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تعد ظاىرة اإلرىاب الدولي من الظواىر االكثر خطورة بالعالم فيي ظاىرة  
ومع أن ظاىرة اإلرىاب  عالمیة أصبحت تشكل خطرًا عمى المجتمع الدولي،

موجودة منذ القدم إال أنيا لم تكن تفتك في المجتمع الدولي كما في أیامنا ىذه 
 .حیث أنيا أصبحت أكثر ضراوة وخطورة من السابق وتيدد المجتمع الدولي بكاممة
ولم یكن القانون الدولي التقمیدي ميیئًا وقادر ًا عمى مواجية ظاىرة اإلرىاب منذ 

نتشار والتوسع، نظرًا لخطورة األعمال اإلرىابیة وتعدد أطرافيا، وتنوع أن بدأت باإل
ضحایاىا، وارتباطيا بجرائم أخرى عدیدة فقد تضافرت الجيود الدولیة لتجریم 

األفعال المكونة لتمك الجریمة، وتقریر العقوبات عمى مرتبیكيا، وذلك لمتخفیف من 
 .الشعوب ) 1)لم وتدعیمو بین آثارىا الجسمیة عمى البشریة ولتعزیز فرص الس

أصبح اإلىتمام متزاید من قبل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة ورادعة  
في مواجية االرىاب الدولي بكافة صوره وأشكالو، فمقد عممت حكومات الدول 

والمنظمات المعنیة عمى عقد اتفاقیات دولیة ذات طابع عالمي و ٕا قمیمي، تيدف 
تكون قادرة عمى منع وقمع اإلرىاب الدولي، ونتیجة لذلك اىتمت  إلى إیجاد وسائل

منظمة االمم المتحدة منذ تم انشاءىا بموضوع مكافحة االرىاب الدولي، فقد 
استطاعت ىذه المنظمة الدولیة العالمیة ووكاالتيا المتخصصة من المساىمة في 

االعمال اإلرىابیة  دفع المجتمع الدولي إلى عقد العدید من االتفاقیات التي تجرم
 وتقدیم األدوات القانونیة الالزمة لمحاربة

اإلرىاب الدولي، ولما طالت ىذه ظاىرة االرىاب جمیع قارات العالم دون  
تمییز، حاولت المنظمات الدولیة و االقمیمیة مواجية ىذه الظاىرة من خالل عقد 

اإلقمیمیة و كانت كل مؤتمرات وندوات و ٕا برام العدید من اإلتفاقیات الدولیة و 
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قارة ومنطقة جغرافیة تحاول أن تصیغ اتفاقیة دولیة واقمیمیة حسب خصوصیاتيا 
فظاىرة االرىاب أصبحت ذو  .الثقافیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والدینیة والسیاسیة 

طابع تحدي لدول العالم والمجتمع الدولي، فكان ال بد من حشد الجيود الوطنیة 
ولیة لمقضاء عمى ظاىرة اإلرىاب بكافة المستویات، وذلك من خالل واالقمیمیة والد

النصوص القانونیة الخاصة واآللیات الدولیة والتي تقوم عمى مكافحة االرىاب 
الدولي والتنسیق والتعاون الدولي بین دول العالم واليیئات الدولیة لقمع ىذه الظاىرة 

عمى المن والسمم الدولیین ذات الخطورة الكبیرة عمى المجتماعات البشریة و
تمویل اإلرىاب أحد التيدیدات األمنیة الدولیة عن طریق إمداد الجماعات  ویعتبر  

والتنظیمات اإلرىابیة باألموال واألدوات والمعدات الالزمة لتنفیذ أعماليم اإلجرامیة وما 
التفاقیات ومن خالل دراسة ا. یقومون بو من أعمال إجرامیة أخرى لتسيل ارتكاب جرائميم

الدولیة التي أبرمت في ىذا الخصوص وتباین مدى أثرىا الحقیقي لمحد من تمویل اإلرىاب 
عمى توضیح جوانب النقص أو المثالب التي وقعت فیيا ىذه الجيود إما من ناحیة إجرائیة 

أو سیاسیة عمى اعتبار أن انعكاس جيود التعاون الدولي لو ارتباط مباشر بمدى النجاح في 
. حة جریمة تمویل اإلرىابمكاف

االتفاقیة "ومما ال شك إن من أىم االتفاقیات الدولیة التي جرمت تمویل اإلرىاب   
الدولیة لقمع تمویل اإلرىاب التي تمت الموافقة عمیيا في إطار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

توقیع عمیيا من م وتم ال1999دیسمبر  9في  760في الدورة الرابعة والخمسون بجمستيا رقم 
مادة  28م، وتتضمن ىذه االتفاقیة 10/4/2000ممثمي الدول األعضاء باألمم المتحدة في 

. وتضمنت مبادئ وأحكام عامة تتعمق بإجراءات مكافحة تمویل اإلرىاب

أصدر مجمس األمن الدولي باإلجماع قراًرا دولیًّا یندرج في إطار الجيود الدولیة  كما 
م والخاص بمكافحة 2001لسنة  1373اليادفة لمكافحة تمویل اإلرىاب وىو القرار رقم 
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تمویل اإلرىاب وتجمید أموال المنظمات اإلرىابیة ویستند ىذا القرار عمى كل القرارات 
. مجال مكافحة اإلرىابواالتفاقیات الدولیة في 

تمویل اإلرىاب بصفٍة عامة، لما ليذه الظاىرة من مخاطر كبیرة   وعمیو، فقد تناولت  
عمى الُمجتمع الدولي؛ حیث من شأنيا تعریض األمن والسالم العالمي لمخطر، األمر الذي 

تكون لو انعكاساتو السمبیة عمى أمن وسالمة الشعوب؛ وذلك من خالل رصد وتحمیل 
تفاقیَّات الدولّیة واإلقمیمیَّة التي من شأنيا وضع القواعد والمبادئ التي یسیر عمیيا العمُل اال

 .الخاص بُمكافحة تمویل اإلرىاب، وتجفیف كل مصادر تنامیو وتصاعده في العالم

 إذا الدولي اإلرىاب تمویل مصادر تجفیف في فعال دور الدولیة والمؤسسات المؤتمرات تؤدي
 التوصیات وتعتبر الظاىرة، ىذه لمكافحة توصیات عدة الدولي المالي العمل فریق أصدر
 وضع خالل من الجریمة، ىذه لمحاربة األساسي الحجر اإلرىاب بتمویل الخاصة التسع
 عن والكشف الزبائن ىویة عمى والتعرف األموال تنقل حركة بمراقبة خاصة مصرفیة أنظمة

 اليیئات بین والمساعدات المعمومات وتبادل لدوليا التعاون وتعزیز المشبوىة العممیات
 .المختصة واألجيزة

 ال أمر الدولي اإلرىاب تمویل مكافحة مجال في الدولي القضائي التعاون یعتبرو   
 واألدلة المعمومات وتبادل الدولیة القضائیة المساعدة نجاعة ضمان أجل من عنو غنى

 عدم وضمان اإلرىابیین المجرمین تسمیم نظام تفعیل وكذا وحجزىا، التمویل عائدات واسترداد
. اقترفوىا التي اإلرىابیة األعمال عمى ومعاقبتيم العقاب من إفالتيم

 أخطر من ىي الدولي اإلرىاب تمویل فجریمة كبیرة، أىمیة الموضوع ىذا یكتسي 
 بینيا، فیما التعاون الدول جمیع عمى یستمزم مما المعاصر العالم یواجييا التي المشاكل
 قرارات عدة إصدار خالل من لمكافحتيا مناسبة حمول إیجاد أجل من جيودىا وتكثیف

 متفق دولیة إستراتیجیة ووضع الدولي اإلرىاب تمویل جریمة لمواجية وٕاقمیمیة دولیة واتفاقیات
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 عمى اإلرىاب تمویل مواجية تكتمل وال بالموضوع، متعمقة وقواعد إجراءات واتخاذ عمیيا
 ىذا في المبذولة الجيود وفعالیة لنجاعة الوطني الصعید عمى محاربتو دون الدولي ستوىالم

 .المقام

 جریمة لمكافحة  الدولیة االستراتجیة تبیان خالل من الموضوع دراسة أىمیة تبرز كما 
 الخوف تحدث التي الظاىرة ىذه عالجت وكیف  مصادرىا، وتجفیف الدولي اإلرىاب تمویل

. وسالمتيا الدول باستقرار وتمس المجتمع نفوس في والرعب

: التالیة اإلشكالیة نطرح أعاله، المبینة األسباب تحقیق إلى الوصول وبغیة تقدم ما عمى بناء
 ضوء في الدولي اإلرىاب تمویل جریمة لمكافحة المعتمدة الدولیة االستراتیجیة ماىي

. ؟ المعاصرة الدولیة الممارسات

 االلیات الدولیة لمكافحة  جریمة التمویل االرىاب الدولي  ماىي  

 الدولیة االتفاقیات بتحمیلالتحمیمي   المنيج عمى الموضوع ىذا لدراسة سنعتمد 
 خالل من الوصفي بالمنيج االستعانة وكذا بالموضوع، الصمة ذات والقرارات واإلقمیمیة
  .الحال وبطبیعة التمویل، جریمة لمفيوم التطرق

 فصمین، إلى دراستنا بتقسیم قمنا البحث، ىذا یثیرىا التي اإلشكالیة عمى ولإلجابة 
، وتم تقسیمو  رهاب الدولياإلاالطار القانوني  لجريمة  تمويل   األول الفصل في تتناولنا

أما   المقصود االقانوني لإلرىاب الدولي: المبحث األول المبحث  األول: إلى  مبحثین  
 .رىابیة عما یشابيا من جرائم و أركانياإلتمیز الجریمة ا: المبحث الثاني المبحث الثاني،

، وتم تقسیمو إلى أما  الفصل الثاني 
أما المبحث   الجيود الدولیة لمحاربة جریمة تمویل اإلرىاب الدوليمبحثین المبحث  األول، 

   االلیات اإلقمیمیة لمكافحة جریمة تمویل اإلرىاب الدولي: ثاني ال بحثالمالثاني، 
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في الكاليات المتحدة األمريكية، عاد  2001بر ـبتس 11ال ريب أنو بعد حادثة  
اإلرىاب الدكلي ليحتؿ مركز الصدارة بيف القضايا العالمية المعاصرة، فيذه الحالة قد 

رىابية، ككشفت عف فشؿ الجيكد ذكرت بالككارث كالمآسي التي تتسبب فييا األعماؿ اإل
الدكلي كعقـ آليائو،  نظاـىشاشة بنية اؿ أكضحتعقكد لمكاجية ىذه الظاىرة، ك كلية منذداؿ

حيث كاف ليذه الكارثة أثر كبير في مسارات الشعكب، كنقمة نكعية في العبلقات الدكلية 
بعض الدكؿ التي كانت تعاني  دعاءاتالصمة بيف الحضارات كأكد ا كمنعرج جديد في

 .ىذه الظاىرة کالجزائر مثبل 
مكضكع اإلرىاب فرض نفسو عمى الفكر العاـ ، مف حيث البحث أك المكاجية  اف 

سكاء عمى المستكل الدكلي أك اإلقميمي أك الكطني، كأحتؿ حيز كبير مف اىتماـ فقياء 
القانكف الدكلي كالقكانيف الكطنية، لما شكمتو ىذه الظاىرة مف خطر كبير عمى المستكل 

حرمة  تدنيساألشخاص كتيديد حياة الناس، ك كخطؼأمف كاستقرار الدكؿ كالمجتمعات، 
. المقدسات 

الشؾ أنو عند ارتكاب أعماؿ إرىابية تزىؽ أركاح بريئة كتدمر مؤسسات، كيفقد  
ثارة الخكؼ كالفزع في نفكس أفراد  الشعكر باألمف نتيجة السعي الجناة بث الرعب كا 

األمف، لتحقيؽ بعض المكاسب المجتمع، لزعزعة الثقة بسمطة الدكلة كالحككمة في تحقيؽ 
كالضغكط السياسية أك العسكرية، كغالبا ما تتسـ ىذه األعماؿ اإلرىابية أنيا تقـك عمى 

كمف أىـ خصائص  أفكار إيديكلكجية كدينية أك قرية متطرقة أك سياسية أك طائفية عرقية
ة اإلرىابية الجريمة اإلرىابية استخداـ العنؼ أك التيديد باستخدامو، حيث تقترف الجريـ

م، إذ تتميز ىذه في إطار تنظيـ تقترؼبطابع الكحشية اإلثارة الرعب في النفكس، 
 . أك جماعة أك دكلة  فردلتخطيط المسبقيف سكاء قاـ بيا كا نظيـالجريمة بالت
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 القانوني لإلرىاب الدولياالمقصود : المبحث األول
أساليبو كأىدافو، حيث أف ظاىرة ظير اإلرىاب منذ القدـ، أيف استمر كتطكرت    

بعد انتياء الحرب  ةاإلرىاب تغيرت صكرىا بتغيير الزماف كالمكاف، ففي الفترة األخير
الباردة التي تمت خبلليا العديد مف األحداث اإلرىابية، كفي ظؿ ىذه األحداث تطكر 

، لو اإلرىاب مف حيث التنظيـ كالتسميح كاألسمكب كاألىداؼ، أيف أصبح يسمى منظمة
كسائمو في التخطيط كالحصكؿ عمى المعمكمات، التدريب كتمقي التقنيات العالية، كتسييؿ 

كىذا ما سنتطرؽ إليو إلى محاكلة اإلجراءات لمكصكؿ إلى األىداؼ كتكفير التمكيؿ البلـز 
تمكيؿ  األكؿ ثـ التطرؽ إلى األسباب ك مصادرمطمب اؿلتعريؼ اإلرىاب الدكلي في 

 .الثاني  لبالمطاإلرىاب في 
إلرىاب الدولي امفيوم : المطمب األول
إف عدـ كجكد تعريؼ محدد ك متفؽ عميو مف طرؼ جميع الدكؿ ، جعؿ مختمؼ  

االتفاقيات ك التشريعات المكضكعية في ىذا الشأف تطرح تعاريؼ مختمفة ك ذلؾ بسبب 
ىناؾ مف مزجيا مع ئـ بالجرائـ أخرل ، ك باب ك الدكافع ك كذا اختبلط الجرااختبلؼ األس

أعماؿ حركات التحرر ك تقرير المصير ، التي أبدتيا الكثير مف الدكؿ ك المنظمات ك 
فاقيات الدكلية ك ىدا سنحاكؿ تعرفو المغكم ك الفقيي ك حسب اإلت أعمنت شرعيتيا

 .ثـ التطرؽ إلى دراسة صكره ك أشكالو في فرع ثاني  رع األكؿكاإلقميمية في الؼ
  تعريف اإلرىاب الدولي  : الفرع األول

 :المغوي تعريف ال -1
ك يعكد مفرد الكممة إلى بمعنى أرىب  في المغة العربية لقد كردت كممة إرىاب  :يالمغو

ك ىي تدؿ عمى الخكؼ ك الفزع ، كىي مشتقة مف رىب ، يرىب ، الجذر الثبلثي رىب 
ك كممة اإلرىاب كردت في 1 كرىباف ك رىبا ، ك كؿ ىذه الكممات تدؿ عمى الخكؼ رىبة ،

                                                           

 28ىيثـ فالح شياب المرجع السابؽ، ص،1 –
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 مف 154عدة مرات ، بعدة معاني مثؿ الخكؼ ك الخشية في اآلية الكريمة  القرآف الكريـ
 كلما سكت عف مكسى الغضب أخذ األلكاح ك في نسختيا"سكرة األعراؼ لقكلو تعمى 

استطعتـ مف قكة كأعدكا ليـ ما : ) قكلو تعالى ك "ىدل ك رحمة لمذيف ىـ لربيـ يرىبكف 
كيقكؿ ابف العربي . 60األنفاؿ اآلية سكرة  (ككـدعدك اهلل كع بوىبكف رف رباط الخيؿ تـك

كأعداءكـ، ككصؼ المجمع المغكم أف  أم تخيفكف أعداء اهلل" ترىبكف" في تفسيره 
 .1 اإلرىابييف ىـ الذيف يسمككف سبيؿ العنؼ لتحقيؽ أىدافيـ السياسية

: تعريف الفقييال -2
اختمفت أراء الفقياء حكؿ تعريؼ اإلرىاب سكاءا مف طرؼ فقياء الغرب أك العرب نجد   

رىاب األكؿ اإلالذم عرؼ اإلرىاب مف خبلؿ مفيكميف  Saladana   "2"سمدانا"الفقيو 
ىي أعماؿ إجرامية ىدفيا األساسي نشر الرعب ك الفزع كعنصر شخصي ، تستعمؿ فييا 

ك المفيـك الثاني ىك أف اإلرىاب ىك كؿ  3الخطر العاـكسائؿ تستطيع خمؽ حالة مف 
لى إحداث ذعر يخمؽ يؤدم ارتكابيا أك اإلعبلف عنيا إ جريمة سياسية أك إجتماعية

 .4بطبيعتو خطرا عاـ
يقـك عمى تخكيؼ الناس  أف اإلرىاب بصفة عامة "  "lemkinكيرل الفقيو ليكمف  

 . 5بمساىمة أعماؿ العنؼ  
 

                                                           
مف كىك مجمع أكاديمي يتألؼ  1919مجمع المغة العربية بدمشؽ الذم تأسس في عيد حككمة الممؾ فيصؿ سنة  - 1

حياء التراث،  عشريف عضكأ مف عمماء كمتخصصي المغة العربية في سكرية، يشكمكف عدة لجاف لجنة المخطكطات كا 
 <<كلجنة المصطمحات، كلجنة الميجات العربية المعاصرة 

 مدريد بجامعة الجنائي القانكف أستاذ ك فقيو ىة سمدانا الفقيو -  2
 الفقو ك العاـ الدكلي القانكف في مكافحتو كسائؿ ك القانكنية جكانبو)  ، الدكلي ،اإلرىاب حمكدة سعيد منتصر – 3

.  5 ، ص ،2008 ، لمنشر اإلسبلمي الفكر دار ،( اإلسبلمي
 درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكماال مقدمة أطركحة ، الدكلي القانكف في ،اإلرىاب الحمك نكر عزيز حسيف - 4

.  2، ص ، 2007 فمندا ، ىمنسكي ، الدنمارؾ في المفتكحة األكاديمية العتـ القانكف في الماجستير
.  24 ، ص ، مصر ، العربية النيضة دار ، الدكلي القانكف لقكاعد كفقا الدكلي اإلرىاب ، حممي أحمد نبيؿ  – 5
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اإلرىاب ىي أعماؿ بطبيعتيا أف تثير لدل " فانكفيتش يرل بأف أما الفقيو جي  
 1"إلحساس بالخكؼ مف خطر مف أم صكرةبالتيديد مما ينتج عنو اشخص ما اإلحساس 

 .الفزع الذم يشعر بو اإلنساف فقيو اعتمد في تعريفو عمى الخكؼ ك كىذا اؿ
المصحكب بالرعب ك العمؿ اإلجرامي " أما الفقيو سكتيؿ فعرؼ اإلرىاب بأنو   

 .2"العنؼ ك الفزع بقصد تحقيؽ ىدؼ أك غرض معيف 
عرؼ اإلرىاب انو  عممية رعب تتألؼ مف ثبلث عناصر "  " WELTERك الفقيو كلتر  

  .3"العنؼ ، التيديد باستخدامو ، ك الخكؼ الناتج عف ذلؾ
عمؿ عنؼ منظـ ك متصؿ  "كنجد الفقيو احمد جبلؿ عز الديف ، يعتبر اإلرىاب   

كالذم ترتكبو جماعات منظمة بقصد حالة مف التيديد العاـ المكجو لمدكؿ ك الجماعات 
 . 4" السياسية، ك الذم ترتكبو جماعات منظمة بقصد نحقيؽ أىداؼ سسياسية 

ىب يعتمد في الكصكؿ إلى أىدافو مذ" نو أكيعرؼ الدكتكر عبد الكىاب حكمد ب   
اجتماعي يرمي إلى القضاء عمى عمى الذعر ك اإلخافة ، كىذ المذىب ذك شقيف شؽ 

ا مباشرا لو كشؽ ييدؼ إلى النظاـ القائـ بمختمؼ أشكالو فيككف النظاـ االجتماعي ىدؼ
كضاع الحكـ رأسا عمى عقب كال يتردد في ضرب ممثمي الدكلة لضرب الدكلة تغيير أ
 . 5" ذاتيا

سبتمبر 11عرؼ مجمع البحكث اإلسبلمية باألزىر الشريؼ اإلرىاب بعد أحداث  
ىك تركيع اآلمنيف كتدمير مصالحيـ كمقكمات حياتيـ كاالعتداء عمى أمكاليـ »: 2001

فسادا في األرض، كمف حؽ الدكلة التي كأعراضيـ كحرياتيـ ككرامتيـ اإلنساف ية بغيا كا 
                                                           

.  24 ، ص ، نفسو المرجع ، حممي أحمد نبيؿ - 1
 منشكرات ،( قضائية بتطبيقات معززة مقارنة دراسة) اإلرىابية الجريمة ك اإلرىاب فعؿ ، المكسكم ركضاف سالـ – 2

.  47 ، ص ،2010 ، لبناف ، الحقكقية الحمبي
 في الدكتكرتو شيادة لنيؿ مقدمة أطركحة ، الديني المنظكر ك الدكلي القانكف بيف اإلرىابية الظاىرة ، شافعة عباس - 3
.  23، ص ، 2010/2011 ، ،باتنة لخضر الحاج جامعة ، دكلية عبلقات ك دكلي قانكف تخصص ، القانكف عمـك
.  40 ، ص ، السابؽ المرجع ، حمكدة سعيد منتصر – 4
.  49 ، ص ، السابؽ المرجع ، المسكم ركضاف سالـ  - 5
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يقع عمى أرضيا ىذا اإلرىاب األثيـ أف تبحث عف المجرميف كأف تقدميـ لمييئات 
 1«القضائية لكي تقـك كممتيا العادلة فييـ 

عدكاف يمارسو أفراد أك » كما عرؼ المجمع الفقيي اإلسبلمي اإلرىاب بأنو  
نساف أك دمو أك عقمو أك مالو أك عرضو كيشمؿ جماعات أك دكؿ بغيا عمى ديف اإل

صنكؼ التخكيؼ كاألذل، كالتيديد كالقتؿ بغير حؽ كما يتصؿ بصكر الحرابة كقطع 
الطريؽ، ككؿ فعؿ مف أفعاؿ العنؼ أك التيديد، يقع تنفيذا لمشركع إجرامي فردم أك 

أك  ك حريتيـجماعي ييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس أك تركييـ، أك تعريض حياتيـ أ
األمبلؾ العامة أك الخاصة أك تعريض أحد المكارد الكطنية أك الطبيعية لمخطر، فكؿ ىذا 

 .2«مف صكر الفساد في األرض التي نيى اهلل سبحانو كتعالى عنيا 
 :و اإلقميمية الدولية اإلتفاقيات فياإلرىاب  تعريف -3
:  تعريف اإلرىاب من وجية نظر عصبة األمم المتحدة -أ

في عيد عصبة األمـ المتحدة أجرت معاىدة دكلية كاحدة تمت مف خبلليا محاكلة تعريؼ 
عناصرىا كذلؾ بعد اغتياؿ ممؾ يكغسبلفيا الكسندر األكؿ،  جريمة اإلرىاب كتحديد 

أيف كمفت  1934ككزير الخارجية الفرنسي لكيس بارتك، في مدينة مرسيميا الفرنسية عاـ 
ة، بإعداد مشركع اتفاقية لمنع كقمع األعماؿ اإلرىابية بابعة لمعصلجنة خبراء القانكنييف الت

ناقش المؤتمر الدكلي مشركع االتفاقية، كأقر ما يعرؼ باتفاقية جنيؼ  16/11/1977كفي
األعماؿ »: إلرىاب مف خبلؿ المادة األكلى، أيف عرفت االتفاقية ا3لقمع كمعاقبة اإلرىاب 

كيككف اليدؼ منيا أكمف شأنيا إثارة الفزع كالرعب  اإلجرامية المكاجية ضد مف دكلة ما،
 .«جماعات مف الناس أك لدل العامة  لدل شخصيات معينة، أك

                                                           

 .ـ2001/ق1422بياف مجمع البحكث اإلسبلمية في األزىر بشأف ظاىرة اإلرىاب،  - 1
  356-355اإلسبلمي، ص قرارات المجتمع الفقيي : کتاب  - 2
، ص 2005الفكر الجامعي،  دار: بكادم حنيف المحمدم، اإلرىاب الدكلي بيف التجريـ كالمكافحة، اإلسكندرية - 3
41. 
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كرغـ أف ىذه االتفاقية لـ تتعرض لآلثار المترتبة عمى اإلرىاب إال أنيا تعتبر أكؿ  
عمؿ قانكني دكلي ييدؼ إلى الحد مف خطر العمميات اإلرىابية، كيمـز الدكؿ بمنع 

كمعاقبة أعماؿ اإلرىاب ضد الدكؿ األخرل كما أنيا األداة الكحيدة التي أعطت تعريفا 
 .1لئلرىاب ، كقد دعت إلى إنشاء محكمة جنائية دكلية تنظر في قضايا اإلرىاب

ازدادت العمميات اإلرىابية أكاخر : تعريف اإلرىاب وفق ىيئة األمم المتحدة -ب
جيكد ىيئة األمـ المتحدة لمكافحة اإلرىاب، حيث  الستينات األمر الذم أدل إلى تكثيؼ

انتقمت مف مرحمة اإلدانة كالشجب إلى مرحمة دراسة الظاىرة كالعمؿ عمى مكافحتيا، أيف 
 3034تـ تشكيؿ المجنة الدكلية الخاصة باإلرىاب الدكلي بقرار مف الجمعية العامة رقـ 

تعريؼ اإلرىاب : كلى، كتفرعت مف ىذه المجنة ثبلث لجاف، األ1972 /18/12في
لبحث التدابير البلزمة لمنع مكافحة اإلرىاب : الدراسة ألسبابو كالثالثة : الدكلي كالثانية

 الدكلي
كقد شيدت لجنة تعريؼ اإلرىاب العديد مف المناقشات الحادة بيف الكفكد، األمر  

ختبلؼ الذم أدل في النياية إلى عدـ التكصؿ إلى تعريؼ محدد لئلرىاب، كذلؾ نظرا ال
كجيات نظر الدكؿ الغربية كفي مقدمتيـ الكاليات المتحدة األمريكية، التي أكدت عمى 

تعريؼ اإلرىاب الفردم كأغفمت إرىاب الدكلة كنضاؿ الشعكب ضد االستعمار كاالحتبلؿ 
األجنبي، كالنظـ إلى العنصرية، بينما نظرت مجمكعة الدكؿ عدـ االنحياز كالدكؿ العربية 

ية إلى اإلرىاب نظرة شمكلية، كرغـ ىذا االختبلؼ الكبير في كجيات النظر كاألفرك آسيك
 
 

                                                           

دار النيضة العربية، : كاصؿ سامي جاد، إرىاب الدكلة في إطار القانكف كقكاعد القانكف الدكلي العاـ، القاىرة - 1
 .42، ص2004
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حكؿ تعريؼ اإلرىاب إال أف الدكؿ اتفقت عمى العنصر الخاص بتعريض األبرياء  
 .1لمخطر

كرغـ إخفاؽ المجنة الفرعية في التكصؿ إلى تعريؼ متفؽ عميو لئلرىاب إال أف  
ـ تتكقؼ، حيث كضعت لجنة القانكف الدكلي التابعة جيكد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ؿ

لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة تعريؼ لئلرىاب في مشركع أعدتو حكؿ الجرائـ ضد سمـ 
 :بقكليا األعماؿ اإلرىابية ىي 1985كأمف اإلنسانية سنة 

األفعاؿ اإلجرامية المكجية ضد دكؿ أخرل كالتي يككف مف طبيعتيا أك مف شأنيا خمؽ 
 2«مف الخكؼ الدم قادتيا كحكاميا أك مجمكعة مف األشخاص أك عامة المكاطنيف  حالة
 .1988، كصدر عف المجنة العامة سنة. 
األعماؿ المكجية ضد دكلة » : تقرير عرفت مف خبللو األعماؿ اإلرىابية بأنيا  

أخرل أك سكانو مف شأنيا إثارة الرعب ضد شخصيات أك مجمكعات مف األشخاص أك 
 .3« 1937جميكر، كعددت نفس األعماؿ الكاردة في اتفاقية جنيؼ لعاـ لدل اؿ

كمف ىنا يمكف القكؿ أف لجنة القانكف الدكلي قد أخذت باإلرىاب الدكلي الذم قد  
. يقع مف الدكؿ سكاء بصكرة تنظيـ أك تمكيؿ أك تشجيع أك تكجيو قصد إرىاب دكلة أخرل

طرحت مسألة اإلرىاب عمى جدكؿ أعماؿ المؤتمر الدكلي الثامف لمنع  1990سنة  كفي
اإلجرامية كاإلرىابية كتدابير مكافحتيا،  الخاص باألنشطة 32الجريمة كصدر القرار رقـ 

كالذم أشار إلى عدـ التكصؿ لمعنی متفؽ عميو لما يعرؼ باإلرىاب 
 

                                                           

   2004دار المطبكعات  الجامعية  : االرىاب الدكلي كالبنياف القانكف االسكندرية  ، إماـ حسنيفعطا اهلل  - 1
  183ص
حماد کماؿ، اإلرىاب كالمقاكمة في ضكء القانكف الدكؿ العاـ، المؤسسة الجامعية لمدراسات الجامعية كالنشر  - 2

 .30-29، ص 2003كالتكزيع، عماف، 

 .59السابؽ، ص  كاصؿ، سامي جاد، المرجع - 3
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ىناؾ العديد مف المؤتمرات : الدوليةتعريف اإلرىاب وفق المؤتمرات واالتفاقيات  -ج
الدكلية كاإلقميمية التي اىتمت بظاىرة اإلرىاب الدكلي، كبينت مدلكليا كنطاقيا كمحاكلة 

: تعريفيا، كنعرض أىميا
أيف  1927أكؿ مؤتمر يعقد بمدينة كارسك سنة : مؤتمرات توحيد القانون الجنائي (-1

مؿ مصطمح اإلرىاب في المؤتمر الثالث في أىتـ بالجريمة اإلرىابية، كلكف أكؿ مف استع
، أيف كضع نصا يتككف مف خمسة مكاد خاصة باإلرىاب، كحدد 1930برككسيؿ سنة 

فييا أفعاال معينة تعد مف قبيؿ األعماؿ اإلرىابية، أما في المؤتمر الرابع لتكحيد القانكف 
ميز لمجريمة دارت مناقشات حكؿ المعيار الـ 1930الجنائي الذم عقد في باريس سنة 

معيار الغاية، كقرر بأف ما يميز " ROUXرككس "كاقترح الفقيو الفرنسي . اإلرىابية
الجريمة اإلرىابية ىك قصد التخكيؼ أك اإلفزاع، كقد انتيى المؤتمر إلى اعتماد ىذا 

إف انعؽ المؤتمرات السادس لتكحيد القانكف الجنائي  بككبنيا 1935كفي سنة  1المعيار 
الذم اىتـ بتجريـ االعتداءات التي تقع عمى األشخاص المحمييف دكليا، ككضع أكؿ 

عمى إحداث خطر  االستعماؿ العمدم لمكسائؿ القادرة» : محاكلة لتعريؼ اإلرىاب بقكلو
مكاؿ العامة، أك حتى عاـ، تتعرض لو الحياة كالسبلمة الجسدية، أك الصحية أك األ

 .«العبلقات الدكلية 
مع تزايد العمميات اإلرىابية في : 1977االتفاقية األوروبية لمكافحة اإلرىاب لعام  (-2

أكركبا مف قتؿ كخطط لؤلبرياء، ازدادت جيكد الدكؿ األعضاء في مجمس أكركبا، التخاذ 
ىكد إلى تكقيع االتفاقية إجراءات كتدابير فعالة لمكافحة اإلرىاب، أيف أسفرت ىذه الج

، كالتي بدكرىا لـ تعرؼ اإلرىاب 1977األكركبية لمكافحة اإلرىاب بستراسبكرغ في يناير 
نما اكتفت بذكر بعض األنشطة التي تعد مف قبيؿ أعماؿ إرىابية كىي  :بشكؿ عاـ كا 

                                                           

. 185عطا اهلل، إماـ حسنيف، المرجع السابؽ، ص  - 1
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الخاصة باالستيبلء غير  1970الجرائـ المنصكص عمييا في اتفاقية الىام عاـ  -
. الطائرات كع عمىالمشر

الخاصة باألعماؿ غير  1971الجرائـ المنصكص عمييا في مؤتمر مكنتلاير لعاـ   -
. الطيراف المدني المشركعة ضد

الجرائـ الخطرة كاالعتداء عمى الحياة كالسبلمة الجسدية أك حرية األشخاص المتمتعيف  -
.  الدكلية كخطؼ األشخاص كرىائف كاحتجازىـ التعسفي بالحماية 

 1محاكلة ارتكاب أم مف ىذه الجرائـ المذككرة آنفا أك االشتراؾ فييا  -
: 1999المعاىدة الدولية لقمع وتمويل اإلرىاب الصادرة عن األمم المتحدة سنة  ( -3

يرتكب جريمة بمفيـك ىذه االتفاقية كؿ » : أقرت ىذه االتفاقية في المادة الثانية منيا أنو
باشرة أك غير مباشرة كبشكؿ غير مشركع كبإرادتو بتقديـ شخص يقـك بأية كسيمة كانت ـ

 2: أك جمع أمكاؿ بنية استخداميا أك يعمـ أنيا ستستخدـ كميا أك جزئيا لمقياـ
بعمؿ يشكؿ جريمة نطاؽ إحدل المعاىدات الكاردة في المرفؽ كبالتعريؼ المحدد في  -

. ىذه المعاىدة
بأم عمؿ آخر ييدؼ إلى التسبب في مكت شخص مدني أك أم شخص آخر أك   -

بدنية جسمية، عندما يككف ىذا الشخص غير مشترؾ في أعماؿ عدائية  إصابتو بجركح
في حالة نشكب نزاع مسمح كيككف غرض ىذا العمؿ بحكـ طبيعتو أك في سياقو مكجيا 

القياـ أك االمتناع عف القياـ عمى لتركيع السكاف أك إلرغاـ حككمة أك منظمة دكلية، 
 .3«بو
 
 

                                                           

 32المرجع السابؽ، ص . حماد کماؿ، اإلرىاب كالمقاكمة في ضكء القانكف الدكؿ العاـ - 1
 .1999المعاىدة الدكلية لقمع تمكيؿ اإلرىاب الصادرة عف األمـ المتحدة، مسنة  - 2
 .27السابؽ، صمحمد حسف يكسؼ محيسف، المرجع  - 3
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 2000 /15/11:اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية بتاريخ (-4
ألحقت بيذه االتفاقية ثبلث برتكككالت، األكؿ يتعمؽ بمكافحة تيريب المياجريف، كالثاني 
يتعمؽ بقمع االتجار باألشخاص خاصة النساء كاألطفاؿ كالثالث بمحاربة صنع كاالتجار 
غير المشركع في األسمحة النارية، كرغـ أف ىذه االتفاقية لـ تعرؼ الجريمة اإلرىابية إال 

لى ضركرة مكاجية المجتمع الدكلي ليذه الظاىرة، لمنع كسائؿ التمكيؿ أنيا أشارت إ
كمف ىنا يمكف القكؿ أف  1إلعداد المادم لمجريمة المنظمة كخاصة الجرائـ اإلرىابية 

االتفاقيات السابقة كالمؤتمرات الدكلية قد نجحت إلى حد كبير في فيـ خطكرة العمميات 
ف كاآلثار المترتبة عمييا، مما دفع بالدكؿ إلى تكثيؼ اإلرىابية عمى األمف كالسمـ الدكليي

 .جيكدىا عمى الصعيد العالمي كاإلقميمي المكاجية ىذه الظاىرة
بعد تزايد المستمر لظاىرة األعماؿ : مفيوم اإلرىاب وفق المعاىدات اإلقميمية -2

ألمني في الكطنية كما نتج عنو مف عدـ االستقرار السياسي كا اإلرىابية العابرة لمحدكد
عف آليات فعالة تنسجـ كتطكر العمميات اإلرىابية مف  كثير مف الدكؿ تطمب األمر البحث

فحة اإلرىاب تصب في اتفاقيات إقميمية لمكا حيث طبيعتيا كآليات تنفيذىا، أيف أبرمت
 . 2ىذا الخصكص

نظرا لزيادة كتيرة  :1994معاىدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب  -أ 
العمميات اإلرىابية كخطكرتو عمى حياة األبرياء كمساس بأمف كسيادة الدكؿ، كثبكت تكرط 

بعض الدكؿ في األنشطة اإلرىابية فقد أكدت منظمة المؤتمر اإلسبلمي في اجتماعيا 
، عمى ضركرة كضع معايير دكلية تميز 1994/ 15/12بالدار البيضاء الذم انعقد في 

رىاب كحركات التحرر الكطني دكف تعريؼ اإلرىاب، كلكف ركز عمى كسائؿ بيف اإل

                                                           

 .2000نكفمبر  15اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الكطنية المؤرخة في   - 1
 .41حماد کماؿ، المرجع السابؽ ، ص  - 2
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ال تعد جريمة إرىابية »: ، كذلؾ مف خبلؿ المادة الثانية الفقرة أمنو بقكليا 1مكافحتو
حاالت كفاح الشعكب بما فييا الكفاح المسمح ضد االحتبلؿ كالعدكاف األجنبيات 

حرر أك تقرير المصير كفقا لمبادئ القانكف كاالستعمار كالسيطرة األجنبية مف أجؿ الت
. 2«الدكلي 

، فقد عرؼ مفيـك اإلرىاب 2001أما المؤتمر اإلسبلمي الذم انعقد بالدكحة سنة  
رسالة عنؼ عشكائية مف مجيكؿ بغير ىدؼ مشركع أك قضية » : عمى شكؿ التالي

يجكز الخمط الذريع عادلة، كىك بيذا مخالؼ لمشرائع السماكية كاألعراؼ الدكلية، كما ال 
بيف الكفاح المسمح الذم يراد بو خدمة القضايا العادلة كمجابية الظمـ كاالحتبلؿ كما 

 .3« يحدث في فمسطيف كلبناف
تكحدت جيكد الدكؿ العربية بعد : 1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعام  -ب

تعرضيا لمعديد مف العمميات اإلرىابية أكاخر القرف الماضي، حيث تـ التكقيع عمى 
بمقر جامعة الدكؿ العربية  1998أفريؿ  22االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب في 

ذه بالقاىرة، أثناء جمسة مشتركة لمجمس كزراء الداخمية كالعدؿ العرب، أيف تضمنت ق
كؿ فعؿ مف » :االتفاقية حسب المادة األكلى الفقرة الثانية تعريفا عاما لئلرىاب بقكليا 

أفعاؿ العنؼ أك التيديد بو، أيا كانت بكاعثو كأغراضو يقع تنفيذا لمشركع إجرامي فردم أك 
جماعي كييدؼ إلى إلقاء الرعب بيف الناس، أك تركيعيـ بإيذائيـ أك تعريض حياتيـ أك 

حريتيـ لمخطر أك إلحاؽ الضرر بالبيئة أك بأحد المرافؽ أك األمبلؾ العامة أك  أمنيـ أك

                                                           

، 9مجمة معيد القضاء، العدد : السراج احمد، اإلرىاب گجريمة دكلية كدكر المجتمع الدكلي لمكافحتو، القاىرة - 1
 .51، ص 2005

 .1994المعاىدة منظمة المؤتمر اإلسبلمي لمكافحة اإلرىاب الدكلي لعاـ  - 2
 36حماد کماؿ، المرجع السابؽ، ص د - 3
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كما  1«الخاصة أك احتبلليا أك االستيبلء عمييا أك تعريض أحد المكارد الكطنية لمخطر
. 2بينت االتفاقية أيضا عدة أفعاؿ إجرامية أخرل تعد جرائـ إرىابية

خبلؿ ىذا المؤتمر تمت الدعكة إلى  :2004مؤتمر وزراء الداخمية العرب بتونس  -ج
تجريـ أفعاؿ التحريض كاالشادة باألعماؿ اإلرىابية، كأيضا تجريـ أعماؿ طبع كتكزيع 

المنشكرات التي ليا عبلقة بالعمميات اإلرىابية كما تعد جريمة كؿ اكتساب أك استعماؿ 
فة ىذه كانتيت أعماؿ ىذا المؤتمر إلى ضركرة إضا. الممتمكات ألغراض إرىابية

 .3التعديبلت في إطار تعديؿ االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب 
نظمت األمانة العامة  :2005الندوة اإلقميمية العربية لمكافحة اإلرىاب في القاىرة  -د

لجامعة الدكؿ العربية بالتعاكف مع مكتب األمـ المتحدة الخاص بالمخدرات كالجريمة، 
ندكة إقميمية عربية لمكافحة اإلرىاب، حكؿ أربعة بالقاىرة  1/02/2005-16يكمي 

 :محاكر ىي
.  الجيكد الكطنية كاإلقميمية لمكقاية مف اإلرىاب كمكافحتو -1 
.  العبلقة بيف اإلرىاب كالجريمة المنظمة  -2
. كسائؿ تعزيز التعاكف الدكلي في مجاؿ مكافحة اإلرىاب -3
كلية كاإلقميمية لمكافحة اإلرىاب كذلؾ عمى الجكانب التشريعية لتطبيؽ االتفاقيات الد -4 

  .4الصعيد الكطني
 الجريمة اإلرىابيةأشكال : ثانيالفرع ال

                                                           

 .1998التفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب لعاـ  - 1
في أم : "الجريمة اإلرىابية بأنيا 1998مف االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب العاـ  1/  3عرفت المادة  حيث - 2

جريمة أك شركع فييا تعتبر تنفيذا لغرض إرىابي في أم مف الدكؿ المتعاقدة، أك عمى رعاياىا أك ممتمكاتيا أك مصالحيا 
 يعاقب عمييا قانكنيا الداخمي كما تعد

 .16، ص2005دار الجامعة الجديدة، : عصاـ عبد الفتاح الجريمة اإلرىابية، اإلسكندريةتمطر  - 3
 .34محمد حسف يكسؼ محيسف، المرجع السابؽ، ص  - 4
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تنفيذىـ ألعماؿ اإلجرامية ، فقد استخدمكا كسائؿ لقد أثبت اإلرىابيكف براعة في طريقة  
اإلرىاب العمـ الحديث ك تقنياتو في سبيؿ تحقيؽ أىدافيـ ، ك إف اإلحاطة ك بجميع صكر 

 .الفرع األكؿ ك أشكاؿ اإلرىاب الفرع الثاني ، أمر بالغ األىمية 
 الجريمة اإلرىابية أشكال:   أوال
تعددت تصنيفات أشكاؿ اإلرىاب ك سكؼ نتطرؽ إلييا مف أشكاؿ اإلرىاب لقد    

 مف زاكيتيف ، مف حيث القائميف بو ك مف حيث النطاؼ
األشخاص الممارسيف لؤلعماؿ اإلرىابية يمكف إف :  من حيث القائمين بو اإلرىاب -1

 .أف يككنكا دكلة كيمكف أف يككنكا جماعات 
لقد اختمفت الدكؿ في كضع تعريؼ لئلرىاب الدكؿ ،فيناؾ مف اعترؼ :إرىاب الدكؿ -

 .حدة األمريكية ىا مف رفض الفكرة مثؿ الكاليات المتبفكرة كجكد إرىاب الدكؿ ك مف
التيديد الغير المشركع أك  ألعمدماستخدـ العنؼ "كيعرؼ إرىاب الدكؿ عمى أنو 

قبؿ سمطات دكلة ما أك أحد أجيزتيا أك بعض األشخاص الذيف يعممكف  مف قباستخداـ
لمصمحتيا ضد رعاياىا أك ممتمكات دكلة أخرل لخمؽ حالة مف الرعب ك الفزع بغية 

دكلة ما بمشاركة أك تقديـ العكف أك المساعدة تحقيؽ أىداؼ محدد ، ك كذلؾ قياـ سمطات 
، ك  1"إلى جماعات إرىابية ترمي إلى القياـ بأعماؿ العنؼ ك التخريب ضد دكلة أخرل 

 .يمكف أف نميز بيف إرىاب الدكلة الداخمي ك إرىاب الدكلة الخارجي 
 إرىاب الدكلة الداخمي ىك قياـ الدكلة بكاسطة أجيزتيا الخاصة با نتيتؾ حقكؽ اإلنساف 

 يف منيـ ، مف أجؿ الحفاظ ك ذلؾ مف أجؿ فرض سيطرنيا عمى الشعب خاصة المعارض
 . 2 عمى سمطاتيا

إرىاب الدكلة الخارجي يطككف بمخالفة الدكؿ ألحكاـ القانكف الدكلي بما في  أما  
ساف ، ك مؤدم ذلؾ أف تصبح الدكلة ذلؾ أحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني ك حقكؽ اإلف

                                                           

.  57-56ص، ، بؽالسا المرجع ،  الشياب فالح ىيثـ - 1
 .57-56عبد القادر زىير الدقكرم،المرجع  السابؽ،ص ص - 2
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متكرطة في عمؿ إرىابي مباشر اك غير مباشر،مسؤكلة أماـ القانكف الدكلي ، ك ما يترتب 
 . 1التي تمحقيا بالدكلة اك بدكؿ أخرل أك بأفرادىا  عمى ذلؾ مف جزاءات ك تعكيضات

ق األفراد ك الجماعات مف ك يشمؿ كؿ األفعاؿ التي يقـك ب:إرىاب األفراد ك الجماعات  -
تمقاء نفسيـ ، دكف أف يككف ىناؾ مساندة أك تشجيعى أك مساعدة مف قبؿ دكلة ما ك 

ك الجماعات  التي ال تنتمي إلى كىك إرىاب األفراد " إرىاب الضعفاء"يطمؽ عمييا تسمية 
سمطة ك تسعى إلى إنياء سمطة اك القضاء عمييا أك تعديميا ، ك يككف دائما كراء إرىاب 

 .2الفراد باعثا سياسي أك شخصي

 الجريمة اإلرىابية من حيث النطاق :  2

اإلرىاب الداخمي ىك إرىاب تمارسو جماعة محددة مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ    
محدكدة ، ك تككف داخؿ نطاؽ دكلة كاحدة ال تتجاكز حدكدىا ، ك تستيدؼ تدمير نظاـ 

 . 3حكـ مف أجؿ تحقيؽ مصمحة دتخمية ال ترتبط بالمصالح األجنبية

م ، كتبعث في المجتمع الدكلي الجرائـ اإلرىابية أعماؿ تؤثر عمى السمـ ك األمف الدكؿ    
، كيفترض أنو يحدث في كقت السمـ ، فقد يقع عمى المرافؽ العامة  االضطرابالتكتر ك 

الجماعي إلى غير ذلؾ مف أفعاؿ العنؼ ، ك مما سبؽ يتضح أف اإلرىاب  القتؿأك 
الدكلي يعد مف أخطر الجرائـ الدكلية ، ك يتميز جرائـ اإلرىاب الدكلي بعنصرىا الدكلي ك 

 . 4خرقيا لقكاعد القانكف الدكلي

 الجريمة اإلرىابية رصو:   ثانيا  

                                                           

كإشتراؾ ليبيا في حكادث إختطاؼ الطائرات  كتفجيرىا ككتفجير الطائرة  األمريكية إرىاب  الدكلة  الخارجي  - 1
 . 1989في عاـ ......فكؽ

 .79.80لونيسي على، المرجع السابق، ص ص  - 2

 .40،المرجع السابؽ، ......عبد القادر زىير - 3
 .63-62ىيثـ فالح شياب،المرجع السابؽ،ص  - 4
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باب ككسائؿ الجريمة اإلرىابية تعددت صكر الجريمة اإلرىابية بحث ك أسبتعدد دكافع   
أصبحت ىذه الجرائـ تنفذ عمى األشخاص ك عمى المنشآت ك األمكاؿ ، كيمكف لنا أف 

 .نمخصيا في ثبلث صكر أساسية 
 عمميات خطف الطائرات :  1  
إف تطكر أساليب الجرائـ اإلرىابية ك أنكاعيا جعميا  تطاؿ كسائؿ النقؿ الخاصة    

الطائرات كذلؾ مف أجؿ اإلخبلؿ بسبلمتيا ك أمف ركابيا ك إلحاؽ األضرار بيا مثؿ 
القانكف العقكبات الخاص بالدكلة مثميا السرقة ك  فاعمييا كفؽ  ةيمكف معاقبتفجيرىا ، ك 

ق الجرائـ ضمف جرائـ اإلرىاب الدكلي ، كلكف عند قياـ شخص القتؿ ، كىنا ال تندرج ىذ
أك مجمكعة مف األشخاص باإلستيبلء عمى الطائرة ك السيطرة عمييا ،بصفة غير 

، ك يعتبر مشركعة ك باستخداـ العنؼ أك التيديد بيا نككف أماـ جريمة اإلرىاب الدكلي 
، لقد تـ إبراـ إتفاقيات 1ؿ الجكم ىذا النكع مف الجرائـ حديثا ، ك ذلؾ بتتساع نطاؽ النؽ

خاصة بيذا الشأف كتشمؿ اإلستيبلء غير المشركع عمى الطائرات بقكة أثناء طيرانيا ك 
تحكيؿ مسارىا لجية غير الجية المقرر كصكليا ، ك اتفاقية تتعمؽ باستيبلء غير المشركع 

ك باستخداـ كسيمة عمى الطائرات كىي في حالة طيراف باستخداـ القكة أك التيديد بيا ، أ
 .مف كسائؿ اإلكراه

 خطف الشخصيات واحتجازىا  :2
خبلؿ ىذا تاعصر عممية خطؼ ك احتجاز األشخاص كرىائف ، ك ذلؾ مف أجؿ برزت   

طمب فدية أك لؤلغراض ك أىداؼ معينة ، ك لقد كيفت عمميات أخذ الرىائف عمى أنيا 
، ك ينصب مكضكع 2في ىذا المجاؿمنقبيؿ األعماؿ اإلرىابية كلقد تـ ابراـ اتفاقيات 

                                                           

 .32-31السابؽ، ص  أحمد حممي،المرجع....  - 1
إثر تزايد أعماؿ الرىائف ك احتجازىـ ،خاصة الشخصيات، الميمة، كاف السبب إلى إبراـ  اتفاقيات  دكلية،فمقد   - 2

 28-3166كضعت األمـ  المتحدة  اتفاقية  تـ  اعتماده  مف قبؿ  الجمعية  العامة  لؤلمـ  المتحدة بقرار  رقـ 
االتفاقية  باألشخاص الذيف لتعدم  عمييـ  بالخطؼ يتمتعكف  بحماية  دكلية ك تعمقت ىذه " 1973الصادر في سنة 
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احتجاز الرىائف عمى كافة فئات الشعب حتى البسطاء منيا ، ك األشختص الدبمكماسييف 
، كرجاؿ األمف ك يعتبر احتجاز الرىائف مف أخطر الجرتئـ الجرائـ التي تعتبر انتياكا 

ك  1949 خطيرا لمقانكف الدكلي، ك ذلؾ كفقا لما جاء في اتفاقيات جنيؼ الثالثة لسنة
، ك االحتجازيمارس مف طرؼ األفراد كمف طرؼ الدكؿ  1المتعمقة بحماية أسرل الحرب

ف كاف اليدؼ يختمؼ بيف الدكؿ ك األفراد ، فالدكلة عادة ال تحتجز األشخاص مف أجؿ  كا 
 .2فدية ك لكف مف أجؿ ممارسة سياسة عدكانية ، كفرض االستعمار

 :عمميات االغتيال السياسي :  3  
االغتياؿ السياسي ىك استخداـ العنؼ ك التصفية الجسدية بحؽ شخصية سياسية     

ك إف الفرؽ بيف  3كأسمكب مف أساليب العدكاف السياسي ضد الخصـك لغرض سياسي
القتؿ ك االغتياؿ ىة العنصر السياسي ، فاالغتياؿ يككف دائما ألسباب سياسية ، أما في 

،ك مكضكع االغتيالمف مكاضيع العامة التي أخذت  القديـ فكاف االغتياؿ لؤلسباب دينية
، فعممت عمى كضع حد لصكر اإلرىاب   4حيزا مف جدكؿ أعماؿ منظمة األمـ المتحدة 

 1937الدكلي مف خبلؿ ابراـ اتفاقيات خاصة بحماية األشخاص ،مثؿ اتفاقية جنيؼ لعاـ 
 .الخاصة بمكافحة اإلرىاب 

                                                                                                                                                                                

مف  األشخاص الذيف  ال يتمتعكف ليذه  الحماية ك أبرمت  اتفاقية أخرل متعمقة  لمناىضة  أخذ  الرىائف  المكقعة  في 
 .1979نيكيكرؾ 

، المؤسسة  الجامعية  لدراسات (التشريع الجزائي مناىج  األمـ  المتحدة  ك) عمي محمد  جعفكر مكافحة  الجريمة   -
 .160،ص 1998كالنشر ك التكزيع لبناف 

 .الثالثة المتعمقة بأسرل  الحرب 1949اتفاقية جينيؼ   - 1
أ بحؽ محتجز مف رجاؿ القاعدة  جماعية  أسامة .ـ.احتجاز الرىائف الدكؿ ما تفعمو  الك أحسف مثاؿ  عمى - 2

.  حيث تـ نقميـ في افغانستاف نحك القاعدة البحرية بككبا" بنبلدف في جكانتانامك
. 181جماؿ زايد ىبلؿ، أبك عيف ،المرجع السابؽ،ص  -
. 70ىيثـ فالح شياب،المرجع السابؽ،ص  - 3
اتفاقية جانيؼ سنة ... ممؾ يكغسبلفيا  ، الدافع السياسي التي طرح "  إسكندر األكؿ" دثة  اغتياؿ تعتبر حا - 4

،الخاصة بقمع  اإلرىاب  ك المعاقبة عميو،  إال أنيا  لـ  تدخؿ  ضر  التقادـ  لعدـ  حصكليا  عمى المصادقة  1937
 .الفعمية ، سكل  مف طرؼ  اليند 
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أقرت أف عمميات االغتياؿ ك التي  1977المبرمة سنة  كاالتفاقية األكربية لقمع اإلرىاب  
، كلقد  سعت الدكؿ إلى كضع  1السياسي تعتبر الصكرة الرئيسية لمعمميات اإلرىابية

مف  األعماؿ المكجية ضد األشخاص الدبمكماسييف ، األشخاص ذكم الحماية الخاصة
 .قبيؿ جرائـ اإلرىاب الدكلي 

 
 

 :الدولي  اإلرىابتمول أسباب ومصادر : المطمب الثاني
لظاىر اإلرىاب الدكلي ،ك الكصكؿ إلى تفسير  إف التعرؼ عمى المعنى الحقيقي   

ك الدكافع التي تؤدم إليو ، كيقنتضي  سبابيتطمب في البداية فيما لؤل مكضكعي لو ،
التي يينشأ عنيا ، ك القكؿ بغير ذلؾ يؤدم إلى  ك المبلبسات كذلؾ بحثا في الظركؼ

 .نتائج غير عممية
ك مف ىنا يصح ما كتبو األستاذ بسيكني مف أف اإلشارة إلى اإلرىاب دكف فيـ كاضح   

 . 2لمعنى المصطمح ك نطاقو ىك أمر مضمؿ 
ك حتى ال ننساؽ كراء التضميؿ الممارس مف قبؿ بعض األطراؼ في معالجة ظاىرة   

ب، فإنو مف المفيد كما يرل االبرفيسكر شارؿ بكاش أف نسعى لفيـ األسباب التي اإلرىا
 . 3تدفع اإلرىابيف النتياج أساليبيـ الشريرة 

 سنحاكؿ التطرؽ  الدكلي في الفرع األكؿ ك  ك في محاكلتنا لتممس أسباب ظاىرة اإلرىاب
 .في الفرع الثاني  تمكلوإلى المصادر التي 

 إلرىابأسباب ا: الفرع األول ا  
                                                           

ف 2004ىرىا  اغتياالت سنة \سرائمية الى اغتياؿ  شخصيات  سياسية عديدة  مف ألجأت القكات  المسمحة اإل - 1
 ....لفائدة حماسي أحمد  ياسيف ، عبد العزيز  

. 48محمد عزيز شكرم، اإلرىاب الدكلي ،دراسة  دكلية  نافذة، المرجع  السابؽ،ص  - 2
بني صيرم،سيناء لمنشر، القاىرة، نعـك تشك مسكي، اإلرىاب الدكلي، األسطكرة ك الكاقع،ترجمة لي - 3

. 41،ص1،1990مصر،ط
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  .السياسيةسباب ااأل : أوال
ألسباب سياسية ػ ك لعؿ مف أىـ ىذه يتـ ارتكابيا الدكلي ف معظـ جرائـ اإلرىاب إ   

األسباب المؤدية لمثؿ ىذه العمميات إنما تكمف في الحصكؿ عمى الحؽ في تقرير 
أقمية دينية أك عرقية، المصير أك المقاكمة االحتبلؿ عمى السياسة التي يتبعيا بمد ما ضد 

نقاذ كسائؿ نقمو الخارجية أك رغبة في إ أك في إنزاؿ الضرر بمصالح دكلة معينة أك إرباؾ
أك اإلحتجاج عمى سياسات 1العدك  حياة بعض المناضميف مف المعتقميف في السجكف

 . القير ك الييمنة التي تتبعيا بعض الدكؿ الكبرل حياؿ الدكؿ ك الشعكب الصغرل
ل قرار كتيدؼ العمميات اإلرىابية ذات الدافع السياسي ، في النياية إلى الكصكؿ إؿ  

 . أك جماعة سياسية عمى اتخاذ قرار معيف سياسي ، بمعنى إرغاـ دكلة
يمكف القكؿ عمكما إف مف أىـ األسباب السياسية الكاقعة الرتكاب األعماؿ اإلرىابية ىي  

 :كما يمي 
 النظاـ اإلستعمارم ك اإلستطاني  – 1
 االحتبلؿ األجنبي ألراضي الدكلة اخرل كميا أك جزئيا  – 2
 سياسة التميز العنصرم  – 3
 التدخؿ غير المشركع في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األجنبية  – 4
استخداـ القكة مف قبؿ الدكؿ الكبرل ك حمفائيا عمى نحك مخالؼ لميثاؽ األمـ  – 5

المتحدة ك قكاعد القانكف الدكلي ، ضد الدكؿ ك الشعكب الضعيفة ، ك العدكاف المباشر ك 
 .غير المباشر 

سياسة إرىاب الدكلة التي تمارسيا بعض الدكؿ ضد دكؿ أخرل أك ضد أقميات  – 6
اجدة فكؽ إقميميا مثؿ الممارسات الصربية في حؽ الشعب المسمـ في قكمية أك دينية متك

 .إقميـ ككسفك بيكغسبلفيا سابقا 
                                                           

أمريكا  الي مجمس األمف  ، مقاؿ منشكر لجريدة  األسبكع القاىرة ، مصر ف عدد  إعادتعبد العزيز عيد اليادم ، - 1
. 12،ص 2003،أكت 2326
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تو إلى ـك إلى ىذه األسباب أشار تقرير المجنة الدكلية الخاصة باإلرىاب ك الذم قد   
إنو لمف األسباب التي تؤدم إلى انتشار "جاء فيو  مة لؤلمـ المتحدة ، حيثاالجمعية الع

اإلرىاب الدكلي سياسات الترىيب ك الممارسات القمعية ك التي تحصؿ عمى نطاؽ كاسع 
ضد الشعكب بأكمميا بيدؼ السيطرة عمييا أك التدخؿ في شؤكنيا الداخمية ، ك اليجمات 

اءات الكقائية ضد سيادة المسمحة التي تقـك بيا بعض الدكؿ تحت ستار الثأر أك اإلجر
ككحدة أراضي الدكؿ الخرل ، ك يعتبر ىذا اإلرىاب أشد أنكاع الترىيب ضررا ك أكثر فتكا 

ك انتياكا لحقكؽ اإلنساف ، كطالما ىناؾ دكؿ أك حككمات تمجأ إلى مثؿ ىذا النكع مف 
د عمى ، فإف اإلرىاب المضاد سيبقى الخيار الكحيد ك األخير أماـ الضحايا لمراإلرىاب 

 . 1اإلرىاب األكلي الذم تمارسو ىذه الدكؿ ك الحككمات 
كما يضيؼ في ىذ التقرير في مكضع آخر أف مف أىـ العكامؿ الدافعة لممارسة    

األعماؿ اإلرىابية ك انتشارىا إنما يعكد غمى القمع ك االضطيادك االستغبلؿ الذم تمارسو 
ية ك األجنبية ضد الشعكب التي تناضؿ مف األنظمة اإلستعمارية ك العنصرية ك اإلستطاف

 2أجؿ حقكقيا المشركعة في تقرير مصير ك الحرية ك اإلستقبلؿ
حرماف بعض الشعكب مف حرية التعبير، كغياب الديمقراطية فييا كظيكر بعض  -7

التيارات اإلسبلمية المتطرفة، جعمت بعض الدكؿ استغبلؿ ىذه الظركؼ كاستقطاب ىذه 
  .3التيارات لمقياـ بأعماؿ إرىابية لمضغط كالكصكؿ إلى أىداؼ سياسية 

ياسية الدكلية لممعسكر الغربي ليفرض سقكط الشيكعية كقكة دكلية كبقاء الساحة الس  -8
 . 4سيطرتو، مما زاد بالشعكر بالظمـ كأدل ذلؾ إلى تككيف تنظيمات إرىابية

األسباب االقتصادية   :ثانيا
                                                           

 .بعدىاك ما  8ص (33/37/ أ)  37التقرير  اإلضافي لمجنة  الخاصة باإلرىاب الدكلي رقـ  - 1
الكثائؽ الرسمية لؤلمـ المتحدة ،الجمعية العامة ف تقرير  المجنة الدكلية الخاصة باإلرىاب  الدكلي ، الدكرة  - 2
 ك مابعدىا 12،ص 37/17/12/1977،المجمد 34
 .112عبلء الديف زكي مرسي، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .134حسف شريؼ، المرجع السابؽ، ص  - 4
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مف أىـ األسباب االقتصادية الممارسة لؤلعماؿ اإلرىابية ككسيمة لبلحتجاج أك رفع     
 .الكاقع عمى شعب أك جماعة ما االضطياد الظمـ ك 

االستعمار االقتصادم ك االستغبلؿ غير المشركع الذم تقـك بو بعض الدكؿ الكبرل  – 1
ك ثركات بعض الدكؿ الفقيرة أك حرماف ىذه األخيرة مف السيطرة عمى مكاردىا ك لمكارد 
 .ثراكتيا 

عدـ التعاكف في العبلقات اإلقتصادية الدكلية ك تكريس الكضع الدكلي القائـ عمى  – 2
التفاكت البيف بيف الشماؿ ك الجنكب ك إغراؽ الدكؿ الفقيرة في المشاكؿ االقتصادية 

 .المتعددة بغية استمرار تبعيتيا ك ضماف السيطرة عمييا 
الدكؿ الكبرل في حؽ الضعيفة ك  سياسة العقكبات االقتصادية الجائرة التي تفرضيا – 3

كذلؾ سياسة الحرماف ك التجكيع ك الحصار المتعمد مف قبؿ الدكؿ الكبرل عمى الدكؿ 
 .الصغرل 

تراخي المجتمع الدكلي ك األمـ المتحدة بصفة خاصة في إيجاد حمكؿ ناجعة  – 4
 .1لمنيكض باقتصاد الدكؿ الضعيفة 

  .2الشباب لتغطية حاجياتيـ الضركريةعدـ تكافر اإلمكانيات البسيطة لبعض   -5
استيراد كتبني سياسات اقتصادية ال تتناسب كالظركؼ الحقيقية لكؿ مجتمع، مما  - 6 

يؤدم إلى االلتجاء إلى العمميات اإلرىابية لعدـ مبلئمة ىذه الحمكؿ لطبيعة الشعكب في 
 . 3كثير مف الدكؿ

عدـ التكازف النفسي كاالجتماعي ثـ عدـ تكفر فرص العمؿ لدل الشباب تؤدم إلى  - 7 
 .دخكؿ ىؤالء في دائرة التطرؼ ثـ اإلرىاب 

                                                           

العنؼ .... التكييؼ القانكني لمعنؼ عمى الصعيدم العربي الدكلي،كرقة تحت  مقدمة التي  صبلح الديف عامر ، -1
  .كالسياسة في الكطف العربي

 .98عبلء الديف زكي مرسي، المرجع السابؽ، ص  -2
 .61-60محمد يسرم عيسى، المرجع السابؽ، ص  - 3
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قياـ أجيزة مخابرات بعض الدكؿ التي ليا سياسات كأىداؼ معينة، بدعـ التنظيمات  -8 
اإلرىابية بالسبلح كالغطاء األمني، كالسماح ليـ باستخداـ حسابات سرية في البنكؾ 

 الدكلية
االقتصادية كانتشار الفقر كالبطالة بيف بعض فئات المجتمع أيف ترتفع سكء األحكاؿ  - 9

أسعار السمع األساسية، باإلضافة إلى نشر أخبار االعتداءات عمى الماؿ العاـ كتيريب 
األمكاؿ، األمر الذم يؤدم إلى فقداف الشباب األمؿ في تحقيؽ الرخاء كاالستقرار، مما 

 .ىذه الظركؼ اإلقناعيـ كتظميميـ باسـ الديفجعؿ التنظيمات اإلرىابية استغبلؿ 
: وتتمثل في االجتماعيةاألسباب  :ثالثا
غياب كعدـ ترسيخ مبدأ العدالة بيف أفراد المجتمع ، ك تدخؿ المحسكبية مما يؤدم   – 1

إلى اىدار كرامة المجتمع سمبا بكؿ ما يحيط بو مف مشكبلت ، كمما استفحمت الجرائـ 
اإرىابية داخمو ،ك ازدادت األمراض االجتماعية كالبطالة التي تعاني منيا غالبية 

 .1لمتقدمة أك الناميةالمجتمعات ، سكاء في الدكؿ ا
تفشي األمراض االجتماعية بسبب التفكؾ األسرم ، ك انتشار الجيؿ ك البطالة ك  – 2

الفقر ك غيرىا مف مظاىر الحرماف االجتماعي لفئات كثيرة مف المجتمع ، تنتج عنيا بيئة 
 . 2خصبة لتشكيؿ جماعات اإلرىابية تتبنى العنؼ ككسيمة لمتعبير عف ذلؾ الكاقع

غياب منيج تربكم اجتماعي ، يؤدم بالضركرة إلى انتشار الجرائـ ك الفساد  – 3
األخبلقي ك غياب العدالة ك المسكاة مما يشكؿ تذمر ك يأسا داخؿ المجتمع يساعد حتما 

  .عمى انتشار العنؼ الذم يكلد اإلرىاب 
التفكيؾ األسرم كاختفاء المثؿ العميا لدل الشباب، كتأخر سف الزكاج مما يؤدم إلى   -4

 .الفراغ االجتماعي كتباعد بيف األجياؿ

                                                           

كيفية  مكاجية ، الدار الجامعية، القاىرة ، مصر، ىبة الميأحمد خميس، اإلرىاب الدكلي،أصكلو الفكرية  ك  - 1
2009،136. 

 .203عبد الناصر حريز، اإلرىاب السياسي، دراسة  تحميمية،مرجع سابؽ،ص  - 2
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العزلة التي يعيشيا بعض الشباب في بداية دخكليـ إلى التديف ثـ االنغبلؽ كالتطرؼ  -5
 .1كالدخكؿ في دائرة اإلرىاب 

الشباب مما تظيره عف حياة نظرائيـ في الدكؿ تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى فئة  -6
الغربية، باإلحباط كاليأس كمنو تؤدم بيـ إلى االنضماـ إلى المجمكعات اإلرىابية لما 

 .تكفر ليـ مف إغراءات مالية
قياـ أجيزة اإلعبلـ بإظيار الجانب الحضارم لكثير مف الدكؿ الغربية لممجتمعات  -7 

النسيج االجتماعي كالثقافي ليـ، مما دفع بالكثير مف الشباب النامية، كالتي تتناسب مع 
 2بجمع أنكاعيا إلى االنضماـ إلى الجريمة

مصادر تمويل اإلرىاب الدولي  :الفرع الثاني 
المنظمات اإلرىابية إلى دعـ مالي كبير حتى تستطيع تحقيؽ أىدافيا، كلكف  تحتاج 

عندما ترل أف تنفيذ عممية إرىابية يقـك بيا فرد كاحد، يقـك عمى تحضيرىا جيش مف 
مف ىنا يظير مدل تكمفة . المخططيف كالمعديف كتكفير كسائؿ التفجير كالنقؿ كاألعداد

األمريكية كاألكركبية أف حجـ األمكاؿ التي حصمت ىذه العمميات، كتشير بعض التقارير 
مميكف دكالر  400عمييا الجماعة اإلسبلمية، كجماعة الجياد خبلؿ خمسة سنكات حكالي 

شبكة 1992، منذ 3كقد شارؾ في تقديـ ىذه اليبات . مميكف دكالر 12تدر عائدا سنكيا 
يكاء كتدريب  عناصر إرىابية منيـ معقدة مف األشخاص كالدكؿ، ساعدكا عمى تكجيو كا 

عبد اهلل عزاـ كالسعكدم كائؿ جميداف الذم كاف يرأس مكتب الرابطة في بيشاكر، كغير أف 
أسامة بف الدف كاف أكثر ىذه الشخصيات التي قامت بتقديـ المساعدات كالييات لقيادات 

 .4الجمعيات اإلسبلمية كجماعة الجياد 

                                                           

 .100عبلء الديف زكي مرسي، المرجع السابؽ ، ص  - 1
 .280، ص1987دار الشعب، : أحمد جبلؿ عز الديف، مكافحة اإلرىاب الدكلي، القاىرة - 2
، 2005دار الكفاء، الطبعة األكلى، : أبك الحسيف سبلـ، اإلرىاب في كسائؿ اإلعبلـ، الجزء الثاني، اإلسكندرية - 3

 .173ص 
 .173أبك الحسف سبلـ، المرجع السابؽ، ص  - 4
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ف عدة مصادر مشركعة كغير كمنو يمكف القكؿ أف أمكاؿ اإلرىاب تتألؼ ـ 
. مشركعة

: مصادر الدعم المالي غير المشروعة -أوال
 :وتتمثل في: التعامل في المخدرات والتيريب -1 
إذ تباع في سرية تامة . تعتبر المخدرات مف أىـ المصادر المالية: أموال المخدرات -أ

طاعت التغمغؿ فالجماعات اإلرىابية است. كبأسعار خيالية كعف طريؽ شبكات متخصصة
لما ليا مف دخؿ ىائؿ، حيث يصرح . كاستغبلؿ ىذه العصابات في االتجار بالمخدرات

أحد مزارعي األفيكف في ىممند بأفغانستاف، أنو إذا ىرب أربعيف كيمك غراـ مف المخدرات 
يعطكف أربعة كيمكغراـ لطالباف كيخفكف عثرة في المئة كزكاة كعشرة في المائة لممسؤكليف 

كما أضاؼ أف طالباف ىـ مف يقكمكف بتأميف ممرات لتيريب . ييف كالشرطةالحكـك
كاف ثمف الكيمكغراـ الكاحد مف األفيكف بخمسة آالؼ دكالر كيصؿ إلى اليكناف . المخدرات

عف طريؽ تركيا إلى أربعيف ألؼ دكالر، أما أربعة كيمكغراـ مف األفيكف تنتج كيمك كاحد 
 .1ؼ دكالر في اليكنافمف اليركيف الذم يباع بعشرة آال

أيضا التيريب يشكؿ دعما ىاما لمجماعات اإلرىابية، حيث ىناؾ  :أموال التيريب -ب
عبلقة بيف الجماعات اإلرىابية كعصابات التيريب تتمثؿ في قياـ المنظمات اإلرىابية 

 .بحماية عصابات التيريب لجمب السبلح كالذخيرة
 :وخطف األشخاص وسرقة المركبات ابتزاز -2
تمجأ بعض المنظمات اإلرىابية إلى طريقة ابتزاز التجار ككبار :  أموال االبتزاز -أ

كأيضا . اإلطارات المتكرطة في قضايا الفساد، كذلؾ عف طريؽ التيديد بالقتؿ أك الخطؼ
خاصة االبتزاز عف طريؽ إقامة حكاجز مزيفة كمداىمة المتاجر كالمؤسسات المالية 

                                                           
1
 -  htpp://akhbar.allan.tv ar/ videos / video- reports /drugsaFghnistan.htm.  20/03/2019أطمع عميو  بتاريخ 

 15.46ساعة 
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المتكاجدة في األماكف المعزكلة، ككذلؾ قد يككف االبتزاز عف طريؽ خطؼ طائرات أك 
 .قرصنة سفف كطمب فدية مقابؿ اإلفراج عنيا

كىي طريقة تمجأ إلييا المجمكعات اإلرىابية : خطف األشخاص وطمب الفدية -ب
. ية معينةلمحصكؿ عمى أمكاؿ كبيرة، كمف خبلليا أيضا تمفت نظر الرأم العالمي لقض

كفضمت المجمكعات اإلرىابية في الجزائر المجكء  1كخطؼ الشخصيات كمدراء الشركات 
إلى خطؼ السياح، كما حدث في قضية األجانب في جنكب الجزائر التي انتيت بدفع 

كأماـ ىذا دعا الكزير الجزائرم المنتدب كالمكمؼ بالشؤكف 2قيمة كبيرة بالعممة الصعبة
مكافحة تمكيؿ اإلرىاب بشماؿ غرب " ة، في كممة افتتاح ممتقى المغاربية كاإلفريقي

 ".إفريقيا
إلى عدـ الرضكخ إلى مساكمات اإلرىابييف  01/12/2008الذم انعقد في الجزائر في  -

. 3ألف ذلؾ يشجع المنظمات اإلرىابية عمى االستمرار . خاطفي الرىائف
كؿ، حيث تصنؼ ضمف الجرائـ كىي ظاىرة كطنية عابرة لحدكد الد: سرقة المركبات -ج

الدكلية ينشط في ىذا المجاؿ شبكات كطنية كدكلية تتعاكف مع المجمكعات اإلرىابية، 
 .بيدؼ بيعيا كتكظيؼ عائداتيا في شراء السبلح كالمعدات التقنية

 :الفساد وتزوير النقود  -3
أف  "صباح الساعدم"كشؼ رئيس لجنة النزاىة في مجمس نكاب العراقي : الفساد -أ

األمكاؿ التي تذىب جراء الفساد ىك أحد أىـ المصادر الرئيسية لتمكيؿ اإلرىاب، كأكضح 

                                                           
، كطمب فنية تقدر ب 1975اإلحدل عشرة سنة " أىـ الشكاىد التاريخية عممية احتجاز كزراء دكؿ منظمة األكبيؾ - 1
 .مميكف دكالر إلطبلؽ سراحيـ 25
 .183ليندا بف طالب، المرجع السابؽ، ص  - 2
3 - www.measpmo.com/rmactuare/afp/journal/moyenorient/081201171006. w5ppb2f 

 11.30ساعة  12/03/2019أطمع عميو 
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أف الدكؿ بتسييسيا لمفساد ال يعني أف عمى األحزاب أف تتستر عمى مفسدييا ألىداؼ 
 .1تتعمؽ باالنتخابات أك شعبية ىذه األحزاب 

سبتمبر  11القاعدة النائمة في أكركبا بعد أحداث  كقد كشفت التحقيقات أف خبليا 
أنيا استغمت نطاؽ كاسع لممشركعات كالمناصب الكظيفية بيدؼ تكفير الدعـ  2001

 .2ألنشطتيـ اإلرىابية
قامت المنظمات اإلرىابية في عدة مكاطف كعمى فترات متتالية : تزوير النقود -ب

لكطنية أك األجنبية خاصة منيا اليكرك بعمميات تزكير لؤلكراؽ النقدية سكاء بالعممة ا
كجندت لذلؾ في صفكفيا العديد مف األفراد لمقياـ بعمميات تكظيؼ األمكاؿ في مجاؿ 

. 3الدعـ المكجيستيكي
 :مصادر الدعم المالي المشروعة -ثانيا
كشفت تقارير الشرطة الجنائية بنيكزيمندا حيث صرح : استخدام المصارف الشرعية -1

، أف تمكيؿ اإلرىاب يككف أيضا عف طريؽ نشاطات شرعية، أيف بيف "يشكبقائدىا نبيؿ ب
أف اإلرىابييف متمكنيف مف استخداـ األنظمة المصرفية الشرعية كبالتالي زيادة في ثركاتيـ 
المالية، التي تـ تنميتيا كالحصكؿ عمييا بطريقة شرعية، كتكجو فيما بعد دكف مراقبة أك 

 . ل تمكيؿ النشاطات اإلرىابيةتتبع مف قبؿ أجيزة األمف إؿ
كيككف ذلؾ عف طريؽ جمع األمكاؿ داخؿ أماكف العبادة كالمراكز : جمع التبرعات -2

خاصة في أكركبا التي تتكاجد بيا أعداد . الثقافية سكاء داخؿ الدكؿ اإلسبلمية أك خارجيا
ىا بشكؿ تكجيو ىذه األمكاؿ التي تـ الحصكؿ عمي كبيرة مف الجالية اإلسبلمية، حيث 

                                                           

1 - .www.alfayha.TV/news/Iraq/14528/html?Print  11.36ساعة  12/03/2019أطمع عميو ق 
األصؿ، تستخدمو أجيزة االستخبارات، كيعني الخبليا اإلرىابية النائمة غير المكتشفة، ىك مصطمح استخباراتي في  - 2

المخبريف كالعمبلء الذيف تتـ زراعتيـ في بمد مستيدؼ ليقـك بنشاط استخباراتي إلنجاز أغراض محددة، حيث يبقكف 
داخؿ المجتمع إلى حد اندماجو، كيمارسكف حياتيـ كمكاطنيف بصكرة عادية غير ممفتة لفترة معينة كبيذا يتقنكا أسمكب 

 .ق ك اإلخفاء لتضميؿ السمطات األمنية بحقيقة ىكياتيـالتمكم
 .180ليندا بف طالب، المرجع السابؽ، ص  - 3
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قانكني کيبات مف متبرعيف، تحت غطاء الجمعيات الخيرية إلى المنظمات اإلرىابية لمقياـ 
بعممياتيا التخريبية، كتعتبر الجمعيات الخيرية منظمة قانكنية تعمؿ بشكؿ رئيسي في جمع 
التبرعات أك صرفيا ألىداؼ محددة خيرية دينية أك ثقافية أك اجتماعية أك مف أجؿ تنفيذ 

. 1ع أخرل مف األنكاع التطكعية أنكا
 G .A . F. 1كما أكضح أحد أعضاء فريؽ العمؿ المالي لمكافحة تبييض األمكاؿ   

. أف أىـ مصادر تمكيؿ اإلرىاب، ىك طمب المعكنة باسـ المنظمات الخيرية أك اإلغاثية
حيث نصت التكصية الثامنة الخاصة بتمكيؿ اإلرىاب عف طريؽ المنظمات غير   

يتعيف عمى جميع الدكؿ التأكد مف كفاية القكانيف كالمكائح التنظيمية »: ىادفة لمربح بأنو
المتعمقة بالمؤسسات التي يمكف أف تستغؿ في تمكيؿ اإلرىاب، كخاصة المؤسسات غير 

: ضماف عدـ استغبلؿ ىذه المؤسساتالربحية، كما ينبغي عمى الدكؿ 
.  مف قبؿ المنظمات اإلرىابية التي تتخذ كضعية مؤسسات شرعية -أ 
. الستغبلؿ جيات شرعية قنكات لتمكيؿ اإلرىاب بما في ذلؾ تقادم تجميد األمكاؿ -ب
في إخفاء أك تمكيو التحكيبلت السرية لؤلمكاؿ المخصص استخداميا في أغراض  -ج

المنظمات اإلرىابية كقد يصدؽ اقرار المجتمع تمؾ االدعاءات كيتبرعكف  شرعية إلى
ألىداؼ نبيمة، إال أنو في كاقع األمر ىذه المنظمات تحصؿ عمى إعانات شرعية إال أنيا 

 .اإلرىابية تستخدميا في تنفيذ أعماؿ غير شرعية، كىي ارتكاب الجرائـ
 
 
 
 

                                                           

1 - www.sama.gov.sa/moneylaundry/Documents/anti.moneylaunderingaml)law sa2019 (2 أنظر
 13.35ساعة  19/03/2019المكقع االلكتركني أطمع عميو ق 
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 .ائم و أركانياابية عما يشابيا من جررهإلتميز الجريمة ا: المبحث الثاني
في حقيقة األمر قد تتشابو الجريمة اإلرىابية مع بعض األنشطة اإلجرامية مف  

حيث الغايات كاألىداؼ، أك مف حيث الكسائؿ كالطرؽ المستعممة، أك مف حيث مظير 
. ألخرلالعنؼ الذم تتسـ بو، غير أنو ىناؾ فكارؽ بيف الجريمة اإلرىابية كىذه األنشطة ا

كنظرا لخطكرة ىذه األنشطة اإلرىابية عمى الحياة اإلنسانية، فإنو يترتب عمييا آثار  
اقتصادية كاجتماعية كسياسية، كما أنيا تمتاز ببياف قانكني خاص بيا يميزىا مف بقية 

سنحاكؿ التطرؽ إلييا مف خبلؿ التميز بينيا ك بيف الجرائـ  الجرائـ المعركفة األخرل
 .لمطمب األكؿ ثـ أركانيا في المطمب الثاني األخرل في ا

 تمييز الجريمة اإلرىابية عما يشابيا من جرائم أخرى : المطمب األول
نظرا التطكر الذم شيده العالـ اليـك في شتى المجاالت الحياة االقتصادية  

كاالجتماعية كالتكنكلكجية أدت إلى تقارب المسافات كتشابؾ المصالح األمر الذم أدل 
إلى ظيكر جرائـ بأشكاؿ جديدة متطكرة ال تقؼ أماميا حدكد كال تتصدل ليا كسائؿ 

راد المجتمع الدكلي إلى كضع ترسانة قانكنية كآليات تقميدية أك فردية، ىذا األمر دفع بأؼ
ككسائؿ مادية بيدؼ الكقكؼ أماـ ىذه الظاىرة لمحد منيا أك لتخفيؼ عمى األقؿ مف 
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ك سنحاكؿ التمييز بينيا  آثارىا السمبية، سكاء عمى المستكل الدكلي أك اإلقميمي أك الكطني
ك بينيا  (الفرع الثاني) ف الجريمة المنظمةكبينيا كبي( الفرع األكؿ)كبيف الجريمة السياسية  
 ( .  الفرع الثالث ) ك بيف حبلكات التحرر 

: الجريمة اإلرىابية والجريمة السياسيةالتميز بين ا: الفرع األول 
اختمؼ الفقو في تقديـ تعريؼ محدد لمجريمة السياسية ألنيا تككف عادة مرتكبة 

السبب انقسمت آراء الفقياء إلى رأييف ، عمى حؽ سياسي ك آخر غير سياسي ، ك ليذا 
فاألكؿ يرل أف الجريمة السياسية يرتكز فييا اإلعتداء عمى محؿ سياسي ، كأف يكجو ضد 

 .الدستكر أك سمطات الدكلة 
أدل إلى ارتكاب الجريمة ، فإذا كاف أما الرأم الثاني فيعتمدكف عمى الدافع الذم    

ة السياسية اما إذا كاف تاىدؼ غير سياسية اليدؼ ىك تحقيؽ غاية سياسية فالجريـ
، ك ىذا ما دفع عمى كضع عدة معايير لتمييز بيف الجريمة  1فالجريمة غير سياسية

 .افرىابية ك الجريمة السياسية 
كمف بيف ىذع المعايير المعيار المزدكج مثمما فعؿ المشرع الفرنسي ، فقد أخذ     

، فأىـ نقطة لتمييز بيف الجرائـ اإلرىابية ك الجرائـ السياسية ، ىك 2بالمعيار الشخصي 
عدـ جكاز تسمـ المتيميف في الجرائـ السياسية عمى عكس الجرائـ اإلرىابية ، ألف الجرائـ 

ال تمس بالمجتمع كمو ، السياسية تقع عمى حؽ سياسي خاص بالحككمة فقط ، فقد 
ك حدكد اليدؼ المباشر ليا ليصؿ تاثيرىا  عكس الجريمة اإلرىابية فيي تتجاكز نطاؽ

عمى األفراد ك جماعات أخرل مستيدفة بالعمؿ اإلرىابي ، فالجرائـ اإلرىابية تسعى عادة 
عمى جذب االنتباه إلى قضية أك أمر معيف ، ك ىي تأخذ أبعادا دكلية في حيف أف اعماؿ 

قميبل ما يككف ليا بعد العنؼ السياسي الخرل عادة تأخذ أبعاد داخمية أك إقميمية، ك 

                                                           

. 53السابؽ،ص لكنسي عمي،المرجع 1-
المبلحظ أف المعيار الفرنسي مؤيد مف قبؿ الفقو،ألنو أخذ المعيار مزدكج لمفصؿ إذا كانت الجريمة إرىابية أك  - 2

 .سياسية  مف خبلؿ  تيديد  الغاية  مف  ارتكاب  الجريمة  لتحديد  مدل  خطكرة الكسائؿ المستعممة 
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، ك مف جية فالعقكبة في الجرائـ اإلرىابية تككف أشد قسكة بالمقارنة مع العقكبة في 1دكلي
 .الجرائـ السياسية 

الجريمة اإلرىابية والجريمة المنظمة التميز بين :الفرع الثاني 
جماعة معينة ، حيث تقـك ىذه  الجريمة المنظمة ىي تمؾ الجريمة التي تقـك بممارستيا  

الجماعة بمحمكعة مف األعماؿ مخالفة لمقانكف كالسرقة كالتزكير ، ك عادة تككف ىذه 
لششرطة الدكلية  ، ك كذا محؿ نظر الداخمية لمدكلةالجرائـ محؿ نظر المحاكـ 

ف نجد اف لكبل الجريمتيف عدة نقاط التقاء ك نقاط اختبلؼ ، فكمييما تعمبلك 2(اإلنتربكؿ)
عمى نشر الذعر ك الخكؼ في نفكس األفراد ، كما تشتركاف في عنصر التنظيـ ، 

فالمنظمات اإلرىابية تقـك تحت تنظيـ دقيؽ ك كذلؾ الجرائـ المنظمة ، ك في بعض 
األحياف يقكمكف بتبادؿ المعمكمات ك أكثر مف ذلؾ ، فيـ يعقدكف صفقات في بعض 

 .األحياف 
ثبل مف ناحية النتيجة ، أف الجريمة اإلرىابية تترؾ في معظـ فنجد ـأما نقاط ااالختبلؼ   

األحياف آثر نفسية ك تتجاكز نطاؽ الضحايا ، أما أفعاؿ الجريمة المنظمة فبل تترؾ آثار 
نفسية سكل عمى نطاؽ محدكد ، ك يمكف أيضا أف نبلحظ االختبلؼ مف حيث نطاؽ 

المدف أيف يكثر السكاف ، بينما الجريمة تنفيد العممية ، فاألنشطة اإلرىابية عادة تككف في 
 . 3المنظمة تمتد إلى األرياؼ ك إلى المدف عمى حد السكاء

 حركات التحررالجريمة اإلرىابية والالتميز بين  الفرع الثالث 
تعرؼ التحرر عمى أنيا استخداـ القكة المسمحة ضد األنظمة العنصرية دفاعا عف   

فالمقاكمة تعنبر عمبل مشركعا  ، مف أجؿ استرجاع الثركات ك األقاليـ المسمكبة،الحقكؽ 
                                                           

اإلرىاب  ك األمف  الجنائي الظكاىر اإلجرامية، مركز ) رىابية ،أحمد محمد يكسؼ حرية ػاستشراؼ التيديدات اإل -1
،ص 2007الدراسات  ك البحكث ،قسـ الندكات  ك المقاءات  العممية، جامعة ، نايؼ  العربية لمعمـك  األمنية، الرياض، 

22 .
. 115-114أسعد عبد الرحماف زيداف ، المرجع السابؽ،ص  - 2
.  52-51-50-49المرجع السابؽ،ص ص جماؿ زايد ىبلؿ أبك عيف،  - 3
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في كؿ بقاع العالـ ، لكف ىناؾ مف يعطي ليا أكصاؼ غير حقيقية ، مف أجؿ اإلبقاء 
ابية لتضع المقاكمة في مركز عمى الييمنة االستعمارية ،  ك ذلؾ بكصفيا أعماؿ إره

 . 1فاصمة بيف اإلرىاب ك بيف حؽ المقاكمةع غير المشركع ، كليذا كضعت حدكد الدفا
فنجد أف مفيـك المقاكمة مرتبط بعنصر الشعب أم ىناؾ رغبة متسعة النطاؽ لدل   

الشعب بمختمؽ طبقاتو ك تكجياتو في االنضماـ إلى صفكؼ المقاكمة لمكاجية 
كف ك ىذا ما نجده في الجماعة اإلرىابية ، حيث أف المتكرطكف نجدىـ يتمثؿاالستعمار، 

في فئة أك فئات متمردة عمى الكضع القائـ ، كما نجد أف المقاكمة ترتبط دائما بعنصر 
الدافع الكطني ، ك الذم يعتبر اليدؼ نبيؿ المجرد مف كؿ األنانية الذم تمتاز بو حركات 

التحرر الكطني ، فيذا العنصر ال نجده عند الجماعات اإلرىابية ، خاصة تمؾ التي 
أنظمة الحكـ  ، كما تعتبر المشركعية المحكر األساسي في التميز تمارس أنشطتيا ضد 

ألف كبل منيما يعتبراف أعماؿ عنؼ لكف لممقاكمة  2بيف المقاكمة ك األعماؿ اإلرىابية 
لؤلمـ صبغة خاصة بيا ك ىي المشركعية ، ك ىذا ما أكدت عميو الجمعية العامة 

في أعماؿ المقاكمة الشعبية المسمحة    لكف ينبغي اإلشارة إلى استعماؿ القكة، المتحدة
القانكنية ك األخبلقية تككف مبنية عمى حدكد يجب احتراميا ، ك إال أصبحت ضمف 

 .األعماؿ اإلرىابية 
   أركان الجريمة اإلرىابية: المطمب الثاني

لركف المادم ك الركف المعنكم ، إف لكؿ الجرائـ ميما اختمفت ركنيف أساسيف ، ا 
سنتطرؽ إلى الركف المادم في الفرع األكؿ ثـ  شيء بالنسبة لمجرائـ اإلرىابية نفس اؿك

 . الركف المعنكم في الفرع الثاني
:    الركن المادي :   األولالفرع 

                                                           

مجمس األمف في عالـ ..... أحمد عبد اهلل أبك العبلء، تطكر دكر مجمس األمف في حفظ السمـ ك األمف اؿ - 1
. 335،ص 2008،دار الجامعة الجديدة، مصر، (متغير

. 75-74جماؿ زايد ىبلؿ أبكالعيف، المرجع  السابؽ،ص  - 2
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كيقصد بو السمكؾ أك الفعؿ الخطير ك المحظكر الذم يصيب مصالح كشؤؤكف الدكلة   
ك تككف مممكسة ، فيك ليس  بضرر فالسمكؾ المادم حركة عضكية تصدر مف الفرد

مجرد نكايا ك اعتقادات ، بؿ ىي أفعاؿ مادية مكجية إلرتكاب الجرائـ ، فبل نفترض كقكع 
 .1جريمة دكف سمكؾ مادم مممكس

ع الجريمة ك التعرؼ عمى إلضافة إلى أىميتو مف حيث تيسير التدليؿ إلى كقكبا  
 .، كالسمكؾ يككف إما سمبي أك إيجابي 2مرتكبييا

االيجابي يتمثؿ في حركة مادية تصدر مف الجاني ، أما السمكؾ السمبي فيتمثؿ    
في االمتناع عف عمؿ ، ك النشاط اإلجرامي يتخذ أشكاؿ عديدة مثؿ تأسيس جماعة 
إرىابية منظمة ، ك يقصد بتأسيس جماعة ، كؿ نشاط يمكف أف يككف بصفة جماعية 

صد بو الترتيب ك جمع أعضاء الجماعة فيجعؿ ليا كياف ككجكد مادم ، أما التنظيـ يؽ
في ىيكؿ كاحد ك شامؿ يككف قادر عممى تنفيذ برنامجيا ة القياـ بأعماؿ إجرامية ، ك 

تعددة ، منيا تخطيط البرنامج ، التفكير ك التدبير ثـ ـالتنظيـ يتطمب أنشطة ايجابية 
 .كضع خطة شاممة لتحقيؽ األىداؼ المقررة 

بالمنظمة، ك ىك ثمرة  أما االنضماـ إلى جماعة إجرامية منظمة فيقصد بو االلتحاؽ  
اإليجاد ك القبكؿ بيف الجاني ك الجماعة اإلجرامية ، ك إف االتصاؿ بجماعة إجرامية 
منظمة يعتبر أحد أساليب االشتراؾ في الجريمة المنظمة ، ك يتـ االشتراؾ عف طريؽ 

ـ المساعدة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة ، ك إف السمكؾ ك التحريض ، االتفاؽ أك تقدم
النتيجة يجب أف يرتبطبرابطة سببية ، أم أف السمكؾ اإلجرامي كاف السبب في كقكع 

 . 3الضرر

                                                           

المقدمات  األساسية في القانكف الدكلي الجنائي ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الساحة عبد اهلل سميماف سميماف،  - 1
 .113،ص (ف.س.د) المركزية،الجزائر،

2
.115،.2008وأصل ، اإلرهاب الدولة في اطار  قواعد  القانون  الدولي العام  دار الجامعية،  الجديدة،مصر، سامي جاد  عبد الرحمان  -   

في ضكء  السياسة  الجنائية )  ،األحكاـ المكضكعية ك اإلجرائية لمجريمة المنظمة محمد عمي سكيمـ -3
. 27-25المعاصرة،دراسة ،
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  الركن المعنوي: الفرع الثاني 
في الجريمة اإلرىابية ، الركف المعنكم يتمثؿ في الجانب النفسي ، الذم يتككف مف   

لية أك شخصية ، ك التي ترتبط بالكاقعة المادية اإلجرامية ، فيك ذلؾ االتجاه عناصر داخ
غير المشركع لئلدراؾ ك اإلرادة الحرة نحك الكاقعة  اإلجرامية ، ك الركف المعنةم في 

، ك  1الجريمة اإلرىابية يتمثؿ في قصد إشاعة الرعب ك الخكؼ لدل أشخاص معينيف 
 .يتخذ الركف المعنكم صكرتيف 

القصد الجنائي ، ك يقصد بو عمـ الجاني بكافة الكاقائع المككنة لمجريمة ، إرادتو   
، ك القصد الجنائي لتحقيقيا ، فالقصد الجنائي يقـك عمى عنصريف ك ىما العمـ كاإلرادة 

 .2ينقسـ إلى عدة أنكاع مثؿ القصد العاـ كالقصد الخاص
ف الفعؿ الذم يرتكبو أمر محظكر ، ك فالقصد العاـ يعني أف يككف الجاني عمى عمـ بأ  

أف األسباب الذم أدت إلى أرتكابو غير مشركعة إما بنص صريح في القانكف أك بطبيعة 
الفعؿ ك حتى لـ يذكره القانكف بشكؿ صريح ، فإذف نككف أماـ القصد العاـ عندما يتكفر 

ـ ك اإلرادة أيضا كؿ مف العمـ ك اإلرادة ، أما القصد الجنائي الخاص فيك يقـك عمى العؿ
ك لكف لو عنصر آخر كىك تحقيؽ نتيجة، فالقصد الجنائي الخاص اكسع مف القصد 

 . 3الجنائي العاـ ، ألف القصد الخاص متكجو نحك نتيجة محددة
أما الصكرة الثانية مف الركف المعنكم فتتمثؿ في الخطأ الذم يعني اإلىماؿ أك الرعكنة   
يانا تقع دكف جنائي بؿ يكفي الخطأ ، ك ىذه الصكرة تجد أحعدـ االحتياط ، فالجريمة أك 

تطبيقيا في القانكف الكطني أكثر مف القانكف الدكلي ، ك ذلؾ ألف الجرائـ الدكلية ىي 
 .تقريبا بمجمميا جرائـ عمدية

 

                                                           

.  156سامي جاد عبد الرحماف ك أصؿ، المرجع السابؽ،  - 1
. 234-226عبد اهلل سميماف ، المرجع السابؽ،ص ص  - 2
 .234-226سالـ ركضاف المسكل،المرجع السابؽ،ص - 3



 

 

 

الفصل الثاني 
 



 التعاون الدولي لمكافحة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي       الفصل الثاني
 

 
 المجتمع عمييا يتفق دولية إستراتيجية الدولي اإلرىاب تمويل جريمة مكافحة تتطمب

 من ذلك1 الجريمة ىذه مثل لمكافحة األساسية الركيزة باعتباره المتحدة األمم غطاء تحت الدولي
 وحث الدولي، اإلرىاب تمويل مواجية عمى تعمل دولية وقرارات اتفاقيات عدة إصدار خالل
 االتفاقيات ىذه لكن األخيرة، ىذه عمى لمقضاء جيودىا ومضاعفة بيا االلتزام عمى الدول

 التي واإلقميمية الوطنية الجيود بدون الجريمة ىذه المحاربة لوحدىا تكفي ال الدولية والقرارات
 سنتناول المنطمق ىذا ومن ،2لمكافحتو الدولية المعايير وفق اإلرىاب تمويل قمع إلى تسعى
 جريمة محاربة وسائل ندرس ثم ،(أول مبحث) اإلرىاب تمويل جريمة لمواجية العالمي اإلطار
(. يثانال مبحث) الدولي اإلرىاب تمويل

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           

 اإلطار إشكالية حول دولي دراسي يوم إطار في ألقيت مداخمة ،"االرىاب لمكافحة الدولية اإلستراتيجيات عباس، شافعة - 1
 .27ص ،26/02/2014 بجاية، ميرة، الرحمان عبد جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية الدولي، اإلرىاب لمحاربة القانوني

 المجمة ، األمن ومجمس العامة الجمعية قرارات ضوء في الدولي اإلرىاب مكافحة في المتحدة األمم دور" نجيب، نسيب - 2
 .243ص ،2012 ،02 العدد وزو، تيزي معمري، مولود جامعة الحقوق كمية ، السياسية، والعموم لمقانون النقدية
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 الجهود الدولية لمحاربة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي :األول بحثالم
تقوم بو تتمثل الجيود الدولية لمحاربة جريمة تمويل اإلرىاب الدولي في الدور الذي 

المنظمات واالتفاقيات الدولية في ىذا المجال، ولممؤتمرات الدولية دور كبير في مواجية تمويل 
اإلرىاب وكذا المؤسسات الدولية، ومن ىذا المنطمق نتناول مسألة مكافحة جريمة تمويل 

ي ، دور المؤسسات الدولية ف(ولاأل المطمب)لي في إطار المنظمات الدولية اإلرىاب الدو
 .( المطمب الثاني)مكافحة تمويل اإلرىاب الدولي 

 جريمة تمويل اإلرهاب الدولي في إطار المنظمات الدولية كافحةم :األول مطمبال

تمعب المنظمات الدولية دورا فاعال في مواجية جريمة تمويل اإلرىاب الدولي، وتحت 
الدول عمى التعاون فيما بينيا من أجل تحقيق إستراتيجية دولية لمتصدي ليا والقضاء عمييا 

كما تدعوا الدول إلصدار قوانين وطنية تتماشى مع الجيود الدولية لمكافحة . ومعاقبة مرتكبييا
، وىذا ما سنتناولو من خالل دراستنا لدور منظمة األمم المتحدة في تجريم تمويل 1الجريمة 
في مكافحة جريمة ( األنتربول ) ثم دور منظمة الشرطة الجنائية ،( ولالفرع  األ )اإلرىاب 

 االتفاقيات و المؤتمرات الدولية ثم نتطرق إلى دور  ( الفرع الثاني )  تمويل اإلرىاب الدولي 
. ( لثثاالفرع ال )الدولي  اإلرىابة جريمة تمويل فحفي مكا

جهود منظمة األمم المتحدة في مجال مكافحة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي  :الفرع األول
تعتبر ىيئة األمم المتحدة التي أنشأت عمى أنقاض الحرب العالمية الثانية تجمي لمجيود  

الدولية في مجال إرساء تنظيم دولي عالمي يعني بتحقيق جممة من المقاصد التي تصب وعاء 
 .تحقيق السمم واألمن الدوليين الدائمين

األجيزة المتفاوتة ىذا المقصد المحوري الذي عيد بميمة تكريسة إلى مجموعة من 
والمتباينة السمطات واالختصاصات، يجد في جريمة مكافحة تمويل اإلرىاب الدولي تيديدا 

 .صارخا لو، مما يقع عمى عاتق ىذه األجيزة التزاما قانونيا بمجابية ىذه الجريمة
                                                           

 لنيل أطروحة مقارنة، دراسة:  واإلرىاب العنف أعمال من الناتجة أضرار عن لمدولة المدنية المسؤولية نذير، عميرش- 1
. 323.ص ،2011 قسنطينة، منتوري، جمعة السياسية، والعموم الحقوق كمية العام، القانون في الدكتوراه شيادة
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وىو ما استجابت لو كل من الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجمس األمن الدولي من 
: يميي سنعمل عمى استعراضيا تبعا فيمادارىما لجممة من القرارات في ىذا الصدد والتخالل اص

قرارات الجمعية العامة في مجال مكافحة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي من خالل  –وال أ 
  2006لسنة  61/  40القرار رقم  -1 

عن تمويل في ىذا القرار تكرر الجمعية العامة طمبيا إلى جميع الدول أن تمتنع 
األنشطة اإلرىابية أو تشجيعيا أو تدريبيا أو دعميا بأي وسيمة كانت تساعد اإلرىابيين عمى 
ارتكاب جرائميم، وتحث الدول بأن تكفل عمى توقيع عقوبات بحق مواطنييا أو غيرىم من 
األشخاص والكيانات داخل أراضييا، الذين يقومون عمدا بتقديم أو جمع األموال لصالح 

أو كيانات يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرىابية أو يعممون عمى تسييرىا أو أشخاص 
 .1يشاركون فييا، عمى أن تتناسب ىذه العقوبات مع الطابع الجسيم لتمك األعمال

نستشف من خالل ىذا القرار أن الجمعية العامة انتيجت نفس توجو االتفاقية الدولية 
المتعمق بتجميد مصادر تمويل  1373، والقرار رقم 1999لقمع تمويل اإلرىاب الدولي لعام 

اإلرىاب الدولي في تجريميا تمويل اإلرىاب الدولي، أين طمبت من الدول أن تمتنع عن تمويل 
األعمال اإلرىابية أو تشجيعيا أو توفير معسكرات لمتدريب أو تقدم المساعدة بأي وسيمة كانت، 

تالءم مع خطورة الفعل المرتكب من طرف أشخاص عقوبات جسيمة ت وحشت الدول عمى توقيع
طبيعية أو معنوية تعمل عمى تمويل جماعات أو منظمات إرىابية أو تقدم ليا المساعدة أو 

 .تشارك في األعمال اإلرىابية
 في مناسبة، تراىا التي العقوبات توقيع حرية لمدول ترك أنو القرار ىذا عمى يعاب ما

 أن الضروري من وكان الجريمة، مع تتناسب ال عقوبات توقع أن دولة ألي يمكن الحالة ىذه

                                                           

 الوثيقة الدولي، اإلرىاب عمى الدعاء إلى الرامية التدابير المتضمن ،2006 ديسمبر 4 بتاريخ الصادر 61/40 رقم القرار 1 -
 A/RES/61/457 : رقم
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 العمميات تمويل في تساىم التي والكيانات األشخاص عمى تسمط التي العقوبة نوع تحدد
. اإلرىابية

 .51/210 رقم القرار-2 
 الخطوات جميع اتخاذ الدول جميع من ،1الثالثة الفرعية فقرتيا في العامة الجمعية طمبت

 كان سواء اإلرىابية، والمنظمات الجماعات تمويل لمنع ومالئمة مناسبة تراىا التي الداخمية
 أو ثقافية أو اجتماعية أو خيرية منظمات طريق عن سواء مباشرة، غير أو مباشرة بطريقة
 بالمخدرات المشروع غير االتجار مثل مشروعة غير أنشطة في أيضا تعمل أو ذلك، تدعي

 اإلرىابية، األنشطة تمويل ألغراض األشخاص استغالل ذلك في بما األموال وابتزاز واألسمحة
 األموال تحركات لمنع تنظيمية تدابير اعتماد في الحالة اقتضت إذا خاصة بصفة والنظر
 .2ليا والتصدي فييا المشتبو
 ودعت الدولي، اإلرىاب تمويل تجريم عمى عممت العامة الجمعية أن تقدم ما خالل من نستشف
 ومصادر الدولية، والمنظمات الجماعات تمويل لقمة الداخمية قوانينيا في مكافحتو إلى الدول

 مشروعة غير أو الخيرية المنظمات مثل مشروعة مصادر من تكون أن يمكن متنوعة التمويل
 .الخ... واألسمحة بالمخدرات كاإلتجار
 عن الدولي اإلرىاب تمويل جريمة لمحاربة الدول دعى أنو القرار ىذا عمى يعاب ما

 دولية محاربة تحتاج الجريمة ىذه دولية، وليست وطنية جريمة وكأنيا الداخمية قوانينيا طريق
. القام ىذا في المبذولة الجيود نجاعة ضمان أجل من

 
 

 

                                                           

 الدولي، اإلرىاب عمى القضاء إلى الرامية بالتدابير المتعمق ،1997 ديسمبر 17 بتاريخ الصادر 51/510 رقم القرار - 1
 A/RES/51/510: رقم الوثيقة

.  126. ص سابق، مرجع سميرة، باشي - 2
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 اإلرهاب تمويل جريمة مكافحة مجال في الدولي األمن مجمس قراراتمن خالل   -ثانيا 
 الدولي

 1373 رقم القرار  -
 اإلرىاب تمويل بمكافحة الخاصة والتدابير القرارات من مجموعة عمى1 القرار اشتمل  

 قيام تجريم اإلرىابية، األعمال تمويل ووقف منع ،2 عمى الدول وحث أصولو وتجميد الدولي
الدول عمدا بتوفير األموال أو جمعيا بأي وسيمة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة،  ىذه رعايا

أو في أراضييا لكي تستخدم في أعمال إرىابية، القيام بدون تأخير بتجميد األموال وأي أصول 
مالية أو موارد اقتصادية ألشخاص يرتكبون األعمال اإلرىابية أو يحاولون ارتكابيا، أو يتحكم 

ورة مباشرة أو غير مباشرة ىؤالء األشخاص أو تمك الكيانات التي تعمل لحساب فييا بص
األشخاص والكيانات أو بتوجيو منيم، بما في ذلك األموال المستمدة من الممتمكات التي يمتمكيا 

، 3اإلرىابيون ومن يتورط معيم من أشخاص وكيانات أو األموال التي تدرىا ىذه الكيانات 
اتخاذ التدابير المناسبة وفقا لألحكام ذات الصمة من القوانين الوطنية والدولية بما في ذلك 

 4المعايير الدولية 
بتحميل القرار نجد أنو نص عمى ثالث وسائل أساسية لمكافحة جريمة تمويل اإلرىاب 

قف تقديم أي منع وقمع تمويل النشاطات اإلرىابية وتجريم مصادر التمويل، و: الدولي أال وىي

                                                           

 المنظمات أموال وتجميد اإلرىاب تمويل بمكافحة المتعمق ،2001 سبتمبر 28 بتاريخ الصادر 1373 رقم القرار - 1
 S/SER/1368:رقم الوثيقة اإلرىابية،

 مجرد انو البعض برى بحبست القانوني، المستوى عمى سيما ال لمجدل المثيرة المجمس قرارات أكثر من 1373 القرار يعتبر -
 وسيمة مجرد اعتبره اآلخر والبعض الشأن، ىذا في الدول واجبات. وتحدد الدولي، اإلرىاب مكافحة عمى تعمل قانونية الية

=  من مجموعة متضمنا السابع الفصل بموجب صادر فالقرار األمريكية، لمييمنة وتسخيرىا الصغرى الدول عمى لمضغط جديدة
 ، الدولية المتغيرات ظل في الدولي اإلرىاب حسين، أحمد سويدان:  ذلك في أنظر بيا، اإللتزام الدول عمى يتوجب اإلجراءات

. 153-154ص ،2009 بيروت، الحقوقية، الحمبي منشورات الثانية، الطبعة
. 39.ص سابق، مرجع اإلرىاب، وتمويل األموال غسل مكافحة في الدولي التعاون صالح، السعد- 2
 171-172ص ،2012 عمان، والتوزيع، لمنشر وائل دار المقاومة، وشرعية الدولي اإلرىاب يوسف، حسن محمد محيسن -3
 ، بيروت والتوزيع، والنشر لمدراسات الجامعية المؤنسية العام، الدولي القانون ضوء في والمقاومة اإلرىاب كمال حماد -4

 .58. ص ،2003
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دعم ومساندة لمكيانات واألشخاص المتورطة في األعمال اإلرىابية، إلتزام الدول بتبادل 
 .المعمومات والتعاون فيما بينيا لمواجية تمويل اإلرىاب الدول

من خالل االلتزامات التي أقرىا مجمس األمن في ىذا القرار يتبين لنا أن مجمس األمن 
لمدول بإلزاميا عمى إصدار قوانين وطنية لمحاربة تمويل اإلرىاب يتدخل في الشؤون الداخمية 

 .1الدولي بحسب المعايير الدولية التي أقرىا القرار
ىذا القرار لم يأتي بشيء جديد ألن كل األمور التي تطرق إلييا في مجال مكافحة 

اب الدولي العام جريمة تمويل اإلرىاب الدولي أشارت إلييا االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلره
 1566القرار رقم  -2. 1999

بمجموعة من االلتزامات بدعوا فييا الدول لمتعاون فيما بينيا لمعثور عمى أي  2جاء القرار
شخص يقوم بتمويل اإلرىاب أو يدعميا أو يشارك في التمويل أو يخطط لمعمميات اإلرىابية، 

لجنة مكافحة اإلرىاب لقمع ومنع تمويل  وضرورة التعاون بين المنظمات الدولية واإلقميمية مع
إنشاء فريق عمل مشكل من أعضاء مجمس األمن كمف بميمة وضع توصيات  اإلرىاب، تم

وتقديميا لمجمس األمن عن األشخاص والكيانات التي تقوم بتمويل اإلرىاب الدولي، ووضع 
بية الحصول عمى إجراءات فعالة لتقديميم إلى العدالة، ومنع الجماعات والمنظمات اإلرىا

 3األسمحة ومراقبة حركة تنقل رؤوس أمواليم 
يتضح لنا من خالل تفحص فحوى القرار أن الجديد الذي أتی بو ىو دعوة المنظمات 
الدولية واإلقميمية لمتعاون مع لجنة مكافحة اإلرىاب لقمع تمويل اإلرىاب الدولي، وعمل كذلك 

األمن أوكل إليو ميمة وضع توصيات عمى إنشاء فريق عمل مشكل من أعضاء مجمس 
من األشخاص والكيانات التي تقوم بتمويل العمميات اإلرىابية، واتخاذ  وتقديميا لمجمس األمن

إجراءات فعالة لتسميميم لمعدالة من أجل معاقبتيم عمى الجرائم التي ارتكبوىا ، ومراقبة حركة 
                                                           

 . 263 ،262. ص سابق، مرجع ، نجيب نسيب  - 1
 S/RES/5053: رقم الوثيقة وتمويمو، اإلرىاب بمكافحة المتعمق ،2004 أكتوبر 8 بتاريخ الصادر ،1566 رقم القرار - 2

 الدولي القانون في الماجستير شيادة لنيل مذكرة الدولي، اإلريان مكافحة وقوانين الدولي التعاون أسال، صويمح بن3 -
. 84 ،83 ص قسنطينة، منتوری، جامعة السياسية، العموم و الحقوق الدولية،كمية العالقات العام،تخصص



 التعاون الدولي لمكافحة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي       الفصل الثاني
 

حصول عمى األسمحة وأي مصادر أخرى تنقل األموال، ومنع الجماعات والمنظمات اإلرىابية ال
. تساىم في تمويل أنشطتيم اإلرىابية

عالوة عمى ذلك إن االختصاصات الجديدة التي يتمتع بيا المجمس في مجال مكافحة 
تمويل اإلرىاب الدولي ما ىي إال تدابير استعجالية بفرض عقوبات عمى الدول المخالفة، 

قانونية موحدة في مجال مواجية تمويل اإلرىاب موجية لتحقيق أىداف أكثر مما ىي قواعد 
الدولي، ويرجع السبب في ذلك إلى ىيمنة الدول الكبرى في توجيو السياسية الدولية لمواجية 

 .1تمويل اإلرىاب الدولي 
في مجال مكافحة جريمة ( األنتربول)جهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية  :يثانالفرع ال

تمويل اإلرهاب الدولي 
تمعب الشرطة الجنائية الدولية دور فعال في مجال مكافحة ومنع جرائم اإلرىاب الدولي 
بمختمف أنواعيا بشرط أال تكون الجريمة ذات طابع سياسي أو ديني أو عنصري، وذلك من 

، عن طريق مكاتب األنتربول 2خالل جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بالجريمة والمجرمين
، ولتحديد نوع الجريمة 3في جميع الدول األعضاء في المنظمة  الموجودة المركزية الوطنية

اإلرىابية، ومن أجل تحقيق أىداف المنظمة عممت عمى امتالك قاعدة بيانات كمبيوترية 
مصدرىا المعمومات الواردة عن المكاتب الوطنية والمعمومات التي تنشرىا وسائل االعالم عن 

. 4من صحتيا الجرائم االرىابية بعد التأكد
 

                                                           

تختص بتجريم تمويل  الدولي و اتخذت  عدة  خطوات   1373تجدر اإلشارة أّن لجنة اإلرىاب المنشأة  بموجب  القرار  - 1
تجميد  مصادر  التمويل،تبادل المعمومات مع حكومات الدول األخرى عن أي  جماعة  إرىابية  تمارس  أعمال  :  من أجل  

رىابية  عمى الحصول  عن أي  دعم  مالي  أو المساندة  ،التزام الدول  بتجريم إرىابية أو تخطط  ليا ،منع  الجماعات  اإل
مأخوذ  من الموقع "  لجنة  مكافحة ا؟إلرىاب"  تمويل اإلرىاب  الدولي  و تقديم مرتكبييا لمعدالة،أنظر  في ذلك تقرير 

 .   14:22عمى الساعة 08/08/2019تم االطالع عميو يوم    WWW.UN.ORG.AR.SC.CTC: اإللكتروني 
 عمان، والتوزيع، لمنشر الثقافة دار المقارنة، الجزائية التشريعات في مكان وسبل اإلرىاب جريمة شياب، فالح ىيثم - 2

. 263. ص ،2010
. 209.ص سابق، مرجع اإلرىاب، وتمويل األموال غسل مكافحة في الدولي التعاون صالح، السعد - 3
. 116.ص سابق، مرجع نجيب، نسيب - 4

http://www.un.org.ar.sc.ctc/
http://www.un.org.ar.sc.ctc/
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دور االتفاقيات والمؤتمرات الدولية في محاربة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي  :لثالثاالفرع 
في إطار الجيود الدولية الرامية إلى مكافحة تمويل اإلرىاب الدولي، عمدت المجموعة 

الدولية إلى إبرام االتفاقية الدولية المعنية بتجريم تمويل اإلرىاب الدولي، وحث الدول عمى 
، وأكدت كذلك المؤتمرات الدولية عمى 1ضرورة التعاون فيما بينيا لمقضاء عمى جرائم التمويل 

التعاون الدولي لمقضاء عمى مثل ىذه الجريمة بإتباع المعايير الدولية والبرامج األساسية  أىمية
، وىذا ما سنتطرق إليو من خالل دراسة االتفاقية الدولية لقمع تمويل 2المنوطة ليذا الغرض 

، بعد ذلك (ثانيا)، ثم نتناول المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرىاب (أوال)  1999اإلرىاب لسنة 
(. ثاالث)حة غسل األموال وتمويل اإلرىاب درس المؤتمر الدولي األول لمكافن

  1999االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام  -أوال
تعتبر االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب الدولي الركيزة األساسية لمكافحة جريمة 

تمويل اإلرىاب الدولي باعتبارىا جريمة مستقمة قائمة بحد ذاتيا، وذلك من خالل تجريميا لعدة 
 :نذكرىا فيما يمي 3أفعال 

مباشرة أو غير يرتكب جريمة بمفيوم ىذه االتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيمة كانت " 
مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادتو بتقديم أو جمع أموال بنية استخداميا أو ىو يعمم أنيا 

: تستخدم كميا أو جزئيا لمقيام
بعمل بشكل جريمة في نطاق إحدى المعاىدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في  -أ

.  ىذه المعاىدات
موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابتو  بأي عمل آخر ييدف إلى التسبب في -ب 

بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون ىذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب 

                                                           

 196. ص سابق، مرجع عرفة، السيد محمد - 1
 الرياض، الوطنية، فيد الممك مكتبة فيرسة أساليبيا، وتطوير اإلرىاب مكافحة أجيزة تحديث الدين، محب مؤنس محمد - 2

. 203.ص ،2006
 لنيل أطروحة االنفرادية، الدولية الممارسات وواقع الدولي القانون فاعمية بين الدولي اإلرىاب مكافحة آليات عمي، لونيسي - 3

. 147.ص ،2012 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية القانون، في الدكتوراه شيادة
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نزاع مسمح، عندما يكون غرض ىذا العمل بحكم طبيعتو أو في سياقو موجيا لترويع السكان أو 
. 1..اع عن القيام بوإلرغام حكومة أو منظمة دولية عمى القيام بأي عمل أو االمتن

من االتفاقية الدول األطراف تقرير واليتيا القضائية عمى جريمة تمويل ( 7)ألزمت المادة  -
، ومعاقبة األشخاص المتيمين بتمويل اإلرىاب أو يشاركون فييا أو يخططون 2اإلرىاب الدولي 

. 3تيمليا أو يساىمون في إرتكابيا، ويتوجب عمى الدول تسميميم لمعدالة لمحاكم
من خالل نصوص ىذه االتفاقية يتضح لنا أن جريمة تمويل اإلرىاب الدولي يمكن  

إرتكابيا من طرف عدة أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو إعتباريين، كما أن مصادر تمويل 
اإلرىاب متنوعة فقد تكون مشروعة أو غير مشروعة، يساىم أو يشارك في ارتكابيا أفراد أو 

ة تقوم بجمع األموال أو تقدميا لممنظمات اإلرىابية وىي عمى عمم مجموعات أو منظمات إرىابي
أن ىذه األموال تقدم جزئيا أو كميا ليذه األخيرة من أجل تمويل أنشطتيا واقتناء المعدات 

 .الالزمة لتنفيذ خططيا وتحقيق أىدافيا 
ما  إن نطاق تحديد الجرائم المنصوص عمييا في االتفاقية يتضمن العنصر الدولي وىذا
يقمل من فاعمية وأىمية االتفاقية، كان من األولى بواضعي نصوص االتفاقية عدم اشتراط 

العنصر الدولي التطبيق أحكاميا ألنو في كثير من األحيان معظم جرائم تمويل اإلرىاب تكون 
. . ذو طابع محمي 

تماشية مع تمزم االتفاقية الدول بتطبيق أحكاميا في قوانينيا الداخمية ويجب أن تكون م
المعايير الدولية لمكافحة تمويل اإلرىاب الدولي، وتحث الدول كذلك عمى ضرورة التعاون فيما 

الزمة لتحديد المعامالت ، وتطمب من البنوك إتخاذ التدابير ال4بينيا لقمع ىذه الجريمة
 5المشبوىة

                                                           

 لقمع الدولية االتفاقية من ،2 المادة نص راجع االتفاقية، جرمنيا التي الدولي اإلرىاب تمويل جرائم حول أكثر لمتفصيل - 1
. 1999 لعام اإلرىاب تمويل

. 149. ص سابق، مرجع عمي، لونيسي - 2
3  - voir : ABC des Nations Unies, Département de l'information des Nation Unies, New York, 2001, p.320. 

. 150-148.  ص ص سابق، مرجع عمي، نونيسي - 4
5 - Voir : ABC des nations Unies, OP. cit, p. 312. 
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المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب  -ثانيا
فيفري  8-5ؤتمر بالمممكة العربية السعودية بتاريخ عمدت المجموعة الدولية إلى عقد م

، دعا ىذا األخير إلى ضرورة التعاون الدولي لتبادل المعمومات فيما بين الدول حول 1 2005
العمميات اإلرىابية، وتكثيف الجيود عمى المستوى الوطني واإلقميمي لمتنسيق بين األجيزة 

تجار باألسمحة والمتفجرات، وأكد كذلك عمى المختصة بمكافحة اإلرىاب وغسل األموال واإل
ضرورة تنمية وتطوير القوانين الوطنية لمكافحة اإلرىاب وأخذ اإلجراءات الالزمة المتماشية مع 

بين المؤتمر أن اإلرىاب لو عالقة مع أخطر الجرائم . الصكوك الدولية المحاربة جرائم اإلرىاب
ريمة تيريب المخدرات وجريمة تيريب األسمحة، جريمة غسل األموال، ج :الدولية المتمثمة في

:  وقد صدر عن المؤتمر توصيات تناولت تمويل اإلرىاب نذكرىا فيما يمي
، 1267تشكل قرارات مجمس األمن أرقام : " تنص عمى مايمي 13التوصية رقم  -

أساسا متينا وشامال لمكافحة اإلرىاب عمى النطاق العالمي،  1566، 1373،1526،1540
وتقدم ىذه القرارات خطة واضحة لمخطوات الواجب إتخاذىا، ويتعين عمى جميع الدول إتخاذ 
جميع اإلجراءات الضرورية بيدف اإلستجابة الكاممة ألحكام قرارات مجمس األمن الموضحة 

. أعاله
تشجيع البمدان عمى التنفيذ الكامل لممعايير الدولية الحالية : " تنص عمى 18التوصية رقم  -
كافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرىاب السيما فريق العمل المالي المعني بالتوصيات لم
ومعاىدات األمم المتحدة وقرارات مجمس األمن ذات الصمة باإلضافة إلى أفضل ( 40+9)

الممارسات لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب من خالل تعزيز جيود صندوق النقد الدولي 
في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب، وتشجيع الدول التي ال تخضع لمتقييم والبنك الدولي 

المشترك لفريق العمل المالي أو األجيزة اإلقميمية لفريق العمل المالي لمتطوع لمتقييم بواسطة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعمل عمى تطوير وحدات االستخبارات المالية التي 

                                                           

    : 13WWW.CTIC.ORG.SA ةااللكتروني الموقع عمى اإلرىاب لمكافحة الدولي المؤتمر:  أنظر - 1

http://www.ctic.org.sa/
http://www.ctic.org.sa/
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وانضمام ىذه الوحدات إلى المجموعة ( Egmont)ومعايير مجموعة إجمونت  تستجيب لتعريف
. 1. التبادل الخبرات والتجارب والمعمومات العممية

المؤتمر الدولي األول لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب : ثالثا
، نظم من طرف إتحاد 2006مارس سنة  23-22انعقد المؤتمر في القاىرة بتاريخ 

العربية ووزارة الخزينة األمريكية، وىو عبارة عن أول مبادرة دولية نظمت من أجل المصاريف 
تطوير وتعزيز طرق مكافحة تمويل اإلرىاب وغسل األموال خاصة في الشرق األوسط وشمال 

: اشتمل المؤتمر عمى عدة موضوعات نذكرىا فيما يمي. 2إفريقيا
وتمويل اإلرىاب في القطاع ضمان تطوير وتطبيق مكافحة جريمتي غسل األموال 

الخاص، وتطبيق األحكام الرقابية لمحاربتيا في ىذا القطاع، العمل عمى تطوير ضوابط غسل 
األموال المؤسسية لمخدمات والمنتجات ذات المخاطر األعمى، وتطوير كذلك ضوابط تمويل 

ات غسل اإلرىاب المؤسسية، وضع مقومات وعناصر أساسية في برامج فعالة لمكافحة عممي
دارة المخاطر، ضف إلى ذلك دور البنوك اإلسالمية  األموال وتمويل اإلرىاب المركبة، وتقييم وا 

. 3في محاربة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرىاب
دور المؤسسات الدولية في مكافحة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي  :مطمب الثانيال

قنة لمحاربة جريمة تمويل تسعى المؤسسات الدولية إلى وضع خطة مدروسة ومت
اإلرىاب الدولي عن طريق إتباع المعايير الدولية لمواجية ىذه الجريمة، وتشجيع الدول عمى 

: تطبيقيا وتحسين التدابير المتخذة في ىذا الشأن من خالل 
تجريم تمويل اإلرىاب، تعزيز التعاون الدولي والوطني، تجميد أصول الجريمة، واألخذ 

، وفي ىذا الصدد نقوم بدراسة دور 4المتعمقة بمكافحة تمويل اإلرىاب الدولي  بالتوصيات التسع

                                                           

 .نفس المرجع  - 1
. 106. ص سابق، مرجع أمال، صويمح بن - 2
. 270. ص سابق، مرجع اإلرىاب، وتمويل األموال غسل مكافحة في الدولي التعاون صالح، السعد - 3

4 - Voir :Rapport du groupe de travail de l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, «La lutte contre le 

financement du terrorisine », Site internet visité le 02/07/2015 à 03:33 :WWW.un.org/fr/. 
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، ثم (ولالفرع األ)صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجال مواجية تمويل اإلرىاب الدولي 
(. ثانيالفرع ال )فريق العمل المالي الدولي  نتناول توصيات

والبنك الدولي في مكافحة جريمة تمويل اإلرهاب جهود صندوق النقد الدولي   :ولالفرع األ 
الدولي 

إعترف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأىمية التوصيات األربعين والتوصيات التسع 
الخاصة بإجياض جريمة تمويل اإلرىاب واعتبرىا الحجر األساسي لمكافحة جريمة تمويل 

دولي والبنك الدولي، والييئات الرسمية قام صندوق النقد ال 2002خالل سنة 1اإلرىاب الدولي 
األخرى بالتشاور مع الييئات اإلقميمية لوضع منيجية لتقييم التوصيات األربعين والتوصيات 

، أصفر عن ىذا التقييم إنجاز طريقة (GAFI)الخاصة التي أصدرىا فريق العمل المالي الدولي 
ون الدولي لمحاربة تمويل لتعاشاممة يجب استعماليا في التقييمات المشتركة في مجال ا

إن اليدف من وضع المنيجية الشاممة سد الثغرات الموجودة في إجراءات تقييم التعاون .اإلرىاب
: الدولي لمواجية تمويل اإلرىاب، ويتضح ذلك فيما يمي

تفعيل وتوحيد طرق محاربة تمويل اإلرىاب الدولي في مختمف أنحاء العالم واإللتزام  -
بالتوصيات األربعين والتوصيات التسع الخاصة، والعمل عمى إيجاد البات قانونية لإللتزام بيا 

في األنظمة التشريعية والقضائية لكل دولة، واألخذ بالمعيار الثاني عشر الذي أقره البنك الدولي 
يجب أن يتم تدريب السمطات القضائية : " صندوق النقد الدولي الذي ينص عمى مايمي و

المسؤولة عن التحريات واإلجراءات المتخذة في شأن التجميد والمصادرة واالستيالء عمى 
، وضع استراتيجية دولية من أجل تبادل المعمومات بين المؤسسات المالية 2". الممتمكات 

يل عن طريق تحديد برامج توضح األساليب المعتمد عمييا في البنوك لمكافحة جرائم التمو
لضمان طريقة ناجحة وفعالة لمحاربتيا ، وينبغي عمى الدول اإللتزام بقرارات مجمس األمن 
واالتفاقيات الدولية ذات الصمة، ووضع إجراءات وقائية داخل المؤسسات المالية التقييم 

                                                           

. 230ص سابق، مرجع عياد، حامد عمي سامي - 1
. 102 ص سابق، مرجع محمد، عادل السيوى - 2
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تمويل اإلرىاب، وتشجيع التعاون الدولي بين وحدات اإلجراءات المتخذة لمواجية جريمة 
  1االستخبارات المالية عن طريق تبادل المعمومات فيما بينيا فيما يتعمق بقضايا تمويل اإلرىاب

  (GAFI)توصيات فريق العمل المالي الدولي   :الفرع الثاني 
من أجل مكافحة  1990عمى وضع أربعين توصية سنة  2أقدمت مجموعة العمل المالي

  صيات خاصة بمحاربة تمويل اإلرىابأصدرت ثماني تو 2001غسل األموال، وفي أكتوبر 
 :وتتضمن ىذه التوصيات مايمي3 2004التي أصبحت تسعة سنة 

يجب عمى جميع الدول اتخاذ تدابير فورية إلقرار وتطبيق دون قيود اتفاقية األمم المتحدة 
، كما ينبغي عمييا أن تنفذ فورا قرارات األمم المتحدة الخاصة 1999لقمع تمويل اإلرىاب لسنة 

، وتعمل عمى 1373بمنع وقمع تمويل األعمال اإلرىابية، خاصة قرار مجمس األمن رقم 
تأكد ما إذا كانت ليا عالقة بغسل األموال، ويتعين عمى جميع الدول اتخاذ تجريميا وت

                                                           

. 206-194.  ص ص سابق، مرجع اإلرىاب، وتمويل األموال غسل مكافحة في الدولي التعاون صالح، السعد: راجع - 1
 لمكافحة المالية المؤسسات بو تساىم أن يجب الذي الدور يوضح اإلرىاب تمويل بمحاربة المتعمق وولفسبيرج بيان إن  -

 بقمع المختصة السمطات بين المعمومات وتبادل التعاون ضرورة عمى أيضا ويؤكد العويصة، المشكمة ىذه حل بيدف الجريمة
 اإلرىابيين أسماء قوائم تفحص طريق عن العمالء المعرفة واجراءات سياسات وتعزيز المالية، والمؤسسات اإلرىاب تمويل

 إذا ما حالة في خاصة مشبوىة، بأنشطة الكشف عند الالزمة اإلجراءات تطبيق البنوك عمى وينبغي بيم، المشتبو أو المعروفين
=  ىذا أكد وقد. اإلرىاب تمويل في استعممت أنيا المختصة السمطات حددتيا أنشطة أو قطاعات في يعمل المعني العميل كان
:  ذلك في أنظر الدولي، المالي العمل فريق عن الصادرة الخاصة التسع بالترصيات وااللتزام الدولي التعاون ضرورة عمى البيان
. 118. ص سابق، مرجع محمد، عادل السيوى

 غسل لمكافحة دولية معايير تضع 1998 سنة أنشئت دولية حكومية منظمة بأتو الدولي المالي العمل فريق تعريف يمكن- 2
 تحدد أنيا كما بيا، لاللتزام الدول تشجيع عمى وتعمل المعايير ليذه أعضائيا إمتثال بتقييم وتقوم اإلرىاب، وتمويل األموال

 مجمس) إقميميتين ومنظمتين دولة 32 عضويتيا في وتضم اإلرىاب وتمويل األموال غسل محاربة تواجو التي التيديدات
 في نمطو عمى تعمل إقميمية ىيئات ثمانية مع وثيقة بصورة المالي العمل فريق ويعمل ،( األوروبية والمفوضية الخميجي التعاون
 180 صادقت.  الجنوبية أمريكا إفريقيا، وشمال األوسط الشرق أروبا، الكاريبي، البحر اليادي، المحيط ، أسيا إفريقيا، مناطق
 تمويل محاربة األموال غسل مكافحة" کوکر، دي ولويس إيسرن جنيفر: عن نقال المالي، العمل فريق توصيات عمى دولة

 أغسطس ،56 رقم الفقراء، لمساعدة االستشارية المجموعة إصدارات ، المالية والنزاىة المالي اإلشتمال تعزيز:  اإلرىاب
عمى الساعة  15/04/2019تم االطالع عميو  يوم  www.cgap.org:االلكتروني الموقع من مأخوذة وتيقة ،2. ص ،2009
17:22. 

3 -  Les recommandations du GAFI, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 

et financement du terrorisme et de la proliferation, Février 2012, p.7, Site internet visité le 01/07/2015 à 

02:24: www.fatf-gafi.org. 
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اإلجراءات الالزمة لتجميد األموال واألصول األخرى لإلرىابيين، والذين يمولون اإلرىاب، 
والمنظمات اإلرىابية طبقا لقرارات األمم المتحدة المتعمقة بمحاربة تمويل اإلرىاب ، ضف إلى 

دولة اعتماد وتطبيق التدابير الضرورية بما فييا التدابير التشريعية التي ذلك يتعين عمى كل 
تمكن السمطات المختصة من تجميد ومصادرة الممتمكات المستخدمة في تمويل العمميات 

. 1اإلرىابية
إذا كانت المؤسسات المالية أو غيرىا من منشآت األعمال أو الجيات الخاضعة 

غسل األموال، تشك أو لدييا أسباب معقولة لمشك في أن األموال لاللتزامات المتعمقة بمحاربة 
مرتبطة أو استخدمت في تمويل اإلرىاب، أو األعمال اإلرىابية، أو المنظمات اإلرىابية، ففي 
ىذه الحالة ينبغي عمييا اإلبالغ فورا عن شكوكيا إلى السمطات المعنية، ويجب عمى كل دولة 

عاىدة أو اتفاق أو غيرىا من آليات المساعدة القانونية المتبادلة أن تقدم لدولة أخرى بناء عمى م
ممكن من المساعدة فيما يخص تنفيذ قوانين جنائية أو مدنية،  أو تبادل المعمومات، أقصى حد

والتحقيقات اإلدارية التي ليا عالقة بتمويل اإلرىاب واألعمال اإلرىابية والمنظمات اإلرىابية، 
خذ جميع التدابير الالزمة لمتأكد من أنيا ال توفر أي مالذ لألشخاص ويجب عمى الدول أن تت

المتيمين بتمويل اإلرىاب، أو األعمال اإلرىابية، أو المنظمات اإلرىابية، وينبغي عمييا أن 
 .تتخذ اإلجراءات الضرورية لتسميم ىؤالء األشخاص

الطبيعيين أو  يتعين عمى كل دولة اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن كل األشخاص
االعتباريين بما فييم الوكالء الذين يقدمون خدمات نقل األموال أو القيمة عن طريق نظام أو 

شبكة غير رسمية، ممزمون بالحصول عمى ترخيص أو التسجيل في السجل، ويخضعون 
لتوصيات مجموعة العمل المالي التي تنطبق عمى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، 

ين عمى كل دولة التأكد من أن األشخاص أو الييئات التي تقدم الخدمة بصورة غير مباشرة ويتع
. 2يخضعون لعقوبات إدارية أو مدنية أو جنائية

                                                           
1  - voir : Norme de GAFI, Les IX recommandations spéciales, 22 Octobre 2004, p. 2. Site internet visité le 
12/04/2019 al5:43 : WWW. Fatf- gafi.org.   
2 - Voir : Norme de GAFI, Les IX recommandations spéciales, Op.cit, p.3. 
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وينبغي عمى جميع الدول اتخاذ اإلجراءات الالزمة تمزم المؤسسات المالية بما فييا مؤسسات 
اإلسم، العنوان )ل والمراسالت المستخدمة تحويل األموال بتقديم معمومات دقيقة في نقل األموا

، وينبغي إبقاء ىذه المعمومات مع التحويل أو الرسالة المتعمقة بيا من خالل (ورقم الحساب 
. 1نظام الدفع

كما يجب عمى جميع الدول اتخاذ التدابير الضرورية لمتأكد أن المؤسسات المالية 
ف عن نشاطات تحويل األموال المشبوىة ومؤسسات تحويل األموال تقوم بمراقبة شاممة لمكش
(. اإلسم، العنوان ورقم الحساب )التي تحتوي عمى معمومات عن الشخص المحول 

يجب عمى جميع الدول مراجعة مدى كفاية القوانين والموائح التنظيمية الخاصة 
بالمؤسسات التي يمكن استغالليا لتمويل اإلرىاب خاصة المنظمات الخيرية، كما يجب أن 

تأكد أنو ال يمكن استغالل ىذه المؤسسات، من قبل المنظمات اإلرىابية التي تتخذ وضعية ت
مؤسسات مشروعة، استغالل المؤسسات الشرعية كقنوات التمويل اإلرىاب بما في ذلك منع 
تجميد األموال، إخفاء أو طمس التحويالت السرية لألموال المخصصة ألغراض مشروعة 

. بيةلتمويل المنظمات اإلرىا
يجب عمى الدول إتخاذ التدابير الالزمة الكتشاف وسائل النقل المادي لمعممة واألدوات 

. المالية القابمة لمتداول لحاممو عبر الحدود بما في ذلك نظام اإلعالن أو وسائل االتصاالت
من كما ينبغي عمى الدول التأكد من أن سمطاتيا المختصة تتمتع بالسمطة القانونية التي تمكنيا 

وقف أو تقيد العممة أو األدوات المالية القابمة لمتداول لحاممو المشتبو فييا في تمويل اإلرىاب أو 
غسل األموال، أو اإلعالنات الكاذبة، ويتعين عمييا ضمان وجود عقوبات مناسبة تطبق عمى 

 الذين يقدمون بيانات كاذبة فيما يخص تمويل اإلرىاب وغسل األموال، ويجب أن األشخاص
تتخذ كذلك تدابير تشريعية تتماشى مع التوصية الثالثة والتوصية الخاصة الثالثة التي من شأنيا 

 .2أن تمكن من مصادرة تمك العممة أو األدوات المالية

                                                           
1 20S. ibid, p.3. 
2
 . Voir : Norme de GAFI, Les IX recommandations spéciales, Op.cit, p.3,4. 
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تجدر اإلشارة إلى أنو عندما صدرت التوصية الخاصة التاسعة، قامت المجنة المالية لمحاربة 
والمذكرة التفسيرية لمتوصية  19من التوصية ( 1)الفقرة غسل األموال وتمويل اإلرىاب بحذف 

حتى يكون ىناك اتساق داخمي بين توصيات المجنة المالية لمكافحة غسل األموال وتمويل  19
: كاالتي 19اإلرىاب، ليصبح النص المعدل التوصية 

الية ينبغي عمى الدول أن تبحث عن جدوى وفائدة وجود نظام يسمح لمبنوك والمؤسسات الم -
األخرى والوسطاء إخطار ىيئة قومية مركزية عن طريق قاعدة بيانات مبرمجة عن جل 
العمميات المحمية والدولية لتحويالت العممة التي تفوق الكمية المحدودة، ويمكن لمسمطات 
المختصة استعماليا في حاالت تمويل اإلرىاب أو غسل األموال، بشرط توافر ضمانات 

. 1معموماتاالستخدام السميم لل
االليات اإلقميمية لمكافحة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي : الثاني  بحثالم

لقد بذلت جيود كبيرة عمى المستوى اإلقميمي لمحاربة عمميات تمويل اإلرىاب من أجل 
مواكبة الجيود والمعايير الدولية المتخذة ليذا الغرض، وتعزيز التعاون الدولي واإلقميمي لمكافحة 

، ومن 2ويل اإلرىاب الدولي، وضمان نجاعة التدابير المتخذة لمواجية ىذه األخيرة جريمة تم
 المطمب )بدراسة االتفاقيات اإلقميمية لمحاربة جريمة تمويل اإلرىاب الدولي  م ىذا المنطمق نقو

                                                           

. 35.ص سابق، مرجع ، أكبر عمي زىير:  أنظر - 1
 مخاطر لمواجية الدولي التعاون ضرورة عمى يؤكد المتحدة األمم لييئة اإلرىاب بمكافحة المعني العمل فريق أن اإلشارة تجدر
 لمكافحة الدولية بالمعايير واإللتزام لمحاربتو تنظيمية لوائح وضع عمى والعمل لمكافحتو، فعالة تدابير واتخاذ اإلرىاب تمويل
 األموال غسل لمكافحة الدولي المالي العمل مجموعة بتوصيات اإللتزام الدول جميع عمى ويتعين اإلرىاب، تمويل جريمة
 التمويل، مصادر لتجفيف األساسي الحجر بمثابة لحنيا اإلرىاب تمويل بسدارية الخاصة التسع والتوصيات اإلرىاب وتمويل
( 2006 سنة  61/288 رقم والقرار ،2005 سنة 1617 رقم القرار) األمن مجمس قرارات في بيا معترف التوصيات وىذه

 واالتفاقيات الدولية بالمعايير واإللتزام الوطنية جيودىا تكثيف عمى تعمل أن دولة كل عمى وينبغي العامة، الجمعية وقرارات
 وتجميد مرتكبيا حق في صارمة عقوبات ووضع الجريمة ىذه بمكافحة الخاصة القوانين من جممة إرساء الشأن، بيذا المتعمقة
 القطاعات مع كذلك التعامل ويجب المعنية، والسمطات المالية المؤسسات بين المعمومات وتبادل ومصادرتيا، األموال أصول
: راجع ، الطمب عند يقدمونيا التي المعمومات وتوضيح الخاصة

- Rapport du groupe de travail de l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, « Les mesures de lutte contre le 
financement du terrorisme », Octobre 2009. pp.+-10, Site internet visité le 2/07/2015 à 3 : 36:www.UN.org 
terrorisme et laskforce. 
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، بعد ذلك تناول االتفاقيات العربية لمحاربة عمميات تمويل اإلرىاب ودور مجمس وزراء (ولاأل
 (.يثانالالمطمب )الداخمية العرب في مواجيتيا 

االتفاقيات اإلقميمية لمحاربة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي :  األول  مطمبال
لقد صدرت عدة اتفاقيات إقميمية تناولت جريمة تمويل اإلرىاب الدولي وىذا ما سنتطرق  

، بعد ذلك (ولالفرع األ ) إليو من خالل دراسة اتفاقية البمدان األمريكية لمناىضة اإلرىاب
، االتفاقية اإلفريقية لمحاربة (ثانيالفرع ال)جمس األوروبي لقمع اإلرىاب نتناول اتفاقية الم

الفرع )، اتفاقية مجموعة العمل المالي لمشرق األوسط وشمال إفريقيا ( ثالثالفرع ال)االرىاب 
(. رابعال

اإلرهاب اتفاقية البمدان األمريكية لمناهضة  :الفرع األول
أبرمت منظمة البمدان األمريكية اتفاقية دولية ذات طابع إقميمي من أجل مناىضة  

، تخص الدول األمريكية التي وافقت عمى اإللتزام باإلجراءات الالزمة 1 2002اإلرىاب سنة 
.  2لتعزيز التعاون فيما بينيما حسب الشروط الواردة في االتفاقية

ية تضمنت قائمة من األفعال اإلرىابية المجرمة في االتفاقيات من االتفاق( 2/  1)إن المادة 
: الدولية نذكر البعض منيا فيما يمي

 .1970اتفاقية الىاي سنة )اتفاقية مكافحة اإلستالء غير المشروع عمى الطائرات  -أ
( . 1979سنة )االتفاقية الدولية لمناىضة أخذ الرىائن  -ب
. 1997االتفاقية الدولية لقمع اليجومات اإلرىابية بالقنابل لسنة  -ج 
. 3... "1999االتفاقية الدولية لقمع ومنع تمويل اإلرىاب لسنة ( د 

نصت االتفاقية عمى مجموعة من التدابير التي يجب عمى الدول األعضاء اإللتزام بيا لمحاربة 
: 4اإلرىاب نذكرىا فيمايمي

                                                           
1 -Voir : Inter-American convention Against terrorism, Adopted at the second plenary session held on June 3,2002, 

Site internet visité le 16/02/2016 à 18:00: www.oas.org/xxxll/english/docs-en/docs-intem/agres/1840-02htm. 

. 185. ص سابق، مرجع عمي، لونيسي - 2
3 - consulte: le texte de l'article (2/1) de la convention inter- Américaine contre le terrorisme. 
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ول األعضاء أن تنشئ نظاما قانونيا وتشريعيا لمنع وقمع تمويل عمى كل دولة من الد -
. 1 اإلرىاب وتعزيز التعاون الدولي لمكافحتو

 الجرائم بمكافحة المختصة السمطات أن لضمان الالزمة والتدابير اإلجراءات إتخاذ -
 وتبادل التعاون عمى القدرة لدييا الثانية المادة في الواردة الدولية الوثائق في عمييا المنصوص
 . 2الداخمية قوانينيا في بيا المعمول الشروط ضمن والدولي الوطني المستوى عمى المعمومات

 الجرائم في والتحقيق منع يخص فيما المتبادلة القانونية بالمساعدة األعضاء الدول إلتزام  -
 المنصوص لإلجراءات طبقا الثانية المادة في الواردة الدولية االتفاقيات في عمييا المنصوص

 أن األطراف الدول عمى االتفاقيات ىذه مثل وجود عدم حالة وفي الدولية، االتفاقيات في عمييا
. 3الوطنية قوانينيا عميو تبني ما حسب القانونية المساعدة تقدم
 الواردة الدولية االتفاقيات في عمييا المنصوص الجرائم من السياسية الجرائم استثناء يمكن ال  -
 يتعمق أنو أساس عمى اإلرىابيين المجرمين تسميم طمب رفض يجوز وال الثانية، المادة في

 .4سياسية بجريمة
 اتفاقية عدا ما دولية اتفاقيات عشر بأحكام أخذت أنيا االتفاقية ىذه نص خالل من لنا يتضح
 تمييز واتفاقية الطائرات، متن عمى المرتكبة واألفعال بالجرائم المتعمقة 1963 لسنة طوكيو

 المجرمة لألفعال تعريف وجود عدم بسبب 1991 لسنة کشفيا بيدف البالستيكية المتفجرات
 .5بموجبيا

 بتجريم اكتفت بل ذاتيا بحد االتفاقية حسب اإلرىابية األعمال بتجريم تقم لم أنيا كما
 جديد، بشيء تأتي لم االتفاقية أن عمى يدل ما وىذا الدولية، االتفاقيات في الواردة األفعال

                                                           
1 - Voir : le texte de l'article (4/le) de la convention inter-Americaine contre le terrorisme. 
2
 Voir : le texte de l'article (9) de la convention inter-Americaine contre le terrorisme.  

3
  Voir: le texte de l'article (11) de la convention inter-Americaine contre le terrorisme 

 شيادة لنيل كرةمذ ، نموذجا الجزائر:  الداخمية والتشريعات الدولي القانون في اإلرىاب تجريم كاميمية، ومكي وردة مرابط - 4
 الرحمان عبد جامعة السياسية، والعموم الحقوق كمية اإلنسان، وحقوق اإلنساني الدولي القانون تخصص الحقوق، في ماستر
. 46. ص ،2013 بجاية، ميرة،

. 189. ص سابق، مرجع عمي، لونيس - 5
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 الدول مستوى عمى تحدث التي اإلرىابية الجرائم خصوصيات إلى يتطرقوا لم االتفاقية وواضعي
 .األمريكية

 الجرائم مرتكبي حق في المسمطة العقوبات نوع تحدد لم االتفاقية أن ذلك إلى ضف
نما الثانية، المادة في عمييا المنصوص اإلرىابية  لتحديد الوطنية لمتشريعات المجال فتحت وا 
 تسميم بطمب تتعمق ضمانات أية االتفاقية في يرد لم أنو كما مناسبة تراىا التي العقوبات
  المطموبين اإلرىابيين المجرمين

 اإلرهاب لقمع األوروبي المجمس اتفاقية :اني ثالفرع ال

 2007 النفاذ حيز دخمت 2005 ماي في 1 اإلرىاب لقمع اتفاقية األوربي المجمس أبرم
 الجرائم أخطر عمى االتفاقية ركزت دولة، 15 عمييا وصادقت دولة 28 طرف من وقعت

 دعم ،3اإلرىاب وتدريب تجنيد،2 اإلرىابية األعمال عمى التحريض: في المتمثمة اإلرىابية
 التدابير إتخاذ عمى األطراف الدول وتحث ،4اإلرىابية الجرائم التنفيذ المواد ببعض اإلرىاب

 مع يتفق بما( 5/  1) المادة في عمييا المنصوص الجرائم لمكافحة الضرورية واإلجراءات
  يمكن وال المتبادلة القانونية المساعدة تقديم األعضاء الدول عمى ويجب ،5 الوطنية القوانين

 

                                                           
1 -Convention du conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, Varsovie, 16.V.2005, Site internet visité le 

17/02/2016al5:31 www.coe.int/fr/\\eb convention/full-list/trely/196. 

2 Voir :Le texte de l'article (5/1) de la convention du conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme. 

 بمفيوم اإلرىاب بتجنيد يقصد: "مايمي عمى 2005 لسنة اإلرىاب لمنع األوربي المجمس اتفاقية من( 6/  1) المادة تنص - 3
 إرىابية جماعة أو جمعية إلى اإلنظمام أو اإلرىابية، الجريمة في المشاركة أو إلرتكاب آخر شخص عمى اإلعتماد: االتفاقية
.  الجريمة في المساىمة

 حسب اإلرىاب بتدريب يقصد: " أنو عمى 2005 لسنة اإلرىاب لمنع األوربي المجمس اتفاقية من( 7/  1) المادة تنص - 4
 من أخرى وسيمة أي أو والخطيرة الضارة المواد أو األسمحة، أو المتفجرات استخدام أو لصنع تعميمات إعطاء:  االتفاقية
.  اليدف لتحقيق فييا المساىمة أو اإلرىابية الجريمة الرتكاب المعتمدة الوسائل

5
 Voir : Le texte de l'article (5/2) de la convention du conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme.  
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 .1(االتفاقية من 20 المادة) سياسية جريمة الجريمة أن أساس عمى المجرمين تسميم طمب رفض

 الجرائم جل تناولت اإلرىاب لقمع األوربي المجمس اتفاقية أن تقدم ما خالل من نستشف
 الجرائم العبارة خالل من ذلك لنا ويتضح الدولي، اإلرىاب تمويل جريمة فييا بما اإلرىابية
 الجرائم مرتكبي حق في المقررة العقوبات تحدد لم االتفاقية أن ذلك إلى ضف ،"اإلرىابية
نما اإلرىابية  بين التمييز إلى تتطرق لم األخيرة ىذه أن كما الوطنية، لمتشريعات الميمة تركت وا 
 ذلك عمى عالوة المصير، التقرير الدول بعض بيا تقوم التي األعمال وبين اإلرىابية األفعال

 الدولي، اإلرىاب تعريف تحديد في واإلسرائيمي األمريكي التفسير إلى تميل االتفاقية فإن
 في االستقالل تحقيق إلى تسعى التي التحريرية والمنظمات الوطني التحرر حركات وأصبحت

 .إرىابية أعمال عن عبارة نظرىا

 إلى تتطرق ولم والجماعي الفردي اإلرىاب عمى ركزت االتفاقية فإن ذلك إلى ضف
. 2األخرى الدول حق في اإلرىابية األفعال ترتكب الدول من العديد أن من بالرغم الدول إرىاب

 

                                                           
1
 - Voir : BANISAR David. En parlant de terreurs 1° conférence du conseil de l'Europe des ministres responsables 

des média et des nouveaux services de communication. Avril 2009. p.9,10, Site internet visité le17/02/2016 à 02:00, 

https://r m.coe.int/ COERM public Common search services display DC TM content. 

أكدت عمى أنو ليس من الضروري  2005من اتفاقية المجمس األوروبي لقمع اإلرىاب لسنة ( 8)ة أن المادة تجدر اإلشار -
 .حتى نكون أمام جريمة إرىابية( 7-5)وقوع الجريمة بالفعل من الجرائم الواردة في المواد 

. 198. لونيسي عمي، مرجع سابق، ص- 2
 وتدابير إجراءات المتضمن عمل برنامج بوضع األوربي اإلتحاد قام 2001 سبتمبر 11 أحداث إثرى أنو إلى اإلشارة تجدر -

 األموال غسل لمحاربة األوروبي بالقبض األمر إجراء وضع طريق عن األمن، مجمس لقرارات طبقا اإلرىاب لمكافحة الزمة
 ، الجزائر الجديدة، الجامعة دار والتأويل، الغموض بين الدولي اإلرىاب محمد، سعادي:  ذلك في أنظر اإلرىاب، وتمويل
. 63.ص ،2009

 2005 سنة أخر إجتماع تاله اإلرىاب تمويل عمميات وقمع منع أجل من اجتماع أول األوربي اإلتحاد عقد 2003 سنة وفي -
 الجرائم مرتكبي عمى العقوبات وتوقيع القضائي التعاون مجال في التشريعية االتفاقيات من العديد عمى اإلتحاد يعتمد. 2007و

 سابق، مرجع أمال، صويمح بن:  ذلك في أنظر المختصة، السمطات بين المعمومات وتبادل التعاون وتعزيز اإلرىابية،
. 117.ص
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 اإلرهاب لمحاربة اإلفريقية االتفاقية :الفرع الثالث

 إجتماعيا في ،1 ومحاربتو اإلرىاب لمنع اتفاقية اإلفريقية الوحدة منظمة دول أبرمت 
 دول رؤساء لمؤتمر والثالثون الخامسة العادية الدورة خالل ،1999 لسنة بالجزائر المنعقد

. 2المنظمة وحكومات

 خرقا يعد تيديد أو عمل أي( أ") يمي كما اإلرىاب االتفاقية من( 1/  3)  المادة عرفت
 حياة لمخطر يعرض أن شأنو من والذي االتفاقية ىذه ألحكام أو طرف، الدولة الجنائية لمقوانين
 أو شخص بأي وفاة أو إصابة إلحاق أو الحرية أو البدنية السالمة أو الجماعات أو األفراد

 أو العامة بالممتمكات ضرر إلحاق في يتسبب قد أو بسبب أو األشخاص، من مجموعة
 إثارة أو ترىيب: بقصد إرتكابو يتم وأن الثقافي، التراث أو البيئة أو الطبيعية الموارد أو الخاصة

 أو الشعب عامة أو مؤسسة أو ىيئة أو حكومة أية حمل أو إقناع أو إجبار أو اليمع من حالة
 العمل أو عنو، التخمي أو معين موقف إعتماد أو عنو اإلمتناع أو بعمل المبادرة عمى منو، جزء
 األساسية الخدمات توفير أو العمومية لممرافق العادي السير إعاقة. معينة مبادئ أساس عمى

 .البالد في عامة تمرد حالة خمق. متأزم عام وضع خمق أو لمجميور

 أو محاولة أو تشجيع أو تحريض أو مساعدة أو أوامر إصدار أو تمويل أو ترويج أي -ب
 في إلييا المشار األعمال من أي إرتكاب بقصد شخص أي تجييز أو تنظيم أو تامر أو تيديد
 .33 إلى من( أ) الفقرة

                                                           

 عمييا صادقت 1999/ 14/07-12 بتاريخ الجزائر في المبرمة ومحاربتو اإلرىاب لمنع اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية -1
 الوحدة منظمة اتفاقية عمى التصديق يتضمن 09/04/2000 في المؤرخ 2000/78 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر
 2000 بتاريخ الصادر ،30 عدد جر، ، 14/07/1999 بتاريخ ومكافحتو اإلرىاب لمنع اإلفريقية

. 213. لونيسي عمي، مرجع سابق، ص - 2
. 1999 لسنة ومحاربتو اإلرىاب، لمنع اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية - 3
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 بيا اإللتزام األطراف الدول عمى يجب التي التدابير من مجموعة عمى االتفاقية نصت
:  يمي فيما نذكرىا اإلرىاب لمواجية

 عمى مناسبة عقوبات لوضع الوطنية قوانينيا مراجعة االتفاقية في طرف دولة كل عمى يتعين -
 الجرائم عمى الجنائي الطابع إضفاء عمييا ينبغي كما. 1االتفاقية في الواردة اإلرىابية األعمال
 إلييا، انضمت أو الدول عمييا صادقت التي الدولية االتفاقيات في عمييا المنصوص اإلرىابية
 يقضي عمل بأي القيام عن واإلمتناع ،2 األفعال ىذه إرتكاب عمى المالئمة العقوبات وفرض
 أو اإلرىابيين، دعم أو عمييا التحريض أو إرتكابيا، أو تمويميا أو إرىابية أفعال تنظيم إلى

 أو تأشيرات إصدار أو أراضييا في تخزينيا أو باألسمحة اإلمداد ذلك في بما ليم، مأوى توفير
 . 3السفر وثائق

 عبر قانونية غير أعمال إرتكاب إلى الرامية األنشطة أو الخطط واكتشاف رمد أجيزة تطوير-
 من وغيرىا ومتفجرات وذخائر أسمحة واستعمال وتخزين، وتصدير وتوريد نقل أجل من الحدود
قامة اإلرىابية، األنشطة حول المعمومات تبادل وتقرير ، 4اإلرىابية األعمال اإلرتكاب الوسائل  وا 
 والحركات والمجموعات بالعناصر الصمة ذات والبنايات المعمومات وتحميل الجمع بيانات قواعد

 بأي اإلرىاب دعم شبكات إنشاء لمنع الضرورية التدابير جميع واتخاذ اإلرىابية، والمنظمات
 وفق ومحاكمتيم اإلرىابية األفعال مرتكبي عمى بالقبض األمر إلقاء يجب كما ،5 كانت وسيمة
 الدولة بين المبرمة التسميم معاىدات أو االتفاقية ىذه األحكام طبقا تسميميم أو الوطني التشريع
 تسييل في النظر يتم المعاىدات، ىذه مثل وجود عدم حالة وفي إلييا المطموب والدولة الطالبة

                                                           

. االتفاقية نفس من( أ/2) المادة نص- 1
. االتفاقية نفس من ،(ج/2) المادة نص - 2
. االتفاقية نفس من ،(4/  1) المادة نص - 3
.  االتفاقية نفس من ،(ب 4/  2) المادة نص - 4
 االتفاقية نفس من ،(و ه،2/ 4) المادة نص - 5
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 من نوع أي ومصادرة حجز ،1 اإلرىابية األفعال إرتكاب في فييم المشتبو األشخاص تسميم
 في استعممت أخرى وسيمة أية أو األموال أو األجيزة أو المتفجرات، أو الذخائر أو األسمحة
 المساعدة تقديم األطراف الدول عمى وينبغي ،2الغرض ليذا أعدت أو إرىابي فعل ارتكاب
 باألفعال متعمقة تسميم إجراءات أو جنائية، مالحقات أو تحقيقات ألي بالنسبة المتبادلة القانونية
 . 3االتفاقية في عمييا المنصوص اإلرىابية

 خالل من اإلرىاب عرفت أنيا اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية عمى المالحظ إن
 األخيرة ىذه أن كما ،4 التيريب وقصد األفعال جسامة في المتمثالن والغائي المادي العنصرين
 األموال ومصادرة حجز عمى األعضاء الدول حث خالل من اإلرىاب تمويل جريمة تناولت

 ءات جزا توقع لم االتفاقية أن ذلك إلى ضف. اإلرىابية الجرائم إرتكاب في المستخدمة والوسائل
 األطراف الدول إلى ذلك أحالت بل منيا، األولى المادة في الواردة اإلرىابية الجرائم عمى محددة
 .الداخمية قوانينيا حسب المناسبة العقوبات لوضع

 إلى واالنضمام التصديق إلى األعضاء الدول تدعوا االتفاقية أن ذلك عمى عالوة
 األنشطة بكشف المتعمقة األجيزة وتطوير بعد، تنضم لم التي لمدول بالنسبة الدولية االتفاقيات
 طمب تبادل جعمت أنيا كما القضائية، المساعدة وتقديم بينيا فيما المعمومات وتبادل اإلرىابية
 طريق عن أو مباشرة بطريقة أو المختصة، السمطات قبل ومن المتعاقدة الدول بين يتم التسميم
 حتى فقط القضائية الجيات عمى ذلك يقتصر أن الضروري من وكان الدبموماسية، القنوات
 إحتراميا ومدى األعضاء، الدول في اإلرىابيين المجرمين تسميم إجراءات مراقبة ليا يتسنى

 .الصمة ذات الداخمية والقوانين الدولي القانون بقواعد والتزاميا

                                                           

. االتفاقية نفس من ،(ج2/ 4) المادة نص - 1
. االتفاقية نفس من ،(ب 5/  2)  المادة نص  - 2
. 1999 لسنة ومحاربتو اإلرىاب لمنع اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية من ،(17) المادة - 3
 تخصص القانونية، العموم في الماجستير شيادة لنيل مذكرة الدولية، المسمحة النزاعات قانون في اإلرىاب مني، غبولي - 4

. 36. ص ،2009 باتنة، ، لخضر الحاج جامعة الحقوق كمية إنساني، دولي قانون
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 اإلرىاب لمنع اإلفريقية الوحدة منظمة االتفاقية إضافي بروتوكول صدر أنو اإلشارة تجدر -
 لمنع اإلفريقية القارة جيود وتنسيق لالتفاقية الفعال التنفيذ بيدف 07/  2004 في ومكافحتو

 بمقتضى أنشئ الغرض ىذا ولتحقيق لمحاربتو، الدولية بالتدابير واإللتزام اإلرىاب جرائم وقمع
 وطنية اتصال نقاط بين المعمومات لتبادل" واألمن لمسمم اإلفريقي اإلتحاد المجمس البروتوكول

 . 1اإلرىاب تمويل جريمة الحال بطبيعة فييا بما اإلرىابية واألنشطة المجموعات يخص فيما

 اتفاقية مجموعة العمل المالي لمشرق األوسط وشمال إفريقيا :رابعالفرع ال
أدركت دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مخاطر جريمة غسل األموال وتمويل 

وىي من دول المنطقة إنشاء  2دولة  14اإلرىاب ، وأىمية التعاون اإلقميمي لمحاربتيا، قررت 
ريقيا من أجل مواجية غسل األموال وتمويل مجموعة العمل المالي لمشرق األوسط وشمال إف
، عقد اجتماع وزاري إلنشاء 3 (GAFI MOA)اإلرىاب، وىي كناية عن منطقة إقميمية جديدة 

: ىذه األخيرة، وقعت الدول األطراف عمى مذكرة التفاىم يقضي البند الثاني منيا عمى ما يمي
عن طريق االتفاق بين أعضائيا  المجموعة ذات طبيعية طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسيا" 

وىي ال تنبثق عن معاىدة دولية، كما أنيا مستقمة عن أية ىيئة أو مؤسسة دولية، وىي التي 
جراءاتيا بتوافق أراء الدول األعضاء، عمى أن تتعاون مع الييئات  تحدد نظاميا وعمميا وا 

.  4الدولية األخرى خاصة فريق العمل المالي الدولي لتحقيق أىدافيا

                                                           

. 218.ص سابق، مرجع عمي، لونيسي - 1
 ، الجزائر تونس، البحرين، المتحدة، العربية اإلمارات: وىي أال دولة 18 حاليا المجموعة في األطراف الدول عدد يبمغ - 2

 السعودية العربية والمممكة السودان ،(2005 سنة المجموعة إلى إنظمت) اليمن موريتانيا، المغرب، مصر، والعراق، سوريا،
 أنظر ،(2008 سنة المجموعة إلى إنضمت) وليبيا لبنان الكويت، وقطر، عمان سمطنة ،(2006 سنة المجموعة إلى إنظمت

 األموال غسل مكافحة مبادرات عن معمومات ، إفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة وثيقة:  ذلك في
 في مؤرخة ،"التطورات وأىم تاريخية خمفية:  إفريقيا وشمال األوسط الشرق المنطقة المالي العمل مجموعة في االرىاب وتمويل

 15/04/2019يوم عميو اإلطالع تم  www.mena.fatf.org:اإللكتروني الموقع من مأخوذة ،4.ص ،2010 فبراير 17
 8:32عمى الساعة 

. 90.ص سابق، مرجع أحمد، سفر  - 3
. 4. ص سابق، مرجع إفريقيا، وشمال األوسط الشرق المنطقة المالي العمل مجموعة وثيقة - 4
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أنشأت المجموعة لتمبية حاجة الدول العربية إلى أن تكون فعالة ومساىمة في وضع سياسة 
، وتغيير 2دون تمقي تعميمات من أحد 1دولية من أجل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب 
بأنيا تمول اإلرىاب، لذلك  .11/09/2011النظرة السيئة التي سادت الدول العربية بعد أحداث 

جموعة عمى إتخاذ إجراءات إحترازية في القطاع المصرفي لمنع استخدامو في تمويل تعمل الم
العمميات اإلرىابية، ليذا الغرض أنشأت ىذه األخيرة خمس فرق عمل تضع تقارير عن نتائج 

. 3أعماليا لدراستيا في اجتماعاتيا التالية
: نذكرىا فيما يميتحتوي مذكرة التفاىم عمى ستة أىداف تعمل المجموعة عمى تحقيقيا 

الخاصة بمحاربة غسل ( GAFI)تنفيذ التوصيات األربعين لفريق العمل المالي الدولي   -
.  األموال 

. تنفيذ التوصيات التسع الخاصة بفريق العمل المالي الدولي لمكافحة تمويل اإلرىاب -
اإللتزام بتطبيق المعاىدات واالتفاقيات الدولية لألمم المتحدة التي ليا عالقة بالموضوع،   -

.  وقرارات مجمس األمن الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب
العمل عمى تعزيز اإللتزام بيذه المعايير واإلجراءات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -

سات الدولية األخرى لتعزيز اإللتزام بيذه المعايير واإلجراءات في جميع دول والتعاون مع المؤس
. العالم
العمل عمى تحديد الموضوعات المعنية بغسل األموال وتمويل اإلرىاب ذات طبيعة إقميمية   -

. وتبادل الخبرات حول ىذه القضايا، وتطوير الحمول اإلقميمية لمعالجتيا
بير فعالة لمواجية غسل األموال وتمويل اإلرىاب بطريقة ناجحة إتخاذ الدول األعضاء تدا  -

 .حسب ما يتماشى مع قيميا الثقافية ونظاميا الدستوري والقانوني

                                                           

. 186. ص سابق، مرجع عرفة، السيد محمد - 1
. 90. ص سابق، مرجع أحمد، - 2
. 186. ص سابق مرجع عرفة، السيد محمد - 3
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تقوم مجموعة العمل المالي لمشرق األوسط وشمال إفريقيا بتقييم مدى التزام الدول 
وتمويل اإلرىاب، وتتأكد األطراف بالمعايير والتوصيات الدولية لمحاربة جريمة غسل األموال 

. 1من فعالية األنظمة المطبقة ليذا الغرض
االتفاقيات العربية لمكافحة جريمة تمويل اإلرهاب الدولي :  الثاني  مطمبال

أدرك التنظيم اإلقميمي العربي واإلسالمي خطورة جريمة تمويل اإلرىاب الدولي، ما حدى 
يجاد سبل التعاون العربية واإلسالمية لمحاربتيا  بو إلى محاولة التصدي لمثل ىذه الظاىرة، وا 

، فالتعاون والتنسيق  2بشكل جماعي ألنو ال يمكن مواجية أضرار الجريمة بصفة فردية 
ن الدول العربية أمر ال غنى عنو، حيث عممت األجيزة العربية المختصة بمواجية والتكامل بي

اإلرىاب عمى وضع الحمول المناسبة لموقاية من المخاطر التي يسببيا تمويل اإلرىاب 
ومن ىذا المنطمق سنقوم بدراسة االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل ،3الدولي

اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب  م بعد ذلك نتناول اتفاقية منظمة المؤتمر، ث(ولالفرع األ)اإلرىاب 
الفرع ) مجمس الوزراء الداخمية العرب في مواجية التمويل اإلرىاب الدولي دور ، و(ثانيالفرع ال)

 .( الثالث 

 اإلرهاب وتمويل األموال غسل لمكافحة العربية االتفاقية :الفرع األول
 من اإلرىاب وتمويل األموال غسل جرائم عن ينتج ما خطورة العربية الدول أدركت 
 ىذه أن منيا واقتناعا القانون، بسيادة وتخل االستثمار وتعيق االقتصادية التنمية تعرقل مشاكل
 وقعت لذلك ضروريا، أمرا مكافحتيا عمى التعاون يجعل مما الوطنية عبر جرائم تعتبر األعمال

  سنة بالقاىرة اإلرىاب وتمويل األموال غسل جريمة لمكافحة العربية االتفاقية عمى األخيرة ىذه
 

                                                           

 .6-4ص سابق، مرجع إفريقيا، وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة وثيقة - 1
. 199. ص ، السابق مرجع عمي، لونيسي - 2
. 118. ص سابق، مرجع نجيب، نسيب - 3
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20101. 
 اإلعتبارية، األشخاص بمسؤولية وأقرت اإلرىاب تمويل( 11و 10) المواد جرمت لقد

 :يمي فيما سنذكره ما وىذا

 لممبادئ وفقا األطرف الدول إتخاذ: " يمي ما عمى االتفاقية من( 10) المادة تنص
 مسمى أي تحت األموال تقديم لتجريم تشريعية تدابير من يمزم ما القانوني، النظاميا األساسية

 تمويل بقصد كانت وسيمة بأية األموال جمع أو إكتساب اإلرىاب، التمويل بأيمولتيا العمم مع
 ".بذلك العمم مع اإلرىاب لتمويل المعدة األموال استثمار إدارة أو حفظ أو حيازة اإلرىاب،

 لنظامو األساسية لممبادئ وفقا األطراف الدول تتخذ: أنو عمى منيا 11 المادة وتنص
 إذا االعتباريين األشخاص مسؤولية لتقرير الالزمة التشريعية التدابير من يمزم ما القانوني،
 ىذه وتكون االتفاقية، ىذه في عمييا النصوص اإلرىاب تمويل أو األموال غسل جرائم ارتكبت

 الجزائية بالمسؤولية المساس دون المسؤولية ىذه تترتب و إدارية، أو مدنية أو جنائية المسؤولية
. 2الجرائم ىذه ارتكبوا الذين الطبيعيين لألشخاص

 

 

 

 

                                                           

 عمييا صادقت ، 21/12/2010 بتاريخ بالقاىرة المبرمة اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة العربية االتفاقية ديباجة -1
 يتضمن ، 08/09/2014 ل الموافق 1435 عام القعدة ذي 13 في المؤرخ 250-14 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الجزائر

 عام القعدة ذو 28 ب الصادر ،55 عدد جر، اإلرىاب، وتمويل األموال غسل لمكافحة العربية االتفاقية عمى التصديق
. 2014 ل الموافق 1435

. 2010 العام اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة العربية االتفاقية - 2
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 األعضاء الدول عمى ينبغي التي والتدابير اإللتزامات من مجموعة عمى االتفاقية نصت
 1 المجال ىذا في العربي التعاون وتعزيز اإلرىاب تمويل ومحاربة لمنع بيا االلتزام

 األمم ميثاق بأحكام إلتزمت العربية الدول أن االتفاقية فحوى تفحص خالل من نستشف
 عالقة ليا التي الدولية والمعاىدات االتفاقيات وجميع العربية، الدول جامعة وميثاق المتحدة
 العمل فريق بتوصيات أخذت أنيا كما األموال، وغسل الدولي اإلرىاب تمويل جريمتي بمكافحة
.  الدولي المالي

 السمطات بين المعمومات وتبادل التعاون تعزيز عمى تعمل االتفاقية فإن ذلك عمى عالوة
 تمويل جريمة ومنع قمع أجل من والوطني والعربي واإلقميمي، الدولي المستوى عمى المختصة
 البنوك لمراقبة شامل داخمي نظام وضع عمى األطراف الدول وتحث الدولي، اإلرىاب

 ىوية وتحديد اإلرىاب، تمويل ومكافحة كشف أجل من المصرفية غير المالية والمؤسسات
 تمزم كما المشبوىة، المعامالت عن واإلبالغ السجالت وحفظ الحقيقيين والمستفيدين العمالء

                                                           

 : منيا نذكر 2010 العام اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة العربية االتفاقية أقرتيا التي االلتزامات بين من 1-
 التي والبنوك المصرفية غير المالية المؤسسات عمى واإلشراف لمرقابة شامل داخمي نظام وضع األعضاء الدول عمى يتعين  -
 األموال غسل أشكال جميع عن والكشف قيمة، لو ما كل أو األموال تحويل مجال في نظامية غير أو نظامية خدمات تقدم

 عن والبالغ السجالت وحفظ الحاجة عند الحقيقيين والمستفيدين العمالء ىوية بتحديد الخاص النظام وتشديد اإلرىاب، وتمويل
. 2010 لعام اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة العربية يةاالتفاق من 4/  1 المادة) المشبوىة المعامالت

 التي الشروط ضمن والدولي واإلقميمي الوطني الصعيد عمى المختصة السمطات بين المعمومات وتبادل التعاون تعزيز -
 حنبل" و الجسم دولة كل في وطني كمركز تعمل مالية تحريات وحدات إنشاء عمى والعمل الداخمية، والنظم القوانين تفرضيا

 .االتفاقية نفس من 2 المادة في اإلرىاب وتمويل األموال غسل بعمميات الخاصة المعمومات
 2 المادة) تسميميا أو مصادرتيا أو حجزىا أو االتفاقية ىذه في الواردة الجرائم من عمييا المتحصل والممتمكات األموال ضبط -
 المالحقات في المتبادلة القانونية المساعدة من ممكن قدر أكبر بتقديم األعضاء الدول والتزام االتفاقية، نفس من أ23/ 

جراءات  القوانين حسب اإلرىاب وتمويل األموال غسل جرائم يخص فيما األخرى القضائية واإلجراءات والتحقيقات اإلستدالل، وا 
  .االتفاقية نفس من 123 المادة االتفاقية في صرفت دولة لكل الوطنية

 ويكون.  الطمب منقية لمدولة القانوني لمنظام وفقا االتفاقية في عمييا المنصوص بالجرائم عمييم والمحكوم المجرمين تسميم يتم -
 أو مقاميا، يقوم ما أو بيا العدل وزارات طريق عن أو مباشرة، األعضاء الدول في المختصة الجيات بين التسميم طمبات تبادل

. االتفاقية نفس من 31/32،1 المادة الدبموماسية بالطرق
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 ما حسب ونقميا األموال تحويل حركة لمراقبة الضرورية التدابير بإتخاذ المالية المؤسسات
 .االتفاقية في طرف دولة لكل الداخمية القوانين مع يتماشى

 والعائدات األموال ومصادرة وحجز بتجميد األعضاء الدول تمزم األخيرة ىذه أن كما
 وجعمت القانونية، المساعدة وتبادل القضائية بالوالية واإلقرار التمويل، جرائم في المستخدمة

 طريق عن أو مباشرة، األعضاء الدول في المختصة الجيات بين يتم المجرمين تسميم طمب
 لمشيود والصيانة الحماية منحت حيث الدبموماسية، بالطرق أو مقاميا، يقوم ما أو العدل وزارات
.  اإلرىاب تمويل بشأن وخبرتيم بشيادتيم أدلوا الذين والخبراء

 اإلرهاب لمكافحة اإلسالمي المؤتمر منظمة اتفاقية:الفرع الثاني

 حيز ودخمت ،1999 لسنة اإلسالمي المؤتمر إطار في اإلرىاب لمحاربة اتفاقية أبرمت
 العنف أفعال من فعل كل: "أنو عمى اإلرىاب االتفاقية ىذه عرفت ،1 2002 نوفمبر في النفاذ
 وييدف جماعي أو فردي إجرامي لمشروع تنفيذا يقع أغراضو، أو بواعثو كانت أيا بو التيديد أو
 أو حريتيم أو أعراضيم أو حياتيم تعريض أو بإذائيم ترويعيم أو الناس بين الرعب إلقاء إلى

  أو العامة األمالك أو المرافق بأحد أو بالبيئة الضرر إلحاق أو لمخطر، حقوقيم أو أمنيم
  الدولية المرافق أو الوطنية الموارد أحد تعريض أو عمييا االستيالء أو إحتالليا أو الخاصة،
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 .1المستقمة الدول سيادة أو السياسية الوحدة أو اإلقميمية السالمة أو االستقرار تيديد أو لمخطر،

 ، فييا إشتراك أو شروع أو جريمة ىي:" يمي كما اإلرىابية الجريمة عرفت أنيا كما
 أو ممتمكاتيا أو رعاياىا ضد أو األطراف الدول من أي في إرىابي الغرض تنفيذا ترتكب

 .2القانون عمييا يعاقب مما إقميميا عمى المتواجدين األجانب والرعايا المرافق أو مصالحيا،

 االتفاقيات في عمييا المنصوص اإلرىابية الجرائم من مجموعة عمى االتفاقية نصت
 .3عمييا تصادق لم التي أو األطراف الدول تشريعات منيا استثنتو ما ماعدا الدولية

 بغرض تتم التي الوطنية عبر المنظمة الجرائم أشكال جميع اإلرىابية الجرائم من وتعد
 .4األموال وغسل والبشر المخدرات في المشروع غير اإلتجار فييا بما اإلرىابية األىداف تمويل

                                                           

 الجزائر عمييا صادقت ،1999 لعام اإلرىاب لمكافحة اإلسالمي المؤتمر منظمة اتفاقية من ،(1/  2) المادة نص - 1
 المبرمة اإلسالمي المؤتمر منظمة اتفاقية عمى تصديق يتضمن 23/09/2007 في مؤرخ 07/282 رقم رئاسي مرسوم بموجب
. 2007 سنة 60) عدد ر، ج ،1/07/1999 بتاريخ

 تناول ،2008 سنة يوليو 26 -25 بتاريخ بتونس المنعقد اإلرىاب مكافحة عن لممسؤولين العربي المؤتمر أن اإلشارة تجدر -
 : منيا نذكر اإلرىاب لمحاربة الدولية اإلستراتيجية لتفعيل توصيات عدة خاللو واعتمد اإلرىاب، تمويل جريمة

 األمنية األجيزة ومنيا اإلرىاب بمحاربة المختصة الوطنية األجيزة بين اإلجرائي التعاون لتعزيز األعضاء الدول دعوة -
 اإلرىاب تمويل بمواجية الخاصة المالية الرقابة وحدات عضوية في اإلرىاب مكافحة أجيزة مشاركة ومراعاة والمالية، والقضائية

 عدم وضمان اإلنسانية، لرسالتيا أدائيا مواصمة يكفل بما الربحية غير الجمعيات عمل تنظيم إلى األطراف الدول دعوة -
  .اإلرىابية المنظمات لتمويل استخدامو

 المشروع غير واالستخدام اإلرىاب، بقمع المتعمقة التشريعات سن عمى العمل إلى األطراف لمدول الخاصة الجيات دعوة  -
 المتحدة األمم لمكتب وثيقة:  ذلك في أنظر اإلرىابية، لمجرائم الجديدة الوسائل محاربة يضمن بما الحديثة والتكنولوجيا األنترنيت
 منع فرع واليمن، العربية الخميج دول في اإلرىاب مكافحة تشريعات حول دراسة: " عنوان تحت والجريمة بالمخدرات المعني
 htt//www.unodc.org/ documents / terroris اإللكتروني الموقع من مأخوذة ،12. ص ،2009 نيويورك، ، اإلرىاب

 3:00، 28/04/2019 يوم عميو اإلطالع تم
. 1999 لعام اإلرىاب لمكافحة اإلسالمي المؤتمر منظمة اتفاقية من ،(1/  3) المادة نص - 2
. 1999 لعام اإلرىاب لمكافحة اإلسالمي المؤتمر منظمة اتفاقية من ،(1/  3) المادة نص 3
. 1999 لعام اإلرىاب لمكافحة اإلسالمي المؤتمر منظمة اتفاقية من ،(1/  4) المادة نص- 4
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 األعمال ومكافحة لمنع باتخاذىا األطراف الدول تمزم تدابير عدة االتفاقية تضمنت
 فيما ،2 الوطنية قوانينيا حسب والخبرات المعمومات وتبادل بينيا فيما التعاون وتعزيز 1اإلرىابية
 ،3 اإلرىابية باألفعال المعنية المحاكمة إجراءات أو لمتحقيقات القضائية المساعدة تقديم يخص
 ،5 اإلرىاب الجريمة عن األدلة وتبادل ،4 األعضاء لمدول القضائية باإلنابة أقرت أنيا كما

 عمييم المحكوم أو المتيمين تسميم عمى األعضاء الدول وتحث ، 6عنيا الناتجة العائدات وتسميم
 .7االتفاقية ىذه في الواردة والشروط لمقواعد طبقا تسميميم المطموب اإلرىابية الجرائم في عمييم

 األصل طبق نسخة عن عبارة اإلرىاب لمكافحة اإلسالمي المؤتمر منظمة اتفاقية إن
 مكافحة يخص فيما جديد بشيء تأتي لم فيي ،19988 لعام اإلرىاب لمحاربة العربية لالتفاقية
 اإلرىابية والجريمة اإلرىاب تعريف من كل في ضئيل بشكل التوسع سوى اإلرىابية األفعال
 تمك أن ذلك في والسبب العربية االتفاقية تذكرىا لم التي الدولية االتفاقيات بعض واضافة

 كما ، 9اإلرىاب لمكافحة العربية االتفاقية عمى التوقيع أثناء النفاذ حيز تدخل لم االتفاقيات
. 10اإلرىاب تمويل جرمت

 

                                                           

.   االتفاقية نفس من ،(د/2) المادة نص - 1
 االتفاقية نفس من ،(3)  المادة نص - 2
.  االتفاقية نفس من ،(4) المادة نص - 3
.  االتفاقية نفس من ،(18 -14) المواد - 4
 االتفاقية نفس من ،(13-9) المواد - 5
.  االتفاقية نفس من ،(21) المادة نص - 6
 .االتفاقية نفس من ،(20-19) المادة نص - 7
. االتفاقية نفس من ،(8-5) المواد نص - 8
 المرسوم بموجب الجزائر عمييا صادقت ، 22/04/1998 بتاريخ القاىرة في الموقعة اإلرىاب لمحاربة العربية االتفاقية - 9

 بتاريخ اإلرىاب لمحاربة العربية االتفاقية عمى المصادقة يتضمن 07/12/1998 في المؤرخ 98/  0413 رقم الرئاسي
. 1998 سنة 93 عدد جر، ، 22/04/1998

. 213. ص سابق، مرجع عمي، لونيسي - 10
 .6. مرابط وردة ومكي كاممية، مرجع سابق، ص -6
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 دور مجمس الوزراء الداخمية العرب في مواجهة التمويل اإلرهاب الدولي : الفرع الثالث 

 االسترشادي العربي القانون العرب الداخمية وزراء مجمس إعتمد أنو إلى اإلشارة تجدر
 بتاريخ الصادر ،29 د/1000 رقم القرار بموجب اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة

 لممعايير طبقا الدولي اإلرىاب تمويل جريمة محاربة أجل من اليمن، في 16/11/2013
 المالي العمل مجموعة عن الصادرة بالتوصيات والعمل بالموضوع الصمة ذات الدولية والصكوك
 األموال غسل لمحاربة العربية االتفاقية تضمنتو وما ليا التفسيرية والمذكرات( GAFI) الدولي
 1 الظاىرة ىذه من لمحد اإلرىاب وتمويل

 من األموال نقل أو توفير أو تقديم أو جمع: "بأنو اإلرىاب تمويل القانون ىذا عرف
 بقصد مباشر، غير أو مباشر وبشكل كانت وسيمة بأي مشروع غير أو مشروع مصدر

 قبل من أو إرىابي فعل أي إرتكاب في جزئيا أو كميا تستخدم بأنيا العمم مع أو استعماليا
 .2(دولة لكل القانون يحدده الذي التعريف حسب) إرىابية منظمة أو إرىابي شخص

 يزاول إعتباري أو طبيعي شخص أي:  بأنيا القانون ىذا وفق المالية المؤسسات تعرف
 واألعمال المؤسسات وتمتزم 3 اإلقتصادية أو التجارية أو المالية األنشطة من أكثر أو واحد

 اختصاصيا، لمزاولة ومعمومات بيانات من تطمبو ما المالية المعمومات وحدة بإمداد والمين
. 4اإلرىاب بتمويل فييا المشتبو بالعمميات واخطارىا

 في النظيرة األجنبية الوحدات من غيرىا مع تتعاون أن المالية التحريات وحدة عمى ينبغي  -
 المعمومات وتبادل منيا، والتحقيق ضبطيا إجراءات واتخاذ اإلرىاب، تمويل جرائم کشف شأن

                                                           

 العرب الداخمية الوزراء مجمس قرار بموجب اعتمد اإلرىاب، وتمويل األموال غسل لمكافحة االسترشادي العربي القانون - 7
 اإلطالع تم www . cor jj . org / laws اإللكتروني الموقع من مأخوذ اليمن، في 2013/ 16/11بتاريخ 2دو/ 1000 رقم
  .13:22الساعة عمى  28/05/2019 يوم عميو
. 2013 لعام اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة االسترشادي العربي القانون من ،(ز/ 2) المادة نص - 2
. 2013 لعام اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة االسترشادي العربي القانون من ،(ح/2)  المادة نص - 3
. 2013 لعام اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة االسترشادي العربي القانون من ،(ب/8) المادة نص - 4
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 الدولية واالتفاقيات الوطنية قوانينيا في المقررة واإلجراءات لمقواعد طبقا بينيا فيما والتحريات
 .1وفقا لمبدأ المعاممة بالمثل أو األطراف ومتعددة

 إرتكاب من عمييا المحصل األموال لمصادرة األخرى تر م ي القوية المساعدة تقديم يجوز - 
 يتضمن أن وينبغي الدولة، أراضي في موجودة األموال ىذه كانت إذا اإلرىاب، تمويل جريمة
 الفعل يجرم الذي القانوني بالنص وبيانا مصادرتيا، المطموب لألموال وصفا المصادرة طمب

 حسب مختصة غير لمطمب المرسمة الييئة كانت إذا الطمب رفض يجوز كما الطمب، موضوع
 القانون في عمييا منصوص غير الطمب موضوع الجريمة كانت إذا أو الوطني، القانون منظور

 بحكم التقادم بسبب تنفيذىا يمكن ال المطموبة اإلجراءات كانت إذا ما حالة في أو الداخمي،
 موضوع الجريمة شأن في بات حکم صدور سبق أو الوطني، القانون أو الطالبة الدولة قانون
 .2 الطمب

                                                           

. 2013 لعام اإلرىاب وتمويل األموال غسل لمكافحة االسترشادي العربي القانون من ،(12) المادة نص - 1
 مجمس قرار بموجب اعتمد اإلرىاب، وتمويل األموال غسل لمكافحة االسترشادي العربي القانون من ،(16) المادة نص 2

 عميو اإلطالع تم  www.aim.org:  اإللكتروني الموقع من مأخوذ 14/01/2003 بتاريخ 392 رقم العرب الداخمية وزراء
. 2:45الساعة عمى 28/05/2019 يوم
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وختاما لما تقدمنا بو من دراسة ، نخمص إلى أن التطورات الطبية قد يكون ليا األثر 
ن لم يكن ىنالك نص شرعي أو تشريعي صريح  البين عمى فك الرابطة الزوجية، ىذا وا 
. يقضي بذلك ولكن قد يفيم من تحميل و تنسيق النصوص الشرعية والتشريعية بمجمميا 

فمو أتينا إلى التطورات الطبية المتمثمة في التمقيح اإلصطناعي وطرق تنظيم النسل 
والقطع اإلرادي لمحمل نجد أن كميا تتعمق بمسألة اإلنجاب وىو من أىم المقاسات التي أبرم 

. ألجميا عقد الزواج

عمى إثر ذلك، فإن وسيمة التمقيح االصطناعي تيدف إلى تحقيق ذلك المقصد في 
لعالقة الزوجية الشرعية الذي لم يتحقق لطرفييا، وىي وسيمة جائزة في نظر غالبية إطار ا

طيا فقياء الشريعة اإلسالمية سواء باألسموب الداخمي أو الخارجي متى توافرت شرو
.  وضوابطيا

دث، فإذا تح دغير أنو في حالة عدم حصول رضا الزوجين، فإن الفرقة الزوجية ق
بطة فك الرا جزولوجة فوفقا ألحكام الفقو اإلسالمي أنو ال يمكن لكان الطرف الرافض ىو الز
قدرة الزوجة  عدمبرخصة الطالق لوجود المبرر الشرعي وىو  كالزوجية بفسخ النكاح ولو ذل

. عمى اإلنجاب بالطريق الطبيعي

أما بالنسبة لمزوجة، فحالة ما إذا كان زوجيا عنيدا ورفض العالج بتقنية التمقيح 
باألمومة حسب ، فميا فسخ النكاح لقيام الضرورة والحاجة إلى األوالد والشعور اإلصطناعي

 .الشريعة اإلسالمية

وأما بالنسبة لمسألة تنظيم اإلنجاب بالوسائل الطبية الحديثة، فعممنا أنيا عمى العموم 
 تأخذ حكم الجواز لدى فقياء الشريعة اإلسالمية قياسا عمى العزل، بشرط وجود الحاجة التي
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وال يمكن المجوء . تدعو الستعماليا وعدم إلحاقيا ضررا بالجسم وبعد مشورة طبيب موثوق 
 .إلى تنظيم اإلنجاب إال بتشاور الزوجين، فيمنع عمى أي منيما اإلنفراد بذلك القرار 

غير أنو في نطاق فك الرابطة الزوجية ونظرا النعدام النص الصريح شرعا وتشريعا، 
ل وسائل كانو فك الرابطة الزوجية بالطالق حالة لجوء الزوجة إلى استعمافالقول أن الزوج بإم

الشرعي المتمثل أساسا في تضررىا من تقارب  رربمنع الحمل دون رضاه مع عدم وجود الم
. د أو ولدينترات الحمل أو حالة اكتفائيا بولف

ولمزوجة ىي األخرى طمب التفريق في الحالة العكسية إذا أرغميا زوجيا عمى  ىذا
. ي بالحمل ورأت نفسيا قادرة عميوهالحمل ألسباب معيشية ورضيت  منع استعمال وسائل

ومن جية أخرى إذا لم يوافقيا في خمق فترات متباعدة بين الوالدات مع وجود الحاجة وتقرير 
صحتيا ويمكن تكييف ذلك عمى أنو ضرر معتبر شرعا حسب األطباء بخطورة الحمل عمى 
. ج. أ.ق 53الفقرة العاشرة من نص المادة 

والشيء نفسو بالنسبة لمقطع اإلرادي لمحمل، فإن الزوج إذا طمب من زوجتو إسقاط 
طمب التفريق دفعا لمضرر الواقع حمميا وأصر عمييا، فيمكن اعتبار ذلك ضررا يخول ليا 

اآلخر طالق زوجتو التي قامت بقطع الحمل دون مبرر يسوغ ليا ذلك ولم ولمزوج ىو . اهب
 .يكن يعمم بو

أما بالنسبة لإلكتشافات البيولوجية والطبية الحديثة، فإن ما توصل إليو الطب قد مس 
بالرغم من تأكيد البصمة الوراثية ف. بوحدة األسرة واستقرارىا نتيجة اآلثار المترتبة عمى ذلك

عمى نجاعة ودقة نتائج ىذه التقنية في إثبات نسب الطفل لوالديو أو عدم  االختصاصأىل 
نسبة إلييما، إال أنيا من الوجية الشرعية ال تؤدي إلى فك الرابطة الزوجية حالة أن جاءت 

نتائجيا تؤكد عدم نسب الطفل لوالده، ذلك أن نفي النسب كما ىو معموم ال يكون إال بطريق 
ية التفريق األبدي بين الزوجين وىو أمر ثابت بنص شرعي قطعي وال المعان والذي يترتب عل
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نما يمكن اإلستعانة بيا كقرينة  يجوز إحالل البصمة الوراثية محمو أو تقديميا عميو، وا 
. لإلستئناس

حسب موقف المشرع حيث أجاز المجوء إلى إثبات النسب بالطرق العممية  واألمر ذاتو
أما في . ج في فقرتيا األخيرة مع ترك السمطة التقديرية لمقاضي باألخذ بيا. أ.ق 40بالمادة 

ج أنو ال يكون إال بالطرق . أ.ق 41مجال نفي النسب فما توصمنا إليو من نص المادة 
 . المشروعة وىي المعان

لتطور الطبي في مجال الكشف عن األمراض الخطيرة، توجد ىناك أمراضا وبشأن ا
د المصاب تصل جسسريانيا وما تمحقو من أضرار بمزمنة معدية كشف الطب عن كيفية 

إلى حد اعتبارىا مرض موت كمرض اإليدز ، لذلك فإن الرابطة الزوجية ال محالة معرضة 
فالزوج ال يمكنو كسب . ال الزوجينک تزاماتالتأثير ىذا المرض عمى  بسبب االستقرارلعدم 

وخادمة  الرزق واإلنفاق، والزوجة ال يمكنيا القيام بواجباتيا األسرية كالحضانة و تربية األوالد
 المصاب  هدم استطاعة الزوج السميم من االقتراب من زوجزوجيا، بل أكثر من ذلك ع

 .رتب عمى ذلك ضياع مقاصد النكاحخشية انتقال العدوى إليو، فيبقى وجوده شبو معدوم ويت

وما دام أن فقياء الشريعة اإلسالمية قد مكنوا الزوج السميم من فسخ النكاح بوجود 
المرض المعدي أو بأي عيب يحول دون تحقيق مقاصده، فيستوي األمر بوجود ىذين 

بإصابة المرضين داخل األسرة، إذ بإمكان الزوج السميم فك الرابطة الزوجية حالة عممو 
 .زوجو

أما بالنسبة لمرض السرطان، فيو من األمراض المزمنة غير المعدية الخطيرة والمؤثرة 
عمى صحة الشخص المصاب البدنية والنفسية يجعمو غير قادر عمى التعايش، خاصة إذا 
نجم عنو حدوث تشوىات ظاىرة لمعيان أو منفرة بسبب العالج الكيماوي واإلشعاعي الذي 
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غير قابمة الكما أنو يعد طريق لمموت المحتم إذا كان من أنواع السرطانات . ضيتمقاه المري
. لمشفاء

لذلك فمن المؤكد أن إصابة أحد الزوجين بيذا المرض يؤدي إلى عدم استطاعة 
الزوج اآلخر عمى تحمل زوجو المريض، مع زيادة أعبائة األسرية، فيكون الطريق المناسب 

م دالرابطة الزوجية إذا عممنا بالرأي اإلسالمي القائل بع كفىو  االلتزامات فك لتجنب مثل
ن كنا قاد سممنا بذلك إال أنو بالنسبة . حصر العيوب الموجبة لمتفريق بين الزوجين غير أنو وا 

ليذا المرض فاألرجح وبصفة عامة أن ال يكون سببا لمتفريق بين الزوجين، فميس لمزوج أن 
العيوب التي تحول دون تحقيق  ب التطميق بإدراجو ضمنيطمق زوجتو لوجوده وال لمزوجة طل

. اف الزواج، ألن ذلك يعد من األزمات الزوجية التي تتطمب التكافل والتراحم دأه
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 القائمة المراجع  

 لكتب : اوال   

دار : أبو الحسين سالم، اإلرىاب في وسائل اإلعالم، الجزء الثاني، اإلسكندرية (1
 2005الوفاء، الطبعة األولى، 

 1987دار الشعب، : أحمد جالل عز الدين، مكافحة اإلرىاب الدولي، القاىرة (2
مجمس و تطور دور مجمس األمن في حفظ السمم و األمن  أحمد عبد اهلل أبو العالء، (3

 2008،دار الجامعة الجديدة، مصر، (األمن في عالم متغير
اإلرىاب  و األمن  ) أحمد محمد يوسف حرية ـاستشراف التيديدات اإلرىابية ، (4

الجنائي الظواىر اإلجرامية، مركز الدراسات  و البحوث ،قسم الندوات  و المقاءات  
 2007جامعة ، نايف  العربية لمعموم  األمنية، الرياض،  العممية،

دار : بوادي حنين المحمدي، اإلرىاب الدولي بين التجريم والمكافحة، اإلسكندرية (5
 2005الفكر الجامعي، 

دار الجامعة الجديدة، : تمطر عصام عبد الفتاح الجريمة اإلرىابية، اإلسكندرية (6
2005 

القانون الدولي ، أطروحة مقدمة استكماال  حسين عزيز نور الحمو ،اإلرىاب في (7
لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في القانون العتم األكاديمية المفتوحة في 

 2007، ىمنسكي ، فمندا  الدنمارك
حماد كمال اإلرىاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي العام، المؤنسية الجامعية  (8

 2003لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، 
حماد کمال، اإلرىاب والمقاومة في ضوء القانون الدول العام، المؤسسة الجامعية  (9

 2003لمدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، عمان، 
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دراسة مقارنة ) سالم روضان الموسوي ، فعل اإلرىاب و الجريمة اإلرىابية (10
 2010، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبنان ، ( معززة بتطبيقات قضائية

وأصل ، اإلرىاب الدولة في اطار  قواعد  القانون  سامي جاد  عبد الرحمان  (11
 .2008الدولي العام  دار الجامعية،  الجديدة،مصر، 

: السراج احمد، اإلرىاب گجريمة دولية ودور المجتمع الدولي لمكافحتو، القاىرة (12
 2005، 9مجمة معيد القضاء، العدد 

موض والتأويل، دار الجامعة الجديدة، سعادي محمد، اإلرىاب الدولي بين الغ (13
 2009الجزائر ، 

سويدان أحمد حسين، اإلرىاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية ، الطبعة  (14
 2009الثانية، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 

عبد العزيز عيد اليادي ،إعادت أمريكا  الي مجمس األمن  ، مقال منشور  (15
 2003،أوت 2326ر ن عدد لجريدة  األسبوع القاىرة ، مص

عبد اهلل سميمان سميمان، المقدمات  األساسية في القانون الدولي الجنائي ،  (16
( ن.س.د) ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية،الجزائر،

مناىج  األمم  المتحدة  و التشريع ) عمي محمد  جعفور مكافحة  الجريمة   (17
 1998 والنشر و التوزيع لبنان  ، المؤسسة  الجامعية  لدراسات(الجزائي

محمد مؤنس محب الدين، تحديث أجيزة مكافحة اإلرىاب وتطوير أساليبيا،  (18
 2006فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية، الرياض، 

محيسن محمد حسن يوسف، اإلرىاب الدولي وشرعية المقاومة، دار وائل  (19
 2012لمنشر والتوزيع، عمان، 

جوانبو القانونية و وسائل مكافحتو ) منتصر سعيد حمودة ،اإلرىاب الدولي ،  (20
 2008، دار الفكر اإلسالمي لمنشر ، (في القانون الدولي العام و الفقو اإلسالمي 
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نبيل أحمد حممي ، اإلرىاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي ، دار النيضة  (21
العربية ، مصر  

الدولي، األسطورة و الواقع،ترجمة ليبني نعوم تشو مسكي، اإلرىاب  (22
 .1990صيري،سيناء لمنشر، القاىرة، مصر،ط

خميس، اإلرىاب الدولي،أصولو الفكرية  و كيفية  مواجية ،  اهلل أحمدىبة  (23
. 2009،136الدار الجامعية، القاىرة ، مصر، 

ىيثم فالح شياب، جريمة اإلرىاب وسبل مكان في التشريعات الجزائية  (24
 2010دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان،  المقارنة،

واصل سامي جاد، إرىاب الدولة في إطار القانون وقواعد القانون الدولي  (25
 2004دار النيضة العربية، : العام، القاىرة

 مذكرات و رسائل الجامعية 

الفقيو سمدانا ىة فقيو و أستاذ القانون الجنائي بجامعة مدريد  (1
الظاىرة اإلرىابية بين القانون الدولي و المنظور الديني ، أطروحة  عباس شافعة ، (2

مقدمة لنيل شيادة الدكتورتو في عموم القانون ، تخصص قانون دولي و عالقات 
 2010/2011دولية ، جامعة الحاج لخضر ،باتنة ، 

غبولي مني، اإلرىاب في قانون النزاعات المسمحة الدولية، مذكرة لنيل شيادة  (3
ير في العموم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، كمية الحقوق جامعة الماجست

 2009الحاج لخضر ، باتنة، 
بن صويمح أسال، التعاون الدولي وقوانين مكافحة اإلريان الدولي، مذكرة لنيل شيادة  (4

الماجستير في القانون الدولي العام،تخصص العالقات الدولية،كمية الحقوق و العموم 
 2010/2011جامعة منتوری، قسنطينة، السياسية، 
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، مداخمة ألقيت في إطار يوم "شافعة عباس، اإلستراتيجيات الدولية لمكافحة االرىاب (5
دراسي دولي حول إشكالية اإلطار القانوني لمحاربة اإلرىاب الدولي، كمية الحقوق 

 26/02/2014والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
دور األمم المتحدة في مكافحة اإلرىاب الدولي في ضوء قرارات "نسيب نجيب،  (6

الجمعية العامة ومجمس األمن ، المجمة النقدية لمقانون والعموم السياسية، ، كمية 
 2012، 02الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العدد 

عميرش نذير، المسؤولية المدنية لمدولة عن أضرار الناتجة من أعمال العنف  (7
دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون العام، كمية : اإلرىاب و

،  2011الحقوق والعموم السياسية، جمعة منتوري، قسنطينة، 
لونيسي عمي، آليات مكافحة اإلرىاب الدولي بين فاعمية القانون الدولي وواقع  (8

أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون، كمية الحقوق  الممارسات الدولية االنفرادية،
 2012والعموم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

: مرابط وردة ومكي كاميمية، تجريم اإلرىاب في القانون الدولي والتشريعات الداخمية  (9
الجزائر نموذجا ، مذكرة لنيل شيادة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي 

إلنساني وحقوق اإلنسان، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ا
 2013بجاية، 

 القوانين  والمراسيم   

 المراسيم 

الموافق ل  1435ذي القعدة عام  13المؤرخ في  250-14المرسوم الرئاسي رقم  (1
وال ، يتضمن التصديق عمى االتفاقية العربية لمكافحة غسل األم 08/09/2014

الموافق ل  1435ذو القعدة عام  28، الصادر ب 55وتمويل اإلرىاب، جر، عدد 
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يتضمن التصديق عمى  09/04/2000المؤرخ في  2000/78المرسوم الرئاسي رقم  (2
 ، ج 14/07/1999اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع اإلرىاب ومكافحتو بتاريخ 

 2000، الصادر بتاريخ 30ر، عدد 

 والقرارات  االتفاقيات 

 االتفاقيات: اوال 

 .1999المعاىدة الدولية لقمع تمويل اإلرىاب الصادرة عن األمم المتحدة، مسنة  (1
 .2000نوفمبر  15اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية المؤرخة في  (2
 .1994المعاىدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب الدولي لعام  (3
 .1998لعربية لمكافحة اإلرىاب لعام التفاقية ا (4
الجريمة اإلرىابية  1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب العام  (5
 2005اتفاقية المجمس األوربي لمنع اإلرىاب لسنة  (6
. 1999اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لمنع اإلرىاب ومحاربتو لسنة  (7
. 1999لعام اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب  (8
،  22/04/1998االتفاقية العربية لمحاربة اإلرىاب الموقعة في القاىرة بتاريخ  (9

المؤرخ في  98/  0413صادقت عمييا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
يتضمن المصادقة عمى االتفاقية العربية لمحاربة اإلرىاب بتاريخ  07/12/1998
. 1998سنة  93، جر، عدد  22/04/1998

، صادقت 1999تفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرىاب لعام ا (10
 23/09/2007مؤرخ في  07/282عمييا الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

يتضمن تصديق عمى اتفاقية منظمة المؤتمر اإلسالمي المبرمة بتاريخ 
. 2007سنة  60)، ج ر، عدد 1/07/1999
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 -25اإلرىاب المنعقد بتونس بتاريخ المؤتمر العربي لممسؤولين عن مكافحة  (11
 2008يوليو سنة  26

. 2010االتفاقية العربية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب لعام  (12
. 1999االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرىاب لعام  (13
 القرارات  : ثانيا 
سنة   61/288، والقرار رقم 2005سنة  1617القرار رقم )قرارات مجمس األمن  (1

وقرارات الجمعية العامة،   (2006
، المتضمن التدابير الرامية إلى 2006ديسمبر  4الصادر بتاريخ  61/40القرار رقم  (2

 A/RES/61/457 : الدعاء عمى اإلرىاب الدولي، الوثيقة رقم
، المتعمق بالتدابير الرامية 1997ديسمبر  17الصادر بتاريخ  51/510القرار رقم  (3

  A/RES/51/510: الدولي، الوثيقة رقمإلى القضاء عمى اإلرىاب 
، المتعمق بمكافحة تمويل 2001سبتمبر  28الصادر بتاريخ  1373القرار رقم  (4

 S/SER/1368:اإلرىاب وتجميد أموال المنظمات اإلرىابية، الوثيقة رقم
من أكثر قرارات المجمس المثيرة لمجدل ال سيما عمى المستوى القانوني،  1373القرار  (5

لبعض انو مجرد الية قانونية تعمل عمى مكافحة اإلرىاب الدولي، بحبست برى ا
واجبات  . وتحدد

، المتعمق بمكافحة اإلرىاب 2004أكتوبر  8، الصادر بتاريخ 1566القرار رقم  (6
 S/RES/5053: وتمويمو، الوثيقة رقم

تعمقت ىذه االتفاقية  باألشخاص " 1973الصادر في سنة  28-3166بقرار  رقم  (7
ي  عمييم  بالخطف يتمتعون  بحماية  دولية و من  األشخاص الذين  ال الذين لتعد

يتمتعون ليذه  الحماية و أبرمت  اتفاقية أخرى متعمقة  لمناىضة  أخذ  الرىائن  
 .1979الموقعة  في نيويورك 
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 ةاإللكترونيالمواقع 

اعتمد بموجب قرار  القانون العربي االسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب،
مأخوذ من الموقع اإللكتروني  14/01/2003بتاريخ  392مجمس وزراء الداخمية العرب رقم 

 :www.aim.org   2:45عمى الساعة 28/05/2019تم اإلطالع عميو يوم .
دراسة حول تشريعات مكافحة اإلرىاب في دول الخميج العربية واليمن، فرع منع اإلرىاب ،  -

 htt//www.unodc.org/ documentsمأخوذة من الموقع اإللكتروني  ،2009نيويورك، 
/ terroris  3:00، 28/04/2019تم اإلطالع عميو يوم 

القانون العربي االسترشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب، اعتمد بموجب قرار  -
، مأخوذ في اليمن 2013/ 16/11بتاريخ 2دو/ 1000مجمس الوزراء الداخمية العرب رقم 

تم اإلطالع عميو يوم  www . cor jj . org / lawsمن الموقع اإللكتروني 
.  13:22عمى الساعة  28/05/2019

تم اإلطالع عميو   www.mena.fatf.org:مأخوذة من الموقع اإللكتروني
 8:32عمى الساعة  15/04/2019يوم

-  Les recommandations du GAFI, Normes internationales sur la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de 
la proliferation, Février 2012, p.7, Site internet visité le 01/07/2015 à 
02:24: www.fatf-gafi.org 
1  - voir : Norme de GAFI, Les IX recommandations spéciales, 22 
Octobre 2004, p. 2. Site internet visité le 12/04/2019 al5:43 : 
WWW. Fatf- gafi.org.   
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-Convention du conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, 
Varsovie, 16.V.2005, Site internet visité le 17/02/2016al5:31 
www.coe.int/fr/\\eb convention/full-list/trely/196. 
1 Voir :Le texte de l'article (5/1) de la convention du conseil de 
l'Europe pour la prévention du terrorisme. 
1 Voir : Le texte de l'article (5/2) de la convention du conseil de 
l'Europe pour la prévention du terrorisme. 
1 - Voir : BANISAR David. En parlant de terreurs 1° conférence du 
conseil de l'Europe des ministres responsables des média et des 
nouveaux services de communication. Avril 2009. p.9,10, Site 
internet visité le17/02/2016 à 02:00, https://r m.coe.int/ COERM 
public Common search services display DC TM content. 
 

Voir : Inter-American convention Against terrorism, Adopted at the 
second plenary session held on June 3,2002, Site internet visité le 
16/02/2016 à 18:00: www.oas.org/xxxll/english/docs-en/docs-
intem/agres/1840-02htm. 
Rapport du groupe de travail de l'équipe spéciale de lutte contre le 
terrorisme, « Les mesures de lutte contre le financement du 
terrorisme », Octobre 2009. pp.+-10, Site internet visité le 

2/07/2015 à 3 : 36:www.UN.org terrorisme et laskforce. 

http://www.oas.org/xxxll/english/docs-en/docs-intem/agres/1840-02htm
http://www.oas.org/xxxll/english/docs-en/docs-intem/agres/1840-02htm
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Voir :Rapport du groupe de travail de l'équipe spéciale de lutte 
contre le terrorisme, «La lutte contre le financement du terrorisine », 
Site internet visité le 02/07/2015 à 03:33 :WWW.un.org/fr/. 

 13WWW.CTIC.ORG.SAالمؤتمر الدولي لمكافحة اإلرىاب عمى الموقع االلكترونية 
 

تعزيز : مكافحة غسل األموال محاربة تمويل اإلرىاب "جنيفر إيسرن ولويس دي کوکر، 
، 56لي والنزاىة المالية ، إصدارات المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء، رقم اإلشتمال الما

:، وتيقة مأخوذة من الموقع االلكتروني2. ، ص2009أغسطس  www.cgap.org  تم
.17:22عمى الساعة  15/04/2019االطالع عميو  يوم   

www.sama.gov.sa/moneylaundry/Documents/anti.moneylaunderinga
ml)law sa2019 (2 ساعة  19/03/2019أنظر الموقع االلكتروني أطمع عميو ه

13.35 

www.measpmo.com/rmactuare/afp/journal/moyenorient/0812011710
06. w5ppb2f  11.30ساعة  12/03/2019أطمع عميو 

1 - .www.alfayha.TV/news/Iraq/14528/html?Print  أطمع عميو ه
 11.36ساعة  12/03/2019

htpp://akhbar.allan.tv ar/ videos / video- reports 
/drugsaFghnistan.htm.  15.46ساعة  20/03/2019أطمع عميو  بتاريخ 

 

 

 

http://www.ctic.org.sa/
http://www.ctic.org.sa/
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 بالمغة الفرنسية   المراجع

1) consulte: le texte de l'article (2/1) de la convention inter- 
Américaine contre le terrorisme. 

- Voir : le texte de l'article (4/le) de la convention inter-
Americaine contre le terrorisme. 

2) Voir : le texte de l'article (9) de la convention inter-Americaine 
contre le terrorisme.  

3) Voir: le texte de l'article (11) de la convention inter-Americaine 
contre le terrorisme 

4) Voir : Norme de GAFI, Les IX recommandations spéciales, 
Op.cit, p.3. 

5) 20S. ibid, p.3. 
6) . Voir : Norme de GAFI, Les IX recommandations spéciales, 

Op.cit, p.3,4. 
7) voir : ABC des Nations Unies, Département de l'information des 

Nation Unies, New York, 2001, p.320. 
Voir : ABC des nations Unies, OP. cit, p. 312. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

المذكرة  مــلخص
يشّكل تمويل اإلرىاب أحد التيديدات األمنية الدولية والمحمية عن طريق إمداد الجماعات  

والتنظيمات اإلرىابية باألموال واألدوات والمعدات الالزمة لتنفيذ أعماليم اإلجرامية وما يقومون بو من 
خالل دراسة االتفاقيات الدولية التي أبرمت في ىذا  ومن. أعمال إجرامية أخرى لتسيل ارتكاب جرائميم

الخصوص وتباين مدى أثرىا الحقيقي لمحد من تمويل اإلرىاب عمى توضيح جوانب النقص أو المثالب 
التي وقعت فييا ىذه الجيود إما من ناحية إجرائية أو سياسية عمى اعتبار أن انعكاس جيود التعاون 

. لنجاح في مكافحة جريمة تمويل اإلرىابالدولي لو ارتباط مباشر بمدى ا
االتفاقية الدولية لقمع "ومما ال شك إن من أىم االتفاقيات الدولية التي جرمت تمويل اإلرىاب   

تمويل اإلرىاب التي تمت الموافقة عمييا في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة الرابعة 
م وتم التوقيع عمييا من ممثمي الدول األعضاء باألمم 1999 ديسمبر 9في  760والخمسون بجمستيا رقم 

مادة وتضمنت مبادئ وأحكام عامة تتعمق  28م، وتتضمن ىذه االتفاقية 10/4/2000المتحدة في 
. بإجراءات مكافحة تمويل اإلرىاب

ة كما أصدر مجمس األمن الدولي باإلجماع قراًرا دوليًّا يندرج في إطار الجيود الدولية اليادف 
م والخاص بمكافحة تمويل اإلرىاب وتجميد 2001لسنة  1373لمكافحة تمويل اإلرىاب وىو القرار رقم 

أموال المنظمات اإلرىابية ويستند ىذا القرار عمى كل القرارات واالتفاقيات الدولية في مجال مكافحة 
يل اإلرىاب بصفٍة عامة، وعميو، فقد تناولت الدراسة بحث وتحميل التعاون الدولي في منع تمو. اإلرىاب

لما ليذه الظاىرة من مخاطر كبيرة عمى الُمجتمع الدولي؛ حيث من شأنيا تعريض األمن والسالم العالمي 
لمخطر، األمر الذي تكون لو انعكاساتو السمبية عمى أمن وسالمة الشعوب؛ وذلك من خالل رصد وتحميل 

االتفاقيَّات الدولّية واإلقميميَّة التي من شأنيا وضع القواعد والمبادئ التي يسير عمييا العمُل الخاص 
 بُمكافحة تمويل اإلرىاب، وتجفيف كل مصادر تناميو وتصاعده في العالم

االرهاب   /.2 التمويل  /1:الكلمات المفتاحية

االقليمية   الجهود /4 الجهود الدولية  /3                     
 


