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 فهيمة االسم :

 بلحمزي اللقب:

  األساسيةو احلريات  اإلنسانطالبة دكتوراه يف القانون , ختصص: حقوق 

 -مستغامن–جامعة عبد احلميد ابن باديس 

 1555106550: رقم اهلاتف 

 fbnaziha.imed@gmail.comالربيد االلكتورين:

 ظاهرة اإلرهاب و تأثريها على حقوق اإلنسان   مقال حتت عنوان :

 امللخص:

، اين تصاعدت اهلجمات  األخريةبالغة ، خاصة يف اآلونة  أمهيةهي من اهم املبادئ الدولية املشرتكة و ذات  اإلنسانان حقوق 
بشىت الطرق و يف  باإلرهاو من اهم ضحاياها هي حقوق االنسان ، لذلك فان جل الدول تسعى اىل حماربة ظاهرة  اإلرهابية

مجيع اجملاالت ، اال انه قد يؤدي هذا اىل املساس حبقوق االنسان حتت طائلة حماربة االرهاب ، لذلك هناك من دعى اىل ان هناك 
 و السكينة العامة . األمنو حقوق غريها ميكن التضحية هبا يف سبيل حتقيق ، حقوق ال ميكن املساس هبا مهما كانت الظروف 

Résume : 

Les droits de l'homme figurent parmi les principes internationaux les plus 

importants et les plus communs, en particulier ces derniers temps, où les 

attaques terroristes se sont intensifiées et où les victimes les plus importantes 

sont les droits de l'homme. Cela conduit à la violation des droits de l'homme 

dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a donc ceux qui prétendent qu'il 

y a des droits qui ne peuvent être violés en aucune circonstance et les droits des 

autres peuvent être sacrifiés pour assurer la sécurité et la tranquillité publique  
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 مقدمة:
و بالرغم من االجنازات املختلفة اليت حققها اجملتمع  ،ويل دعلى الصعيدين الداخلي و ال أمهيتهبالرغم من  اإلنسانموضوع حقوق 

الدولية املربمة يف هذا  االتفاقيات حقوق االنسان وطنيا و دوليا ، و كذا مجلة املعاهدات و تفعيلالدويل يف حماولة منه ترسيخ و 
 أين األخريةو هذا ما يعرفه اجملتمع الدويل خاصة يف اآلونة ، دموية  األكثريبقى املوضوع  اإلنسانموضوع حقوق  ان إالاجملال ، 

العنصر البشري و القضاء على كل ما  إعدامهو  األولمهها  يةإرهابو ظهرت عصابات و جمموعات  اإلرهاب،تنامت فكرة 
 .مثن كان  بأي إليهااملهم هو حتقيق الغاية املراد الوصول ، طريقة كانت  بأيخيالفها 

تضاعفت قوهتا ملا تعرفه هذه اجلماعات من تطور تكنولوجي ضخم و  أهنا إالليست بالظاهرة اجلديدة ،  اإلرهابظاهرة  إن
مثله مثل موضوع  اإلرهاب فأصبحو لغاهتم ،  دياناهتم و  أجناسهمتفعة و عناصر بشرية منخرطة فيها على اختالف ميزانية مر 
 .الكفيلة للحد منها  لالسب إجيادالبحث يف طريقة للتخلص منها و حماولة ظاهرة عاملية جتدر على العامل برمته ،  اإلنسانحقوق 

حل  إجيادحماولة  إىلهذا ما دفع بالدول ،  اإلرهابيةهو اجملال املستهدف من طرف اجلماعات  اإلنسانو ملا كان جمال حقوق 
 .و عدم املساس هبا من جهة ثانية  اإلنسانمن جهة و محاية حقوق  اإلرهابالوطين و حماربة  األمنوسط و توافقي بني حتقيق 

و هل  اإلنسانعلى الممارسة الفعلية لحقوق  اإلرهاب يرتأثو ما مدى ،   اإلنسانو حقوق  اإلرهابهي العالقة بين  فما
  .؟؟؟ األمنبدافع  اإلنسانالتخلي عن حقوق  أودافع حقيقي لالستغناء  اإلرهاب

اإلنسان من خالل التطرق إىل حبقوق  اإلرهابمنهجية للبحث يف موضوع عالقة  إجيادحاولنا  اإلشكاليةعلى هذه  لإلجابةو 
عنصرين أساسني أال و مها : اإلطار النظري و املفاهيمي لكل من املصطلحني اإلرهاب و حقوق اإلنسان ، مث التطرق يف العنصر 

  الثاين و املتمثل يف  انعكاسات اإلرهاب على التحقيق الفعلي حلقوق اإلنسان. 
 النظري و المفاهيمي اإلطار: األولالمبحث 

 أنمتضادان و ال ميكن  أهنمااال ، مصطلحان عامليان بامتياز  أهنمابالرغم من  اإلنسانو حقوق  اإلرهابان كال من مفهوم 
سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او  أغراضهيستهدف لتحقيق  اإلرهاب أنو هو  أاليتعايشا ، لسبب واحد و وحيد 

 لإلرهاب هذاالبشري ، و بالرغم من اختالف اجملتمع الدويل على وضع تعريف موحد  العنصر إبادةو  اإلنسان إىلدينية 
هو مفهوم حمدد و  اإلنسانمفهوم حقوق  أناال ، لكل دولة على حساب دولة اخرى  األبعادالختالف املصاحل و النظريات و 

من جهة  اإلنسانمن جهة و حلقوق  لإلرهابالتعريفات املختلفة  إىليف هذا املبحث سوف نتطرق متفق عليه عامليا ، هلذا و 
 .اخلصائص اليت يتميز هبا كل موضوع عن اآلخر  إىلثانية و 

 : مفهوم االرهاباألولالمطلب 
او صور  أشكال إىل أيضامن وجهة نظر الفقهاء و االتفاقيات الدولية و نتطرق  اإلرهاب اتيف هذا املطلب سوف نتناول تعريف

  . من خصائصبه و مبا يتميز  رهاب، اإل
 اإلرهاب: تعريف  األولالفرع 

سوف حناول مجع خمتلف التعريفات و  أننا إال ، الدويل لإلرهاباجملتمع الدويل حلد اآلن مل يتفق على تعريف موحد  أنبالرغم من 
  اإلرهاب.حول موضوع  أمهها
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 1سياسية عادة  أهدافالغري من اجل حتقيق  إخافة أي،  أخاف إيمن كلمة "رهب"  لغة فاإلرهاب
سياسيا و الرتهيب لتحقيق هدف ما مهما كانت طبيعته  اإلرهابيستخدم  أوهو كل من يستعمل ، يف اللغة العربية  اإلرهايب أما

 او اجتماعيا او دينيا.........اخل .
شريف بسيوين الذي عرف الفقيه هؤالء الفقهاء جند  أهمو من  لإلرهابفقها فنجد عدة فقهاء قاموا مبحاولة وضع تعريف  أما

عنف مرعب داخل شرحية  إحداث( و تتوخى إيديولوجيةحتفزها بواعث عقائدية )عنف حمرم دوليا  إسرتاتيجيةعلى انه "  اإلرهاب
ن مقرتفوا العنف كا  إذاملنظمة بغض النظر عما  أوخاصة من جمتمع معني لتحقيق الوصول اىل السلطة او للقيام بدعاية ملطلب 

 2نيابة عن دولة من الدول "  أماو نيابة عنها،  أنفسهميعملون من اجل 
 و هي : أساسيةتألف من ثالثة عناصر تهو عملية رعب  اإلرهاب  أنيرى  WALTERالفقيه  أما

 .التهديد باستخدامه أو_فعل العنف 
 .لضحايادرجات اخلوف الذي يصيب ا أقصى_ردة الفعل العاطفية النامجة عن 

 ._التأثري الذي يصيب اجملتمع بسبب العنف او التهديد باستخدامه 
تعريف موحد وضع فيها على  األعضاءبالرغم من عدم اتفاق الدول  اإلرهابلت جمموعة من االتفاقيات الدولية تعريف و كما حا
هذه االتفاقيات اليت  أهم، فمن  اإلرهاببشأن  1937جنيف هذا االختالف جنم عنه عدم التصديق على اتفاقية  لإلرهاب

 جند : لإلرهابحاولت وضع تعريف 
املوجهة ضد دولة ما ،  اإلجرامية األعمالعلى انه "  اإلرهابو اليت عرفت  3 1937 اإلرهاباتفاقية جنيف لقمع و معاقبة _ 

 عامة اجلمهور"  أو األشخاصمعينني او جمموعة من  أشخاص أذهانيقصد هبا، خلق حالة رعب يف  أوتستهدف 
الدولة هي الضحية  أن أيفقط على الدول   اإلرهاب إياتفاقية جنيف هذه قد قصرته  إنو لكن ميا يعاب على هذا التعريف 

 .العنصر البشري  أمههمو من  متعددون  اإلرهابلكن يف الواقع ضحايا  لإلرهاب، الوحيدة 
 4كانت جمرمة يف اتفاقيات سابقة   أفعالعددت  إمنا تفاقية مل تعرف اإلرهاب،  هذه اال  1977االتفاقية االوروبية _ 
و هذا   5ضمن قانون العقوبات اإلرهابية األعمالنأخذ مثال املشرع اجلزائري الذي عرف ، على مستوى التشريعات الداخلية  أما

 . مكرر من قانون العقوبات 87املادة  من خالل نص 

                                                             

 09ص  1999 حممد حمي الدين عوض، تعريف االرهاب ، معهد الدراسات العليا،تشريعات مكافحة االرهاب يف الوطن العريب، اكادميية نايف للعلوم االمنية 1 
 15حممد حمي الدين عوض ، املرجع السابق، ص 2 

 
 10السياسة و القانون، املكتبة الوطنية اجلزائرية، دار اخللدونة للنشر و التوزيع، صوقاف العياشي، مكافحة االرهاب بني 3 
، اتفاقية نيويورك ملنع و معاقبة جرائم 1971بشأن مكافحة االستالء غري املشروع على الطائرات، اتفاقية مونرتيال لسالمة الطريان املدين  1957_ كاتفاقية الهاي 4

  1973ماية دولية موجهة ضد اشخاص متمتعني حب
 ةحدة الوطنية او السالمة الرتابي_ اليت عرفت العمليات االرهابية على اهنا " يعترب فعال ارهابيا او ختريبيا ، يف مفهوم هذا االمر، كل فعل يستهدف امن الدولة  و الو  5

 و استقرار املؤسسات و سريها العادي ...............اخل

 
 



191 
 

 و خصائصه اإلرهاب أشكالالفرع الثاني: 
تعريف موحد  وضعصعوبة  إىل ادىهذا ما  أشكالتقوم على عدة  إمناو ، طابع وحيد  أوال تقوم على شكل  اإلرهابظاهرة  إن

  اإلرهاب املتفق عليها و املعروفة جند: أشكالو من بني  لإلرهاب على املستوى الدويل ، 
من اجل تدمري و  إرعاهبمو ، داخل الدولة  األفرادلرتهيب  أجهزهتا: و هو العملية اليت تقوم هبا الدولة من خالل  دولة إرهاب

أخرى كما هو اي تسلطه دولة على دولة ، خارجي  اإلرهابيكون هذا  أنو رغبتهم يف التغيري ، كما ميكن  إرادهتم إضعاف
 .الدولة الفلسطينيةالصهيونية على احلال يف إرهاب الدولة 

يف شكل  األشخاصجمموعة من  أوالعنف اليت يرتكبها سواء شخص واحد  أعمال: و هي او المجموعات األفراد إرهاب
 .منظمة من اجل حتقيق هدف سياسي يف الغالب  أوعصابة 

 ، فهو يقوم على جمموعة من ميزات منها : اإلرهابفيما خيص خصائص  أما
اجملتمع مبجموعة من وسائل  بإرهاب اإلرهابيةباستخدامهما ، حيث تقوم اجملموعات  التهديد أو فاستخدام القوة و العن_ 

لعنف ليس هدف تقوم عليه هذا ا أنو السيطرة على اجلماهري او متخذي القرار، كما ، هبدف نشر الرعب و اخلوف  ، الرتهيب
 .هو وسيلة لتحقيق مآرهبا  إمنا اإلرهابيةهذه اجلماعات 

هذا التنظيم  أن األخرية هو بتنظيم حمكم فيما بينها ، و املالحظ يف اآلونة  اإلرهابية، كما تتميز اجلماعات  التنظيم المحكم_ 
كما ساعدت دقة   إجناحها، و  اإلرهابيةيتميز بدقة هائلة و مستوى راقي يف تنظيم العمليات ، بالغ الدقة و التحكيم  أصبح

  أهدافها.ل التكنولوجيات احلديثة للتواصل فيما بينها و حتقيق استعمامن خالل التنظيم هذا 
 األرضيةانتشرت على مستوى الرقعة  إمناو ، ليس هلا موقع جغرايف حمدد  اإلرهابيةالعمليات  أن أي:  عدم التقييد الجغرافي_ 

  األوىل.ظاهرة عاملية بالدرجة  اإلرهابو هذا ما جعل من  بأكملها، 
 أهنا إال اإلرهابية، اجلماعات  األوىل: فبالرغم من اهلدف السياسي الذي تتوخاه بالدرجة  اإلنسانيةجريمة ضد  اإلرهاب_ 

يف  كبري ارتفاع   إىلمما يؤدي  اإلجرامية، و الكربى لعملياهتا  األوىل اإلنسانية،  و تكون ضحيتها من الناحية العملية تستهدف 
 .حدة اجلرحى يف عملية وا أوعدد القتلى 

 اإلنسانالمطلب الثاني : مفهوم حقوق 
تعد حقوق اإلنسان حجر الزاوية يف إقامة اجملتمع املتحضر احلر , واحرتام حقوق اإلنسان ورعايتها هو عماد احلكم العادل يف  

 اجملتمعات احلديثة والسبيل الوحيد خللق العامل احلر اآلمن واملستقر . 
الشغل الشاغل لرجال القانون و السياسة , واستأثر باهتمام املختصني هبذا اجملال من العالقات  اإلنسانكما كان موضوع حقوق 

ملا يف تعزيز احرتام هذه احلقوق من نتائج منشودة،  يتجلى فيها خري احلاكم والرعية على حد السواء , مما جعلهم  ،  اإلنسانية
موضوع  اإلنسانحقوق موضوع  اناحلقوق وضمان تطبيقها،  . كما  يبذلون اجلهد الفكري املتواصل للتثقيف يف جمال هذه 

و   اإلنسانو يف هذا املطلب سوف خنصص دراستنا حول تعريف و خصائص حقوق يف تعريفاته و جماالته ،  متشعب و متعدد
  أنواعها.كذا انقساماهتا و 

 اإلنسان: تعريف حقوق األولالفرع 
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،  اإلنسانيةو اخذ جمال كبري من العلوم االجتماعية و ،  6السياسية األدبياتمن املفاهيم املشرتكة بني  اإلنسانموضوع حقوق  إن
بغض النظر على اجلنس، العرق، اللون، اللغة،  لألفرادجمموعة من احلقوق املكفولة  أهناعلى  اإلنسانفيمكن تعريف حقوق 

دون االعتداد بالفرو  اإلنسانالتزام على عاتق كل دولة بتعزيز احرتام حقوق ، الوطن، العمر و الطبقة االجتماعية ، و يقع األصل
 .7احرتام حقوق اآلخرين األشخاصقات الثقافية كما يقع على 

 أولجذور عاملية قدمية و تتمثل يف  إىلتعود  ااال اهن، بعد احلرب العاملية الثانية  اإلنسانو بالرغم من انه جرى صياغة حقوق 
، حيث يقر الدستور 8يت وضعها كورش العظيم يف بالد فارسلو ا، قبل امليالد  570 إىل اإلنسانحقوق  إلعالننسخة مسجلة 

،  اإلقامةالذي وضعه كورش آنذاك مبجموعة من احلقوق و منها حرية البشر ، و يعرتف حبق احلرية ، احلق يف التنقل ، احلق يف 
 .لعبودية حق امللكية ، حرية الدين، حق العمل و حترمي ا

الفرنسي  اإلعالنكمعاهدة وستفاليا، الئحة احلقوق الربيطانية،   اإلنسانعرب التاريخ على حقوق  أخرىوثائق عاملية  أكدتكما 
  األمريكية.و املواطنني، الئحة احلقوق  اإلنسانحلقوق 

، اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالناملتحدة،  األمممنها : ميثاق  اإلنسانكما توالت جمموعة من الوثائق الدولية املؤسسة حلقوق 
امليثاق الدويل للحقوق املدنية و السياسية ، امليثاق الدويل للحقوق االقتصادية و االجتماعية و كل هذه املواثيق الدولية و غريها 

 األمممن ميثاق 1ة املادو قد جاءت  .على املستوى الدويل و الداخلي  اإلنسانترسيخ و تفعيل حقوق  إىلتسعى  اإلقليمية
 55، كما جند املادة األساسيةو احلريات  اإلنسانتعزيز و تشجيع حقوق هو املتحدة  األمم أهدافاحد  أناملتحدة اليت تعرتف 

 األساسيةو احلريات  اإلنساناملتحدة تعزيز االحرتام العاملي ، و االلتزام حبقوق  األممتنص على انه "جيب على  اليتمنه الفقرة ج 
 .جميع دون متييز بسبب العرق او اجلنس او اللغة او الدين "لل

 اإلنسانحقوق  أنواعالفرع الثاني: خصائص و 
و انه ، اجملتمع الدويل من قبل حقوق معرتف هبا  أهنااي ، فهي تتميز بصفة العاملية  اإلنسانيف ما خيص خصائص حقوق  أما

 .و هي تراث مشرتك للبشرية عامة دون متييز ، يعمل على تعزيزها 
انه يقع على عاتق اجملتمع الدويل النص عليها و دسرتهتا و تطبيقها  أي ، حقوق غري قابلة للتجزئة بأهنا اإلنسانكما متتاز حقوق 

 .حقوق غري قابلة للتجزئة و االنقسام  ألهناو هذا ، حرية عن غريها  ، أودون متييز بني حق عن آخر 

                                                             

 41= 39ص  1998عيسى بريم ، احلريات العامة و حقوق االنسان بني النص و الواقع، الطبعة االوىل، دار املنهل اللبناين، 6 
 05الفقرة رقم  1993جويلية  12_ اعالن فيينا و برنامج العمل، اجلمعية العامة لالمم املتحدة، 1
 _ نص دستور كورش العظيم على املوقع 8
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يف تطور مستمر فهي حقوق قابلة للتجديد حسب الواقع  أهناو ، 9 يةخباصية الدوام و االستمرار  اإلنسانما متتاز حقوق ك  
  .و حسب التطور االقتصادي و االجتماعي و الثقايف الذي يعرفه اجملتمع الدويل، االجتماعي 

على عدد من احلقوق منها : احلق يف  اإلنسانالعاملي حلقوق  اإلعالنو قد نص ، متعددة و متنوعة   اإلنسانحقوق  أنكما 
، حترمي و منع العبودية و الرق، حترمي التعذيب، احلق يف املساواة، احلق يف احلياة  األمنعدم التمييز، احلق يف احلياة و احلرية و 

التعبري و الفكر و الدين ، احلق يف العمل و احلق يف ، احلق يف اجلنسية ، احلق يف امللكية ، حرية  اإلقامةاخلاصة، احلق يف التنقل و 
 اخل  .…… التعليم

 اإلنسانعلى التحقيق الفعلي لحقوق  اإلرهابانعكاسات المبحث الثاني: 
كما سبق اإلشارة إليه سابقا أن كال من موضوع حقوق اإلنسان و اإلرهاب أصبحا موضوعني عامليني بامتياز ، و هلذا فان تأثري 
اإلرهاب على حقوق اإلنسان طاملا شغل ذهن املفكرين و الساسة ، هبدف محاية اكرب و أوسع حلقوق اإلنسان و جماهبة ظاهرة 

يف هذا املبحث ملصلحة اخلاصة لألفراد و كذا املصلحة العامة للدولة و اجملتمع ككل ، هلذا و اإلرهاب اليت تعود بالسلب على ا
و سبل اليت تنتهج الدول للمحافظة من جهة على  األوىل، بالدرجة  اإلنسانعلى حقوق  اإلرهابسوف نركز على آثار ظاهرة 

تقليص حدود  إىلو احلق ، مما يدفع بالدول  األمنبني  حتقيق التوفيقما مدى الدويل اي  اإلرهابو مكافحة  اإلنسانحقوق 
على عاتق اجملتمع  أصبح، كما  اإلنسانجزئيا من االتفاقيات الدولية حلقوق  أوممارسة احلقوق و احلريات و هذا بانسحاهبا كليا 

و من  سكرية او غري عسكرية و حماولة مكافحتها و الصد هلا بكافة الطرق املتاحة سواء كانت ع اإلرهابالدويل دراسة ظاهرة 
 ابرزها االهتمام باالنسان بالدرجة االوىل من خالل توفري االمن و التنمية .

 اإلنسانتقليص حقوق ظاهرة اإلرهاب :  األولالمطلب 
من جهة و محاية احلق من جهة  األمنيف التوفيق بني  اإلرهابحماولة الدولة اليت تقع ضحية  إىليف هذا املطلب سوف نتطرق 

العام و ملواجهة  األمنمنع بعض احلقوق من املمارسة محاية للنظام و  أو، اجلزئي او حىت الكلي و هذا ما يدفعها للتنازل ، ثانية 
 أو غاءلإللو هناك حقوق غري قابلة ، انه يوجد حقوق قابلة للمساس و احلد من ممارستها  إىل اإلشارةو لكن جتدر  اإلرهاب، 

يف هذا  و هذا ما سوف نتطرق له األسباب و حتت أي ظرف الرتباطها بإنسانية اإلنسان و بكرامته املس هبا مهما كانت 
  املطلب .

 : الحقوق القابلة للحد منها األولالفرع 
و  أساليبهو  أعمالهو  اإلرهاب" أنأكد يف وثيقته على  1993يف فيينا بتاريخ جويلية املنعقد  اإلنساناملؤمتر العاملي حلقوق إن 

للدولة و زعزعته  اإلقليميةو هتديده للسالمة  األساسيةو احلريات  اإلنسانو مظاهره تشكل تقويضا حلقوق  أشكالهممارسته جلميع 
ت احلقوق اليت تكون مستهدفة يف العمليا ابرزهو التهديد احلقيقي للحقوق و احلريات و من  فاإلرهاباستقرار احلكومات"، 

 1997و سبتمرب  أوتبني ما  اإلرهابية ، أين راح ضحية العملياتمثال على ذلك اجلزائر  أحسنهو احلق يف احلياة و  اإلرهابية

                                                             

 35الصفحة   2005حممد يوسف علوان ، القانون الدويل حلقوق االنسان ، املصادر ووسائل الرقابة ، اجلزء االول، دار الثقافة للنشر و التوزيع  9 
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بتخريب   اإلرهابيةتقوم اجلماعات  أين اآلمن، يف احلياة ، احلق ، و يأيت بعد احلق 10يف بن طلحة و بين مسوس 600ما يزيد عن 
و ابتزازهم ، كما تعمل على هتجري السكان ، كما يتأثر احلق  األشخاصو تقوم باختطاف ، تجهيزات كل اهلياكل القاعدية و ال

 1994 بني الفرتة إعالميا 52ففي اجلزائر مثال مت قتل  اإلعالم، و  أييف احلرية هبذه اجلرائم من خالل القضاء على حرية الر 
املواد االستهالكية  أسعارمن خالل رفع  لألفراد، احلقوق االقتصادية و االجتماعية  العمليات اإلرهابية أيضا، كما متس  1995_

مليار دوالر  30ما يزيد عن  اإلرهاباجلزائر مثال كلفها في ف، نسبة االستثمار و السياحة  اخنفاضو ارتفاع نسبة البطالة و 
 .  11خسائر

طريقة للتوفيق  إجيادجتعل من اجملتمع الدويل حياول  األفراد، الدولة و على و العمليات املتوحشة و ما هلا من آثار على  اإلرهاب إن
و بني احلماية الواجبة للحقوق و احلريات ، هلذا نص القانون الدويل حلقوق ، و احلفاظ على استمرارية الدولة  األمنبني استتباب 

تربر و يف ظل ظروف معينة ، 12ليس بصفة مطلقة لكن وضع حدود ملمارسة بعض احلقوق و تقييدها  إمكانيةعلى  اإلنسان
فيها تقييد  األطرافقانونية مشرتكة تسمح للدول  بنوداتناولت كلها  اإلنساناالتفاقية الدولية حلقوق  أماوجود هذه االستثناءات ، 

فكر، التعبري ، حرية التنقل و و هي احلق يف احلياة اخلاصة، حرية ال، و اليت تأيت حتت عنوان النظام العام ، ممارسة بعض احلقوق 
 حرية االجتماع و لكن وضعت االتفاقية جمموعة من الشروط منها : 

 . الغاية من التقييد  أومشروعية اهلدف  ، و كذا  _البد من النص على القيد يف القانون
، استبعاد الصحافة و اجلمهور عن  القومي منها احلق يف التنقل، احلق يف اختيار املسكن األمناما احلقوق اليت متس حتت عنوان 

 .احملاكم ، حرية التعبري 
و املعلن عن  األمة"يف حالة الطوارئ اليت هتدد حياة  على انه :  من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية1و قد نصت املادة 

كما وصفت اللجنة ،  " ..… احلدود اليت يتطلبها الوضع أضيقتتخذ يف أن العهدان  نيف هذا األطرافقيامها رمسيا جيوز للدول 
قصوى يف جمال محاية  أمهيةبشان املادة الرابعة بأن حمتواها ذو  2001يف  76 / 29يف تعليقها العام رقم  اإلنساناملعنية حبقوق 

لك التعطيل الذي تضمنته املادة و ذ، للعهد  الزمنية األحكامللخروج من  األطراف، فهي تفتح اجملال أمام الدول  اإلنسانحقوق 
 و اليت تتمثل يف : إجرائيةحيل الشرعية االستثنائية حمل الشرعية العادية و لكن بشروط 

 .املختص مبقتضى االتفاقية املعنية  اإلدارياجلهاز  إخطار_ 
 .رمسي مع تقدمي تربير يف نفس الوقت  إعالن_ 

 .3فقرة  4املادة املتحدة  لألممالعام  منياأل_ضرورة تقدمي فوري للمعلومات من خالل وساطة 
 .استخدام الدولة لسلطات الطوارئ إساءةمن العهد  1فقرة  5و املادة  4_ متنع املادة 

                                                             

 84و   83وقاف العياشي، املرجع السابق، الصفحة  10 
 ORG .HRW WWW. 2006_ التقرير العاملي هليومن رايتس  00
 
 109حممد يوسف علوان ، املرجع السابق ، الصفحة  12 
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 الفرع الثاني : الحقوق غير قابلة للمساس بها
بصفة ختالف التزاماهتا  15املادة  أحكامتطبق  أنللدولة الطرف على انه ال ميكن  اإلنسانحلقوق  األوروبيةاالتفاقية  أشارتلقد 

على الدول احرتامها ، و من بني احلقوق  يستوجبو اليت ، من العهد الناص على احلقوق غري قابلة للمساس  4مبوجب املادة 
املهينة يف  أومنها احلق يف حترمي التعذيب، املعاملة القاسية و الالانسانية ، غري قابلة للمساس او غري قابلة للحد منها او تقليصها 

، كما ال يرخص للدول توقيف الضمانات القضائية مثل احملاكمة  اإلرهابيةاجلماعات  إىلحالة توقيف شخص مشتبه يف انتماءه 
مبدأ التمييز حمضور من  أن اإلنسانمبوجبه جلنة حقوق  أكدتو كذا احلق يف عدم التمييز و الذي ، العادلة و احلق يف التقاضي

متعلقة  ألهنا األحوالحال من  بأي،فهذه احلقوق الميكن املساس هبا  اإلرهابابلة للمساس مبناسبة مكافحة مجلة احلقوق الق
 .13و حياته اإلنسانبكرامة 

احلق على منه  6و املادة  2فقرة  4العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية حدد صراحة احلقوق غري قابلة للمساس يف املادة  إن
حضر السجن لعدم الوفاء على  11لالسرتقاق و العبودية ، املادة  على احلق يف عدم اخلضوع 1،2فقرة 8املادة و يف احلياة ، 

القانون اجلنائي ، كما يوجد هناك حقوق  مل ينص عليها العهد و لكن ميكن مبدأ عدم رجعية على  15املادة و بالتزام تعاقدي، 
لعادلة ، افرتاض الرباءة ، حضر اخذ الرهائن و االحتجاز و النقل القسري اعتبارها حقوق غري قابلة للمساس كاحملاكمة ا

 . 14للسكان
و اليت متنع خرق  2فقرة 15على حقوق غري قابلة للمساس مبوجب املادة  اإلنسانحلقوق  األوروبيةو قد نصت كذلك االتفاقية 

 7املتضمنة حترمي العبودية و الرق، املادة  1فقرة 4منع التعذيب، املادة  املتضمنة 3اخلاصة باحلق يف احلياة ، و املادة  2املادة 
 .يزيماملتضمنة عدم الت 14املتضمنة مبدأ املشروعية و املادة 

و عدم ، و عدم املساس هبا  األساسية اإلنسانو من هنا نالحظ ان اجملتمع الدويل حاول جهده احملافظة على تكريس حقوق 
و لكن باملقابل حاول السماح باحلد من ممارسة بعض احلقوق و هذا هبدف محاية امن و ، احلد منها  أويدها باإلرهاب لتقيالتذرع 

تصرفات  إزاء استياءهاعربت عن  اإلنسانحقوق  جلنة أن إال،  أخرىاستقرار الدولة من جهة و محاية حلقوق اآلخرين من جهة 
من دون وجود خطر يهدد استقرار تلك الدول ، لى هذه احلالة لسنوات ع أبقتعن حالة الطوارئ و  أعلنتاليت ، بعض الدول 

التزاماهتا الدولية ب اإلخاللو  لإلنسان األساسيةو لكنها استخدمتها كذريعة للحد من احلقوق و احلريات ، يهدد النظام العام  أو
 .يف هذا اجملال 

 
 

                                                             

  2004سبتمرب  16املقدمة بتاريخ   2004تقرير مراقبة حقوق االنسان يف العامل 13 
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 و الوقاية منه اإلرهابالمطلب الثاني : مكافحة 
إن عملية مكافحة اإلرهاب أصبحت متعددة األشكال  ، و مل تعد تقتصر على املكافحة العسكرية و إمنا تفطن اجملتمع الدويل 
إىل أن اإلنسان و االهتمام به ، و حماولة حتسني وضعه االجتماعي و النفسي و االهتمام مبشاغله و توفري ضروريات وجوده ، 

بدال عن املواجهة املسلحة ، ملا للعنصر البشري دور اما يف القضاء على ، و التصدي له أصبحت سالح مهم ملواجهة اإلرهاب 
 اإلرهابيف هذا املطلب سوف نركز على طريقة املكافحة و الوقاية من ، هلذا و و اما يف تنميته و نشره و احلد منه  اإلرهاب

 اإلنسانيةو حماولة الرقي و الرفع من القيمة ، و خارجية  باالعتماد على العنصر البشري من خالل اسرتاتيجيات خمتلفة داخلية
 . لإلرهاب اإلجرامية األعمالجملاهبة 

 اإلرهاب: آليات مكافحة  األولالفرع 
و حتاول حماربته  أشكالهبكل  اإلرهاباليت تعمل ضد ، الوطنية و الدولية املختلفة  اآلليات إىلو يف هذا الفرع سوف نتطرق 

 و تتمثل يف :  بالطرق املختلفة 
، املعتدل  اإلسالمالديين و الدعوى اىل  اإلرشاد: و اليت تتمثل يف عمليات التوعية و تقدمي خدمات متعددة ، و اآلليات الوطنية

يف  15كلها و غريها تدخل ضمن اآلليات الداخلية اليت يقوم هبا اجملتمع املدين و اجلمعيات املختلفة،  و التصدي للفتاوى املضللة  
و ضرورة التصدي له و  اإلرهاب، يف ميدانه حياول نشر الوعي خبطورة سواء الثقافية او االجتماعية و الدينية كل ، مجيع امليادين 

تعمل  اليت األمنية،االحتاد يف وجهه ، كما تدخل ضمن اآلليات الوطنية دور املؤسسات الرمسية يف الدولة و على رأسها السلطة 
 .تأهيل السجناء  إعادةو  اإلرهابية األعمالملواجهة احملكم و التخطيط ، ووضع منهجية مات الالزمةعلى توفري املعلو 
 منها:16التعاون الدويل أشكالالدولية يف جمموعة من  اآلليات: و تتمثل هذه  اآلليات الدولية

الدولة لضرب  أراضيكمنع اختاذ   اإلجراءات، يف جمموعة من  األمين: و يتمثل التعاون يف اجملال  األمينالتعاون الدويل يف اجملال 
املراقبة و تأمني احلدود ، كما يتوسع  أنظمةو الذخائر ، تطوير  األسلحةاد و ختزين ري عن است الكشف أنظمة، تطوير  أخرىدولة 

به من   اإلحاطةو  أساليبهو  ف اإلرهاب دولية متعددة حملاولة حصر تعري اتفاقيات إبراممن خالل  األمينالتعاون الدويل يف اجملال 
 .كل اجلوانب 

، تسهيل عمليات  إرهابيةاحملكوم عليهم يف جرائم  أوو الذي يتمثل يف تسليم املتهمني  : اما التعاون الدويل يف اجملال القضائي
 اإلرهابية .القضائية الدولية يف التحقيقات  اإلنابة

اال انه ما يعاب على اجملتمع الدويل انه مل يستطع ، اتفاقيات دولية  إبراممن خالل :  قانوينكما يتحقق التعاون الدويل يف اجملال ال
اال انه يستوجب على اجملتمع الدويل االحتاد يف مواجهة هذه ،  1937كما حدث يف اتفاقية جنيف  لإلرهابوضع تعريف موحد 

 .كان يريد فعال القضاء عليه   إذاو التصدي هلا  األعمال

                                                             

 135حممد فتحي عيد ، دور املؤسسات اجلتماعية و االمنية يف مكافحة االرهاب ، الصفحة 15 
 183 ,187 ,190، الصفحة 2005عمر سعد اهلل ، دراسات يف القانون الدويل املعاصر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثانية، 05
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 اإلرهابالوقاية من و التنمية في  األمن دور الفرع الثاني : 
و حماولة توفري له كل ما يلزم من امن و تنمية حىت نبعده عن  باإلنسان،  تستدعي االهتمام بالدرجة األوىل اإلرهابالوقاية من  إن

  اإلرهابية.االنضمام يف مثل هذه اجلماعات  أواملشاركة 
يف تقرير اللجنة املستقلة و  اإلنساين األمناىل غاية ظهور فكرة ، يف القدمي كانت ترتكز على الشق العسكري  األمن: فكرة األمن

 أعطى 1994، و يف 17 لألمنحمورا مركزيا  اإلنسانحيث جعلت من ،  1984 األمنيةاخلاصة باحلد من التسلح و املوضوعات 
 األمنمن اخلوف و  األمنو مها :  أساسيتنيركز فيه على فكرتني ، موضوعا جديدا  اإلنساين األمناملتحدة فكرة  األممبرنامج 

االقتصادي و هو التحرر من  األمنو هي ،  لألمنخمتلفة  أبعادمفهوم جديد و  إعطاءعلى  هذا التقرير أكدمن احلاجة ، كما 
الثقايف و الذي يسمح بتعدد  األمناالجتماعي و  األمنالسياسي،  األمن،  األمن البيئالصحي،  األمن، الغذائي األمنالفقر، 

 .الثقافات
اليت تساعد على حتديد ماهية احلقوق  اإلنساين، األمنعلى فكرة  2003يف تقريرها يف  اإلنساين لألمناللجنة املستقلة  أكدتو 

الوحشية  األعمال أمام او يشكل حاجز  اإلرهابالوقاية حتما من  إىليؤدي  اإلنساين األمن أبعادالواجب احرتامها ، فتحقيق كل 
عن حقوق  مدافعني أنفسهميعتربون  أشخاصمن طرف  أوممارسة من طرف ضحايا االضطهاد  األخريةسواء كانت هذه ،

  اإلنسان.
، االقتصادي و املرتبطة بتنامي الوعي السياسي و التقدم ، 18املستدامة  اإلنسانيةو اليت تتمثل يف حتقيق نسبة من التنمية  :التنمية 
 و هي : أساسية أبعاد أربعةعلى  اإلنسانية التنميةغاية و وسيلة ، و تقوم  اإلنسانو جعل 
و تعين عدم املساس حبقوق  االستدامة:، التساوي يف الفرص دون متييز  أي: املساواةاإلنتاج، على  اإلنسانمقدرة  أي:  اإلنتاجية
  اإلنسانية.و الوسائل الالزمة لتحقيق التنمية  اإلمكانياتو هو توفري كل : التمكني ،القادمة  األجيال
،  و البطالة و العناية الصحية و التغذية و البيئة و التعليم  ، و تطوير املوارد البشرية و حل املشاكل الدميوغرافية اإلنسانيةفالتنمية 

 .اإلرهابمري و مل نقل القضاء هنائيا على بؤر العنف و التد إنكلها طرق تساعد على الوقاية 
 الخاتمة 

حازا على اهتمام موضوعان عامليان  اإلنسان بالرغم من أهنماو حقوق  اإلرهابكال من   أنو كخامتة ملوضوعنا هذا ميكن القول 
حىت و لو مل يكن ، و حقوقه  اإلنسانهو  األوىلضحيته  فاإلرهابالبعض ،  يبعضهمايؤثران دويل بالغ إال أهنما موضوعان 

 اإلنساين األمنو حتسني مستواه االجتماعي و االقتصادي و الثقايف و حتقيق  باإلنساناالهتمام  أن، كما  األساسمستهدفا يف 
او حماولة جلب الرأي العام ، ، للتعبري عن استياءه  اإلرهابيةاهلجمات  إىلينأ عن اللجوء  اإلنسانجيعل من هذا ، يف كل جوانبه 

 .كالمها وجهان لعملة واحدة   اإلنسانو حقوق  فاإلرهاب
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