إنَّ منهــاج التدريــب القانــوين عــى مكافحــة 

ــداً:  ــة 4 تحدي ــة – النميط رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ــع ملكت ــاب التاب ــع اإلره ــرع من ــده ف ــذي أع ــاب ال اإلره

ــران  ــل )الط ــة بالنق ــاب ذات الصل ــم اإلره ــة 5: جرائ ــة، والنميط ــة الجنائي ــر العدال ــان وتداب ــوق اإلنس حق

املــدين والنقــل البحــري(– تقــدم كلهــا أيضــاً أدوات املســاعدة مــن أجــل إدمــاج وتنفيــذ الصكــوك العامليــة 

رات والجرميــة. ملكافحــة اإلرهــاب. والنميطتــان كلتاهــام متاحتــان يف املوقــع الشــبي ملكتــب املخــدِّ

ومــن أجــل مســاعدة الــدول األعضــاء يف تعزيــز حاميــة حقــوق اإلنســان يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب، فــإنَّ 

فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف مجــال مكافحــة اإلرهاب/الفريــق العامــل املعنــي بتعزيــز وحاميــة حقــوق 

اإلنســان وســيادة القانــون يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب، أصــدرت اثنــن مــن األدلــة املرجعيــة لحقوق اإلنســان 

ثــة يف عــام  عــن توقيــف األشــخاص وتفتيشــهم، وعــن حاميــة البنــى التحتيــة األمنيــة وصــدر الطبعــات املحدَّ

2014. وتســتهدف هــذه األدلــة تقديــم املســاعدة بشــأن الكيفيــة التــي ميكــن بهــا للــدول األعضــاء أن تعتمــد 

د أيضــاً قضايــا حقوق  تدابــر متتثــل لحقــوق اإلنســان يف عــدد مــن مجــاالت مكافحــة اإلرهــاب. واألدلــة تحــدِّ

ا التــي أثــرت يف هــذه املجــاالت، وتســلط الضــوء عــى مبــادئ ومعايــر حقوق اإلنســان  اإلنســان الهامــة جــدًّ

ذات الصلــة التــي يجــب احرامهــا.

وعــى غــرار ذلــك، أعــدت مفوضيــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان صحيفــة وقائــع بشــأن حقــوق اإلنســان 

واإلرهــاب ومكافحــة اإلرهــاب )متاحــة يف املوقــع الشــبي: www.ohchr.org(. ومــع أن صحيفــة الوقائــع 

هــذه مصممــة إجــامال لتكــون أداة عمليــة للمامرســن املعنيــن بتدابــر مكافحــة اإلرهــاب بصفــة عامــة، فإنهــا 

تحتــوي عــى مبــادئ توجيهيــة بشــأن كيفيــة تعريــف أعــامل اإلرهــاب عــى أســاس االمتثــال لحقــوق اإلنســان 

)انظــر الفصــل الثالــث، القســم )زاي(، بشــأن مبــدأ الرشعيــة وتعريــف اإلرهــاب(.

http://www.unodc.org
http://www.ohchr.org
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ــع  ــاب التاب ــع اإلره ــرع من ــا ف ــي وضعه ــاب الت ــة اإلره ــة ملكافح ــة النموذجي ــكام الترشيعي ــرح األح وتق

ــة  ــوك العاملي ــع الصك ــم يف جمي ــات التجري ــاول متطلب ــة تتن ــة لغوي ــة صيغ رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ملكت

ملكافحــة اإلرهــاب. انظــر، عــى وجــه الخصــوص، الفصــل 2 الــذي يبحــث يف مختلــف الجرائــم 

ويصنفهــا إىل ثــالث فئــات:

الجرائم املتصلة باملعاهدات الدولية	 

األعامل اإلرهابية والجرائم الداعمة لها	 

املحاولة )الرشوع( والتواطؤ	 

ويتناول القسم 4 يف الفصل 2 الصيغة اللغوية النموذجية بشأن مسؤولية الكيانات القانونية.

ــة  ــا أمان ــي وضعته ــاب الت ــة اإلره ــة ملكافح ــات الدولي ــل االتفاقي ــن أج ــذ م ــواد التنفي ــة م ــذ مجموع وتأخ

الكومنولــث )متاحــة يف املوقــع الشــبي: www.thecommonwealth.org( نهجــا مختلفــا. فخالفــا لألحــكام 

رات وا لجرميــة، والتــي تجمــع كل  ــة النموذجيــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي وضعهــا مكتــب املخــدِّ الترشيعي

الجرائــم املذكــورة يف صكــوك مكافحــة اإلرهــاب يف فصــل واحــد، فــإن مجموعــة مــواد التنفيــذ تقــدم صيغــة 

لغويــة منوذجيــة بتجميــع املتطلبــات معــا يف إطــار كل صــك. ولعــل هــذا النهــج أنســب يف تلبيــة متطلبــات 

صياغــة الترشيعــات يف البلــدان التــي تتبــع نظــام القانــون العــام )االنغلوسكســوين(.

ــة  ــة وأمان ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــن مكت ــا كل م ــي أعده ــع أن األدوات الت وم

ــة  ــة املتخصص ــوكاالت الدولي ــإن ال ــدات، ف ــة يف املعاه ــم املعرّف ــف الجرائ ــل طي ــمل كام ــث تش الكومنول

تركــز عــى متطلبــات تجريــم معينــة: فالترشيــع النموذجــي بشــأن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب )متــاح 

ــارك  ــذي ش ــبي: www.unodc.org/tldb/pdf/Model_law_terr_fin_civil_law.doc(، ال ــع الش يف املوق

ــات  ــاول متطلب ــام 2005، يتن ــدويل يف ع ــد ال ــة وصنــدوق النق رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ــه مكت يف وضع

ــوال  ــل األم ــع غس ــق مبن ــام يتعل ــدول في ــات ال ــة التزام ــن زاوي ــاب م ــل اإلره ــع متوي ــة لقم ــة الدولي االتفاقي

ــاب. ــل اإلره ومتوي

ــل اإلرهــاب: دليــل لصياغــة الترشيعــات)أ( عــى قانونــن  وعــى غــرار مامثــل، يحتــوي منشــور قمــع متوي

ــتخدم  ــي تس ــدان الت ــر للبل ــدين واآلخ ــون امل ــتخدم القان ــي تس ــدان الت ــام للبل ــه، أحده ــن يف تذييل منوذجي

ــوين(. ــام )األنغلوسكس ــون الع القان

ــة )متاحــة يف املوقــع: الشــبي  ــة أحكامــا منوذجي كذلــك فقــد وضعــت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائي

www.opcw.org(، ومــع أنهــا ال تركــز عــى مكافحــة اإلرهــاب فهــي تقــرح صيغــة لغويــة ميكــن 

اســتخدامها لتجريــم األنشــطة املحظــورة مبوجــب اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة. وهــي وثيقــة مفيــدة 

ــة  ــات املتصل ــور االلتزام ــن منظ ــاب م ــة اإلره ــألة مكافح ــاول مس ــودون تن ــن ي ــات الذي ــي الترشيع لصائغ

ــامل. ــار الش ــلحة الدم بأس

يتوفــر املزيــد مــن التفاصيــل واملــواد التدريبيــة والنــامذج فيــام يتعلــق باإلرهــاب الكيميــايئ وأســلحة 

الدمــار الشــامل عمومــا يف النميطــة 6.

ــة الــواردة يف  ــة التــي تنفــذ املتطلبــات املوضوعي وميكــن االطــالع عــى مقتطفــات مــن الترشيعــات الوطني

مختلــف صكــوك مكافحــة اإلرهــاب يف قســم القانــون الجنــايئ املوضوعــي يف املــوارد القانونيــة الوطنيــة يف 

رات والجرميــة. مجــال املــوارد القانونيــة اإللكرونيــة التــي أعدهــا مكتــب املخــدِّ

ــن صائغــي  والنصــوص الكاملــة للقوانــن الترشيعيــة الجنائيــة، وهــي متاحــة أيضــا يف قاعــدة البيانــات، متكِّ

ــم  ــة إدراج الجرائ ــة مختلف ــد قانوني ــي إىل تقالي ــي تنتم ــدان الت ــارت البل ــف اخت ــة كي ــن معرف ــات م الترشيع

ــا. ــات لديه ــن العقوب ــاميل لقوان ــكل اإلج ــن الهي ــاب ضم ــة باإلره املتصل

)أ( صندوق النقد الدويل، دليل قمع متويل اإلرهاب: دليل لصياغة التشريعات )واشنطن، 2003).

http://www.thecommonwealth.org
http://www.unodc.org/tldb/pdf/Model_law_terr_fin_civil_law.doc
http://www.opcw.org
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أنشطة للتمرين

د تلــك األحــكام التــي تنفــذ، يف 	  حلــل القوانــن واملدونــات الجنائيــة والجزائيــة الداخليــة يف بلــدك. حــدِّ

رأيــك، متطلبــات التجريــم التــي تنــص عليهــا الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي بلــدك طــرف 

فيهــا. هــل بلــدك طــرف يف أي اتفاقيــة ولكنــه مل يدمــج بعــد الجرائــم املنصــوص عليهــا يف كل اتفاقيــة؟ 

د مــن قبــُل جرائــم ينــص عليهــا أي صــك مل يصــدق عليــه بعــُد؟ هــل حــدِّ

هــل يجــرّم بلــدك األعــامل اإلرهابيــة؟ قــارْن بنيــة جرميــة اإلرهــاب )العنــارص املاديــة وعنــارص القصــد( 	 

ــام  ــل. أيه ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــوف يف االتفاقي ــلويك ملوص ــرف الس ــع الت م

ــا، وملــاذا؟ أوســع نطاق

ــن 	  ــف وأي ــات، كي ــة الترشيع ــوح يف صياغ ــة إىل الوض ــدك والحاج ــة يف بل ــد القانوني ــاة التقالي ــع مراع م

تقــرح، يف القوانــن الترشيعية/مدونــات القوانــن الجنائيــة، تجريــم األفعــال الجرميــة املنصــوص عليهــا 

ــدك، ولكــن مل ينفذهــا بعــد؟ ــا بل ق عليه ــي صــدَّ يف صكــوك مكافحــة اإلرهــاب الت

ــات 	  ــواع الترف ــف أن ــارص مختل ــل عن ــر بالتفصي ــاب تذك ــة اإلره ــة مبكافح ــوك الخاص ــع أنَّ الصك م

ــا  ــي مزاي ــا ه ــك؟ وم ــاذا يف رأي ــا. مل ــن تطبيقه ــات املمك ــرر العقوب ــي ال تق ــا، فه ــب تجرميه الواج

ــج؟ ــذا النه ــوب ه وعي

ــا 	  ــؤولية عندم ــة( املس ــة )االعتباري ــات القانوني ــل الكيان ــدت، يف تحمي ــة، إْن وج ــم املضاف ــي القي ــا ه م

ــة؟ ــؤولية الجنائي ــذه املس ــا ه ــة عنه ــون نياب ــن يترف ــراد الذي ــل األف ــال تحمي ــن أص ــن املمك ــون م يك

ال تحــدد الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب العقوبــات املمكــن تطبيقهــا عــى الكيانــات القانونيــة. 	 

مــا هــي أنــواع العقوبــات التــي ميكــن تطبيقهــا؟ راجــْع الترشيعــات الداخليــة يف بلــدك، إذا ارتأيــت ذلــك.

أسئلة للتقييم

هــل تحتــوي الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب التســعة عــرش عــى تعريــف مــا هــو العمــل اإلرهــايب 	 

وعــى اشــراط تجرميــه؟ ناقــْش ذلــك.

كيف تتناول الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب مسألة العقوبات؟	 

هــل النيــة مــن جانــب املرتكــب يف تخويــف مجموعــة مــن الســكان أو إجبــار حكومــة مــا عــى القيــام أو 	 

االمتنــاع عــن القيــام بأعــامل معينــة عنــر أســايس يف الترفــات التــي تنــص عليهــا الصكــوك العامليــة 

ملكافحــة اإلرهــاب؟

ــا 	  ــص عليه ــي تن ــم الت ــة الجرائ ــا( يف بني ــية وغره ــة والسياس ــة والديني ــع )اإليديولوجي ــو دور الدواف ــا ه م

ــاب؟ ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي الصك

ــخاص 	  ــل األش ــاب تحمي ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــراف يف الصك ــدول األط ــى ال ــرط ع ــل يش ه

القانونيــن )الهيئــات االعتباريــة( املوجوديــن يف أراضيهــا املســؤولية الجنائيــة عــن ارتــكاب الجرائــم التــي 

ــن املســؤولية؟ ــأى األخــذ بأشــكال أخــرى م ــا املعاهــدات؟ هــل يُرت ــص عليه تن

كيف ترتبط جرمية متويل اإلرهاب بالجرائم التي تنص عليها صكوك مكافحة اإلرهاب؟	 

ــة يف 	  ــم املوصوف ــن الجرائ ــى تضم ــرص ع ــدويل، الح ــاون ال ــة التع ــن زاوي ــروري، م ــن ال ــاذا م مل

ــة؟ ــة الداخلي ــن الجنائي ــوك يف القوان الصك

يف 	  املوصوفــة  الســلوكية  الترفــات  ضمــن  االعتبــار  يف  البيئــي  اإلرهــاب  يؤخــذ  مــدى  أيِّ  إىل 

العامليــة؟ الصكــوك 

د إىل أي مدى تتطلب من الدول تجريم أعامل التهديد.	  حلل أحكام التجريم يف املعاهدات، وحدِّ

كيــف تتنــاول الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب املتواطئــن واملســاعدين واملحرضــن، إىل جانــب 	 

محــاوالت ارتــكاب الجرائــم؟
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إرساء أسس الوالية القضائية  -3-2-2-2

لــن يكفــي أن تعمــد الــدول األطــراف يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب إىل تجريــم الترفــات الســلوكية 

ــاة  ــة ملقاض ــة بفعالي ــة مؤهل ــم الداخلي ــون املحاك ــل أن تك ــكام تكف ــع أح ــن وض ــدَّ م ــا. إذ ال ب ــة فيه املوصوف

ــاب وضــع  ــة ملكافحــة اإلرهــاب هــو اجتن ــن. وأحــد األهــداف الرئيســية املنشــودة يف الصكــوك العاملي املرتكب

يتمكَّــن فيــه مرتكبــو األعــامل اإلرهابيــة، أو َمــن يخططــون لهــا أو يدعمونهــا، مــن اإلفــالت مــن العدالــة ألنَّ البلــدان 

التــي يوجــدون فيهــا شــخصيًّا تســتنكف عــن إرســاء واليتهــا القضائيــة 

ثالثة أنواع من الواليات القضائية تستطيع الدول أن متارسها

الواليــة القضائيــة هــي ســلطة كل دولــة مــن الــدول يف ســن وإنفــاذ قوانينهــا الداخليــة. ومتــارس هــذه الســلطة يف ثالثــة 

أشــكال، تقابــل ســلطات الحكومــة الثالث.

الوالية الترشيعية )أو اآلمرة( تشر إىل القدرة االختصاصية عى تقرير نطاق القانون الداخي.	 
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الوالية القضائية تشر إىل قدرة املحاكم عى تطبيق القوانن الداخلية.	 

الواليــة اإلنفاذيــة تشــر إىل قــدرة الــدول عــى إنفــاذ قوانينهــا. وخالفــا للواليتــن األخريــن، ال ميكــن عــادة أن 	 

تتجــاوز هــذه الواليــة الحــدود اإلقليميــة.

وتشر الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب إىل الوالية القضائية.

وعندمــا ترتكــب جرميــة تشــملها الصكــوك يف أرايض دولــة مــا، مــن الواضــح عــادة أن واجــب املقاضــاة يقــع عــى 

عاتــق تلــك الدولــة. ويقــوم هــذا النــوع مــن الواليــة القضائيــة عــى أســاس مبــدأ اإلقليميــة: فالــدول ال تتســامح 

عــادًة باســتخدام أراضيهــا ألغــراض إجراميــة، أو ألغــراض إرهابيــة. ومــن ثــم، عندمــا تتطلــب الصكــوك مــن الــدول 

أن تفــرض ســلطتها االختصاصيــة عــى الجرائــم التــي ترتكــب عــى أراضيهــا، فــإن هــذا املطلــب يتفــق مــع مــا 

تقــوم بــه جميــع الــدول مــن قبــُل مــن حيــث املامرســة العمليــة.

ومــن املنتظــر، كامتــداد ملبــدأ اإلقليميــة، أن تكــون الــدول قــادرة عــى إرســاء واليتهــا القضائيــة عــى الجرائــم التــي 

ترتكــب عــى مــن الســفن والطائــرات املســجلة لديها.

ــون  ــدول أن تك ــن ال ــي م ــة فتقت ــدأ اإلقليمي ــن مب ــد م ــاب إىل أبع ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــب الصك وتذه

قــادرة عــى مالحقــة جرائــم معينــة ترتكــب خــارج أراضيهــا، ولكــن مــن قبــل رعاياهــا، بــرف النظــر عــن مــكان 

ــة. ــة املوجب ــدأ الرعوي ــة عــى مب ــة القضائي ارتكابهــا. ويقــوم هــذا النــوع مــن الوالي

ــك أن  ــال ذل ــط. مث ــة فق ــوك معين ــورة يف صك ــاوز الحــدود اإلقليميــة مذك ــة تتج ــة لوالي ــة أســس إضافي ومث

ــات  ــمل الترف ــة تش ــة قضائي ــاء والي ــراف بإنش ــدول األط ــف ال ــن تكل ــذ الرهائ ــة أخ ــة ملناهض ــة الدولي االتفاقي

ــا أو  ــل م ــام بعم ــى القي ــا ع ــار حكوماته ــة إجب ــات بغي ــذه الترف ــب ه ــا ترتك ــا عندم ــة فيه ــلوكية املوصوف الس

ــه. ــام ب ــن القي ــاع ع االمتن

ــه  ــار إلي ــا يش ــا م ــة، غالب ــدأ العاملي ــبه مب ــالً يش ــكال بدي ــد ش ــة تعتم ــوك العاملي ــإن الصك ــك، ف ــى ذل ــالوًة ع وع

بالواليــة شــبه العامليــة، يتجســد يف مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة. وهــو يعنــي، حيثــام يطلــب تســليم فــرد 

موجــود عــى أرايض دولــة مــا، أن عــى هــذه الدولــة إمــا أن تســلم الشــخص املعنــي إىل الدولــة الطالبــة وإمــا أن 

ــه بالــذات،  تحاكمــه يف محاكمهــا الخاصــة بهــا. وبحكــم طبيعــة مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة، الخاصــة ب

ــد مــن التفصيــل يف القســم التــايل. ــه مــن تبعــات، ســيُبحث هــذا املبــدأ مبزي وبحكــم مــا يرتــب علي

إنشاء الوالية القضائية أم مامرستها؟

تشر الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب إىل اإللزام الواقع عى الدول األطراف بأن تنشئ واليتها القضائية.

ــدول  ــا. إذ ينتظــر مــن ال ــة فعلي ــة القضائي ــة و"مامرســة” الوالي ــة القضائي ــن "إنشــاء" الوالي ــز بوضــوح ب وينبغــي التميي

األطــراف، مبوجــب الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، أن تتأكــد مــن أن نظمهــا القضائيــة قــادرة عــى محاكمــة 

ــك(،  ــر ذل ــا، وغ ــية مرتكبه ــة وجنس ــكاب الجرمي ــكان ارت ــى م ــاء ع ــة )بن ــروف معين ــب يف ظ ــة ترتك ــم معين جرائ

ــث  ــة، حي ــة التقليدي ــاول الحال ــة. وتتن ــة فعــال مبقاضــاة أو محاكمــة جنائي ــام الدول ــؤد إىل قي ــك أم مل ي ســواء أدى ذل

ــاء  ــا أعض ــي يرتكبه ــامَل الت ــوس، األع ــو ملم ــى نح ــة ع ــة القضائي ــة الوالي ــان مامرس ــن األحي ــر م ــن يف كث ال ميك

ــايس. ــلك الدبلوم الس
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ويف إطــار الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، تكــون األســس املوجبــة للواليــة القضائيــة املبينــة أعــاله )أي 

ــي أن  ــذا يعن ــة. وه ــة( إجباري ــا املحاكم ــليم وإم ــا التس ــدأ إم ــة أو مب ــبه العاملي ــة وش ــة املوجب ــة والرعوي اإلقليمي

الــدول األطــراف ملزمــة بتضمــن هــذه األســس يف قوانينهــا الوطنيــة. كــام تضــع الصكــوك أيضــا عــددا مــن األســس 

الطوعيــة، مثــل “مبــدأ الرعويــة الســالبة”، حيــث يكــون لبعــض الــدول واليــة قضائيــة تشــمل الجرائــم املرتكبــة يف 

الخــارج تجــاه أحــد رعاياهــا.

وإذ تســعى الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب إىل القضــاء عــى املــالذات اآلمنــة لإلرهابيــن، وذلــك بتوســيع 

ــي تتجــاوز الحــدود  ــة اســتناداً إىل عــدد مــن األســس الت ــا القضائي ــدول األطــراف عــى مامرســة واليته مقــدرة ال

اإلقليميــة، فإنهــا قــد تــؤدي إىل عــدد مفــرط مــن الــدول األطــراف التــي تؤكــد واليتهــا القضائيــة للمقاضــاة. وقــد 

يــؤدي هــذا الوضــع إىل التنــازع اإليجــايب للواليــات القضائيــة. وإذ ال تتوخــى املعاهــدات أي آليــة ملزمــة صارمــة 

ــل اإلرهــاب،  ــة لقمــع متوي ــة الدولي ــل االتفاقي ــإن بعــض املعاهــدات، مث ــوع مــن األوضــاع، ف ملعالجــة هــذا الن

تشــجع الــدول األطــراف عــى تنســيق إجراءاتهــا لتقريــر أي دولــة ســوف متــارس الواليــة القضائيــة. ويرمــي هــذا 

النــوع مــن األحــكام إىل توفــر إطــار عــام للتعــاون، يــرك للــدول األطــراف مجــاال واســعا للمنــاورة.

أي محكمة وطنية ضمن كل دولة طرف يكون لها اختصاص يف مقاضاة األعامل اإلرهابية؟

ال تتنــاول الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب مســألة تقريــر املحكمــة أو املحاكــم ضمــن دولــة مــا التــي ينبغــي 

ــا.  ــا مبفرده ــة لتقريره ــكل دول ــألة ل ــذه املس ــرك ه ــة. وت ــامل اإلرهابي ــاة األع ــاص يف مقاض ــا االختص ــون له أن يك

ــة بشــأن  فقــد ترغــب بعــض الــدول مثــال أن متركــز محاكمــة الجرائــم املتصلــة باإلرهــاب، أو قــد تتبــع معايــر عادي

ــة والسياســات  ــارات الداخلي ــا إىل االعتب ــة بــن محاكمهــا. وتســتند هــذه القــرارات كليًّ ــا الجنائي توزيــع عــبء القضاي

ــة. ــراءات الجنائي واإلج

أدوات

ــي  ــه لألحــكام الت ــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب)أ( فصــال برمت ــل الترشيعــي للنظــام القان ــص الدلي يخصِّ

ــاب. ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــودة يف الصك ــة واملوج ــة القضائي ــاول الوالي تتن

ه  وعــى غــرار ذلــك، فــإن دليــل إدراج وتنفيــذ ترشيعــات الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب الــذي أعــدَّ

رات والجرميــة يقــدم ملحــة عامــة عــن مختلــف أســس الواليــة  فــرع منــع اإلرهــاب التابــع ملكتــب املخــدِّ

ــة. ــة ملموســة مســتمدة مــن الترشيعــات الوطني ــة توضيحي ــة ويشــفعها بأمثل القضائي

ــة  رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ــا مكت ــي وضعه ــاب الت ــة اإلره ــة ملكافح ــة الترشيعي ــكام النموذجي ــر األح وتوف

ــل 3. ــادة 26 يف الفص ــة يف امل ــة القضائي ــس الوالي ــع أس ــداد جمي ــة بتع ــات صياغي اقراح

رات والجرميــة  ــب املخــدِّ هــا مكت ــي أعدَّ ــدويل الت ــة بشــأن اإلرهــاب ال ــة اإللكروني ــر املــوارد القانوني وتوف

مقتطفــات مــن املدونــات الجزائيــة وغرهــا مــن القوانــن الترشيعيــة الجنائيــة لــدى العديــد مــن البلــدان بشــأن 

الواليــة القضائيــة يف زاويــة املــوارد القانونيــة الوطنيــة يف املوقــع عــى الشــبكة العامليــة�

.A.08.V.9 أ( منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(



61 اإلطــار القانونــي العاملــي ملكافحــة اإلرهاب

أنشطة للتمرين

ْن األحــكام بشــأن الواليــة القضائيــة يف بلــدك فيــام يتعلــق بالجرائــم املتصلــة باإلرهــاب. هــل يتبــدى 	  دوِّ

فيهــا كامــل طيــف األســس املوضوعــة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب؟ هــل تذهــب يف مداهــا 

إىل أبعــد مــن متطلبــات الصكــوك؟

ــة 	  ــم متصل ــأن جرائ ــة بش ــة القضائي ــدك الوالي ــم يف بل ــا املحاك ــدت فيه ــا أك ــر قضاي ــك أن تذك ــل ل ه

ــة  ــرت مامرس ــس ج ــاس أو أس ــدك؟ عــى أي أس ــت خــارج بل ــرى حدث ــرة أخ ــم خط ــاب أو جرائ باإلره

ــاف؟ ــة املط ــة يف نهاي ــة القضائي الوالي

حدد املعاير املمكنة لحل تنازع إيجايب للوالية القضائية بن بلدين أو أكر؟	 

أسئلة للتقييم

ــة 	  ــة للوالي ــاً معيَّن ــئ أسس ــراف أن تنش ــدول األط ــن ال ــاب م ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــب الصك تتطل

ــة؟ ــة القضائي ــة الوالي ــوم مامرس ــن مفه ــوم ع ــذا املفه ــف ه ــف يختل ــة. كي القضائي

م أمثلة عى ذلك.	  ما هو الفرق بن األسس اإلجبارية واألسس الطوعية للوالية القضائية؟ قدِّ

ــدود 	  ــارج الح ــة خ ــة القضائي ــن الوالي ــوع م ــاب أي ن ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــى الصك ــل تتوخَّ ه

ــي؟ ــامذا يعن ــك، ف ــر كذل ــة؟ إذا كان األم اإلقليمي

مــا هــو التنــازع اإليجــايب للواليــة القضائيــة؟ مــا هــي اإلرشــادات التــي توفرهــا االتفاقيــة الدوليــة لقمــع 	 

ــل اإلرهــاب يف هــذا الصــدد؟ متوي

ــة املختصــة 	  ــة ملكافحــة اإلرهــاب أنواعــا محــددة مــن املحاكــم الداخلي هــل تتطلــب الصكــوك العاملي

لــي يعهــد إليهــا مبحاكمــة اإلرهابيــن املشــتبه بهــم؟

قضائيــة مل 	  أســس واليــة  تنشــئ  أن  اإلرهــاب  اتفاقيــة ملكافحــة  لدولــة طــرف يف  يُســمح  هــل 

االتفاقيــة؟ تلــك  اهــا  تتوخَّ

مــاذا تقــول الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب بشــأن الترفــات اإلجراميــة املرتكبــة عــى من الســفن 	 

والطائــرات؟ هــل ميكــن لــدول أطــراف أن تقــايض جرائــم ترتكــب عــى مــن ســفن ترفــع علمهــا حتــى 

لــو كانــت هــذه الســفن يف امليــاه اإلقليميــة لدولــة طــرف أخــرى؟
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2-2-2-4- مبدأ إما التســليم وإما املحاكمة

إنَّ أهــم قاعــدة حاســمة يف مجــال التعــاون الــدويل، توجــد يف العديــد مــن معاهــدات العدالــة الجنائيــة، مبــا يف 

ذلــك صكــوك مكافحــة اإلرهــاب، هــي مبــدأ "إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة"، الشــائع أيضــاً يف األدبيــات الغربيــة 

بصيغتــه الالتينيــة.

ــة  ــة لغوي ــتخدم صيغ ــرى تس ــوك أخ ــل )صك ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــاء يف االتفاقي ــام ج وك

ــة: ــرف طالب ــة ط ــخصا إىل دول ــلم ش ــرف ال تس ــة ط ــإنَّ أي دول ا(، ف ــدًّ ــابهة ج ــة أو مش مامثل

“يتعــن عليهــا، دون اســتثناء مهــام كان وســواء ارتكبــت الجرميــة عــى أراضيهــا أم ال، أن ترفــع القضيــة دون 

ــا  ــذ وفق ــراءات تتخ ــالل إج ــن خ ــاة، م ــرض املقاض ــا لغ ــة لديه ــلطات املختص ــه إىل الس ــي ل ــاء ال داع إبط

لقوانــن تلــك الدولــة. وتتخــذ تلــك الســلطات قرارهــا عــى غــرار مــا تفعــل يف حالــة أي جرميــة أخــرى ذات 

طابــع خطــر مبوجــب قانــون تلــك الدولــة”.

مبدأ إما التسليم وإما املحاكمة يف قرارات مجلس األمن

يُفــرسَّ قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001( عــادة عــى أنــه يتضمــن مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة، مــن خــالل 

الحكــم الــوارد يف الفقــرة 2 )ه( الــذي يتطلــب مــن الــدول أن تكفــل “تقديــم أي شــخص يشــارك يف متويــل أعــامل 

إرهابيــة أو تدبرهــا أو اإلعــداد لهــا أو ارتكابهــا أو دعمهــا إىل العدالــة”.

ــوارد يف  ــارش مــن خــالل الحكــم ال ــدأ بشــكل غــر مب ــذا املب ــس األمــن 1373 )2001( به ــرار مجل كــام يعــرف ق

ــة  ــات والروتوكــوالت الدولي ــدول "االنضــامم يف أقــرب وقــت ممكــن إىل االتفاقي ــذي يطلــب مــن ال الفقــرة 3 )د( ال

ــاب". ــة باإلره ذات الصل

ــن 1456  ــس األم ــرارا مجل ــدد ق ــوص، يح ــه الخص ــى وج ــة. وع ــر رصاح ــة أك ــن الالحق ــس األم ــرارات مجل وق

)2003( و1566 )2004( أن االلتــزام بتقديــم اإلرهابيــن إىل العدالــة يجــب أن ينفــذ "عــى أســاس مبــدأ إمــا التســليم 

وإمــا املحاكمــة". وإضافــًة إىل ذلــك، يركِّــز قــرار مجلــس األمــن 2322 )2016( عــى العدالــة الجنائيــة فيــام يتعلــق 

باإلرهــاب، فيحــثُّ الــدول عــى اتبــاع هــذا املبــدأ.

ومن األيرس استيعاب نطاق مبدأ إما التسليم وإما املحاكمة بتحليله إىل مختلف أجزائه:

قــرار بعــدم التســليم. هــذا رشط أســايس مســبق لتفعيــل التــزام الدولــة الطــرف بتقديــم القضيــة  )أ( 

داخليًّــا؛ للمقاضــاة 

التقديــم للمحاكمــة. ال يعنــي االلتــزام باملحاكمــة أنــه يتعــّن أن يحــال إىل املحكمــة اّدعــاء يثبــت، بعــد  )ب( 

التحقيــق، أن ال أســاس لــه مــن الصحــة. فالقانــون الدســتوري والقواعــد املوضوعيــة واإلجرائيــة املعمــول بهــا 

د إىل أي مــدى يجــب مواصلــة املحاكمــة؛ يف البلــد هــي التــي تحــدِّ

ــو  ــرات ه ــذه التفس ــد ه ــة. وأح ــاليب مختلف ــرشط بأس ــذا ال ــر ه ــن تفس دون اســتثناء مهــام كان. ميك )ج( 

أن هــذه العبــارة تلغــي االســتثناء التقليــدي للتعــاون الــدويل بحجــة األمــن والطأمنينــة )النظــام العــام(. ففــي 

إطــار هــذا االســتثناء، ال يطلــب مــن دولــة مــا تقديــم التعــاون يف مســألة مــن شــأنها أن تهــدد الهــدوء يف البلــد 

بــأن تتســبب يف البلبلــة أو تنــال مــن معنويــات النــاس. ويف ســياق اإلرهــاب قــد يعنــي ذلــك رفــض التعــاون 

خشــية أن تنتقــم جامعــة إرهابيــة مــن رعايــا الدولــة متلقيــة الطلــب أو تهــدد مصالحهــا الوطنيــة لــو أنهــا أقــرت 

التســليم. وكذلــك، يبــدو أن الصيغــة اللغويــة املســتخدمة تعنــي ضمنــا رفــض اســتثناء الجرميــة السياســية.
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اتخــاذ القــرار باألســلوب نفســه كــام يف حالــة أي جرميــة أخــرى ذات طابــع خطــري. بينــام تســمح صكوك  )د( 

مكافحــة اإلرهــاب للــدول مبامرســة الصالحيــة التقديريــة فيــام إذا أرادت أن تحاكــم أم ال، فــإن هــذه الصكــوك 

ــح أن هــذه الصالحيــة التقديريــة يجــب أن متــارس باألســلوب نفســه شــأن أي جرميــة أخــرى ذات طابــع  توضِّ

خطــر مبوجــب قوانــن الدولــة. وبعبــارة أخــرى، ينتظــر مــن املدعــن العامــن الوطنيــن معاملــة تلــك الجرائم 

بتطبيــق املعايــر نفســها التــي يطبقونهــا عمومــا عــى جرائــم خطــرة أخــرى. ومــن الناحيــة العمليــة، مــن شــأن 

ذلــك أن يضيـّــق مجــال التطبيــق أمــام املدعــن العامــن يف قرارهــم باالمتنــاع عــن املالحقــة.

ــة بعــدم تســليم مجــرم  ــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بقــرار ســلطة الدول مبــا أن تطبيــق مب

ــه مشــمول أيضــا يف النميطــة 3 )التعــاون الــدويل(. ــه ارتكــب جرميــة مــا، فإن يدعــى أن

التحديات املرتبطة بتنفيذ مبدأ إما التسليم وإما املحاكمة

ينطــوي التطبيــق العمــي ملبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة عــى عــدد مــن التحديــات. ففــي معظــم الحــاالت مثــال، 

ال يكــون يف متنــاول الدولــة التــي تقــرر املحاكمــة بــدال مــن التســليم، األدلــة الروريــة، ألن الجرميــة ارتكبــت خــارج 

ا. أن تتمكــن دولــة ما مــن االســتفادة متامــاً من  أراضيهــا. وهــذا واحــد مــن األســباب التــي قــد تجعــل مــن الصعــب جــدًّ

تنفيــذ هــذا املبــدأ يف غيــاب قنــوات تعمــل عــى مــا يــرام لتبــادل املســاعدة القانونيــة مــع غرهــا مــن الــدول األطــراف.

ــق  ــا ألســباب تتعل ــا لتســليم مجــرم م ــي يرفــض طلبه ــة الت ــات سياســية يف ظــروف أخــرى. فالدول ــد تنشــأ صعوب وق

ــراءات  ــك( يف إج ــر ذل ــهود وغ ــة والش ــال األدل ــاهمة )بإرس ــال يف املس ــة مث ــون راغب ــد ال تك ــان ق ــوق اإلنس بحق

ــب. ــت الطل ــي رفض ــة الت ــا الدول ــي تجريه ــة الت املحاكم

وعــى الرغــم مــن هــذه العقبــات وغرهــا، فــإن مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة هــو حجــر الزاويــة يف الصكــوك 

العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، وهــو ينطــوي عــى آليــة مــن أهــم آليــات املقاضــاة مــن زاويــة التعــاون الــدويل.

دراسة حالة

لننظــر يف الســيناريو التــايل عــى أســاس االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة بالقنابــل. )يفــرض أن 

جميــع الــدول املعنيــة أطــراف يف االتفاقيــة.(

الســيد ســن يفجــر عبــوة ناســفة يف مــكان عــام يف الدولــة ألــف. وهــو وضحايــا االنفجــار مــن رعايــا الدولــة 

بــاء. وبعــد التفجــر يهــرب الســيد ســن إىل الدولــة جيــم.

يف هــذا الســيناريو، قــد يقــال إن الدولــة جيــم ال مصلحــة لهــا عــى مــا يبــدو يف محاكمــة الســيد ســن، إذ 

ال الضحايــا وال مرتكــب الجرميــة مــن رعاياهــا. والســيد ســن بــكل بســاطة موجــود يف أراضيهــا، ورمبــا ال 

ينــوي البقــاء فيهــا. 

ويف نهايــة األمــر، رمبــا يجــد الســيد ســن ملجــأ يف الدولــة جيــم، ملجــرد أن الدولــة جيــم ليــس لديهــا مــن 

حافــز ملالحقتــه. وليــس لــدى الــدول عــادة القــدرة عــى مالحقــة الجرائــم التــي تقــع خــارج أراضيهــا مــا مل 

ــاء واليــة قضائيــة عــى أســاس مبــدأي  تؤثــر الجرميــة مبــارشة عــى مصالحهــا. وإذا كان للدولتــن ألــف وب

ــد(، فإنهــام ال تســتطيعان اســتقدام  ــة الســالبة إذا اســتخدمه البل ــدأ الرعوي ــة )ومب ــة املوجب ــة والرعوي اإلقليمي

الســيد ســن مــن أجــل محاكمتــه.
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ــرات يف  ــد الثغ ــاب إىل س ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــي الصك ــا ترم ــيناريوهات متام ــذه الس ــل ه يف مث

القوانــن الداخليــة القامئــة مــن خــالل تطبيــق مبــدأ "إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة". وعــى افــراض أن الدولــة 

ألــف قــد طلبــت تســليم الســيد ســن، فــإن الدولــة جيــم ســتكون ملزمــة إمــا بتســليمه أو بإحالــة القضيــة إىل 

ســلطاتها الخاصــة بهــا ألغــراض املحاكمــة.

أدوات

ــوك  ــل إدراج الصك ــاب،)أ( ودلي ــة اإلره ــي ملكافح ــوين العامل ــام القان ــي للنظ ــل الترشيع ــر كل من الدلي يوف

ــة  رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ــام مكت ــذان أعده ــا)ب( الل ــات وتنفيذه ــاب يف الترشيع ــة اإلره ــة ملكافح العاملي

ــة. ــا املحاكم ــليم وإم ــا التس ــدأ إم ــن مب ــة ع ــة عام ــبي: www.unodc.org(، ملح ــع الش ــان يف املوق )متاح

ويستكشــف موجــز قضايــا اإلرهــاب تداعيــات مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة يف ســياق كل مــن قضيــة 

محمــد حــامدة وقضيــة لوكــريب.

ــن  ــن العام ــة ودور املدع ــة الجنائي ــم العدال ــع لنظ ــار األوس ــن اإلط ــه ضم ــزام ذات ــل االلت ــم تحلي ــد ت وق

ــب  ــدى مكت ــاب ل ــع اإلره ــرع من ه ف ــدَّ ــذي أع ــاب ال ــّدي لإلره ــة للتص ــة الجنائي ــر العدال ــل تداب يف دلي

رات والجرميــة. املخــدِّ

ــع  ــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي وضعهــا أيضــاً فــرع منــع اإلرهــاب التاب ــة النموذجي وتوفــر األحــكام الترشيعي

ــم  ــزام بالتقدي ــأن االلت ــادة 55، بش ــب امل ــات( مبوج ــع تعليق ــة )م ــة ذات صل ــات صياغ ــب مقرح للمكت

ــليم. ــة أو التس للمحاكم

.A.08.V.9 أ( منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

.A.09.IV.2 ب( منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

أنشطة للتمرين

هــل مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة منــدرج يف الترشيعــات الجنائيــة يف بلــدك؟ بــأي رشوط؟ وعــى 	 

أي جرائــم ينطبــق؟

مــا هــي، يف رأيــك، الــرشوط األساســية املســبقة املطلــوب توفرهــا لكفالــة اســتخدام مبــدأ إمــا التســليم 	 

وإمــا املحاكمــة عــى نحــو فعــال؟

العامليــة 	  الصكــوك  غــر  مختلفــة  دوليــة  صكــوك  يف  وارد  املحاكمــة  وإمــا  التســليم  إمــا  مبــدأ 

ــة  ــة اللغوي ــكال الصياغ ــارن أش ــوك وتق ــذه الصك ــض ه ــدد بع ــك أن تح ــل ل ــاب. ه ــة اإلره ملكافح

املســتخدمة؟ واملصطلحــات 

أسئلة للتقييم

ــدأ إمــا التســليم 	  ــذي يســعى إىل تحقيقــه مب ــة ال ــة الجنائي مــا هــو الهــدف اإلجــاميل فيــام يخــص العدال

ــاب؟  ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــو وارد يف الصك ــام ه ــة، ك ــا املحاكم وإم

ــة 	  ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــرف يف االتفاقي ــة ط ــا دول ــب أن تتخذه ــوات الواج ــْف الخط ص

بالقنابــل لــو أنهــا رفضــت أن تســلم إىل دولــة طــرف أخــرى شــخصا يّدعــى أنــه مرتكــب جرميــة منصــوص 

عليهــا يف تلــك االتفاقيــة.

http://www.unodc.org
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هــل مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة متوافــق مــع مبــدأ املالحقــة القضائيــة التقديريــة النافــذ يف العديــد 	 

مــن البلــدان؟ أوضــْح ذلــك.

مــا هــي أوجــه الشــبه وأوجــه الخــالف بــن مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة ومبــدأ الواليــة 	 

العامليــة. القضائيــة 

قــارْن بــن مبــدأ إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة املذكــور يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب واملــادة 	 

16 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة. مــا هــي الفــروق، إن وجــدت؟

)أ( األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 2225، الرقم 39574.
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وثائق مرجعية

قرار مجلس األمن 1456 )2003(	 

قرار مجلس األمن 1566 )2004(	 

قرار مجلس األمن 2322 )2016(	 

2-2-2-5- آليات التعاون الدويل

ــاد  ــارش للطبيعــة املرابطــة بازدي ــاج مب ــي لإلرهــاب هــو نت ــر أنَّ البعــد عــر الوطن ــة بقــدر كب ــة هام ــه دالل مــام ل

القتصاديــات الــدول. وإضافــًة إىل ذلــك، عــى مــدى العقديــن الزمنيــن املاضيــن، أخــذت الشــبكات اإلرهابيــة 

ــع عــى نحــو شــديد ميــدان عملياتهــا  العامليــة تســتغل تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت الجديــدة لــي توسِّ

د أو تجنِّــد أعضــاء جــدداً يف كل أركان العــامل. ويف ذلــك الســياق، أصبــح التعــاون  الجغــرايف أو لــي تنــرش التشــدُّ

بــن الــدول ملنــع وقمــع األعــامل اإلرهابيــة يتســم بأهميــة فائقــة. ومل يعــد تبــادل املســاعدة بــن الــدول عــى نحــو 

عاجــل وفعــال مجــرد خيــار موىص بــه، وإمنا اشــراط واجــب إذا أرادت هــذه الــدول التصــدي لتهديــدات اإلرهاب.
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مجلس األمن، والتعاون القضايئ الدويل

إنَّ مجلــس األمــن يف مناســبات عديــدة ســلَّط الضــوء عــى مــدى أهميــة قيــام الــدول األعضــاء بتعزيــز آليــات التعــاون 

القضــايئ ملكافحــة اإلرهــاب، بــدءاً مــن القــرار 1373 )2001(. غــر أنَّ املجلــس مل يقــرِّر إال يف عــام 2016 تكريــس 

صــكك بأكملــه تقريبــاً إىل هــذه املســالة. وباإلضافــة إىل تأكيــد الدعــوة إىل الــدول األعضــاء إىل تعزيــز قنــوات التعاون 

التقليــدي وأن تســاعد كل منهــا األخــرى بأقــى قــدر مــن املســاعدة، فــإن قــرار مجلــس األمــن 2322 )2016( ينــص 

عــى سلســلة مــن التدابــر التــي تــرش رصاحــًة إليهــا القــرارات الســابقة، مبــا يف ذلــك، يف جملــة أمــور مــا يــي:

ــة، حســب 	  ــل اإلجــراءات الجنائي ــات املناســبة، بنق ــن واآللي ــق القوان ــة الســامح، عــن طري النظــر يف إمكاني

ــاب؛ ــة باإلره ــا املتصل ــاء، يف القضاي االقتض

تعزيــز التعــاون عــى منــع اإلرهابيــن مــن االســتفادة مــن الجرميــة املنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، وعــى 	 

ــة  ــرة للحــدود الوطني ــي الجرميــة املنظمــة العاب إخضــاع هــؤالء اإلرهابيــن ومــن يعملــون معهــم مــن مرتكب

ــا؛ للتحقيــق، وعــى بنــاء القــدرات الالزمــة ملالحقتهــم قضائيًّ

تعيــن هيئــات مركزيــة أو هيئــات أخــرى ذات صلــة يف مجــال العدالــة الجنائيــة يك تُعنــى بتبــادل املســاعدة 	 

القانونيــة وتســليم املطلوبــن، وأن تضمــن أن يكــون لــدى هــذه الهيئــات مــا يكفــي مــن املــوارد والتدريــب 

والســلطة القانونيــة، وخصوصــاً بالنســبة للجرائــم املتصلــة باإلرهــاب؛

النظــر يف اســتعراض القوانــن الوطنيــة وآليــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة ذات الصلــة باإلرهــاب وعــى 	 

تحديثهــا حســب االقتضــاء مــن أجــل تعزيــز فعاليتهــا، وبخاصــٍة يف ضــوء الزيــادة الكبــرة يف حجــم الطلبــات 

املتصلــة بالبيانــات الرقميــة؛

ــة 	  ــاعدة القانوني ــادل املس ــا يف تب ــة حاليًّ ــات املتبع ــث املامرس ــر، لتحدي ــى األم ــام اقت ــر، حيث ــاذ تداب اتخ

املتعلقــة بأعــامل اإلرهــاب، مبــا يف ذلــك النظــر، حيثــام اقتــى األمــر، يف اســتخدام التحويــل اإللكــروين 

ــات  ــة، أو، حســب االقتضــاء، غرهــا مــن هيئ ــات املركزي ــع اإلجــراءات بــن الهيئ ــات مــن أجــل ترسي للطلب

ــة ذات الصلــة، مــع االحــرام الكامــل لاللتزامــات التــي تفرضهــا املعاهــدات. ــة الجنائي العدال

ــث تتمكــن الســلطات  ــة األساســية بحي ــات القضائي ــة ملكافحــة اإلرهــاب األدوات واآللي ــر الصكــوك العاملي وتوف

الوطنيــة مــن إجــراء التحريــات عــر الحــدود عــى نحــو فعــال ومــن كفالــة عــدم توفــر مــالذات آمنــة ملــن يدعــى 

ــه مبجــرد اتفاقــات التعــاون  ــا مواجهت ــد اإلرهــاب، مل يعــد كافي ــون. ونظــرا إىل البعــد العاملــي لتهدي أنهــم إرهابي

ــة  ــس القانوني ــن األس ــة م ــراف مبجموع ــدول األط ــة ال ــوك العاملي ــزود الصك ــم ت ــن ث ــة. وم ــة و/أو اإلقليمي الثنائي

ــا. للتعــاون غــر املحــدود جغرافي

ومــن الجديــر باملالحظــة أن الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب تركــز عــى التعــاون الــدويل مــن زاويــة العدالــة 

الجنائيــة، أي إنهــا ترمــي إىل تســهيل القيــام باإلجــراءات الجنائيــة يف القضايــا التــي تتضمــن عنــارص تتجــاوز الحدود 

ــادل املعلومــات مــن  ــل تب ــة. وهــذا ال يشــمل أشــكال التعــاون األخــرى املتصلــة مبكافحــة اإلرهــاب، مث الوطني

ــة  ــة التنظيــامت اإلجرامي ــداد وطبيع ــي وتعقــب مســارات وأمنــاط اإلجــرام وامت ــاظ عــى األمــن الوطن أجــل الحف

واإلرهابيــة، وغــر ذلــك.

ومــن بــن مختلــف أشــكال التعــاون الــدويل يف املســائل الجنائيــة فــإن تســليم املجرمــن واملســاعدة القانونيــة 

املتبادلــة هــام محــور الركيــز الرئيــي يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب.

وتُبَحــث يف النميطــة 3 الجوانــب املعقــدة آلليــات التســليم واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، إىل جانــب 

ــق  ــل متعم ــى تحلي ــة ع ــذه النميط ــوي ه ــام تحت ــة. ك ــة وعملي ــات قانوني ــن تداعي ــا م ــب عليه ــا يرت م

ــة. ــة إضافي للموضــوع وعــى مــواد تدريبي
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وضع إطار قانوين وطني بشأن تسليم املجرمني وتبادل املساعدة القانونية

ــى  ــاب ع ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــوي الصك ــة، تحت ــاعدة القانوني ــادل املس ــن وتب ــليم املجرم ــال تس يف مج

متطلبــات واســعة والتزامــات مفصلــة عــى حــدٍّ ســواء. ومــن بــن املتطلبــات الواســعة الواجبــة عــى الــدول األطــراف 

أن توفــر كل منهــا لألخــرى الحــد األقــى مــن املســاعدة فيــام يتعلــق بالتحقيقــات الجنائيــة أو اإلجــراءات الجنائيــة أو 

إجــراءات التســليم )املــادة 12، االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب(. ومــن االلتزامــات األكــر تفصيــال اســتبعاد 

إمكانيــة التمســك بالطابــع الســيايس للجرميــة مــن أجــل رفــض طلــب التســليم أو رفــض تبــادل املســاعدة القانونيــة، 

وكذلــك إجبــار الــدول عــى تنفيــذ طلبــات أجنبيــة فيــام يخــص الكشــف عــن التفاصيــل املرفيــة بــرف النظــر عــن 

م إليهــا الطلــب. قوانــن الرسيــة املرفيــة املطبقــة يف الدولــة املقــدَّ

ومــع أنَّ بعــض الــدول تســتطيع، نظريــا، أن تطبــق مبــارشة نــص الصكــوك املصــدق عليهــا دون ســن ترشيعــات معينــة، 

ــات املعاهــدات املذكــورة أعــاله يف حــال عــدم  ــال ملتطلب ــدول االمتث ــر مــن ال ــا عــى كث ــإن مــن الصعــب عملي ف

ــذا  ــن ه ــي أن ميكِّ ــه. وينبغ ــدويل والتامس ــاون ال ــم التع ــي لتقدي ــتوى الداخ ــى املس ــام ع ــوين ع ــار قان ــود إط وج

ــم  ــرد الجرائ ــس مج ــا ولي ــم عموم ــوص الجرائ ــدويل بخص ــاون ال ــاركة يف التع ــن املش ــة م ــلطات الوطني ــار الس اإلط

ــاب. ــة باإلره املتصل

ــة املســبقة التــي يتعــن أن توفرهــا الدولــة لــي تســتفيد مــن  ــة باملتطلبــات الترشيعي وليــس هنالــك مــن قامئــة نهائي

اآلليــات املتاحــة يف مجــال التســليم واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة. ولكــن هنالــك بعــض األمثلــة عــى الخيــارات 

ــليم  ــاالت التس ــية يف مج ــر أساس ــد معاي ــا تعتم ــا عندم ــر فيه ــة أن تنظ ــلطات الوطني ــودُّ الس ــد ت ــي ق ــائل الت واملس

ــي: ــام ي ــة، ك ــة املتبادل ــاعدة القانوني واملس

ــامد 	  ــب اعت ــن األنس ــل م ــدويل، ه ــاون ال ــي بالتع ــي املعن ــوين الوطن ــار القان ــق اإلط ــاق تطبي ــث نط ــن حي م

ــاب؟ ــة باإلره ــم ذات الصل ــى الجرائ ــز ع ــون يركِّ ــا، أم قان ــق عموم ــل التطبي ــون يقب قان

ما هي السلطة التي ستكون مسؤولة عن تلقي وتنفيذ طلبات التسليم أو املساعدة القانونية املتبادلة؟	 

ــل 	  ــال، ه ــبيل املث ــى س ــهم؟ وع ــليم ميس ــب تس ــل بطل ــام يتص ــخاص في ــات األش ــوق وضامن ــي حق ــا ه م

ــة  ــة زمني ــن أي مهل ــكل وضم ــليمه؟ ويف أي ش ــرار تس ــن يف ق ــليمه أن يطع ــوب تس ــخص املطل ــكان الش بإم

يكــون ذلــك؟ علــامً بــأن صكــوك حقــوق اإلنســان الدوليــة ومــا يتصــل بهــا مــن االجتهــادات الفقهيــة توفــر 

ــة والسياســية؟ ــوق املدني ــدويل الخــاص بالحق ــد ال ــالً العه ــا مث ــة رئيســية، ومنه ــادئ توجيهي مب

يف معــرض تجميــع األدلــة لصالــح دولــة أجنبيــة، إىل أي مــدى ميكــن مراعــاة القوانــن اإلجرائيــة لــدى الدولــة 	 

ــة يف  ــة يف اإلجــراءات الجنائي ــد ال تكــون مقبول ــة ق ــة نظــرا إىل أن بعــض األدل ــة؟ وهــذه مســألة هام األجنبي

الدولــة الطالبــة مــا تُتَّبــع يف األدلــة التــي تُجمــع إجــراءات معيَّنــة.

وتحتوي الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب عى أحكام رئيسية فيام يتصل بتسليم املجرمن، هي كام يي:

تعتــر الجرائــم املبيَّنــة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب جرائــم تســتوجب تســليم مرتكبيهــا مدرجــة يف أي 	 

معاهــدة مرمــة لتســليم املجرمــن بــن الــدول األطــراف.

ــليم 	  ــتوجب تس ــم تس ــا جرائ ــى أنه ــوك ع ــك الصك ــة يف تل ــم املوصوف ــدرج الجرائ ــأن ت ــراف ب ــدول األط ــد ال تتعه

ــتقبال. ــرم مس ــن تُ ــليم املجرم ــدة لتس ــة يف أي معاه ــا مدرج مرتكبيه

يتعــن عــى الــدول األطــراف أن تعتــر الجرائــم املدرجــة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب بوصفهــا جرائــم 	 

تســتوجب تســليم مرتكبيهــا.

يجــوز للــدول األطــراف التــي تتطلــب عــادة وجــود معاهــدة كــرشط لتســليم املجرمــن، حســب تقديرهــا، أن تســتخدم 	 

الصــك العاملــي كأســاس قانوين.
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لــة" جميــع معاهــدات وترتيبــات تســليم املجرمــن بــن الــدول األطــراف يف الصــك العاملــي نفســه إذا 	  “تعتــر معدَّ

كانــت غــر متوافقــة مــع ذلــك الصــك العاملــي. وهــذا الحكــم وارد يف االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة 

بالقنابــل واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعــامل اإلرهــاب النــووي.

ــأي جرميــة 	  ــق ب ــام يتعل ــة طــرف أخــرى )في م مــن دول ــدَّ ــدول األطــراف رفــض أي طلــب تســليم يق يحظــر عــى ال

ــة بجرميــة سياســية أو جرميــة  ــق بجرميــة سياســية أو جرميــة ذات صل ــة( عــى أســاس أنهــا تتعل مدرجــة يف اتفاقي

ــع سياســية. ــا دواف له

فيام يتعلق بتقديم املساعدة القانونية املتبادلة:

ينبغــي أن تعتــر الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب أساســاً قانونيًّــا صالحــاً لتقديــم الحــد األقــى مــن املســاعدة 	 

القانونيــة فيــام يتعلــق بالتحقيقــات واإلجــراءات الجنائيــة أو إجــراءات التســليم، مبــا يف ذلــك املســاعدة يف الحصــول 

عــى األدلــة الالزمــة لهــذه اإلجــراءات.

م مــن دولــة طــرف أخــرى بنــاًء عــى أنها 	  يحظــر عــى الــدول األطــراف رفــض طلــب التــامس املســاعدة القانونيــة يقــدَّ

تتعلــق بجرميــة سياســية أو جرميــة متصلــة بجرميــة سياســية أو جرميــة لهــا دوافــع سياســية.

رشط عدم التمييز

مبقتــى الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب، إذا تعــرض شــخص ملالحقــة أو عقوبــة بســبب رأيــه الســيايس، أو إذا 

تعــرض وضعــه للتحامــل لذلــك الســبب، فــإن مــواد عــدم التمييــز تســمح برفــض طلــب التســليم أو التــامس املســاعدة 

القانونيــة املتبادلــة. وهــذا يــرك للدولــة متلقيــة الطلــب الحريــة يف التعامــل مــع الشــخص، كــام هــو محــدد يف قوانينهــا 

ــة املتاحة. ــة واألدل الوطني

وتريس املعاهدات مبدأ عدم التمييز عى النحو التايل:

ليــس يف هــذه االتفاقيــة مــا يُفــرسَّ عــى أنــه يفــرض التزامــا بتســليم املجرمــن أو بتقديــم املســاعدة القانونيــة املتبادلة إذا 

توفــرت لــدى الدولــة الطــرف املطلــوب منهــا التســليم أســباب وجيهــة تدعوهــا إىل االعتقــاد بأن طلــب تســليم املجرمن 

الرتكابهــم الجرائــم املذكــورة يف املــادة 2، أو طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فيــام يتعلــق بهــذه الجرائــم، قــد قــدم 

بغيــة محاكمــة، أو معاقبــة، شــخص مــا بســبب العــرق الــذي ينتمــي إليــه أو بســبب دينــه أو جنســيته أو أصلــه اإلثنــي أو 

رأيــه الســيايس، أو بــأن اســتجابتها للطلــب مــن شــأنها أن متــس بوضــع الشــخص املذكــور ألي مــن هــذه األســباب.

دراسة حالة

“املقاتلون الغالبون”

معلومات متهيدية

مــا مل يذكــر خــالف ذلــك، يفــرض أن أزرقســتان وأحمرســتان دولتــان طرفــان يف الصكــوك العامليــة 	 

ملكافحــة اإلرهــاب.

ألغــراض دراســة الحالــة هــذه، يفــرض أن أزرقســتان وأحمرســتان قــد أدخلتــا عــى النحــو الواجــب أحــكام 	 

الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب يف نظمهــام القانونيــة الداخليــة.

مــت دراســة الحالــة هــذه لغــرض تحفيــز النقــاش بن خــراء القانــون بشــأن ســيناريوهات قــد تُصادف 	  لقــد ُصمِّ

يف معــرض مامرســة التعــاون الــدويل. واإلجابــات املقرحــة )انظــر املرفــق( ليســت هــي الحلــول الوحيــدة 

املمكنــة، ولكنهــا تــرز آليــات وأدوات عمليــة متاحــة يف ضــوء الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب.



69 اإلطــار القانونــي العاملــي ملكافحــة اإلرهاب

خلفية املوضوع

وليــد زعيــم جامعــة إرهابيــة دوليــة تعــرف باســم "املقاتلــون الغالبــون” وتســتهدف زعزعــة املؤسســات السياســية يف 

بلــدان مختلفــة. وقــد نفــذ عمليــة هجــوم بالقنابــل يف روضــة أطفــال يف أزرقســتان، ذهــب ضحيتهــا 30 طفــال، مــن 

بينهــم أطفــال عــدد مــن الدبلوماســين.

ويف أعقاب العملية، يتمكن وليد من الهروب من أزرقستان ويلجأ إىل دولة مجاورة هي أحمرستان. 

التسليم: األساس القانوين

تســارع أزرقســتان بإرســال طلــب إىل أحمرســتان إللقــاء القبــض عــى وليــد وتســليمه إليهــا بنــاء عــى االتفاقيــة الدوليــة 

لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة بالقنابل.

ــن  ــإن قوان ــك، ف ــى ذل ــالوة ع ــن. وع ــليم املجرم ــدة لتس ــن مبعاه ــر مرتبطت ــتان غ ــتان وأحمرس أزرقس  -1

أحمرســتان متنــع تســليم أي شــخص يف غيــاب معاهــدة محــددة لتســليم املجرمــن.

هل ينبغي أن ترفض أحمرستان طلب أزرقستان تسليم وليد إليها؟

ــن أزرقســتان وأحمرســتان. ولكــن، يف إطــار  ــا ب ــط م ــة قدميــة لتســليم املجرمــن ترب ــك معاهــدة ثنائي هنال  -2

ــي ارتكبهــا غــر محــددة يف  ــن يســلم ألن الجرميــة الت ــد ل ــادل للمذكــرات الدبلوماســية، تتوقــع أحمرســتان أن ولي تب

ــا. ــار إليه ــليم املش ــدة التس ــة مبعاه ــا واملرفق ــليم مرتكبيه ــة لتس ــم الخاضع ــة الجرائ قامئ

هل معاهدة التسليم القدمية غر صالحة نهائيا لهذا الغرض؟

أحمرســتان ليســت دولــة طرفــا يف أي اتفاقيــة متعــددة األطــراف يف املســائل الجنائيــة، كــام أنهــا غــر مرتبطــة   -3

بــأي معاهــدة تســليم مــع أزرقســتان. أضــف إىل ذلــك أن ليــس لديهــا قوانــن تنظــم رشوط وإجــراءات تســليم املدعــى 

أنهــم مجرمــون إىل بلــدان ثالثــة.

هل ينبغي ألزرقستان أن تيأس من إمكانية تسليم وليد إليها؟

تسليم املجرمن: الجرائم السياسية

ــامت  ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــاس االتفاقي ــى أس ــتان ع ــن أحمرس ــا م ــد إليه ــليم ولي ــتان بتس ــب أزرقس تطال  -4

ــون  ــة “املقاتل ــاع إن منظم ــي الدف ــول محام ــد، يق ــليم ولي ــأن تس ــتامع بش ــة االس ــاء جلس ــل. وأثن ــة بالقناب اإلرهابي

الغالبــون” تتــرف لغــرض نبيــل هــو تحريــر أزرقســتان مــن اضطهــاد دكتاتوريــة تســفك الدمــاء. ولذلــك فــإن الجرميــة 

املطلــوب تســليم وليــد مــن أجلهــا جرميــة سياســية، إذ أنهــا ارتكبــت بغيــة إكــراه الزمــرة الحاكمــة يف أزرقســتان عــى 

ــة نـــزيهة. ــد الطريــق النتخابــات دميقراطي متهي

كيف ينبغي لسلطات أحمرستان أن توازن ما بن رضورة تسليم وليد ومراعاة الغرض "النبيل" الذي دفعه؟

مبــا أن بعــض ضحايــا الهجــوم يف روضــة األطفــال هــم أطفــال أشــخاص محميــن دبلوماســيا، فــإن طلــب   -5

تســليم وليــد املقــدم مــن أزرقســتان إىل أحمرســتان يســتند إىل اتفاقيــة منــع ومعاقبــة الجرائــم املرتكبــة ضد األشــخاص 

قــت عليهــا الدولتــان(. غــر أن هــذه االتفاقيــة ال  املحميــن دوليــا، مبــن فيهــم أعضــاء الســلك الدبلومــايس )التــي صدَّ

تشــمل مســألة "الجرميــة السياســية".

هل ينبغي لسلطات أحمرستان أن ترفض تسليم وليد؟
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املساعدة القانونية املتبادلة: التجريم املزدوج ومقبولية األدلة

لعــدم وجــود طلــب تســليم صــادر مــن أزرقســتان، تقــرر ســلطات أحمرســتان التحقيــق يف القضيــة بنفســها.   -6

ويــدرك املدعــون العامــون أّن الحاجــة تدعــو إىل خــرة تقنيــة مــن جانــب خبــر يف املتفجــرات يعيــش يف أصفرســتان، 

ــر يف املتفجــرات. ــب إىل أصفرســتان مــن أجــل االســتامع إىل رأي خب ــدم بطل ــم تتق ــن ث وم

وترفــض ســلطات أصفرســتان تلبيــة هــذا الطلــب بحجــة أنــه يقــوم عــى أســاس جرميــة تدعــى يف قانــون العقوبــات 

يف أحمرســتان "هجــوم إرهــايب بالقنابــل”، وهــو تعبــر ال وجــود لــه يف ترشيعــات أصفرســتان.

لو كنَت أنت املدعي العام من أحمرستان، كيف لك أن تقنع سلطات أصفرستان بتنفيذ الطلب؟

أخرا، يجَمع املدعون العامون من أحمرستان ما يكفي من األدلة للتمكن من إدانة وليد.  -7

غــر أن إجــراءات املحاكمــة تســر يف منعطــف غــر منتظــر عندمــا تقــرر املحكمــة أن األدلــة التــي قدمتهــا أصفرســتان 

غــر مقبولــة، إذ أنهــا مل تقــدم يف شــهادة مشــفوعة بيمــن. وطبقــا لقوانــن أحمرســتان، فــإن تقديــم األدلــة مــن جانــب 

شــهود يف شــهادة مشــفوعة بيمــن رشط إجبــاري، بينــام ال تحتــوي قوانــن أصفرســتان عــى مثــل هــذا الــرشط. 

ــتان يف  ــا أصفرس ــي قدمته ــة الت ــتعامل األدل ــة اس ــة إمكاني ــل لكفال ــاك أن تفع ــاذا عس ــام، م ــي الع ــك املدع بصفت

ــة؟ املحكم

املساعدة القانونية املتبادلة: الرسية املرفية وإرسال املعلومات التلقايئ

تســعى أحمرســتان إىل الحصــول عــى تفاصيــل حســاب مــريف مــودع يف أصفرســتان باســم وليــد، مــام قــد   -8

يوفــر دليــال عــى نشــاط ميارســه يف متويــل اإلرهــاب. غــر أن أصفرســتان تعلِــم ســلطات أحمرســتان أنهــا ال ميكنهــا 

ــة. ــة املعلومــات املرفي ــون داخــي صــارم يحمــي رسي ــذ طلبهــا بســبب قان تنفي

هل رفض التعاون من جانب سلطات أصفرستان أمر مقبول؟

أثنــاء تنفيــذ الطلــب، تكتشــف ســلطات أصفرســتان أن حســابات مرفيــة مختلفــة مودعــة يف املــرف ذاتــه   -9

قــد اســتخدمت جميعــا يف العمليــة اإلجراميــة ذاتهــا. غــر أن الطلــب الصــادر مــن أحمرســتان ال يتصــل إال بواحــد مــن 

ــة دون الحســابات األخــرى.  هــذه الحســابات املرفي

هــل ينبغــي لســلطات أصفرســتان أن تكشــف عــن املعلومــات املتصلــة بجميــع الحســابات املرفيــة املشــبوهة، رغم 

غيــاب أي طلــب محــدد مــن أحمرســتان؟

املساعدة القانونية املتبادلة: القنوات غر الرسمية والسبل البديلة لتنفيذ الطلبات

إلدانــة وليــد، تحتــاج أحمرســتان إىل إفــادة مــن ســعيد، خصــم وليــد ســابقا والــذي ينتمــي إىل عصابــة إجراميــة   -10

ــلطات  ــل لس ــد قي ــتعجال فق ــه االس ــى وج ــهادته ع ــو إىل ش ــة تدع ــع أن الحاج ــتان. وم ــش يف أصفرس ــة ويعي منافس

ــا طويــال. ــة تســتغرق وقت ــأن هــذه العملي ــوات الدبلوماســية، علــام ب أحمرســتان إن عليهــا أن تقــدم طلبهــا عــر القن

هل ينبغي ألحمرستان أن تتخذ اإلجراءات عر القنوات الدبلوماسية كام طلب منها؟

يف نهايــة األمــر، تقــرر أحمرســتان أن ترســل طلبــا رســميا تلتمــس فيــه املســاعدة القانونيــة مــن أصفرســتان.   -11

ويحــدد الطلــب أن ال بــد مــن أن تجــري عمليــة االســتجواب مــن جانــب الســلطات القضائيــة يف أحمرســتان. وجــاء 

رد أصفرســتان أنــه ال يســمح ألي ســلطة أجنبيــة أن متــارس وظيفــة رســمية عــى أراضيهــا. وعــالوة عــى ذلــك، فــإن 

ســعيد قــد أديــن لتــوه وحكــم عليــه بالســجن املؤبــد يف أصفرســتان.

ناقش السبل املمكنة ملراعاة شواغل كلتا الدولتن.
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دراسة حالة

سوبرماركت الطيِّبات

مترين لصياغة طلب تسليم

مالحظات للُمدرِّب:

النــص يف هــذا التمريــن هــو طلــب وهمــي لتســليم شــخص يف قضيــة مرتبطــة باإلرهــاب. وقــد قــام بتحريــر هــذا الطلب 

)مــع املذكــرة الشــفوية املصاحبــة لــه( موظــف قليــل الخــرة مبســائل تســليم املجرمــن. ومــن ثــم يحتــوي الطلــب 

عــى بضعــة مآخــذ. اطلــْب مــن املتدربــن أن يســدوا املشــورة إىل املوظــف يف إعــادة صــوغ الطلــب لتعزيــز فــرص 

ع املتدربــن لديــك عــى مطالعــة املعلومــات  تنفيــذ عاجــل وفعــال مــن جانــب الدولــة املوجــه إليهــا الطلــب. شــجِّ

الخلفيــة بعنايــة وعــى التفكــر املبتكــر باالســتعانة باملــواد املتوفــرة.

ولتســهيل تحليــل املســائل القانونيــة املحــددة، تــم تقســيم طلــب التســليم إىل أقســام، يطــرح كل منهــا مشــكلة قانونيــة 

موضوعيــة محــددة. وكل قســم متبــوع بتعليقــات، ينبغــي لــك أن تحجبهــا وقــت املناقشــة بــن املتدربــن.

وقــد أُعــدَّ هــذا التمريــن عــى أســاس تقريــر فريــق الخــراء العامــل غــر الرســمي املعنــي باملامرســة الفعالــة ألنشــطة 

.)www.unodc.org :التســليم لعــام 2004. )انظــر املوقــع الشــبي

النصوص التي توزَّع عى املشاركن يف هذا التمرين:

االتفاقية الدولية لقمع الهجامت اإلرهابية بالقنابل	 

االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب	 

فيهــم 	  الجرائــم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمتعــن بحاميــة دوليــة، مبــن  منــع ومعاقبــة  اتفاقيــة 

الدبلوماســيون املوظفــون 

اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية	 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عر الوطنية )اتفاقية الجرمية املنظمة(	 

معلومات خلفية

يف 24 كانــون الثاين/ينايــر 2007، عنــد الســاعة 17/30، يقتحــم شــخصان مســلحان ســوبر ماركــت عــى مقربــة مــن 

مجمــع الهيئــات الدبلوماســية يف عاصمــة الدولــة ســن، ويطلقــان النــار، مــام يــؤدى إىل وفــاة عــدد مــن النــاس. وبعــد 

عمليــة القتــل، يســتعمالن مــرذاذا لكتابــة األحــرف "BBB" عــى جــدران الســوبرماركت. وهــذه األحــرف ترمــز إىل اســم 

منظمــة معروفــة تقاتــل مــن أجــل إحــداث تغيــر ســيايس يف الدولــة ســن.

ويصل أفراد الرشطة إىل مكان الجرمية بعد فوات األوان، حيث يتمكن الرجالن من الهروب رسيعا يف سيارة.

ويف األيــام القليلــة التاليــة، تعلــن الرئيســية املستشــفيات يف العاصمــة عــن وفــاة 12 شــخصاً، مردهــا شــكل حــاد مــن 

ــن  ــراد الذي ــك األف ــن أولئ ــة م ــن أن 90 يف املائ ــة س ــلطات الدول ــف س ــادرة. وتكتش ــية الن ــراض التنفس ــكال األم أش

يشــكون مــن مشــكالت تنفســية حــادة كانــوا قــد ذهبــوا إىل الســوبر ماركــت يــوم الهجــوم. وإضافــة إىل ذلــك، تكشــف 

األدلــة الجنائيــة عــن آثــار ســم خطــر عــر عليهــا عــى رفــوف الســوبرماركت وعــى أرضيتــه.

ومتكِّــن األدلــة املحققــن مــن تحديــد هويــة الســيد ألــف والســيد بــاء بوصفهــام منفــذي الهجــوم. وكالهــام ســبق لــه 

الهــروب مــن الســجن يف الدولــة ســن.

http://www.unodc.org
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ــغ الدولــة  وتطلــب ســلطات الدولــة ســن مــن اإلنربــول إصــدار مذكــرة حمــراء بهــذا الصــدد. وبعــد بضعــة أيــام، تبلِّ

عــن أن أحــد الرجلــن ُعــر عليــه يف أراضيهــا. وتعــد الدولــة ســن وتصــدر طلبــا باعتقالــه مؤقتــا.

وتعتقــل الدولــة عــن الســيد ألــف يف 31 كانــون الثاين/ينايــر 2007. وتحيــل الدولــة ســن طلــب تســليم إىل الدولــة 

عــن عــن طريــق القنــوات الدبلوماســية.

ويف الوقــت ذاتــه، تعلــم ســلطات الدولــة ســن بصفــة غــر رســمية أن طلبــا بتســليم الســيد ألــف يجــري إعــداده أيضــا 

مــن جانــب الدولــة صــاد. إذ أن بعــض ضحايــا الهجمــة عــى الســوبرماركت مــن رعايــا الدولــة صــاد.

مذكرة شفوية

ــة  ــر إىل ]االتفاقي ــأن تش ــرشف ب ــن وتت ــة ع ــة الدول ــا إىل وزارة خارجي ــن تحياته ــة س ــفارة الدول ــدي س ته  -1

اإلقليميــة لتســليم املجرمــن[ التــي وقعتهــا الدولــة ســن والدولــة عــن كلتاهــام،

التعليق:

املهــم يف املســألة أن كلتــا الدولتــن طــرف يف اتفاقيــة التســليم )مــن خــالل التصديــق أو االنضــامم(. ينبغــي للدولــة 

الطالبــة أن تســتخدم مصطلحــات قانونيــة دقيقــة للحــد مــن محاذيــر التأخــر وســوء التفســر.

ومبوجــب هــذه املذكــرة تطلــب ]الســفارة[، باســم الدولــة ســن، تســليم الســيد ألــف، مــن مواطنــي الدولــة   -2

ســن. ويــأيت هــذا الطلــب إثــر تبليــغ مــن حكومتكــم بــأن الســيد ألــف قــد اعتقــل يف 4 شــباط/فراير 2007 بنــاء عــى 

ــة ســن. طلــب مــن الســلطات املختصــة يف الدول

التعليق:

ــن  ــة ع ــت الدول ــبق أن اعرف ــا إذا س ــت م ــل تقصَّ ــن ه ــت، ولك ــال املؤق ــددا لالعتق ــا مح ــن طلب ــة س ــت الدول قدم

ــرض؟ ــذا الغ ــاً له ــاً صالح ــا طلب ــول باعتباره ــن اإلنرب ــادرة ع ــراء الص ــرة الحم باملذك

إن الفــرد املذكــور أعــاله مطلــوب لــي يحاكــم أمــام املحاكــم املختصــة لــدى الدولــة ســن، بجــرم "محاولــة   -3

تقويــض النظــام الدســتوري للدولــة"، وفيــام يتعلــق باألحــداث املأســاوية يف 24 كانــون الثاين/ينايــر 2007 التــي وقعت 

يف مــكان عــام يف عاصمــة الدولــة ســن.

ويف غيــاب أي حكــم مفصــل يف ]اتفاقيــة التســليم اإلقليميــة[ فيــام يتعلــق بتقديــم الوثائــق، وحرصــا عــى تعجيــل تجهيز 

هــذا الطلــب، فقــد اختــارت ســلطات النيابــة العامــة يف الدولــة ســن أن ترفــق الوثائــق التاليــة ممهــورة بخاتــم الدولــة: 

نسخة موثَّقة من طلب االعتقال.	 

وصــف لألحــداث الداعيــة إىل االتهامــات املوجهــة ضــد الســيد ألــف، والجرائــم املســوِّغة لطلــب التســليم، 	 

واألحــكام القانونيــة املعمــول بهــا.

التعليق:

ــى يف  ــة حت ــق، وهــي رضوري ــم الوثائ ــق بتقدي ــام يتعل ــة عــن في ــات الدول ــة مل تنظــر يف متطلب ــة الطالب ــدو أن الدول يب

ــا. ــول به ــدات املعم ــددة واردة يف املعاه ــكام مح ــاب أح غي

وتغتنم سفارة الدولة سن هذه الفرصة لتعرب لوزارة خارجية الدولة عن مجددا عن فائق تقديرها.  -4

التعليق:

ــد مــن  ــة عــن. ومبوجــب العدي ــب الدول ــخ االعتقــال مــن جان م بعــد أكــر مــن شــهر مــن تاري طلــب التســليم مقــدَّ

ا بحيــث ال تتمكــن الدولــة متلقيــة الطلــب مــن أن متــي  املعاهــدات والقوانــن الوطنيــة، تعتــر هــذه الفــرة طويلــة جــدًّ

يف تنفيــذ طلــب االعتقــال. مثــال ذلــك أن االعتقــال املؤقــت، مبوجــب االتفاقيــة األوروبيــة للتســليم،)أ( يجــوز إنهــاؤه 

بعــد 18 يومــا مــن تاريــخ االعتقــال إذا مل يتلــق الطــرف املعنــي طلــب التســليم والوثائــق ذات الصلــة، وال يســتمر يف 

أي حــال مــن األحــوال ألكــر مــن 40 يومــا.
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املواد التي يتعن تقدميها مع طلب التسليم

نسخة موثقة من طلب االعتقال	 

وصــف لألحــداث الداعيــة إىل االتهامــات املوجهــة ضــد الســيد ألــف، والجرائــم املســوغة لطلــب التســليم، 	 

واألحــكام القانونيــة املعمــول بهــا.

يف 24 كانــون الثاين/ينايــر 2007، عنــد الســاعة 16/25، يدخــل رجــالن مــن البــاب الخلفــي إىل ســوبرماركت   -1

ــا ملثمــن ويحمــالن كيســن كبريــن. وإذ وقفــا  الطيِّبــات، الواقــع يف ]اســم الشــارع[ يف عاصمــة الدولــة ســن. وكان

يف واحــد مــن أكــر املمــرات ازدحامــا، أخرجــا مــن كيســيهام بارودتــن نصــف رشاشــتن ورشعــا يطلقــان النــار عــى 

النــاس عشــوائيا. ودام إطــالق النــار نحــو دقيقــة، وبعدهــا أعــاد أحــد الرجلــن بارودتــه إىل كيســه وأخــرج منــه زجاجــة 

ــادر  ــم غ ــوبرماركت. ث ــدران الس ــى ج ــرف "BBB" ع ــا األح ــب به ــم كت ــواء ث ــوان يف اله ــع ث ــا لبض ــرذاذ. ورش منه م

الرجــالن الســوبرماركت مــن البــاب الرئيــي. وبعــد بضــع دقائــق شــوهد الرجــالن داخــل ســيارة "ســبورت" منطلقــن 

فيهــا برسعــة فائقــة. وقــد أُبلــغ عــن هــذه الوقائــع باتســاق عــدد مــن الشــهود الذيــن كانــوا يف عــن املــكان.

ــوا حتفهــم. ونقــل 34  ــد الق ــق واكتشــفوا أن 10 أشــخاص ق ووصلــت الرشطــة وســيارات اإلســعاف بعــد بضــع دقائ

شــخصا إىل املستشــفى يف حالــة خطــرة، وتــويف ســتة منهــم يف طريقهــم إىل املستشــفى، واثنــان يف األيــام القليلــة 

التاليــة كنتيجــة مبــارشة إلصابتهــم بالرصــاص. وقــد تأكــد أن اثنــن مــن الضحايــا كانــا مــن رعايــا الدولــة صــاد.

وقــد أمكــن، بفضــل آلــة تصويــر فيديــو تابعــة لســفارة الدولــة فــاء الواقعــة قبالــة البــاب الخلفــي للســوبرماركت، التعــرف 

ــل  ــام أن املدخ ــل إليه ــاء خي ــيد ب ــف والس ــيد أل ــح أن الس ــاء. واألرج ــيد ب ــف والس ــيد أل ــن، الس ــة املهاجم إىل هوي

ــو  ــور الفيدي ــرشت ص ــد ن ــوبرماركت. وق ــول الس ــد دخ ــاع إال بع ــا القن ــذا مل يضع ــو، ول ــا بالفيدي ــس مراقب ــي لي الخلف

للرجلــن، قبــل ارتدائهــام قناعيهــام، عــى نطــاق واســع يف أنحــاء البــالد.

التعليق:

تتألــف األدلــة اإلثباتيــة التــي تقدمــت بهــا الدولــة الطالبــة مــن بيــان بــأن الوقائــع املبلَّــغ عنهــا يف الطلــب أيَّدهــا عــدد 

مــن الشــهود. وقــد يكــون هــذا كافيــا يف إطــار معاهــدات معينــة تبســط متطلبــات أدلــة اإلثبــات، ولكــن قــد يتطلــب 

العديــد مــن الــدول أن تكــون إفــادات الشــهود وغرهــا مــن املــواد الداعمــة موثقــة )وال بــد مــن تحديــد شــكل التوثيــق 

عــى أســاس متطلبــات الدولــة متلقيــة الطلــب(. بــل إن بعــض البلــدان يتطلــب إثبــات "الســبب املحتمــل".

مل يأخــذ الســيد ألــف والســيد بــاء أي ســلع مثينــة مــن الســوبرماركت، مــام زود ســلطات التحقيــق بدليــل مبكــر   -2

ــة. ــع الرسق ــن بداف ــام مل يك ــى أن غرضه ع

التعليق:

ــة الطلــب )الدولــة عــن( بطبيعــة األعــامل  ــة )الدولــة ســن( بعــدة حجــج إلقنــاع الدولــة متلقي تســتعن الدولــة الطالب

اإلرهابيــة التــي ارتكبهــا الســيد ألــف. ويف معــرض ذلــك، يســاق عــدد مــن الحجــج الضعيفــة خــارج إطــار القانــون، 

ــان الرسقــة. ــا يتوخي منهــا أن مرتكبــي الجرميــة مل يكون

ــب  ــض املكاس ــعى إىل تقوي ــا كان يس ــذي طامل ــم BBB، ال ــن لتنظي ــاء املؤسس ــن األعض ــف م ــيد أل إن الس  -3

ــر 2007  ــون الثاين/يناي ــات يف 24 كان ــوبرماركت الطيب ــى س ــداء ع ــن. واالعت ــة س ــا الدول ــي حققته ــة الت الدميقراطي

ــاء  ــن األبري ــوف املدني ــالك يف صف ــر واله ــرش الذع ــم BBB لن ــا تنظي ــي ينتهجه ــف الت ــاليب العن ــى أس ــاهد ع ش

ــة. ــة الدول يف عاصم

التعليق:

دت هويــة الســيد ألــف بوصفــه إرهابيــا، ولكــن ال ذكــر أنــه ســبق أن هــرب أكــر مــن مــرة مــن الســجون يف الدولــة  ُحــدِّ

ــة  ــه إرهــايب. كان عــى الدول ــة الطلــب مــن معرفــة أن ــة متلقي س. ولعــل هــذه املعلومــات أكــر أهميــة يف نظــر الدول

ســن أن تبــنِّ بوضــوح أن مثــة خطــراً بــأن يهــرب، وذلــك للحــد مــن إمكانيــة التوصــل إىل قــرار بإطــالق رساحــه بكفالــة 

أثنــاء إجــراءات التســليم يف الدولــة متلقيــة الطلــب.
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ــا  ــي تنظمه ــة الت ــات اإلرهابي ــة الجامع ــدرج يف قامئ ــم BBB م ــل أن تنظي ــن تجاه ــك، ال ميك ــًة إىل ذل إضاف  -4

]منظمــة إقليميــة[ تنتمــي إليهــا حكومــة الدولــة عــن، والتــي تنــوي الدولــة س االنضــامم إليهــا قريبــا. والقامئــة مصحوبة 

باشــراط أن "توفــر الــدول األعضــاء بعضهــا لبعــض أكــر قــدر ممكــن مــن املســاعدة يف مكافحــة اإلعــامل اإلرهابيــة، 

ــة  ــخاص املدرج ــق باألش ــام يتعل ــلطاتها في ــا س ــع به ــي تضطل ــراءات الت ــات واإلج ــق بالتحري ــام يتعل ــذل، في وأن تب

أســامؤهم يف القامئــة، عندمــا يطلــب منهــا ذلــك، كل مــا يف وســعها وفقــا لجميــع االتفاقــات الدوليــة ذات الصلــة".

التعليق:

إن الحجــة بــأن مــن الــروري تســليم الســيد ألــف ألن تنظيــم BBB مــدرج بوصفــه جامعــة إرهابيــة مــن جانــب منظمــة 

ــة  ــة يف االنضــامم إليهــا( حجــة ضعيفــة. إذ ال ميكــن للدول ــا فيهــا، رغــم الني ــة )ليســت الدولــة ســن بعــد طرف إقليمي

ســن أن تتمســك باللوائــح التنظيميــة لــدى تلــك املنظمــة. فواجــب املســاعدة القانونيــة قائــم بالنســبة للــدول األعضــاء 

ــة املبــارشة املرتبــة عــى "اإلدراج يف القامئــة" هــي  يف تلــك املنظمــة فقــط، وهــو واجــب عــام. إن النتيجــة القانوني

تطبيــق نظــام جــزاءات )كتجميــد األصــول مثــال( وليــس التزامــا بتطبيــق عقوبــات جنائيــة أو بالتســليم.

ولعلــه كان مــن األفضــل الركيــز عــى الجــرم املرتكــب، والعمــل عــى تقديــم أســاس قانــوين متــن للحصــول عــى 

التعــاون، بــرف النظــر عــام إذا كان باإلمــكان توصيــف األفعــال قيــد النظــر بأنهــا إرهابيــة.

وعــى افــراض أن ليــس هنالــك معاهــدة تســليم نافــذة بــن الدولتــن، هنالــك احتــامل اســتخدام اتفاقيــة منــع ومعاقبــة 

الجرائــم املرتكبــة ضــد األشــخاص املتمتعــن بحاميــة دوليــة، مبــن فيهــم املوظفــون الدبلوماســيون، أساســا يســتند 

إليــه )مبــا أن االعتــداء حــدث عــى مقربــة مــن ســفارة، فهنالــك عــى األقــل احتــامل أن يكــون بــن الضحايــا بعــض 

األشــخاص املتمتعــن بحاميــة دبلوماســية(. 

إن التــرف الــذي يقــوم عــى أساســه طلــب التســليم ينــايف الحــق يف الحيــاة، وهــو حــق معــرف بــه عامليــا   -5

يف معاهــدات حقــوق اإلنســان بوصفــه بالــذات جوهــر جميــع الحقــوق والحريــات األخــرى. وعــى هــذا األســاس فإنــه 

غــر مؤهــل ألن يكــون جرميــة سياســية.

التعليق:

ــة  ــب الدول ــن جان ــر فعــال غــر ســيايس م ــا، مهــام كان أساســيا، ميكــن أن يعت ــاك حــق م ــد أن انته ــن غــر املؤك م

مقدمــة الطلــب. ويف معــرض تقديــر الطابــع الســيايس لتــرف مــا، فــإن فقــه القانــون عــى مســتوى الــدول يقيـّـم عموما 

عــددا مــن العوامــل اإلضافيــة، ومنهــا تناســب الغايــة مــع الوســيلة املســتخدمة، وغــر ذلــك. ويف غيــاب حجــج أكــر 

إقناعــا، فــإن الدولــة مقدمــة الطلــب تســوق هنــا حجــة تحمــل قيمــة أخالقيــة أكــر منهــا قيمــة قانونيــة. وعــالوة عــى 

ذلــك، فــإن الحجــة القائلــة إن األفــراد، يف ظــل قانــون املعاهــدات الدوليــة عمومــا، ميكــن أن يحّملـــوا مبارشة مســؤولية 

انتهــاك حقــوق اإلنســان، قــد ال تكــون مقبولــة لــدى دول أخــرى.

ــرص،  ــدول إىل “أن تح ــع ال ــرار 1373 )2001(، جمي ــو، يف الق ــن يدع ــس األم ــإن مجل ــك، ف ــة إىل ذل إضاف  -6

وفقــا للقانــون الــدويل ]...[ عــى عــدم االعــراف باالدعــاءات بوجــود بواعــث سياســية كأســباب لرفــض طلبــات تســليم 

ــم”. ــتبه فيه ــن املش اإلرهابي

التعليق:

ــر.  ــوين آخ ــاس قان ــام ألس ــدة دع ــن 1373 )2001( مفي ــس األم ــرار مجل ــة إىل ق ــارة املرجعي ــون اإلش ــن أن تك ميك

ــا. ــة قانوني ــر ملزم ــا غ ــة لكنه ــا ذات حجي ــار إليه ــرة املش والفق
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ــروف  ــم مع ــذا التنظي ــم BBB، إذ إن ه ــطة تنظي ــل أنش ــدان أن تعطِّ ــة كل البل ــن مصلح ــأن م ــع ب ــن ندف ونح  -7

ــداء عــى  ــي ســبقت االعت ــه، يف األســابيع الت ــف كان ل ــك، أن الســيد أل ــال ذل ــة. مث ــة الدولي ــه االنتقامي ــدا بعمليات جي

الســوبرماركت، عالقــة قويــة مــع الســيد جيــم، وهــو خبــر استشــاري مســتقل معــروف بصالتــه الدوليــة، وقــد بــاع مــواد 

مشــعة لعــدد مــن الجامعــات اإلجراميــة األجنبيــة. وبعــد االحتفــاظ بنســبة مئويــة مــن األربــاح املحققــة، رمبــا اســتخدم 

ــة، لــرشاء الســيارة "ســبورت"  ــة، وعــى األخــص يف هــذه الحال ــم BBB اإلرهابي جــزءا مــن املــال لدعــم أنشــطة تنظي

التــي هــرب فيهــا الســيد ألــف والســيد بــاء. ومثــة مــؤرشات تفيــد بــأن الســيد جيــم مختبــئ حاليــا يف الدولــة دال التــي 

ــه ال ميكــن  ــة للتســليم. وقــد أشــارت ســلطاتها إىل أن ــة اإلقليمي ــة التصديــق عــى االتفاقي هــي يف آخــر مراحــل عملي

تقديــم طلــب صالــح للتســليم إال بعــد أن تصبــح معاهــدة التســليم ســارية يف الدولــة دال، األمــر املرتقــب أن يحــدث يف 

غضــون بضعــة أســابيع.

التعليق:

إذا كان مــن غــر املمكــن االســتناد اآلن إىل االتفاقيــة اإلقليميــة بشــأن التســليم باعتبارهــا أساســاً قانونيًّــا للحصــول عــى 

تســليم الســيد جيــم، فــإن عــى الدولــة مقدمــة الطلــب أن تستكشــف إمكانيــة االعتــامد عــى أســس قانونيــة أخــرى.

وميكــن لجميــع صكــوك مكافحــة اإلرهــاب أن توفــر أساســا لهــذا الغــرض، ولذلــك فهــي تنطــوي عــى إمكانيــة تزويــد 

الدولــة مقدمــة الطلــب بعــدد مــن الخيــارات. وعــى وجــه التحديــد، وبالنســبة إىل الــدول التــي ال تحتــاج إىل معاهــدة 

تســليم محــددة للموافقــة عــى التســليم، فــإن قبــول معاهــدات مكافحــة اإلرهــاب كأســاس لذلــك هــو التــزام مبوجــب 

املعاهــدات )أمــا بالنســبة إىل الــدول التــي تُخِضــع التســليم لوجــود معاهــدة تســليم فــإن قبــول معاهــدات مكافحــة 

اإلرهــاب كأســاس مســألة اختياريــة(. ويف هــذا الســيناريو بالــذات، ميكــن النظــر يف األمــور التاليــة:

اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية )السيد جيم كان يتَّجر دوليا باملواد املشعة ويقوم بتهريبها(؛	 

ــيد 	  ــه الس ــام ب ــذي ق ــداء ال ــوال لالعت ــر األم ــم وف ــيد جي ــاب )الس ــل اإلره ــع متوي ــة لقم ــة الدولي االتفاقي

ــاء(؛ ــيد ب ــف والس أل

اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة )هــل كان الســيد جيــم يرتكــب جرميــة خطــرة تشــارك فيهــا جامعــة 	 

منظمــة عــر وطنيــة؟(

ــت  ــا إذا كان ــا م ــور، منه ــدة أم ــر يف ع ــا أن تنظ ــتخدم، عليه ــاس تس ــب أي أس ــة الطل ــة مقدم ــرر الدول ــا تق وعندم

الجرائــم املنصــوص عليهــا يف املعاهــدة املختــارة موجــود نــص عليهــا يف قانــون الدولــة متلقيــة الطلــب يف الوقــت 

ــا  ــت لتوه ــت أو أدرج ــد أدرج ــعة ق ــواد املش ــب امل ــة تهري ــال جرمي ــون مث ــد ال تك ــة. فق ــه الجرمي ــت في ــذي ارتكب ال

ــن  ــة م ــاب مدرج ــل اإلره ــة متوي ــون جرمي ــد تك ــام ق ــب، بين ــة الطل ــة متلقي ــدى الدول ــي ل ــون الداخ ــط يف القان فق

ــا. ــت ارتكابه ــل وق قب

يف ضــوء مــا هــو مذكــور أعــاله، ووفقــا ألحــكام قانــون العقوبــات يف الدولــة ســن، فــإن األفعــال التــي ارتكبهــا   -8

ــام  ــض النظ ــة تقوي ــادة ]...[، أي "محاول ــاق امل ــن نط ــع ضم ــات تق ــوبرماركت الطيب ــاء يف س ــيد ب ــف والس ــيد أل الس

ــة". ــدى الدول ــتوري ل الدس

التعليق:

مل تعــط الدولــة متلقيــة الطلــب القــدر الــكايف مــن املــواد لــي تتمكــن متامــاً مــن تقييــم وجــود اشــراط ازدواج الجرم: 

فنــص املــادة ]...[ غــر مستنســخ، وليــس هنالــك مــن تفســر ملحتوياتهــا، وال أي إشــارة إىل العقوبــات املنطبقة.

ومهــام يكــن مــن أمــر، ليــس مــن املؤكــد أن الدولــة متلقيــة الطلــب ســتجد يف قوانينهــا الجنائيــة جرميــة مكافئــة لتلــك 

ــة  ــة متلقي ــة ســن. وبوســع الدول ــم اإلرضار مبصالــح الدول ــواردة يف املــادة ]...[. فهــذه املــادة تقتــر عــى تجري ال

الطلــب أن ترفضــه بســهولة بحجــة أنهــا ال تســتطيع أن تعاقــب عــى تــرف يؤثــر تحديــدا عــى مصالــح الدولــة ســن.
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وإضافــة إىل التســبب يف وفــاة العديــد مــن األشــخاص، فــإن العيــارات الناريــة التــي أطلقــت يف الســوبرماركت   -9

ألحقــت الــرر باملــكان بأســاليب شــتى. فقــد ترتــب عــى ذلــك اضطــراب شــديد يف مــكان عــام، وهــو أمــر يقــع يف 

نطــاق قانــون العقوبــات يف الدولــة ســن، يف إطــار جــرم تعطيــل نشــاط تجــاري أو إلحــاق الــرر مبــكان تجــاري. 

غــر أن قلــة مــوارد التحقيــق املتاحــة لجهــاز الرشطــة، ورضورة االســتعجال يف تقديــم هــذا الطلــب، جعلــت الســلطات 

ــد التهــم املوجهــة ضــد  ــة. وريثــام يتــم عــى وجــه الدقــة تحدي ــم املرتكب تركــز حتــى اآلن فقــط عــى أخطــر الجرائ

الســيد ألــف بخصــوص هــذه الجرائــم الجانبيــة، يلتمــس اإلذن مســبقا ملقاضاتــه بشــأن األرضار التــي أحدثهــا )إذا جــرى 

تســليمه فيــام يتعلــق بالجرائــم التــي هــي موضــوع هــذا الطلــب(.

التعليق:

تلتمس الدولة مقدمة الطلب وقف العمل بقاعدة تخصيص التسليم. بيد أن:

م قبــل أوانــه بكثــر، حتــى قبــل أن تتخــذ الدولــة متلقيــة الطلــب 	  طلــب وقــف العمــل بقاعــدة التخصيــص قُــدِّ

قــرارا بشــأن طلــب التســليم بذاتــه.

ــم 	  ــإن الته ــف، ف ــيد أل ــليم الس ــد تس ــص بع ــدأ التخصي ــل مبب ــف العم ــامس وق ــب الت ــل طل ــو وص ــى ل حت

املوجهــة ضــده مل تتحــدد بدقــة. فالدولــة متلقيــة الطلــب ال ميكنهــا أن تقيـّــم رشط وجــود ازدواج الجــرم، وال 

مــا إذا كانــت األفعــال الجرميــة البســيطة املذكــورة قابلــة للتســليم )بــل مــن املحتمــل أن تكــون جرائــم إلحــاق 

الــرر قابلــة للعقوبــة بأحــكام خفيفــة، قــد تكــون أخــف مــن الحكــم األدىن بالســجن ملــدة ســنة واحــدة الذي 

تتطلبــه غالبيــة معاهــدات التســليم(.

ومــن املخاطــر أن الدولــة متلقيــة الطلــب قــد ال تكــون قــادرة عــى مقاضــاة الســيد ألــف بشــأن هــذه التهــم اإلضافيــة. 

وكان مــن األفضــل للدولــة مقدمــة الطلــب أن تحــدد بوضــوح يف طلــب التســليم جميــع الجرائــم التــي تنــوي الدولــة 

ســن أن تقــايض الســيد ألــف الرتكابهــا. وحتــى لــو مل تكــن بعــض هــذه الجرائــم خطــرة مبــا فيــه الكفايــة لتكــون 

قابلــة لتســليم مرتكبهــا، فــإن العديــد مــن الــدول تســمح بالتســليم فيــام يتعلــق بالجرائــم التــي تخضــع لتســليم مرتكبهــا.

وأخــرا، نلتمــس مــن ســلطات بلدكــم أن تتكــرَّم بالنظــر يف هــذا الطلــب عــى ســبيل األولويــة، وذلــك بحكــم   -10

ــه. ــات تســليم مــن دول أخــرى بشــأن الشــخص ذات ــد تتلقــون طلب ــث ق ــة حي ــة الراهن الحال

التعليق:

تشــدد الدولــة مقدمــة الطلــب عــى رضورة إيــالء طلبهــا األولويــة، ولكنهــا ال تتنــاول جوهــر قضيــة األولويــة. فلــامذا 

مــن املهــم تســليم الســيد ألــف إىل الدولــة ســن وليــس إىل دول أخــرى قــد تكــون لديهــا أســباب وجيهــة ملحاكمتــه؟ 

ويبــدو أن الدولــة مقدمــة الطلــب تفــرض أن طلبهــا ســوف يقيـّــم عــى أســاس "أســبقية التقديــم". ولــكان مــن املفيــد 

االتصــال بصفــة غــر رســمية بالــدول األخــرى التــي لهــا مصلحــة يف محاكمــة الشــخص ذاتــه والعمــل عــى تنســيق 

اإلجــراءات جامعيــا.

ونحن نظل رهن إشارتكم لتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية قد تحتاجون إليها لتلبية هذا الطلب.  -11

التعليق:

للحــدِّ مــن محــذور عــدم تلبيــة الطلــب )أو تلبيتــه بعــد فــوات األوان( بســبب نقــص املعلومــات أو الوثائــق الداعمــة، 

كان بإمــكان الدولــة مقدمــة الطلــب أن تتبــع نهجــا أكــر فاعليــة، واالتصــال بصفــة غــر رســمية مــع الجهــات األجنبيــة 

املقابلــة لهــا قبــل تقديــم الطلــب الرســمي.

)أ(األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 359، الرقم 46)5.
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أدوات

ــدويل  ــل بشــأن التعــاون ال ــوان: دلي رات والجرميــة منشــورا بعن ــب املخــدِّ ــع ملكت ــع اإلرهــاب التاب ــرع من أعــد ف

ــو  ــبي )www.unodc.org(. وه ــع الش ــى املوق ــاح ع ــاب. مت ــة اإلره ــة مبكافح ــة املتصل ــؤون الجنائي يف الش

ــة بشــأن األدوات التــي ميكــن اســتخدامها  ــات فوري ــزوِّد املامرســن املتخصصــن يف مكافحــة اإلرهــاب بإجاب ي

ــي  ــات الت ــات والعقب ــر الصعوب ــى أك ــب ع ــل التغل ــن أج ــة م ــورة العملي ــدي املش ــدات، ويس ــب املعاه مبوج

تواجــه يف هــذا الشــأن.

وينقســم الدليــل إىل أربــع منائــط. تقــدم النميطــة األوىل املبــادئ األساســية للتعــاون الــدويل يف مكافحــة اإلرهاب. 

ــة.  ــة الجنائي ــل املالحق ــن أج ــاب وم ــع اإلره ــل من ــن أج ــاون م ــكال التع ــع أش ــى جمي ــق ع ــد تنطب ــي قواع وه

والنميطــة الثانيــة مخصصــة للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة، بينــام تشــمل النميطــة الثالثــة تســليم املجرمــن. وتركــز 

النميطــة الرابعــة عــى أنــواع التعــاون األخــرى.

ويحلــل موجــز قضايــا اإلرهــاب مختلــف جوانــب التعــاون يف مجــال العدالــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــالل تنــاول 

قضايــا تركــز عــى عــدة أمــور منهــا اســتثناء الجرميــة السياســية وحــاالت الطــرد والضامنــات الدبلوماســية.

مناذج

ــوَع  ــة موض رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ــا مكت ــي وضعه ــة الت ــة النموذجي ــكام الترشيعي ــن األح ــل 5 م ــمل الفص يش

التعــاون الــدويل. ولكــن ال بــد مــن التأكيــد عــى أن الغــرض مــن هــذا الفصــل ليــس وضــع إطــار قانــوين شــامل 

ــن  ــة أحــكام أساســية ينبغــي أن تكــون موجــودة م ــة، وإمنــا لتكمل ــة املتبادل يحكــم التســليم واملســاعدة القانوني

قبــُل عــى املســتوى الوطنــي. وتــوىص الــدول التــي مل تضــع بعــد أحكامــا مالمئــة تشــمل الــرشوط واإلجــراءات 

ــك. ــة أن تفعــل ذل ــة املتبادل األساســية يف مجــال التســليم واملســاعدة القانوني

ويقــدم القانــون النموذجــي بشــأن التســليم والقانــون النموذجــي بشــأن املســاعدة املتبادلــة يف الشــؤون الجنائيــة 

ــارا  ــبي: www.undoc.org( إط ــع الش ــاح يف املوق ــام مت ــة )كاله رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ــام مكت ــذان أعده الل

مفيــدا يف هــذا الصــدد.

ومتثــل املعاهــدة النموذجيــة لتســليم املجرمــن )قــرار الجمعيــة العامــة 116/45( واملعاهــدة النموذجيــة لتبــادل 

املســاعدة يف الشــؤون الجنائيــة )قــرار الجمعيــة العامــة 117/45( )إىل جانــب الدليــل التفســري املفصــل الخاص 

ــلطات  ــدد الس ــية وأن تح ــراءات أساس ــد إج ــا أن تعتم ــن عليه ــي يتع ــدول الت ــن لل ــن مفيدت ــام، أدات ــكل منه ب

املســؤولة عــن تلقــي الطلبــات األجنبيــة وتلبيتهــا.

موارد أخرى

رات والجرميــة النــص  تشــمل املــوارد القانونيــة اإللكرونيــة بشــأن اإلرهــاب الــدويل التــي جمعهــا مكتــب املخــدِّ

الكامــل للقوانــن الوطنيــة التــي تتنــاول التعــاون الــدويل، إىل جانــب نــص معاهــدات التســليم واملســاعدة القانونية 

املتبادلــة، الثنائيــة واإلقليميــة.

وأداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة )متاحــة يف املوقــع الشــبي: www.undoc.org( التــي 

ــاعدة  ــامس املس ــب الت ــر طل ــن يف تحري ــاعدة املامرس ــة ملس ــة مصمم رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ــتحدثها مكت اس

القانونيــة املتبادلــة. وهــي ترشــدهم عــر جميــع الخطــوات الالزمــة لتحريــر طلــب التــامس املســاعدة القانونيــة 

املتبادلــة بغيــة تســهيل الحصــول عــى قــرار إيجــايب وتلبيــة الطلــب وتجنــب الصعوبــات والعقبــات القانونيــة يف 

ــب. ــة الطل ــة متلقي ــب والدول ــة الطل ــة مقدم ــن الدول كل م

http://(www.unodc.org
http://(www.unodc.org
http://www.undoc.org
http://www.undoc.org
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وقــد جمــع املكتــب، مــن خــالل برنامــج ألفرقــة خــراء عاملــة، أفضــل املامرســات يف مجــال التســليم واملســاعدة 

القانونيــة املتبادلــة، مبــا يف ذلــك تلــك التــي تعمــل عــى مــا يــرام وتلــك التــي ال تعمــل عــى مــا يــرام، والــدروس 

املســتخلصة واألدلــة العمليــة والنصائــح العمليــة، وذلــك بغيــة اســتبانة أفضــل املامرســات الدوليــة وجعلهــا يف 

متنــاول املامرســن. وقــد متخضــت اجتامعــات الخــراء عــن التقريريــن التاليــن:

تقريــر عــام 2001 مــن فريــق الخــراء العامــل غــر الرســمي التابــع لرنامــج األمــم املتحــدة للمراقبــة الدوليــة 	 

رات بشــأن أفضــل مامرســة يف أنشــطة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. للمخــدِّ

تقرير عام 2004 من فريق الخراء العامل غر الرسمي املعني باملامرسة الفعالة ألنشطة التسليم.	 

قضايــا  يف  والتســليم  املتبادلــة  القانونيــة  املســاعدة  بشــأن  إضافيــة  ومــوارد  أدوات  تتوفــر 

.3 النميطــة  يف  اإلرهــاب 

أنشطة للتمرين

هل يستطيع بلدك تسليم املشتبه بهم إىل بلد ليس لديه معه معاهدة تسليم؟ ناقش ذلك.	 

م بلــدك إىل البلــدان األخــرى املســاعدة يف 	  حــدد املعاهــدات )الثنائيــة واإلقليميــة( التــي يفــرض أن يقــدِّ

مجــال التســليم وشــؤون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. إىل أي مــدى تشــمل هــذه املعاهــدات الجرائــم 

املدرجــة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب؟ وإذا كان مثــة معاهــدات متعــددة متاحــة يف آن واحــد 

)مثــال ذلــك واحــدة ثنائيــة وأخــرى إقليميــة(، فهــل إحداهــا أيــرس مــن غرهــا مــن حيــث رسعة اإلجــراءات 

وخفــة الــرشوط، وغــر ذلــك؟ أيهــا يف رأيــك أكــر حاميــة لحقــوق الشــخص امللتمــس تســليمه؟

أسئلة للتقييم

مــا هــي القيمــة املضافــة مــن الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب يف ســياق تتوفــر فيــه مــن قبــُل شــبكة 	 

واســعة مــن معاهــدات التعــاون اإلقليميــة والثنائيــة.

ما هي آليات التعاون الرئيسية التي ترتئيها الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب؟	 

مــا هــي القيمــة املضافــة التــي تجلبهــا الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب للتعــاون بــن دولتــن ال 	 

ــة؟ ــة املتبادل تربطهــام أي معاهــدة للتســليم أو املســاعدة القانوني

مــاذا تقــول الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب عــن معاهــدات التســليم يف املســتقبل التــي قــد تــرم 	 

بــن دولتــن مــن الــدول األطــراف؟

ــي 	  ــدول الت ــة ملكافحــة اإلرهــاب مــن أجــل تلــك ال ــه الصكــوك العاملي أوضــح أي دور تســتطيع أن تؤدي

ــة معاهــدة تســليم كــرشط لتســليم األشــخاص املدعــى ارتكابهــم جرميــة مــا. تتطلــب ترشيعاتهــا املحلي

مــاذا يعنــي أن الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب تشــكل أساســا قانونيــا للتســليم ولتقديــم املســاعدة 	 

ــة دون  ــم األدل ــم وتقدي ــتبه به ــليم املش ــزام بتس ــود الت ــا وج ــك ضمن ــي ذل ــل يعن ــة؟ ه ــة املتبادل القانوني

اســتثناء؟ أوضــْح ذلــك.
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وثائق مرجعية

قرار مجلس األمن 2322 )2016(	 

2-2-2-6-عنارص ومتطلبات مشرتكة أخرى

ا،  ذهــا بلــدان تنتمي إىل نظــم قانونيــة تقليدية مختلفــة جدًّ مبــا أنَّ الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب يجــب أن تنفِّ

فإنهــا ال تشــتمل عــى املســتوى نفســه مــن التفصيــل اإلجــرايئ الــذي يالحــظ يف املعاهــدات الثنائيــة، مــن قبيــل 

عــدد األيــام املســموح بهــا لبعــض اإلجــراءات أو شــكل أو قنــاة االتصــال التــي يتعــن اســتعاملها، عى وجــه الدقة.

غــر أنَّ املعاهــدات تحتــوي فعــال عــى بعــض األحــكام بشــأن الحاجــة إىل إجــراءات تحكــم احتجــاز وتســليم 

شــخص مشــتبه بــه أو محاكمتــه. وعندمــا تقتنــع الدولــة متلقية الطلــب بوجــود األســباب الداعية إىل احتجاز شــخص 

مدعــى ارتكابــه جرميــة مــا، ينبغــي لهــذه الدولــة أن تضمــن وجــود الشــخص ألغــراض املحاكمــة أو التســليم.

ويجــب إجــراء تحقيــق أويل ملعرفــة الوقائــع. وينبغــي أن تخضــع جميع هــذه الخطــوات اإلجرائيــة للقانــون الوطني. 

ــام دون  ــا عل ــف وإحاطته ــة التوقي ــورا بعملي ــدول ذات املصلحــة ف ــن ال ــا م ــة الجنســية وغره ــالغ دول ويجــب إب

إبطــاء بنتائــج التحقيــق ومبــا إذا كانــت دولــة التوقيــف تنــوي مامرســة الواليــة القضائيــة أم ال.



 منهــاج التدريــب القانونــي علــى مكافحــة اإلرهــاب - النميطــة 802

الخطوات اإلجرائية مبوجب الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب )مقتطفات(

1-لــدى تلقــي الدولــة الطــرف معلومــات تفيــد أن شــخصاً ارتكــب جرميــة مــن الجرائــم الــواردة يف املــادة 2، أو يدعــى 

أنــه ارتكبهــا، قــد يكــون موجــودا يف إقليمهــا، تتخــذ الدولــة الطـــرف املعنيــة مــا يلـــزم مــــن تدابــر طبقــا لقانونهــا 

الوطنــي للتحقيــق يف الوقائــع التــي تتضمنهــا تلــك املعلومــات.

ــا،  ــودا يف إقليمه ــا موج ــه ارتكبه ــى أن ــخص املدع ــة أو الش ــب الجرمي ــون مرتك ــي يك ــرف الت ــة الط ــوم الدول 2-تق

لــدى اقتناعهــا بــأن الظــروف تــرر ذلــك، باتخــاذ التدابــر املناســبة طبقــا لقانونهــا الوطنــي يك تكفــل حضــور ذلــك 

ــليم. ــة أو التس ــرض املحاكم ــخص لغ الش

]…[

ــارشة أو  ــة الطــرف عــى شــخص مــا عمــال بهــذه املــادة، عليهــا أن تخطــر عــى الفـــور، مب ــى تحفظــت الدول 6-مت

عــن طريــق األمــن العــام لألمــم املتحــدة، الــدول األطــراف التــي قــررت واليتهــا القضائيــــة وفقـــا للفقرتيـــن 1 و2 

ــام بذلــك، بوجــود هــذا  مــن املــادة 6، وأيــة دول أطــراف أخــرى مهتمــة باألمــر إذا مــا رأت أن مــن املســتصوب القي

الشــخص قيــد التحفــظ وبالظــروف التــي تــرر احتجــازه. وعــى الدولــة التــي تجــري التحقيــق املنصــوص عليــه يف 

الفقــرة 1 مــن هــذه املــادة أن تبلــغ تلــك الــدول األطــراف عــى الفــور بالنتائــج التــي توصلــت إليهــا وأن تبــن مــا إذا 

ــة. ــة القضائي كانــت تعتــزم مامرســة الوالي

املصدر: املادة 7، االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل.

ــمنح أي شــخص رهــن االحتجــاز، أو  وعــى وجــه العمــوم، تشــرط الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب أن يـُ

ــع بالحقــوق  ــة منصفــة. ويشــمل ذلــك التمت أي شــخص تتخــذ بحقــه أي إجــراءات مبوجــب املعاهــدات، معامل

والضامنــات مبوجــب القانــون الوطنــي واألحــكام املنطبقــة يف القانــون الــدويل، مبــا يف ذلــك القانــون الــدويل 

لحقــوق اإلنســان. وقــد أصبــح هــذا الحكــم بشــأن املعاملــة املنصفــة املســتوى املعيــاري يف كل الصكــوك منــذ 

ــة بالقنابــل. ــة لقمــع الهجــامت اإلرهابي ــة الدولي ــرام االتفاقي ــدءاً مــن إب عــام 1998، ب

ــأن تســمح لألشــخاص  ــدول األطــراف ب ــة ملكافحــة اإلرهــاب كلهــا ال ــزم الصكــوك العاملي وعــالوًة عــى ذلــك تل

رهــن االحتجــاز يف االتصــال مبمثــل الدولــة التــي هــم مــن رعاياهــا ويف أن يزورهــم ذلــك املمثّــل. وهنالــك أيضــا 

ــر  ــرط يف تداب ــاب تش ــة اإلره ــوك مكافح ــم صك ــق. ومعظ ــذا الح ــام به ــز عل ــخص املحتج ــة الش ــراط إحاط اش

التنفيــذ الداخليــة أن تكــون “كفيلــة بــأن تحقــق متامــاً املقاصــد املســتهدفة بالحقــوق املمنوحــة”. ويســمح أيضــا 

 )www.icrc.org( للــدول األطــراف األخــرى التــي تطالــب بالواليــة القضائيــة أن تدعو لجنــة الصليــب األحمــر الدوليــة

لالتصــال بالشــخص املحتجــز وزيارتــه. )لالطــالع عــى مزيــد مــن املعلومــات، انظــر املــادة 5 مــن االتفاقيــة الدولية 

لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة بالقنابــل، واملــادة 6 )5( مــن االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة أخــذ الرهائــن، واملــادة 9 )5( 

مــن االتفاقيــة لقمــع متويــل اإلرهــاب.(

ــوق  ــاب وحق ــة اإلره ــن مكافح ــل ب ــأن التفاع ــة بش ــواد التدريبي ــل وامل ــن التحلي ــد م ــر املزي يتوف

اإلنســان يف النميطــة 4.

http://(www.icrc.org
http://(www.icrc.org
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حقوق اإلنسان مبوجب الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب )مقتطفات(

يُكَفــل ألي شــخص موضــوع قيــد التحّفــظ أو متخــذة بشــأنه أي تدابــر أخــرى أو مقامــة عليــه الدعــوى عمــال بهــذه 

ــي  ــة الت ــون الدول ــا لقان ــات طبق ــوق والضامن ــع الحق ــع بجمي ــا التمتّ ــا فيه ــة، مب ــة منصف ــى معامل ــة أن يلق االتفاقي

ــون  ــك القان ــق، مبــا يف ذل ــة التطبي ــدويل الواجب ــون ال ــا أحــكام القان ــا وتنــص عليه يوجــد هــذا الشــخص يف إقليمه

ــان. ــوق اإلنس ــدويل لحق ال

املصدر: املادة 4)، االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل.

* * *

3-يحق ألي شخص تتخذ بشأنه التدابر املشار إليها يف الفقرة 2 من هذه املادة:

)أ(أن يتصــل دون تأخــر بأقــرب ممثــل مختــص للدولــة التــي يحمــل جنســيتها أو التــي يحــق لهــا، يف حــاالت أخــرى، 

حاميــة حقــوق ذلــك الشــخص، أو للدولــة التــي يقيــم يف إقليمهــا ذلــك الشــخص عــادة إذا كان عديــم الجنســية؛

)ب(أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛

)ج(أن يبلَّغ بحقوقه املنصوص عليها يف الفقرتن الفرعيتن )أ( و)ب(.

4-متــارس الحقــوق املشــار إليهــا يف الفقــرة 3 مــن هــذه املــادة وفقــا لقوانــن وأنظمــة الدولــة التــي يوجــد يف إقليمهــا 

مرتكــب الجرميــة، أو الشــخص املدعــى أنــه ارتكبهــا، رشيطــة أن تكــون هــذه القوانــن واألنظمــة كفيلــة بــأن تحقــق 

متامــا املقاصــد التــي تســتهدفها الحقــوق املمنوحــة مبوجــب الفقــرة 3.

ــة، وفقــا للفقــرة 1  ــة القضائي 5-ال تخــل أحــكام الفقرتــن 3 و4 مــن هــذه املــادة بحــق أي دولــة طــرف تدعــي الوالي

ــه  ــى ارتكاب ــخص املدع ــال بالش ــة إىل االتص ــر الدولي ــب األحم ــة الصلي ــوة لجن ــادة 6، يف دع ــن امل )ج( أو 2 )ج( م

ــه. للجرميــة وزيارت

املصدر: املادة 7، االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل.

ــوية  ــددة لتس ــراءات مح ــي إدراج إج ــاب وه ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــرى يف الصك ــركة أخ ــمة مش ــة س ومث

املنازعــات. فعندمــا تنشــأ منازعــة بــن الــدول األطــراف بشــأن تفســر أو تطبيــق اتفاقيــة مــا، هنالــك نهــج متوخــى 

ــم  ــإذا مل يت ــاوض. ف ــالل التف ــن خ ــة م ــوي املنازع ــدول أن تس ــن ال ــر م ــوات. أوال، ينتظ ــالث خط ــن ث ــف م يتأل

التوصــل إىل اتفــاق يف غضــون فــرة معقولــة مــن الزمــن، يتعــنَّ أن تطــرح القضيــة، بنــاء عــى طلــب مــن إحداهــا، 

للتحكيــم. وإذا فشــلت هــذه اآلليــة أيضــا، فــإنَّ الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب تنــص عــى جــواز إحالــة 

املنازعــة إىل محكمــة العــدل الدوليــة. وتتســم هــذه اآلليــات املتوخــاة جميعهــا بطابــع التوافــق. وحتــى اللجــوء 

ــة  ــدم إمكاني ــال ع ــة. ويف ح ــا القضائي ــن واليته ــل كال الطرف ــن إال إذا قب ــة ال ميك ــدل الدولي ــة الع إىل محكم

ــل إىل حــل متفــق عليــه، تبقــى القواعــد االعتياديــة للمعاهــدات والقانــون العــريف الــدويل بشــأن مســؤولية  التوصُّ

الــدول قابلــة للتطبيــق.
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دراسة حالة

ــات  ــة املؤسس ــتهدف زعزع ــون” وتس ــون الغالب ــم "املقاتل ــرَف باس ــة تُع ــة دولي ــة إرهابي ــم جامع ــد زعي ولي

ــب  ــتان، ذه ــال يف أزرقس ــة أطف ــل يف روض ــوم بالقناب ــة هج ــذ عملي ــد نف ــة. وق ــدان مختلف ــية يف بل السياس

ضحيتهــا 30 طفــال، مــن بينهــم أطفــال عــدد مــن الدبلوماســين. وعقــب ذلــك الهجــوم متكــن مــن الهــروب 

ــة مجــاورة.  مــن أزرقســتان ووجــد لنفســه مــالذا يف أحمرســتان، وهــي دول

وتشــر تقاريــر االســتخبارات بــأن الســيد عــادل، وهــو متواطــئ مــع وليــد، كان ضالعــا يف اإلعــداد اللوجســتي 

ــتان،  ــا أحمرس ــن رعاي ــتان وال م ــا أزرقس ــن رعاي ــو ال م ــال. وه ــة األطف ــل يف روض ــوم بالقناب ــة الهج لعملي

ــه  ــتباه بأن ــبب لالش ــة أي س ــدى الرشط ــس ل ــك، لي ــى ذل ــالوة ع ــتان. وع ــدث أن كان يف أحمرس ــا ح وإمن

ــه ملشــاركته يف الهجــوم. ويدفــع  ــه يف أحمرســتان، ولكنهــا اعتقلت ــاء إقامت ارتكــب أي فعــل غــر قانــوين أثن

محاميــه بأنــه ينبغــي إخــالء ســبيله فــورا ألن ســلوكه مل يــر مبصالــح أحمرســتان أو مبصالــح مواطنيهــا بــأي 

شــكل مــن األشــكال.

هــل ينبغــي إخــالء ســبيل الســيد عــادل دون قيــد أو رشط؟ حــدد مــا هــي الخطــوات اإلجرائيــة، إن وجــدت، 

التــي ينتظــر مــن أحمرســتان أن تتخذهــا مبوجــب الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب.

أنشطة للتمرين

التعويــل عــى اإلجــراءات الجنائيــة الداخليــة رضوري لتقديــم اإلرهابيــن املشــتبه بهــم إىل العدالــة. هــل 	 

ــة  ــوك العاملي ــاة يف الصك ــة املتوخ ــوات اإلجرائي ــس الخط ــدك تعك ــذة يف بل ــة الناف ــراءات الداخلي اإلج

ملكافحــة اإلرهــاب؟

ــوق 	  ــاب الحق ــة باإلره ــم متصل ــكاب جرائ ــة الرت ــل املحاكم ــاز قب ــن االحتج ــخاص ره ــح األش ــل مين ه

ــاب؟ ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــا يف الصك ــوص عليه ــوق املنص ــم كالحق ــم بوضعه ــها إلعالمه نفس

كيــف تنــدرج أحــكام املحاكمــة املنصفــة، التــي ينــص عليهــا العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة 	 

والسياســية، يف الترشيعــات الداخليــة يف بلــدك؟ هــل تُطبَّــق معايــر مختلفــة عندمــا يتعلــق ذلــك بجرائــم 

ــاب؟  ــة باإلره متصل

ناقــْش مفهــوم املعاملــة املنصفــة كام يــرد يف الصكــوك العامليــة ملكافحة اإلرهــاب. إىل أي مــدى يتداخل 	 

مــع مفهــوم املحاكمــة املنصفــة املكــرس يف املادة 9 مــن العهد الــدويل للحقــوق املدنية والسياســية؟ 

إنَّ الطريقــة املتوخــاة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب لتســوية املنازعــات بــن الــدول األطــراف 	 

توافقيــة يف طابعهــا. مــاذا ميكــن القيــام بــه، بــدال مــن ذلــك، إذا ادعــت دولــة مــا أن دولــة أخــرى مل تــف 

بالتزاماتهــا مبوجــب قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001(؟

أسئلة للتقييم

ــة ملكافحــة 	  ــدول األطــراف يف الصكــوك العاملي ــا ال ــي ينبغــي أن متنحه ــا هــي الحقــوق املحــددة الت م

ــا؟ ــن يف عهدته ــراد املحتجزي ــاب لألف اإلره

ما هي الصلة بن الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب والقانون الدويل لحقوق اإلنسان؟	 

إىل أي مــدى تتبــدى قواعــد القانــون العــريف الــدويل املتعلقــة بحقــوق اإلنســان )مقابــل معاهــدات حقوق 	 

اإلنســان( يف حكــم املعاملــة املنصفــة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهاب؟

ــة ملكافحــة اإلرهــاب عــى الــدول األطــراف أن تحيــط الــدول األخــرى علــام 	  تشــرط الصكــوك العاملي

ــاس  ــدد األس ــع؟ ح ــأي وقائ ــام، وب ــا عل ــي إحاطته ــدد أي دول ينبغ ــك أن تع ــل ل ــع؟ ه ــن الوقائ ــدد م بع

ــرى. ــدول األخ ــالع ال ــات إط ــف واجب ــي ملختل املنطق
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د الخطــوات اإلجرائيــة التــي يشــرط عــى الــدول األطــراف يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب 	  حــدِّ

أن تتخذهــا بشــأن شــخص موجــود يف أراضيهــا يدعــى أنــه ارتكــب جرميــة مــا.

ما هو دور لجنة الصليب األحمر الدولية يف سياق الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب؟	 

صــف اإلجــراءات املتوخــاة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب بشــأن تســوية املنازعــات الناشــئة 	 

بــن دولتــن أو أكــر مــن الــدول األطــراف.
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3-  تنفيذ اإلطار القانوين العاملي ملكافحة 

اإلرهاب

3-1-  اإلجراءات الالزمة لتنفيذ اإلطار القانوين العاملي ملكافحة 

اإلرهاب ضمن القوانني الوطنية

الرشوط املسبقة الالزمة واإلجراءات األساسية  -1-1-3

توخيــاً لتنفيــذ الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب تنفيــذا فعــاال، ال بــد مــن أن يتوفــر يف كل دولــة نظــام للعدالــة 

ــة يــؤدي وظيفتــه عــى مــا يــرام. وال بــد مــن وجــود درجــة معينــة مــن االســتقرار والفعاليــة وحســن األداء  الجنائي

الوظيفــي يف املؤسســات الداخليــة املكلفــة برســم السياســات الجنائيــة وإحقــاق العــدل، وذلــك عنــر رئيــي يف 

قيــام الــدول بالتصــدي عــى نحــو مالئــم للتهديــدات اإلرهابيــة.

وميكــن القــول بعبــارة أخــرى إن الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب ليســت "جاهــزة لالســتعامل" مبحــض أن 

تصبــح الــدول أطرافــا فيهــا. ففــي واقــع األمــر، لــي يتمكــن موظفــو العدالــة الجنائيــة مــن تطبيــق أحــكام الصكــوك 

العامليــة يف املحاكــم الوطنيــة، يجــب عــى كل دولــة أن تقــوم بــأداء مجموعــة مــن اإلجــراءات.

وتتوقــف طبيعــة ومــدى اإلجــراءات الالزمــة للوفــاء مبتطلبــات النظــام القانــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب عــى 

عاملــن رئيســين:

الطريقة التي تتبعها كل دولة لتضمن القانوين الدويل يف نظامها القانوين الداخي؛	 

الوضــع الترشيعــي يف كل دولــة بالنســبة إىل متطلبــات اتفاقيــة معينــة أو قــرار معــن صــادر عــن مجلــس 	 

األمــن. ويف بعــض الحــاالت، تكــون الترشيعــات املناســبة قامئــة مــن قبــل، ولــن يحتــاج األمــر ســوى إىل 

تعديــالت قليلــة، بينــام يتعــن يف حــاالت أخــرى صــوغ قوانــن جديــدة مــن أجــل الوفــاء باملتطلبــات الدوليــة.

وتتبــع بعــض الــدول مــا يســمى "النهــج الثنــايئ”، حيــث يُعتـَـر القانــون الــدويل والقانــون الداخــي نظامــن قانونين 

منفصلــن، والترشيــع مطلــوب دومــا مــن أجــل إدخــال كل التــزام دويل ضمــن النظــام القانــوين الداخــي. أمــا يف 

البلــدان التــي تتبــع مــا يُســمى النهــج “األحــادي” فــإن تصديــق معاهــدة مــا ومــن ثــم نرشهــا يعنــي أن أحكامهــا 

تنــدرج تلقائيــا ضمــن القانــون الداخــي.
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الدول أحادية النهج والدساتري الوطنية

www.assem- 55 مــن الدســتور الفرنــي، وهــو مثــال عــى دولــة أحاديــة النهــج )انظــر املوقــع الشــبي  تنــص املــادة

blee-nationale.fr/english/8ab.asp(، عــى مــا يي: 

ق أو تعتمــد حســب األصــول، فــور نرشهــا، ســلطة تغلــب ســلطة القوانن،  تصبــح للمعاهــدات أو االتفاقــات التــي تصــدَّ

رهنــا، بالنســبة إىل كل اتفــاق أو معاهــدة، بتطبيقهــا مــن جانــب الطــرف اآلخــر.

ــد  ــع تقالي ــي تتب ــدان الت ــك البل ــاً تل ــرى، وخصوص ــدان األخ ــن البل ــد م ــاتر العدي ــة يف دس ــكام مامثل ــك أح وهنال

ــدين. ــون امل القان

وخالفــا ملــا هــو حــال الــدول ثنائيــة النهــج، فــإن الــدول األحاديــة النهــج تســتطيع نظريــا تطبيــق القواعــد املعياريــة 

ــرش  ــل يف ن ــي تتمث ــة الت ــي إضــايف، عــدا الخطــوة العملي ــذي أو ترشيع ــدة دون أي إجــراء تنفي الناشــئة عــن معاه

ــة  ــواد االتفاقي ــك أن م ــال ذل ــا. مث ــام به ــور الع ــالم الجمه ــك، إع ــالف ذل ــمية أو، خ ــدة الرس ــدة يف الجري املعاه

املتصلــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة وغرهــا مــن املســائل اإلجرائيــة قــد تتضمــن فعــال كل التفاصيــل الالزمــة 

التــي تحتاجهــا الســلطات الوطنيــة لتطبيــق هــذه املــواد مبــارشة. وتعتــر مثــل هــذه األحــكام "ذاتيــة التنفيــذ". ولكن، 

مــن الناحيــة العمليــة، حتــى الــدول األحاديــة النهــج غالبــا مــا تحتــاج إىل ترشيعــات مــن أجــل تطبيــق متطلبــات 

املعاهــدات الدوليــة التــي هــي غــر ذاتيــة التنفيــذ. وهــذا هــو الحــال، مثــال، بالنســبة إىل متطلبــات التجريــم.

عندمــا تخطــط الــدول لتنفيــذ النظــام القانــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب فــإن عليهــا أن تــدرك مــا هــي التغيــرات 

ــل  ــة تحلي ــمل عملي ــي أن تش ــة، ينبغ ــة املثالي ــن الناحي ــة. وم ــا القانوني ــا يف نظمه ــا أن تدخله ــن عليه ــي يتع الت

الثغــرات كل الهيئــات الحكوميــة املختلفــة التــي قــد تتأثــر اختصاصاتهــا وصالحياتهــا الالزمــة لهــا بتنفيــذ صــك 

معــن مــن الصكــوك.

وهنالــك، يف كل دولــة، إجــراءات ترشيعيــة مختلفــة، وتبعــا ملوضــوع الترشيــع تُســَند املســؤولية املؤسســية عــن 

ــي  ــوين العامل ــام القان ــملها النظ ــي يش ــاالت الت ــة. واملج ــة مختلف ــات حكومي ــة إىل هيئ ــن الترشيعي ــوغ القوان ص

ملكافحــة اإلرهــاب واســعة بصفــة خاصــة وتتصــل باختصاصــات عــدة وزارات وهيئــات حكوميــة. مثــال ذلــك أن 

الجوانــب القانونيــة الجنائيــة للصكــوك ذات الصلــة بالطــران كثــرا مــا تقــع يف ميــدان وزارات العــدل، بينــام تقــع 

العنــارص التنظيميــة الرقابيــة فيــام يتعلــق بســلطات وواجبــات قائــد الطائــرة ضمــن اختصــاص الجهــة التــي تتــوىل 

التنظيــم الرقــايب للطــران. وبالنســبة إىل الصكــوك ذات الصلــة باملســائل النوويــة، يقــع جانــب هــام منهــا صمــن 

ــات  ــدد التخصص ــع املتع ــل الطاب ــة. ويجع ــاالت النووي ــة للمج ــة الداخلي ــة الرقابي ــات التنظيمي ــاص الهيئ اختص

ــو  ــا ه ــرر م ــدول أن تق ــى ال ــب ع ــن الصع ــان م ــض األحي ــاب يف بع ــة اإلره ــي ملكافح ــوين العامل ــام القان للنظ

ــان الــذي ينبغــي أن يضطلــع بالــدور التنســيقي يف مرحلــة التقييــم ثــم يف مرحلــة التنفيــذ. الكي

أدوات

إن الخالصــة الوافيــة ملعايــر األمــم املتحــدة وقواعدهــا يف مجــال منــع الجرميــة والعدالــة الجنائيــة )متاحــة 

ــام  ــة نظ ــط إلقام ــي تخط ــدول الت ــاول ال ــة يف متن ــبي www.unodc.org/unodc( أداة هام ــع الش يف املوق

ــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب. وتقــدم الخالصــة  ــذ النظــام القان ــدا لتنفي ــة متهي ــة الجنائي أســايس للعدال

ــر  ــة ومعاي ــادئ معياري ــى مب ــوي ع ــامم وتحت ــوع االهت ــائل موض ــأن املس ــاملة بش ــة ش ــرة عام ــة نظ الوافي

معــرف بهــا دوليــا يف مجــال منــع الجرميــة والعدالــة الجنائيــة وضعهــا املجتمــع الــدويل طــوال الســنوات 

ــرة. ــن األخ الخمس

http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp
http://www.unodc.org/unodc
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ــم  ــة أدوات تقيي ــرا مجموع ــة مؤخ رات والجرمي ــدِّ ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــتحدث مكت ــد اس وق

العدالــة الجنائيــة )متاحــة يف املوقــع الشــبي www.unodc.org( لتمكــن املوظفــن الدوليــن والحكوميــن 

ــة. ــة الجنائي ــام بتقييــامت شــاملة لنظــم العدال ــة مــن القي ــة الجنائي الضالعــن يف مجــال إصــالح العدال

ــب  ــده مكت ــذي أع ــاب،)أ( ال ــّدي لإلره ــة يف التص ــة الجنائي ــر العدال ــأن تداب ــادي بش ــب اإلرش ــي الكتيِّ ويرم

رات والجرميــة، إىل تزويــد موظفــي إنفــاذ القانــون والعدالــة الجنائيــة بدليــل يف متنــاول اليــد ملعالجــة  املخــدِّ

بعــض املســائل الرئيســية التــي يواجهونهــا لــدى التصــدي لإلرهــاب والجرائــم املتصلــة بــه. وهــو يســتعرض 

ــم  ــوع الجرائ ــع وق ــة يف من ــة الجنائي ــات نظــام العدال ــف مكون ــا مختل ــي تواجهه ــات الت ــن التحدي ــد م العدي

اإلرهابيــة والتحقيــق فيهــا ومالحقــة مرتكبيهــا أو املدعــى أنهــم ارتكبوهــا أو املدانــن بهــا واحتجازهــم. وهــو 

يوفــر اإلرشــاد عــى أســاس املعايــر الدوليــة واملامرســة الجيــدة املقبولــة عمومــا. وميكــن اســتعامل الدليل، 

ــادئ ومامرســات  ــة ضــد اإلرهــاب ضمــن ســياق مب ــة العاملي ــذ الصكــوك القانوني ــة، لتيســر تنفي كأداة عملي

العدالــة الجنائيــة ومبــادئ القانــون املقبولــة، وخصوصــا بقــدر مــا تنطبــق يف مكافحــة اإلرهــاب. كــام ميكــن 

، أو بتوجيــه عمليــة رســم السياســة  اســتخدامه للقيــام باســتعراض قــدرة نظــام العدالــة الجنائيــة يف بلــد معــنَّ

أو دعــم مبــادرات التدريــب.

.A.09.IV.2 أ( منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

أنشطة للتمرين

ــتور يف 	  ــول الدس ــاذا يق ــدات؟ م ــال للمعاه ــص االمتث ــام يخ ــا في ــا أم ثنائيًّ ــاً أحاديًّ ــدك نهج ــع بل ــل يتب ه

ــأن؟ ــذا الش ــدك يف ه بل

ــوك 	  ــن الصك ــدويل يف أي م ــاون ال ــة والتع ــة القضائي ــم والوالي ــاول التجري ــي تتن ــكام الت ــر إىل األح انظ

العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب. هــل هــي ذاتيــة التنفيــذ؟ هــل تشــرط ســن ترشيعــات تنفيذيــة لــي ميكــن 

ــة الالزمــة؟ ــوع الترشيعــات التنفيذي إنفاذهــا يف بلــدك؟ مــا هــو ن

أسئلة للتقييم

ما هو الحكم "ذايت التنفيذ"؟	 

ــل 	  ــام أق ــج؟ أيه ــة النه ــدول الثنائي ــج وال ــة النه ــدول األحادي ــن ال ــية ب ــالف الرئيس ــه االخت ــي أوج ــا ه م

ــذي؟ ــع تنفي ــامد ترشي ــدأ، العت ــث املب ــن حي ــا، م احتياج

عقــب التصديــق عــى صــك عاملــي ملكافحــة اإلرهــاب، مــا هــي الخطــوات التــي يتعــن عــى ســلطات 	 

الدولــة أن تتخذهــا لكفالــة تنفيــذ أحكامــه عــى النحــو الواجــب؟
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ــة النهــج، يجــب عــى جميــع الــدول األطــراف يف صكــوك مكافحــة  ــة النهــج أم ثنائي ســواء أكانــت الدولــة أحادي

ــم  ــك الجرائ ــن تل ــا مل تك ــة )م ــة املعين ــال الجرمي ــض األفع ــم بع ــة لتجري ــات تنفيذي ــد ترشيع ــاب أن تعتم اإلره

ــة بهــا. وعــى وجــه  ــات ذات الصل ــق أو االنضــامم( وأن تفــرض العقوب ــل يف وقــت ســابق للتصدي مقــررة مــن قب

ــبة  ــات بالنس ــن العقوب ــاال م ــل وال مج ــة ب ــاب عقوب ــة باإلره ــوك ذات الصل ــن الصك ــدد أي م ــوص، ال يح الخص

للجرائــم املحــددة. مثــال ذلــك أن املــادة 4 مــن االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب تنــص عــى مــا يــي:

تتخذ كل دولة طرف التدابر الالزمة من أجل:  

اعتبار الجرائم املبيَّنة يف املادة 2 جرائم جنائية مبوجب قانونها الداخي؛  )أ(   

املعاقبة عى تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها عى النحو الواجب.  )ب(   

وحتــى إذا كانــت التقاليــد القانونيــة يف بلــد مــا تســمح بإمكانيــة توجيــه تهمــة جنائيــة بارتــكاب فعــل غــر محــدد إال 

يف معاهــدة دوليــة يكــون ذلــك البلــد طرفــا فيهــا، وليــس يف نــص ترشيــع داخــي، فــإن ذلــك الفعــل يبقــى جرميــة 

دون عقــاب حتــى يحــدد الترشيــع الداخــي العقوبــة. ومــن املبــادئ األساســية لســيادة القانــون أنــه ال عقــاب بــدون 

قانــون. ولــن يدافــع ســوى قلــة مــن النــاس عــن الســامح بفــرض عقوبــة عــى جرميــة قياســاً عــى جرميــة أخــرى. 

ــامد إحــدى املعاهــدات،  ــد اعت ــا الداخــي عن ــا يف قانونه ــا جرميــة م ــج تلقائي ــي تدم ــدان الت ــإنَّ البل ــايل، ف وبالت

حســب التعريــف الــوارد فيهــا، يتعــن عليهــا حتــى هــي أن تتخــذ إجــراءات ترشيعيــة للنــص عــى عقوبــات عــى 

تلــك الجرائــم وأن تنفــذ أي أحــكام أخــرى غــر ذاتيــة التنفيــذ.

ــدى  ــة ل ــم املختلفــة املذكــورة يف املعاهــدات مدرجــة يف الترشيعــات الجنائي ــارص الجرائ ــع عن ومــا دامــت جمي

الــدول األطــراف، فليــس هنالــك مــن نهــج صحيــح واحــد يفــي بجوانــب التجريــم يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة 

اإلرهــاب؛ إذ متــي السياســات الجنائيــة والتقاليــد القانونيــة يف كل دولــة كيــف وأيــن تجــرى التغيــرات الروريــة. 

وكذلــك يتفــاوت أســلوب الصياغــة الترشيعيــة تبعــا الختيــار كل دولــة منفــذة. وهنالــك فاصــل تقليــدي بــن بلــدان 

القانــون املــدين وبلــدان القانــون العــام )األنغلوسكســوين(.

وفيــام يــي قامئــة غــر حريــة باملســائل يف ميــدان العدالــة الجنائيــة. ومــع أن فــرادى البلــدان قــد تتنــاول هــذه 

املســائل بأســاليب مختلفــة، تبعــاً الختــالف النهــوج وأســاليب الصياغــة، فــإن مــن شــأنها أن تحــرص عــى االمتثــال 

ملتطلبــات صكــوك مكافحــة اإلرهــاب:

ــتقلة 	  ــن مس ــن قوان ــدان س ــض البل ــل بع ــاب: يفضِّ ــة اإلره ــة ملكافح ــة خاص ــات جنائي ــني أو مدون قوان

ــث  ــك بتحدي ــودة، وذل ــة املوج ــن الترشيعي ــل القوان ــر تعدي ــض اآلخ ــل البع ــاب، ويفض ــة اإلره ملكافح

ــدة  ــكام جدي ــال أح ــكام أو إدخ ــتحداث أح ــم وباس ــون القائ ــل القان ــه لتعدي ــات لدي ــون العقوب قان

ــواردة يف 	  ــف ال ــع التعاري ــة جمي ــن الداخلي ــة يف قوان ــدان رصاح ــض البل ــدرج بع ــف: ي ــكان التعاري م

ــم  ــدرج الجرائ ــا ت ــددا، إذ حامل ــل تش ــا أق ــع نهج ــرى تتب ــدان أخ ــة بل ــا. ومث ق عليه ــدَّ ــدات املص املعاه

الــالزم إدخالهــا، ميكــن ملوظفــي العدالــة الجنائيــة الرجــوع إىل نــص االتفاقيــة عندمــا ينشــأ شــك حــول 

ــن. ــح مع ــول مصطل مدل

ــات 	  ــواع الترف ــن أن ــة م ــي مجموع ــول عامل ــة أو بروتوك ــة عاملي ــمل كل اتفاقي ــة”: تش ــن “مواضيعي عناوي

اإلجراميــة التــي ال يالئــم إدراجهــا تلقائيــا أو بســهولة يف فصــل أو قســم واحــد يف قانــون العقوبــات يف دولــة 

مــا. وهــذا هــو عــى ســبيل املثــال حــال الجرائــم املدرجــة يف االتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعــامل اإلرهــاب 

النــووي: ومــن جــراء طابــع تداخــل املواضيــع املشــمولة، قــد تجــد إحــدى الــدول مــن امليســور إدراجهــا 
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يف قســم واحــد يتنــاول عمومــا أســلحة الدمــار الشــامل، بينــام قــد تقــرر دولــة أخــرى أن بعــض األفعــال 

)الترصفــات( املوصوفــة يف االتفاقيــة تنتمــي إىل قســم يتنــاول الجرائــم املرتكبــة ضــد البيئــة.

ومهــام كان أســلوب الصياغــة املتبــع وموقــع إدراج مختلــف الجرائــم، فــإن مــن األهميــة الحرجــة لــكل دولــة أن 

تربــط هــذه الجرائــم باملتطلبــات األخــرى القامئــة عــى املعاهــدات، مثــل أحــكام الواليــة القضائيــة، مبــا يف ذلــك 

عــى وجــه الخصــوص مبــدأ "إمــا التســليم وإمــا املحاكمــة".

إطار األمم املتحدة املؤسيس املعني بالتنفيذ  -3-1-3

باإلضافــة إىل الجمعيــة العامــة وأجهزتهــا الفرعيــة،)21( فــإنَّ عــدداً مــن الهيئــات األخــرى يف األمــم املتحــدة تشــارك 

عــى نحــو مبــارش يف تنفيــذ أنشــطة مكافحــة اإلرهــاب و/أو الواليــات املســندة يف هــذا الصــدد. وهــي:

مجلس األمن  -1-3-1-3

مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة، تتمحــور الوظائــف والصالحيــات الرئيســية املنوطــة مبجلــس األمــن عــى صــون 

الســلم واألمــن الدوليــن. ويف هــذا الســياق، ميكــن للمجلــس أن يصــدر قــرارات مبوجــب الفصــل الســابع مــن 

ــرارات  ــاذ الق ــدوان. وإّن اتخ ــامل الع ــن أع ــل م ــالم، أو عم ــرق للس ــالم، أو خ ــد للس ــوع تهدي ــال وق ــاق ح امليث

مبوجــب الفصــل الســابع ميكِّــن املجلــس مــن فــرض جــزاءات )مبوجــب املادتــن 41 و42( يجــوز أو ال يجــوز 

أن تنطــوي عــى اســتخدام القــوة املســلحة ضــد الدولــة يف حــاالت االنتهــاك. وباعتــامد قــراره 1373 )2001(، 

أدخــل املجلــس األعــامل اإلرهابيــة يف مضــامر التهديــدات التــي يتعــرض لهــا الســلم واألمــن الدوليــن. 

وبوضــع تنفيــذ القــرارات املتعلقــة باإلرهــاب يف االعتبــار، أنشــأ مجلــس األمــن عــدة لجــان، يتألــف كل منهــا مــن 

15 عضــواً. ويتوقــع مــن الــدول أن تقــدم تقاريــر إىل اللجــان تبــن فيهــا التدابر املتخــذة لتنفيــذ القــرارات ذات الصلة.

ــرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015(  ــب الق ــأة مبوج ــن املنش ــس األم ــة مجل لجن

بشــأن تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش( وتنظيــم القاعــدة ومــن يرتبــط بهــام مــن أفــراد 

وجامعــات ومؤسســات وكيانــات.

ــأن  ــرارات 1267 )1999( و1989 )2011(، و2253 )2015( بش ــب الق ــأة مبوج ــن املنش ــس األم ــة مجل لجن

تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش( وتنظيــم القاعــدة ومــن يرتبــط بهــام مــن أفــراد وجامعــات 

ومؤسســات وكيانــات، تــرشف عــى تنفيــذ الجــزاءات )تجميــد األصــول، وحظــر الســفر والحظــر عــى األســلحة( 

التــي تفــرض عــى األفــراد املعيَّنــن وكذلــك الكيانــات ممــن يرتبطــون بتنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام 

ثهــا اللجنــة. )داعــش( وتنظيــم القاعــدة، الذيــن تــرد أســامؤهم يف قامئــة موحــدة تحدِّ

لجنة مجلس األمن املنشأة مبوجب القرار 1988 )2011(

لجنــة مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار 1988 )2011( تــرشف عــى تنفيــذ الجــزاءات )تجميــد األصــول 

وحظــر الســفر والحظــر عــى األســلحة( املفروضــة عــى الكيانــات واألفــراد املعيَّنــن املرتبطــن بحركــة طالبــان 

ثهــا اللجنــة. املدرجــة أســامؤهم يف القامئــة املوحــدة التــي تحدِّ

))2)  هي جلان متثلها إما الدول األعضاء وإما جمموعة من الدول األعضاء املنتخبة ألداء مهام فيها. ومن اللجان املعنية بتطوير السياسات العامة ملكافحة 

اإلرهاب اللجنة الثالثة اليت تُعىن بالشؤون االجتماعية واإلنسانية ومسائل حقوق اإلنسان، واللجنة السادسة اليت تُعىن مبسائل القانون الدويل. 
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لجنة مكافحة اإلرهاب

ــع األنشــطة  ــر ملن ــدول أن تتخــذ عــدداً مــن التداب ــذي يقتــي مــن ال ــرار 1373 )2001(، ال أُنشــئت عمــالً بالق

ــرار 1373  ــذ الق ــاب تنفي ــة اإلره ــة مكافح ــد لجن ــة، فرص ــامل اإلرهابي ــكال األع ــف أش ــم مختل ــة وتجري اإلرهابي

)2001( وغــره مــن القــرارات الالحقــة ذات الصلــة، وتيــرسِّ تقديــم املســاعدة إىل الــدول مــن أجــل بنــاء القــدرة 

ــة  عــى مكافحــة اإلرهــاب عــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي. وتتلقــى اللجنــة املســاعدة مــن املديري

ــرار مجلــس األمــن 1535 )2004( ــة مكافحــة اإلرهــاب، املنشــأة عمــالً بق ــة للجن التنفيذي

لجنة مجلس األمن املنشأة مبوجب القرار 1540 )2004(

لجنــة مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار 1540 )2004( تقــوم برصــد امتثــال الــدول األعضــاء لقــرار مجلــس 

األمــن 1540 )2004(، الــذي يهــدف إىل منــع وقــوع أســلحة الدمــار الشــامل يف أيــدي جهــات فاعلــة مــن غــر 

الــدول، مثــل الجامعــات اإلرهابيــة. ويســاعد اللجنــة فريــق مــن الخــراء.

األمانة العامة  -2-3-1-3

األمانــة العامــة هــي الهيئــة التــي تقــوم بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن. كــام تــؤدي 

ــة  ــة األمان ــوىل رئاس ــذي يت ــام، ال ــن الع ــي. األم ــادي واالجتامع ــس االقتص ــن املجل ــا م ــة إليه ــات املوكل الواجب

العامــة، لــه صالحيــة "تنبيــه "مجلــس األمــن إىل أيــة مســألة يــرى أنهــا قــد تهــدد حفــظ الســلم واألمــن الــدويل" 

)ميثــاق األمــم املتحــدة، املادتــان 97 و99(.

مكتب الشؤون القانونية

ــات املناســبة  ــم الخدم ــة بتقدي ــة العام ــوم األمان ــة، تق ــة العام ــع لألمان ــة التاب ــب الشــؤون القانوني ــن خــالل مكت م

ــة  ــد شــاركت يف املفاوضــات حــول وضــع اتفاقي ــامد الصكــوك املختلفــة ملكافحــة اإلرهــاب، وق لصياغــة واعت

ــدويل. شــاملة بشــأن اإلرهــاب ال

رات والجرمية فرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ

مــن الجهــات الرئيســية املقدمــة للمســاعدة ضمــن األمانــة العامــة فــرع منــع اإلرهــاب التابــع ملكتــب األمــم املتحــدة 

رات والجرميــة، الــذي مقــره يف فيينــا. ووفقــاً للتكليــف الصــادر عــن الجمعيــة العامــة، يســاعد فــرع  املعنــي باملخــدِّ

ــاًء عــى طلبهــا، يف التصديــق واإلدمــاج  رات والجرميــة الــدول األعضــاء، بن منــع اإلرهــاب التابــع ملكتــب املخــدِّ

الترشيعــي والتنفيــذ لإلطــار القانــوين العاملــي ملكافحــة اإلرهــاب. وتعــرف اســراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة 

ملكافحــة اإلرهــاب بــدور فــرع منــع اإلرهــاب التابــع ملكتــب املخــدرات والجرمية "بتشــجيع مكتــب األمــم املتحدة 

رات والجرميــة، مبــا يف ذلــك فــرع منــع اإلرهــاب التابــع لــه عــى أن يعــزِّز، بالتشــاور عــن كثــب مــع  املعنــي باملخــدِّ

لجنــة مكافحــة اإلرهــاب ومديريتهــا التنفيذيــة، مــا يقدمــه إىل الــدول، بنــاًء عــى طلبهــا، مــن مســاعدة تقنيــة لتيســر 

تنفيــذ االتفاقيــات والروتوكــوالت الدوليــة املتصلــة مبنــع اإلرهــاب وقمعــه وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة" 

)قــرار الجمعيــة العامــة 88/60، املرفــق، الجــزء الثالــث، الفقــرة 7(.
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ــة إلتاحــة رد شــامل عــى  ــا نســبية هام رات والجرميــة مزاي ــب املخــدِّ ــع ملكت ــع اإلرهــاب التاب ــرع من ــك ف وميتل

اإلرهــاب. وعــى وجــه الخصــوص، يجمــع بــن طائفــة مــن الخــرات يف املجــاالت ذات الصلــة مبنــع الجرميــة 

رات، والجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة، وغســل األمــوال،  والعدالــة الجنائيــة، وســيادة القانــون، ومكافحــة املخــدِّ

والفســاد، والتعــاون الــدويل يف املســائل الجنائيــة، مــع القــدرات العملياتيــة عــى الصعيــد امليــداين.

فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابر مكافحة اإلرهاب

أُنشــئت فرقــة العمــل املعنيــة بتنفيــذ تدابــر مكافحــة اإلرهــاب ضمــن األمانــة العامــة. وهــي هيئــة تتــوىل التنســيق 

ــالً  ــاب )مث ــة اإلره ــة مبكافح ــة املعني ــامت الدولي ــات واملنظ ــن الكيان ــاً م ــع 38 كيان ــات تجم ــم املعلوم وتقاس

ــة  ــة الجنائي ــة للرشط ــة الدولي ــة، واملنظم ــؤون القانوني ــب الش ــة، ومكت رات والجرمي ــدِّ ــي باملخ ــب املعن املكت

)اإلنربــول((. كــام إنهــا تــؤدي دور منتــدى ملناقشــة املســائل االســراتيجية، وتضمــن العمــل املتَّســق عــى نطــاق 

منظومــة األمــم املتحــدة. ويف عــام 2011، أُنشــئ مركــز األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب يف إطــار فرقــة العمــل 

وذلــك لتعزيــز التعــاون الــدويل عــى مكافحــة اإلرهــاب ودعــم الــدول األعضــاء يف تنفيــذ االســراتيجية العامليــة 

ملكافحــة اإلرهــاب.

محكمة العدل الدولية  -3-3-1-3

محكمــة العــدل الدوليــة هــي الجهــاز القضــايئ الرئيــي لألمــم املتحــدة، أُنشــئت مبوجــب املــادة 92 مــن ميثــاق 

األمــم املتحــدة. والنظــام األســايس ملحكمــة العــدل الدوليــة، املرفــق مبيثــاق األمــم املتحــدة، يشــكل جــزءاً ال 

ــإن  ــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة هــي أطــراف يف النظــام األســايس، ف ــى مــع أن جمي ــه. وحت يتجــزأ من

ــدرت  ــد أص ــا. وق ــات عليه ــة املنازع ــبق إلحال ــة رشط مس ــدل الدولي ــة الع ــاص محكم ــى اختص ــم ع موافقته

ــدويل  ــوين ال ــر وتفســر اإلطــار القان ــارش عــى تطوي ــر مب ــا تأث ــرارات له ــن الق ــة عــدداً م محكمــة العــدل الدولي
ــاب.)22( ــة اإلره ملكافح

أدوات

رات والجرميــة  تشــتمل املــوارد القانونيــة اإللكرونيــة بشــأن اإلرهــاب الــدويل التــي أعدهــا مكتــب املخــدِّ

عــى قاعــدة بيانــات حاســوبية قابلــة للبحــث تحتــوي عــى النصــوص الكاملــة لقوانــن وطنيــة مــن أكــر مــن 

120 بلــدا متكِّــن املســتعملن مــن مقارنــة مختلــف أســاليب الصياغــة والطرائــق املتَّبعــة والحلــول املســتنبطة.

وقــد وضــع مجلــس أوروبــا ملخصــات قُطريــة عــن القــدرة عــى مكافحــة اإلرهــاب )متاحــة مــن قبــل قســم 

ســيادة القانــون يف املوقــع الشــبي: www.coe.int( تتنــاول املســائل املتصلــة مبعايــر مكافحــة اإلرهــاب 

مــن أجــل جميــع الــدول األعضــاء واملراقبــن يف مجلــس أوروبــا وقدرتهــا عــى مكافحــة أعــامل اإلرهــاب.

)22)  انظر مسائل تفسر وتطبيق اتفاقية مونرتيال لعام )97)، والناشئة عن: احلادث اجلوي يف لوكريب )قضية اجلماهرية العربية الليبية ضد الواليات 

 Military and( )املتحدة األمريكية(؛ واألنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها )قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية
Paramilitary Activities in and against Nicaragua(؛ و United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran )قضية 

.(www.icj-cij.org :الواليات املتحدة األمريكية ضد إيران )متاحة من املوقع الشبكي

http://www.coe.int
http://www.icj-cij.org
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أنشطة للتمرين

مــا هــي يف رأيــك مزايــا ومســاوئ ســن قانــون خــاص يشــمل الجرائــم ذات الصلــة باإلرهــاب مقابــل 	   •

ــات؟ ــون العقوب ــم يف قان ــذه الجرائ إدراج ه

ق عليهــا ونفذها، 	  خــذ واحــدا مــن الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب التــي يكــون بلــدك قــد صــدَّ  •

وانظــر فيــه كيــف أدرجــت الجرائــم املذكــورة يف االتفاقيــة يف الترشيعــات الجنائيــة الداخليــة. وإذا كنــت 

تنظــر يف قانــون جنــايئ، حلــل العالقــة بــن الجــزء العــام والجــزء الخــاص. أيــن أدرجــت مثــال األحــكام 

بشــأن الواليــة القضائيــة؟ كيــف تــم تنــاول التعاريــف؟

ــة 	  ــة مختلف ــات يف دول ــرى والترشيع ــة أخ ــدة عاملي ــذ معاه ــاله بأخ ــه أع ــار إلي ــن املش ــرر التمري ك  •

هــا فــرع منــع اإلرهــاب التابــع ملكتــب  )اســتخدم، إذا لــزم األمــر، املــوارد القانونيــة اإللكرونيــة التــي أعدَّ

ــر  ــرى غ ــة يف دول أخ ــن الجنائي ــول إىل القوان ــدويل، للوص ــاب ال ــأن اإلره ــة بش رات والجرمي ــدِّ املخ

ــا(. ــي إليه ــي تنتم ــة الت الدول

ــن 	  ــاب يف القوان ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــورة يف الصك ــم املذك ــروري إدراج الجرائ ــن ال ــاذا م مل

ــارش للصكــوك؟ ــق املب ــن يكفــي التطبي ــة؟ أل الداخلي

هــل تحتــوي الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب عــى قواعــد أو عــى مبــادئ توجيهيــة تحــدد كيــف 	 

وأيــن ينبغــي إدراج الترفــات اإلجراميــة املذكــورة فيهــا يف القوانــن الجنائيــة الداخليــة؟ 
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4-  اإلطار القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب 

واألُطر القانونية ذات الصلة به

4-1-  التصدي لألعامل اإلرهابية من خالل اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية

ــة  ــة املنظم ــات الجرمي ــتخدمها جامع ــي تس ــها الت ــاليب نفس ــر األس ــدٍّ كب ــتخدمون إىل ح ــن يس ألنَّ اإلرهابي

ــراض  ــة ألغ ــة املنظم ــة الجرمي ــة ملكافح ــن األدوات الترشيعي ــة م ــتفادة بفعالي ــن االس ــن املمك ــة"، فم "التقليدي

ــاب. ــة اإلره مكافح

ــاب  ــن اإلره ــة ب ــة الوثيق ــراره 1373 )2001( الصل ــق يف ق ــن القل ــراب ع ــع اإلع ــن م ــس األم ــظ مجل ــد الح وق

ــاب  ــن اإلره ــة ب ــط القامئ ــس بالرواب ــرَّ املجل ــق، أق ــت الح ــة. ويف وق ــر الوطني ــة ع ــة املنظم ــدويل والجرمي ال

ــم  ــع تنظي ــارة م ــألة التج ــاول مس ــرار 2195 )2014((، وتن ــر الق ــة )انظ ــر الوطني ــة ع ــة املنظم ــدويل والجرمي ال

ــم القاعــدة )انظــر  ــات املرتبطــة بتنظي ــن الكيان ــة النــرة وغرهــام م ــراق والشــام وجبه ــة اإلســالمية يف الع الدول

مــت يف تقريــر األمــن العــام )S/2015/366(، الصــادر عمــالً بالقــرار 2195 )2014(  القــرار 2199 )2015(، وقُدِّ

ــدود  ــرة للح ــة العاب ــة املنظم ــن الجرمي ــتفيدون م ــن يس ــن الذي ــد اإلرهابي ــدي لتهدي ــل التص ــن أج ــات م توصي

الوطنيــة. وإنَّ األداة القانونيــة العامليــة الرئيســية يف هــذا املجــال هــي اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة 

املنظمــة عــر الوطنيــة )اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة()23(،)21( وبروتوكوالتهــا الثالثــة )بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة 

ــق  ــن عــن طري ــب املهاجري االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال؛)24(،)22( وبروتوكــول مكافحــة تهري

الــر والبحــر والجــو؛)25(،)23( وبروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا والذخــرة واالتجــار 

داً يف قــراره 2322 )2016(، مــن  بهــا بصــورة غــر مرشوعــة.)26(،)24( ويف اآلونــة األخــرة، أكــد مجلــس األمــن مجــدَّ

خــالل الركيــز عــى العدالــة الجنائيــة باعتبارهــا أداة ملكافحــة اإلرهــاب، دعوتــه الــدول األعضــاء إىل تنفيــذ اتفاقيــة 

الجرميــة املنظمــة والروتوكــوالت امللحقــة بهــا.

ويف حــن أنَّ اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة ال تشــر رصاحــًة إىل "أعــامل إرهابيــة"، غــر أنَّ إدراج هــذه األعــامل ضمــن 

ــاوض.  ــة التف ــالل مرحل ــتفاضة خ ــش باس ــد نوق ــة ق ــة باالتفاقي ــاون الخاص ــات التع ــع آللي ــلوك الخاض ــواع الس أن

وعــالوًة عــى ذلــك، فــإنَّ وجــود صــالت بــن الجامعــات اإلرهابيــة والجامعــات اإلجراميــة املنظمــة أمــر معــرف 

بــه منــذ وقــت طويــل، وبحثــه العلــامء يف جميــع أنحــاء العــامل. واألفعــال املعرفــة بأنهــا "جرائــم خطــرة" مبوجــب 

ــه  ــب علي ــذي يعاق ــي، ال ــون الداخ ــى القان ــاً مبقت ــدُّ جرم ــذي يُع ــلوك ال ــة – أي، الس ــة املنظم ــة الجرمي اتفاقي

ــه  ــة أشــد – ميكــن يف الواقــع أن ترتكب ــع ســنوات أو بعقوب ــة ملــدة قصــوى ال تقــل عــن أرب بالحرمــان مــن الحري

جامعــة إرهابيــة تعمــل عــى نطــاق عــر الحــدود الوطنيــة.

)23) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 2225، الرقم 39574.

)24) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 2237، الرقم 39574.

)25) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد )224، الرقم 39574.

)26) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 2326، الرقم 39574.
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وحتــى مــع أنَّ اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة ليســت مصممــة تحديــداً ملواجهــة التهديــد اإلرهــايب، فــإنَّ املجموعــة 

الكاملــة التــي تشــتمل عليهــا مــن اآلليــات القانونيــة ميكــن اســتخدامها كذلــك ملكافحــة اإلرهــاب يف الحــاالت 

التــي يُســتوىف فيهــا الرشطــان األساســيان اللــذان يســتحثان تطبيقهــا وهــام: )أ( الطابــع عــر الوطني للجرميــة؛ و)ب( 

ضلــوع جامعــة إجراميــة منظمــة، بحســب تعريفهــا يف االتفاقيــة.

متى ميكن اعتبار الجرم ذا طابع "عرب وطني"؟

مبوجــب اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة، يكــون الجــرم، ذا طابــع عــر وطنــي إذا ارتُكــب يف أكــر مــن دولــة واحــدة، أو إذا 

ارتكــب يف دولــة واحــدة ولكــن جــرى جانــب كبــر مــن اإلعــداد أو التخطيــط لــه أو توجيهــه أو اإلرشاف عليــه يف دولــة 

أخــرى، أو ارتُكــب يف دولــة واحــدة، ولكــن ضلعــت يف ارتكابــه جامعــة إجراميــة منظمــة متــارس أنشــطة إجراميــة يف 

أكــر مــن دولــة واحــدة، أو ارتكــب يف دولــة واحــدة، ولكــن لــه آثــارا شــديدة يف دولــة أخــرى )الفقــرة 2 مــن املــادة 3(.

ــة  ــدم اتفاقي ــة، تق ــة املتبادل ــاعدة القانوني ــن واملس ــليم املجرم ــمل تس ــي تش ــة الت ــكام املفصل ــة إىل األح إضاف

ــات مشــركة،  ــة تحقيق ــة الشــهود، وأفرق ــدول األطــراف إلنشــاء خطــط لحامي ــا لل الجرميــة املنظمــة إطــاراً قانونيًّ

وأســاليب تحــرٍّ خاصــة، وغــر ذلــك. وتتســم املــادة 18 بأهميــة خاصة ألنهــا تنظــم بالتفصيــل الــرشوط واإلجراءات 

ــة املتبادلــة. التــي تشــمل املســاعدة القانوني

ما هي خصائص "الجامعة اإلجرامية املنظمة"؟

الجامعــة اإلجراميــة املنظمــة هــي جامعــة ذات هيــكل تنظيمــي، مؤلفــة مــن ثالثــة أشــخاص أو أكــر، موجــودة لفــرة 

ــة  ــال املجرم ــرة أو األفع ــم الخط ــن الجرائ ــر م ــدة أو أك ــكاب واح ــدف ارت ــرة به ــورة متضاف ــل بص ــن وتعم ــن الزم م

وفقــا لهــذه االتفاقيــة، مــن أجــل الحصــول، بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش، عــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى. 

ــة الجرميــة املنظمــة، املــادة 2 )أ((. )اتفاقي

وتعــرّف الجامعــة ذات الهيــكل التنظيمــي بأنهــا جامعــة غــر مشــكلة عشــوائيا لغــرض االرتــكاب الفــوري لجــرم مــا، 

وال يتعــن أن يكــون ألعضائهــا أدوار محــددة رســميا، أو أن تســتمر عضويتهــم فيهــا أو أن تكــون ذات هيــكل تنظيمــي 

متطــور )اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة، املــادة 2 )ج((.

أدوات

ــة األمــم  ــذ اتفاقي ــة لتنفي ــة الترشيعي ــب املخــدرات والجرميــة األدل ــذ، أعــدَّ مكت ــة التنفي للمســاعدة يف مرحل
ــا.)أ( ــة به ــة والروتوكــوالت امللحق املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطني

ــة  ــا اإلرهابي ــز القضاي ــص موج ــة، يخصِّ ــيناريوهات الواقعي ــة والس ــات الوطني ــل الترشيع ــالل تحلي ــن خ وم

ــة. ــة املنظم ــاب والجرمي ــامه لإلره ــن أقس ــدا م واح
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ــع  ــن تجمي ــارة ع ــي عب ــة، وه ــة املنظم ــا الجرمي ــة لقضاي ــة خالص رات والجرمي ــدِّ ــب املخ ــدَّ مكت ــام أع ك

ــة،  ــة القضائي ــق واملالحق ــم والتحقي ــدة يف التجري ــات جي ــن مامرس ــا م ــل به ــا يتص ــة وم ــاالت إيضاحي ح

والخــرات القانونيــة يف التعامــل مــع الجرميــة املنظمــة مبختلــف أشــكالها ومظاهرهــا. وتهــدف الخالصــة إىل 

تزويــد مقــرِّري السياســات العامــة وموظفــي العدالــة الجنائيــة ومحققــي الرشطــة مبنظــورات عمليــة ونظــرات 

ــدة. ــة املامرســن الخــراء ومــا يقــرن بهــا مــن مامرســات جي متعمقــة تســتند إىل تجرب

.A.05.V.2 أ( منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

أنشطة للتمرين

انظــر إىل تعريــف "الجامعــة اإلجراميــة املنظمــة" الــوارد يف اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة. هــل تــرى أن هــذا 	 

التعريــف يســتوعب الســامت الرئيســية للجامعــات اإلرهابيــة الراهنــة؟

اســتعرض املجموعــات األربــع مــن الجرائــم التــي تعرّفهــا رصاحــة اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة )وخصوصــاً 	 

يف مــا يتعلــق بجامعــة إجراميــة منظمــة والفســاد وغســل عائــدات الجرميــة وعرقلــة ســر العدالــة(. هــل 

تــرى أنهــا أيضــا الجرائــم التــي ترتكبهــا الجامعــات والشــبكات اإلرهابيــة؟

قــارْن بــن األحــكام بشــأن التســليم واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة الــواردة يف الصكــوك العامليــة ملكافحة 	 

اإلرهــاب ويف اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة. يف أي املجــاالت تكــون اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة أكــر تفصيــال؟

ــة 	  ــاعدة القانوني ــادة 18 )املس ــليم( وامل ــادة 16 )التس ــدا امل ــة، ع ــة املنظم ــة الجرمي ــكام اتفاقي د أح ــدِّ ح

املتبادلــة(، التــي تتصــل بآليــات التعــاون التــي ال توجــد يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب. هــل 

ميكــن، يف رأيــك، نقــل هــذه اآلليــات عــى نحــو مفيــد إىل مجــال مكافحــة اإلرهــاب؟

حلــل الحــاالت التــي تعتــر فيهــا اتفاقيــة الجرميــة املنظمــة جرميــة مــا بوصفهــا ذات طابــع عــر وطنــي. 	 

ــل  ــاليب عم ــمل أس ــي يش ــة ل ــه الكفاي ــا في ــع مب ــح واس ــى أن املصطل ــاً ع م حجج ــدِّ ــك أن تق ــل ل ه

ــة؟ ــة الراهن ــة واإلرهابي ــامت اإلجرامي املنظ

قــارن مطلـَـب قــرار مجلــس األمــن 1373 )2001( بشــأن منــع تزويــد األســلحة إىل اإلرهابيــن، مــع نطــاق 	 

بروتوكــول األســلحة الناريــة امللحــق باتفاقيــة الجرميــة املنظمــة. هــل الصــكان متداعــامن يف هــذا الصــدد؟ 

أسئلة للتقييم

أوضــح كيــف ميكــن التفاقيــة الجرميــة املنظمــة أن تدعــم وتُيَــرسِّ التعــاون الــدويل فيــام يتعلــق بالجرائــم 	 

ذات الصلــة باإلرهــاب )وخصوصــا، الجرائــم املذكــورة يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب(.

ما هي الفئات األربع من الجرائم التي تحددها رصاحة اتفاقية مكافحة الجرمية املنظمة؟	 

ــرة” 	  ــم خط ــي “جرائ ــل ه ــاب. ه ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــورة يف الصك ــم املذك ــتعرض الجرائ اس

ــة؟ ــة املنظم ــة الجرمي ــراض اتفاقي ألغ
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ــى  ــدول ع ــا ال ــي أبرمته ــوك الت ــن الصك ــدة م ــبكة معق ــن ش ــزء م ــاب ج ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي الصك

املســتوى اإلقليمــي.

ــالً  ــا عم ــندة إليه ــات املس ــن الوالي ــي تتضّم ــة الت ــة ودون اإلقليمي ــامت اإلقليمي ــن املنظ ــر م ــدد كب ــاك ع هن

ا بــن واليــات تلــك املنظــامت وصالحياتهــا الترشيعيــة: فبعضهــا لــه  يتعلــق باإلرهــاب. وهنــاك تبايــن كبــر جــدًّ

ــامد  ــة اعت ــام ليســت لغرهــا إالّ صالحي ــة )وال ســيام االتحــاد األورويب(، بين ــة واســعة وفــوق وطني ســلطة ترشيعي

ــة. ــر ملزم ــات غ توصي

ــى  ــا ع ــة لتطبيقه ــة الداخلي ــراءات الجنائي ــن واإلج ــف عــى القوان ــا تتوقَّ ــة فإنه ــد صكــوك ملزم ــا تُعتَم ــا عندم أم

صعيــد الواقــع امللمــوس. وغالبــا مــا يكــون مــن الصعــب عــى الســلطات الوطنيــة أن تضــع خطــة تنفيذيــة متكاملــة 

تأخــذ يف الحســبان هــذه البنيــة القانونيــة املفصلــة والتــي كثــراً مــا تتداخــل. وإن املهمــة تــزداد تطلُّبــاً بالنســبة إىل 

املوظفــن املســؤولن عــن العدالــة الجنائيــة، الذيــن كثــراً مــا يكــون عليهــم االختيــار مــن بــن عــدد مــن األســس 

القانونيــة فيــام يخــص طلــب املســاعدة مــن ســلطات أجنبيــة. وال بــدَّ لهــم مــن أن يفطنــوا لتعقيــد التفاعــل بــن 

مختلــف الطبقــات لــي يزيــدوا مــن فــرص التعــاون امللتمــس عــى املســتوى املنشــود مــن الــدول األخــرى. 
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املعاهدات اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب

تتنــاول الصكــوك اإلقليميــة ودون اإلقليميــة التاليــة مشــكلة اإلرهــاب وهــي ملزمــة للــدول األطــراف فيهــا. 

http://www.unodc.org/tldb/en/regional_ :ــبي ــع الش ــة يف املوق ــوك متاح ــذه الصك ــة له ــوص الكامل والنص

instruments.html

اتفاقيــة منــع األعــامل اإلرهابيــة التــي تأخــذ شــكل جرائــم ضــد األشــخاص واالبتــزاز املتصــل بهــا التــي لهــا 	 

أهميــة دوليــة واملعاقبــة عليهــا

اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة اإلرهاب	 

االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب	 

االتفاقية اإلقليمية لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي لقمع اإلرهاب	 

االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب	 

معاهدة التعاون فيام بن الدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة ملكافحة اإلرهاب	 

معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل	 

اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع اإلرهاب ومكافحته	 

اتفاقية رابطة أمم جنوب رشق آسيا ملكافحة اإلرهاب	 

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع اإلرهاب	 

ليــس مــن املمكــن التعليــق بصفــة عامــة عــى مــا إذا كانــت االتفاقــات اإلقليميــة أم الصكــوك العامليــة هــي التــي 

ة صكــوك اإلقليميــة توفــر  تقــدم أفضــل خيــار قانــوين للمامرســن العاملــن يف مجــال التعــاون الــدويل. وإن عــدَّ

أطــرا مفيــدة للتعــاون، وتشــمل يف أحيــان كثــرة خطــوات إجرائيــة مفصلــة ودقيقــة لبلــوغ األهــداف املتوخــاة فيهــا. 

ــه الجغــرايف، مــام يجعــل  ــث نطاق ــه مــن حي ــإنَّ أي صــك إقليمــي محــدود بحســب تعريف ويف الوقــت نفســه، ف

ــا، حيثــام  ــة حقًّ ــة باعتبارهــا متثــل شــبكة تعــاون عاملي ــاراً أكــر جاذبي الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب خي

تســعى الــدول األطــراف إىل تقديــم أو تلقــي مســاعدة مــن بلــدان مــن خــارج منطقتهــا اإلقليميــة. 

ويف بعــض الحــاالت، قــد يبــدو أحــد األطــر مالمئــاً أكــر مــن غــره. وذلــك يتوقــف عــى ظــروف الحالــة، وعــى 

نوعيــة وكميــة األســس القانونيــة املتاحــة، وعــى الفــرص املتاحــة لتحقيــق الغــرض املنشــود.

وبهــذا املعنــى، فــإن الصكــوك اإلقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب ال تبتغــي أن تحــل محــل الصكــوك العاملية، وإمنــا ترمي 

إىل تزويــد موظفــي العدالــة الجنائيــة يف كل أنحــاء العــامل بعــدد مــن األدوات القانونيــة التكميليــة. ويف العديــد مــن 

األحــوال، تــدرج االتفاقــات اإلقليميــة الجرائــم املبيَّنــة يف الصكــوك العامليــة كوســيلة لتعريف نطــاق تطبيقهــا بالذات.

ــواردة يف صــكٍّ  ــع األحــكام ال ــواردة يف أحــد الصكــوك عــى تضــارب م ــدو األحــكام ال ــان، تب ويف بعــض األحي

آخــر. ويف تلــك الحــاالت، ال بــدَّ مــن معالجــة املشــكلة مــن خــالل تطبيــق القواعــد املعياريــة الدوليــة الحاليــة. 

ــا  ــر منه ــد )وكث ــر قواع ــا توفِّ ــايس، إذ إنه ــك أس ــي ص ــام 1969)27( ه ــدات لع ــون املعاه ــا لقان ــة فيين وإنَّ اتفاقي

يتســم بطابــع عــريف( بخصــوص تفســر وتطبيــق املعاهــدات الدوليــة. واملــادة 30 منهــا وثيقــة الصلــة خصوصــاً، 

حيــث أنهــا تشــمل مســألة تطبيــق معاهــدات متعاقبــة ذات صلــة باملوضــوع نفســه. أمــا فيــام يخــص العالقــة بــن 

االلتزامــات الناشــئة مــن ميثــاق األمــم املتحــدة والصكــوك الدوليــة األخــرى، فــإنَّ املــادة 103 مــن ميثــاق األمــم 

املتحــدة تقــرر أن العــرة بااللتزامــات املرتبــة عــى امليثــاق تكــون لهــا الغلبــة.

)27) األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد 55))، الرقم 8232).

http://www.unodc.org/tldb/en/regional_instruments.html
http://www.unodc.org/tldb/en/regional_instruments.html
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حل التنازع بني املعايري الدولية: القواعد األساسية

املادة 103، ميثاق األمم املتحدة

ــع أي  ــاق - م ــاً ألحــكام هــذا امليث ــم املتحــدة - وفق ــا أعضــاء األم ــط به ــي يرتب ــات الت إذا تعارضــت االلتزام  

التــزام دويل آخــر يرتبطــون بــه فالعــرة بالتزاماتهــم املرتبــة عــى هــذا امليثــاق.

املادة 30، اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات

تنفيذ املعاهدات املتتابعة التي تتعلق مبوضوع واحد  

ــات  ــوق والتزام ــدد حق ــدة، تتح ــم املتح ــاق األم ــن ميث ــادة 103 م ــاء يف امل ــا ج ــاة م ــع مراع م  -1  

التاليــة. الفقــرات  وفــق  واحــد  مبوضــوع  تتعلــق  متتابعــة  معاهــدات  يف  األطــراف  الــدول 

إذا نصــت املعاهــدة عــى أنهــا خاضعــة ألحــكام معاهــدة أخــرى ســابقة أو الحقــة، أو أنهــا ال   -2  

ينبغــي أن تعتــر غــر منســجمة مــع مثــل هــذه املعاهــدة فــان أحــكام املعاهــدة األخــرى املعنيــة هــي التــي تســود.

إذا كان كل األطــراف يف املعاهــدة الســابقة أطرافــاً كذلــك يف املعاهــدة الالحقــة دون أن تكــون   -3  

ــذي ال  ــد ال ــى الح ــط ع ــق فق ــابقة تنطب ــدة الس ــإن املعاه ــامدة 59، ف ــاً لل ــة طبق ــاة أو معلق ــابقة ملغ ــدة الس املعاه

تتعــارض فيــه نصوصهــا مــع نصــوص املعاهــدة الالحقــة.

تنطبــق  الســابقة  املعاهــدة  يف  أطرافــاً  جميعــاً  الالحقــة  املعاهــدة  أطــراف  يكــن  مل  إذا   -4  

التاليتــان: القاعدتــان 

يف العالقة بن الدول األطراف يف املعاهدتن تنطبق القاعدة الواردة يف الفقرة)3(؛ )أ(   

ــة طــرف يف إحداهــا فقــط تحكــم نصــوص  ــة طــرف يف املعاهدتــن ودول ــة بــن دول يف العالق )ب(   

]...[ املتبادلــة.  والتزاماتهــام  حقوقهــام  الطرفــن  بــن  املشــركة  املعاهــدة 

وأحــد األمثلــة عــى احتــامل التنــازع بــن املعاهــدات العامليــة واملعاهــدات اإلقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب هــو مــا 

ميكــن أن يُــرى مــن أن بعــض الصكــوك اإلقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب تســتبعد حــركات التحريــر الوطنيــة مــن نطــاق 

تطبيقهــا. ويفــي ذلــك إىل احتــامل تناقــض مــع الصكــوك الدوليــة التــي ال تنــص عــى مثــل هــذا اإلعفــاء.

أدوات

الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة مبنــع وقمــع اإلرهــاب الــدويل،)أ( الصــادرة عــن األمانــة العامــة لألمــم املتحدة، 

هــي تجميــع للصكــوك اإلقليميــة ودون اإلقليميــة ملكافحــة اإلرهاب.

إن إجــراءات العمــل اإلقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب ))Inter-( Regional Action against Terrorism( )متاحــة 

ــول إىل  ــبل الوص ــر س ــامل توف ــة للع ــة تفاعلي ــن خارط ــارة ع ــبي: www.unodc.org( عب ــع الش يف املوق

ــف  ــب. ومختل ــبكة الوي ــى ش ــا ع ــة له ــامت املقابل ــع املنظ ــة ومواق ــوك اإلقليمي ــة للصك ــوص الكامل النص

ــام أمكــن، بعــدد مــن لغــات األمــم املتحــدة. ــة بحســب القــارة ومتاحــة، حيث املعاهــدات مبوب

.E.08.V.2 ،أ( منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(

http://www.unodc.org
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أنشطة للتمرين

ــذه 	  ــي ه ــا ه ــاب؟ وم ــة اإلره ــة ملكافح ــات اإلقليمي ــن االتفاق ــر م ــد أو أك ــرف يف واح ــدك ط ــل بل ه

ــاب؟ ــة اإلره ــي ملكافح ــوين العامل ــار القان ــة باإلط ــات اإلقليمي ــذه االتفاق ــل ه ــف تتص ــات؟ وكي االتفاق

اخــر أي اتفــاق إقليمــي ملكافحــة اإلرهــاب وانظــر يف أحكامــه التي تتنــاول تســليم املطلوبن واملســاعدة 	 

القانونيــة املتبادلــة. قارنهــا مــع األحــكام املكافئــة لها يف الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهاب.

أسئلة للتقييم

ملــاذا ينبغــي للــدول أن تتعــاون مــن خــالل الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب عندمــا يكــون العديــد 	 

مــن االتفاقــات اإلقليميــة ملكافحــة اإلرهــاب متاحــاً مــن قبــل؟

ــة مــا هــو ملحــوظ مــن أوجــه عــدم 	  ــا لقانــون املعاهــدات أن تســاعد يف حال ــة فيين كيــف ميكــن التفاقي

ــاول املوضــوع نفســه؟ ــي تتن االتســاق بــن املعاهــدات الت
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املرفق

دراسات الحالة - إجابات

النميطة 2

القسم 2-1-1-  أنظمة الجزاءات ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 

)داعش( وتنظيم القاعدة وحركة طالبان

هــل ينبغــي تجميــد أمــوال املؤسســة؟ وإذا كان األمــر كذلــك، هــل ينبغــي لســلطات أزرقســتان أن تثبــت أن   -1

ــة؟ ــطة إرهابي ــة بأنش ــة متصل ــوال املؤسس ــأن أم ــاد ب ــو إىل االعتق ــة تدع ــبابا معقول ــك أس هنال

ــم  ــش( وتنظي ــام )داع ــراق والش ــالمية يف الع ــة اإلس ــم الدول ــد تنظي ــزاءات ض ــدة للج ــم املتح ــة األم ــا ألنظم وفق

القاعــدة وحركــة طالبــان، تخضــع الــدول لاللتــزام بتجميــد أمــوال األفــراد والكيانــات املدرجة قــي القوائــم املوحدة 

لــدى مجلــس األمــن. ومبــا أن تجميــد األمــوال هــو النتيجــة التلقائيــة إلدراج اســم الفــرد أو الكيــان يف القوائــم، فــإن 

ــوال والنشــاط اإلرهــايب.  ــن األم ــة ب ــل عــى وجــود أي عالق ــة الدلي ــا إقام ــا منه ــس مطلوب ــة لي الســلطات الوطني

ونتيجــة لذلــك، يجــب تجميــد األمــوال دون إبطــاء بعــد تلقــي املعلومــات بشــأن الحســابات املعيَّنــة.

هل هنالك من سبيل لدعم مطالب فريد؟  -2

ــن أنظمــة الجــزاءات بوضــع الــرشوط واإلجــراءات  ــس األمــن 1452)2002( أن يخفــف م ــرار مجل مــن شــأن ق

التــي يتعــن عــى الــدول أن تتبعهــا لكفالــة أن يكــون باســتطاعة األفــراد والكيانــات املدرجــة يف القوائــم مــع ذلــك 

الوصــول إىل القــدر الــكايف مــن املــال لتغطيــة املروفــات األساســية. ومــن حيــث املامرســة العمليــة، ينبغــي أن 

تتخــذ ســلطات أزرقســتان الخطــوات التاليــة:

 تقرير مبلغ األموال الالزم لتغطية املروفات األساسية	 

 تبليــغ لجنــة مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015( 	 

بخصــوص تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام )داعــش( وتنظيــم القاعــدة ومــن يرتبــط بهــام مــن 

أفــراد وجامعــات ومؤسســات وكيانــات بنيتهــا أن تــأذن بإمكانيــة ســحب هــذه األمــوال

 اإلذن بالوصول إىل األموال يف حال عدم وجود قرار بالرفض من جانب اللجنة يف غضون 48 ساعة	 

هل ينبغي مع ذلك قبول حجة فريد وإزالة التجميد عن أمواله؟  -3

ــة  ــذ يكــون لــدى الســلطات الوطني ــه، عندئ ــد أموال ــد أدى إىل تجمي ــة فري ــو كان هنالــك خطــأ فيــام يتعلــق بهوي ل

ــة مجلــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرارات  ــد عــن هــذه األمــوال، عــى أســاس أن لجن ــة التجمي ــة إزال صالحي

1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015( بخصــوص تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام 

ــات مل تكــن تنــوي  ــم القاعــدة ومــن يرتبــط بهــام مــن األفــراد والجامعــات واملؤسســات والكيان )داعــش( وتنظي
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مطلقــا تطبيــق الجــزاءات بحقــه. ولكــن الســلطات الوطنيــة ال تســتطيع أن تزيــل تجميــد األمــوال اســتنادا إىل إدعائــه 

ــة، أو أن اســمه قــد أدرج يف القامئــة عــن غــر حــق. ــة الكافي ــة مل يكــن لديهــا األدل ــأن اللجن ب

كيف ينبغي لسلطات أحمرستان أن تترف مع فريد؟  -4

تشــرط أنظمــة الجــزاءات منــع األفــراد املدرجــة أســامؤهم يف القوائم مــن دخــول أو عبــور أرايض الــدول األعضاء. 

ولذلــك، ومــن حيــث املبــدأ، ينبغــي أال يســمح لفريــد بالدخــول إىل أحمرســتان. ولــن يكــون الســامح بالدخــول 

ممكنــا إال عندمــا يكــون رضوريــا لتنفيــذ املحاكمــة القضائيــة.

ــب  ــد ارتك ــون ق ــد يك ــد ق ــات أن فري ــتان معلوم ــلطات أحمرس ــدى س ــة، إذا كان ل ــة العملي ــث املامرس ــن حي وم

ــا  ــا(، فعليه ــا فيه ــتان طرف ــون أحمرس ــي تك ــاب )والت ــة اإلره ــة ملكافح ــوك العاملي ــورة يف الصك ــم مذك أي جرائ

ــة أو  ــة ألغــراض املحاكم ــة املختص ــام ســلطاتها القضائي ــد أم ــول فري ــق وأن تحــرص عــى مث أن تتقــى الحقائ

التســليم. وقــد يكــون إدراج اســم فريــد يف القوائــم املوحــدة لــدى مجلــس األمــن كذلــك دليــل إثبــات "مــن حيــث 

ــم. ــكاب تلــك الجرائ الظاهــر" عــى ارت

هل موقف فريد مقبول؟ ما هي اإلجراءات املفتوحة أمام فريد إذا أراد إزالة اسمه من القوائم؟  -5

مــا زال اســم فريــد مدرجــا يف القوائــم املوحــدة لــدى مجلــس األمــن. ويجــوز لســلطات أحمرســتان أن تقــرر عــدم 

مالحقتــه قضائيًّــا نظــرا لعــدم توفــر األدلــة، ولكــن مــا زال عليهــا أن تطبــق حظــر الســفر عليــه. ولذلــك، ومــن حيــث 

املبــدأ، ال ميكــن لهــا أن متنحــه حــق اإلقامــة.

وإذا ســعى فريــد إىل إزالــة اســمه مــن القوائــم، فعليــه أن يــرشع يف إجــراء عمليــة "اإلزالــة مــن القامئــة" كــام هــو 

ــرارات 1267 )1999( و1989  ــب الق ــأة مبوج ــن املنش ــس األم ــة مجل ــدى لجن ــة ل ــادئ التوجيهي ــنَّ يف املب مب

ــدة  ــم القاع ــش( وتنظي ــام )داع ــراق والش ــالمية يف الع ــة اإلس ــم الدول ــوص تنظي )2011( و2253 )2015( بخص

ومــن يرتبــط بهــام مــن األفــراد والجامعــات واملؤسســات والكيانــات. ومبوجــب إجــراءات جديــدة واردة يف القــرار 

ــد أن يتقــدم بشــكواه إىل مكتــب أمــن املظــامل. 1904 )2009(، يتعــن عــى فري

القسم 2-2-2-2- متطلبات التجريم

هل حجة السيد كريم مقبولة؟ وإذا مل تكن كذلك، فلامذا؟  -1

وفقــا لالتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب، تعتــر جرميــة متويــل اإلرهــاب جرميــًة يرتكبها أي شــخص ليســت 

لديــه النيــة فحســب يف ارتــكاب عمــل إرهــايب، بــل يكــون لديــه املعرفــة بــأن األمــوال مــن شــأنها أن تســتعمل لهــذا 

الغــرض )املــادة 2 )الفقــرة1((. وقبــل إخــالء ســبيل الســيد كريــم مــن أي تهمــة متصلــة بتمويــل اإلرهــاب، ورشيطــة 

ــة، ينبغــي لســلطات  ــن الداخلي ــد أدرجــت حســب األصــول يف القوان ــة ق أن تكــون التهمــة املذكــورة يف االتفاقي

أحمرســتان أن تتقــى مــا إذا كان الســيد كريــم يعلــم أن مؤسســة الرخــاء تســتخدم أيضــا كقنــاة لألنشــطة اإلرهابيــة.

هل حجة املحامي مقبولة؟ وإذا مل تكن كذلك، فلامذا؟  -2

لــي يشــكل أي فعــل جرميــة مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متويــل اإلرهــاب، ليــس مــن الــروري أن تكــون 

األمــوال قــد اســتخدمت فعــال )املــادة 2 )الفقــرة3((. ومــن ثــم فــإن حجــة املحامــي ليســت حجــة دامغــة بشــأن 

بــراءة الســيد كريــم.
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القسم 2-2-2-5- آليات التعاون الدويل

التسليم: القواعد القانونية

هل ينبغي أن ترفض أحمرستان طلب أزرقستان تسليم وليد إليها؟  -1

تقــول املــادة 9 )2( مــن االتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجــامت اإلرهابيــة بالقنابــل أنــه يجــوز للــدول األطــراف أن تتخــذ 

ــاس وجــود معاهــدة.  ــدول تشــرط أن يكــون التســليم عــى أس ــت ال ــليم, إذا كان ــوين للتس ــة كأســاس قان االتفاقي

والحكــم ذاتــه موجــود يف جميــع الصكــوك العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب. ولذلــك هنالــك أســاس قانــوين متــاح 

أمــام أحمرســتان لتســليم وليــد رشيطــة أن تتقــدم أحمرســتان بإعــالن لهــذا الغــرض.

هل معاهدة التسليم القدمية غر صالحة نهائيا لهذا الغرض؟  -2

ــليم  ــدات تس ــإن أي معاه ــل، ف ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــن االتفاقي ــامدة 9 )1( م ــا لل وفق

ــم املذكــورة يف  ــور، الجرائ ــة أم ــث تشــمل، يف جمل ــا بحي ــة تلقائي ــا معدل ــر أنه ــدول األطــراف تعت ــن ال قامئــة ب

االتفاقيــة. ومــن ثــم فــإن املرفــق مبعاهــدة التســليم القدميــة بــن أحمرســتان وأزرقســتان يحــّدث تلقائيــا وميكــن 

ــليم. ــا للتس ــتخدامه أساس اس

هل ينبغي ألزرقستان أن تيأس من إمكانية تسليم وليد إليها؟  -3

عــى الرغــم مــن عــدم توفــر أســاس قانــوين تقليــدي للتســليم لــدى أحمرســتان، فــإن أزرقســتان قــد يكــون لديهــا 

مــع ذلــك قوانــن قامئــة تســمح لهــا أن تتقــدم بطلــب تســليم إىل الســلطات يف دول أخــرى. ويف هــذا الســيناريو، 

قــد تقــرر ســلطات أحمرســتان أن تســاعد نظراتهــا، رمبــا بجعــل التســليم رهنــا بقبــول رشط املعاملــة باملثــل.

التسليم: الجرمية السياسية

الغــرض  ومراعــاة  وليــد  تســليم  رضورة  بــن  مــا  تــوازن  أن  أحمرســتان  لســلطات  ينبغــي  كيــف   -4

دفعــه؟ الــذي  "النبيــل" 

ــإن  ــتان، ف ــتان وأزرقس ــن أحمرس ــكل م ــة ل ــل ملزم ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــا أن االتفاقي مب

أحمرســتان ال تســتطيع أن تحتــج بالطابــع الســيايس للجرميــة كأســاس لرفــض طلــب التســليم )املــادة 11(. ومــا مل 

تنطبــق أســباب أخــرى للرفــض، يتعــن تســليم وليــد مهــام كان طابــع الجرميــة التــي ارتكبهــا.

هل ينبغي لسلطات أحمرستان أن ترفض تسليم وليد؟  -5

ــون  ــم املوظف ــن فيه ــة، مب ــة دولي ــن بحامي ــخاص املتمتع ــد األش ــة ض ــم املرتكب ــع الجرائ ــع وقم ــة من إن اتفاقي

ــب،  ــض الطل ــامل رف ــب احت ــك، ولتجن ــة لذل ــة. ونتيج ــيايس للجرمي ــع الس ــألة الطاب ــر مس ــيون، ال تذك الدبلوماس

ــل. ــة بالقناب ــامت اإلرهابي ــع الهج ــة لقم ــة الدولي ــن، إىل االتفاقي ــا، إن أمك ــتند يف طلبه ــتان أن تس ــري بأزرقس ح

ــال  ــق باألفع ــام يتعل ــية" في ــة السياس ــتثناء "الجرمي ــاء اس ــدول بإلغ ــوم ال ــه أن تق ــوىص ب ــن امل ــال، م ــى أي ح وع

اإلرهابيــة، وذلــك تبعــاً لقــرار مجلــس األمــن 1373 )2001( الــذي يدعــو الــدول إىل "عــدم االعــراف باالدعــاءات 

بوجــود بواعــث سياســية كأســباب لرفــض طلبــات تســليم اإلرهابيــن املشــتبه بهــم" )الفقــرة 3 )ز((.



 منهــاج التدريــب القانونــي علــى مكافحــة اإلرهــاب - النميطــة 1042

املساعدة القانونية املتبادلة: ازدواج التجريم ومقبولية األدلة

لو كنت أنت املدعي العام من أحمرستان، كيف لك أن تقنع سلطات أصفرستان بتنفيذ الطلب؟  -6

لعلــك تــود أن تشــجع ســلطات أصفرســتان عــى اعتــامد تفســر مــرن الشــراط "ازدواجيــة التجريــم". وقــد تــدرك 

ســلطات أصفرســتان أن عنــارص الجرميــة نفســها واردة يف ترشيعاتهــا الجنائيــة الخاصــة بهــا، مــع أن الجرميــة قــد ال 

تصنــف باألســلوب نفســه كــام يف أحمرســتان. وعــى هــذا النحــو، ينبغــي أن تكــون أصفرســتان يف وضــع يســمح 

لهــا بجمــع وإرســال اإلفــادة املطلوبــة مــن جانــب أحمرســتان.

وتؤيــد اتفاقيــة مكافحــة الفســاد هــذا النهــج بالقــول: "يف مســائل التعــاون الــدويل، كلــام اشــرط توفــر ازدواجيــة 

التجريــم وجــب اعتبــار ذلــك الــرشط مســتوىف بــرف النظــر عــام إذا كانــت قوانــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب 

تــدرج الجــرم املعنــي ضمــن نفــس فئــة الجرائــم التــي تدرجــه فيهــا الدولــة الطــرف الطالبــة أو تســتخدم يف تســميته 

نفــس املصطلــح الــذي تســتخدمه الدولــة الطــرف الطالبــة، إذا كان الســلوك الــذي يقــوم عليــه الجــرم الــذي تُلتمــس 

بشــأنه املســاعدة يعتــر فعــال إجراميــا يف قوانــن كلتــا الدولتــن الطرفــن" )املــادة 43 )2((.

بصفتــك املدعــي العــام، مــاذا عســاك أن تفعــل لكفالــة إمكانيــة اســتعامل األدلــة التــي قدمتهــا   -7

املحكمــة؟ يف  أصفرســتان 

للتمكــن مــن اســتخدام األدلــة يف املحكمــة، كان ينبغــي للمدعــن العامــن يف أحمرســتان أن يطلبــوا مــن نظرائهــم 

ــاع اإلجــراءات النافــذة يف أحمرســتان، أي كان ينبغــي اإلدالء مبشــورة الخبــر مشــفوعة بيمــن.  يف أصفرســتان إتب

ومــع أن هــذا اإلجــراء غــر مســتخدم يف أزرقســتان، فــإن عــى هــذه الدولــة أن تتبــع اإلجــراءات كــام طلــب منهــا 

مــا مل يكــن جمــع اإلفــادات املشــفوعة بيمــن مخالــف لقوانينهــا ومبادئهــا األساســية.

املساعدة القانونية املتبادلة: الرسية املرفية وإرسال املعلومات التلقايئ

هل رفض التعاون من جانب سلطات أصفرستان أمر مقبول؟  -8

ــل اإلرهــاب، فينبغــي لهــام  ــة لقمــع متوي ــة الدولي ــا دامــت أحمرســتان وأصفرســتان كلتاهــام طــرف يف االتفاقي م

أن يكونــا يف وضــع ميّكنهــام مــن تطبيــق املــادة 12 )2( مــن هــذه االتفاقيــة عــى النحــو الصحيــح، والتــي تنــص 

ــاعدة  ــادل املس ــب لتب ــض طل ــة لرف ــالت املرفي ــة املعام ــذرع برسي ــراف الت ــدول األط ــوز لل ــه "ال يج ــى أن ع

القانونيــة". كــام أن املــادة 18 )8( مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة تنــص 

عــى الــرشط ذاتــه.

ــة  ــابات املرفي ــع الحس ــة بجمي ــات املتصل ــن املعلوم ــف ع ــتان أن تكش ــلطات أصفرس ــي لس ــل ينبغ ه  -9

املشــبوهة، رغــم غيــاب أي طلــب محــدد مــن أحمرســتان؟

ــة األخــرى  ــك الصكــوك العاملي ــل اإلرهــاب )وكذل ــة لقمــع متوي ــة الدولي ــدول األطــراف يف االتفاقي إن واجــب ال

ــن  ــي أن م ــن، يعن ــد ممك ــى ح ــاون إىل أق ــن 1373 )2001(( يف التع ــس األم ــرار مجل ــاب وق ــة اإلره ملكافح

املهــم أن تقــدم أصفرســتان إىل أحمرســتان املعلومــات بشــأن هــذه الحســابات املرفيــة حتــى يف غيــاب طلــب 

محــدد يلتمــس هــذه املعلومــات.
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املساعدة القانونية املتبادلة: القنوات غر الرسمية والسبل البديلة يف تنفيذ الطلبات

هل ينبغي ألحمرستان أن تتخذ اإلجراءات عر القنوات الدبلوماسية كام طلب منها؟  -10

ا  لــو بــارشت أحمرســتان إجراءاتهــا مــن خــالل القنــاة الدبلوماســية فإنهــا قــد تتلقــى األدلــة يف وقــت متأخــر جــدًّ

ــة. ــد املطلوب ــة ولي ــث ال ميكــن التوصــل إىل النجــاح يف إدان بحي

وبديــال مــن ذلــك، قــد تستكشــف أحمرســتان إمكانيــة اســتخدام القنــوات غــر الرســمية، كأن تســعى إىل أن يســافر 

ســعيد )الشــاهد( طوعــا إىل أحمرســتان ليــديل بشــهادته. وعــى هــذا النحــو، لــن يكــون هنالــك تدخــل رســمي مــن 

جانــب ســلطات أصفرســتان.

ومثــة إمكانيــة أخــرى وهــي أن يُطلــب مــن ســعيد الذهــاب إىل قنصليــة أحمرســتان يف أصفرســتان. وهــذه اإلمكانيــة 

متوخــاة رصاحــة يف اتفاقيــة فيينــا للعالقــات القنصليــة، والتــي مبوجبهــا "تتألــف الوظائــف القنصلية ]...[ يف إرســال 

الوثائــق القضائيــة وخــارج القضــاء أو إصــدار "تفويضــات التامســية" أو تكليفــات ألخــذ األدلــة لصالــح املحاكــم 

ــات  ــذه االتفاق ــل ه ــود مث ــدم وج ــال ع ــذة أو، يف ح ــة الناف ــات الدولي ــا لالتفاق ــب وفق ــلة الطل ــة مرس ــدى الدول ل

الدوليــة، بــأي شــكل آخــر يراعــي قوانــن ولوائــح الدولــة متلقيــة الطلــب ]...[" )املــادة 5 )ط((.

ومــن مزايــا هــذا الحــل تجنُّــب التكاليــف وغــر ذلــك مــن العقبــات البروقراطيــة واملاديــة املمكنــة املرتبطــة بســفر 

ــعيد إىل أحمرستان. س

ناقش السبل املمكنة ملراعاة شواغل كلتا الدولتن.  -11

إذا مل يكــن يســمح لســلطات أحمرســتان أن تحصل عى شــهادة ســعيد بالذهــاب بنفســها إىل أصفرســتان، فقد ترغب 

الدولتــان بالحصــول عــى هــذه الشــهادة عــن طريــق التواصــل بالفيديــو. والفقــرة 18 مــن املــادة 18 مــن اتفاقيــة 

األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة تشــجع الــدول رصاحــة عــى اســتخدام هــذا األســلوب.

ــل األشــخاص  ــاع(، فثمــة حــل ممكــن آخــر وهــو "نق ــال بحــق الدف ــق مث ــك )بحكــم شــواغل تتعل ر ذل ــذَّ وإذا تع

املحتجزيــن"، وعــى وجــه التحديــد تســليم وليــد مؤقتــا إىل أحمرســتان مــع التعهــد بإعادتــه حاملــا يتــم 

ــك  ــال ذل ــاب، مث ــة اإلره ــدات مكافح ــف معاه ــا يف مختل ــار إليه ــة مش ــذه اآللي ــهادته. وه ــى ش ــول ع الحص

ــا  ــية لكلت ــة األساس ــات القانوني ــدد االلتزام ــي تح ــاب، الت ــل اإلره ــع متوي ــة لقم ــة الدولي ــن االتفاقي ــادة 16 م امل

ــع. ــذا الوض ــن يف ه الدولت
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