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 تِسْىِ انه َّهِ انزََّحًٍَِْ انزََّحِيىِ

  

وَأَعِذُّوا لَهُنْ هَا اسْتَطَعْتُنْ هِيْ قُىَّةٍ وَهِيْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُىىَ بِهِ عَذُوَّ اللَّهِ )

 هِيْ تُنْفِقُىا وَهَا ۚ  وَعَذُوَّكُنْ وَآخَرِييَ هِيْ دُوًِهِنْ لَا تَعْلَوُىًَهُنُ اللَّهُ يَعْلَوُهُنْ 

 (تُظْلَوُىىَ لَا وَأًَْتُنْ نْإِلَيْكُ يُىَفَّ اللَّهِ سَبِيلِ فِي شَيْءٍ

 

 

 

صَذَق الْلَّه الْعَظِيْن                                                                            

                                                                                    سىرة االًفا 

                                                                                      االيت )06(
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 االهذاء 
اهذي هذا العول املتىاضع اىل اثي الذي مل يجخل علي يىهب  ثشيء 

سجت وجىدي  يف احليبح  والذي احلجيت  لك كل احلت  .... اليك يب
 واالحرتام .

عبًت الصعبة ألصل  اىل هب اًب  فيه  وعٌذهب اكىى يف تٌي واىل هي علو
 ..... اهي . االهيحبز اهلوىم  اسجح يف حبز حٌبًهب ليخفف  هي 

اىل هي كبًىا يضيئىى  يل الطزيق ويسبًذوًي  ويتٌبسلىى  عي حقىقهن  
 ال رضبئي  والعيش يف هٌبء  .... اخىتي .

 زيق اهبهي ...ثن اىل كل هي علوٌي حزفب اصجح ثزيقه يضيء  الط
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 انشكز و انتقديز

بعد اف انتهيت من موضوع حبثي ىذا اتقدـ خبالص شكري وتقديري اىل كل من ساعدين 
على اسباـ ىذا البحث  وقدـ يل يد العوف وادلساعدة  وزودين بادلعلومات الالزمة  السباـ ىذا 

( الذي تكـر بقبوؿ خليفة ابراهيم عودة التميمي د.البحث واخص منهم بالذكر االستاذ )
االشراؼ على ىذا البحث  وتوجيهاتو السديدة  وتصحيح ما ورد فيو من ىفوات  واخطاء  

 ... واساؿ اهلل اف يوفقو يف حياتو  العلمية والعملية .
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 المقدمة

يعد العنف دبختلف مظاىره من اقدـ الظواىر ادلتأصلة يف اجملتمعات االنسانية و قد تعاظمت ظاىرة العنف يف 
اجملتمع الدويل و العالقات الدولية سواء من حيث مظهرىا او على مستوى النطاؽ الذي جيري فيو و رغم اجلهود 

ه الظاىرة اليت طالت احلكاـ و الشعوب اال اهنا مل الداخلية و الدولية الكبَتة و ادلهمة اليت بذلت للحمد من ىذ
و تأيت بنتائج مرحية و ما تنامي احلروب و العمليات االرىابية يف الفضاء الدويل و الداخلي اال دليل على ذلك. 

عليو فدؽ اصبح االرىاب خطرا حقيقيا يواجو الوجود البشري و حضاراتو و اصلازاتو و اف االنشطة االرىابية 
 المماف و غرب ادلكاف يف ادلاضي و احلاضر وادلستقبل و اف خطورة االرىاب سبارس على نطاؽ واسع عرباصبحت 

تمداد بالنظر اىل زيادة ادلنظمات االرىابية اليت سبارس االرىاب الذي ينطوي على عنف غَت زلدود و غَت مقيد 
اليت تصيب  تأثَتاهتاة على بناء اجملتمع بسبب بقانوف او اخالؽ. و للجردية االرىابية اثارىا حيث تؤثر ىذه اجلردي

كل فرد من افراده سواء كاف ذلك بفقد ضحايا ابرياء او معاناة اسر يف ىذا اجملتمع االمر الذي يهدد اجملتمع 
االمر الذي يستدعي البحث يف االثار اليت تًتتب على االرىاب بصورة عامة و االرىاب الدويل بصورة خاصة. 

ات االوىل يف القرف الواحد و العشروف تصاعدا ملحوظا يف العمليات االرىابية كانت اشدىا فقد شهدت السنو 
سياسية الواليات ادلتحدة يف ادلنطقة ربت ما يسمى بالشرؽ االوسط حيث مت فيها احتالؿ العراؽ و قبلها احتالؿ 

تغيَت مالمح ادلنطقة من خالؿ طرح اىل التهديدات ادلستمرة لعدد من دوؿ ادلنطقة و زلاولة  باإلضافةافغانستاف 
 لقراءة واقع االرىاب الدويل. زلاولةمشاريع الشرؽ االوسط و عليو فاف ىذا البحث 

 مشكلة البحث

تعد ظاىرة االرىاب من اخطر الظواىر اليت تواجو اجملتمع الدويل و ال يقتصر االرىاب اليـو على افعاؿ يرتكبها فردا او 
على منافع مادية او سياسية بل انو يشعل احلمالت اليت تشنها الدوؿ لقمع حركات ربريرية  رلموعة افراد بدافع احلصوؿ

االرىاب اىل اداة من ادوات وطنية او لغرض سياسات او اذباىات داخلية او خارجية على دولة اخرى و هبذا يتحوؿ 
لدوؿ االخرى. و لعل اكثر ما يلفت االنتباه تنفيذ السياسة اخلارجية و اىل وسيلة من وسائل التدخل يف الشؤوف الداخلية ل

الدويل ىو التساؤؿ االيت : ما ىو االرىاب الدويل؟ و ما ىي دوافعو؟ و ما ىي انواعو و اثاره؟  باإلرىاباليـو فيما يتعلق 
 و ما ىي جرائم االرىاب الدويل؟ و ما ىي الوسائل و اجلهود ادلبذولة دلكافحتو؟

 

 



2 
 

 اىمية البحث

من خالؿ االطالع على االحباث و الدراسات سواء بادلكتبات العامة او اخلاصة و كذلك عرب شبكات االنًتنت الحظنا 
االخَتة لذا فاف البحث احلايل يفتح الباب اماـ  اآلونةتراجع عدد الدراسات و االحباث احلديثة يف موضوع االرىاب يف 

وع االرىاب و كذلك ادلعلومات و احلقائق اليت تصل يف هنايتها اىل العديد من االحباث عن كل ما ىو مستحدث يف موض
 رلموعة من التوصيات و النتائج اليت قد تفيد القائمُت على التعامل مع موضوع االرىاب.

 منهج البحث

البحث فقد اعتمدنا يف اجراء البحث  ألىداؼنظرا لطبيعة موضوع البحث احلايل ) االرىاب الدويل ( و ربقيقا 
 ادلنهج الوصفي و الذي يقـو على دراسة الواقع و يهتم بوصفو وصفا دقيقا و يعرب عنو كميا. على

 ىيكلية البحث

الذي سوؼ نبحث يف ىذا ادلوضوع مبتدئُت ببياف ماىية االرىاب الدويل و دوافعو من خالؿ ادلبحث االوؿ 
الثاين دوافع االرىاب الدويل يف القانوف الدويل احتوى على مطلبُت االوؿ تناوؿ ماىية االرىاب الدويل و ادلطلب 

العاـ . اما ادلبحث الثاين نتناوؿ انواع االرىاب الدويل و اثاره الذي حوى على مطلبُت االوؿ يتفرع اىل فرعُت 
. اـ الفرع االوؿ انواع االرىاب الدويل و الفرع الثاين وسائل االرىاب الدويل اما ادلطلب الثاين اثار االرىاب الدويل

ادلبحث الثالث الذي تناوؿ جرائم االرىاب الدويل و اجلهود و الوسائل ادلبذولة دلكافحتو دوليا فقد حوى على 
 ادلطلبُت ادلطلب االوؿ نتناوؿ جرائم االرىاب الدويل اما ادلطلب الثاين الوسائل ادلبذولة دلكافحتو دوليا.
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 المبحث االول

 في القانون الدولي العامماىية االرىاب الدولي و دوافعو 

 المطلب االول

 باإلرىابالتعريف 

 االرىاب لغة :

يرىب، رىبة، و  –. و لكنها عرفت الفعل ) رىب  (1)ادلعاجم العربية القددية مل تعرؼ و تذكر كلمة االرىاب 
رىب، اي خاؼ، و رىىب اي خافو( و الرىبة ىي اخلوؼ و الفمع )ارىب(. و مل يظهر لفظ االرىاب يف ادلعاجم 

 . (2)احلديثة 

سلطتو. و  إلقامةو ىو مصدر من )ارىب( يعٍت االخذ بالسف و التهديد و االرىايب ىو من يلجا اىل العنف 
االرىاب و العنف تعمد اليو حكومات و مجاعات ثورية لتحقيق اىداؼ  احلكم االرىايب نوع من احلكم يقـو على

اذف ىو استخداـ العنف الغَت قانوين او التهديد بو لتحقيق اىداؼ سياسية سواء من احلكومة  فاإلرىابسياسية 
 . (3)او االفراد او اجلماعات الثورية و ادلعارضة 

 االرىاب اصطالحا :

كل فعل من افعاؿ العنف او التهديد اي كانت بواعثو او اغراضو، يقع تنفيذا دلشروع اجرامي فردي او مجاعي و 
او تعريض حياهتم او امنهم للخطر و احلاؽ الضرر بالبيئة  بإيذائهميهدؼ اىل القاء الرعب بُت الناس او ترويعهم 

سها او االستيالء عليها او تعريض احد ادلوارد الوطنية ادلرافق او االمالؾ العامة او اخلاصة او اختال بأحداو 
 . (4)للخطر 

 
                                                           

 .1237، ص 1998يوسف اخلياط، لساف العرب احمليط، اجمللد الثاين، دار اجلبل، بَتوت، (1) 
، ص 1992زلمد الباشا، ادلعجم الكايف : عريب حديث، الطبعة الثانية، شركة ادلطبوعات للتوزيع و النشر، بَتوت، لبناف، (2) 
67. 

 .153، ص 1985عبد الوىاب الكيايل، موسوعة السياسة، الطبعة الثانية، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بَتوت، (3) 
 .67، ص 2007التأصيل الشرعي و القانوين دلكافحة اجلماعات االرىابية، دار اجلامعة اجلديد،  د. ابو الوفا زلمد ابو الوفا،(4) 
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و بالرغم من اجلهود ادلبذولة من طرؼ الفقهاء للوقوؼ على تعريف جامع و وضع مفهـو زلدد ذلذا ادلصطلح اال 
 انو مل يتم الوصوؿ اىل ذلك اال اف ىناؾ بعض التعريفات الفقهية و منها:

 . (1)ل االجرامي ادلصحوب بالرعب او العنف و الفمع لتحقيق ىدؼ زلدد عرفو الفقيو سوتيل : العم

 . (2)اما الفقيو ليمكُت فقد عرفو بانو : االرىاب بنظرة عامة يقـو على زبويف الناس دبسامهة اعماؿ العنف 

و الذي ىدؼ اىل احلد من ظاىرة االرىاب يف ادلادة االوىل  16/11/1937كما اف اتفاقية جنيف ادلوقعة يف 
( : اعماؿ االرىاب ىي االعماؿ االجرامية ادلوجهة ضد دولة و هتدؼ اىل احداث حالة من الرعب يف 2فقرة )

 . (3)افكار اشخاص معينُت او رلموعة من الناس او لدى العامة 

الدويل قدمو االستاذ ) بسيوين( و قد مت قبوؿ ذلك التعريف يف اجتماعات اخلرباء  لإلرىابل تعريف اف افض
) االرىاب ىو اسًتاتيجية  1988اذار عاـ  14/18االقليميُت يف فيينا اليت نظمتها االمم ادلتحدة خالؿ الفًتة 

مرعب داخل شرحية خاصة من رلتمع  عنف زلـر دوليا ربفمىا بواعث عقائدية ايدولوجية و تتوخى احداث عنف
العنف يعملوف من  مقًتفومعُت لتحقيق الوصوؿ اىل السلطة او للقياـ بدعاية دلطلب بغض النظر عما اذا كاف 

 . (4)اجل انفسهم و نيابة عنها اـ نيابة عن دولة من الدوؿ 

 و تعريف االرىاب الدويل حسب راينا ىو :

استخداـ العنف و القوة يف اطار منظم و غَت مشروع يرتكبو فرد او دولة ضد اشخاص، ىيئات او مؤسسات او 
على السلطة او ادلدنيُت و ذلك من خالؿ نشر الرعب و اخلوؼ من اجل ربقيق  التأثَتشلتلكات تابعة ذلا هبدؼ 

ىذا االستخداـ للقوة و العنف لغَت  اىداؼ معينة سواء كانت سياسية اـ اقتصادية اـ اجتماعية و اف يكوف
 الدفاع عن النفس او الدين او مقاومة العدواف و التحرير من االحتالؿ.

                                                           

، 2015، منشورات احلليب احلقوقية، لبناف،  1امحد حسُت سويداف، االرىاب الدويل يف ضل ادلتغَتات الدولية، طبعة (1) 
 .33ص

، ص 1990ادلؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بَتوت،  ، 1امساعيل الغمايل، االرىاب و القانوف الدويل، طبعة (2) 
93. 

 .121، ص2009مسعد عبد الرمحن زيداف، االرىاب يف ضل القانوف الدويل العاـ، دار الكتاب القانوين، القاىرة، (3) 
حملكمة اجلنائية الدولية، عبد اجلبار رشيد امحد اجلميلي، رسالة ماجستَت ، جرائم االرىاب الدويل يف ضوء اختصاص ا(4) 

 .2، ص 2010
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 المطلب الثاني

 لي في القانون الدولي العامرىاب الدو دوافع اال

 الدوافع السياسية : 

الدويل تكمن ورائها اسبا و دوافع سياسية و ىذا ما ادى للخلط بُت جرائم االرىاب  رائم االرىابغالبية ج
الدويل و اجلرائم السياسية  و للدوافع السياسية لإلرىاب الدويل امثلة منها استعماؿ العنف دلقاومة االحتالؿ او 

عند قياـ بعض افراد  1958ونيو ي 14جلذب انتباه الراي العاـ العادلي اذباه قضية ما و الدليل على ما حدث يف 
ادلقاومة الشعبية اللبنانية خبطف احد الطائرات االمريكية بعد اقالعها من مطار اثينا و ذلك من اجل اجبار 
الواليات ادلتحدة على عدـ ادلساندة العمياء إلسرائيل اليت تعتقل يف سجوهنا العديد من اللبنانيُت و احيانا يرتدي 

و ىي منظمة افريقية مارست االرىاب   Ancمقاومة سياسة الفصل العنصري مثل منظمة الباعث السياسي ثوب 
كوسيلة للضغط على احلكومة البيضاء يف بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا من اجل التخلي عن سياسة التفرقة 

 العنصرية.

 الدوافع التاريخية :

ة مثل االنتقاـ من دولة ما قامت ببعض االعماؿ احيانا تكمن خلف جرائم االرىاب الدويل بواعث و دوافع تارخيي
الوحشية او اعماؿ ابادة مجاعية ضد رعايا دولة اخرى يف حقب تارخيية سابقة و خَت مثاؿ لذلك جرائم االرىاب 

التارخيي دلذابح اليت ترتكبها تركيا ضد  الثأراليت ترتكبها منظمة جيش التحرير االرمٍت ضد االتراؾ كنوع من 
 . (1)مٍت يف بداية القرف العشرين الشعب االر 

 الدوافع االعالمية :

االرىاب الدويل و على اختالؼ صورىا و دوافعها و اسباهبا فاالسًتاتيجية  االقتصادية:و ىو القاسم ادلشًتؾ ف
اليت تنص ) ارىب عدوؾ و انشر قضيتك( فاذلدؼ من  االعالمية يف جرائم االرىاب الدويل تستند للقاعدة

لكي يقـو بالضغط على دولة ما او  تأييدهاالرىاب الدويل جذب انتباه الراي العاـ العادلي ذباه قضية ما و كسب 
اي جهة دولية معينة للقياـ بعمل او لالمتناع عن عمل و بذلك يتضح امهية الدافع االعالمي يف ربريك سواكن 

لفلسطينية و جعلها احلادث االوؿ يف العامل و الذي حيتل عناوين اجلرائد الرئيسية و نشرات االخبار بصفة القضية ا
                                                           

 .139منتصر سعيد محودة، كتاب االرىاب الدويل جوانبو القانونية و وسائل مكافحتو، دار الفكر اجلامعي، ص (1) 
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يومية تقريبا و على يقتصر اذلدؼ االعالمي يف جرائم االرىاب الدويل على ما تقدـ و امنا يهدؼ ايضا لبث 
رىابيُت كثَتا يف ربقيق اىدافهم و الرعب و الفمع داخل نفوس اكرب عدد شلكن من البشر فلذلك يساعد اال

 اجلماعات االرىابية كوسيلة لتشويو صور اجلماعات االرىابية االخرى اماـ الراي العاـ. اغراضهم و تستخدـ بعض

 الدوافع الشخصية :

و الدوافع الشخصية عديدة منها ابتماز االمواؿ من شركات الطَتاف ادلختلفة عن طريق خطف الطائرات مث طلب 
 25/11/1971فدية تصل اىل ماليُت الدوالرات و مضلة للقفم من الطائرة اثناء الطَتاف و قد حدث ذلك يف 

الف دوالر امريكي و  200اف قدرىا ، و طلب فدية من شركة الطَت 727عندما قاـ امريكي خبطف طائرة بوينج 
مضلة و بالفعل حصل على ىذا ادلبلغ بعد ىبوطو يف احد ادلطارات و عندما عادت الطائرة للطَتاف مرة اخرى 
قفم بادلضلة بالظالـ و كذلك الرغبة يف مغادرة اقليم دولة ما و ذلك خبطف الطائرة للهرب من اقليم دولة معينة. 

نفيذ االحكاـ القضائية قد يلجا بعض االفراد الرتكاب بعض جرائم االرىاب كخطف مثاؿ ذلك عند اذلرب من ت
طائرة من اجل دولتو و فرارا دولة اخرى ىربا من تنفيذ احكاـ قضائية صدرت ضده مثاؿ ذلك المنوج الثالثة 

و تبُت يف  مث ىبطوا يف كوبا 17/1/1971االمريكيوف الذين اختطفوا طائرة تابعة خلطوط اجلو العادلية يف 
التحقيقات اف سبب ىروهبم ىو مطاردة الشرطة االمريكية ذلم لقتلهم احد رجاؿ االمن يف الواليات ادلتحدة 

 . (1)االمريكية 

 الدوافع االجتماعية و االقتصادية :

ر اف تردي الواقع االجتماعي و االقتصادي على ادلستوى الدويل للدوؿ من االسباب ادلباشرة اليت تؤدي او تؤث
بشكل مباشر يف عمليات حفظ االمن و السالـ و االستقرار الدويل حيث يالحظ اف ىناؾ بعض الدوؿ تلجا 
اىل شلارسة احلرب االقتصادية ضد دولة اخرى من اجل تعطيل صناعتها و تدمَت منشاهتا الصناعية و التجارية  

حتالؿ العراؽ و ما رافقو من تدمَت شامل كوسائل للضغط على ىذه الدولة ادلتضررة و الحظنا ىذه االفعاؿ اباف ا
شلا يعد ارىابا دوليا مقصودا لتحقيق وسائل ضغط و االكراه على الشعب العراقي ساعد  2003للبٌت التحتية سنة 

مباشر على اهنيار او  تأثَتيف انعاش بيئة االرىاب يف دولة العراؽ و بالتايل فاف اهنيار اجلانب االقتصادي يشكل 
 االجتماعي للدوؿ االقتصادية و االجتماعية.تردي الوضع 

 
                                                           

 .338، ص 5الدكتور عصاـ العطية، القانوف الدويل العاـ ، دار احلكمة للطباعة و النشر، ط(1) 
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 المبحث الثاني

 انواع االرىاب الدولي و اثاره

 المطلب االول 

سنتناوؿ يف ىذا ادلطلب انواع االرىاب الدويل يف الفرع االوؿ و من مث نتناوؿ وسائل االرىاب الدويل يف الفرع 
 الثاين.

 الفرع االول

 انواع االرىاب الدولي

 و ارىاب االفراد:ارىاب الدولة 

او ربت مضلة رلموعة  كأفرادلقد كاف الراي السائد الذي يقوؿ اف االرىاب الذي يرتكبو االفراد يرتكبوف بصفتهم  
ىب بطبيعتها القانونية ال تعترب دولة. اما اف تعترب الدولة ىي مسؤولة عن ارتكاب اعماؿ ارىابية فهذه ادلسالة زلل 

حسب رايها واف ىذا  باإلرىابالواليات ادلتحدة اف الدوؿ ال توصف  خالؼ فبعض الدوؿ و يف مقدمتها
الوصف يقتصر على االفراد و اجملموعات اليت ىي دوف الدوؿ كحركات التحرر الوطٍت. و مهما يكن فاف الدوؿ 
قد ترتكب االرىاب اما بشكل مباشر او غَت مباشر و يكوف بشكل مباشر عندما تقـو بو و دلصلحتها عندما 

سواء كانوا مواطنُت اـ اجانب و يكوف غَت مباشر  ادلستأجرينـ بو موظفوىا او من يف حكمهم كالعمالء يقو 
ارىابية فالعالقة بُت اعماؿ  بأعماؿعندما ترعى الدولة افرادا او رلموعات و تقدـ ذلم ادلساعدة و التدريب للقياـ 

 االرىاب و الدوؿ تًتاوح بُت :

 موظفي الدولة.استخداـ االرىاب بواسطة  -
 االرىابية . باألعماؿاستخداـ الدولة لعمالء غَت رمسيُت للقياـ  -
 االمداد بادلساعدات العسكرية و ادلالية. -
 تسامح الدوؿ مع وجود قواعد ارىابية يف ارضها. -
 تقدمي ادلساعدات اللوجستية. -



14 
 

لى الدوؿ اف تفي بالتماماهتا ادلنصوص اف القانوف الدويل حيضر اعماؿ االرىاب سواء ارتكبها االفراد اـ الدوؿ. و ع
عليها يف ميثاؽ االمم ادلتحدة و احكاـ القانوف الدوؿ فيما يتعلق دبكافحة االرىاب الدويل و بصفة خاصة 
االمتناع عن تنظيم االعماؿ االرىابية او تيسَتىا او التحريض عليها او التقاضي عنها اليت ترتكبها دولة ضد دولة 

و الذي  1970/ تشرين االوؿ عاـ 2625/24ها. و بذات ادلعٌت قرار اجلمعية العامة رقم اخرى او ضد مواطني
اتى دبثابة تفسَت مرجعي دليثاؽ االمم ادلتحدة حيث جاء النص  ألنويعترب مصدرا ملمما من مصادر االمم ادلتحدة 

و سبوؿ او ربرض على مثل تلك دولة اف تنظم اعماؿ ارىابية او زبريبية او مسلحة او تساعد ا أليفيو ) ال حيق 
 . (1)االعماؿ ادلوجهة ضد دولة اخرى او ضد نظاـ احلكم يف الدولة االخرى 

 االرىاب التقليدي و االرىاب بوسائل المعلوماتية :

لقد مهد التطور التكنولوجي السبل للحصوؿ على اسلحة و وسائل فتاكة و استخدامها يف العمليات االرىابية 
االرىاب اصبح يستفيد من التقنيات احلديثة على كافة ادلستويات كوسائل االتصاالت او اجهمة الرصد حيث اف 

و ادلراقبة اىل اخره و مع ذلك فاف اسلحة الدمار الشامل قد زادت خطر االرىاب و قدرتو على االرىاب و 
و غَت مكلفة. و لقد اشارت  التدمَت سيما و اف انتاج بعض انواع ىذه االسلحة بات متاحا بوسائل متداولة

الدمار الشامل. اف االرىاب  الذي  ألسلحةاالمم ادلتحدة اىل التهديد الذي يشكلو امتالؾ اجلماعات االرىابية 
يقع باستخداـ الوسائل او االسلحة العادية او اسلحة الدمار الشامل ىو من قبيل االرىاب التقليدي يف مقابل 

بعد اف باتت تكنولوجيا ادلعلومات من السمات االساسية للمجتمعات احلديثة ما  االرىاب بالوسائل ادلعلوماتية
بعد الصناعية. فالتقدـ احلاصل يف رلاؿ تكنولوجيا و انظمة ادلعلومات و شيوع استخداـ االنًتنت جعل بعض 

ذه االنظمة يتسبب الدوؿ يف تسيَت اوجو سلتلفة من نشاطها على برامج معلوماتية و انظمة معلوماتية واف العبث هب
تشغيل و اطالؽ او توجيو الصواريخ  بأنظمةيف سقوط الطائرات او تعطيل االنظمة االلكًتونية فيها او التالعب 

( 2التسبب يف تعطيل عمل احملطات النووية و الكيميائية و البيولوجية. و لقد حضرت ادلادة ) االسًتاتيجية او
ى الدوؿ اللجوء اىل القوة او التهديد هبا و لقد اشارت مرارا اىل خطر ( من ميثاؽ االمم ادلتحدة عل4الفقرة )

 . (2)استخداـ اجلماعات االرىابية لتكنولوجيا االتصاالت و غَتىا من االمثلة اليت تسبب العبث هبا اضرارا كبَتة 

 

                                                           

، 2015االرىاب الدويل يف ظل ادلتغَتات الدولية ، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة االوىل، الدكتور امحد حسُت سويداف، (1) 
 .75-74ص 
 . 81-80ادلصدر السابق، ص (2) 
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 الفرع الثاني

 وسائل االرىاب الدولي

يتبع االرىابيوف وسائل كثَتة من اجل الوصوؿ اىل غايتهم فيدرسوف السبل اليت سبكنهم من ايقاع الضرر و اخلسائر 
الساخنة على وفق اسلوب الضربة ادلختارة و ادلخطط ذلا  ادلواجهةيف صفوؼ خصومهم و يف الغالب يعتمد على 

 بعناية فوسائل االرىاب عديدة منها :

ه الطريقة ضد القادة و ادلسؤولوف من العدو و قد يكوف ذلا اثر بعيد و مهم مثل ما جرى االغتياؿ و تستخدـ ىذ
حينما اغتاؿ ويل عهد النمسا و زوجتو احد االسباب ادلباشرة لنشوب احلرب العادلية االوىل  اليت  1914عاـ 

اي احتجازىم من اجل  و ىناؾ وسيلة اخرى و ىي اخذ الرىائن  (1)اودت حبياة اكثر من عشرة ماليُت انساف 
الرىائن يقـو االرىابيوف خبطف الطائرات و نسفها و خطف  ألخذادلساومة عليهم لتحقيق ادافهم و اضافة 

 1970اىل  1951السفن و الغرض من ذلك ىو لتحقيق اىداؼ حيددىا اخلاطفوف حيث شهد العامل من 
و ديكن القوؿ اف العمل االرىايب احلايل حادثة يف العاـ الواحد.  8/2( حادثة خطف اي دبعدؿ 164حدوث )
 -11اىل مدار جديد كهدـ العقارات و اتالؼ حملاصيل و استخداـ الطائرات دبا فيها كما حدث يف قد انتقل 

حيث ضربوا بناييت مركم التجارة العادلي يف نيويورؾ و البنتاغوف يف واشنطن و ىو  2001ايلوؿ من عاـ  –سبتمرب 
. و ىناؾ وسيلة اخرى دخلت حيم االىتماـ و ىي السالح باإلرىابتطور نوعي و كمي يف وسائل ما يعرؼ 

القنبلة الذرية االوىل على ىَتوشيما  ءإللقاالنووي و يذىب ) ريشارد فوليك( اىل اف جلوء الرئيس االمريكي تروماف 
كاف اوؿ مظهر من مظاىر االرىاب النووي الف القصد من القنبلة مل يكن سكاف ىَتوشيما بل   6/8/1945يف 

 .  (2)حكاـ طوكيو و اف امامهم اما خيار االستسالـ او ادلوت بالذرة 

 

 

 

                                                           

استاذ القانوف الدويل، االرىاب من وسائل االكراه يف اجملتمع الدويل،  –د. حنا عيسى (1) 
https://pulpit.alwatanvoic.com  24/2/2017تاريخ الميارة  . 

 .95، ص 2002الدكتور زلمد عميم شكري، االرىاب الدويل و النظاـ العادلي الراىن، الطبعة االوىل، دار الفكر، دمشق، (2) 

https://pulpit.alwatanvoic.com/
https://pulpit.alwatanvoic.com/
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 لمطلب الثانيا

 اثار االرىاب الدولي

 و تعريض حرياتهم و امنهم للخطر : باألشخاصالمساس 

و القاء الرعب بينهم و ايضا ادلساس بسالمة اجسامهم ىذا من  لإليذاءيعٍت تعريضهم  باألشخاصاف ادلساس 
جهة و من جهة اخرى فاف جرائم االرىاب تنطوي على جسامة االضرار و اخلطورة اليت تًتتب عليها و من ىنا 

الذي يتعرض لو  باإليذاءجاء االىتماـ هبا و ادخلها يف دائرة التجرمي ادلشدد القاسي و كذلك يعٍت او يقصد 
ئف احلياة بشكل طبيعي و احتفاظو دبادتو اوظ بأداءشخاص ىو التعرض حلق االنساف يف اف يستمر جسمو اال

و ربرره من االالـ البدنية. و ايضا تعريض امن االشخاص للخطر فالقوانُت ربمي ) حق االنساف يف اجلسدية 
مصلحتو باف تضل اعضاء جسمو  احلياة( و من التعرض للخطر فال سبتد ىذه احلماية اىل سواه من سللوقات و

مؤدية لوظائفو وفقا للقوانُت الطبيعية. و ايضا اف للحياة ادلواطن اخلاصة حرمة حيميها القانوف كادلراسالت الربيدية 
و حرصا من الدوؿ  باألشخاصو الربقية و غَتىا من وسائل االتصاؿ فاف كل تعرض ذلذه احلريات ىو مساس 

على احلرية الشخصية او حرمة حياة اخلاصة بادلواطنُت و غَتىا من احلقوؽ و  على ذلك اعتربت ) كل اعتداء
احلريات القائمة اليت يكفلها الدستور و القانوف جردية ال تسقط الدعوة اجلنائية ادلدنية الناشئة عنها بالتقادـ و 

 ما نتج عن استخداـ قوة او تكفل الدولة تعويضا عادال دلنع وقوع عليها االعتداء( و عليو اف االرىاب يتوفر مىت
 .  (1)عنف او ترويع تعرض حريات اشخاص للخطر من دولة ضد اشخاص دولة اخرى 

 المساس بالكيان االجتماعي :

اعتربت القوانُت الدولية اف ادلساس بالكياف االجتماعي من االثار او النتائج االرىابية اليت تلجا اليها دولة ما ضد 
دولة اخرى او افراد دولة اخرى هبدؼ االخالؿ بالنظاـ العاـ و تعريض سالمة امنو للخطر الذي قد يكوف من 

حق بالوسط الذي يتصل حبياة االنساف داخل النطاؽ شانو احلاؽ الضرر بالبيئة و الذي يقصد بو كل اذى يل
االقليمي او الدويل سواء كاف ىذا الوسط من العناصر الطبيعية او من صنع االنساف او احلاؽ الضرر باالتصاؿ و 
ادلواصالت و الذي يقصد بو كل اذى يصيب ارساؿ او استقباؿ الرسائل بُت شخصُت او اكثر و الصور 

يف االشارات الضوئية و الصوتية و من امثلتها االقمار الصناعية و التلغراؼ و التلفميوف ثل االساسية لالتصاؿ تتم
و يقصد بالضرر الذي يصيب ادلواصالت كل اذى يصيب وسيلة من وسائل النقل كالطائرات و البواخر و ايضا 

                                                           

 .45، ص 2003اجلامعية،  ، اجلمء االوؿ، دار الفكرلإلرىابالدكتور زلمود صاحل العاديل، موسوعة القانوف اجلنائي (1) 
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االمر الذي يندرج ربتو كل  ائهاألدمن شاف االثار اليت تًتتب على اجلرائم االرىابية ىو منع شلارسة معاىد العمل 
مؤسسة علمية او تعليمية كادلدارس بكافة انواعها و اجلامعات و ما يتصل بو. و ايضا من شاف اجلرائم االرىابية 

و ما تنطوي من شلارسة طقوس و شعائر سواء كانت ىذه الطقوس و  ألعماذلااف تؤدي منع او عرقلة دور العبادة 
 .(1)اجلوامع او كنيسة من الكنائس الشعائر سبارس يف جامع من

 الحاق الضرر بالمباني و االمالك العامة و احتاللها و االستيالء عليها:

و يتحقق االرىاب يف حالة احتالؿ مباين او االمالؾ العامة او االستيالء عليها و ادلقصود بذلك ىو اف يكوف 
الفعل الذي ارتكبتو الدولة ضد دولة اخرى من شانو اف يؤدي اىل احتالؿ اماكن ذات امهية كبَتة سواء كانت 

حظ من احتالؿ الغرب لدوؿ ادلشرؽ العريب او الوطن شللوكة للدولة او احد الوزارات او اذليئات فيها و ىذا ما يال
العريب لوجود اماكن و امالؾ تعترب ذات امهية كبَتة و احلاؽ االضرار هبا من تفجَت و هنب و غَتىا و االستيالء 

 عليها. 

 ضرب االقتصاد الوطني :

قت احلاضر دلا يعكسو من اثار اف االرىاب اصبح من اخطر ادلشكالت اليت تعاين منها اجملتمعات االنسانية يف الو 
سلبية يف سبيل تقدـ االمم و ازدىارىا و االرىاب يعترب مصدرا خطَتا على كثَت من اقتصاديات الدوؿ حيث اف 

االعماؿ االرىابية على اقتصاديات اجملتمع يؤدي اىل تدمَتىا و بالتايل يضرب اقتصاد الوطن كلو حيث جاء  تأثَت
الدويل اف ىنالك اثار واضحة على البطالة و التضخم و االستثمار و  لإلرىابدية يف دراسة عن االثار االقتصا

العديد افالس الشركات و قطاع التامُت و القطاع السياحي و ميماف ادلدفوعات على سبيل ادلثاؿ امتناع او احجاـ 
 .  (2)اب و االرىابيُت من الشركات الكربى ادلتعددة اجلنسيات من اقامة مشروعاهتا يف دولة ما خوفا من االرى

 

 

 

                                                           

 .49ادلصدر السابق ، ص (1) 
، ص 2006الدكتور امحد ابراىيم مصطفى سليماف، االرىاب و اجلردية ادلنظمة، دار الطالئع للطباعة و النشر، القاىرة، (2) 
25. 
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 المبحث الثالث

 الدولي و الجهود و الوسائل المبذولة لمكافحتو دوليااالرىابي جرائم 

 المطلب االول

 جرائم االرىاب الدولي 

 مفهوم الجريمة االرىابية :

لقد ظهرت عدة اذباىات تشريعية و فقهية يف ربديد مضموف اجلردية االرىابية و ىناؾ اذباه شكلي عرؼ اجلردية 
االرىابية باهنا ) االعماؿ الغَت مشروعة اليت ترتكب بوسائل خطَتة من شاهنا احداث خطر عاـ من قبل دولة ما 

ة و ارغامها للقياـ بتصرفات معينة او التخلي عن او منظمة بقصد ربقيق اىداؼ سياسية و ارىاب احلكومة القائم
احلكم( اما االذباه ادلادي فقد عرفت اجلردية االرىابية ) باهنا تلك اليت هتدؼ اىل تدمَت النظاـ القانوين و 
االقتصادي للمجتمع( و ىو معيار موضوعي يعتد فيو بطبيعة الفعل يف الظروؼ اليت وقع فيها و االثار ادلًتتبة 

و يعرؼ االذباه الشخصي اجلردية االرىابية باهنا ) االستعماؿ ادلنظم و العمدي لوسائل من شاهنا احداث و عليو. 
 . (1)اثارة الرعب بقصد ربقيق ىدؼ معُت( 

و تعريف اجلردية االرىابية حسب راينا ىو ما جيمع بُت االذباىات الثالث و عليو ديكن تعريفها ) االعماؿ الغَت 
كبها افراد او مجاعات منظمة معينة او دولة ضد دولة اخرى هبدؼ نشر الرعب و استعماؿ مشروعة اليت يرت

 .وسائل التهديد و وسائل قادرة على خلق حالة من اخلطر العاـ او احداث ضرر جسيم يف ربقيق غاية معينة (

 اركان الجريمة االرىابية الدولية 

 الركن الشرعي :

ية القاعدة التصرحيية اليت يقررىا العرؼ الدويل بصفة اصلية و تتضمنها الدول يقصد بالركن الشرعي للجردية
االتفاقيات الدولية اي يكفي اف يكوف الفعل يف اجلردية الدولية اف يكوف خاضعا لقاعدة ذبرمي دولية. و ذلذا صلد 

                                                           

  .81-78-75 ص، 2008الدكتور عصاـ عبد الفتاح عبد السميع مطر ، اجلردية االرىابية، دار اجلامعة اجلديد، (1) 
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فكرة االباحة يف اجملالُت  اف االسباب ادلبيحة للجردية الدولية سلتلفة عن نظريتها يف اجلردية اجلنائية و اف استندت
اىل نفس السند و ىو عدـ انطواء الفكر ادلرتكب على عدواف على ادلصلحة اليت يكفلها الشارع حبمايتها و من 
االسباب ادلبيحة للجردية الدولية ما جرى عليو العرؼ و ادلعاملة بادلثل والدفاع الشرعي و رضى الرئيس االعلى و 

 احيانا رضا اجملٍت عليو.

 الركن المادي

و ىو الواقعة السلوؾ او ادلظهر ادلادي للجردية و يتمثل يف نشاط الفاعل و النتيجة اليت يصيبها و عالقة السببية 
بينهما و يكاد يكوف ىذا العنصر واحدا يف كل جردية فيما عدا ما تعلق بالنتيجة اليت يصل اليها الفاعل او 

يف اجلردية اجلنائية ىي العدواف على مصلحة الفرد او صل اليها الفاعل ادلصلحة ادلعتدى عليها. فالنتيجة اليت ي
مصلحة الدولة اما النتيجة اليت يصيبها الفاعل يف اجلردية لدولية ىي العدواف على مصلحة دولية و يكاد جيمع 

  . (1)الفقهاء على اشًتاط سلوؾ اجياد او توافر سلوؾ اجيايب يف اجلردية الدولية 

 يالركن المعنو 

السلوؾ ادلتقدـ صادرا عن ارادة حرة دبعٌت اف تتوفر لدى اجلاين عناصر ادلسؤولية اجلنائية و الواقع  اف يكوف يستلـم
ادلصلحة الدولية اليت يلحق هبا الضرر يف اجلردية الدولية البد من ربديد القصد منها و القصد  ألمهيةنظرا انو 

اجلنائي يتمثل بالعلم و االرادة فقد يرتكب احد االفراد و اجملموعات جردية االرىاب الدويل او احتجاز الرىائن 
ستمرار يف مشروعو االجرامي و يف كلتا لكن ال يقصد قتلهم و اف كاف يتوقع حدوث ذلك و ال دينعو ىذا من اال

 احلالتُت فاف اجلردية تصبح عمدية و ىو ما استقرت عليو معظم التشريعات اجلنائية.

 الركن الدولي :

ال يشًتط لتحقيق صفة الدولية اف يكوف الفعل صادرا من دولة ضد دولة اخرى او اف الدولة قامت بالتدبَت او 
كانت اليت حيميها اجملتمع الدويل   أيايار دولية اجلردية ىو اعتدائها على ادلصاحل التحريض على ارتكاهبا اذ اف مع

بغض النظر عن مرتكبيها او ادلضرورة منها و تيلور الركن الدويل من ناحية اخرى يف كوف ذبرمي الفعل و بياف اركانو 
عد القانوف الدويل بغض النظر و خاصة الركن ادلادي و تقرير العقاب عليو او احلث على ذلك ليتم دبقتضى قوا

عن كوف القانوف الداخلي جيـر الفعل ذاتو او يعاقب عليو او ال. فاجلردية تكتسب صفة الدولية اذا وقعت على 

                                                           

 .26-25الدكتور طارؽ عبد العميم محدي، التقنُت الدويل جلردية ارىاب الدولة، دار الكتب القانونية للطباعة و النشر، ص (1) 
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النظاـ السياسي الدويل كاجلردية ضد االسالـ و ضد امن البشرية كما تكتسب صفة الدولية عندما سبس االىداؼ 
عاؿ االرىابية تعد جرائم دولية حىت و اف مل تكن ىناؾ دولة تدبر او ربرض على احملمية دوليا و عليو فاف االف

ارتكاب ىذه اجلرائم حىت ضد دولة اخرى بل اف اشًتاط وجود دولة ترتكب او زبطط او ربرض على ارتكاب 
ادلسؤولية االفعاؿ حىت ديكن اف توصف اجلرائم بصفتها الدولية يتضمن خلطا بُت ادلسؤولية الدولية العادية و 

اجلنائية الدولية. لذلك ال صلد اجلردية الدولية يف نصوص تشريعية مكتوب و امنا ديكن االىتداء عن طريق العرؼ او 
دوف اف يكوف ذلا العرؼ الدويل  تأكيدبنود ادلعاىدات او االتفاقيات الدولية اليت يقتصر دورىا على الكشف و 

 . (1)ة دور انشاء او ربديد طبيعة اجلرائم الدولي

 جريمة امداد تنظيم غير مشروع بمعونات مادية و معنوية

ىذه اجلردية يف حقيقتها احدى صور االشًتاؾ بادلساعدة يف نشاط اجلماعات االرىابية و يقصد بادلعونات ادلادية  
او الذخائر او مواد  كاألسلحةكل شيء يعد يف حكم القانوف من االمواؿ فهي قد تكوف امواال او منقوالت  

مفرقعة او عقارات كاف يتم زبصيص العقار الزباذه مقرا ذلم اما ادلعونات ادلالية فهي االمواؿ اليت تقدـ ذلذه 
 التنظيمات الغَت مشروعة لتنفيذ سلططاهتا االجرامية من شراء متفجرات و اسلحة و ذلذه اجلردية اركاهنا.

 الركن المادي

َواتػَُّقوا الَِّذي أََمدَُّكم دبَا عوض يقاؿ مددتو دبدد اي قويتو و اعنتو بو كقولو تعاىل : ) االمداد لغة ىو منح بغَت
( و يتمثل الركن ادلادي يف سلوؾ االمداد كمعونتو مادية او مالية للتنظيم الغَت  تَػْعَلُموَف * أََمدَُّكم بِأَنْػَعاـٍ َوبَِنُتَ 

االنتفاع بادلعونة سواء بنقل ملكية ىذه ادلعونة اـ دبنح التنظيم احلق مشروع و يكوف االمداد بالتمكُت التنظيم من 
يف استخداـ ادلعونة و االنتفاع هبا مع بقاء ادللكية للمانح. و اف رلرد السلوؾ االجرامي من قبل اجلاين يعرض 

يم للمعونة او ال. االمداد دبعونات على تنظيم غَت مشروع يتوفر الركن ادلادي للجردية بغض النظر عن قبوؿ التنظ
حيث اف امداد تنظيم معُت دبعونات من اجل تنفيذ عمليات ارىابية يف دولة معينة او دولة اخرى تعد ىذه الدولة 

 . (2)مسامهة اصلية يف جردية ارىابية دولية 

 

 
                                                           

 الدكتور طارؽ عبد العميم محدي، مصدر سابق.(1) 
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 الركن المعنوي

تعد جردية االمداد دبعونات مادية و مالية جردية عمدية يتحقق ركنها ادلعنوي بتوفر القصد اجلنائي العاـ بعنصريو 
اجلاين علما بانو يقدـ ادلعونة اىل تنظيم غَت مشروع من اجل تنفيذ  بإحاطةالعلم و االرادة و يتحقق العلم 

مشروعة و تتحقق االرادة دبباشرة اجلاين سلوكو االجرامي الغَت  بأغراضوعمليات ارىابية يف دولة معينة و علمو 
 . (1)حبرية و اختيار 

 المطلب الثاني

 الوسائل و الجهود المبذولة في مكافحة االرىاب الدولي

الدويل و سارعت اىل ابراـ العديد من االتفاقيات الدولية دلنع و معاقبة االعماؿ االرىابية ادلوجهة  باإلرىاباىتمت الدوؿ 
 ضد الدولة . و من اىم ىذه االتفاقيات :

 : 7391لمنع و معاقبة االعمال االرىابية  جنيفاتفاقية 

الفرنسية يف التاسع من ديسمرب دعت عصبة االمم لعقد مؤسبر دبلوماسي جبنيف ليبحث اقًتاح تقدمت بو احلكومة 
ارىابية مث اصدرت قرارا يف العاشر من اكتوبر  ألغراضتضمنت عقد اتفاقية دولية لقمع اجلرائم اليت ترتكب  1934
حددت فيو ادلبادئ اليت ستقـو عليها االتفاقية ادلقًتحة مؤكدة على ضرورة امتناع اي دولة يف احلياة السياسية دولة  1936

هبدؼ التوصل اىل اتفاقية دلكافحة االرىاب الدويل و قد  1937بسويسرا عاـ قد مؤسبر دويل يف جنيف اخرى و قد ع
حبث ادلؤسبر ادلشروعات ادلدمة و قد حددت ادلادة الثانية من االتفاقية االعماؿ اليت تعد من قبل االعماؿ االرىابية و 

فعاؿ اذا وقعت على اقليمها و كانت موجهة ضد دولة من القت على عاتق الدوؿ االطراؼ فيها التماما بتجرمي تلك اال
مل تدخل حيم التنفيذ نظرا لعدـ التصديق عليها من مجيع  جنيفالدوؿ االخرى ادلوقعة على االتفاقية. و اذا كانت اتفاقية 

 االرىاب الدويل. الدوؿ ادلوقعة اال اهنا تعد جهود دولية مبذولة و متميمة يف رلاؿ التعاوف بُت الدوؿ دلعاجلة ظاىرة

 7311االتفاقية االوروبية لقمع االرىاب عام 

تعد االتفاقية االوروبية لقمع االرىاب من ابرز االتفاقيات اليت تصدت جلرائم االرىاب الدويل حيث شارؾ فيها مجيع 
يف رللس التعاوف االورويب وقد صدقت مجيع ىذه الدوؿ على االتفاقية دوف اي ربفظات و هتدؼ االتفاقية يف  األعضاء

                                                           

 .259القاضي عامر مرعي حسن الربيعي، مصدر سابق، ص (1) 
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قمع االرىاب السياسي ذات الطابع الدويل عندما تشكل اعتداء على احلقوؽ و احلريات. و من ابرز ما سبيمت بو ىذه 
 لة هبا بالتسليم و قد حددت ادلادةثابة جرائم ارىابية تلتـم الدو االتفاقية كوهنا قد عددت رلموعة من اجلرائم اليت تعترب دب

اىل  باإلضافةب على الدوؿ ادلوقعة عدـ التعامل هبا. و جلردية االرىاب الدويل و اليت جي االوىل من االتفاقية االفعاؿ ادلكونة
الدويل منها االتفاقية الدولية دلناىضة  رلاؿ مكافحة االرىابىذه االتفاقية فهناؾ العديد من االتفاقيات اليت ابرمت يف 

( و االتفاقية الدولية 1997و االتفاقية الدولية لقمع اجلهات االرىابية بالقنابل ) االمم ادلتحدة  1979اخذ الرىائن عاـ 
 . (1)( 1999لقمع االرىاب )اتفاقية التمويل()االمم ادلتحدة 

 : 7339اتفاقية التعاون العربي لمكافحة االرىاب لعام 

لقد عمل وزراء العدؿ و الداخلية العرب على اجياد اتفاقية عربية للتعاوف يف مكافحة االرىاب هتدؼ لتعميم التعاوف العريب 
ىذه االتفاقية بتعريف  بدأتيف مكافحة اجلرائم االرىابية اليت هتدد امن و استقرار االمة العربية و مصاحلها احليوية و 

كانت بواعثو او اغراضو يقع تنفيذا   أيااالرىاب تعريفا وصفيا حيث عرفتو ) كل فعل من افعاؿ العنف او التهديد بو 
الرعب بُت الناس او تعريض حياهتم او حريتهم او امنهم للخطر او احلاؽ  إللقاءدلشروع اجرامي فردي او مجاعي، يهدؼ 

االتفاقية االرىاب الدويل بانو ) اي جردية او مشروع ارىايب او اي شروع فيها ترتكب لتنفيذ  الضرر هبم( و عرفت ىذه
غرض ارىايب يف دولة من الدوؿ ادلتعاقدة سواء على رعاياىا او مصاحلها او شلتلكاهتا و يعاقب عليها القانوف الداخلي( و 

لدويل و قد نصت ىذه االتفاقية على نوعُت من قد ازبذت ىذه االتفاقية عدة تدابَت من اجل مكافحة االرىاب ا
 التدابَت:

 الدويل يلتـم هبا الدوؿ ادلتعاقدة و ىي :تدابَت ادلنع : و ىذه التدابَت دلنع جرائم االرىاب  -1
باي احليلولة دوف ازباذ اراضيها مسرحا لتخطيط او تنفيذ اجلرائم االرىابية او الشروع او االشًتاؾ فيها  -أ 

 صورة من الصور.
احلدود و تامُت احلدود و ادلنافذ الربية و البحرية دلنع  بإجراءاتمُت و تعميم و تطوير االنظمة ادلتصلة تا -ب 

 حاالت التسلل اليها.
تعميم احلماية و االمن و السالمة للشخصيات و البعثات الدبلوماسية و القنصلية و ادلنظمات االقليمية و  -ج 

 ا لالتفاقيات الدولية ادلعنية.الدولية ادلعتمدة لدى الدوؿ ادلتعاقدة وفق
و ادلنظمات  باإلرىابيُتقاعدة بيانات جلمع و ربليل ادلعلومات اخلاصة  بإنشاءقياـ كل دولة متعاقدة  -د 

 االرىابية.
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تدابَت القمع : كذلك نصت االتفاقية على تدابَت لقمع االرىاب الدويل و اليت جيب اف تلتـم هبا الدوؿ  -2
 ادلتعاقدة:

ىذه  ألحكاـالقبض على مرتكيب اجلرائم االرىابية و زلاكمتهم وفقا للقانوف الوطٍت او تسليمهم وفقا  -أ 
 االتفاقية.

 تامُت محاية فعالة دلصادر ادلعلومات عن اجلرائم االرىابية . -ب 
 توفَت ما يلـم من مساعدات لضحايا االرىاب. -ج 
دلواجهة االرىاب دبا يف ذلك اجياد ضمانات و حوافم اقامة تعاوف فعاؿ بُت االجهمة ادلعنية و بُت ادلواطنُت  -د 

 . (1) مناسبة للتشجيع على االبالغ عن االعماؿ االرىابية

 دور منظمة االمم المتحدة في مكافحة االرىاب الدولي :

االرىاب حة ماـ اىل االتفاقيات و ادلعاىدات الدولية اليت تدعو اىل مكافمة االمم ادلتحدة على تشجيع االنضتعمل منظ
بشاف تدابَت  1944اعالف ) على سبيل ادلثاؿ  الشأفتحدة العديد من الصكوؾ الدولية هبذا و قد اعتمدت االمم ادل

ديسمرب خاصة  18القضاء على االرىاب الدويل( و قد انشات منظمة االمم ادلتحدة بناءا على قرار اجلمعية العامة يف 
تقدـ هبا الدوؿ على اف تقـو اللجنة بدورىا بتقدمي تقرير مشفوعا بالتوصيات الدويل لدراسة ادلالحظات اليت ت باإلرىاب

اليت هتدؼ اىل توفَت سبل التعاوف الدويل من اجل القضاء على مشكلة االرىاب و قد اوصت اللجنة ببعض التدابَت اليت 
لية ادلتعلقة دبكافحة االرىاب و من شاهنا القضاء على مشكلة االرىاب و منها سرعة انضماـ الدوؿ اىل االتفاقيات الدو 

ابراـ ادلعاىدات اليت تتضمن احكاما خاصة بتسليم او زلاكمة االرىابيُت الدوليُت. كما تبنت االمم ادلتحدة عدة قرارات 
الذي يدين ربويل  1969تناولت فيها االرىاب الدويل ومن ىذه القرارات قرار اجلمعية العامة الصادرة يف شهر ديسمرب 

و الذي اعرب عن قلقو البالغ  1970طائرات ادلدنية بالقوة اثناء طَتاهنا و ايضا قرار رللس االمن الصادر عاـ مسار ال
اصدر رللس  1972يونيو عاـ  20ازاء التهديدات اليت تتعرض ذلا حياة ادلدنيُت االبرياء بسبب خطف الطائرات و يف 

ضد حياة ادلالحُت و الركاب نتيجة لالستيالء الغَت مشروع غلى  االمن قرارا اعرب فيو عن قلقو البالغ ازاء التهديدات
ادلتحدة رلموعة من  لألممالطائرات او نتيجة التدخل غَت ادلشروع يف ادلالحة اجلوية ادلدنية. لقد اصدرت اجلمعية العامة 

 التدابَت الرامية اىل القضاء على االرىاب الدويل منها :
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ئية ال ديكن تربيرىا يف اي مكاف اليب شلارسة على اعتبار اهنا اعماؿ اجراادانة مجيع اعماؿ االرىاب و اس -
 كاف مرتكبها دبا يف ذلك تلك اليت هتدد العالقات الودية بُت الدوؿ و الشعوب و هتدد امنهم .  أياارتكب و 

ا للسلم و ادانة اعماؿ االرىاب اليت تشكل انتهاكا خطَتا دلقاصد و مبادئ االمم ادلتحدة و قد تشكل هتديد -
 االمن الدوليُت و تعرض العالقات الودية بُت الدوؿ للخطر و التعاوف الدويل.

 سياسية . ألغراضادانة االعماؿ االجرامية اليت يقصد منها او يراد هبا اشاعة حالة من الرعب و الفمع  -
ضرورة االنضماـ  باإلرىابمناشدة مجيع الدوؿ اليت مل تصبح بعد طرفا يف االتفاقيات الدولية احلالية ادلتعلقة  -

 لتلك االتفاؽ على سبيل االولوية.
مطالبة مجيع الدوؿ بازباذ كافة التدابَت ادلناسبة و اليت اوصت هبا منظمة الطَتاف ادلدين الدولية و اليت اوردت يف  -

 نقل العامة.االتفاقيات الدولية ذات الصلة دلنع اذلجمات االرىابية ضد النقل اجلوي و ادلدين و سائر اشكاؿ ال
مناشدة الدوؿ لتعميم دورىا و تعاوهنا من اجل مكافحة اعماؿ االرىاب و اثارىا و خاصة عن طريق تبادؿ  -

ادلعلومات ادلختلفة ادلتعلقة دبنع و مكافحة االرىاب فضال عن التنفيذ الفعاؿ لالتفاقيات الدولية ادلتعلقة هبذه 
 اجلرائم.

تدرس مشكلة االرىاب على ظهر السفن او ضدىا هبدؼ ازباذ التوصيات نرجو من ادلنظمة البحرية الدولية اف  -
 . (1)الالزمة 
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 الخاتمة 

 االستنتاجات:

اف االرىاب يعد ظاىرة رلتمعية عادلية و تارخيية سادت احلضارات ادلختلفة و بصور و اشكاؿ متعددة و  -
 متنوعة.

كافة الف فيها تدمَت للًتاث االنساين و تعطيل اف االرىاب ظاىرة مرفوضة من قبل اجملتمع االنساين   -
دلسَتة احلياة و يهدؼ اىل اثارة الرعب و اخلوؼ و القلق لدى االفراد و اجلماعات و الدوؿ و ذلك 

 حسب الغاية من العملية االرىابية.
 .لإلرىابعدـ وجود امجاع دويل يف اجياد تعريف زلدد عاـ شامل و واضح  -
مارية الظادلة اليت عاشتها البشرية و عانت منها الشعوب ادلستضعفة يف فًتة لقد لعبت السياسات االستع -

 من الفًتات دورا كبَتا يف توفَت البيئة ادلناسبة لنمو االرىاب.
على حقوؽ االنساف حيث تشغل كثَت من احلكومات قضية حقوؽ االنساف   سليب كبَتتأثَت لإلرىاب -

على حقوؽ االنساف شلا انعكس  احملافظةالرىاب بقصد حملاولة االرىاب و العكس صحيح حيث تشغل ا
 سلبا بالنهاية على االنساف و حقوقو .

 المقترحات و التوصيات :

وفق معايَت اخالقية و دينية  لإلرىاببذؿ اجلهود الدولية و االقليمية اىل وضع تعريف زلدد جامع مانع  -
 االرض. و قانونية ال تتعارض مع القيم الدينية و االخالقية لشعوب

يف حفظ  ادلتحدةجيب اف تسمى الدوؿ الكربى ذات النفوذ السياسية الدولية اىل ربقيق اىداؼ االمم  -
 االمن و السلم الدوليُت.

رفع الظلم عن الشعوب و اعطاؤىا احلق يف اختيار النظاـ السياسي و االقتصادي و االجتماعي الذي  -
 ة منطقية و صحية.تراه مناسبا و تقرير منظومة حقوؽ االنساف بطريق

زيادة التواصل العلمي و الفكري و احلضاري بُت الشرؽ و الغرب من خالؿ تبادؿ الميارات العلمية و  -
الوفود ادلختلفة اليت تضم عناصر من ادلفكرين و الباحثُت و الطالب و رجاؿ السياسة و الدين ليقـو كل 

قليص التناقض الذي يمداد يوما بعد يـو طرؼ بالتعرؼ على حضارة و ثقافة و ديانة الطرؼ االخر و ت
 بُت الشرؽ االسالمي ربديدا و الغرب .
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على الدوؿ العربية و االسالمية اف تبذؿ قصارى جهدىا مستغلة االمكانيات االعالمية العادلية يف تعريف  -
احًتاـ  العامل باف الدين االسالمي دين يدعو اىل الرمحة و التسامح و ادلودة و االعتداؿ و الوسطية و

 االخر و ينهي عن القتل و التدمَت و التخريب و االذى.
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