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اخللفية وامل�ضّوغات

اإّن منهاج التدريب القانوين ملكافحة الإرهاب هو عبارة عن من�ضة لنقل املعارف واخلربات الفنية اللزمة لتعزيز قدرة 

العاملني يف نظام العدالة اجلنائية على تنفيذ الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب.

ويعمل املنهاج على مواءمة ومنهجة املفاهيم القانونية وما يت�ضل بها من مواد تدريبية ومعلومات، وذلك لتعزيز اأثر 

اأن�ضطة التدريب التي يوفرها فرع منع الإرهاب يف اإطار مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

اإن احلاجة اإىل النهو�ض باخلربة القانونية املتخ�ض�ضة بني املمار�ضني، ف�ضل عن تطوير معارفهم باملفاهيم الأ�ضا�ضية، 

ت�ضتند اإىل منطلقني اأ�ضا�ضيني. املنطلق الأول هو ازدياد تطور التهديد الإرهابي. ويتخذ هذا التهديد �ضورا متعددة، 

مبا يف ذلك اجلماعات عرب احلدود الوطنية التي ت�ضتهدف و�ضائط النقل اأو تخطط لهجمات باأ�ضلحة الدمار ال�ضامل 

اأو من خلل الإنرتنت اأو تلجاأ اإىل قنوات جديدة لتمويل اأفعالها. ويف �ضوء ذلك، ي�ضتجيب املنهاج اإىل احلاجة املتزايدة 

اإىل مواجهة املظاهر احلديثة للإرهاب التي تتطلب تطوير الكفاءات واملهارات القانونية املحددة لدى العاملني على 

اإنفاذ القانون.

واملنطلق الثاين هو اإدراك ا�ضتحالة تطوير اأي خربة قانونية متينة ملكافحة الإرهاب يف معزل عن التخ�ض�ضات القانونية 

بالإ�ضكالت يف غالب  امل�ضحوب  املعقد،  التفاعل  ياأخذ يف احل�ضبان  نهج جامع  اعتماد  بد من  ثم ل  الأخرى. ومن 

الأحيان، بني عن�رش العدالة اجلنائية يف مكافحة الإرهاب وبني فروع رئي�ضية اأخرى يف القانون الدويل، ول �ضيما حقوق 

الإن�ضان وحقوق اللجئني والقانون الإن�ضاين.

الهيكل واملحتويات

ينق�ضم املنهاج اإىل 10 منائط على النحو التايل:

النميطة التدريبية 1

مكافحة الإرهاب يف �ضياق القانون الدويل

النميطة التدريبية 2

الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب

النميطة التدريبية 3

التعاون الدويل يف امل�ضائل اجلنائية: امل�ضاعدة القانونية املتبادلة وت�ضليم اجلناة يف ق�ضايا الإرهاب

النميطة التدريبية 4

مكافحة الإرهاب وحقوق الإن�ضان

النميطة التدريبية 5

الإطار القانوين العاملي: متويل الإرهاب

النميطة التدريبية 6

مكافحة الإرهاب واإجراءات العدالة اجلنائية
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النميطة التدريبية 7

الإطار القانوين العاملي: الإرهاب يف جمايل امللحة اجلوية والبحرية

النميطة التدريبية 8

الإطار القانوين العاملي: الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�ضعاعي والنووي

النميطة التدريبية 9

مكافحة الإرهاب يف �ضياق القانون الإن�ضاين الدويل

النميطة التدريبية 10

ُهـج العدالة اجلنائية ملكافحة ا�ضتخدام الإنرتنت لأغرا�ض الإرهاب
ُ
نـ

ومن اأ�ضل النمائط املتوفرة، وعددها ع�رشة، هنالك ثلث منائط )النمائط 1-3( هي مبثابة العمود الفقري للمعارف 

واخلربة القانونية يف جمال مكافحة الإرهاب. اأما النمائط املتبقية، وعددها �ضبعة )النمائط 4-10(، فهي تركز على 

موا�ضيع حمددة، ومن املفرت�ض اأن ت�ضتخدم من اأجل اأن�ضطة التدريب املتقدمة، اإما مبفردها اأو اقرتانا بالنمائط الأو�ضع 

نطاقا.

وحتتوي كل منيطة على ما يلي:

• مقدمة
• امل�ضمون
• الو�ضف
• الأدوات

• درا�ضات حالة
• متارين

• اأ�ضئلة التقييم
• مراجع ملزيد من املطالعة

• مواد تكميلية

املقدمة: تتناول باإيجاز الأ�ضباب اجلوهرية لإدراج منيطة ما يف املنهاج، والنتائج املتوخاة من اأي ن�ضاط تدريـبي يقوم 

على اأ�ضا�ض تلك النميطة.

امل�ضمون: ي�ضم تف�ضيل حمتويات كل منيطة.

الو�ضف: يقدم ملحة اإجمالية مقت�ضبة عن مو�ضوع كل باب م�ضحوبة ب�ضل�ضلة من "الأطر" التي تعّرف القارئ باملجالت 

املحددة اجلديرة بالهتمام. ويت�ضمن الن�ض روابط عرب الإنرتنت اإىل الن�ضو�ض واملنظمات القانونية ذات ال�ضلة.

الأدوات: توفر روابط عرب الإنرتنت اإىل كامل ن�ضو�ض املن�ضورات والأدلة والنماذج وقواعد البيانات التي و�ضعتها الأمم 

العدالة  العاملني يف جمال  مل�ضاعدة  الباب مواد عملية م�ضممة  وي�ضم هذا  الدولية.  املنظمات  املتحدة وغريها من 

اجلنائية.

درا�ضات احلالة: �ضيناريوهات واقعية وخيالية لتي�ضري الفهم وحتفيز املناق�ضة فيما يتعلق بامل�ضائل القانونية التي يتناولها 

كل باب، ولإ�ضفاء بعد عملي على امل�ضاألة. 

ع حالت الدرا�ضة عموما كو�ضيلة لدعم واحد اأو اأكرث من العرو�ض الإي�ضاحية النظرية. وينبغي اأن يقت�رش دور  وتوزَّ

املُدرِّبني، اأثناء جل�ضات درا�ضات احلالة، على ت�ضهيل النقا�ض بت�ضجيع تبادل وجهات النظر بدل من التعليم. ومما يو�ضى 

به عادة هو اأن يُدَعى امل�ضاركون اإىل معاجلة خمتلف ال�ضيناريوهات ا�ضتنادا اإىل الن�ضو�ض القانونية ذات ال�ضلة.
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وتكون بع�ض درا�ضات احلالة م�ضحوبة بالإجابات. وحيثما كان الأمر كذلك، يتعني على املُدرِّبني جتنب توفري الإجابات 

للمتدربني قبل انتهاء التمرين.

ُد بها خمتلف املوا�ضيع التي يتناولها املنهاج يف  التمارين: وهي متّكن امل�ضاركني من ا�ضتك�ضاف الكيفية التي تُعالَج اأو جُت�ضَّ

ع امل�ضاركون اأي�ضا على تطبيق خربتهم يف مو�ضوع  النظام القانوين واملمار�ضة القانونية يف بلدانهم. وبهذا الأ�ضلوب يُ�ضجَّ

معنّي وعلى تقا�ضم جتاربهم يف امل�ضائل القانونية.

كو�ضيلة  "ن�ضاط ما"  ا�ضتكمال  امل�ضاركني  اأن يقرتحوا على  اأو حلقة درا�ضية،  للُمدرِّبني، كجزء من حلقة عمل  وميكن 

لتحفيز نقا�ض اأويل، اأو ميكنهم القيام بعر�ض نظري يليه ويكمله مترين عملي هادف.

اأي�ضا للمتدربني ذاتيا ا�ضتخدام الأن�ضطة كاأدوات لتفح�ض التطبيق العملي للمعارف املكت�ضبة ب�ضاأن مو�ضوع  وميكن 

معنّي.

اأ�ضئلة التقييم: وهي اختبارات تتناول املوا�ضيع التي يتطرق اإليها كل باب. وخلفا ملا هو احلال ب�ضاأن الأن�ضطة فاإّن 

اأ�ضئلة التقييم متيل اإىل التما�ض اإجابات مبا�رشة، مما يجعلها اأداة مفيدة يف يد املُدرِّبني الذين يوّدون فورا تقييم درجة 

املعرفة التي بلغها امل�ضاركون.

ويجري عموما توجيه اأ�ضئلة التقييم يف نهاية الدورة التدريبية، ولكن ميكن ا�ضتخدامها اأي�ضا كاأدوات متهيدية لتحديد 

الحتياجات من التدريب وطرائق التنفيذ وم�ضتوى كفاءة امل�ضاركني.

مراجع ملزيد من املطالعة: وهي قائمة من املراجع الببليوغرافية املختارة من اأجل املتدربني الراغبني يف تعميق معارفهم 

يف املوا�ضيع القانونية ذات ال�ضلة.

والوثائـــق  الن�ضـــو�ض  قبـــيل  من  املـــواد  مــــن  عـــددا  املنـــهاج  مـــن  الورقـــية  الن�ضــــخة  تت�ضـــمن  التكمـــيلية:  املـــواد 

القانونـــية.

ول منا�ض من حدوث بع�ض التداخل بني خمتلف النمائط،، وذلك لأن املوا�ضيع قيد النظر غالبا ما تكون مرتابطة. 

ويف بع�ض احلالت ينظر اإىل نف�ض املو�ضوع من زوايا خمتلفة �ضمن منيطتني اأو اأكرث. اأي اأن هنالك عدة زوايا للنظر 

اإىل نف�ض املو�ضوع. وينبغي األ يعترب ذلك مـاأخذا واإمنا ميزة متّكن املُدرِّبني من ترتيب الأن�ضطة "ح�ضب مقت�ضى احلال" 

تبعاً لحتياجات التدريب املحددة. فقد ي�ضتدعي الأمر مثل، لدى الإعداد حللقة عمل تدريبية، تناول بع�ض امل�ضائل 

مبزيد من التعمق، اأو حتليلها من زوايا متعددة، اأو النظر اإىل �ضلتها مع غريها. 

وي�ضتخدم هذا الرمز     لتوجيه املُدرِّبني اإىل موقع املعلومات التي ت�ضمل نف�ض املوا�ضيع اأو ما يت�ضل بها.

وعلوة على ذلك، فاإّن الغر�ض من تق�ضيم كل منيطة اإىل عدة اأبواب وفروع هو توفري املرونة للُمدرِّبني لكي يتمكنوا 

من انتقاء املواد التي تلبي احتياجات معينة دون اأن يتعني عليهم بال�رشورة ا�ضتكمال جميع املكّونات يف منيطة ما. 

ومن اأبرز الأمثلة يف هذا ال�ضاأن النميطة التي تتناول الإرهاب يف جمايل امللحة اجلوية والبحرية. فلئن كانت الروابط 

املفاهيمية بني هذين املجالني ت�ضّوغ دجمهما يف منيطة واحدة، فاإّن من املمكن تركيز اأن�ضطة التدريب على اجلزء الذي 

يتناول امللحة البحرية اأو امللحة اجلوية.

الفئة امل�صتهدفة

من املمكن تكييف النمائط مبا يلبي الحتياجات واخلربات والتوقعات التي تنفرد بها كل فئة. ومن �ضاأن هذا النهج 

املكّيف اأن يوؤدي بال�رشورة اإىل �ضب الرتكيز على بع�ض الأبواب يف كل منيطة.
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وا�ضتناداً اإىل جتربة فرع مكافحة الإرهاب لدى مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف تنفيذ الأن�ضطة 

القانون  باإنفاذ  املكلفني  العاملني  عموما  ت�ضمل  امل�ضتهدفة  الفئات  فاإن  بها،  املكلف  الولية  من  وانطلقاً  التدريبية، 

)عنا�رش ال�رشطة واملّدعون العامون والق�ضاة( ووا�ضعي ال�ضيا�ضات وامل�ضوؤولني احلكوميني يف الدوائر الرئي�ضية )ل �ضيما 

�ضوؤون العدل واخلارجية والداخلية( املعنيني ب�ضوغ الت�رشيعات اأو تقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية 

اأو الذين ي�ضطلعون مب�ضوؤوليات بخ�ضو�ض الت�ضديق على املعاهدات الدولية.

وقد اأظهر تقدمي امل�ضاعدة التقنية، من جانب فرع مكافحة الإرهاب، يف ال�ضنوات الأخرية اأي�ضا اأهمية تي�ضري اعتماد 

ت�رشيعات مكافحة الإرهاب، وذلك باإذكاء الوعي بني اأع�ضاء اللجان الربملانية ذات ال�ضلة.

ى اأن ت�ضم الفئة التي ت�ضتهدفها بع�ض النمائط م�ضوؤولني من الوزارات والوكالت احلكومية  وعلوة على ذلك، من املتوخَّ

املتخ�ض�ضة. من ذلك مثل اأن النميطة التي تتناول الإرهاب الذي ي�ضتهدف امللحة البحرية غالبا ما ت�ضمل م�ضاركة 

عنا�رش خفر ال�ضواحل و�ضلح البحرية. وكذلك الأمر، غالبا ما ت�ضتدعي النميطة التي تتناول متويل الإرهاب م�ضاركة 

وزارات املالية وامل�ضارف املركزية ووحدات ال�ضتخبارات املالية.

طرائق تقدمي التدريب

املنهاج هو عبارة عن من�ضة لتوجيه تنفيذ اأن�ضطة التدريب. وميكن اأن تتخذ هذه الأن�ضطة بدورها اأ�ضكال �ضتى. وفيما 

يلي قائمة غري ح�رشية بطرائق التدريب التي ميكن ا�ضتخدامها بناء على املنهاج:

•  تدريب ق�ضري الأجل )حلقات عمل مكثفة، يومان اإىل خم�ضة اأيام(. وهو الن�ضق التقليدي الذي بنى على 
اأ�ضا�ضه الفرع قدرا كبريا من اخلربة والتجربة. وتنفذ هذه احللقات عادة على امل�ضتوى الوطني اأو الإقليمي. 

ويت�ضم هذا الن�ضق مبزايا متعددة، منها اأنه يجمع امل�ضوؤولني لفرتة تدريب طوال اليوم لعدد حمدود من الأيام، 

مما ميّكن امل�ضوؤولني من متابعة اأعمالهم املعتادة بعد نهاية كل يوم عمل. ول ي�ضمل هذا النمط من حلقات 

العمل عادة اأكرث من منيطتني.

•  دورات تدريبية ملدة اأ�ضبوع اأو اأكرث. ي�ضمل هذا النوع من حلقات العمل عادة ب�ضع منائط. ويتطلب هذا النمط 
التزاما قويا وا�ضتعداد املتدربني لتكري�ض فرتة اأطول من الزمن، ولكنه يوفر فر�ضة لتعميق اخلربة اإىل حد 

اأبعد بكثري مما توفره حلقات العمل ق�ضرية الأجل.

اأنها تتيح ملجموعة خمتارة  اأبرز �ضماتها  اأ�ضبوعا واحدا. ومن  •  جولت درا�ضية. وهي ت�ضتغرق فرتة تتجاوز 
من العاملني يف جمال الق�ضاء على امل�ضتوى الوطني فر�ضة زيارة عدد معني من البلدان والهيئات الدولية 

والإقليمية، يف اأوروبا اأو غريها، حيث ميكنهم الطلع على هياكل ونهج معينة ملكافحة الإرهاب. وت�ضمل 

اجلولت الدرا�ضية عموما زيارة اإىل مقر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف فيينا تقدم 

اإليهم اأثناءها معلومات متعمقة من جانب خرباء فرع مكافحة الإرهاب وخرباء من الهيئات الأخرى ذات 

ال�ضلة يف املكتب. 

•  التدريب بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�رش. يقوم الفرع، منذ عام 2008، بتقدمي دورات تدريبية عرب الإنرتنت 
بف�ضل �رشاكته مع "موؤ�ض�ضة ديبلو" التي وفرت املن�ضة الإلكرتونية اللزمة والدراية الفنية القائمة على �ضبكة 

الويب. ومن الأ�ضباب الداعية اإىل تقدمي اأن�ضطة التعلم عن بعد: تقا�ضم اخلربة الفنية لدى الفرع مع جمهور 

امل�ضاركني، ومتكينهم من  اأمام  الزمن وامل�ضافة  التدريب بتخفي�ض حواجز  النطاق، وتعزيز �ضمولية  عاملي 

الدرا�ضة وهم يف مقر عملهم، وتخفي�ض نفقات ال�ضفر اإىل حد كبري. ومن املزمع اأن ت�ضمل حمتويات دورات 

التدريب املقبلة عرب الإنرتنت النمائط املو�ضوفة يف هذا املنهاج.
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ويقوم الفرع يف الوقت احلا�رش بتطوير املن�ضة الإلكرتونية اخلا�ضة به. وعندما ت�ضبح هذه املن�ضة جاهزة فاإنها �ضوف 

توفر ال�ضتقللية واملرونة اللزمة لتنفيذ اأن�ضطة التدريب ب�ضكل م�ضتمر وتبعا للحتياجات اخلا�ضة.

الأن�صاق والل¨ات املتاحة

اإن املنهاج واملواد املت�ضلة به متاحة ورقيا واإلكرتونيا )من املوقع ال�ضبكي ويف قر�ض CD-ROM( على ال�ضواء. وحمتويات 

اإىل املوارد ذات  اإلكرتونية  كل من ال�ضيغة الورقية وال�ضيغة الإلكرتونية متماثلة، ولكن الأخرية تتميز بتوفري روابط 

ال�ضلة على �ضبكة الإنرتنت. ول�ضوف تتاح ال�ضيغة املتوفرة على �ضبكة الويب للم�ضتعملني خارج املكتب من خلل موقع 

الفرع على ال�ضبكة.

كما �ضيتاح املنهاج بجميع اللغات الر�ضمية ال�ضت يف الأمم املتحدة اإ�ضافة اإىل الربتغالية. و�ضوف تتاح اأي�ضا مواد معينة 

متاحة بلغات اأخرى.

اإدماج الأدوات املتوفرة �صمن املنهاج

اإطار امل�رشوع  ر املنهاُج الإطاَر املفاهيمي والهيكل الإجمايل لكل الأن�ضطة التدريبية التي ي�ضطلع بها الفرع يف  يوفِّ

العاملي ملكافحة الإرهاب )انظر املوقع: www.undoc.org(. ويت�ضمن املنهاج الأدوات التي و�ضعت منذ ا�ضتهلل 

امل�رشوع العاملي ول�ضوف ت�ضتحدث الأدوات التي ما زال من املزمع تطويرها بحيث ميكن اإدماجها يف واحدة اأو اأكرث 

من منائط املنهاج.

املنهاج كو�صيلة دينامية

ر ت�ضّدي املجتمع  ر تهديد الإرهاب يتطوَّ لي�ض الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب اإطاراً جامداً. فعندما يتطوَّ

الدويل له، الأمر الذي يفرز با�ضتمرار �ضكوكا قانونية جديدة. ومن اأجل م�ضاعدة الدول على مواكبة التطورات، تعمد 

املنظمات الدولية بانتظام اإىل و�ضع اأدوات جديدة ومواد تو�ضيحية وما اإىل ذلك. كما تعمد املوؤ�ض�ضات العاملية اأي�ضا 

اإىل تكييف جهودها وا�ضرتاتيجياتها يف مكافحة الإرهاب بتحويل حمور تركيزها اإىل موا�ضيع جديدة وبتعديل اأولوياتها 

تبعا لذلك.

ويتعني اأن يكون املنهاج مرنا مبا فيه الكفاية ليواكب هذه التطورات امل�ضتمرة بحيث ل ي�ضبح اأداة متقادمة. كما ينبغي 

اأي�ضا تعزيز حمتوياته با�ضتمرار من خلل امل�ضاهمات وامللحظات التي يبديها امل�ضتعملون.

ولكل هذه الأ�ضباب، من الوا�ضح اأّن املنهاج، اإذا كان عليه اأن يبقى مواكبا لحتياجات التدريب واأن يبقى م�ضدرا موثوقا 

با�ضتمرار.  بيئة عاملية متغرية  اأن يبقى م�ضتحدثا وجمديا يف  املعارف املتخ�ض�ضة، ل بد له من  ومفيدا من م�ضادر 

ولتحقيق ذلك، ر�ضمت اخلطوات التالية:

•  ال�ضطلع مبراجعة اإجمالية للمنهاج بعد عامني اأو ثلثة اأعوام من العمل به، وذلك للتاأكد من ا�ضتمرار 
جدوى النمائط واملحتويات ولقرتاح اأي تعديلت، اإذا اقت�ضى الأمر، مبا يف ذلك اأي تعديلت هيكلية.

•  تن�ضيق ال�ضيغة الورقية لكل منيطة يف ملفات مفتوحة بحيث ميكن اإ�ضافة اأدوات/من�ضورات جديدة ح�ضبما 
ذلك  ويتطلب  كل منيطة.  و�ضف  اأبواب جديدة يف  اإدراج  من  اأي�ضا  ن 

ّ
وهذا ميكـ يكون ملئما و�رشوريا. 

ا�ضتحداث عملية داخلية يف اإطار الفرع ميكن مبوجبها تقييم املقرتحات ب�ضاأن اإ�ضافة املحتويات اأو تعديلها 

واتخاذ قرار ب�ضددها. وت�ضتوعب ال�ضيغة الإلكرتونية كل التغيريات التي تدخل على ال�ضيغة الورقية.
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•  العمل بانتظام على اإطلع املنظمات ال�رشيكة على النمائط املتخ�ض�ضة، ومن هذه املنظمات: الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية فيما يتعلق بالإرهاب النووي، واملنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بالإرهاب البحري، والبنك 

الدويل و�ضندوق النقد الدويل فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، كما يطلب منها تزويد اأي مدخلت اأو معلومات 

اإ�ضافية ب�ضاأن التطورات الراهنة وما اإىل ذلك.

التعلم امل�صتمر بوا�صطة "املنتدى الفرتا�صي"

ومقابلة غريهم من  تعميق معارفهم  لهم فر�ضة  تتاح  التقليدية  التدريبية  العمل  امل�ضاركني يف حلقات  اأّن  املوؤكد  من 

العاملني يف نف�ض املجال من بلدان اأخرى، ولكن، عندما تنتهي حلقة العمل ي�ضبح من الع�ضري عليهم مواكبة املعارف 

والبقاء على ات�ضال بع�ضهم ببع�ض.

وباإمكان امل�ضوؤولني الذين �ضاركوا يف اأن�ضطة التدريب التي ينظمها الفرع يف اإطار املنهاج اأن يوا�ضلوا املناق�ضات وتبادل 

وجهات النظر املهنية، وذلك بالنفاذ اإىل منتدى افرتا�ضي ا�ضتحدث كجزء من مبادرة الفرع اإىل و�ضع من�ضة تدريبية 

"على اخلط". ويرمي املنتدى الفرتا�ضي اإىل حتقيق اأمرين: اأول، متكني املتدربني من مناق�ضة م�ضائل جوهرية معينة 
الأن�ضطة  يف  �ضاركوا  الذين  امل�ضوؤولني  بني  امل�ضتمر  التعاون  روح  اإذكاء  وثانيا،  الر�ضمية؛  التدريبية  الفرتة  انتهاء  بعد 

التدريبية التي نظمها فرع مكافحة الإرهاب. وللتاأكد من بقاء املنتدى الفرتا�ضي ف�ضاًء مفيدا وجمديا لتبادل الآراء 

اجلوهرية فاإنه يحتاج اإىل جهة تن�ضقه. ومن حيث املبداأ، فاإّن خرباء الفرع الذين نظموا حلقة العمل الأ�ضلية )ومن ثم 

لديهم �ضلت �ضخ�ضية مع املتدربني( هم الذين ي�ضطلعون بهذا الدور. و�ضيعمد هوؤلء اخلرباء اإىل تزويد امل�ضاركني 

يف حلقة العمل الأ�ضلية بالإر�ضادات )وكلمة ال�رش اإذا دعا الأمر( اللزمة من اأجل النفاذ اإىل حيز معني يف املنتدى 

خم�ض�ض لهم.

ونظرا اإىل خ�ضائ�ض املنتدى الفرتا�ضي والغر�ض منه، فاإنه مفيد ب�ضفة خا�ضة يف متابعة احللقات الدرا�ضية الإقليمية 

التي ت�ضجع تبادل الآراء بني امل�ضوؤولني من خمتلف البلدان.



النميطة 2

 الإطار القانوين العاملي

ملكافحة الإرهاب
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1

مقدمة

مع اأّن عبارة "الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب" لي�ضت مفهوما معّرفا يف جمال القانون، فاإنها تُ�ضتخَدم ك�ضيغة 

عامة للإ�ضارة اإىل جمموعة من ال�ضكوك املعتمدة على ال�ضعيد العاملي التي تت�ضمن �ضل�ضلة من املعايري امللزمة قانونا 

للدول من اأجل منع الإرهاب الدويل ومكافحته. وتاأتي هذه ال�ضكوك يف �ضكل معاهدات وقرارات اتخذها جمل�ض الأمن 

وتطوَّرت على امتداد ب�ضع �ضنوات.

وعن�رش املعاهدات يف الإطار، على وجه التحديد، هو عبارة عن جمموعة من املعايري القانونية التي و�ضعها املجتمع 

الدويل منذ عام 1963. وهو يوفر اإطارا يتناول اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب با�ضتخدام طائفة وا�ضعة من اآليات العدالة 

اجلنائية. والغاية من املعاهدات يف نهاية املطاف هي احلر�ض على حماكمة مرتكبي جرائم الإرهاب من قبل حكوماتهم 

الوطنية اأو ت�ضليمهم اإىل البلد امل�ضتعد ملحاكمتهم. والق�ضد من مبداأ "اإما الت�ضليم واإما املحاكمة" هو جعل العامل مكانا ل 

مقام فيه للإرهابيني ول ملن ميوّلونهم ويدعمونهم، وذلك بحرمانهم من اأّي ملذ اآمن. وميكن تف�ضري الأهمية امل�ضفاة 

على مبداأ "اإما الت�ضليم واإما املحاكمة" باأنها تاأكيد جديد على �رشورة اأن ي�ضمل الت�ضدي الفعال للإرهاب عن�رشا قويا 

من عنا�رش العدالة اجلنائية.

وترمي النميطة 2 اإىل تعريف املمار�ضني باملتطلبات التي ت�ضتدعيها طائفة �ضتى من ال�ضكوك القانونية. وهي ت�ضلّط 

ال�ضوء على الإمكانية التي تنطوي عليها هذه ال�ضكوك يف م�ضاعدة املمار�ضني على امل�ضاركة يف تعاون ق�ضائي دويل اأكرث 

فعالية. ومع اأّن النميطة ت�ضدد على اجلوانب القانونية للإطار الراهن فاإنها تت�ضمن اأي�ضا بع�ض املراجع خارج نطاق 

القانون. وال�ضبب يف اعتماد هذا النهج هو اأّن معرفة التفاعلت ال�ضيا�ضية والتاريخية، التي دفعت الإطار القانوين 

العاملي اإىل التطور يف �ضكله الراهن، ت�ضاعد على حت�ضني فهم اجلوانب القانونية املحددة للجرائم املت�ضلة بالإرهاب 

واملعّرفة على امل�ضتوى الدويل. 

�ض مل�ضائل التنفيذ. اإذ ما مل يرتَجم الإطاُر القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب اإىل اأحكام قابلة  ويف النميطة 2 باب هام مكرَّ

للتطبيق مبا�رشة من قبل ال�ضلطات الوطنية املخت�ضة فاإّن الآليات القانونية املتوخاة �ضتبقى نظرية ولن يكون الق�ضاة 

التنفيذ الفعال بدوره على الهياكل واملوؤ�ض�ضات الق�ضائية  واملدعون العامون يف و�ضع ميكنهم من تطبيقها. ويتوقف 

الأ�ضا�ضية القائمة يف كل بلد. وبهذا املدلول يكون التعبري القانوين ملكافحة الإرهاب مرتبطا باملتطلبات الأو�ضع نطاقا 

من اأجل نظام للعدالة اجلنائية يعمل على ما يرام. 

تدريبية متهيدية  لدورة  منطلقا  ت�ضتخدم  اأن  فاإنها ميكن   ،2 النميطة  يف  املو�ضوعية  املجالت  نطاق  لت�ضاع  ونظرا 

عامة. وميكن ا�ضتعمالها اأي�ضا مقرتنة بواحدة اأو اأكرث من النمائط املتخ�ض�ضة تبعا لحتياجات التدريب وتوفر املوارد. 

وتت�ضمن املرفقات اأمثلة لدورات تدريبية )مبا فيها حلقات العمل الإلكرتونية( تتناول موا�ضيع النميطة 2. 





1-1- ملحة عامة

املتحدة يف مكافحة  الإرهاب. ودور الأمم  العاملية على  املتحدة، يف جبهة احلرب  الدول، مب�ضاعدة من الأمم  تقف 

الإرهاب دور وا�ضع النطاق. فهي ت�ضتطيع، بف�ضل ولياتها وخرباتها يف خمتلف جوانب الأمن والتنمية والتعاون، اأن 

ت�ضاهم يف كل جوانب مكافحة الإرهاب تقريباً. وملّا كان الإرهاُب ظاهرًة عرب وطنية فاإّن اأكفاأ الأ�ضاليب ملتابعة �ضيا�ضاٍت 

وتدابرَي عاملية النطاق من اأجل الت�ضّدي له اإمّنا تكون من خلل الأمم املتحدة، وذلك بف�ضل نطاقها العاملي واأدواتها 

املتعددة اجلوانب.

ويف الوقت الراهن، لي�ض هنالك يف اإطار الأمم املتحدة من معاهدة �ضاملة ب�ضاأن الإرهاب اأو تعريف ملزم دوليا مل�ضطلح 

"الإرهاب". اإّل اأن الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة تعكف على �ضوغ اتفاقية �ضاملة ب�ضاأن الإرهاب الدويل من �ضاأنها 
ر، يف نهاية املطاف، تعريفاً دولياً عموميا مل�ضطلح الإرهاب. اأن توفِّ

ونتيجة لذلك، فاإّن الإطاَر القانوين الدويل املعمول به ملكافحة الإرهاب وارٌد يف الوقت الراهن يف عدد من امل�ضادر، 

منها املعاهدات وقرارات جمل�ض الأمن واجلمعية العامة وال�ضوابق الق�ضائية.

وتوخيا للو�ضوح، ميكن تق�ضيم م�ضــادر اللتــزامات القـــانونية التي ت�ضــكل الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب 

اإىل فئتني:

• قرارات جمل�ض الأمن )مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة(

الدول  جميع  اإىل  موّجهة  ُملزمة  �ضيغًة  تت�ضّمن  والتي  الإرهاب  تتناول  التي  الأمن  جمل�ض  قرارات  وهي 

الأع�ضاء وتفر�ض عليها بع�ض اللتزامات.

• ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب

م الدول مظاهر حمّددة من الإرهاب على  هنالك 16 �ضكا عامليا مت�ضل بالإرهاب، وهي تق�ضي باأن جترِّ

ال�ضعيد الدويل وتقوم مبثابة اأ�ضا�ض للتعاون الدويل.

ب�ضكل  ت�رشي  التي  امللزمة  ال�ضكوك  اأن هنالك جمــموعة من  "عاملي"  كلمة  تعني  ال�ضياق، ل  ويف هذا 

موحد على كل دولة ذات �ضيادة يف العامل. بل اإنها تُ�ضــتخَدم لو�ضف تلك التفاقات املفتوحة لن�ضمام 

اإليها، مثل منظمة الطريان  اأو الوكالت املتخ�ض�ضة املنت�ضبة  جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة 

اأو غريها من  اإقليمية  اأع�ضاء جمموعات  املدين الدويل، يف مقابل التفاقات املفتوحة فقط لن�ضمام 

املجموعات املحددة.

اإذ بينما يجـــب على جميـــع الدول الأعـــ�ضاء المتثال لقرارات  اأعله.  اإليـــهما  املـــوردين امل�ضــار  التمييز بني  ويجب 

جمل�ض الأمن )من حيث اأنها �ضّدقت ميثاق الأمم املتحدة(، فاإّن املعاهدات ل تلزم اإل الدول التي �ضّدقتها اأو ان�ضمت 

اإليها حتديدا.

 1-  اأركان الإطار 

القانوين العاملي

3
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الف�صل ال�صابع من ميثاق الأمم املتحدة: اأحكام رئي�صية

الف�ضل ال�ضابع

الإجراءات فيما يتعلق بتهديد ال�ضلم وانتهاكات ال�ضلم واأعمال العدوان

املادة 39

يقرر جمل�ض الأمن ما اإذا كان قد وقع تهديد لل�ضلم اأو اإخلل به اأو كان ما وقع عمل من اأعمال العدوان، ويقدم يف 

ذلك تو�ضياته اأو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري طبقا لأحكام املادتني 41 و42 حلفظ ال�ضلم والأمن الدويل اأو اإعادته 

اإىل ن�ضابه.

املادة 40

اأن يدعو  املادة 39،  التدابري املن�ضو�ض عليها يف  اأو يتخذ  اأن يقدم تو�ضياته  لتفاقم املوقف، ملجل�ض الأمن، قبل  منعا 

املتنازعني  بحقوق  املوؤقتة  التدابري  هذه  تخل  ول  موؤقتة،  تدابري  من  م�ضتح�ضنا  اأو  يراه �رشوريا  للأخذ مبا  املتنازعني 

ومطالبهم اأو مبركزهم، وعلى جمل�ض الأمن اأن يح�ضب لعدم اأخذ املتنازعني بهذه التدابري املوؤقتة ح�ضابه.

1-2- قرارات جمل�ض الأمن فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية

 ت�ضمل قرارات جمل�ض الأمن املت�ضلة بالإرهاب التي اعتمدت مبوجب الف�ضل ال�ضابع )املواد 39-51( من ميثاق الأمم 

املتحدة، القرارات 1267 )1999( و1373 )2001( و1540 )2004(.

وقد تت�ضمن التدابري التي ي�ضتطيع جمل�ض الأمن اأن يتخذها لو�ضع ما يقرره مو�ضع التنفيذ اللجوء اإىل ا�ضتخدام القوة 

اأو ل تت�ضمن ذلك. ويتوقف اعتماد التدابري التي تنطوي على ا�ضتخدام القوة على تقييم من جانب جمل�ض الأمن مفاده 

اأّن ال�ضبل الأخرى �ضتُثبُت اأو اأثبتت فعل اأنها غري كافية للحفاظ على ال�ضلم والأمن الدوليني اأو اإعادتهما.

هة اإىل املجتمع الدويل، األ وهي: يُنتظر من الدول اأن متتثل لهذه  وتنطوي قرارات جمل�ض الأمن على ر�ضالة قوية موجَّ

القرارات باأن تعمد اإىل تفعيل كل الآليات ال�رشورية من اأجل التعاون على مواجهة الأعمال الإرهابية. واإذا مل تكن لديها 

بعد تلك الآليات، فاإنها ت�ضتحث على و�ضعها. بيد اأن الطرائق والقنوات امل�ضتخدمة للقيام بذلك ترَُتك عادة لكل دولة، 

د امل�ضائل الإجرائية بالتف�ضيل. ذلك اأّن قرارات مكافحة الإرهاب ل حتدِّ

مواد تكميلية

•  الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب )عر�ضان اإي�ضاحيان يف ن�ضق PowerPoint من اإعداد مكتب املخدرات 
واجلرمية(
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املادة 41

اأن  اأن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابري التي ل تتطلب ا�ضتخدام القوات امل�ضلحة لتنفيذ قراراته، وله  ملجل�ض الأمن 

يطلب اإىل اأع�ضاء الأمم املتحدة تطبيق هذه التدابري، ويجوز اأن يكون من بينها وقف ال�ضلت القت�ضادية واملوا�ضلت 

اأو كليا وقطع  احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والل�ضلكية وغريها من و�ضائل املوا�ضلت وقفا جزئيا 

العلقات الدبلوما�ضية.

املادة 42

اإذا راأى جمل�ض الأمن اأن التدابري املن�ضو�ض عليها يف املادة 41 ل تفي بالغر�ض اأو ثبت اأنها مل تف به، جاز له اأن يتخذ 

بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من الأعمال ما يلزم حلفظ ال�ضلم والأمن الدويل اأو لإعادته اإىل ن�ضابه. ويجوز 

التابعة  الربية  اأو  البحرية  اأو  القوات اجلوية  بطريق  الأخرى  والعمليات  املظاهرات واحل�رش  الأعمال  تتناول هذه  اأن 

لأع�ضاء الأمم املتحدة.

اأ�صئلة التقييم

• يف اأّي ظروف ي�ضتطيع جمل�ض الأمن اأن يرّخ�ض با�ضتخدام القوة لإعادة ال�ضلم والأمن الدوليني اإىل ن�ضابهما؟

•  هل �ضبق اأن اعتمد جمل�ض الأمن قرارات يف جمال مكافحة الإرهاب مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة؟ 
واإذا كان الأمر كذلك، فما هي الآثار القانونية لهذا النهج؟

 اأدوات

www. :القرارات التي اعتمدها جمل�ض الأمن ب�ضاأن امل�ضائل املتعلقة بالإرهاب بني عامي 1989 و2008 متاحة يف املوقع

un.org/terrorism/sc-res.shtml

مراجع ملزيد من املطالعة

 Bianchi, Andrea. Security Council’s anti-terror resolutions and their implementation by Member  •
.States. Journal of International Criminal Justice, vol. 4, No. 5 (2006), pp. 1044-1073

 Cheng Yan Ki, Bonnie. Implementing Security Council resolutions in Hong Kong: an examination  •
 of the United Nations sanctions ordinance. Chinese Journal of International Law, vol. 7, No. 1

.(2008), pp. 65-98

 De Jonge Oudraat, Chantal. The role of the Security Council. In Terrorism and the UN: Before  •
 and After September 11, Jane Boulden and Thomas G. Weiss, eds. Bloomington, Indiana: Indiana

.University Press, 2004, pp.151-172

 Fassbender, Bardo. The UN Security Council and international terrorism. In Enforcing  •
 International Law Norms Against Terrorism, Andrea Bianchi, ed. Oxford: Hart Publishing, 2004,

.pp. 83-102

 Sambei, Arvinder, Anton Du Plessis, and Martin Polaine. The United Nations counter-terrorism  •
 instruments. In Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook. Oxford:

.Oxford University Press, 2009, pp. 17-83

 Simma, Bruno, and others, eds. The Charter of the United Nations: A Commentary, 2nd ed., vol.  •
.I. Oxford: Oxford University Press, 2002
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1-3-  ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب

http://www.un.org/ :هنالك يف الوقت الراهن 16 �ضكا عامليا اعتمدت على امتداد اأكرث من 40 عاما )انظر املوقع

د هذه التفاقات نهجا  arabic/terrorism/instruments.shtml(، وهي تت�ضل مبا�رشة مبنع الإرهاب وقمعه. وجت�ضِّ

"قطاعيا" اأو تدريجيا اإزاء الإرهاب، اإذ يتناول كل منها ت�رشفات اإجرامية خمتلفة. والنهج القطاعي هو النتيجة املبا�رشة 
للمهمة املعقدة واحل�ضا�ضة �ضيا�ضيا، وهي مهمة تعريف الإرهاب �ضمن �ضك وحيد مقبول عامليا وملزم قانونيا.

اتفاقية �صاملة لقمع الإرهاب؟

ما زالت املفاو�ضات جارية منذ ب�ضع �ضنوات ب�ضاأن و�ضع اتفاقية �ضاملة ملكافحة الإرهاب وذلك يف اإطار اللجنة ال�ضاد�ضة 

ينبغي  التي  الت�رشفات  على  التفاق  ورغم   .210/51 القرار  العامة يف  اجلمعية  اأن�ضاأتهما  اللتني  املخ�ض�ضة  واللجنة 

جترميها بو�ضفها "اأعمال اإرهابية" مل يتم التو�ضل اإىل توافق يف الآراء فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذا ال�ضك.

وتت�ضل امل�ضائل التي ما زالت قيد النقا�ض بالتفاعل املعقد بني �ضكوك وقواعد القانون اجلنائي الدويل املعمول به اأثناء 

النـزاعات امل�ضلحة )القانون الإن�ضاين الدويل(، وعلى وجه التحديد ب�ضاأن ما اإذا كان ينبغي للتفاقية ال�ضاملة اأن ت�ضمل 

�رشاحة الأعمال التي تقوم بها اأطراف يف نـزاع م�ضلح ل تنتمي اإىل القوات امل�ضلحة "النظامية" لدولة ما.

ويف حال اعتماد التفاقية ال�ضاملة، وعندما تعتمد، فاإنها لن تنال تلقائيا من جدوى املعاهدات القائمة ملكافحة الإرهاب. 

واإمنا، على العك�ض من ذلك، �ضتبقى هذه املعاهدات �ضارية بو�ضفها "ت�رشيعات خم�ض�ضة".

وحتتوي �ضفحة اللجنة املخ�ض�ضة يف �ضبكة الويب على و�ضلة اإىل الن�ض الكامل جلميع تقاريرها وتوفر معلومات متعمقة 

عن املفاو�ضات اجلارية.

ونظرا اإىل �ضعوبة التو�ضل اإىل مفهوم للإرهاب مقبول عامليا فقد اتبع املجتمع الدويل نهجا عمليا. اإذ اعتُمدت �ضكوك 

َدة ا�ضتجابة لبع�ض املظاهر اخلطرية للإرهاب الدويل. مثال ذلك، اأطلقت حادثة الباخرة Achille Lauro يف عام  حمدَّ

كما 
 )1(

1985 املفاو�ضات التي مّهدت لعتماد اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية،

اأف�ضت عمليات اختطاف الطائرات يف ال�ضتينيات وال�ضبعينيات اإىل التفاو�ض ب�ضاأن اإبرام عدد من املعاهدات املت�ضلة 

واجلرائم  الرهائن  احتجاز  م�ضاألة  ب�ضاأن  للتعاون  جديدة  اآليات  ُو�ضعت  ذلك،  غرار  وعلى  اجلوية.  امللحة  ب�ضلمة 

املرتكبة بحق اأ�ضخا�ض حمميني دوليا، مبا يف ذلك اأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي وموا�ضيع اأخرى، وذلك دون احلاجة اإىل 

تعريف ما ي�ضمى اأو ل ي�ضمى بالإرهاب.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1678، الرقم 29004.
 )1(

مواد تكميلية

• الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة
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اأمام جميع  وال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب، التي ُو�ضعت برعاية الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�ض�ضة، مفتوحة 

الدول. وهي متثل عن�رشا رئي�ضيا يف النظام العاملي ملواجهة الإرهاب واإطارا هاما من اأجل التعاون الدويل يف مكافحة 

ق  ةُ قرارات اعتمدها جمل�ض الأمن، ومنها القرار 1373 )2001(، الدوَل الأع�ضاء اأن ت�ضدِّ الإرهاب. وقد نا�ضدت عدَّ

على هذه ال�ضكوك الدولية واأن تعمد اإىل تنفيذها كامل من خلل �ضنِّ الت�رشيعات املحلية اللزمة للوفاء باللتزامات 

التي تفر�ضها هذه املعاهدات.

متارين

اأحكام التجرمي املذكورة يف اتفاقية قمع الأعمال غري  د العنا�رش يف ق�ضية Achille Lauro التي تنعك�ض يف  •  حدِّ
هة �ضد �ضلمة امللحة البحرية. امل�رشوعة املوجَّ

دد، يف ت�رشيعات بلدك، الأحكام املت�ضلة بالإرهاب التي كانت نتيجة مبا�رشة حلوادث وقعت يف  •  هل ت�ضتطيع اأن حتِّ
املا�ضي؟

•  انظر يف اجلرائم التي حتددت يف �ضكوك مكافحة الإرهاب العاملية بعد اأحداث 11 اأيلول/�ضبتمرب 2001. هل ترى 
اأنها ت�ضكل ردا كافيا على هذه الأحداث؟

• ما هي مزايا النهج "القطاعي" احلايل الذي يتبعه املجتمع الدويل ب�ضاأن مكافحة الإرهاب؟ وما هي املاآخذ؟

اأ�صئلة التقييم

د الأ�ضباب )القانونية وال�ضيا�ضية وغريها( التي مل متّكن املجتمع الدويل )بعد( من اعتماد اتفاقية عاملية �ضاملة  •  حدِّ
ب�ضاأن مكافحة الإرهاب.

• ما املق�ضود بالنهج "التدريجي" اأو "القطاعي" عندما ن�ضري اإىل ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟

• ملاذا يُ�ضار اإىل �ضكوك مكافحة الإرهاب ال�ضتة ع�رش بو�ضفها �ضكوكا "عاملية"؟

مراجع ملزيد من املطالعة

.Cassese, Antonio. Terrorism, Politics and Law: Achille Lauro Affair. Cambridge: Polity Press, 1989  •

 Corell, Hans. International instruments against terrorism: the record so far and strengthening the  •
 existing regime. In Combating International Terrorism: The Contribution of the United Nations—
 Proceedings of Symposium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002. New

.York: United Nations, 2003, pp. 18-25

 Goldie, L.F.E. Legal proceedings arising from the "Achille Lauro" incident in the United States  •
 of America. In Maritime Terrorism and International Law, Natalino Ronzitti, ed. Dordrecht,

.Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1990, pp. 107-128

 Hmoud, Mahmoud. Negotiating the draft comprehensive convention on international terrorism:  •
 major bones of contention. Journal of International Criminal Justice, vol. 4, No. 5 (2006), pp.

.1031-1043
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 Peterson, M. J. Using the General Assembly. In Terrorism and the UN: Before and After September  •
 11, Jane Boulden and Thomas G. Weiss, eds. Bloomington, Indiana: Indiana University Press,

.2004, pp. 173-197

 Röben, Volker. The role of international conventions and general international law in the fight  •
 against international terrorism. In Terrorism as a Challenge for National and International Law:

.Security versus Liberty?, Christian Walter, and others, eds. Berlin: Springer, 2004, pp. 789-822

 Sambei, Arvinder, Anton Du Plessis, and Martin Polaine. The United Nations counter-terrorism  •
 instruments. In Counter-Terrorism Law and Practice: An International Handbook. Oxford: Oxford

.University Press, 2009, pp. 17-83

 Subedi, Surya P. The UN response to international terrorism in the aftermath of the terrorist attacks  •
 in America and the problem of the definition of terrorism in international law. International Law

.Forum, vol. 4, No. 3 (2002), pp. 159-169

 Trahan, Jennifer. Terrorism conventions: existing gaps and different approaches. New England  •
.International and Comparative Law Annual, vol. 8, 2002, p. 215



 2-  عنا�رش ومتطلبات 

 الإطار القانوين العاملي 

ملكافحة الإرهاب

2-1- قرارات جمل�ض الأمن ذات ال�ضلة بالتف�ضيل

2-1-1- نظام اجلزاءات �صد تنظيم القاعدة وحركة طالبان

ُو�ضع نظام اجلزاءات �ضّد تنظيم القاعدة وحركة طالبان عمل باأحكام قرار جمل�ض الأمن 1267 )1999( وبعد ذلك 

جرى تعديله وتعزيزه بقرارات اأخرى، كان اآخرها قرار جمل�ض الأمن 1904 )2009(.

ر هذا النظام على مرِّ ال�ضنني. فهو قد اأُن�ضئ يف عام 1999 بغية دفع حركة طالبان، التي كانت ت�ضيطر على  وقد تطوَّ

اأفغان�ضتان اآنذاك، اإىل ت�ضليم اأ�ضامة بن لدن. وحتى عام 2002 كان نظام اجلزاءات يت�ضم مبلمح نظم "تقليدية" اأخرى 

ترمي اإىل ممار�ضة ال�ضغط على النخبة يف بع�ض الدول لإحداث تغيري يف �ضلوكها، اأو لتخاذ اإجراءات معّينة. وقد اتخذ 

النظام ال�ضكل احلايل بتو�ضيع نطاق تطبيقه لي�ضمل الأفراد والكيانات التي لها �ضلة بتنظيم القاعدة. 

وت�ضطلع باإدارة اجلزاءات جلنة جمل�ض الأمن التي اأن�ضئت عمل بالقرار 1267 )1999( فيما يتعلق بتنظيم القاعدة 

http:// :وحركة طالبان والأفراد والكيانات املرتبطة بهما )جلنة جزاءات تنظيم القاعدة وحركة طالبان( )انظر املوقع

فريُق  الدعَم  لها  م  يقدِّ الأمن،  ملجل�ض  تابعة  فرعية  هيئة  وهي   .)www.un.org/arabic/sc/committees/1267/

 بالدعم التحليلي واجلزاءات.
ُّ
املراقبة املعني

وتتقرر اجلزاءات مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة، وهي تتطلب من الدول تنفيَذ ثلثة اأنواع من التدابري 

اإزاء اأفراد اأو كيانات:

•  جتميد جميع الأ�ضول التي ميلكها هوؤلء الأفراد والكيانات، مع بع�ض ال�ضتثناءات فقط )ويف ظّل بع�ض 
الظروف(، مبوجب قرار جمل�ض الأمن 1452 )2002(، حيث يحتاج الأمر اإىل اأموال لتغطية تكاليف اأ�ضا�ضية.

اأو  الأفراد  اإىل  الذخائر  اأو  الأ�ضلحة  نوع من  اأي  نقل  اأو  بيع  اأو  تزويد  الأ�ضلحة، حيث يحظر  •  حظر على 
الكيانات املدرجة اأ�ضماوؤها يف القائمة ال�ضوداء )وي�ضمل هذا النوع من اجلزاءات حظر تقدمي امل�ضورة التقنية 

وامل�ضاعدة والتدريب فيما يت�ضل بالأن�ضطة الع�ضكرية ل�ضالح الأفراد والكيانات املعينة(.

•  حظر ال�ضفر، حيث يحظر على الأفراد املدرجة اأ�ضماوؤهم يف القائمة من دخول الدول التي لي�ضوا من رعاياها 
اأو من املرور عربها.

دة باأ�ضماء الأفراد والكيانات امل�ضتهدفة )وت�ضتحدث بانتظام( عرب القنوات الدبلوما�ضية، كما تتاح  م القائمة املوحَّ تُعمَّ

تعميم  م�ضوؤولية  دولة  كل  وتقع على  ال�ضبكة.  القاعدة وحركة طالبان على  تنظيم  للجمهور يف موقع جلنة جزاءات 

9
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القائمة املوحدة على اأو�ضع نطاق ممكن لدى هيئاتها املحلية )امل�ضارف والقطاعات املالية و�ضلطات احلدود وغريها( 

لأغرا�ض التنفيذ.

ولي�ض هنالك من نظام لإعادة النظر ق�ضائيا بالن�ضبة اإىل الأفراد اأو الكيانات املدرجة اأ�ضماوؤها، والتي يتعني عليها 

بذلك اأن تعتمد على عملية دبلوما�ضية لإزالة ا�ضمها من القائمة. وعلى �ضعيد الواقع، يجوز لأيِّ فرد اأو جمموعة اأو 

هيئة اأو كيان اأن يتقدم بطلب لإزالة ا�ضمه من القائمة اإىل جلنة جزاءات تنظيم القاعدة وحركة طالبان، التي تنظر يف 

عنا�رش كل حالة على حدة.

ن املتظلمني من الطعن على نحو فعال ب�ضاأن اإدراج اأ�ضمائهم  ونتيجة للنتقاد الذي مفاده اأّن تعّنت النظام يحول دون متكُّ

ر النظام على مر ال�ضنني. فقد عّزز قرار جمل�ض الأمن 1904 )2009( عملية اإزالة ال�ضم من  دة، تطوَّ يف القائمة املوحَّ

القائمة باإن�ضاء من�ضب اأمني مظامل. ومبا اأن اأمني املظامل هو هيئة حمايدة وم�ضتقلة، فهو يتلقى طلبات الإزالة من القائمة 

مبا�رشة من الأ�ضخا�ض ذوي ال�ضاأن، ويقوم بدور الو�ضيط بينهم وبني جلنة جزاءات تنظيم القاعدة وحركة طالبان. ومن 

مهامه اإجراء احلوار مع كلٍّ من �ضاحب الطلب والدول ذات ال�ضلة، والقيام بجمع املعلومات الإ�ضافية ب�ضاأن الطلبات، 

واحلر�ض على اإدارة جممل الإجراءات، يف كل حالة مبفردها، دون اإبطاء.

وحاملا تو�ضع اإجراءات عمل اأمني املظامل فاإنها �ضوف حتل حمل الإجراءات القائمة على اأ�ضا�ض "جهة التن�ضيق" ح�ضبما 

جاء يف قرار جمل�ض الأمن 1730 )2006(.

الأمم املتحدة واملنظمات الإرهابية عدا تنظيم القاعدة

ل حتتفظ الأمم املتحدة، خلفا ملنظمات اأخرى مثل الحتاد الأوروبي، بقائمة )وما يقابلها من نظام جزاءات( باأ�ضماء 

الأفراد والكيانات عدا تلك املرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان. ومردُّ ذلك بكل ب�ضاطة هو عدم التو�ضل اإىل القدر 

الدول  العديد من  ذ  ينفِّ اأخرى. ونتيجة لذلك،  اإرهابية  ب�ضاأن جمموعات  املتحدة  الآراء �ضمن الأمم  توافق  الكايف من 

جمهرة من نظم اجلزاءات املت�ضلة بالإرهاب واملتداخلة جزئيا وذلك للت�ضدي بفعالية لأي ن�ضاط اإرهابي حمتمل �ضمن 

اأرا�ضيها. وعلوة على ذلك، يحتفظ بع�ض الدول بقوائم خا�ضة بها مبجموعات و/اأو اأفراد اإرهابيني.

ومع اأّن الأمم املتحدة لي�ض لديها نظام جزاءات ب�ضاأن الأفراد والكيانات عدا تنظيم القاعدة وحركة طالبان، فاإّن هوؤلء 

كالقرار 1373  الأمن،  قرارات جمل�ض  اأ�ضا�ض  يقوم على  نظام عدالة جنائية مكني  لنهج  يخ�ضعون  والكيانات  الأفراد 

)2001(، وال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب.

وتُفَر�ض جزاءاُت جمل�ض الأمن ب�رشف النظر عما اإذا كان اأو �ضبق اأن كان الأفراُد امل�ضتهدفون اأو الكيانات امل�ضتهدفة 

ه.  اإدانة جنائية بحقِّ املوحدة على �ضدور  القائمة  اأو كيان يف  ا�ضم فرد  اإدراج  يتوقف  اإجراءات جنائية. ول  مو�ضوَع 

وغالبا ما يدفع ذلك بالدول اإىل اقرتاح ت�ضميات تعتمد فقط على معلومات ا�ضتخبارات �رشية. ولتدعيم ملف كّل ق�ضية 

دة، يُنتظر من الدول اأن تقدم اإىل جلنة جزاءات تنظيم القاعدة وحركة طالبان  مقرتحة لإ�ضافتها اإىل القائمة املوحَّ

ل بالأ�ضباب" دعما للإدراج املقرتح يف القائمة. وعلوة على ذلك، يق�ضي جمل�ض الأمن باأن يكون من املمكن  "بيانا مف�ضَّ
"ن�رش بيان الأ�ضباب، بناء على طلب يجري التقدم به يف هذا ال�ضاأن، با�ضتثناء العنا�رش التي تعتربها الدولة الع�ضو 
�رشية". وعليه فاإن نظام جزاءات تنظيم القاعدة وحركة طالبان ي�ضعى اإىل تعوي�ض غياب نظام اإعادة نظر ق�ضائية 

وذلك بت�ضجيع التفح�ض العلني لأ�ضباب اقرتاح الت�ضميات. ولنف�ض الغر�ض، تكلَّف جلنة اجلزاءات هذه بن�رش "موجزات 
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�رشدية للإدراج يف القائمة" يف موقعها ال�ضبكي )انظر، على وجه اخل�ضو�ض، قرار جمل�ض الأمن 1735 )2006( وقرار 

جمل�ض الأمن 1822 )2008((.

درا�صة حالة*

مل�ضاريع تخفيف حدة  ر�ضميا  اأزرق�ضتان ومكّر�ضة  ها يف  الرخاء، وهي منظمة غري حكومية مقرُّ 1- تخ�ضع موؤ�ض�ضة 

للأدلة  وبعد فح�ض دقيق  اإرهابية.  بعملية  لها �ضلة  الأموال  ب�ضل�ضلة من حتويلت  اأذنت  اأنها  للتحقيق بحجة  الفقر، 

املتوفرة خل�ضت �ضلطات اأزرق�ضتان اإىل اأن املوؤ�ض�ضة ل علقة لها بتمويل عملية الإرهاب.

وبعد اأيام قلئل، علمت وزارة خارجية اأزرق�ضتان اأّن موؤ�ض�ضة الرخاء قد اأدرجت يف القائمة املوحدة لدى جمل�ض الأمن 

اخلا�ضة بالأفراد والكيانات املرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان. وذلك يتطلب جتميد اأموال املوؤ�ض�ضة فورا. ويلّح 

حمامو املوؤ�ض�ضة، رغم الإدراج يف القائمة، على عدم جواز الأمر بالتجميد، حيث اإّن ال�ضلطات املخت�ضة يف اأزرق�ضتان قد 

خل�ضت لتوها اإىل اأن املوؤ�ض�ضة ل علقة لها بالن�ضاط الإرهابي.

هل ينبغي جتميد اأموال املوؤ�ض�ضة؟ واإذا كان الأمر كذلك، فهل ينبغي ل�ضلطات اأزرق�ضتان اأن تفيد باأّن هنالك اأ�ضبابا معقولة 

تدعو اإىل العتقاد باأّن اأموال املوؤ�ض�ضة مت�ضلة باأن�ضطة اإرهابية؟

دة. وتعمد اأزرق�ضتان فورا اإىل جتميد  2- جمل�ض الأمن يدرج اأي�ضا ا�ضم فريد، مواطن من اأزرق�ضتان، يف القائمة املوحَّ

اأمواله. ويحتج فريد باأنه ُحرم ظلما من �رشوط املعي�ضة الأ�ضا�ضية. ويّدعي، ب�ضفة خا�ضة، باأّن هنالك انتهاكا حلقوقه 

الأ�ضا�ضية، اإذ مل يعد لديه الآن املال لدفع اأتعاب حمام من اختياره. 

هل هنالك من �ضبيل لدعم مطالب فريد؟

3- يدفع فريد باأّن على الرغم من وجود ا�ضمه يف القائمة املوحدة لدى جمل�ض الأمن هنالك خطاأ من حيث هويته. 

هة اإىل �ضخ�ض اآخر يحمل ال�ضم ذاته. ثم يطالب باإلغاء جتميد اأمواله فورا. وما زالت ال�ضلطات التي  فاجلزاءات موجَّ

اأمرت بتجميد اأمواله غري مقتنعة، قائلة اإنها لي�ض لديها ال�ضلطة لأن تبطل قرارات اتخذتها جلنة جزاءات تنظيم القاعدة 

وحركة طالبان.

هل ينبغي مع ذلك قبول حجة فريد واإزالة التجميد عن اأمواله؟

4- بعد ب�ضعة اأيام من العتداء على رو�ضة الأطفال، يهرب فريد اإىل اأحمر�ضتان. وعند و�ضوله، تدرك �ضلطات املطار 

دة لدى جمل�ض الأمن. يف اأحمر�ضتان اأّن ا�ضمه مدرج يف القائمة املوحَّ

كيف ينبغي ل�ضلطات اأحمر�ضتان اأن تت�رشف مع فريد؟

دة لدى جمل�ض الأمن، ل ت�ضتطيع �ضلطات اأحمر�ضتان اأن جتد اأّي اأدلة  5- مع اأّن ا�ضم فريد مدرج يف القائمة املوحَّ

على �ضلوعه يف اأي جرمية اإرهابية. وعلوة على ذلك مل تتلق ال�ضلطات اأّي طلب لت�ضليمه. ويطالب فريد بال�ضماح له باأن 

يبقى يف اأحمر�ضتان حرا طليقا.

هل موقف فريد مقبول؟ ما هي الإجراءات املفتوحة اأمام فريد اإذا اأراد رفع ا�ضمه من القائمة؟

.E.09.IV.2 من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع*
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اأدوات

لقد اأعّدت جلنة جزاءات تنظيم القاعدة وحركة طالبان وفريق املراقبة عددا من الأوراق املفيدة لإعلم الدول 

بالإجراءات النافذة لإدراج اأ�ضماء الأفراد والكيانات يف القائمة، ومل�ضاعدتها يف تف�ضري نظام اجلزاءات، واإر�ضادها 

بخ�ضو�ض عملية رفع الأ�ضماء من القائمة. وفيما يلي جمموعة خمتارة من اأكرث الأوراق فائدة:

والجتماعات،  وليتها،  ذلك  يف  )مبا  طالبان  وحركة  القاعدة  تنظيم  جزاءات  للجنة  التوجيهية  •  املبادئ 
واإجراءات �ضنع القرارات(

• �ضحيفة وقائع ب�ضاأن الإدراج يف القائمة

• القائمة املوحدة

• موجزات �رشدية لأ�ضباب اإدراج الأ�ضماء يف القائمة

• جتميد الأ�ضول: تف�ضري امل�ضطلحات

• حظر ال�ضفر: تف�ضري امل�ضطلحات

*
• احلظر على الأ�ضلحة: تف�ضري امل�ضطلحات

الن�رشات  العامل. وحتذر  نطاق  على  دة  املوحَّ القائمة  ن�رش  )الإنرتبول( يف  اجلنائية  لل�رشطة  الدولية  املنظمة  وت�ضاعد 

 مما اإذا كان فرد ما خا�ضعا لنظام اجلزاءات �ضد تنظيم القاعدة 
)2(

اخلا�ضة امل�ضرتكة بني الإنرتبول والأمم املتحدة

وحركة طالبان، وحتيط متلقي الن�رشة علما مبا اإذا كان امل�ضتهدف بهذه اجلزاءات م�ضمول اأي�ضا بن�رشة حمراء )اأي 

الطلب الذي تعممه الإنرتبول من اأجل الحتجاز اأو الحتجاز الحتياطي للأ�ضخا�ض املطلوبني بغية ت�ضليمهم(.

باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  و�ضعها  التي  الإرهاب،  ملكافحة  النموذجية  الت�رشيعية  الأحكام  وحتتوي 

واجلرمية )انظر www.unodc.org/tldb/pdf/Model_Law_against_Terrorism.doc، على باب يتناول نظام 

اجلزاءات �ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان. انظر على وجه التحديد، الباب 3 من الف�ضل 4، التدابري التقييدية 

 1267 الأمن  جمل�ض  بقرار  عمل  املوحدة  القائمة  يف  املدرجة  والكيانات  وامل�رشوعات  واجلماعات  الأفراد  ب�ضاأن 

)1999( والقرارات اللحقة.

وبينما تركز القوانني النموذجية الأخرى ح�رشا على اللتزامات بتجميد الأ�ضول، فاإن الأحكام الت�رشيعية النموذجية 

ملكافحة الإرهاب تقرتح �ضياغة لكامل طيف اجلزاءات. وتتناول املادة 49 مثل عملية التفاعل املعقدة بني حظر ال�ضفر 

والتزام الدول بتقدمي الإرهابيني املزعومني اإىل العدالة.

ذت البلدان نظام اجلزاءات ميكن الّطلع عليها يف املوارد القانونية اللكرتونية ب�ضاأن الإرهاب  وثمة اأمثلة تبني كيف نفَّ

الدويل )انظر قاعدة البيانات الت�رشيعية ملكافحة الإرهاب يف زاوية فرع منع الإرهاب يف موقع مكتب الأمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية(.

www.interpol.int/Public/ املوقع:  على  متاحة  املتحدة  للأمم  التابع  الأمن  وجمل�ض  الإنرتبول  بني  امل�ضرتكة  اخلا�ضة  الن�رشات 
 )2(

.NoticesUN/Default.asp

*مزيد من املعلومات عن جلنة اجلزاءات �ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، مبا فيها امل�ضادر املدرجة هنا، متاحة يف موقع اللجنة: 

.http://www.un.org/arabic/sc/committees/1267
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متارين

ذ عمليا نظاُم اجلزاءات �ضد القاعدة وطالبان )ا�ضتند، اإذا  د كيف يُنفَّ •  بالنظر اإىل الت�رشيعات ذات ال�ضلة يف بلدك، حدِّ
دعا الأمر، اإىل التقارير التي اأر�ضلتها �ضلطات بلدك اإىل جلنة اجلزاءات �ضد القاعدة وطالبان(.

•  قارن القرار الأ�ضلي الذي اأن�ضاأ نظام اجلزاءات، القرار 1267 )1999(، باأحدث قرار. ماذا تغري من حيث اجلوهر؟ 
ما هي اأوجه الختلف؟

•  هل هنالك من رعايا اأو كيانات موجودة يف بلدك قد اأدرجت يف القائمة املوحدة التي يحتفظ بها جمل�ض الأمن؟ اإذا 
كان الأمر كذلك، هل قبلت حكومتك اإتاحة بيان الق�ضية علنا؟ هل تقدم الفرد اأو الكيان املدرج يف القائمة بطلب 

لإزالة ا�ضمه منها؟ ماذا حدث؟

•  هل يحتفظ بلدك بقائمة خا�ضة باأ�ضماء الإرهابيني/املنظمات الإرهابية خمتلفة عن القائمة التي و�ضعها جمل�ض 
الأمن؟ واإذا كان الأمر كذلك، فما هي اأوجه ال�ضبه واأوجه الختلف يف عملية الت�ضمية؟ واإل، هل يناق�ض على امل�ضتوى 

الوطني ا�ضتحداث قائمة كهذه، وما هي النتائج؟

اأ�صئلة التقييم

• ما هي اأنواع اجلزاءات التي يفر�ضها نظام اجلزاءات �ضد القاعدة وطالبان؟

• ما هي القنوات القانونية املتاحة دوليا للأفراد الذين يعتربون اأنف�ضهم مدرجني يف القائمة عن "غري حق"؟

• ما هي اجلوانب اجلديدة يف اإجراءات الرفع من القائمة التي اأدخلت باإن�ضاء وظيفة اأمني املظامل؟

•  ما هي اأنواع اأموال الأفراد والكيانات املدرجة يف القائمة التي تخ�ضع ل�ضرتاط التجميد، وما هي اأنواع الأموال 
امل�ضتثناة، اإن وجدت؟

• ما هو دور جلنة اجلزاءات �ضد القاعدة وطالبان يف اإطار نظام اجلزاءات؟

من  غريهما  دون  وطالبان،  بالقاعدة  �ضلة  لها  التي  والكيانات  الأفراد  بقائمة  فقط  الأمن  جمل�ض  يحتفظ  •  ملاذا 
اجلماعات؟

د للإنرتبول يف م�ضاعدة الدول على تنفيذ نظام اجلزاءات �ضد القاعدة وطالبان؟ • ما هو الدور املحدَّ

ر رفع اجلزاءات املفرو�ضة من جانب جمل�ض الأمن على فرد  •  هل با�ضتطاعة دولة ع�ضو يف الأمم املتحدة اأن تقرِّ
اأو كيان متى اأخلي �ضبيل ذلك الفرد اأو الكيان كليا من اأي اإجراءات ملحقة جنائية جارية؟ اأو�ضح ما لديك من 

تعليل.

•  كيف ميكن التوفيق بني واجب تقدمي الإرهابيني امل�ضتبه بهم اإىل العدالة مبوجب القرارات واملعاهدات ذات ال�ضلة 
مع واجب رف�ض دخول فرد مدرج يف القائمة اإىل اأرا�ضي الدولة؟ هل هنالك تناق�ض بني الواجبني؟ ا�ضتند اإىل ن�ض 

قرارات جمل�ض الأمن التي تفر�ض حظر ال�ضفر على الأفراد املدرجة اأ�ضماوؤهم يف القائمة كواحد من الأ�ض�ض يف 

اإجابتك.
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• قرار جمل�ض الأمن 1452 )2002(

•  املبادئ التوجيهية للجنة اجلزاءات �ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان )مبا يف ذلك الولية، والجتماعات، واإجراءات 
�ضنع القرار(

• �ضحيفة الوقائع ب�ضاأن الإدراج يف القائمة
• املوجزات ال�رشدية لأ�ضباب الإدراج يف القائمة

• جتميد الأ�ضول: تف�ضري امل�ضطلحات
• حظر ال�ضفر: تف�ضري امل�ضطلحات

• حظر الأ�ضلحة: تف�ضري امل�ضطلحات
•  نظام اجلزاءات �ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان الذي فر�ضه جمل�ض الأمن )عر�ض اإي�ضاحي PowerPoint من 

اإعداد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية(

2-1-2- قرار جمل�س الأمن 1373 )2001(

اأيلول/�ضبتمرب 2001. وقد اعتمد مبوجب الف�ضل  مد قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( يف اأعقاب اأحداث 11 
ُ
اعتـ

ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة، وهو ير�ضم اإطارا لتح�ضني التعاون الدويل ملكافحة الإرهاب. 

ويحدد القرار يف اأجزاء منطوقه الثلثة طائفة وا�ضعة من التدابري. وتركز الفقرة 1 على منع متويل الأعمال الإرهابية 

وقمعها، ويُطلب من كل الدول ما يلي:

• جترمي تقدمي اأو جمع الأموال فيما يت�ضل بارتكاب الأعمال الإرهابية
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•  جتميد اأموال الأ�ضخا�ض الذين يرتكبون اأو يحاولون ارتكاب اأعمال اإرهابية واأموال الكيانات التي ميلكها اأو 
ي�ضيطر عليها ب�ضورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة هوؤلء الأ�ضخا�ض

• منع الأ�ضخا�ض والكيانات من اإتاحة الأموال ل�ضالح اآخرين �ضالعني يف ارتكاب اأعمال اإرهابية

وتت�ضمن الفقرة 2 املتطلبات الرامية اإىل منع الأعمال الإرهابية وتقدمي الإرهابيني اإىل العدالة، ول �ضيما:

•  المتناع عن تقدمي اأيِّ نوع من الدعم اإىل الأفراد اأو الكيانات ال�ضالعة يف اأعمال اإرهابية، مبا يف ذلك قمع 
تعبئة اأع�ضاء اجلماعات الإرهابية

•  رف�ض امللذ الآمن جلميع اأولئك الذين يخططون للأعمال الإرهابية اأو يدعمونها اأو يرتكبونها، وتقدميهم 
اإىل العدالة وذلك باإدراج تلك الأعمال يف قوانينها املحلية بو�ضفها اأعمال اإجرامية خطرية

• اعتبار الأعمال الإرهابية مبثابة جرائم خطرية يف القوانني املحلية

• تقدمي القدر الأق�ضى من امل�ضاعدة اإىل الدول الأخرى فيما يتعلق بالتحقيقات اجلنائية املت�ضلة بالإرهاب

• تطبيق تدابري مراقبة احلدود وتدابري اإ�ضدار اأوراق الهوية ووثائق ال�ضفر تطبيقا فعال

وتتناول الفقرة 3 باإ�ضهاب تدابري التعاون الدويل:

• تعزيز تبادل املعلومات التنفيذية

• التعاون من خلل الرتتيبات والتفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف

• الت�ضديق والتنفيذ الكامل للتفاقيات والربوتوكولت العاملية املتعلقة بالإرهاب

• اتخاذ التدابري للتاأكد من اأّن طالبي اللجوء مل يخططوا اأو ي�ضهلوا اأو ي�ضاركوا يف ارتكاب اأعمال اإرهابية

•  التاأكد من عدم اإ�ضاءة ا�ضتعمال و�ضع اللجوء من جانب مرتكبي الأعمال الإرهابية اأو منظميها اأو م�ضهلي 
ارتكابها

• �ضمان عدم العرتاف بالدواعي ال�ضيا�ضية كاأ�ضباب لتربير رف�ض طلبات ت�ضليم الإرهابيني.

دة من الإرهاب يف اأجزاء معيَّنة من العامل، كما  ول يقت�رش قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( على التنديد مبظاهر حمدَّ

فعل جمل�ض الأمن يف املا�ضي، واإمنا يتناول الإرهاب كظاهرة عامة.

وخلفا ملجموعة القرارات التي تكّون نظام اجلزاءات �ضد القاعدة وطالبان، فاإّن القرار 1373 )2001( ل يفر�ض 

جزاءات ول ي�ضع اآلية اإدراج يف قائمة، واإمنا يتطلب من الدول تفعيل نظم العدالة اجلنائية لديها وقدراتها التنفيذية 

ملكافحة الإرهاب والإرهابيني تفعيل كامل.

ول يعّرف القرار 1373 )2001( الأعمال الإرهابية، فهذه م�ضاألة مرتوكة لكل دولة من الدول. ومع اأّن الفقرة 3 )د( 

بالإرهاب"،  ال�ضلة  ذات  الدولية  والربوتوكولت  التفاقيات  اإىل  وقت ممكن  اأقرب  "الن�ضمام يف  اإىل  الدول  تدعو 

فاإنها ل ميكن اأن تفرت�ض باأّن "الأعمال الإرهابية" والت�رشفات املو�ضوفة يف تلك التفاقيات والربتوكولت عبارتان 

متكافئتان.
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الفقرات الثالث من منطوق قرار جمل�س الأمن 1373 )2001( بالكامل

ر اأن على جميع الدول: 1- يقرِّ

)اأ( منع ووقف متويل الأعمال الإرهابية؛

)ب(  جترمي قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفري الأموال اأو جمعها، باأي و�ضيلة، ب�ضورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، 

اأو يف اأرا�ضيها لكي ت�ضتخدم يف اأعمال اإرهابية، اأو يف حالة معرفة اأنها �ضوف ت�ضتخدم يف اأعمال اإرهابية؛

اأعمال  يرتكبون  لأ�ضخا�ض  اقت�ضادية  موارد  اأو  مالية  اأ�ضول  واأي  الأموال  بتجميد  تاأخري  بدون  )ج( القيام 

اإرهابية، اأو يحاولون ارتكابها، اأو ي�ضاركون يف ارتكابها اأو ي�ضهلون ارتكابها؛ اأو لكيانات ميتلكها اأو يتحكم فيها 

ب�ضورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة هوؤلء الأ�ضخا�ض؛ اأو لأ�ضخا�ض وكيانات تعمل حل�ضاب هوؤلء الأ�ضخا�ض والكيانات، 

اأو بتوجيه منهم، مبا يف ذلك الأموال امل�ضتمدة من املمتلكات التي ميتلكها هوؤلء الإرهابيون ومن يرتبط بهم من 

اأ�ضخا�ض وكيانات اأو الأموال التي تدرها هذه املمتلكات؛

اأ�ضول  اأو  اأموال  اأي  اإتاحة  اأرا�ضيها  اأو كيانات داخل  اأ�ضخا�ض  اأي  اأو على  )د( حتظر على رعايا هذه الدول 

مالية اأو موارد اقت�ضادية اأو خدمات مالية اأو غريها، ب�ضورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، للأ�ضخا�ض الذين يرتكبون 

اأعمال اإرهابية اأو يحاولون ارتكابها اأو ي�ضهلون اأو ي�ضاركون يف ارتكابها، اأو للكيانات التي ميتلكها اأو يتحكم فيها، 

ب�ضورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة هوؤلء الأ�ضخا�ض، اأو للأ�ضخا�ض والكيانات التي تعمل با�ضم هوؤلء الأ�ضخا�ض اأو 

بتوجيه منهم؛

2- يقرر اأي�ضا اأن على جميع الدول:

)اأ( المتناع عن تقدمي اأي �ضكل من اأ�ضكال الدعم، ال�رشيح اأو ال�ضمـني، اإىل الكيانات اأو الأ�ضخا�ض ال�ضالعني 

يف الأعمال الإرهابية، وي�ضمل ذلك و�ضع حد لعملية جتنيد اأع�ضاء اجلماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيني 

بال�ضلح؛

الأخرى عن  للدول  املبكر  الإنذار  وي�ضمل ذلك  الإرهابية  الأعمال  ارتكاب  ملنع  اللزمة  اتخاذ اخلطوات  )ب(  

طريق تبادل املعلومات؛

)ج( عدم توفري امللذ الآمن ملن ميولون الأعمال الإرهابية اأو يدبرونها اأو يدعمونها اأو يرتكبونها، وملن يوفرون 

امللذ الآمن للإرهابيني؛

)د( منع من ميولون اأو يدبرون اأو يـيـ�رشون اأو يرتكبون الأعمال الإرهابية من ا�ضتخدام اأرا�ضيها يف تنفيذ تلك 

املاآرب �ضد دول اأخرى اأو �ضد مواطني تلك الدول؛

)هـ( كفالة تقدمي اأي �ضخ�ض ي�ضارك يف متويل اأعمال اإرهابية اأو تدبريها اأو الإعداد لها اأو ارتكابها اأو دعمها 

اإىل العدالة وكفالة اإدراج الأعمال الإرهابية يف القوانني والت�رشيعات املحلية بو�ضفها جرائم خطرية وكفالة اأن 

تعك�ض العقوبات على النحو الواجب ج�ضامة تلك الأعمال الإرهابية، وذلك بالإ�ضافة اإىل اأي تدابري اأخرى قد 

تتخذ يف هذا ال�ضدد؛

)و( تزويد كل منها الأخرى باأق�ضى قدر من امل�ضاعدة فيما يت�ضل بالتحقيقات اأو الإجراءات اجلنائية املتعلقة 

بتمويل اأو دعم الأعمال الإرهابية، وي�ضمل ذلك امل�ضاعدة على ح�ضول كل منها على ما لدى الأخرى من اأدلة 

لزمة للإجراءات القانونية؛

)ز( منع حتركات الإرهابيني اأو اجلماعات الإرهابية عن طريق فر�ض �ضوابط فعالة على احلدود وعلى اإ�ضدار 

اأوراق اإثبات الهوية ووثائق ال�ضفر وباتخاذ تدابري ملنع تزوير وتزييف اأوراق اإثبات الهوية ووثائق ال�ضفر اأو انتحال 

�ضخ�ضية حامليها؛
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3- يطلب من جميع الدول:

)اأ( التما�ض �ضبل تبادل املعلومات العملية والتعجيل بها وبخا�ضة ما يتعلق منها باأعمال اأو حتركات الإرهابيني 

اأو املواد احل�ضا�ضة؛  اأو املتفجرات  اأو املزيفة؛ والجتار بالأ�ضلحة  اأو ال�ضبكات الإرهابية؛ وبوثائق ال�ضفر املزورة 

الإرهابية  امتلك اجلماعات  ي�ضكله  الذي  وبالتهديد  الت�ضالت؛  لتكنولوجيا  الإرهابية  وبا�ضتخدام اجلماعات 

لأ�ضلحة الدمار ال�ضامل؛

ارتكاب  ملنع  والق�ضائية  الإدارية  ال�ضوؤون  يف  والتعاون  واملحلية  الدولية  للقوانني  وفقا  املعلومات  )ب( تبادل 

الأعمال الإرهابية؛

)ج( التعاون، ب�ضفة خا�ضة من خلل ترتيبات واتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، على منع وقمع العتداءات 

الإرهابية واتخاذ اإجراءات �ضد مرتكبي تلك الأعمال؛

اإىل التفاقيات والربوتوكولت الدولية ذات ال�ضلة بالإرهاب ومن بينها  اأقرب وقت ممكن  )د( الن�ضمام يف 

التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب املوؤرخة 9 كانون الأول/دي�ضمرب 1999؛

)هـ( التعاون املتزايد والتنفيذ الكامل للتفاقيات والربوتوكولت الدولية ذات ال�ضلة بالإرهاب وقراري جمل�ض 

الأمن 1269 )1999( و1368 )2001(؛

املعايري  ذلك  والدولية، مبا يف  الوطنية  القوانني  من  ال�ضلة  ذات  للأحكام  املنا�ضبة طبقا  التدابري  )و( اتخاذ 

الدولية حلقوق الإن�ضان، قبل منح مركز اللجئ، بغية �ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط اأعمال اإرهابية 

اأو تي�ضريها اأو ال�ضرتاك يف ارتكابها؛

)ز( كفالة عدم اإ�ضاءة ا�ضتعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية اأو منظميها اأو من يـيـ�رشها ملركز اللجئني، وفقا 

للقانون الدويل، وكفالة عدم العرتاف بالدعاءات بوجود بواعث �ضيا�ضية كاأ�ضباب لرف�ض طلبات ت�ضليم الإرهابيني 

امل�ضتبه بهم؛

اإّن جلنة مكافحة الإرهاب، التي اأن�ضئت مبوجب قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(، هي هيئة فرعية تابعة ملجل�ض الأمن. 

والهدف منها تي�ضري توفري امل�ضاعدة اإىل الدول لبناء قدراتها على مكافحة الإرهاب على كل من امل�ضتويات الوطنية 

والإقليمية وامل�ضتوى العاملي. وهي تر�ضد تنفيذ القرار 1373 )2001(، وت�ضاعدها يف مهمتها مديرية تنفيذية. ومنذ 

عام 2006 ت�ضتخدم هذه املديرية اأدوات ر�ضد هامة وهي "تقديرات التنفيذ التمهيدية". وقد اأعدت هذه التقديرات 

جلميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة وعددها 192، وهي توفر �ضورة خاطفة حلالة مكافحة الإرهاب يف كل بلد 

اعتمادا على املعلومات املتلقاة من كل بلد بالذات ومن املنظمات الدولية وغريها من امل�ضادر العامة.

ت�صمني القرار 1373 يف النظم القانونية املحلية: امل�صائل والتحديات

ينطوي تنفيذ قرارات جمل�ض الأمن على حتديات معينة تنبع من اأّن هذه ال�ضكوك غالبا ما تكون م�ضوغة على نحو اأقل 

تقنية من �ضياغة التفاقيات. وهذا ما ينطبق فعل يف حالة قرار املجل�ض 1373 )2001(.

مثال ذلك اأّن اللتزام العري�ض الذي تن�ض عليه الفقرة 2 )هـ( من القرار يق�ضي بتقدمي الإرهابيني اإىل العدالة. فهذه 

ال�ضيغة واأمثالها تكرار ل�ضيغة م�ضتخدمة يف قرارات �ضابقة اعتمدتها اجلمعية العامة.
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والتحديات التقنية الكامنة يف تكييف النظم القانونية املحلية مع متطلبات قرارات جمل�ض الأمن وا�ضحة متاما عندما 

نتناول م�ضاألة جتميد الأموال. فقرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( يثري عددا من الأ�ضئلة يف هذا ال�ضدد: اإىل اأّي مدى من 

الزمن يفرت�ض اأن تبقى بع�ض الأموال جممدة؟ واعتمادا على اأّي من معايري الأدلة؟ وهل ينبغي اأن يف�ضي جتميد الأموال 

يف نهاية الأمر اإىل م�ضادرتها؟ والإجابات املبا�رشة على هذه الت�ضاوؤلت غري واردة يف ن�ض القرار. ويف هذا املجال وغريه 

من املجالت، يتعني على هيئات التنفيذ الوطنية اأن تتعامل مع جمموعة من الأحكام امللزمة لها ومع ذلك ترتك العديد 

من العنا�رش غري حمددة. ومع اأّن ذلك يعني اأّن لدى الدول مت�ضعا للمناورة عندما حتدد كيفية ت�ضكيل بع�ض املتطلبات 

ذ يف نهاية الأمر ب�ضكل غري كاف اأو غري �ضحيح. وتنفيذها حمليا، فاإّن املحذور يكمن يف اأّن املتطلبات الدولية �ضوف تنفَّ

بتنفيذ  املت�ضلة  والجتاهات  والعقبات  امل�ضكلت  على  ال�ضوء  ت�ضلطان  ورقتني  الإرهاب  مكافحة  جلنة  اأعدت  وقد 

القرار 1373 )2001(. الورقة الأوىل، ا�ضتق�ضاء لتنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( من جانب الدول الأع�ضاء 

(S/2009/620)، ت�ضعى اإىل "عر�ض الجتاهات الهامة ال�ضائدة حالياً يف تنفيذ القرار بهدف ا�ضتجلء [...] مواطن قوة 

كل منطقة يف تنفيذ بع�ض جوانب القرار بحيث ميكن اإطلع الدول الأع�ضاء عليها ومواطن ال�ضعف اأو املجالت التي 

ميكن اأن ت�ضتفيد فيها جمموعات الدول التي تواجه �ضعوبات خا�ضة يف التنفيذ، من اأي نهج اإقليمي اأو دون اإقليمي متبع 

يف مكافحة الإرهاب". 

والوثيقة الثانية هي تقرير رئي�ض جلنة مكافحة الإرهاب عن امل�ضاكل التي �ضودفت يف تنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1373 

.(S/2004/70) )2001(

اأدوات

ت�ضمل الأحكام الت�رشيعية النموذجية ملكافحة الإرهاب التي و�ضعها املكتب جوانب عديدة من جوانب تنفيذ قرار جمل�ض 

الأمن 1373 )2001(، وعلى وجه التحديد جتميد اأموال الإرهابيني. كما تتناول الوثيقة جترمي الأعمال التح�ضريية 

للإرهاب ودعم هذه الأعمال، من قبيل التجنيد وتوفري الأ�ضلحة. انظر على وجه التحديد الباب 2 يف الف�ضل 2 ب�ضاأن 

الأعمال الإرهابية وجرائم الدعم؛ والباب 2-1 يف الف�ضل 4 ب�ضاأن التدابري الوقائية مبوجب قرار جمل�ض الأمن 1373 

)2001(؛ والباب 2-3 يف الف�ضل الرابع عن الأحكام امل�ضرتكة بني البابني 2-1 و2-2.

املوقع:  )انظـــر  الإرهاب  مكافحـــة  تدابري  ب�ضـــاأن  النموذجية  الت�رشيعية  الأحـــكام  اأي�ضا  الكومنـــولث  اأمانة  اأعّدت  وقد 

 1373 القرار  تنفيذ  يف  البلدان  مل�ضاعدة  خ�ضي�ضا  الأحكام  هذه  و�ضعت  وقد   .)www.thecommonwealth.org

)2001(، وهي مفيدة ب�ضورة خا�ضة للبلدان التي تتبع نظام القانون امل�ضرتك.

 )2001(  1373 الأمـــن  جمل�ض  قرار  لتنفيذ  تقنيا  دليـــل  الإرهـــاب  مكافحـــة  للجنة  التنفيذية  املديـــرية  اأعـــّدت  وقد 

"ليكــــون مبثابة اأداة مرجــعية وللم�ضــــاعدة يف �ضـــمان ات�ضاق حتليل اجلهود التــــي تقـــوم بها الدول" )متاح يف املوقع: 
.)http://www.un.org/arabic/sc/ctc

وتوفر الأداتان التاليتان من اأدوات امل�ضاعدة التقنية، اللتان اأعّدهما فرع مكافحة الإرهاب، تغطية وا�ضعة ملتطلبات القرار 

1373 )2001( من حيث التح�ضريات للأعمال الإرهابية وم�ضاندتها.

 ورقة عمل للم�ضاعدة التقنية ب�ضاأن منع الأفعال الإرهابية: ا�ضرتاتيجية للعدالة اجلنائية تطبق �ضيادة القانون 

يف تنفيذ �ضكوك الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهــاب.

وحتلِّل ورقة العمل هذه جدوى تدابري العدالة اجلنائية الوقائية يف جهود مكافحة الإرهاب. وهي ت�ضتعر�ض الآليات 

املو�ضوعية والإجرائية التي ت�ضمح بالتدّخل الفّعال �ضد التخطيط والإعداد للأعمال الإرهابية، مع مراعاة معايري حقوق 
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الإن�ضان. ومن بني اجلرائم امل�ضتعر�ضة تكوين الع�ضابات الإجرامية والتاآمر والدعم املادي للإرهاب والتح�ضري لرتكاب 

اجلرائم وجتنيد الأفراد يف �ضفوف جماعة اإرهابية وتدريبهم والنتماء اإليها. ومن بني الآليات الإجرائية التي ت�ضملها 

التنظيمية  وال�ضوابط  الإثبات  قواعد  وحتديد  لل�ضهود  احلوافز  وتقدمي  التقنية  واملراقبة  ال�رشية  العمليات  املناق�ضة 

.)www.un.org/sc/ctc :وحت�ضني تدابري التعاون الدويل. )متاحة يف املوقع

خل�ضة ق�ضايا الإرهاب

تتناول م�ضاألة  التي  القانونية  وال�ضكوك  القانونية  والق�ضايا  الواقعية  يف فح�ض احلوادث  "اخلل�ضة"  تتمثل منهجية 

الإرهاب. وهي ت�ضتمّد درو�ضا عملية من تلك التجارب، مع الإ�ضارة ب�ضفة خا�ضة اإىل مراعاة اللتزامات الدولية الواجبة 

ب�ضاأن حقوق الإن�ضان. وثمة مواد خمتارة حددها خرباء الق�ضاء والنيابة العامة واإنفاذ القانون يف جمال الإرهاب. ويقدم 

اأ�ضكال  اجلزء الثالث معلومات عن اجلرائم التح�ضريية، مثل التاآمر والن�ضمام اإىل منظمات اإرهابية، وغري ذلك من 

.www.unodc.org :الدعم، با�ضتخدام ق�ضايا واقعية كاأمثلة. متاحة من املوقع

متارين

•  ما هي اخلطوات التي اتخذها بلدك لتنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(؟ ما هي اخلطوات التي يخطط 
لتخاذها يف هذا ال�ضدد؟ راجع، اإذا اقت�ضى الأمر، التقارير التي قدمها بلدك اإىل جلنة مكافحة الإرهاب.

•  ل يعّرف قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( �رشاحة "الأفعال الإرهابية". ملاذا يف راأيك؟ ناق�ض مزايا وماآخذ هذا 
النهج.

•  قارن ا�ضرتاط جتميد اأموال الإرهاب مبوجب قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( مع التجميد مبوجب نظام اجلزاءات 
د اأوجه ال�ضبه واأوجه اخللف. �ضد القاعدة وطالبان. حدِّ

• �ضلِّط ال�ضوء على الأجزاء يف قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( التي تبني، يف راأيك، نهجا وقائيا يف معاجلة الإرهاب.

•  هل تنعك�ض جمالت التعاون الدويل املحددة يف قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( اأي�ضا يف ال�ضرتاتيجية العاملية 
ملكافحة الإرهاب؟ قارن الأحكام اجلوهرية يف ال�ضكني.

•  يعلن قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( اأّن اأعمال وطرائق وممار�ضات الإرهاب منافية لغر�ض ومبادئ الأمم املتحدة. 
وكذلك الأمر، يقول القرار 96 )د-1( ال�ضادر عن اجلمعية العامة عام 1946 اإّن جرمية الإبادة العرقية تناق�ض روح 

واأهداف الأمم املتحدة. قارن التبعات القانونية لكل القرارين.

اأ�صئلة التقييم

•  هل يقت�رش نطاق تطبيق قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( على مكافحة اأعمال الإرهاب املرتكبة يف مناطق معينة 
من العامل اأم على اأنواع/مظاهر حمددة من الإرهاب؟

• ما هي، طبقا مليثاق الأمم املتحدة، التبعات القانونية اإذا ما خالفت الدول قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(؟

• ما هو دور جلنة مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بقرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(؟
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الإرهابية  املنظمات  فيها  تدرج  قوائم حملية  تعتمد  اأن  الدول  الأمن 1373 )2001( من  قرار جمل�ض  يتطلب  •  هل 
لأغرا�ض تنفيذ اجلزاءات؟ واإذا مل يكن الأمر كذلك، ما هي املنظمات التي يتعني اأن تعترب منظمات اإرهابية؟

• كيف يتناول قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( م�ضاألة الأعمال الإرهابية فيما يتعلق با�ضتثناء اجلرائم ال�ضيا�ضية؟

• كيف يرتبط قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( بال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟

مراجع ملزيد من املطالعة
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.Actualité et Droit International, January 2003
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مواد تكميلية

• قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(

2-1-3- قرار جمل�س الأمن 1540 )2004( ب�صاأن عدم انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل

ي�ضع قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(، الذي اعتُمد مبوجب الف�ضل ال�ضابع من ميثاق الأمم املتحدة، اإطارا عامليا 

يحظر على اأّي جهة غري تابعة لدولة �ضنع الأ�ضلحة النووية اأو الكيميائية اأو البيولوجية اأو احتيازها اأو امتلكها اأو 

تطويرها اأو نقلها اأو حتويلها، اأو ا�ضتخدامها، وو�ضائل ت�ضليمها.

د وقوع اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل يف اأيدي جهات غري تابعة  وي�ضتجيب قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004( خلطر ل جمرَّ

لدولة فح�ضب بل خلطر احتمال اأن حت�ضل هذه اجلهات اأي�ضا على القدرة الذاتية ل�ضنعها اأو ا�ضتخدامها اأو التهديد 

با�ضتخدامها.
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)3(

و�ضبق اأن كانت هذه امل�ضاألة مو�ضوع العديد من �ضكوك عدم النت�ضار، ومنها معاهدة عدم انت�ضار الأ�ضلحة النووية

 
)4(

الكيميائية( الأ�ضلحة  )اتفاقية  وتدمريها  الكيميائية  الأ�ضلحة  وا�ضتخدام  وتخزين  واإنتاج  تطوير  حظر  واتفاقية 

 
)5(

وتدمريها. التوك�ضينية  والأ�ضلحة  )البيولوجية(  البكرتيولوجية  الأ�ضلحة  وتخزين  واإنتاج  تطوير  حظر  واتفاقية 

وي�ضعى قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004( اإىل �ضدِّ اأيِّ ثغرات يف هذه ال�ضكوك ولتعوي�ض م�ضاألة اأّن جميع الدول 

لي�ضت اأطرافا فيها.

وقرار جمل�ض الأمن 1540 ذو طابع هجني: فبينما هو يحتوي على عنا�رش عدم انت�ضار قوية، فاإنه يتناول اأي�ضا التهديد 

الذي يتمثل يف وقوع اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل وما يت�ضل بها من مواد وو�ضائل اإي�ضالها يف اأيدي جهات غري تابعة لدولة، 

مبا فيها الإرهابيون.

يطلب قرار جمل�ض الأمن1540 )2004( من الدول ما يلي:

•  اأن متتنع عن تقدمي اأيِّ �ضكل من اأ�ضكال الدعم للجهات غري التابعة للدول يف العمل اأو التخطيط للعمل على انت�ضار 
اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل.

اأو  امتلك  اأو  اأو حيازة  لدولة من �ضنع  تابعة  اأيِّ جهة غري  الة ملئمة حتظر على  فعَّ ذ قوانني  وتنفِّ تعتمد  •  اأن 
ا�ضتحداث اأو نقل اأو حتويل اأو ا�ضتخدام اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل وو�ضائل اإي�ضالها.

•  اأن تُن�ضئ تدابري رقابة حملية ملنع انت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل وما يرتبط بها من مواد وذلك من خلل احلماية 
املادية وتدابري مراقبة احلدود وال�ضادرات.

http://www.un.org/ وتقوم اللجنة التابعة ملجل�ض الأمن التي اأن�ضئت مبوجب القرار 1540 )2004( )انظر املوقع

/arabic/sc/1540( بر�ضد امتثال الدول الأع�ضاء لأحكام القرار 1540 )2004( وتلقى الدعم من فريق خرباء.

ما هي اجلهة غري الدولة؟

يف اإطار قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(، تعّرف اجلهة غري الدولة باأنها اأي "فرد اأو كيان، ل يت�رشف يف ظل ال�ضلطة 

امل�رشوعة لأي دولة يف ال�ضطلع باأن�ضطة تقع يف نطاق هذا القرار".

قرار جمل�س الأمن1540 )2004( ومكافحة الإرهاب

تن�ض الفقرة 2 من قرار جمل�ض الأمن1540 )2004( على ما يلي:

" ... اأن تقوم جميع الدول، وفقا لإجراءاتها الوطنية، باعتماد واإنفاذ قوانني فعالة منا�ضبة حتظر على اأي جهة غري تابعة 
لدولة �ضنع الأ�ضلحة النووية اأو الكيميائية اأو البيولوجية وو�ضائل اإي�ضالها، اأو احتيازها اأو امتلكها اأو تطويرها اأو نقلها 

اأو حتويلها اأو ا�ضتعمالها، ل �ضيما يف الأغرا�ض الإرهابية، كما حتظر حماولت النخراط يف اأي من الأن�ضطة الآنفة الذكر 

اأو ال�ضلوع ك�رشيك فيها اأو امل�ضاعدة على القيام بها اأو متويلها". 

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 729، الرقم 10485.
 )3(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1974، الرقم 33757.
 )4(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1015، الرقم 14860.
 )5(



منهاج تدريب قانوين ملكافحة الإرهاب—النميطة 222

اأدوات

ت جلنُة القرار 1540 منوذجا لطلب امل�ضاعدة )متاح من املوقع /http://www.un.org/arabic/sc/1540( للدول  اأعدَّ

ر النموذج تفا�ضيل  التي ت�ضعى اإىل التما�ض امل�ضاعدة يف تنفيذ التزاماتها مبوجب قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(. ويوفِّ

عن كيفية طلب امل�ضاعدة، وفئات امل�ضاعدة املتاحة، ويطلب من الدول التي تلتم�ض امل�ضاعدة اأن حتدد م�ضدر التمويل 

اأن تلقت منه امل�ضاعدة يف جمالت  م للم�ضاعدة �ضبق  ل لديها )مثال ذلك، قد ترغب الدولة يف اللجوء اإىل مقدِّ املف�ضَّ

اأخرى(.

وتُتاح على املوقع ال�ضبكي للجنة القرار 1540 اإمكانية الّطلع على كامل قاعدة البيانات الت�رشيعية اخلا�ضة بها والتي 

يتناولها قرار  التي  بالأن�ضطة  املتعلقة  والقرارات  واملرا�ضيم  للقوانني  الأ�ضلية  بالن�ضو�ض  حتتوي على روابط مو�ضولة 

جمل�ض الأمن 1540 )2004(.

وتكمل املوارد القانونية الإلكرتونية لدى املكتب قاعدة بيانات جلنة القرار 1540 وذلك بت�ضمني الن�ض الكامل للت�رشيعات 

غالبية  على  الإلكرتونية،  القانونية  املوارد  هذه  يف  العثور،  وميكن  به.  املت�ضل  املجال  اأو  املو�ضوعي  املجال  نف�ض  يف 

الت�رشيعات ذات ال�ضلة بتنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1540 يف باب القانون اجلنائي املو�ضوعي واجلرائم املرتكبة با�ضتخدام 

املتفجرات والأ�ضلحة النارية وغريها من املواد اخلطرة، يف زاوية املوارد القانونية الوطنية يف املوقع.

ر الأدوات التي و�ضعتها عّدة وكالت دولية )بالدرجة الأوىل: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأ�ضلحة  وتوفِّ

الكيميائية، ووحدة الدعم املن�ضاأة حديثا لتنفيذ اتفاقية الأ�ضلحة البيولوجية، وكذلك املنظمة البحرية الدولية بعد اعتماد 

من قبيل الأدلة واأمثلة للتنفيذ وقوانني 
بروتوكول قمع الأعمال غري امل�رشوعة �ضد �ضلمة امللحة البحرية لعام 2005(،* 

منوذجية، امل�ضاعدة الإ�ضافية اإىل هيئات التنفيذ الوطنية. 

كامل  ت�ضمل  ل  ال�ضامل  الدمار  باأ�ضلحة  املت�ضلة  اجلرائم  تتناول  التي  اجلنائية  للقوانني  النموذجية  الأحكام  اأّن  ومع 

طيف متطلبات قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(، فاإنه ميكن الطلع عليها يف الأبواب التالية من الأحكام الت�رشيعية 

النموذجية ملكافحة الإرهاب التي و�ضعها فرع منع الإرهاب التابع للمكتب: الف�ضل 2، الباب 1، الفرع 2 )اجلرائم املت�ضلة 

بامللحة البحرية واملن�ضات الثابتة(؛ والف�ضل 2، الباب 1، الفرع 4 )اجلرائم املت�ضلة بالهجمات الإرهابية(؛ والف�ضل 2، 

الباب 1، الفرع 5 )اجلرائم املت�ضلة باملواد امل�ضعة/النووية واملرافق النووية(.

وكذلك و�ضعت منظمة حظر الأ�ضلحة الكيميائية �ضل�ضلة من الأدوات ترتاوح ما بني مناذج قوائم مرجعية وا�ضتبيانات 

.www.opcw.org :مل�ضاعدة الدول الأطراف يف مرحلة التنفيذ. وهذه الأدوات متاحة يف املوقع

ومع اأّن اأدوات منظمة حظر الأ�ضلحة الكيميائية تغطي اأكرث من مكافحة الإرهاب، فهي من�ضة مفيدة ل�ضاغة الن�ضو�ض 

املت�ضلة  اللتزامات  منظور  من  الإرهاب  مكافحة  م�ضاألة  تناول  يف  املهتمة  الوطنية  ال�ضلطات  من  وغريهم  الت�رشيعية 

باأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، ول �ضيما الأ�ضلحة الكيميائية.

يف  الإرهاب  ومكافحة  ال�ضـــامل  الدمار  اأ�ضـــلحة  بخ�ضـــو�ض  والتحليل  املتعمقة  املعلـــومات  من  املــزيد  يتوفر 

النميطة 8.

(LEG/ اعتمد يف 14 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2005 من قبل املوؤمتر الدبلوما�ضي ملراجعة معاهدات قمع الأعمال غري امل�رشوعة*

.CONF.15/21)
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متارين

•  هل لدى بلدك ت�رشيعات تتناول عدم انت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل؟ )راجع، اإذا اقت�ضى الأمر، التقارير التي اأر�ضلها 
بلدك اإىل جلنة القرار 1540(.

•  ما هي القيمة امل�ضافة لقرار جمل�ض الأمن 1540 )2004( من حيث ال�ضبكة الأو�ضع من ال�ضكوك الدولية التي ت�ضعى 
اإىل منع انت�ضار اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل؟ ناق�ض.

•  اإىل اأّي مدى ي�ضتطيع بروتوكول قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية لعام 2005 اأن 
ي�ضاعد يف تنفيذ قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(؟ قارن ما بني ال�ضكني، ل �ضيما الفقرة 2 من قرار جمل�ض الأمن 

1540 )2004( واأحكام التجرمي يف الربوتوكول.

اأ�صئلة التقييم

•  اإثر اعتماد قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(، هل تَغريَّ دور ال�ضكوك الدولية القائمة التي تتناول انت�ضار اأ�ضلحة 
الدمار ال�ضامل )مثل معاهدة عدم انت�ضار الأ�ضلحة النووية، واتفاقية حظر الأ�ضلحة الكيميائية، واتفاقية حظر تطوير 

واإنتاج وتخزين الأ�ضلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتوك�ضينية وتدمريها؟ اأو�ضح. 

• ما هو دور جلنة القرار 1540 فيما يت�ضل بقرار جمل�ض الأمن 1540؟

• ما هي �ضلة قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004( مبكافحة الإرهاب؟

• ما هي، وفقا مليثاق الأمم املتحدة، التبعات القانونية لعدم المتثال لقرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(؟

ف "اجلهة غري التابعة للدولة" يف قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(؟ • كيف تعرَّ

مراجع ملزيد من املطالعة

 Bosch, Olivia, and Peter van Ham, eds. Global Non-Proliferation and Counter-Terrorism: The  •
.Impact of UNSCR 1540. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2007

 Demeyere, Bruno. The proliferation of international nuclear law’s actors: resolution 1540  •
 and the Security Council’s fight against weapons of mass destruction falling into terrorists’

 hands, Working Paper, No. 82. Leuven, Belgium: Catholic University of Leuven, Institute for

.International Law, August 2005

مواد تكميلية

• قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004(

• منوذج طلب امل�ضاعدة من جلنة القرار 1540

• الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب البيولوجي والكيميائي )عر�ض اإي�ضاحي PowerPoint من اإعداد املكتب(
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2-1-4- قرار جمل�س الأمن 1624 )2005( ب�صاأن التحري�س على الإرهاب

مع اأّن جمل�ض الأمن تناول م�ضاألة التحري�ض على الإرهاب يف اثنني من قراراته، فاإّن قرار جمل�ض الأمن 1624 )2005( 

يركِّز على الأخ�ض على م�ضكلة التحري�ض.

ومع اأنه مل يعتمد مبوجب الف�ضل ال�ضابع، فاإنه:

يدعو جميع الدول اإىل اأن تعتمد من التدابري ما قد يكون لزما ومنا�ضبا ومتما�ضيا مع التزاماتها مبوجب القانون 

الدويل لكي:

)اأ( حتظر قانونا التحري�ض على ارتكاب العمل اأو الأعمال الإرهابية؛ 

)ب(  متنع مثل هذا ال�ضلوك؛

)ج( حترم من امللذ الآمن اأي اأ�ضخا�ض توجد ب�ضاأنهم معلومات موثوقة وذات �ضلة ت�ضكل اأ�ضبابـا جدية 

تدعو لعتبارهم مرتكبني لذلك الت�رشف.

وهذا اأكرث حتديدا بكثري من قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(، حيث يعلن جمل�ض الأمن:

اأن اأعمال واأ�ضاليب وممار�ضات الإرهاب منافية لأغرا�ض ومبادئ الأمم املتحدة واأن متويل الأعمال الإرهابية 

والتخطيط لها والتحري�ض عليها منافية لأغرا�ض ومبادئ الأمم املتحدة.

هذه  ومن  التحري�ض.  الإرهاب حتظر  ملكافحة  معيَّنة  �ضكوك  ثمة   ،)2005(  1624 الأمن  قرار جمل�ض  جانب  واإىل 

الإرهاب  اأعمال  لقمع  الدولية  والتفاقية  منها(،   4 املادة  )يف   
)6(

الرهائن اأخذ  ملناه�ضة  الدولية  التفاقية  ال�ضكوك 

 التي تطلب من الدول يف املادة 7 منها:
)7(

النووي

اإقليم كل منها لرتكاب اجلــرائم املذكورة يف  "اتخاذ جميع التدابري املمكنة [...] ملنع ومناه�ضة الإعــداد فــي 
املادة 2 داخل اأقاليمها اأو خارجها، مبا يف ذلك التدابري اللزمة حلظر قيام الأ�ضخا�ض واجلماعات واملنظمات 

يف اأقاليمها باأن�ضطة غري م�رشوعة [...] حتر�ض على ارتكابها".

التحري�س يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية

تن�ّض املادة 20 من العهد على:

اأن متنع قانونا اأي دعوة اإىل الكراهية الوطنية اأو العرقية اأو الدينية ت�ضكل حتري�ضا على التمييز اأو العداء اأو العنف.

http:// وي�ضدد التعليق العام 11 )1983( للخرباء امل�ضتقلني الذين يوؤلِّفون اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان )انظر املوقع

املادة 20  "لتفعيل  يلزم  اأنه  على  تنفيذه،  لر�ضد  بالعهد  اأن�ضئت عمل  التي   )www2.ohchr.org/arabic/index.htm

متاما قانون يو�ضح اأّن الدعاية والدعوة على النحو املبني فيها يتنافيان مع ال�ضيا�ضات العامة وين�ّض على فر�ض عقوبة 

منا�ضبة يف حالة انتهاكها. ولذلك فاإّن اللجنة ترى اأّن الدول الأطراف التي مل تفعل ذلك بعد ينبغي اأن تتخذ التدابري 

اللزمة للوفاء باللتزامات الواردة يف املادة 20، وينبغي لها بالذات اأن متتنع عن اأيِّ دعوة اأو دعاية من هذا القبيل".

قرار اجلمعية العامة 177/61، املرفق.
 )6(

قرار اجلمعية العامة 290/59، املرفق.
 )7(
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ول تن�ض التفاقية الدولية ملناه�ضة اأخذ الرهائن ول التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي على اأّن احلظر 

اأو العقوبة ب�ضاأن التحري�ض على ارتكاب اجلرائم الإرهابية يجب اأن تكون ذات طابع جنائي. ولكن من ال�ضعب ت�ضوُّر 

اأن يُجدي توقيع جزاء غري عقابي على جماعات اإرهابية �رشية. ويعرتف عدد من ال�ضكوك الدولية باأّن التحري�ض على 

اجلرمية ميكن جترميه يف حد ذاته. )انظر مثل الفقرة 3 )هـ( من املادة 25 من النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية 

 وكذلك الفقرة 1 )ج( )3( من املادة 3 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار غري امل�رشوع يف 
)8(

الدولية يف روما

)9(
املخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 1988(.

املنظور الإقليمي ب�صاأن جترمي التحري�س: اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�صاأن منع الإرهاب

 حيز النفاذ يف حزيران/يونيه 2007. ومن تدابريها الوقائية اإ�ضافة 
*
دخلت اتفاقية جمل�ض اأوروبا ب�ضاأن منع الإرهاب

التحري�ض العام على ارتكاب عمل اإرهابي اإىل قائمة اجلرائم.

وتعّرف املادة 5 من التفاقية "التحري�ض العلني على ارتكاب جرمية اإرهابية" على اأنه

"بث ر�ضالة اإىل النا�ض، اأو اإتاحتها لهم بطريقة اأخرى، بق�ضد التحري�ض على ارتكاب جرمية اإرهابية، حيثما ت�ضبب 
ذلك ال�ضلوك، �ضواء اأح�ّض اأم مل يح�ّض مبا�رشة على ارتكاب جرائم اإرهابية، يف ن�ضوء خطر ارتكاب جرمية اأو اأكرث 

من ذلك القبيل".

اأّن هذه هي  ولكن مبا  الدينية.  اأو  العن�رشية  اأو  الوطنية  الكراهية  على  القائم  التحري�ض  على  التفاقية  تقت�رش  ول 

الأ�ضباب الرئي�ضية التي تُ�ضتخدم حاليا لتجنيد اجلماعات الإرهابية، فاإّن التفاقية تنّفذ على نحو فّعال ال�ضرتاط الوارد 

�ض على العنف.  يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية الذي يق�ضي بحظر الدعوة اإىل الكراهية التي حترِّ

ويجب اأن متتثل التفاقية اأي�ضا ملا تق�ضي به املادة 19 من العهد، التي تن�ض على اأّن "لكل اإن�ضان احلق يف اعتناق ما ي�ضاء 

من اآراء دون تدخل واأّن لكل اإن�ضان حق يف حرية التعبري. وي�ضمل هذا احلق حريته يف التما�ض خمتلف �رشوب املعلومات 

والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل اآخرين [...]".

ول تنطبق جرمية التحري�ض يف التفاقية اإل على التحري�ض العلني على ارتكاب اأفعال جنائية يحددها القانون بو�ضوح، 

تبعة جنائية على جمرد  ارتكاب جرمية ما، ولذلك ل ترتتب  للتحري�ض على  بالق�ضد اجلنائي املحّدد  عندما ترتكب 

الإتيان بت�رشف م�ضتهرت اأو الت�ضبب يف وقوع نتائج غري متوقعة. ويف �ضوء تلك ال�ضمانات، تبدو جرمية التحري�ض مت�ضقة 

مع الفقرة 3 من املادة 19 من العهد، التي تن�ض على ما يلي:

املادة واجبات وم�ضوؤوليات خا�ضة. وعلى ذلك يجوز  الفقرة 2 من هذه  املن�ضو�ض عليها يف  ت�ضتتبع ممار�ضة احلقوق 

اإخ�ضاعها لبع�ض القيود ولكن �رشيطة اأن تكون حمّددة بن�ض القانون واأن تكون �رشورية:

)اأ( لحرتام حقوق الآخرين اأو �ضمعتهم؛

)ب(  حلماية الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�ضحة العامة اأو الآداب العامة.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2187، الرقم 38544.
 )8(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1582، الرقم 27627.
 )9(

جمل�ض اأوروبا، جمموعة املعاهدات، الرقم 196.
*
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ويف عام 2005، وعمل بتوجيه املجل�ض، اأعّدت جلنة مكافحة الإرهاب التقرير الأول عن تنفيذ القرار 1624 )2005( 

الن�ض  بذلك عن طريق  تقوم  التحري�ض  التي حتظر  املُبلغة  الدول  معظم  اأّن  اإىل  التقرير  وي�ضري   .(S/2006/737)

�ض على ارتكاب عمل اإرهابي. واأ�ضارت دول اأخرى اإىل اأن الت�ضالت  �رشاحة على جترمي اإ�ضدار بيانات علنية حترِّ

اأو التما�ض ارتكابها. ومعظم  اأو احلث عليها  اإرهابية  اإذا بلغت حد الن�ضح بارتكاب اأعمال  اخلا�ضة تكون م�ضمولة 

اأ�ضكال احلظر تفر�ض م�ضوؤولية جنائية دون النظر اإىل ما اإذا كان العمل الإرهابي قد �رشع يف ارتكابه اأم ارتُكب بالفعل، 

وهذا من �ضاأنه اأن ي�ضاعد على �ضد الفجوة الناجمة عن طابع رد الفعل الذي تت�ضم به ال�ضكوك املت�ضلة بالإرهاب. ويف 

عام 2008، اأعدت جلنة مكافحة الإرهاب تقريرا ثانيا (S/2008/29) يحتوي على معلومات تلقتها من دول اأع�ضاء 

اإ�ضافية.

اأدوات

لدى �ضوغ الت�رشيعات ب�ضاأن اجلرائم املت�ضلة بالتحري�ض ثم تطبيقها بعد ذلك، ينبغي اأن تتذكر الدول �رشورة احرتام 

التزامات حقوق الإن�ضان احرتاما كامل، وخ�ضو�ضا احلقوق يف حرية التعبري وحرية النتماء النقابي وحرية املعتقد، كما 

هي مبينة يف ال�ضكوك الدولية املعمول بها.

ها  وقد مت التطرق اإىل مهمة جترمي التحري�ض على الإرهاب املعقدة يف ورقة العمل ب�ضاأن امل�ضاعدة التقنية، التي اأعدَّ

فرع منع الإرهاب التابع للمكتب، وهي بعنوان: منع الأفعال الإرهابية: ا�ضرتاتيجية للعدالة اجلنائية تطبق �ضيادة القانون 

يف تنفيذ �ضكوك الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهــاب. انظر، على وجه اخل�ضو�ض اجلزء باء -1 )ز(.

الأحكام  من   2 الف�ضل  من   2 الباب  يف   21 املادة  يف  بتعليقات(  )م�ضفوع  التحري�ض  منوذجي جلرمية  تعريف  وثمة 

الت�رشيعية النموذجية ملكافحة الإرهاب التي و�ضعها املكتب، كما يلي:

كل من يوزع ر�ضالة، اأو يتيحها للجمهور باأي �ضكل اآخر، بق�ضد التحري�ض على ارتكاب عمل اإرهابي، عندما ي�ضبب 

مثل هذا الت�رشف، �ضواء ح�ض اأم مل يح�ض مبا�رشة على ارتكاب عمل اإرهابي، احتمال ارتكاب واحد اأو اأكرث من 

مثل تلك الأعمال، يعاقب [بعقوبات تاأخذ يف احل�ضبان خطورة طابع تلك اجلرائم].

وثمة اأمثلة لت�رشيعات وطنية جتّرم التحري�ض متاحة اأي�ضا اإلكرتونيا من خلل املوارد القانونية الإلكرتونية ب�ضاأن الإرهاب 

الدويل التي و�ضعها املكتب.

متارين

•  هل لدى بلدك ت�رشيعات جتّرم التحري�ض على الإرهاب؟ اإذا مل يكن الأمر كذلك، هل جتّرم التحري�ض على 
الأعمال الإجرامية عموما؟

• �ضع قائمة بحقوق الإن�ضان التي ت�ضملها، يف راأيك، اأي ت�رشيعات حملية جتّرم التحري�ض على الإرهاب.

اإنفـــاذ القـــانون اإيجـــاد و�ضــــائل فعــــالة ملعاجلة  يف ال�ضــنوات الأخــرية، كـــان من الأهـــداف الع�ضـــرية يف جمـــال 

م�ضاألة التحري�ض على الإرهاب على الإنرتنت. وحتتوي النميطة 10 على معلومات متعمقة عن هذا املو�ضوع 

املحدد.
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• ناق�ض قراري جمل�ض الأمن 1373 )2001( و1624 )2005( يف منع الإرهاب والتحري�ض على الإرهاب.

فـة يف اتفاقية جمل�ض اأوروبا ملنع الإرهاب. هل ترى اأّن التعريف ي�ضمل  •  حلل جرمية "التحري�ض العلني" كما هي معرَّ
د تلك الأجزاء من  جميع العنا�رش اللزمة لتجرمي التحري�ض على نحو فعال يف الت�رشيعات املحلية يف بلدك؟ حدِّ

التعريف التي توفر �ضمانات فيما يتعلق بحقوق الإن�ضان.

اأ�صئلة التقييم

• هل يعّرف قرار جمل�ض الأمن 1624 )2005( جرمية التحري�ض؟

• ما هي ال�ضلة بني قرار جمل�ض الأمن 1624 )2005( والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية؟

•  كيف يتناول العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية، اإىل جانب ال�ضوابق الق�ضائية لدى جلنة حقوق الإن�ضان، م�ضاألة 
التحري�ض؟ هل توفر هذه ال�ضكوك مبادئ توجيهية يف �ضياغة الت�رشيعات ب�ضاأن جرمية التحري�ض؟

مراجع ملزيد من املطالعة

 Council of Europe. "Apologie du Terrorisme" and "Incitement to Terrorism". Strasbourg, France:  •
.Council of Europe Publishing, 2004

مواد تكميلية

• ن�ض قرار جمل�ض الأمن 1624 )2005(
• املادة 20، العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية

• التعليق العام 11، جلنة حقوق الإن�ضان

2-2- ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب بالتف�ضيل

البحرية  واملنظمة  املدين،  للطريان  الدولية  واملنظمة  املتحدة،  الأمم  برعاية  املعتمدة  2-2-1- املعاهدات 

الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية

اإّن اأحد اأركان الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب هو جمموعة من 16 �ضكا عامليا ملكافحة الإرهاب اعتمدتها 

الأمم املتحدة ووكالتها املتخ�ض�ضة بني عامي 1963 و2005.

ويف هذا الباب، تُرتَّب ال�ضكوك العاملية وعددها 16 يف جمموعات فرعية على اأ�ضا�ض تركيزها املو�ضوعي واجلهات 

الوديعة لها. وهنالك لكل منها ملحة عامة عن حمتوياتها الرئي�ضية م�ضحوبة مبعلومات عن حالة ت�ضديقها وتفا�ضيل 

املوقع  يف  متاحة  ثة  معلومات حمدَّ وهنالك  فقط.  لع  الطِّ لأغرا�ض  م  يُقدَّ الت�ضديق  )و�ضجل  لها  املودعة  اجلهات 

ال�ضبكي للمكتب(.
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وتوفر الأدوات التالية م�ضدرا مف�ضل للمعلومات عن ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب، وهي متاحة كلها مبا�رشة 

على اخلط.

• املوارد الإلكرتونية لدى املكتب ب�ضاأن الإرهاب الدويل: ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب

ر اإمكانية الو�ضول اإىل ن�ضو�ض جميع �ضكوك مكافحة الإرهاب وعددها 16 يف جميع اللغات الر�ضمية يف  وهي توفِّ

ر اأي�ضا اإمكانية الو�ضول املبا�رش اإىل ال�ضجل الر�ضمي للجهات الوديعة. الأمم املتحدة، كما توفِّ

• قاعدة بيانات الت�ضديق على ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب لدى املكتب

وهي جزء اأ�ضا�ضي من املوارد الإلكرتونية لدى املكتب التي تتناول الإرهاب الدويل. وهي متكن القارئ من القيام 

بعمليات بحث متعددة بح�ضب البلد واملنطقة وال�ضك والتاريخ.

www. املوقع  يف  )متاحة  الإرهاب  ملكافحة  الدولية  التفاقيات  لتنفيذ  مواد  جمموعة  الكومنولث.  •  اأمانة 
)thecommonwealth.org

وهي جمموعة وا�ضعة من الوثائق توفر ا�ضتعرا�ضات متعمقة ملتطلبات املعاهدات. وهي تقدم اأحكاما منوذجية فيما 

يتعلق بكل معاهدة )باأ�ضلوب �ضياغي ملئم جدا للبلدان التي تعتمد القانون امل�ضرتك(. وت�ضمل املجموعة جميع 

ال�ضكوك املعتمدة حتى عام 1999.

ال�ضكوك املتعلقة بالطريان املدين

حتتوي النميطة 7 على معلومات متعمقة وحتليل ومواد تدريبية بخ�ضو�ض الإرهاب املت�ضل بالطريان.

الدويل يف الأعوام 1963 و1970  التي و�ضعتها منظمة الطريان املدين  بالإرهاب هي  ال�ضلة  اأ�ضبق التفاقيات ذات 

و1971 رّدا على عمليات اختطاف الطائرات.

 تُقّرر اإجراءات ب�ضاأن اإعادة الطائرة 
)10(

فالتفاقية املتعلقة باجلرائم وبع�ض الأعمال الأخرى املرتكبة على منت الطائرات

ومعاملة الرّكاب واأفراد الطاقم بعد حدوث عملية غري م�رشوعة لتحويل م�ضارها. كما اإنها تقت�ضي من الدولة املتعاقدة 

اأن تقّرر وليتها الق�ضائية من اأجل املعاقبة على اجلرائم التي تُرتكب على منت الطائرات امل�ضّجلة يف تلك الدولة، 

ولكنها ل تقّرر اأّي جرائم تكون الدول الأطراف ملزمة بفر�ض عقوبات عليها. ول ي�ضرتط تعريف اأي �ضلوك معنّي يعّر�ض 

للخطر �ضلمة طائرة ما اأو الأ�ضخا�ض على متنها باأنه جرمية. علوة على ذلك، فاإن ا�ضرتاط اإقرار الولية الق�ضائية 

ل يُطّبق اإل على الأفعال التي تُرتكب على منت طائرة اأثناء طريانها، الذي يُعّرف باأنه ممتد من حلظة ت�ضغيل القدرة 

لغر�ض الإقلع وحتى حلظة انتهاء �ضوط الهبوط.

التفاقية نافذة وفيها 185 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

الأمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل

 999 University Street, Montreal,

 Quebec H3C 5H7, Canada

Website: www.icao.int

اأما ال�ضكوك اللحقة ذات ال�ضلة بالطريان فقد جاءت كردود فعل تدريجية على عمليات اختطاف الطائرات حينذاك. 

 من الدول الأطراف اأن تفر�ض عقوبات على ت�رّشف 
)11(

وتقت�ضي اتفاقية قمع ال�ضتيلء غري امل�رشوع على الطائرات

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 704، الرقم 10106.
 )10(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 860، الرقم 12325.
 )11(
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اأي �ضخ�ض على منت طائرة اأثناء الطريان "ي�ضتويل على تلك الطائرة اأو ميار�ض ال�ضيطرة عليها بطريقة غري م�رشوعة 

بالقّوة اأو بالتهديد بها اأو باأّي �ضكل اآخر من اأ�ضكال التخويف." وتعترب التفاقية اأن طائرة ما اأثناء الطريان يف "اأي وقت 

من اللحظة التي تُغلق فيها جميع الأبواب اخلارجية عقب �ضعود الركاب على متنها وحتى اللحظة التي يُفتح فيها اأّي 

من تلك الأبواب للرتّجل منها".

التفاقية نافذة وفيها 185 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

حكومات الحتاد الرو�ضي، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ال�ضمالية، والوليات املتحدة الأمريكية.

 بعد تدمري اأربع طائرات مدنية 
)12(

اعتمدت اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوّجهة �ضد �ضلمة الطريان املدين

على الأر�ض يف ال�رشق الأو�ضط يف اأيلول/�ضبتمرب 1970. وهي تقت�ضي جترمي الهجمات على الطائرات "اأثناء اخلدمة" 

)مفهوم اأو�ضع من مفهوم "اأثناء الطريان"(، وهو الوقت املعّرف يف الفقرة )ب( من املادة 1 باأنه "من بداية مرحلة اإعداد 

الطائرة متهيدا للطريان، من ِقبل املوظفني الأر�ضيني اأو من ِقبل طاقم الطائرة لرحلة معّينة، ولغاية اأربع وع�رشين 

�ضاعة بعد اأّي هبوط". وتقت�ضي الفقرتان )اأ( و)د( من املادة 1 اأي�ضا جترمي اأّي عمل من اأعمال العنف جتاه اأّي �ضخ�ض 

على منت الطائرة اأثناء طريانها، واأّي اإ�رشار مبرافق امللحة اجلّوية اأو اأّي تدّخل فيها يُحتمل اأن يُعّر�ض للخطر �ضلمة 

الطائرة اأثناء طريانها.

التفاقية نافذة وفيها 188 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

حكومات الحتاد الرو�ضي، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�ضمالية، والوليات املتحدة الأمريكية.

اعتمد الربوتوكول املتعلق بقمع اأعمال العنف غري امل�رشوعة يف املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل، املكمل 

 عقب وقوع هجمات �ضد امل�ضافرين 
)13(

لتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة الطريان املدين

يف املطارات يف فيينا وروما ويف اأماكن اأخرى يف الثمانينات. وهو يقت�ضي جترمي اأعمال العنف التي يُحتمل اأن 

اأو  اأو مرافق  اإ�ضابة خطرية، يف املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل، وتدمري طائرات  اأو  اأّي وفاة  ت�ضّبب 

اإحلاق اأ�رشار خطرية بها، اإذا كانت تلك الأعمال تُعّر�ض للخطر، اأو يُحتمل اأن تُعّر�ض للخطر، ال�ضلمة يف املطار. 

ويقت�رش توقيع هذا الربوتوكول على الدول التي هي اأطراف يف اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد 

�ضلمة الطريان املدين.

التفاقية نافذة وفيها 169 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

حكومات الحتاد الرو�ضي، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�ضمالية، والوليات املتحدة الأمريكية.

التدابري  تّتخذ  اأن  الطرف  الدولة  من   
)14(

ك�ضفها بغر�ض  البل�ضتيكية  املتفّجرات  بتمييز  اخلا�ضة  التفاقية  وتقت�ضي 

اللزمة ملراقبة املتفّجرات التي ل حتتوي على مواد كيميائية متطايرة ُعر�ضة للك�ضف باملعّدات املا�ضحة. ول �رشورة 

لأن تكون تلك التدابري ذات طبيعة عقابية. كما اأنها ل تت�ضمن اأّي اآلية تعاون يف جمال العدالة اجلنائية.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 974، الرقم 14118.
 )12(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1589، الرقم 14118.
 )13(

الوثيقة S/22393، املرفق الأول؛ انظر الوثائق الر�ضمية ملجل�ض الأمن، ال�ضنة ال�ضاد�ضة والأربعون، ملحق كانون الثاين/يناير و�ضباط/
 )14(

فرباير واآذار/مار�ض 1991.
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التفاقية نافذة وفيها 143 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

الأمني العام ملنظمة الطريان املدين الدويل

999 University Street, Montreal,

Quebec H3C 5H7, Canada

Website: www.icao.int

ال�ضكوك املتعلقة بو�ضع ال�ضحايا

 )15(
تق�ضي اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�ضخا�ض املتمّتعني بحماية دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوما�ضيون،

على  وكذلك  اأ�رشهم،  واأفراد  اخلارجية  ووزراء  الدول  روؤ�ضاء  على  عنيفة  اعتداءات  اأّي  الأطراف  الدول  باأن جتّرم 

م�ضطلح  على  الطلع  وميكن  خا�ضة.  حماية  يف  باحلق  الدويل  القانون  مبوجب  املتمّتعني  الدبلوما�ضيني  املوظفني 

"املوظفون الدبلوما�ضيون" والظروف التي يحق لهم يف ظلها التمّتع برتتيبات حماية خا�ضة، يف اتفاقية فيينا للعلقات 
 ويف حني تق�ضي اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�ضخا�ض املتمّتعني بحماية 

)16(
الدبلوما�ضية لعام 1961.

دولية، مبن فيهم املوظفون الدبلوما�ضيون، بتجرمي العتداءات على الأ�ضخا�ض املتمّتعني باحلماية، فهي ل ت�ضمل )اأو 

حتدد( ما اإذا كان يجب اأن يت�ضّمن الق�ضد اجلنائي اللزم العلم بو�ضع ال�ضحية امل�ضمول باحلماية.

التفاقية نافذة وفيها 173 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

الأمني العام للأمم املتحدة

ق�ضم املعاهدات/مكتب ال�ضوؤون القانونية

 United Nations, New York, NY 10017, United States

Website: http://untreaty.un.org

الدبلوما�ضيني  املوظفني  ل  �ضخ�ض،  لأّي  توقيف  اأّي  بتجرمي  فتق�ضي  الرهائن،  اأخذ  ملناه�ضة  الدولية  التفاقية  اأما 

فح�ضُب، اأو احتجازه اأو التهديد بقتله اأو اإيذائه اأو ال�ضتمرار يف احتجازه، من اأجل اإجبار اأّي دولة اأو منظمة دولية اأو 

اأ�ضخا�ض اأو �ضخ�ض ما على فعٍل ما اأو المتناع على فعٍل ما. لكن هذه التفاقية ل تتناول �ضوى اأفعال الحتجاز وما 

يت�ضل بها من تهديدات، ولي�ض ما يرتتب على ذلك من وفاة اأو اإ�ضابة؛ كما اأنها ل تُطّبق اإل عندما يكون هناك بُعد 

دويل يف احلدث الواقع. اأما اأفعال اأخذ الرهائن التي تنطبق عليها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبرتوكولتها الإ�ضافية 

فهي م�ضتثناة من نطاق تطبيق التفاقية الدولية ملناه�ضة اأخذ الرهائن.

التفاقية نافذة وفيها 167 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

الأمني العام للأمم املتحدة

ق�ضم املعاهدات/مكتب ال�ضوؤون القانونية

United Nations

New York, NY 10017, United States

Website: http://untreaty.un.org

قرار اجلمعية العامة 3166 )د-28(، املرفق.
 )15(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 500، الرقم 7310.
 )16(
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ال�ضكوك املتعلقة بالتفجريات الإرهابية ومتويل الإرهاب والإرهاب النووي

 ي�ضري فقط اإىل الهجمات بالقنابل، فهي ت�ضري اأي�ضا 
)17(

مع اأّن عنوان التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

اإىل اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل حيث تقت�ضي جترمي القيام عن عمٍد بو�ضع جهاز متفجر اأو غريه من الأجهزة املميتة اأو 

با�ضتعماله بق�ضد اإزهاق اأرواح اأو اإحداث اإ�ضابات بدنية خطرية اأو خ�ضائر اقت�ضادية فادحة. ويعّرف اجلهاز املتفّجر 

اأو غريه من الأجهزة املميتة باأنه: اأّي اأ�ضلحة اأو اأجهزة متفّجرة اأو حارقة م�ضّممة لإزهاق الأرواح اأو لديها القدرة على 

اإزهاقها اأو لإحداث اإ�ضابات بدنية خطرية؛ اأو اأ�رشار مادية ج�ضيمة؛ اأو اأّي �ضلح اأو جهاز م�ضّمم لإزهاق الأرواح اأو 

لديه القدرة على اإزهاقها اأو لإحداث اإ�ضابات بدنية خطرية اأو اأ�رشار مادية ج�ضيمة نتيجة اإطلق اأو ن�رش اأو تاأثري 

املواد الكيميائية ال�ضامة، اأو العوامل البيولوجية اأو التك�ضينات، اأو املواد املماثلة اأو الإ�ضعاع اأو املواد امل�ضّعة. ولكن هذه 

التفاقية ل حتكم اأن�ضطة القوات امل�ضلحة اأثناء نـزاع م�ضلّح.

التفاقية نافذة وفيها 164 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

الأمني العام للأمم املتحدة

ق�ضم املعاهدات/مكتب ال�ضوؤون القانونية

 United Nations, New York, NY 10017, United States

Website: http://untreaty.un.org

 باأن جترم الدول الأطراف ت�رّشف اأي �ضخ�ض يقوم:
)18(

تقت�ضي التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب

بنّية  اأموال  جمع  اأو  بتقدمي  وباإرادته،  م�رشوع،  غري  وب�ضكل  مبا�رشة،  غري  اأو  مبا�رشة  كانت،  و�ضيلة  باأي    [...]

ا�ضتخدامها، اأو هو يعلم اأنها �ضت�ضتخدم كلّيا اأو جزئيا، للقيام:

)اأ(  بعمل ي�ضّكل جرمية يف نطاق اإحدى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف املحدد يف هذه املعاهدات؛ اأو

)ب(  باأي عمل اآخر يهدف اإىل الت�ضّبب يف موت �ضخ�ض مدين اأو اأّي �ضخ�ض اآخر، اأو اإ�ضابته بجروح بدنية 

ج�ضيمة، عندما يكون هذا ال�ضخ�ض غري م�ضرتك يف اأعمال عدائية يف حالة ن�ضوب نـزاع م�ضلح، عندما يكون 

غر�ض هذا العمل، بحكم طبيعته اأو يف �ضياقه، موّجها لرتويع ال�ضكان، اأو لإرغام حكومة اأو منظمة دولية على 

القيام باأي عمل اأو المتناع عن القيام به.

وتت�ضّمن التفاقية اجلرائم املعاَقب عليها يف نطاق ت�ضعة من ال�ضكوك العاملية ذات ال�ضلة بالإرهاب ال�ضابقة باعتبارها 

اأفعال يحظر تقدمي الأموال اأو جمعها من اأجلها.

ومع اأن بنية التفاقية و�ضيغتها اللغوية ت�ضبه بنية و�ضيغة التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، فاإن 

تقريبا. وهي حتّقق هذه  اإرهابي  اعتداء  ت�ضبق كل  التي  والإعداد  التخطيط  تتناول عمليات  اأنها  تاأتي من  اأهميتها 

النتيجة بو�ضيلتني: فهي، بدل من حظر �ضكل مّعني من اأ�ضكال العنف املرتبط بالإرهاب، جتّرم اأعمال الإعداد والدعم 

اللوج�ضتية غري العنيفة التي تتيح الإمكانية لقيام جماعات اإرهابية، وكذلك حلدوث عمليات اإرهابية، خطرية ال�ضاأن، 

وتزيل اأّي لَب�ض بالن�ض �رشاحة على اأنه لي�ض من اللزم اأن يوؤدي توفري الأموال اأو جمعها املحظورين اإىل عمل من 

اأعمال العنف. ولن يتاأتى الوفاء بكل املعايري الدولية املنطبقة على متويل الإرهاب وفاًء تاما اإل بت�رشيعات جترم الفعل 

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2149، الرقم 37517.
 )17(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2178، الرقم 38349.
 )18(
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اجلنائي املن�ضو�ض عليه يف التفاقية، ل بالتعويل على التواطوؤ والتاآمر وغ�ضل الأموال اأو غري ذلك من اجلرائم اخلا�ضة 

بتمويل الإرهاب على التحديد.

التفاقية نافذة وفيها 173 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

الأمني العام للأمم املتحدة

ق�ضم املعاهدات/مكتب ال�ضوؤون القانونية

 United Nations, New York, NY 10017, United States

Website: http://untreaty.un.org

تعّرف التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي اجلرمية مبوجب هذه التفاقية على اأنها: حيازة اأو ا�ضتعمال 

مواد اإ�ضعاعية اأو متفّجرا نوويا اأو جهاز ن�رش اإ�ضعاعات بق�ضد الت�ضّبب يف حالت موت اأو اإ�ضابات بدنية خطرية اأو 

اأ�رشار جوهرية باملمتلكات اأو بالبيئة؛ وا�ضتعمال مواد اإ�ضعاعية اأو جهاز اإ�ضعاعي، اأو ا�ضتعمال مرفق نووي اأو الإ�رشار 

به على نحو يوؤدي اإىل خماطر اإطلق مواد اإ�ضعاعية بق�ضد الت�ضّبب يف حالت موت اأو اإ�ضابات بدنية خطرية اأو اأ�رشار 

جوهرية باملمتلكات اأو بالبيئة، اأو بق�ضد اإجبار �ضخ�ض طبيعي اأو اعتباري اأو منظمة دولية اأو دولة على فعل اأي عمل 

اأو المتناع عن فعله.

اأ�ضد مما حتدثه  اأذى  وترّكز هذه اجلرائم على نحو �رشيح على الأجهزة النووية املرّكبة خ�ضي�ضا للت�ضّبب باإحداث 

 مع اأن 
)20(

 وتعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية،
)19(

الأجهزة املذكورة يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية

التفاقية والتعديل عام 2005 يحتويان اأي�ضا على اأحكام حتظر ا�ضتعمال هذه املواد لغر�ض اإحداث اأذى، اأو �رشقتها 

اأو �ضلبها اأو اختل�ضها، اأو احل�ضول عليها باأي و�ضيلة اأخرى غري قانونية، وكذلك اللجوء اإىل التهديد فيما يتعلق بهذه 

اأن يراجع اخلرباء هذه التعاريف بعناية  الأغرا�ض. ويعرف ال�ضكان كلهما امل�ضطلحات امل�ضتخدمة فيهما، ويجب 

لكّن  النووي"،  "املرفق  التفاقيتان معا على حماية  تن�ض  املثال،  �ضبيل  اللزمة. وعلى  الت�رشيعات  اأثناء عملية �ضوغ 

هذا امل�ضطلح معّرف ب�ضيغة خمتلفة يف هذين ال�ضّكني. وبناء عليه، قد يرغب خرباء ال�ضياغة القانونية الوطنيون 

يف الت�ضاور مع م�ضت�ضارين قانونيني من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ومن الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية بغية اجتناب حالت الت�ضارب والزدواجية يف الت�رشيعات الداخلية املنفذة لهذين ال�ضكني.

التفاقية نافذة وفيها 65 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

الأمني العام للأمم املتحدة

ق�ضم املعاهدات/مكتب ال�ضوؤون القانونية

 United Nations, New York, NY 10017, United States

Website: http://untreaty.un.org

انظر النميطة 5 للطلع على معلومات متعمقة وحتليل ومواد تدريبية تتناول متويل الإرهاب.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1456، الرقم 24631.
 )19(

اعتمد يف 8 متوز/يوليه 2005 من قبل املوؤمتر املعني بالنظر يف التعديلت املقرتحة على اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية، 
 )20(

واعتمادها.
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ال�ضكوك املتعلقة بامللحة البحرية واملن�ضات الثابتة

جتمع اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية بني العديد من الأحكام التي ا�ضتُحدثت 

يف العقود ال�ضابقة من اأجل الت�ضدي للهجمات على الطائرات. وقد اعتمدت عقب اختطاف باخرة الرحلت البحرية 

Achille Lauro يف البحر املتو�ضط وقتل راكب على متنها يف عام 1985. ويق�ضي التفاق بتجرمي ال�ضتيلء على اأي 

�ضفينة، اأو اإحلاق �رشر بها اأو مبا حتمله على متنها، مما يُحتمل اأن يعّر�ض للخطر �ضلمة ملحتها؛ اأو اإدخال اأجهزة 

اأو مواد قد تعّر�ض ال�ضفينة للخطر؛ اأو تعري�ض �ضلمة امللحة للخطر باإحلاق �رشر ج�ضيم مبرافق امللحة واإ�ضابة اأي 

�ضخ�ض اأو قتله فيما يتعلق بارتكاب اجلرائم ال�ضابق ذكرها. 

التفاقية نافذة وفيها 156 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

الأمني العام للمنظمة البحرية الدولية

 4 Albert Embankment

 London SE1 7SR

 United Kingdom

Website: www.imo.org

مدى 
 
القائمة يف اجلرف القاري الثابتة  ويو�ضع بروتوكول قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة املن�ضات 

الت�رشفات التي يتعني جترميها فيما يتعلق باملن�ضات الثابتة.

الربوتوكول نافذ وفيه 145 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للربوتوكول هي كما يلي:

الأمني العام للمنظمة البحرية الدولية

 4 Albert Embankment

 London SE1 7SR

 United Kingdom

Website: www.imo.rog

قمع  اتفاقية  من  بكل  امللحقني  الربوتوكولني  على  الدولية،  البحرية  املنظمة  برعاية  عام 2005،  التفاو�ض يف  جرى 

الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية والربوتوكول امللحق بها. وين�ض هذان ال�ضكان على اأنه حني 

يبداأ �رشيانهما بعد توفر العدد اللزم من العتمادات يجب اجلمع بينهما وبني ال�ضّكني ال�ضابقني. ويجّرم التفاقان 

اجلديدان اأفعالً اإ�ضافية، ومنها: ا�ضتخدام مواد اأو اأ�ضلحة، متفّجرة اأو اإ�ضعاعية اأو بيولوجية اأو كيميائية اأو نووية، �ضد 

حتتوي النميطة 8 على معلومات متعمقة وحتليل ومواد تدريبية تتناول الإرهاب النووي.

حتتوي النميطة 7 على معلومات متعمقة وحتليل ومواد تدريبية تتناول الإرهاب البحري.
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�ضفينة اأو ت�رشيفها منها بطريقة يُحتمل اأن ت�ضّبب وفاة اأو اإ�ضابة فادحة اأو �رشرا ج�ضيما؛ اأو ت�رشيف مواد خطرة اأو 

موؤذية يُحتمل اأن ت�ضّبب وفاة اأو اإ�ضابة فادحة اأو �رشرا ج�ضيما؛ اأو ا�ضتخدام �ضفينة بطريقة ت�ضّبب وفاة اأو اإ�ضابة فادحة 

اأو �رشرا ج�ضيما؛ اأو التهديد بفعل ذلك.

ومن �ضاأن بروتوكول عام 2005 امللحق باتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية اأن 

يفتح اآفاقا جديدة يف جمال مكافحة اجلرائم املرتكبة يف البحر عندما يدخل حيز النفاذ. ولدى تو�ضيع نطاق ال�ضلوك 

الواجب جترميه، اأ�ضاف الربوتوكول اأحكاما حمددة ملكافحة الإرهاب اإىل جانب جرائم تت�ضل بانت�ضار اأ�ضلحة الدمار 

ال�ضامل. ومن اجلوانب احلا�ضمة اأنه اأ�ضاف اإطارا قانونيا ميكن �ضلطات الدول من اعتلء منت ال�ضفن يف عر�ض البحر 

عندما ي�ضتبه يف اأنها ارتكبت اأيا من اجلرائم املقررة حديثا. الربوتوكول لي�ض نافذا وفيه 11 دولة طرفا.

وبروتوكول عام 2005 امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة املن�ضات الثابتة القائمة يف 

لي�ض نافذا وفيه ت�ضع دول اأطراف.
 
اجلرف القاري

معلومات اجلهة الوديعة لكل الربوتوكولني هي كما يلي:

الأمني العام للمنظمة البحرية الدولية

 4 Albert Embankment

 London SE1 7SR

 United Kingdom

Website: www.imo.org

ال�ضكوك املتعلقة باحلماية املادية للمواد النووية )الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

تن�ضئ اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية التزامات بخ�ضو�ض حماية ونقل مواد حمددة اأثناء النقل النووي الدويل. 

وتقت�ضي من كل دولة من الدول الأطراف اأن جتّرم القيام على نحو غري م�رشوع مبناولة املواد النووية اأو التهديد بها؛ 

اأو �رشقة هذه املواد اأو اأي �رشب اآخر غري م�رشوع حليازتها اأو طلبها على اأي نحو اآخر غري م�رشوع؛ اأو التهديد بحيازتها 

على نحو غري م�رشوع من اأجل اإجبار �ضخ�ض اأو منظمة دولية اأو دولة على اأمر ما. وت�ضتمل التفاقية على اآليات للتعاون 

الدويل على غرار ال�ضكوك الأخرى املدرو�ضة يف هذا الباب.

التفاقية نافذة وفيها 142 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتفاقية هي كما يلي:

املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5

A-1400 Vienna, Austria

Website: www.iaea.org

 للطلع على معلومات متعمقة وحتليل ومواد تدريبية تتناول الإطار القانوين للحماية املادية للمواد النووية، 

انظر النميطة 8.
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اأن  اأو للتدّخل فيه يحتمل  اأعمال موّجهة �ضد مرفق نووي  اأي  وتعديل اتفاقية احلماية املاّدية للمواد النووية يجّرم 

ت�ضبب اإ�ضابة فادحة اأو �رشرا خطريا، ونقل هذه املواد اإىل دولة ما اأو منها من دون اإذن قانوين، وطلب احل�ضول على 

مواد نووية بالتهديد بالقوة اأو با�ضتعمالها، والتهديد با�ضتعمال هذه املواد للت�ضّبب يف وفاة اأي �ضخ�ض اأو اإ�ضابته اإ�ضابة 

خطرية اأو اإحلاق اأ�رشار ج�ضيمة باملمتلكات اأو بالبيئة اأو بارتكاب جرمية من اأجل اإجبار �ضخ�ض اأو منظمة دولية اأو 

دولة على القيام بفعل ما. ونظرا لأوجه الت�ضابه مع التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي، ينبغي النظر اإىل 

ال�ضكني معا، لأغرا�ض كل من التنفيذ والتدريب على ال�ضواء.

والتعديل لي�ض نافذا وفيه 34 دولة طرفا. ومعلومات اجلهة الوديعة للتعديل هي كما يلي:

املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5

A-1400 Vienna, Austria

 E-mail: Official.Mail@iaea.org

Website: www.iaea.org

هل بع�س ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اأكرث �صلة من غريها بالن�صبة لبع�س الدول؟

اأن تعتمدها. فقد  تت�ضاءل الدول كيف تكون بع�ض التفاقيات ذات �ضلة بظروفها اخلا�ضة وملاذا ينبغي لها  كثريا ما 

اأحكام اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة �ضد  اأن ينتهك  اأرا�ضيه  يت�ضاءل بلد غري �ضاحلي كيف ميكن لأي كان على 

�ضلمة امللحة البحرية. وكثريا ما ت�ضاق احلجة باأنه يف حال عدم وجود �ضاحل بحري اأو �ضفن م�ضجلة اأو من�ضات مقابل 

ال�ضاحل، ل جمال هنالك ملعاقبة اأي ا�ضتيلء غري م�رشوع على �ضفينة ما اأو من�ضة ما. والرد الر�ضمي على هذه الت�ضاوؤلت 

هو اأنه اإذا ان�ضمت دولة ما اإىل �ضك معني ملكافحة الإرهاب، عندئذ ل ميكنها قانونيا اأن تتجاهل املتطلبات الرئي�ضية 

لتلك التفاقية، مبا يف ذلك اللتزام بتجرمي بع�ض الت�رشفات.

غري  لبلد  بالن�ضبة  مثل  بالبحرية  املت�ضلة  للمعاهدات  الكامل  التنفيذ  ل�ضالح  جوهرية،  اأكرث  اأ�ضباب  اأي�ضا  وهنالك 

�ضاحلي: فقد يرتكب رعاياه جرائم مرتبطة بالبحرية خارج البلد؛ وقد يكون مواطنوه بني الركاب املهددين باخلطر 

اأو القتلى يف مثل هذه اجلرائم؛ وقد توجه عملية ال�ضتيلء غري امل�رشوع على �ضفينة ما اأو التهديد بقتل الركاب اأو 

اإتلف املمتلكات لإكراه بلد غري �ضاحلي على اإطلق �رشاح �ضجني ما اأو على المتناع عن القيام بفعل ما؛ اأو قد يكون 

اأرا�ضيه. وميكن �ضوق حجج مماثلة ل�ضالح الدول غري النووية التي ت�ضبح اأطرافا يف  مرتكب اجلرمية موجودا يف 

�ضكوك مت�ضلة باملجال النووي.

متارين

•  بالنظر اإىل الأحكام ذات ال�ضلة وحالة الت�ضديق الراهنة بالن�ضبة اإىل ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب، 
حدد املتطلبات التي من �ضاأنها متكني كل منها من الدخول حيز النفاذ.

اأ�صئلة التقييم

•  اأو�ضح ملاذا ميكن للبلدان غري ال�ضاحلية اأن ت�ضتفيد من الن�ضمام اإىل ال�ضكوك البحرية، وملاذا ينبغي للدول 
غري النووية اأن ت�ضبح اأطرافا يف املعاهدات التي تتناول املواد النووية والإرهاب النووي.
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2-2-2- هيكل م�صرتك يعك�س نهجا قائما على العدالة اجلنائية ملكافحة الإرهاب

اأن  يعني  وهذا  الإرهاب.  ملكافحة  اجلنائية  العدالة  على  القـــــائم  النموذجي  النهج  العاملية  ال�ضكوك  جت�ضد 

املوؤ�ض�ضات الوطنية الق�ضائية واجلنائية هي املحركات املركـــزية يف النظــــام. ويوؤدي ال�ضــــرطة الوطنية واملدعون 

العامون والق�ضاة الذين يعملون على نحو من�ضق لكفالة النجاح يف مقا�ضاة الإرهـــــابيني امل�ضتــــبه بهم دورا هاما 

يف هذا النهج.

وي�ضلط هذا الباب يف النميطة ال�ضوء على اجلوانب التالية لل�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب:

• نطاق التطبيق

• متطلبات التجرمي

• الولية الق�ضائية ومبداأ "اإما الت�ضليم واإما املحاكمة"

• اآليات للتعاون الدويل )ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة(

نطاق التطبيق

لقد و�ضعت ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب بغية متكني الدول الأطراف من مقا�ضاة الأفعال التي ترتكبها جهات 

غري الدولة. وهذا يبدو منطقيا اإذا علمنا اأن ال�ضكوك يف حد ذاتها تقوم على اأ�ضا�ض فكرة التعاون بني الدول.

ويثري هذا النهج كيفية التعامل مع الت�رشفات التي ي�ضلكها عملء الدولة اأو الأفراد الذين يت�رشفون با�ضم دولة اأجنبية. 

ومع اأن هذا الت�رشف غري م�ضتثنى من نطاق تطبيق ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب فاإنها ل ت�ضمله مبا�رشة.

وت�ضتذكر جميع ال�ضكوك التي اعتمدت بعد التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، يف ديباجتها، قرار 

اجلمعية العامة عام 1994 ب�ضاأن التدابري الرامية اإىل الق�ضاء على الإرهاب الدويل (A/RES/49/60) الذي اأعادت فيه 

الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة تاأكيدها "الإدانة القاطعة جلميع اأعمال الإرهاب واأ�ضاليبه وممار�ضاته على اعتبار 

اأنها اأعمال اإجرامية ل ميكن تربيرها، اأينما ارتكبت واأيا كان مرتكبوها". ويعني ذلك، من حيث املبداأ على الأقل، اأنه 

لغر�ض تطبيق املعاهدات، ل �ضاأن يف الواقع ملركز اجلاين مو�ضوع الإدعاء.

ومن جهة ثانية، ت�ضتمل ال�ضكوك اأي�ضا على �ضيغة مفادها اأن لي�ض هنالك ما مي�ض احلقوق واللتزامات وامل�ضوؤوليات 

الأخرى للدول والأفراد مبوجب القانون الدويل.

ولذلك من املهم اأن يتحدد، من بني اأحكام القانون الدويل الأخرى التي يجب اأن يوؤخذ تطبيقها يف احل�ضبان، ما اإذا كان 

هنالك البع�ض مما ين�ض على ا�ضتثناءات من امللحقة اجلنائية ت�ضمل بع�ض فئات مرتكبي اجلرائم.

يتطلب  املعاهدات  اأ�ضا�ض  الق�ضائية على  الولية  الدول يف ممار�ضة  فاإن مدى واجب  العملية،  الناحية  ولذلك، ومن 

اإنعام النظر يف ال�ضتثناءات املحددة املن�ضو�ض عليها يف املعاهدات ذاتها وكذلك يف تفاعلها مع القانون الدويل ب�ضاأن 

احل�ضانات الدبلوما�ضية وح�ضانات الدول. وي�ضتمل هذا الإطار القانوين على جمموعة معقدة ومتجزئة من القواعد 

املتاأ�ضلة يف كل من القانون الدويل العريف وقانون املعاهدات.
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اإل بوجود حالت  اإذ ل ينطلق تطبيقها  اآخر.  الإرهاب من جانب  العاملية ملكافحة  ال�ضكوك  اأي�ضا عمل  يتقيد  وقد 

تنطوي على بع�ض العنا�رش عرب الوطنية. وتعمد كل معاهدة اإىل �ضوغ هذا ال�ضرتاط باأ�ضلوب خمتلف. فاملادة 13 من 

التفاقية الدولية ملناه�ضة اأخذ الرهائن مثل تعرّب عن هذا ال�ضرتاط كما يلي: "ل تنطبق هذه التفاقية اإذا ارتكب 

اجلرم داخل دولة واحدة وكان املدعى ارتكابه اجلرم وال�ضحايا مـن رعايا تلك الدولة، واإذا عرث على املدعى ارتكابه 

اجلرم يف اإقليم تلك الدولة".

وحتتوي املادة 4 من اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية ا�ضرتاطا مماثل له �ضلة 

مبجال امللحة البحرية: "1- تنطبق هذه التفاقية اإذا كانت ال�ضفينة تبحر اأو خمطط لها اأن تبحر يف مياه اأو من 

خللها اأو منها تقع ما بعد التخوم اخلارجية للمياه الإقليمية لدولة مبفردها، اأو التخوم اجلانبية ملياهها الإقليمية مع 

دول جماورة. 2- ويف احلالت التي ل تنطبق فيها التفاقية عمل بالفقرة 1، فاإنها تنطبق مع ذلك عندما يكون مرتكب 

اجلرمية اأو املدعى اأنه ارتكبها يف اإقليم دولة طرف خلف الدولة امل�ضار اإليها يف الفقرة 1."

ويبدو اأن ال�ضرتاط باإدراج عن�رش عرب احلدود نتيجة مبا�رشة للهدف املتوخى من املعاهدات، وهو م�ضاعدة الدول يف 

جمال التعاون الدويل. فاإذا كان ارتكاب عمل اإرهابي ذا طابع حملي حم�ض دون اأي تبعات دولية، فاإن املعاهدات لن 

ت�ضهم يف اأي قيمة جمدية.

الإجرامي  الت�رشف  يقع  الإرهاب حمدود جدا عندما  اأي �ضك عاملي ملكافحة  فاإن نطاق تطبيق  اأخرى،  زاوية  ومن 

املو�ضوف فيها يف �ضياق نـزاع م�ضلح، �ضواء اأكان دوليا اأم وطنيا.

ومبوجب الفقرة 2 من املادة 19 يف التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، مثل، "ل ت�رشي هذه التفاقية 

على اأن�ضطة القوات امل�ضلحة خلل �رشاع م�ضلّح، ح�ضبما يفهم من تلك التعابري يف اإطار القانون الإن�ضاين الدويل".

ويف حالة النـزاع امل�ضلح، ومن حيث املبداأ، تكون الغلبة لقواعد القانون الإن�ضاين الدويل ذات ال�ضلة على اأ�ضا�ض "قاعدة 

التخ�ضي�ض".

واأخريا فاإن احل�ضانة التي يتمتع بها الع�ضكريون عموما من الولية الق�ضائية للمحاكم املدنية تف�رش احلكم التايل الوارد 

يف الفقرة 2 من املادة 19 يف التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل: "كما ل ت�رشي هذه التفاقية على 

الأن�ضطة التي ت�ضطلع بها القوات امل�ضلّحة لدولة ما ب�ضدد ممار�ضة واجباتها الر�ضمية بقدر ما تنّظم بقواعد اأخرى 

من القانون الدويل".

ال�ضفن  ت�ضتثني  البحرية  امللحة  �ضلمة  املوجهة �ضد  امل�رشوعة  الأعمال غري  اتفاقية قمع  فاإن  ذاته،  املنطق  وباتباع 

احلربية من نطاق تطبيقها. وعلى غرار ذلك، ت�ضتثني اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة الطريان 

املدين الطائرات امل�ضتخدمة يف اخلدمات الع�ضكرية.

 تبحث يف النميطة 9 مكافحة الإرهاب وال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف �ضياق القانون الإن�ضاين الدويل.
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درا�صة حالة

ت�ضتك�ضف درا�ضة احلالة هذه التفاعل املعقد بني نطاق تطبيق ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب والقواعد التي 

حتكم احل�ضانات الدبلوما�ضية وح�ضانات الدول. لنفرت�ض اأن ال�ضيد �ض، من رعايا الدولة األف، يطلق متفجرة يف 

مكان عام يف الدولة باء. وقد اأن�ضاأت الدولة باء ولية ق�ضائية مللحقة اجلرائم التي ترتكب يف اأرا�ضيها )فهي 

طرف يف التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل(. ولننظر يف مدى اإمكانية تاأثري الو�ضع القانوين 

لل�ضيد �ض يف قدرة املحاكم يف الدولة باء على ممار�ضة وليتها الق�ضائية.

)اأ( لنفرت�ض اأن ال�ضيد �ض لي�ض عميل دولة واأنه ت�رشف ب�ضفته اخلا�ضة:

هذه هي الفر�ضية التقليدية التي من اأجلها و�ضعت اأ�ضل التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 

وغريها من ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب. ول جمال لل�ضك يف اأن حماكم الدولة باء �ضوف تتمكن من 

ممار�ضة وليتها اجلنائية على ال�ضيد �ض.

)ب(  لنفرت�ض اأن ال�ضيد �ض عميل للدولة األف واأنه ت�رشف ب�ضفته م�ضوؤول ر�ضمي:

يف هذا ال�ضيناريو، مرتكب اجلرم هو ر�ضميا م�ضوؤول ر�ضمي وقد ت�رشف مبوجب تعليمات من حكومته. من 

حيث املبداأ، يعزى اجلرم اإىل الدولة األف ب�ضفتها كيانا، ويرتتب على ذلك اأن "احل�ضانات الوظيفية" ت�ضبح 

قابلة للتطبيق. ومن ثم متنع حماكم الدولة باء ب�ضورة اعتيادية من ممار�ضة وليتها الق�ضائية على ال�ضيد �ض، 

ما مل تنـزع �ضلطات الدولة األف هذه احل�ضانة. 

اجلنائي  القانون  من  ا�ضتثناء  ي�ضكل  احل�ضانة  من  النوع  هذا  فاإن  األف،  الدولة  اإىل  معزو  اجلرم  اأن  ومبا 

املو�ضوعي يف البلد الذي ارتكب فيه ولي�ض جمرد منع موؤقت للملحقة الق�ضائية.

وال�ضيناريو املذكور اأعله ل ينال من اإمكانية الدولة باء من اتخاذ اخلطوات القانونية والدبلوما�ضية امللئمة 

للتم�ضك مب�ضوؤولية الدولة األف على امل�ضتوى الدويل.

)ج( لنفرت�ض اأن ال�ضيد �ض لي�ض ر�ضميا عميل دولة، ولكنه ت�رشف با�ضم الدولة األف:

على الرغم من اأن ال�ضيد �ض لي�ض موظفا ر�ضميا يف الدولة األف، فاإذا تقرر اأن اجلرم الذي ارتكبه ميكن اأن 

يعزى اإىل الدولة األف، عندئذ يكون م�ضمول بنف�ض "احل�ضانات الوظيفية" التي �ضبق ذكرها يف البند )ب( 

اأعله، على اأ�ضا�ض اأن اجلرم قيد النظر يعزى اإىل الدولة وقد نفذه ب�ضفته م�ضوؤول دولة. وهذه هي احلال 

حتما فيما لو ت�رشف ال�ضيد �ض مبوجب تعليمات �رشيحة من حكومته. ولكن احلالت، على �ضعيد الواقع، 

�ضائكة وفيها قدر من املجالت الرمادية. ماذا �ضيحدث مثل لو اأّن ال�ضيد �ض ت�رشف مبوجب موافقة �ضمنية 

الدولية توفر  العدل  �ضل�ضلة من الأحكام ذات احلجية �ضدرت عن حمكمة  األف؟ هنالك  الدولة  من جانب 

مبادئ توجيهية ب�ضدد هذه املجالت الرمادية. ففي ق�ضية طهران* عام 1979 مثل، تقرر اأّن قبول احلدث 

قيد النظر من قبل احلكومة، حتى ولو كان بعد وقوعه، يكون كافيا لكي تعزى اإليها الأفعال التي ارتكبها 

بع�ض الأفراد.

)د( لنفرت�ض اأّن ال�ضيد �ض م�ضوؤول يف الدولة األف، لكنه ت�رشف ب�ضفته اخلا�ضة:

من حيث املبداأ، ل ميكن اأن تعزى اأفعال ال�ضيد �ض اإىل الدولة األف. ول تدخل يف هذا ال�ضيناريو اأي ح�ضانات 

وظيفية. ونتيجة لذلك، لي�ض هنالك ما مينع ملحقة ال�ضيد �ض ق�ضائيا بحجة اأنه ر�ضميا م�ضوؤول دولة.
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التي ميار�ضونها يف  الأفعال  ت�ضمل  التي  ال�ضخ�ضية"،  "احل�ضانات  اأي�ضا  الدبلوما�ضي حتميهم  ال�ضلك  اأع�ضاء  اأّن  بيد 

حياتهم ال�ضخ�ضية. ويكمن تربير هذه احل�ضانات يف احلاجة اإىل حماية املوظفني الأجانب من اأي تدخل يف حياتهم 

اخلا�ضة من �ضاأنه اأن يعيق اأداءهم لوظائفهم الر�ضمية. ومن املقبول عموما اأن ميتد هذا النوع من احل�ضانات لي�ضمل 

روؤ�ضاء الدول واحلكومات ووزراء اخلارجية اأثناء املهمات الر�ضمية يف اخلارج.

ومع اأّن الدولة باء قد ل تكون قادرة على اإخ�ضاع ال�ضيد �ض لإجراءات امللحقة اجلنائية، فاإنها ل يزال مبقدورها اأن 

تعلن اأنه "�ضخ�ض غري مرغوب فيه"، اأي اأنه غري مقبول لدى الدولة باء ومن ثم ي�ضتدعى اإىل الدولة األف.

وخلفا للح�ضانات الوظيفية، فاإّن احل�ضانات ال�ضخ�ضية يتوقف تاأثريها عندما يرتك ال�ضخ�ض من�ضبه. وبهذا املفهوم، 

ل تعفي احل�ضانات ال�ضخ�ضية �ضاحبها من امل�ضوؤولية اجلنائية، واإمنا هي منع موؤقت للمقا�ضاة. ويف هذا ال�ضيناريو، 

حاملا يفقد ال�ضيد �ض ال�ضفة الدبلوما�ضية ويعود اإىل الدولة باء، ميكن حتريك الإجراءات اجلنائية بحقه.

وثمة نقطة هامة اأخرية: اإذا بلغت اجلرائم املذكورة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب م�ضتوى اجلرائم الدولية )مثل 

الإبادة العرقية وجرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�ضانية(، عندئذ لي�ض هنالك من ح�ضانة من الولية الق�ضائية اجلنائية.

موظفو الوليات املتحدة الدبلوما�ضيون والقن�ضليون يف طهران، احلكم، تقارير حمكمة العدل الدولية 1980، ال�ضفحة 3.
 *
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 Court of Justice. In Terrorism, Victims and International Criminal Responsibility, Ghislaine

 .Doucet, ed. Paris: SOS Attentats, 2003

 Gozzi, Marie-Hélène. A propos de la responsabilité des gouvernants l’arrêt Kadhafi: la négation  •
 du droit pénal international. In Livre Noir: Recueil des contributions préparatoires au colloque

 .terrorisme et responsabilité pénale internationale. Paris: SOS Attentats, 2002

 Halberstam, Malvina. The evolution of the United Nations position on terrorism: from exempting  •
 national liberation movements to criminalizing terrorism wherever and whomever committed.

.Columbia Journal of Transnational Law, vol. 41, 2008, pp. 573 ff
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مواد تكميلية

•  قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة عام 1994 املتعــــلق بالتدابيــــر الراميــــة اإىل الق�ضــاء على الإرهـــاب الدويل 
(A/RES/49/60)

متطلبات التجرمي

ثمة مكون رئي�ضي يف جميع ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب )با�ضتثناء اإثنني( وهو اإلتزام الدول الأطراف باإدخال 

جرائم جنائية حمددة يف ت�رشيعاتها الوطنية.

وحتتوي اأحكام التجرمي يف ال�ضكوك على عدد من امللمح امل�ضرتكة، التي ميكن تلخي�ضها كما يلي:

املتفجرات  وو�ضع  التدمري  ذلك  )مثال  واملادية  املو�ضوعية  عنا�رشه  بح�ضب  اإجرامي  ت�رشف  كل  د  •  يحدَّ
وال�ضتيلء على الطائرات اأو ال�ضفن، وغري ذلك(. ويف بع�ض احلالت، ثمة عن�رش مكون اآخر من عنا�رش 

اجلرمية وهو الت�ضبب يف اخلطر، ب�رشف النظر عما اإذا كان ت�ضبيب ذلك اخلطر متعمدا اأم ل )اإذ ل ت�ضمل 

اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة الطريان املدين مثل جميع اأعمال العنف املرتكبة 

على منت طائرة ما، واإمنا تت�ضل بتلك التي يحتمل اأن تعر�ض ال�ضلمة للخطر(.

•  العن�رش الذاتي واملتعمد املندرج �ضمن اأحكام التجرمي ي�ضرتط اأن يكون اجلرم مرتكبا "عمدا اأو عن ق�ضد". 
الق�ضد الإ�ضايف من جانب املرتكب  وهو  "خا�ض"  م�ضحوبا بق�ضد  "العام"  الق�ضد  وغالبا ما يكون هذا 

"بالت�ضبب يف وفاة اأو يف اإ�ضابات بدنية خطرية"، مثل.

•  جميع ال�ضكوك التي حتتوي على متطلبات التجرمي جترب الدول الأطراف على حتديد مثل هذه اجلرائم، 
مبا يف ذلك جرائم املحاولة والتواطوؤ )امل�ضاعدة والت�ضعيد(.

•  حتتوي التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل وال�ضكوك اللحقة على متطلبات جترمي اإ�ضافية 
فيما يتعلق بالإ�ضهام يف ارتكاب اجلرائم من جانب جمموعة من الأ�ضخا�ض تعمل لتحقيق غر�ض م�ضرتك.

•  ل حتدد اأي اتفاقية اجلزاءات املنطبقة فيما عدا ا�ضرتاط تطبيق جزاءات ملئمة تاأخذ يف احل�ضبان الطابع 
اخلطري للجرائم.

"ق�صد اإرهابي" خا�س؟

فيما عدا ما يرد يف عناوين بع�ض املعاهدات، فاإّن كلمة "اإرهاب" و"اإرهابي" ل تظهر يف اأي من اأحكام التجرمي. واإمنا 

ي�ضرتط جمرد ب�ضع جرائم )تلك املو�ضوفة يف التفاقية الدولية ملناه�ضة اأخذ الرهائن، وبروتوكول عام 2005 ب�ضاأن قمع 

الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة املن�ضات الثابتة يف اجلرف القاري، وبروتوكول قمع الأعمال غري امل�رشوعة 

املوجهة �ضد املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل، والذي يكمل اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد 
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�ضلمة الطريان املدين لعام 2005 اأي�ضا( وجود ق�ضد اإ�ضايف يرمي اإىل تخويف جمموعة من ال�ضكان اأو اإىل اإجبار حكومة 

ما على اأن تقوم اأو متتنع عن القيام باأفعال معينة.

ويرتتب على احلالة الراهنة عدد من التبعات بالن�ضبة ل�ضاغة الت�رشيعات الذين ينظرون اإىل تنفيذ ال�ضكوك العاملية 

ملكافحة الإرهاب، ول �ضيما:

•  لي�ض هنالك من �ضك عاملي يعّرف "الأفعال الإرهابية" لأغرا�ض التجرمي. بل حتى قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( ل 
يحتوي على مثل هذا التعريف. وتبعا لذلك، يعود الأمر اإىل كل دولة لكي تقرر ما اإذا كانت ترغب يف جترمي الأفعال 

الإرهابية ب�ضفتها هذه وكيف تفعل ذلك، وفقا ملا قد يكون لديها من التزامات دولية واإقليمية اأخرى ذات �ضلة )ودون 

امل�ضا�ض باحلاجة اإىل جترمي الت�رشفات املذكورة حتديدا يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ال�ضتة ع�رش(.

•  اإذا قررت دولة ما اأن جتّرم الأعمال الإرهابية، فينبغي لها اأن توجه عناية خا�ضة اإىل احلر�ض على اأن تكون ال�ضياغة 
امل�ضتخدمة يف ت�رشيعاتها على قدر كاف من الدقة وعدم الغمو�ض لكي تلئم متطلبات �ضياغة القانون اجلنائي، مبا 

يف ذلك اعتبارات حقوق الإن�ضان.

•  بالن�ضبة اإىل الدول التي تقرر جترمي الأعمال الإرهابية، توفر الأحكام الت�رشيعية النموذجية التي و�ضعها املكتب 
مبادئ توجيهية لأغرا�ض ال�ضياغة وتقرتح خيارات �ضتى تعك�ض عبارات الو�ضف التي ت�ضادف يف خمتلف ن�ضو�ض 

الأمم املتحدة وال�ضكوك القانونية الإقليمية.

•  يكون جترمي الأعمال الإرهابية دون امل�ضا�ض بالتزام الدول الأطراف جتاه اأي من ال�ضكوك العاملية التي تقت�ضي 
جترمي الت�رشفات املو�ضوفة فيها.

وتتطلب التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، وبروتوكول عام 2005 امللحق باتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة 

املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية، من الدول الأطراف اأن حتدد م�ضوؤولية الكيانات القانونية الواقعة يف اأرا�ضيها 

اأو املنظمة مبوجب قوانينها اإذا قام �ضخ�ض م�ضوؤول عن اإدارة اأو ت�ضيري واحد من هذه الكيانات، ب�ضفته هذه، بارتكاب 

ارتكبوا  الذين  الأفراد  امل�ضوؤولية مب�ضوؤولية  تخل هذه  ول  اأعله.  اإليهما  امل�ضار  ال�ضكني  عليها يف  من�ضو�ض  جرمية 

اجلرائم.

وكذلك ت�ضتطيع الدول، مبوجب ال�ضكني امل�ضار اإليهما اأعله، اأن تختار ما اإذا كان ينبغي اأن تعترب م�ضوؤولية الكيانات 

القانونية م�ضوؤولية جنائية اأم مدنية اأم اإدارية. ومع ذلك، ويف غياب ت�رشيعات وطنية ب�ضاأن م�ضوؤولية الكيانات القانونية، 

واإذا اأرادت الدولة اأن تكون هذه امل�ضوؤولية جنائية، ينبغي �ضن حكم خا�ض لهذه امل�ضوؤولية. وعلوة على ذلك، قد يتطلب 

الن�ض على توقيع جزاءات مدنية اأو اإدارية تعديل قوانني اأخرى، ل �ضيما قوانني ال�رشكات اأو امل�ضارف.

درا�صة حالة*

"حم�ضن م�ضكوك يف اأمره"

معلومات متهيدية

لنفرت�ض اأن اأزرق�ضتان دولة طرف يف جميع ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب واأنها اأدخلت على النحو الواجب جميع 

التزاماتها الدولية �ضمن قوانينها اجلنائية املحلية.

1- تنفجر قنبلة يف �ضوبرماركت يف اأزرق�ضتان يذهب �ضحيتها الكثري من النا�ض. وتك�ضف التحريات اأن املال الذي 

الرخاء، وهي منظمة غري حكومية تهتم ر�ضميا  با�ضم موؤ�ض�ضة  املتفجرات قد �ضحب من ح�ضاب م�رشيف  اأنفق ل�رشاء 

مب�ضاريع التخفيف من وطاأة الفقر ولكن ما�ضيها مو�ضع �ضك. وقد اأر�ضل ال�ضيد كرمي، حم�ضن ثري، حوالة برقية اإىل 
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ذلك احل�ضاب امل�رشيف. وهو يقر باأنه اأذن بتحويل الهبة اإىل موؤ�ض�ضة الرخاء، ولكنه يدعي اأن غايته كانت اأن ي�ضل املال 

اإىل الفقراء، متا�ضيا مع اأهداف املوؤ�ض�ضة املعلنة ر�ضميا. وهو يدعي، يف غياب اأي نوايا اإجرامية، اأنه ينبغي تربئة ذمته 

من تهمة متويل الإرهاب.

هل حجة ال�ضيد كرمي مقبولة؟ واإذا مل تكن كذلك، فلماذا؟

2- تكت�ضف ال�رشطة كوخا يف ريف اأزرق�ضتان يحتوي على متفجرات. وهنالك دليل على وجود �ضلة بني هذه املتفجرات 

وال�ضيد كرمي وموؤ�ض�ضة الرخاء. وكانت املتفجرات، على ما يبدو، مهياأة للقيام بتفجري متزامن مع تفجري ال�ضوبرماركت، 

ولكنها مل ت�ضتعمل يف نهاية الأمر. ويقول حمامي الدفاع عن ال�ضيد كرمي مبا اأن املتفجرات مل ت�ضتخدم ومل ي�ضب اأحد باأذى، 

فاإنه ينبغي األ توجه اأي تهمة اإىل موكله بجرم متويل الإرهاب.

هل حجة املحامي مقبولة؟ واإذا مل تكن كذلك، فلماذا؟

اأدوات

اإدراج ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف الت�رشيعات وتنفيذها  تي�ضريا ملهمة وكالت التنفيذ الوطنية، يتناول دليل 

)متاح يف املوقع www.unodc.org(، الذي اأعده فرع منع الإرهاب لدى املكتب، باإ�ضهاب م�ضاألة جترمي اجلنايات على 

اأ�ضا�ض املعاهدات يف جمال مكافحة الإرهاب. انظر، على وجه اخل�ضو�ض، اجلزء الأول ب�ضاأن الأعمال التي لها �ضفة 

اجلرمية، واجلزء الثاين ب�ضاأن التدابري الرامية اإىل كفالة التجرمي الفعال.

ل�ضوغ  التي تخطط  الوطنية  الوكالت  اإىل  بالن�ضبة  لها �ضلة خا�ضة  وثيقة  ثمة  يتعلق مب�ضائل �ضياغية حمددة،  وفيما 

تعريف اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب يعدها الفريق العامل املعني بحماية حقوق الإن�ضان يف �ضياق مكافحة الإرهاب التابع 

لفرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب. ملزيد من املعلومات عن الدليل املرجعي التقني الأ�ضا�ضي ب�ضاأن مبداأ 

www.un.org/terrorism/ :ال�رشعية يف القانون الوطني ملكافحة الإرهاب، الذي �ضي�ضدر قريبا، يرجى زيارة املوقع

.workgroup9.shtml

وعلى غرار ذلك، اأعدت مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان �ضحيفة وقائع ب�ضاأن حقوق الإن�ضان والإرهاب ومكافحة 

عملية  اأداة  لتكون  اإجمال  م�ضممة  هذه  الوقائع  �ضحيفة  اأن  ومع   .)www.ohchr.org املوقع:  يف  )متاحة  الإرهاب 

للممار�ضني يف جمال تدابري مكافحة الإرهاب ب�ضفة عامة، فاإنها حتتوي على مبادئ توجيهية ب�ضاأن كيفية تعريف اأعمال 

الإرهاب على اأ�ضا�ض مراعاة حقوق الإن�ضان )انظر الف�ضل الثالث، الباب )زاي(، ب�ضاأن مبداأ ال�رشعية وتعريف الإرهاب(.

تتناول  �ضياغة  املكتب  لدى  الإرهاب  منع  فرع  و�ضعها  التي  الإرهاب  ملكافحة  النموذجية  الت�رشيعية  الأحكام  وتقرتح 

متطلبات التجرمي يف جميع ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب. انظر، على وجه اخل�ضو�ض، الف�ضل 2 الذي يتناول 

خمتلف اجلرائم وي�ضنفها اإىل ثلث فئات:

• اجلرائم املت�ضلة باملعاهدات الدولية

• الأعمال الإرهابية واجلرائم الداعمة لها

• املحاولة والتواطوؤ

ويتناول الباب 4 يف الف�ضل الثاين ال�ضياغة النموذجية ب�ضاأن م�ضوؤولية الكيانات القانونية.

)متاحة  الكومنولث  اأمانة  و�ضعتها  التي  الإرهاب  ملكافحة  الدولية  التفاقيات  اأجل  من  التنفيذ  مواد  وتاأخذ جمموعة 

يف املوقع: www.thecommonwealth.org( نهجا خمتلفا. فخلفا للأحكام الت�رشيعية النموذجية ملكافحة الإرهاب 

*للطلع على الإجابات عن درا�ضة احلالة هذه، انظر املرفق الثالث.
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التي و�ضعها املكتب، والتي جتمع جميع اجلرائم املذكورة يف �ضكوك مكافحة الإرهاب يف ف�ضل واحد، فاإن جمموعة 

مواد التنفيذ تقدم �ضياغة منوذجية بتجميع املتطلبات معا يف اإطار كل �ضك. ولعل هذا النهج اأن�ضب يف تلبية متطلبات 

ال�ضياغة يف البلدان التي تتبع نظام القانون امل�ضرتك.

ومع اأن الوثائق التي اأعدها كل من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية واأمانة الكومنولث ت�ضمل كامل طيف 

اجلرائم املعّرفة يف املعاهدات، فاإن الوكالت الدولية املتخ�ض�ضة تركز على متطلبات جترمي معينة: فالت�رشيع النموذجي 

www.unodc.org/tldb/pdf/Model_law_terr_fin_civil_ املوقع:  يف  )متاح  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�ضل  ب�ضاأن 

law.doc(، الذي �ضارك يف و�ضعه املكتب و�ضندوق النقد الدويل يف عام 2005، يتناول متطلبات التفاقية الدولية لقمع 

متويل الإرهاب من زاوية التزامات الدول فيما يتعلق مبنع غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب.

 على قانونني منوذجيني يف تذييله، 
*
الت�رشيعات الإرهاب: دليل ل�ضياغة  وعلى غرار ذلك، يحتوي من�ضور قمع متويل 

اأحدهما للبلدان التي ت�ضتخدم القانون املدين والآخر للبلدان التي ت�ضتخدم القانون امل�ضرتك.

لقد و�ضعت منظمة حظر الأ�ضلحة الكيميائية اأحكاما منوذجية )متاحة يف املوقع: www.opcw.org(، ومع اأنها ل تركز 

على مكافحة الإرهاب فهي تقرتح �ضياغة ميكن ا�ضتخدامها لتجرمي الأن�ضطة املحظورة مبوجب اتفاقية حظر الأ�ضلحة 

الكيميائية. وهي وثيقة مفيدة ل�ضاغة الت�رشيعات الذين يودون تناول مكافحة الإرهاب من منظور اللتزامات املت�ضلة 

باأ�ضلحة الدمار ال�ضامل.

املو�ضوعية يف خمتلف �ضكوك مكافحة  املتطلبات  تنفذ  التي  الوطنية  الت�رشيعات  الطلع على مقتطفات من  وميكن 

الإرهاب يف ق�ضم القانون اجلنائي املو�ضوعي يف املوارد القانونية الوطنية التي و�ضعها املكتب.

والن�ضو�ض الكاملة للنظم الأ�ضا�ضية اجلنائية، وهي متاحة اأي�ضا يف قاعدة البيانات، متكن �ضاغة الت�رشيعات من معرفة 

كيف اختارت البلدان التي تنتمي اإىل تقاليد قانونية خمتلفة اإدراج اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب �ضمن الهيكل الإجمايل 

لقوانني العقوبات لديها.

*�ضندوق النقد الدويل، دليل قمع متويل الإرهاب: دليل ل�ضياغة الت�رشيعات )وا�ضنطن، 2003(.

متارين

•  حلل القوانني واملدونات اجلنائية واجلزائية املحلية يف بلدك. حدد تلك الأحكام التي تنفذ، يف راأيك، متطلبات 
التجرمي التي تن�ض عليها ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب التي بلدك طرف فيها. هل بلدك طرف يف اأي اتفاقية 

ولكنه مل يدرج بعد اجلرائم املن�ضو�ض عليها يف كل اتفاقية؟ هل حدد فعل جرائم ين�ض عليها اأي �ضك مل ي�ضدق 

عليه بعد؟

يتوفر املزيد من التفا�ضيل واملواد التدريبية والنماذج فيما يتعلق بالإرهاب الكيميائي واأ�ضلحة الدمار ال�ضامل 

عموما يف اإطار النميطة 8.

يتوفر املزيد من التفا�ضيل واملواد التدريبية والنماذج فيما يتعلق بتمويل الإرهاب يف اإطار النميطة 5.
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الت�رشف  مع  الق�ضد(  وعنا�رش  املادية  )العنا�رش  اجلرمية  هذه  هيكل  قارن  الإرهابية؟  الأعمال  بلدك  يجّرم  •  هل 
املو�ضوف يف التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. اأيهما اأو�ضع نطاقا، وملاذا؟

اجلنايات  تقرتح جترمي  واأين  كيف  ال�ضياغة،  يف  الو�ضوح  اإىل  واحلاجة  بلدك  يف  القانونية  التقاليد  مراعاة  •  مع 
املن�ضو�ض عليها يف املعاهدات التي مل ي�ضدقها بلدك؟

•  مع اأّن ال�ضكوك تذكر بالتف�ضيل خمتلف الت�رشفات الواجب جترميها، فهي تكاد ل تتناول اجلزاءات املمكن تطبيقها. 
ملاذا يف راأيك ؟ وما هي مزايا وعيوب هذا النهج؟

•  ملاذا ترى اأّن من ال�رشوري حتميل الكيانات القانونية امل�ضوؤولية عندما يكون من املمكن اأ�ضل حتميل الأفراد الذين 
يت�رشفون نيابة عنها هذه امل�ضوؤولية اجلنائية؟

اأنواع  هي  ما  القانونية.  الكيانات  على  تطبيقها  املمكن  اجلزاءات  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  ال�ضكوك  •  ل حتدد 
اجلزاءات التي ميكن تطبيقها؟ راجع الت�رشيعات املحلية يف بلدك، اإذا ارتاأيت ذلك.

اأ�صئلة التقييم

•  هل حتتوي ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ال�ضتة ع�رش على تعريف ما هو العمل الإرهابي وعلى ا�ضرتاط جترميه؟ 
ناق�ض.

• كيف تتناول ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب م�ضاألة اجلزاءات؟
•  هل النية من جانب املرتكب يف تخويف جمموعة من ال�ضكان اأو اإجبار حكومة ما على القيام اأو المتناع عن القيام 

باأعمال معينة عن�رش اأ�ضا�ضي يف الت�رشفات التي تن�ض عليها ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟

•  ما هو دور الدوافع )الإيديولوجية والدينية وال�ضيا�ضية وغريها( يف هيكل اجلرائم التي تن�ض عليها ال�ضكوك العاملية 
ملكافحة الإرهاب؟

•  هل ي�ضرتط من الدول الأطراف يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب حتميل الأ�ضخا�ض القانونيني املوجودين يف 
اأرا�ضيها امل�ضوؤولية اجلنائية عن ارتكاب اجلرائم التي تن�ض عليها املعاهدات؟ هل يرتاأى الأخذ باأ�ضكال اأخرى من 

امل�ضوؤولية؟

• كيف ترتبط جرمية متويل الإرهاب باجلرائم التي تن�ض عليها �ضكوك مكافحة الإرهاب؟
•   ملاذا من ال�رشوري، من زاوية التعاون الدويل، احلر�ض على ت�ضمني اجلرائم املو�ضوفة يف ال�ضكوك يف القوانني 

اجلنائية املحلية؟

• اإىل اأي مدى يوؤخذ الإرهاب البيئي يف العتبار �ضمن الت�رشفات املو�ضوفة يف ال�ضكوك العاملية؟
• حلل اأحكام التجرمي يف املعاهدات وحدد اإىل اأي مدى تتطلب من الدول جترمي اأعمال التهديد.

ارتكاب  اإىل جانب حماولت  واملحر�ضني،  وامل�ضاعدين  املتواطئني  الإرهاب  ملكافحة  •  كيف تتناول ال�ضكوك العاملية 
اجلرائم؟
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 اإر�ضاء اأ�ض�ض الولية الق�ضائية

لن يكفي اأن تعمد الدول الأطراف يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اإىل جترمي الت�رشفات املو�ضوفة فيها. اإذ 

يتعني و�ضع اأحكام ب�ضاأن معرفة اأي حمكمة اأو حماكم، ويف اأي دولة، تكون موؤهلة ملقا�ضاة املرتكبني املدعى اأنهم ارتكبوا 

جرمية مت�ضلة بالإرهاب. فالهدف الرئي�ضي من ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب هو تاأهيل اأكرب عدد ممكن من 

الدول الأطراف ملقا�ضاة الإرهابيني مبا ي�ضمن اجتناب توفري ملذات اآمنة لهم.

ثالثة اأنواع من الوليات الق�صائية ت�صتطيع الدول اأن متار�صها

الولية الق�ضائية هي �ضلطة كل دولة مبوجب القانون الدويل يف �ضن وتنفيذ قوانينها املحلية. ومتار�ض هذه ال�ضلطة يف 

ثلثة اأ�ضكال، وتقابل �ضلطات احلكومة الثلث.

• الولية الت�رشيعية ت�ضري اإىل القدرة على تقرير نطاق القانون املحلي.

• الولية الق�ضائية ت�ضري اإىل قدرة املحاكم على تطبيق القوانني املحلية.

•  الولية التنفيذية ت�ضري اإىل قدرة الدول على اإنفاذ قوانينها. وخلفا للوليتني الأخريني، ل ميكنها عادة اأن تتجاوز 
حدود اأرا�ضيها.

وت�ضري ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اإىل الولية الق�ضائية.

وعندما ترتكب جرمية ت�ضملها ال�ضكوك يف اأرا�ضي دولة ما، من الوا�ضح عادة اأن واجب املقا�ضاة يقع على عاتق تلك 

الدولة. ويقوم هذا النوع من الولية الق�ضائية على مبداأ الإقليمية: فالدول ل تت�ضامح با�ضتخدام اأرا�ضيها لأغرا�ض 

اإجرامية، اأو لأغرا�ض اإرهابية. ومن ثم، عندما تتطلب ال�ضكوك من الدول اأن تفر�ض �ضلطتها على اجلرائم التي ترتكب 

على اأرا�ضيها، فاإن هذا املطلب يتفق مع ما تقوم به جميع الدول فعل على �ضعيد الواقع.
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ال�ضفن  منت  على  ترتكب  التي  اجلرائم  ملحقة  على  قادرة  الدول  تكون  اأن  الإقليمية،  ملبداأ  كامتداد  املنتظر،  ومن 

والطائرات امل�ضجلة لديها.

وتذهب ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اإىل اأبعد من مبداأ الإقليمية وتطلب من الدول اأن تكون قادرة على ملحقة 

جرائم معينة ترتكب خارج اأرا�ضيها، ولكن من قبل رعاياها، ب�رشف النظر عن مكان ارتكابها. ويقوم هذا النوع من 

الولية الق�ضائية على مبداأ الرعوية املوجبة.

وثمة مربرات اإ�ضافية لولية تتجاوز احلدود الإقليمية مذكورة يف �ضكوك معينة فقط. مثال ذلك اأن التفاقية الدولية 

ملناه�ضة اأخذ الرهائن تكلف الدول الأطراف باإن�ضاء ولية ق�ضائية ت�ضمل الت�رشفات املو�ضوفة فيها عندما ترتكب هذه 

الت�رشفات بغية اإجبار حكوماتها على القيام اأو المتناع عن القيام بعمل ما.

ولكن ال�ضكوك العاملية ل تنادي بب�ضاطة مببداأ العاملية، الذي تكت�ضب دولة ما مبوجبه ولية ق�ضائية ت�ضمل جرمية 

معينة حتى لو مل يكن هنالك اأي �ضلة بالبلد ذاته، لأن اجلرمية تعترب خطرية اإىل حد ل ميكن معه اأن تفلت من العقاب، 

ب�رشف النظر عن مكان ارتكابها وجن�ضية مرتكبها، وما اإىل ذلك.

وبدل من ذلك، فاإن ال�ضكوك العاملية تعتمد �ضكل ي�ضبه مبداأ العاملية، غالبا ما ي�ضار اإليه بالولية �ضبه العاملية، يتج�ضد 

يف مبداأ ما. وميّكن هذا املبداأ الدول من مكافحة اأخطر اأ�ضكال اجلرمية. وهو يعني، حيثما يطلب ت�ضليم فرد موجود 

على اأرا�ضي دولة ما، اأن على هذه الدولة اإما اأن ت�ضلم ال�ضخ�ض املعني اإىل الدولة الطالبة اأو اأن حتاكمه يف حماكمها 

اآثار،  بالذات، وبحكم ما يرتتب عليه من  به  واإما املحاكمة، اخلا�ضة  الت�ضليم  اإما  بها. وبحكم طبيعة مبداأ  اخلا�ضة 

�ضيبحث هذا املبداأ مبزيد من التف�ضيل يف الباب التايل.

اإن�صاء الولية الق�صائية اأم ممار�صتها؟

ينبغي التمييز بو�ضوح بني "اإن�ضاء" الولية الق�ضائية و"ممار�ضتها" فعليا. اإذ ينتظر من الدول الأطراف، مبوجب ال�ضكوك 

العاملية ملكافحة الإرهاب، اأن تتاأكد من اأن نظمها الق�ضائية قادرة على حماكمة جرائم معينة ترتكب يف ظروف معينة 

)بناء على مكان ارتكاب اجلرمية وجن�ضية مرتكبها، وغري ذلك(. وهذا يعني اأن �رشورة اأن تن�ض النظم الأ�ضا�ضية الوطنية 

على القدرة على املقا�ضاة، �ضواء اأدى ذلك اأم مل يوؤد اإىل قيام الدولة فعل مبقا�ضاة اأو حماكمة جنائية. وتتناول احلالة 

التقليدية، حيث ل ميكن ممار�ضة الولية الق�ضائية رغم اأنها من�ضاأة يف النظم الأ�ضا�ضية، الأعمال التي يرتكبها اأع�ضاء 

ال�ضلك الدبلوما�ضي اأو عملء الدولة، الأمر الذي يثري جمموعة برمتها من امل�ضائل عن التفاعل بني ال�ضكوك العاملية 

ملكافحة الإرهاب والقواعد التي حتكم احل�ضانات الدبلوما�ضية.

الإقليمية  )اأي  اأعله  املبينة  الق�ضائية  للولية  املوجبة  الأ�ض�ض  تكون  الإرهاب،  ملكافحة  العاملية  ال�ضكوك  اإطار  ويف 

والرعوية املوجبة و�ضبه العاملية اأو مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة( اإجبارية. وهذا يعني اأن الدول الأطراف ملزمة 

بت�ضمني هذه الأ�ض�ض يف قوانينها الوطنية. كما ت�ضع املعاهدات اأي�ضا عددا من الأ�ض�ض الطوعية، مثل مبداأ الرعوية 

ال�ضالبة، حيث يكون لبع�ض الدول ولية ق�ضائية ت�ضمل اجلرائم املرتكبة يف اخلارج بحق اأحد رعاياها.

واإذ ت�ضعى ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اإىل الق�ضاء على امللذات الآمنة للإرهابيني، فاإنها قد توؤدي اإىل نتيجة 

منحرفة اإىل حد ما، اأي عدد مفرط من الدول الأطراف التي توؤكد اأهليتها للمقا�ضاة. وتعرف هذه احلالة با�ضم التنازع 

بع�ض  فاإن  النوع من احلالت،  اآلية ملزمة �ضارمة ملعاجلة هذا  ا�ضتحداث  يتعذر  واإذ  الق�ضائية.  للوليات  الإيجابي 
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اأدوات

يكر�ض الدليل الت�رشيعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب* ف�ضل برمته للأحكام التي تتناول الولية الق�ضائية 

واملوجودة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب.

وعلى غرار ذلك، فاإن دليل اإدراج وتنفيذ ت�رشيعات ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب الذي و�ضعه املكتب يقدم ملحة 

عامة عن خمتلف اأ�ض�ض الولية الق�ضائية وي�ضفعها باأمثلة تو�ضيحية ملمو�ضة م�ضتمدة من الت�رشيعات الوطنية.

وتوفر الأحكام النموذجية الت�رشيعية ملكافحة الإرهاب التي و�ضعها املكتب مقرتحات �ضياغية بتعداد جميع اأ�ض�ض الولية 

الق�ضائية يف املادة 26 يف الف�ضل 3.

وتوفر املوارد القانونية الإلكرتونية ب�ضاأن الإرهاب الدويل التي و�ضعها املكتب مقتطفات من املدونات اجلزائية وغريها 

من النظم الأ�ضا�ضية اجلنائية لدى العديد من البلدان ب�ضاأن الولية الق�ضائية يف زاوية املوارد القانونية الوطنية يف املوقع 

على ال�ضبكة.

متارين

•  دّون الأحكام ب�ضاأن الولية الق�ضائية يف بلدك فيما يتعلق باجلرائم املت�ضلة بالإرهاب. هل تعك�ض كامل طيف الأ�ض�ض 
املو�ضوعة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟ هل تذهب اإىل اأبعد من متطلبات ال�ضكوك؟

•  هل لك اأن تذكر ق�ضايا اأكدت فيها املحاكم يف بلدك الولية الق�ضائية ب�ضاأن جرائم مت�ضلة بالإرهاب اأو جرائم خطرية 
اأخرى حدثت خارج بلدك؟ على اأي اأ�ضا�ض اأو اأ�ض�ض جرت ممار�ضة الولية الق�ضائية يف نهاية املطاف؟

• حدد املعايري املمكنة حلل تنازع اإيجابي للولية الق�ضائية بني بلدين اأو اأكرث؟

املعاهدات، مثل التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، ت�ضجع الدول الأطراف على تن�ضيق اإجراءاتها لتحقيق هذا 

الغر�ض. ومل يتحدد كيف ينبغي ال�ضطلع بهذا التن�ضيق، اأو املعايري التي تقرر اأي دولة �ضوف متار�ض الولية الق�ضائية. 

ويرمي هذا النوع من الأحكام اإىل توفري اإطار عام للتعاون، يرتك للدول الأطراف جمال وا�ضعا للمناورة.

اأي حمكمة وطنية �صمن كل دولة طرف تكون موؤهلة للمقا�صاة؟

ل تتناول ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب م�ضاألة التوزيع الداخلي للوليات الق�ضائية بني املحاكم �ضمن 

دولة ما. ويرتك هذا اجلانب لكل دولة تتناوله مبفردها. فقد ترغب الدول مثل اأن متركز مقا�ضاة اجلرائم 

املت�ضلة بالإرهاب من خلل وحدات متخ�ض�ضة، اأو قد تف�ضل توزيع عبء العمل باأ�ضاليب خمتلفة. وت�ضتند هذه 

القرارات اإىل العتبارات املحلية وال�ضيا�ضات اجلنائية.

.E.08.V.9 من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
*
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اأ�صئلة التقييم

•  تتطلب ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب من الدول الأطراف اأن تن�ضئ قدرا من اأ�ض�ض الولية الق�ضائية. كيف 
يختلف هذا املفهوم عن مفهوم ممار�ضة الولية الق�ضائية؟

• ما هو الفرق بني الأ�ض�ض الإجبارية والأ�ض�ض الطوعية للولية الق�ضائية؟ قّدم اأمثلة لذلك.

•  هل ترتئي ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اأي نوع من الولية الق�ضائية خارج الإقليمية؟ اإذا كان الأمر كذلك، 
فماذا يعني؟

•  ما هو التنازع الإيجابي للولية الق�ضائية؟ ما هو الإر�ضاد الذي توفره التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب يف هذا 
ال�ضدد؟

•  هل تتطلب ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اأنواعا حمددة من املحاكم املحلية لكي يعهد اإليها مبحاكمة الإرهابيني 
امل�ضتبه بهم؟

• هل ي�ضمح لدولة طرف يف اتفاقية ملكافحة الإرهاب اأن تن�ضئ اأ�ض�ض ولية ق�ضائية مل ترتئيها تلك التفاقية؟

•  ماذا تقول ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ب�ضاأن الت�رشفات الإجرامية املرتكبة على منت ال�ضفن والطائرات؟ هل 
ميكن لدول اأطراف اأن تقا�ضي جرائم ترتكب على منت �ضفن ترفع علمها حتى لو كانت هذه ال�ضفن يف املياه الإقليمية 

لدولة طرف اأخرى؟

مراجع ملزيد من املطالعة
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مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة

اإن اأهم قاعدة اأ�ضا�ضية يف جمال التعاون الدويل اأن�ضاأتها �ضكوك مكافحة الإرهاب هي مبداأ "اإما الت�ضليم واإما املحاكمة".

وكما جاء يف التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل )ال�ضكوك الأخرى ت�ضتخدم �ضياغة مماثلة اأو م�ضابهة 

جدا(، فاإن اأي دولة طرف ل ت�ضلم �ضخ�ضا اإىل دولة طرف طالبة:

يتعني عليها، دون ا�ضتثناء مهما كان و�ضواء ارتكبت اجلرمية على اأرا�ضيها اأم ل، اأن ترفع الق�ضية دون اإبطاء 

ل داعي له اإىل ال�ضلطات املخت�ضة لديها لغر�ض املقا�ضاة، من خلل اإجراءات تتخذ وفقا لقوانني تلك الدولة. 

وتتخذ تلك ال�ضلطات قرارها على غرار ما تفعل يف حالة اأي جرمية اأخرى ذات طابع خطري مبوجب قانون 

تلك الدولة.

مبداأ اإما الت�صليم واإما املحاكمة يف قرارات جمل�س الأمن

يف�رش قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( عادة على اأنه يت�ضمن مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة، من خلل احلكم يف الفقرة 

2 )هـ( الذي يتطلب من الدول اأن تكفل "تقدمي اأي �ضخ�ض ي�ضارك يف متويل اأعمال اإرهابية اأو تدبريها اأو الإعداد لها 

اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدالة".
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كما يعرتف قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( بهذا املبداأ ب�ضكل غري مبا�رش من خلل احلكم يف الفقرة 3 )د( الذي يطلب 

من الدول "الن�ضمام يف اأقرب وقت ممكن اإىل التفاقيات والربوتوكولت الدولية ذات ال�ضلة بالإرهاب".

الأمن 1456 )2003(  قرارا جمل�ض  اأكرث �رشاحة. وعلى وجه اخل�ضــــو�ض، يحدد  اللحقــــة  الأمن  وقـــرارات جملــــ�ض 

واإما  الت�ضليم  اإما  مـــبداأ  اأ�ضـــا�ض  "على  ينفـــذ  اأن  يجــــب  العدالة  اإىل  الإرهابيني  بتقدمي  اللتزام  اأن   )2004( و1566 

املحاكمة".

ومن الأي�رش ا�ضتيعاب نطاق مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة بتحليله اإىل خمتلف اأجزائه:

)اأ( قرار بعدم الت�ضليم:

هذا �رشط اأ�ضا�ضي م�ضبق لتفعيل التزام الدولة الطرف بتقدمي الق�ضية للمقا�ضاة حمليا.

)ب(  التقدمي للمحاكمة:

ل يعني اللتزام باملحاكمة اأنه يتعنّي اأن يحال اإىل املحكمة اّدعاء يثبت، بعد التحقيق، اأن ل اأ�ضا�ض له من ال�ضحة. 

د اإىل اأي مدى يجب  فالقانون الد�ضتوري والقواعد املو�ضوعية والإجرائية املعمول بها يف البلد هي التي حتدِّ

موا�ضلة املحاكمة.

)ج( دون ا�ضتثناء مهما كان:

ميكن تف�ضري هذا ال�رشط باأ�ضاليب خمتلفة. واأحد هذه التف�ضريات هو اأن هذه الكلمات تلغي ال�ضتثناء التقليدي 

للتعاون الدويل بحجة الأمن والطماأنينة. ففي ظل هذا ال�ضتثناء، ل يطلب من دولة ما تقدمي التعاون يف م�ضاألة 

من �ضاأنها اأن تهدد الهدوء يف البلد باأن تت�ضبب يف البلبلة اأو تنال من معنويات النا�ض. ويف �ضياق الإرهاب قد 

يعني ذلك رف�ض التعاون خ�ضية اأن تنتقم جماعة اإرهابية من رعايا الدولة متلقية الطلب اأو تهدد م�ضاحلها 

الوطنية لو اأنها اأقرت الت�ضليم. وكذلك الأمر، يبدو اأن ال�ضياغة امل�ضتخدمة تعني �ضمنا رف�ض ا�ضتثناء اجلرمية 

ال�ضيا�ضية.

)د( تتخذ القرار بنف�ض الأ�ضلوب كما يف حالة اأي جرمية اأخرى ذات طابع خطري:

بينما ت�ضمح �ضكوك مكافحة الإرهاب للدول مبمار�ضة التقدير فيما اإذا اأرادت اأن حتاكم اأم ل، فاإن هذه ال�ضكوك 

تو�ضح اأن مثل هذه ال�ضلطة التقديرية يجب اأن متار�ض بنف�ض الأ�ضلوب �ضاأن اأي جرمية اأخرى ذات طابع خطري 

مبوجب قوانني الدولة. وبعبارة اأخرى، ينتظر من املدعني العامني الوطنيني معاملة تلك اجلرائم بتطبيق نف�ض 

ق جمال 
ّ
املعايري التي يطبقونها عموما على جرائم خطرية اأخرى. ومن الناحية العملية، من �ضاأن ذلك اأن ي�ضيـ

التطبيق اأمام املدعني العامني يف قرارهم بالمتناع عن امللحقة.

مبا اأن تطبيق مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة مرتبط ارتباطا وثيقا بقرار �ضلطة الدولة بعدم ت�ضليم جمرم يدعى اأنه 

ارتكب جرمية ما، فاإنه �ضوف يبحث اأي�ضا يف اإطار النميطة 3 )التعاون الدويل(.
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التحديات املرتبطة بتنفيذ مبداأ اإما الت�صليم واإما املحاكمة

ينطوي التطبيق العملي ملبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة على عدد من التحديات. ففي معظم احلالت مثل، ل يكون يف 

متناول الدولة التي تقرر املحاكمة بدل من الت�ضليم الأدلة ال�رشورية، لأن اجلرمية ارتكبت خارج اأرا�ضيها. وهذا واحد 

من الأ�ضباب التي قد جتعل من �ضبه امل�ضتحيل اأن تتمكن دولة ما من اأن تنفذ بالكامل هذا املبداأ يف غياب قنوات تعمل 

على ما يرام لتبادل امل�ضاعدة القانونية مع غريها من الدول الأطراف.

وقد تن�ضاأ �ضعوبات �ضيا�ضية يف ظروف اأخرى. فالدولة التي يرف�ض طلبها لت�ضليم جمرم ما لأ�ضباب تتعلق بحقوق الإن�ضان 

قد ل تكون راغبة مثل يف امل�ضاهمة )باإر�ضال الأدلة وال�ضهود وغري ذلك( يف اإجراءات املحاكمة التي جتريها الدولة التي 

رف�ضت الطلب.

وعلى الرغم من هذه العقبات وغريها، فاإن مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة هو حجر الزاوية يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة 

الإرهاب، وهو ينطوي على اآلية من اأهم اآليات املقا�ضاة من زاوية التعاون الدويل.

درا�صة حالة

لننظر يف ال�ضيناريو التايل على اأ�ضا�ض التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. )يفرت�ض اأن جميع الدول 

ال�ضالعة اأطراف يف التفاقية.(

ال�ضيد �ض يفجر عبوة نا�ضفة يف مكان عام يف الدولة األف. وهو و�ضحايا النفجار من رعايا الدولة باء. وبعد التفجري 

يهرب ال�ضيد �ض اإىل الدولة جيم.

يف هذا ال�ضيناريو، قد يقال اإن الدولة جيم ل م�ضلحة لها على ما يبدو يف حماكمة ال�ضيد �ض، اإذ ل ال�ضحايا ول مرتكب 

اجلرمية من رعاياها. وال�ضيد �ض بكل ب�ضاطة موجود يف اأرا�ضيها، ورمبا ل ينوي البقاء فيها. 

ويف نهاية الأمر، رمبا يجد ال�ضيد �ض ملجاأ يف الدولة جيم، ملجرد اأن الدولة جيم لي�ض لديها من حافز مللحقته. ولي�ض 

توؤثر اجلرمية مبا�رشة على م�ضاحلها.  اأرا�ضيها ما مل  التي تقع خارج  لدى الدول عادة القدرة على ملحقة اجلرائم 

واإذا كان للدولتني األف وباء ولية ق�ضائية على اأ�ضا�ض مبداأي الإقليمية والرعوية املوجبة )ومبداأ الرعوية ال�ضالبة اإذا 

ا�ضتخدمه البلد(، فاإنهما ل ت�ضتطيعان ا�ضتقدام ال�ضيد �ض من اأجل حماكمته.

يف مثل هذه ال�ضيناريوهات متاما ترمي ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اإىل �ضد الثغرات يف القوانني املحلية القائمة 

من خلل تطبيق مبداأ "اإما الت�ضليم واإما املحاكمة". وعلى افرتا�ض اأن الدولة األف قد طلبت ت�ضليم ال�ضيد �ض، فاإن الدولة 

جيم �ضتكون ملزمة اإما بت�ضليمه اأو باإحالة الق�ضية اإىل �ضلطاتها اخلا�ضة بها لأغرا�ض املحاكمة.

اأدوات

 ودليل اإدراج ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب 
)اأ(
يوفر كل من الدليل الت�رشيعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب،

اإما  مبداأ  عن  عامة  ملحة   ،)www.unodc.org املوقع:  يف  )متاحان  املكتب  و�ضعهما  اللذين  وتنفيذها  الت�رشيعات  يف 

الت�ضليم واإما املحاكمة. 

وي�ضتك�ضف موجز ق�ضايا الإرهاب تداعيات مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة يف �ضياق كل من ق�ضية حممد حمادة وق�ضية 

لوكربي.
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وقد مت حتليل اللتزام ذاته �ضمن الإطار الأو�ضع لنظم العدالة اجلنائية ودور املدعني العامني يف الُكتيِّب الإر�ضادي ب�ضاأن 

 الذي و�ضعه فرع منع الإرهاب لدى املكتب.
)ب(

تدابري العدالة اجلنائية يف الت�ضّدي للإرهاب

وتوفر الأحكام الت�رشيعية النموذجية ملكافحة الإرهاب التي و�ضعها فرع منع الإرهاب مقرتحات �ضياغة ذات �ضلة )مع 

تعليقات( مبوجب املادة 55، ب�ضاأن اللتزام بالتقدمي للمحاكمة اأو الت�ضليم.

متارين

•  هل مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة مندرج يف الت�رشيعات اجلنائية يف بلدك؟ باأي �رشوط؟ وعلى اأي جرائم ينطبق؟

•  ما هي، يف راأيك، ال�رشوط الأ�ضا�ضية امل�ضبقة املطلوب توفرها لكفالة ا�ضتخدام مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة على 
نحو فعال؟

•  مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة وارد يف �ضكوك دولية خمتلفة عدا ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب. هل لك اأن 
حتدد بع�ض هذه ال�ضكوك وتقارن اأ�ضكال ال�ضياغة وامل�ضطلحات امل�ضتخدمة؟

اأ�صئلة التقييم

•  ما هو الهدف الإجمايل من حيث العدالة اجلنائية الذي ي�ضعى اإىل حتقيقه مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة، كما هو 
وارد يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟ 

اأنها  اأن تتخذها دولة طرف يف التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لو  •  �ضف اخلطوات الواجب 
رف�ضت اأن ت�ضلم اإىل دولة طرف اأخرى �ضخ�ضا يّدعى اأنه مرتكب جرمية من�ضو�ض عليها يف تلك التفاقية.

•  هل مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة متوافق مع مبداأ امللحقة اخليارية النافذ يف العديد من البلدان؟ اأو�ضح.

• ما هي اأوجه ال�ضبه واأوجه اخللف بني مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة ومبداأ الولية الق�ضائية العاملية.

•  قارن بني مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة املذكور يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب واملادة 16 من اتفاقية الأمم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.* ما هي الفروق، اإن وجدت؟

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574.
*
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مواد تكميلية

• قرار جمل�ض الأمن 1456 )2003(

• قرار جمل�ض الأمن 1566 )2004(

وتبحث يف النميطة 3 اجلوانب املعقدة لآليات الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة، اإىل جانب ما يرتتب عليها 

من تداعيات قانونية وعملية. كما حتتوي هذه النميطة على حتليل متعمق للمو�ضوع وعلى مواد تدريبية اإ�ضافية.

اآليات التعاون الدويل

اإن البعد عرب الوطني للإرهاب هو نتيجة مبا�رشة لتزايد حركة النا�ض والب�ضائع وروؤو�ض الأموال. ولهذا ال�ضبب يت�ضم 

التعاون بني الدول ملنع وقمع الأعمال الإرهابية باأهمية فائقة. ومل يعد تبادل امل�ضاعدة بني الدول على نحو عاجل وفعال 

جمرد خيار مو�ضى به، واإمنا ا�ضرتاط واجب اإذا اأرادت هذه الدول الت�ضدي لتهديدات الإرهاب.

وتوفر ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب الأدوات والآليات الق�ضائية الأ�ضا�ضية بحيث تتمكن ال�ضلطات الوطنية من 

اإجراء التحريات عرب احلدود على نحو فعال ومن كفالة عدم توفر ملذات اآمنة ملن يدعى اأنهم اإرهابيني. ونظرا للبعد 

العاملي لتهديد الإرهاب، مل يعد كافيا مواجهته مبجرد اتفاقات التعاون الثنائية و/اأو الإقليمية. وتزود ال�ضكوك العاملية 

كل الدول الأطراف مبجموعة من الأ�ض�ض القانونية للتعاون غري املحدودة جغرافيا.

ومن اجلدير بامللحظة اأن ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب تركز على التعاون الدويل من زاوية العدالة اجلنائية، 

اأي اإنها ترمي اإىل ت�ضهيل القيام بالإجراءات اجلنائية يف الق�ضايا التي تت�ضمن عنا�رش تتجاوز احلدود الوطنية. وهذا 

ل ي�ضمل اأ�ضكال التعاون الأخرى املت�ضلة مبكافحة الإرهاب، مثل تبادل املعلومات من اأجل احلفاظ على الأمن الوطني 

وتعقب م�ضارات واأمناط الإجرام وامتداد وطبيعة التنظيمات الإجرامية والإرهابية، وغري ذلك.

ومن بني خمتلف اأ�ضكال التعاون الدويل يف امل�ضائل اجلنائية فاإن ت�ضليم املجرمني وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة هما حمور 

الرتكيز الرئي�ضي يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب.
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و�صع اإطار قانوين وطني ب�صاأن ت�صليم املجرمني وتبادل امل�صاعدة القانونية

على  واحد  اآن  يف  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  ال�ضكوك  القانونية، حتتوي  امل�ضاعدة  وتبادل  املجرمني  ت�ضليم  جمال  يف 

متطلبات وا�ضعة والتزامات مف�ضلة. ومن بني املتطلبات الوا�ضعة تلك التي تقول اأن على الدول الأطراف "اأن توفر بع�ضها 

للبع�ض الآخر احلد الأق�ضى من امل�ضاعدة فيما يتعلق بالتحقيقات اجلنائية اأو الإجراءات اجلنائية اأو اإجراءات الت�ضليم" 

)املادة 12، التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب(. ومن اللتزامات الأكرث تف�ضيل ا�ضتبعاد اإمكانية التم�ضك بالطابع 

ال�ضيا�ضي للجرمية لأغرا�ض الت�ضليم اأو تبادل امل�ضاعدة القانونية واإجبار الدول على تنفيذ طلبات اأجنبية فيما يخ�ض 

الك�ضف عن التفا�ضيل امل�رشفية ب�رشف النظر عن قوانني ال�رشية امل�رشفية.

وعلى الرغم من اأن بع�ض الدول ت�ضتطيع، نظريا، اأن تطبق مبا�رشة ن�ض املعاهدات امل�ضدق عليها دون �ضن ت�رشيعات 

معينة، فاإن من ال�ضعب عمليا المتثال ملتطلبات املعاهدات املذكورة اأعله يف حال عدم وجود اإطار قانوين عام على 

امل�ضتوى املحلي لتقدمي التعاون الدويل والتما�ضه. وينبغي اأن ميكن هذا الإطار ال�ضلطات الوطنية من امل�ضاركة يف التعاون 

الدويل بخ�ضو�ض اجلرائم عموما ولي�ض جمرد اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب.

ولي�ض هنالك من قائمة نهائية باملتطلبات الت�رشيعية امل�ضبقة التي يتعني اأن توفرها الدولة لكي ت�ضتفيد من الآليات املتاحة 

يف جمال الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة. ولكن هنالك بع�ض الأمثلة عن اخليارات والق�ضايا التي ينبغي لل�ضلطات 

الوطنية اأن تنظر فيها عندما تعتمد معايري اأ�ضا�ضية يف جمالت الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة، كما يلي:

•  من حيث نطاق تطبيق الإطار القانوين الوطني، هل من الأف�ضل اعتماد قانون يقبل التطبيق عموما )اأي قانون ل 
ي�ضمل اجلرائم املو�ضوفة يف معاهدات مكافحة الإرهاب فح�ضب واإمنا ي�ضمل اأي�ضا جرائم اأخرى(، اأم قانون ي�ضتهدف 

بع�ض الت�رشفات الإجرامية املحددة؟

• ما هي ال�ضلطة التي �ضتكون م�ضوؤولة عن تلقي وتنفيذ طلبات الت�ضليم اأو امل�ضاعدة القانونية املتبادلة؟ 

•  هل باإمكان ال�ضخ�ض املطلوب ت�ضليمه اأن يطعن يف قرار ت�ضليمه؟ ويف اأي �ضكل و�ضمن اأي مهلة زمنية يكون ذلك؟

•  يف معر�ض جتميع الأدلة ل�ضالح دولة اأجنبية، اإىل اأي مدى ميكن مراعاة القوانني الإجرائية لدى الدولة الأجنبية؟ 
الأدلة قد ل تكون مقبولة يف الإجراءات اجلنائية يف دولة ما ما مل تراع  اأن بع�ض  اإىل  وهذه م�ضاألة هامة نظرا 

الإجراءات املعمول بها يف تلك الدولة.

والقيمة الإ�ضافية التي تت�ضم بها ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف جمال ت�ضليم املجرمني هي كما يلي:

•  تعترب اجلرائم املدرجة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب واردة كجرائم قابلة لت�ضليم مرتكبيها يف اأي 
�ضك قائم لت�ضليم املجرمني بني الدول الأطراف.

•  تتعهد الدول الأطراف باأن تدرج اجلرائم املو�ضوفة يف تلك ال�ضكوك على اأنها جرائم قابلة لت�ضليم مرتكبيها 
يف اأي �ضك لت�ضليم املجرمني يربم م�ضتقبل.
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•  يتعني على الدول الأطراف اأن تعترب اجلرائم املدرجة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب بو�ضفها قابلة 
لت�ضليم مرتكبيها.

•  يجوز للدول الأطراف التي تتطلب عادة وجود معاهدة ك�رشط لت�ضليم املجرمني، ح�ضب تقديرها، اأن ت�ضتخدم 
ال�ضك العاملي كاأ�ضا�ض قانوين.

•  "تعترب معّدلة" جميع معاهدات وترتيبات ت�ضليم املجرمني بني الدول الأطراف يف نف�ض ال�ضك العاملي اإذا 
كانت غري متوائمة مع ذلك ال�ضك العاملي. وهذا احلكم وارد يف التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 

بالقنابل والتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب والتفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي.

•  يحظر على الدول الأطراف رف�ض اأي طلب ت�ضليم ي�ضدر عن دولة طرف اأخرى )فيما يتعلق باأي جرمية 
مدرجة يف التفاقية( على اأ�ضا�ض اأنها تتعلق بجرمية �ضيا�ضية اأو جرمية مت�ضلة بجرمية �ضيا�ضية اأو جرمية 

لها دوافع �ضيا�ضية.

فيما يتعلق بتقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة:

•  اإن ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب هي الأ�ضا�ض القانوين لتقدمي احلد الأق�ضى من امل�ضاعدة القانونية 
فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات اجلنائية اأو اإجراءات الت�ضليم، مبا يف ذلك امل�ضاعدة يف احل�ضول على 

الأدلة اللزمة لهذه الإجراءات.

•  يحظر على الدول الأطراف رف�ض طلب بالتما�ض امل�ضاعدة القانونية ي�ضدر عن دولة طرف اأخرى ملجرد اأنها 
تتعلق بجرمية �ضيا�ضية اأو جرمية مت�ضلة بجرمية �ضيا�ضية اأو جرمية لها دوافع �ضيا�ضية.

�رصط عدم التمييز

اإطار ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب، تكون امل�ضالح امل�رشوعة للأ�ضخا�ض املدعى ارتكابهم اجلرمية واملطلوب  يف 

ت�ضليمهم )اأو املطلوب ب�ضاأنهم التما�ض امل�ضاعدة القانونية( حممية وذلك ب�رشط قوي بعدم التمييز يحمي ال�ضخ�ض من 

اأي حتامل. فاإذا تعر�ض �ضخ�ض مللحقة اأو عقوبة ب�ضبب راأيه ال�ضيا�ضي، اأو اإذا تعر�ض و�ضعه للتحامل لذلك ال�ضبب، فاإن 

مواد عدم التمييز متكن من رف�ض طلب الت�ضليم اأو التما�ض امل�ضاعدة القانونية املتبادلة. وهذا يرتك الدولة متلقية الطلب 

حرة للتعامل مع ال�ضخ�ض كما هو حمدد يف قوانينها الوطنية والأدلة املتاحة.

وتن�ضئ ال�ضكوك مبداأ عدم التمييز على النحو التايل:

لي�ض يف هذه التفاقية ما يف�رش على اأنه يفر�ض التزاما بت�ضليم املجرمني اأو بتقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة 

اأ�ضباب وجيهة تدعوها اإىل العتقاد باأن طلب ت�ضليم  اإذا توفرت لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�ضليم 

املجرمني لرتكابهم اجلرائم املذكورة يف املادة 2، اأو طلب امل�ضاعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق بهذه اجلرائم، 

قد قدم بغية حماكمة، اأو معاقبة، �ضخ�ض ما ب�ضبب العرق الذي ينتمي اإليه اأو ب�ضبب دينه اأو جن�ضيته اأو اأ�ضله 

الإثني اأو راأيه ال�ضيا�ضي، اأو باأن ا�ضتجابتها للطلب من �ضاأنها اأن مت�ض بو�ضع ال�ضخ�ض املذكور لأي من هذه 

الأ�ضباب.
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درا�صة حالة

"املقاتلون الأ�ضداء"

معلومات متهيدية

•  ما مل يذكر خلف ذلك، يفرت�ض اأن اأزرق�ضتان واأحمر�ضتان دولتان طرفان يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب.

ال�ضكوك  اأحكام  الواجب  النحو  اأدخلتا على  واأحمر�ضتان قد  اأزرق�ضتان  اأن  •  لأغرا�ض درا�ضة احلالة هذه، يفرت�ض 
العاملية ملكافحة الإرهاب يف نظمهما القانونية املحلية.

•  لقد �ضممت درا�ضة احلالة هذه لغر�ض حتفيز النقا�ض بني خرباء القانون ب�ضاأن �ضيناريو قد ي�ضادف يف معر�ض 
ممار�ضة التعاون الدويل. والإجابات املقرتحة )انظر املرفقات( لي�ضت احللول الوحيدة املمكنة، ولكنها تربز اآليات 

واأدوات عملية متاحة يف �ضوء ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب.

خلفية

بلدان  ال�ضيا�ضية يف  املوؤ�ض�ضات  زعزعة  وت�ضتهدف  الأ�ضداء"  "املقاتلون  با�ضم  تعرف  دولية  اإرهابية  زعيم جماعة  وليد 

خمتلفة. وقد نفذ عملية تفجريية يف رو�ضة اأطفال يف اأزرق�ضتان، ذهب �ضحيتها 30 طفل، من بينهم اأطفال عدد من 

الدبلوما�ضيني.

ويف اأعقاب العملية، يتمكن وليد من الهروب من اأزرق�ضتان ويلجاأ اإىل دولة جماورة هي اأحمر�ضتان. 

الت�ضليم: الأ�ضا�ض القانوين

ت�ضارع اأزرق�ضتان باإر�ضال طلب اإىل اأحمر�ضتان لإلقاء القب�ض على وليد وت�ضليمه اإليها بناء على التفاقية الدولية لقمع 

الهجمات الإرهابية بالقنابل.

1- اأزرق�ضتان واأحمر�ضتان غري مرتبطتني مبعاهدة لت�ضليم املجرمني. وعلوة على ذلك، فاإن قوانني اأحمر�ضتان متنع 

ت�ضليم اأي �ضخ�ض يف غياب معاهدة حمددة لت�ضليم املجرمني.

هل ينبغي اأن ترف�ض اأحمر�ضتان طلب اأزرق�ضتان ت�ضليم وليد اإليها؟

2- هنالك معاهدة ثنائية قدمية لت�ضليم املجرمني تربط ما بني اأزرق�ضتان واأحمر�ضتان. ولكن، يف اإطار تبادل للمذكرات 

اأن وليد لن ي�ضلم لأن اجلرمية التي ارتكبها غري حمددة يف قائمة اجلرائم اخلا�ضعة  اأحمر�ضتان  الدبلوما�ضية، تتوقع 

لت�ضليم مرتكبيها واملرفقة مبعاهدة الت�ضليم امل�ضار اإليها.

هل معاهدة الت�ضليم القدمية غري �ضاحلة نهائيا لهذا الغر�ض؟

اأنها غري مرتبطة باأي  اأي اتفاقية متعددة الأطراف يف امل�ضائل اجلنائية، كما  3- اأحمر�ضتان لي�ضت دولة طرفا يف 

معاهدة ت�ضليم مع اأزرق�ضتان. اأ�ضف اإىل ذلك اأن لي�ض لديها قوانني تنظم �رشوط واإجراءات ت�ضليم املدعى اأنهم جمرمني 

اإىل بلدان ثالثة.

هل ينبغي لأزرق�ضتان اأن تياأ�ض من اإمكانية ت�ضليم وليد اإليها؟
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ت�ضليم املجرمني: اجلرائم ال�ضيا�ضية

4- تطالب اأزرق�ضتان بت�ضليم وليد اإليها من اأحمر�ضتان على اأ�ضا�ض التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 

تت�رشف  الأ�ضداء"  "املقاتلون  اإن منظمة  الدفاع  وليد، يقول حمامي  ت�ضليم  ب�ضاأن  ال�ضتماع  واأثناء جل�ضة  بالقنابل. 

لغر�ض نبيل هو حترير اأزرق�ضتان من ا�ضطهاد دكتاتورية ت�ضفك الدماء. ولذلك فاإن اجلرمية املطلوب ت�ضليم وليد 

من اأجلها جرمية �ضيا�ضية، اإذ اأنها ارتكبت بغية اإكراه الزمرة احلاكمة يف اأزرق�ضتان على متهيد الطريق لنتخابات 

دميقراطية نـزيهة.

كيف ينبغي ل�ضلطات اأحمر�ضتان اأن توازن ما بني �رشورة ت�ضليم وليد ومراعاة الغر�ض "النبيل" الذي دفعه؟

5- مبا اأن بع�ض �ضحايا التفجري يف رو�ضة الأطفال هم اأطفال اأ�ضخا�ض حمميني دبلوما�ضيا، فاإن طلب ت�ضليم وليد 

املقدم من اأزرق�ضتان اإىل اأحمر�ضتان ي�ضتند اإىل اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�ضخا�ض املحميني دوليا، مبن 

فيهم اأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي )التي �ضدقتها الدولتان(. غري اأن هذه التفاقية ل ت�ضمل م�ضاألة "اجلرمية ال�ضيا�ضية".

هل ينبغي ل�ضلطات اأحمر�ضتان اأن ترف�ض ت�ضليم وليد؟

امل�ضاعدة القانونية املتبادلة: التجرمي املزدوج ومقبولية الأدلة

6- يف غياب طلب ت�ضليم �ضادر من اأزرق�ضتان، تقرر �ضلطات اأحمر�ضتان التحقيق يف الق�ضية بنف�ضها. ويدرك املدعون 

العامون اأّن احلاجة تدعو اإىل خربة تقنية من جانب خبري يف املتفجرات يعي�ض يف اأ�ضفر�ضتان، ومن ثم تتقدم بطلب اإىل 

اأ�ضفر�ضتان من اأجل ال�ضتماع اإىل راأي خبري يف املتفجرات.

وترف�ض �ضلطات اأ�ضفر�ضتان هذا الطلب بحجة اأنه يقوم على اأ�ضا�ض جرمية تدعى يف قانون العقوبات يف اأحمر�ضتان 

"تفجري اإرهابي"، وهو تعبري ل وجود له يف ت�رشيعات اأ�ضفر�ضتان.

لو كنت املدعي العام من اأحمر�ضتان، كيف لك اأن تقنع �ضلطات اأ�ضفر�ضتان بتنفيذ الطلب؟

7- اأخريا، يجمع املدعون العامون من اأحمر�ضتان ما يكفي من الأدلة للتمكن من اإدانة وليد.

غري اأن اإجراءات املحاكمة ت�ضري يف منعطف غري منتظر عندما تقرر املحكمة اأن الأدلة التي قدمتها اأ�ضفر�ضتان غري 

مقبولة، اإذ اأنها مل تقدم يف �ضهادة م�ضفوعة بيمني. وطبقا لقوانني اأحمر�ضتان، فاإن تقدمي الأدلة من جانب �ضهود يف �ضهادة 

م�ضفوعة بيمني �رشط اإجباري، بينما ل حتتوي قوانني اأ�ضفر�ضتان على مثل هذا ال�رشط. 

ب�ضفتك املدعي العام، ماذا ع�ضاك اأن تفعل لكفالة اإمكانية ا�ضتعمال الأدلة التي قدمتها اأ�ضفر�ضتان يف املحكمة؟

امل�ضاعدة القانونية املتبادلة: ال�رشية امل�رشفية واإر�ضال املعلومات تلقائيا

8- ت�ضعى اأحمر�ضتان اإىل احل�ضول على تفا�ضيل ح�ضاب م�رشيف مودع يف اأ�ضفر�ضتان با�ضم وليد، مما قد يوفر دليل 

على ن�ضاط ميار�ضه يف متويل الإرهاب. غري اأن اأ�ضفر�ضتان تعلم �ضلطات اأحمر�ضتان اأنها ل ميكنها تنفيذ طلبها ب�ضبب 

قانون حملي �ضارم يحمي �رشية املعلومات امل�رشفية. 

هل رف�ض التعاون من جانب �ضلطات اأ�ضفر�ضتان اأمر مقبول؟
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قد  ذاته  امل�رشف  يف  مودعة  خمتلفة  م�رشفية  ح�ضابات  اأن  اأ�ضفر�ضتان  �ضلطات  تكت�ضف  الطلب،  تنفيذ  9- اأثناء 

من هذه  بواحد  اإل  يت�ضل  ل  اأحمر�ضتان  من  ال�ضادر  الطلب  اأن  الإجرامية. غري  العملية  نف�ض  ا�ضتخدمت جميعا يف 

احل�ضابات امل�رشفية دون احل�ضابات الأخرى. 

هل ينبغي ل�ضلطات اأ�ضفر�ضتان اأن تك�ضف عن املعلومات املت�ضلة بجميع احل�ضابات امل�رشفية امل�ضبوهة، رغم غياب اأي 

طلب حمدد من اأحمر�ضتان؟

امل�ضاعدة القانونية املتبادلة: القنوات غري الر�ضمية وال�ضبل البديلة لتنفيذ الطلبات

10- لإدانة وليد، حتتاج اأحمر�ضتان اإىل اإفادة من �ضعيد، خ�ضم وليد �ضابقا والذي ينتمي اإىل ع�ضابة اإجرامية مناف�ضة 

ويعي�ض يف اأ�ضفر�ضتان. ومع اأن احلاجة تدعو اإىل اإفادته على وجه ال�ضتعجال فقد قيل ل�ضلطات اأحمر�ضتان اأن عليها اأن 

تقدم طلبها عرب القنوات الدبلوما�ضية، علما باأن هذه العملية ت�ضتغرق وقتا طويل.

هل ينبغي لأحمر�ضتان اأن تتخذ الإجراءات عرب القنوات الدبلوما�ضية كما طلب منها؟

اأ�ضفر�ضتان. ويحدد  القانونية من  امل�ضاعدة  تلتم�ض فيه  اأن تر�ضل طلبا ر�ضميا  اأحمر�ضتان  11- يف نهاية الأمر، تقرر 

الطلب اأن ل بد من اأن جتري عملية ال�ضتجواب من جانب ال�ضلطات الق�ضائية يف اأحمر�ضتان. وجاء رد اأ�ضفر�ضتان اأنه 

ل ي�ضمح لأي �ضلطة اأجنبية اأن متار�ض وظيفة ر�ضمية على اأرا�ضيها. وعلوة على ذلك، فاإن �ضعيد قد اأدين لتوه وحكم 

عليه بال�ضجن املوؤبد يف اأ�ضفر�ضتان.

ناق�ض ال�ضبل املمكنة ملراعاة �ضواغل كلتا الدولتني.

درا�صة حالة

�ضوبرماركت الطيبات

مترين ل�ضوغ طلب ت�ضليم

ملحظة للُمدرِّب:

ن�ض هذا التمرين طلب وهمي لت�ضليم �ضخ�ض يف ق�ضية مرتبطة بالإرهاب. وقد قام بتحرير هذا الطلب )مع املذكرة 

ال�ضفوية امل�ضاحبة له( موظف قليل اخلربة مب�ضائل ت�ضليم املجرمني. ومن ثم فهو يحتوي على ب�ضعة ماآخذ. اطلب من 

املتدربني اأن ي�ضدوا امل�ضورة اإىل املوظف يف اإعادة �ضوغ الطلب لتعزيز فر�ض تنفيذ عاجل وفعال من جانب الدولة املوجه 

اإليها الطلب. �ضجع املتدربني على مطالعة املعلومات اخللفية بعناية وعلى التفكري املبتكر بال�ضتعانة باملواد املتوفرة.

ولت�ضهيل حتليل امل�ضائل القانونية املحددة، مت تق�ضيم طلب الت�ضليم اإىل اأبواب، يطرح كل منها م�ضكلة قانونية مو�ضوعية 

حمددة. وكل باب متبوع بتعليقات، ينبغي لك اأن حتجبها وقت املناق�ضة بني املتدربني.

وقد اأُعدَّ هذا التمرين على اأ�ضا�ض تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي املعني باملمار�ضة الفعالة لأن�ضطة الت�ضليم لعام 

.)www.unodc.org/pdf/ewg_report_ extraditions_ 2004.pdf :2004. )انظر املوقع

ع على امل�ضاركني لهذا التمرين: الن�ضو�ض التي توزَّ

• التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
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• التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب

•  اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�ضخا�ض املتمتعني بحماية دولية، مبا فيهم املوظفون الدبلوما�ضيون

• اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية

• اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

معلومات خلفية

يف 24 كانون الثاين/يناير 2007، عند ال�ضاعة 17/30، يداهم �ضخ�ضان م�ضلحان �ضوبر ماركت على مقربة من جممع 

القتل،  عملية  وبعد  النا�ض.  من  وفاة عدد  اإىل  يوؤدى  النار، مما  ويطلقا  �ض،  الدولة  عا�ضمة  الدبلوما�ضية يف  الهيئات 

ي�ضتعملن مرذاذا لكتابة الأحرف "BBB" على جدران ال�ضوبرماركت. وهذه الأحرف توقيع منظمة معروفة تقاتل من 

اأجل اإحداث تغيري �ضيا�ضي يف الدولة �ض.

وي�ضل اأفراد ال�رشطة اإىل مكان اجلرمية بعد فوات الأوان، حيث يتمكن الرجلن من الهروب �رشيعا على منت �ضيارة.

ويف الأيام القليلة التالية، تعلن كربيات امل�ضت�ضفيات يف العا�ضمة عن اأكرث من ع�رش وفيات مردها �ضكل حاد من اأ�ضكال 

الأمرا�ض التنف�ضية النادرة. وتكت�ضف �ضلطات الدولة �ض اأن 90 يف املائة من الأفراد الذين ي�ضكون من م�ضكلت تنف�ضية 

حادة كانوا قد زاروا ال�ضوبر ماركت يوم الهجوم. واإ�ضافة اإىل ذلك، تك�ضف الأدلة اجلنائية عن اآثار �ضم خطري عرث عليها 

على رفوف ال�ضوبرماركت وعلى اأر�ضيته.

ومتكن الأدلة املحققني من حتديد هوية ال�ضيد األف وال�ضيد باء بو�ضفهما منفذي الهجوم. وكلهما �ضبق له الهروب من 

ال�ضجن يف الدولة �ض.

وتطلب �ضلطات الدولة �ض من الإنرتبول اإ�ضدار مذكرة حمراء بهذا ال�ضدد. وبعد ب�ضعة اأيام، تبلغ الدولة ع اأن اأحد 

الرجلني عرث عليه يف اأرا�ضيها. وتعد الدولة �ض وت�ضدر طلبا باعتقاله موؤقتا.

وتعتقل الدولة ع ال�ضيد األف يف 31 كانون الثاين/يناير 2007. وحتيل الدولة �ض طلب ت�ضليم اإىل الدولة ع عن طريق 

القنوات الدبلوما�ضية.

ويف الوقت ذاته، تعلم �ضلطات الدولة �ض ب�ضفة غري ر�ضمية اأن طلبا بت�ضليم ال�ضيد األف يجري اإعداده اأي�ضا من جانب 

الدولة �ض. اإذ اأن بع�ض �ضحايا الهجمة على ال�ضوبرماركت من رعايا الدولة �ض.

مذكرة �ضفوية

1- تهدي �ضفارة الدولة �ض حتياتها اإىل وزارة خارجية الدولة ع وتت�رشف باأن ت�ضري اإىل [التفاقية الإقليمية لت�ضليم 

املجرمني] التي وقعتها الدولة �ض والدولة ع كلتاهما،

التعليق:

املهم يف امل�ضاألة اأن كلتا الدولتني طرف يف اتفاقية الت�ضليم )من خلل الت�ضديق اأو الن�ضمام(. ينبغي للدولة الطالبة اأن 

ت�ضتخدم م�ضطلحات قانونية دقيقة للحد من حماذير التاأخري و�ضوء التف�ضري.

2- ومبوجب هذه املذكرة تطلب، با�ضم الدولة �ض، ت�ضليم ال�ضيد األف، من مواطني الدولة �ض. وياأتي هذا الطلب اإثر 

تبليغ من حكومتكم باأن ال�ضيد األف قد اعتقل يف 4 �ضباط/ فرباير 2007 بناء على طلب من ال�ضلطات املخت�ضة يف 

الدولة �ض.
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التعليق:

قدمت الدولة �ض طلبا حمددا للعتقال املوؤقت، ولكن هل تق�ضت ما اإذا �ضبق اأن اعرتفت الدولة ع باملذكرة احلمراء 

ال�ضادرة عن الإنرتبول مبثابة طلب �ضالح لهذا الغر�ض؟

3- اإن الفرد املذكور اأعله مطلوب لكي يحاكم اأمام املحاكم املخت�ضة لدى الدولة �ض، بجرم "حماولة تقوي�ض النظام 

الد�ضتوري للدولة"، وفيما يتعلق بالأحداث املاأ�ضاوية يف 24 كانون الثاين/يناير 2007 التي وقعت يف مكان عام يف عا�ضمة 

الدولة �ض.

ويف غياب اأي حكم مف�ضل يف [اتفاقية الت�ضليم الإقليمية] فيما يتعلق بتقدمي الوثائق، وحر�ضا على تعجيل جتهيز هذا 

الطلب، فقد اختارت �ضلطات النيابة العامة يف الدولة �ض اأن ترفق الوثائق التالية ممهورة بخامت الدولة: 

• ن�ضخة موثقة من طلب العتقال.

والأحكام  الت�ضليم،  لطلب  امل�ضوغة  واجلرائم  األف،  ال�ضيد  �ضد  املوجهة  التهامات  اإىل  الداعية  للأحداث  • و�ضف 
القانونية املعمول بها.

التعليق:

يبدو اأن الدولة الطالبة مل تنظر يف متطلبات الدولة ع فيما يتعلق بتقدمي الوثائق، وهي �رشورية حتى يف غياب اأحكام 

حمددة واردة يف املعاهدات املعمول بها.

4- وتغتنم �ضفارة الدولة �ض هذه الفر�ضة لتعرب لوزارة خارجية الدولة ع جمددا عن فائق تقديرها.

التعليق:

طلب الت�ضليم مقدم بعد اأكرث من �ضهر من تاريخ العتقال من جانب الدولة ع. ومبوجب العديد من املعاهدات والقوانني 

الوطنية، تعترب هذه الفرتة طويلة جدا بحيث ل تتمكن الدولة متلقية الطلب من اأن مت�ضي يف تنفيذ طلب العتقال. مثال 

 يجوز اإنهاوؤه بعد 18 يوما من تاريخ العتقال اإذا مل يتلق 
*
ذلك اأن العتقال املوؤقت، مبوجب التفاقية الأوروبية للت�ضليم،

الطرف املعني طلب الت�ضليم والوثائق ذات ال�ضلة، ول ي�ضتمر يف اأي حال من الأحوال لأكرث من 40 يوما.

املواد التي يتعني تقدميها مع طلب الت�ضليم

• ن�ضخة موثقة من طلب العتقال

والأحكام  الت�ضليم،  لطلب  امل�ضوغة  واجلرائم  األف،  ال�ضيد  �ضد  املوجهة  التهامات  اإىل  الداعية  للأحداث  • و�ضف 
القانونية املعمول بها.

1- يف 24 كانون الثاين/يناير 2007، عند ال�ضاعة 16/25، يدخل من الباب اخللفي رجلن اإىل �ضوبرماركت الطيبات، 

الواقع يف [ا�ضم ال�ضارع] يف عا�ضمة الدولة �ض. وكانا متلثمني يحملن كي�ضني كبريين. واإذ وقفا يف واحد من اأكرث املمرات 

ازدحاما، اأخرجا من كي�ضيهما بارودتني ن�ضف ر�ضا�ضتني و�رشعا يطلقان النار على النا�ض ع�ضوائيا. ودام اإطلق النار نحو 

دقيقة، وبعدها اأعاد اأحد الرجلني بارودته اإىل كي�ضه واأخرج منه زجاجة مرذاذ. ور�ض منها ب�ضع ثوان يف الهواء ثم كتب 
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بها الأحرف "BBB" على جدران ال�ضوبرماركت. ثم غادر الرجلن ال�ضوبرماركت من الباب الرئي�ضي. وبعد ب�ضع دقائق 

�ضوهد الرجلن داخل �ضيارة "�ضبورت" منطلقني فيها ب�رشعة فائقة. وقد اأبلغ عن هذه الوقائع ب�ضورة مت�ضقة عدد من 

ال�ضهود الذين كانوا يف عني املكان.

وو�ضل ال�رشطة و�ضيارات الإ�ضعاف بعد ب�ضع دقائق واكت�ضفوا اأن 10 اأ�ضخا�ض قد لقوا حتفهم. ونقل 34 �ضخ�ضا اإىل 

امل�ضت�ضفى يف حالة خطرية، وتوفى �ضتة منهم يف طريقهم اإىل امل�ضت�ضفى، واثنان يف الأيام القليلة التالية كنتيجة مبا�رشة 

لإ�ضابتهم بالر�ضا�ض. وقد تاأكد اأن اثنني من ال�ضحايا كانا من رعايا الدولة �ض.

وقد اأمكن، بف�ضل اآلة ت�ضوير فيديو تابعة ل�ضفارة الدولة ف الواقعة قبالة الباب اخللفي لل�ضوبرماركت، التعرف اإىل 

هوية املهاجمني، ال�ضيد األف وال�ضيد باء. والأغلب اأن ال�ضيد األف وال�ضيد باء خيل اإليهما اأن املدخل اخللفي لي�ض مراقبا 

بالفيديو، ولذا مل ي�ضعا القناع اإل بعد دخول ال�ضوبرماركت. وقد ن�رشت �ضور الفيديو للرجلني، قبل و�ضع قناعيهما، على 

نطاق وا�ضع يف اأنحاء البلد.

التعليق:

تتاألف الأدلة التي تقدمت بها الدولة الطالبة من بيان باأن الوقائع املبلغ عنها يف الطلب اأيدها عدد من ال�ضهود. وقد 

يكون هذا كافيا يف اإطار معاهدات معينة تب�ضط متطلبات اأدلة الإثبات، ولكن قد يتطلب العديد من الدول اأن تكون 

اإفادات ال�ضهود وغريها من املواد الداعمة موثقة )ول بد من حتديد �ضكل التوثيق على اأ�ضا�ض متطلبات الدولة متلقية 

الطلب(. بل اإن بع�ض البلدان يتطلب تفنيد "ال�ضبب املحتمل".

2- مل ياأخذ ال�ضيد األف وال�ضيد باء اأي �ضلع ثمينة من ال�ضوبرماركت، مما زود �ضلطات التحقيق بدليل مبكر على اأن 

غر�ضهما مل يكن بدافع ال�رشقة.

التعليق:

ت�ضتعني الدولة الطالبة )الدولة �ض( بعدة حجج لإقناع الدولة متلقية الطلب )الدولة ع( بطبيعة الأعمال الإرهابية التي 

ارتكبها ال�ضيد األف. ويف معر�ض ذلك، ي�ضاق عدد من احلجج ال�ضعيفة خارج اإطار القانون، منها اأن مرتكبي اجلرمية 

مل يكونا يتوخيان ال�رشقة.

3- اإن ال�ضيد األف من الأع�ضاء املوؤ�ض�ضني لتنظيم BBB، الذي طاملا كان ي�ضعى اإىل تقوي�ض املكا�ضب الدميقراطية التي 

حققتها الدولة �ض. والعتداء على �ضوبرماركت الطيبات يف 24 كانون الثاين/يناير 2007 �ضاهد على اأ�ضاليب العنف التي 

ينتهجها تنظيم BBB لن�رش الذعر والهلك يف �ضفوف املدنيني الأبرياء يف عا�ضمة الدولة.

التعليق:

حددت هوية ال�ضيد األف بو�ضفه اإرهابيا، ولكن ل ذكر لأنه �ضبق اأن هرب اأكرث من مرة من ال�ضجون يف الدولة �ض. ولعل 

هذه املعلومات اأكرث اأهمية يف نظر الدولة متلقية الطلب من معرفة اأنه اإرهابي. كان على الدولة �ض اأن تبني بو�ضوح اأن 

ثمة خطر باأن يهرب، وذلك للحد من اإمكانية التو�ضل اإىل قرار باإطلق �رشاحه بكفالة اأثناء اإجراءات الت�ضليم يف الدولة 

متلقية الطلب.

4- علوة على ذلك، ل ميكن جتاهل اأن تنظيم BBB مدرج يف قائمــة اجلمــاعات الإرهـــابية التي تنـــظمها [منظمة 

اإقليمية] تنتمي اإليها حكومة الدولة ع، والتي تنوي الدولة �ض الن�ضمام اإليها قريبا. والقائمة م�ضحوبة با�ضرتاط اأن 

"توفر الدول الأع�ضاء بع�ضها لبع�ض اأكرب قدر ممكن من امل�ضاعدة يف مكافحة الإعمال الإرهابية، واأن تبذل، فيما يتعلق 
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بالتحريات والإجراءات التي ت�ضطلع بها �ضلطاتها فيما يتعلق بالأ�ضخا�ض املدرجة اأ�ضماوؤهم يف القائمة، عندما يطلب 

منها ذلك، كل ما يف و�ضعها وفقا جلميع التفاقات الدولية ذات ال�ضلة".

التعليق:

اإن احلجة باأن من ال�رشوري ت�ضليم ال�ضيد األف لأن تنظيم BBB مدرج بو�ضفه جماعة اإرهابية من جانب منظمة اإقليمية 

)لي�ضت الدولة �ض بعد طرفا فيها، رغم النية يف الن�ضمام اإليها( حجة �ضعيفة. اإذ ل ميكن للدولة �ض اأن تتم�ضك بقواعد 

تلك املنظمة. فواجب امل�ضاعدة القانونية قائم بالن�ضبة للدول الأع�ضاء يف تلك املنظمة فقط، وهو واجب عام. اإن النتيجة 

هي تطبيق نظام جزاءات )كتجميد الأ�ضول مثل( ولي�ض التزاما  القانونية املبا�رشة املرتتبة على "الإدراج يف القائمة" 

بتطبيق عقوبات جنائية اأو بالت�ضليم.

ولعله كان من الأف�ضل الرتكيز على اجلرم املرتكب، والعمل على تقدمي اأ�ضا�ض قانوين متني للح�ضول على التعاون، ب�رشف 

النظر عما اإذا كان بالإمكان تو�ضيف الأفعال قيد النظر باأنها اإرهابية.

وعلى افرتا�ض اأن لي�ض هنالك معاهدة ت�ضليم نافذة بني الدولتني، هنالك احتمال ا�ضتخدام اتفاقية منع ومعاقبة اجلرائم 

املرتكبة �ضد الأ�ضخا�ض املتمتعني بحماية دولية، مبا فيهم املوظفون الدبلوما�ضيون، اأ�ضا�ضا ي�ضتند اإليه )مبا اأن العتداء 

املتمتعني بحماية  الأ�ضخا�ض  بع�ض  ال�ضحايا  يكون بني  اأن  احتمال  الأقل  �ضفارة، فهنالك على  حدث على مقربة من 

دبلوما�ضية(. 

5- اإن الت�رشف الذي يقوم على اأ�ضا�ضه طلب الت�ضليم ينايف احلق يف احلياة، وهو حق معرتف به عامليا يف معاهدات 

حقوق الإن�ضان بو�ضفه بالذات جوهر جميع احلقوق واحلريات الأخرى. وعلى هذا الأ�ضا�ض فاإنه غري موؤهل لأن يكون 

جرمية �ضيا�ضية.

التعليق:

من غري املوؤكد اأن انتهاك حق ما، مهما كان اأ�ضا�ضيا، ميكن اأن يعترب فعل غري �ضيا�ضي من جانب الدولة مقدمة الطلب. 

ويف معر�ض تقدير الطابع ال�ضيا�ضي لت�رشف ما، فاإن فقه القانون على م�ضتوى الدول يقّيم عموما عددا من العوامل 

اإقناعا، فاإن الدولة مقدمة  الإ�ضافية، ومنها تنا�ضب الغاية مع الو�ضيلة امل�ضتخدمة، وغري ذلك. ويف غياب حجج اأكرث 

الطلب ت�ضوق هنا حجة حتمل قيمة اأخلقية اأكرث منها قيمة قانونية. وعلوة على ذلك، فاإن احلجة القائلة اإن الأفراد، 

يف ظل قانون املعاهدات الدولية عموما، ميكن اأن يحّملـوا مبا�رشة م�ضوؤولية انتهاك حقوق الإن�ضان، قد ل تكون مقبولة 

لدى دول اأخرى.

للقانون  "اأن حتر�ض، وفقا  اإىل  الدول  القرار 1373 )2001(، جميع  الأمن يدعو، يف  فاإن جمل�ض  اإىل ذلك،  6- اإ�ضافة 

الدويل [...] على عدم العرتاف بالدعاءات بوجود بواعث �ضيا�ضية كاأ�ضباب لرف�ض طلبات ت�ضليم الإرهابيني امل�ضتبه فيهم".

التعليق:

ميكن اأن تكون الإ�ضارة اإىل قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( مفيدة دعما لأ�ضا�ض قانوين اآخر. والفقرة امل�ضار 

اإليها ذات حجية لكنها غري ملزمة قانونيا.

7- ونحن ندفع باأن من م�ضلحة كل البلدان اأن تعطل اأن�ضطة تنظيم BBB، اإذ اإن هذا التنظيم معروف جيدا لعملياته 

ال�ضوبرماركت، علقة  �ضبقت العتداء على  التي  الأ�ضابيع  له، يف  األف كان  ال�ضيد  اأن  الدولية. مثال ذلك،  النتقامية 

قوية مع ال�ضيد جيم، وهو م�ضت�ضار م�ضتقل معروف ب�ضلته الدولية وقد باع مواد م�ضعة لعدد من اجلماعات الإجرامية 

الأجنبية. وبعد الحتفاظ بن�ضبة مئوية من الأرباح املحققة، رمبا ا�ضتخدم جزءا من املال لدعم اأن�ضطة BBB الإرهابية، 
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وعلى الأخ�ض يف هذه احلالة، ل�رشاء ال�ضيارة "�ضبورت" التي هرب فيها ال�ضيد األف وال�ضيد باء. وثمة موؤ�رشات تفيد باأن 

ال�ضيد جيم خمتبئ حاليا يف الدولة د التي هي يف اآخر مراحل عملية الت�ضديق على التفاقية الإقليمية للت�ضليم. وقد 

اأ�ضارت �ضلطاتها اإىل اأنه ل ميكن تقدمي طلب �ضالح للت�ضليم اإل بعد اأن ت�ضبح معاهدة الت�ضليم �ضارية يف الدولة د، الأمر 

املرتقب اأن يحدث يف غ�ضون ب�ضعة اأ�ضابيع.

التعليق:

اإذا كان من غري املمكن ال�ضتناد الآن اإىل التفاقية الإقليمية ب�ضاأن الت�ضليم كاأ�ضا�ض قانوين للح�ضول على ت�ضليم ال�ضيد 

جيم، فاإن على الدولة مقدمة الطلب اأن ت�ضتك�ضف اإمكانية العتماد على اأ�ض�ض قانونية اأخرى.

وميكن جلميع �ضكوك مكافحة الإرهاب اأن توفر اأ�ضا�ضا لهذا الغر�ض، ولذلك فهي تنطوي على اإمكانية تزويد الدولة 

مقدمة الطلب بعدد من اخليارات. وعلى وجه التحديد، وبالن�ضبة اإىل الدول التي ل حتتاج اإىل معاهدة ت�ضليم حمددة 

للموافقة على الت�ضليم، فاإن قبول معاهدات مكافحة الإرهاب كاأ�ضا�ض لذلك هو التزام مبوجب املعاهدات )اأما بالن�ضبة 

اإىل الدول التي تٌخ�ضع الت�ضليم لوجود معاهدة ت�ضليم فاإن قبول معاهدات مكافحة الإرهاب كاأ�ضا�ض م�ضاألة اختيارية(. 

ويف هذا ال�ضيناريو بالذات، ميكن النظر يف الأمور التالية:

جر دوليا باملواد امل�ضعة ويقوم بتهريبها(؛
ّّ
• اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية )ال�ضيد جيم كان يتـ

•  التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )ال�ضيد جيم وفر الأموال للعتداء الذي قام به ال�ضيد األف وال�ضيد باء(؛

•  اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )هل كان ال�ضيد جيم يرتكب جرمية خطرية ت�ضارك فيها جماعة منظمة عرب 
وطنية؟(

وعندما تقرر الدولة مقدمة الطلب اأي اأ�ضا�ض ت�ضتخدم، عليها اأن تنظر يف عدة اأمور منها ما اإذا كانت اجلرائم املن�ضو�ض 

عليها يف املعاهدة املختارة �ضارية يف قانون الدولة متلقية الطلب يف الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية. فقد ل تكون 

مثل جرمية تهريب املواد امل�ضعة قد اأدرجت اأو اأدرجت لتوها فقط يف القانون املحلي لدى الدولة متلقية الطلب، بينما 

قد تكون جرمية متويل الإرهاب مدرجة فعل وقت ارتكابها.

8- يف �ضوء ما تقدم، ووفقا لأحكام قانون العقوبات يف الدولة �ض، فاإن الأفعال التي ارتكبها ال�ضيد األف وال�ضيد باء 

يف �ضوبرماركت الطيبات تقع �ضمن نطاق املادة [...]، اأي "حماولة تقوي�ض النظام الد�ضتوري لدى الدولة".

التعليق:

مل تعط الدولة متلقية الطلب القدر الكايف من املواد لكي تتمكن كامل من تقييم وجود ا�ضرتاط ازدواج اجلرم: فن�ض املادة 

[...] غري م�ضتن�ضخ، ولي�ض هنالك من تف�ضري ملحتوياتها، ول اأي اإ�ضارة اإىل العقوبات املنطبقة.

ومهما يكن من اأمر، لي�ض من املوؤكد اأن الدولة متلقية الطلب �ضتجد يف قوانينها اجلنائية جرمية مكافئة لتلك الواردة 

يف املادة [ ... ]. فهذه املادة تقت�رش على جترمي الإ�رشار مب�ضالح الدولة �ض. وبو�ضع الدولة متلقية الطلب اأن ترف�ضه 
ب�ضهولة بحجة اأنها ل ت�ضتطيع اأن تعاقب على ت�رشف يوؤثر حتديدا على م�ضالح الدولة �ض.

9- واإ�ضافة اإىل ت�ضبيب وفاة العديد من الأ�ضخا�ض، فاإن العيارات النارية التي اأطلقت يف ال�ضوبرماركت اأحلقت ال�رشر 

العقوبات  اأمر يقع يف نطاق قانون  �ضتى. فقد ترتب على ذلك ا�ضطراب �ضديد يف مكان عام، وهو  باأ�ضاليب  باملكان 

يف الدولة �ض، يف اإطار جرم تعطيل ن�ضاط جتاري اأو اإحلاق ال�رشر مبكان جتاري. غري اأن قلة موارد التحقيق املتاحة 
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خلدمات ال�رشطة، و�رشورة ال�ضتعجال يف تقدمي هذا الطلب، جعلت ال�ضلطات تركز حتى الآن فقط على اأخطر اجلرائم 

املرتكبة. وريثما يتم على وجه الدقة حتديد التهم املوجهة �ضد ال�ضيد األف بخ�ضو�ض هذه اجلرائم اجلانبية، يلتم�ض 

الإذن م�ضبقا ملقا�ضاته ب�ضاأن الأ�رشار التي اأحدثها )اإذا جرى ت�ضليمه فيما يتعلق باجلرائم التي هي مو�ضوع هذا الطلب(.

التعليق:

تلتم�ض الدولة مقدمة الطلب وقف العمل بقاعدة تخ�ضي�ض الت�ضليم. بيد اأن:

•  طلب وقف العمل بقاعدة التخ�ضي�ض قدم قبل اأوانه بكثري، حتى قبل اأن تتخذ الدولة متلقية الطلب قرارا ب�ضاأن 
طلب الت�ضليم بذاته.

•  وحتى لو و�ضل طلب التما�ض وقف العمل مببداأ التخ�ضي�ض بعد ت�ضليم ال�ضيد األف، فاإن التهم املوجهة �ضده مل تتحدد 
م �رشط وجود اإزدواج اجلرم، ول ما اإذا كانت اجلنايات الب�ضيطة 

ّ
بدقة. فالدولة متلقية الطلب ل ميكنها اأن تقيـ

املذكورة قابلة للت�ضليم )بل من املحتمل اأن تكون جنايات اإحلاق ال�رشر قابلة للعقوبة باأحكام خفيفة، قد تكون اأخف 

من احلكم الأدنى بال�ضجن ملدة �ضنة واحدة الذي تتطلبه غالبية معاهدات الت�ضليم(.

ولعل الدولة متلقية الطلب لن تكون قادرة على مقا�ضاة ال�ضيد األف ب�ضاأن هذه التهم الإ�ضافية. وكان من الأف�ضل للدولة 

مقدمة الطلب اأن حتدد بو�ضوح يف طلب الت�ضليم جميع اجلرائم التي تنوي الدولة �ض اأن تقا�ضي ال�ضيد األف لرتكابها. 

وحتى لو مل تكن بع�ض هذه اجلرائم خطرية مبا فيه الكفاية لتكون قابلة لت�ضليم مرتكبها، فاإن العديد من الدول ت�ضمح 

بالت�ضليم فيما يتعلق باجلرائم التي تخ�ضع لت�ضليم مرتكبها.

10- واأخريا، نرجو من �ضلطات بلدكم اأن تنظر يف هذا الطلب من باب الأولوية، وذلك بحكم احلالة الراهنة حيث قد 

تتلقون طلبات ت�ضليم من دول اأخرى ب�ضاأن ال�ضخ�ض ذاته.

التعليق:

ت�ضدد الدولة مقدمة الطلب على �رشورة اإيلء طلبها الأولوية، ولكنها ل تتناول جوهر ق�ضية الأولوية. فلماذا من املهم 

ت�ضليم ال�ضيد األف اإىل الدولة �ض ولي�ض اإىل دول اأخرى قد تكون لديها اأ�ضباب وجيهة ملحاكمته؟ ويبدو اأن الدولة مقدمة 

م على اأ�ضا�ض "اأ�ضبقية التقدمي". ولكان من املفيد الت�ضال ب�ضورة غري ر�ضمية بالدول 
ّ
الطلب تفرت�ض اأن طلبها �ضوف يقيـ

الأخرى التي لها م�ضلحة يف حماكمة ال�ضخ�ض ذاته والعمل على تن�ضيق الإجراءات جماعيا.

11- ونحن نبقى يف ت�رشفكم لتقدمي اأي معلومات اأو وثائق اإ�ضافية قد حتتاجون اإليها لتلبية هذا الطلب.

التعليق:

للحد من حمذور عدم تلبية الطلب )اأو تلبيته بعد فوات الأوان( ب�ضبب نق�ض املعلومات اأو الوثائق الداعمة، كان باإمكان 

الدولة مقدمة الطلب اأن تتبع نهجا اأكرث فاعلية، والت�ضال ب�ضورة غري ر�ضمية مع اجلهات الأجنبية املقابلة لها قبل 

تقدمي الطلب الر�ضمي.

*الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 359، الرقم 5146.

اأدوات

اأدلة توجيهية وعملية

اأعد فرع منع الإرهاب لدى املكتب من�ضورا بعنوان: دليل ب�ضاأن التعاون الدويل يف ال�ضوؤون اجلنائية املت�ضلة مبكافحة 

الإرهاب، )متاح يف املوقع: www.undoc.org(. وهو يزود املمار�ضني املتخ�ض�ضني يف مكافحة الإرهاب باإجابات فورية 
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ب�ضاأن الأدوات التي ميكن ا�ضتخدامها مبوجب املعاهدات، وي�ضدي امل�ضورة العملية من اأجل التغلب على اأكرث ال�ضعوبات 

والعقبات التي تواجه يف هذا ال�ضاأن.

وينق�ضم الدليل اإىل اأربع منائط. تقدم النميطة الأوىل املبادئ الأ�ضا�ضية للتعاون الدويل يف مكافحة الإرهاب. وهي قواعد 

تنطبق على جميع اأ�ضكال التعاون من اأجل منع الإرهاب ومن اأجل امللحقة اجلنائية. وتكر�ض النميطة الثانية للم�ضاعدة 

القانونية املتبادلة، بينما ت�ضمل الثالثة ت�ضليم املجرمني. وتركز النميطة الرابعة على اأنواع التعاون الأخرى.

ويحلل موجز ق�ضايا الإرهاب خمتلف جوانب التعاون يف جمال العدالة اجلنائية الدولية من خلل تناول ق�ضايا تركز على 

عدة اأمور منها ا�ضتثناء اجلرمية ال�ضيا�ضية وحالت الطرد وال�ضمانات الدبلوما�ضية.

النماذج

ي�ضمل الف�ضل 5 من الأحكام الت�رشيعية النموذجية التي و�ضعها املكتب التعاون الدويل. ولكن ل بد من التاأكيد على اأن 

الغر�ض من هذا الف�ضل لي�ض و�ضع اإطار قانوين �ضامل يحكم الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة، واإمنا لتكملة اأحكام 

ت�ضمل  اأحكاما ملئمة  بعد  مل ت�ضع  التي  الدول  وتو�ضى  الوطني.  امل�ضتوى  تكون موجودة فعل على  اأن  ينبغي  اأ�ضا�ضية 

ال�رشوط والإجراءات الأ�ضا�ضية يف جمال الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة اأن تفعل ذلك.

ويقدم القانون النموذجي ب�ضاأن الت�ضليم والقانون النموذجي ب�ضاأن امل�ضاعدة املتبادلة يف ال�ضوؤون اجلنائية )كلهما متاح 

يف املوقع: www.undoc.org( اإطارا مفيدا يف هذا ال�ضدد.

يف  امل�ضاعدة  لتبادل  النموذجية  واملعاهدة   (A/RES/45/116) املجرمني  املجرمني  لت�ضليم  النموذجية  املعاهدة  ومتثل 

www. :اإىل جانب الدليل التف�ضريي املف�ضل اخلا�ض بكل منهما، املتاح يف املوقع( (A/RES/45/117) ال�ضوؤون اجلنائية

undoc.org( اأداتني مفيدتني للدول التي يتعني عليها اأن تعتمد اإجراءات اأ�ضا�ضية واأن حتدد ال�ضلطات امل�ضوؤولة عن تلقي 

الطلبات الأجنبية وتلبيتها.

موارد اأخرى

ت�ضمل املوارد القانونية الإلكرتونية ب�ضاأن الإرهاب الدويل لدى املكتب الن�ض الكامل للقوانني الوطنية التي تتناول التعاون 

الدويل، اإىل جانب ن�ض معاهدات الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة، الثنائية والإقليمية.

املكتب  ا�ضتحدثها  التي   )www.undoc.org املوقع:  يف  )متاحة  املتبادلة  القانونية  امل�ضاعدة  طلبات  كتابة  واأداة 

م�ضممة مل�ضاعدة املمار�ضني يف حترير طلب التما�ض امل�ضاعدة القانونية املتبادلة. وهي تر�ضدهم عرب جميع اخلطوات 

اللزمة لتحرير طلب التما�ض امل�ضاعدة القانونية املتبادلة بغية ت�ضهيل احل�ضول على قرار اإيجابي وتلبية الطلب وجتنب 

ال�ضعوبات والعقبات القانونية يف كل من الدولة مقدمة الطلب والدولة متلقية الطلب.

لقد قام املكتب، من خلل برنامج لأفرقة خرباء عاملة، بجمع اأف�ضل املمار�ضات يف جمال الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية 

املتبادلة، مبا يف ذلك تلك التي تعمل على ما يرام وتلك التي ل تعمل على ما يرام، والدرو�ض امل�ضتخل�ضة والأدلة العملية 

وقد متخ�ضت  املمار�ضني.  متناول  وجعلها يف  الدولية  املمار�ضات  اأف�ضل  على  الوقوف  بغية  وذلك  العملية،  والن�ضائح 

اجتماعات اخلرباء عن التقريرين التاليني:

•  تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�ضمي ب�ضاأن اأف�ضل ممار�ضة يف اأن�ضطة امل�ضاعدة القانونية املتبادلة لعام 2001 
.)www.undoc.org :متاح يف املوقع(

الت�ضليم لعام 2004 )متاح يف املوقع:  الفعالة لأن�ضطة  الر�ضمي املعني باملمار�ضة  العامل غري  •  تقرير فريق اخلرباء 
.)www.undoc.org
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متارين

• هل ي�ضتطيع بلدك ت�ضليم امل�ضتبه بهم اإىل بلد لي�ض لديه معه معاهدة ت�ضليم؟ ناق�ض.

•  حدد املعاهدات )الثنائية والإقليمية( التي يفرت�ض اأن يقدم بلدك على اأ�ضا�ضها للآخرين امل�ضاعدة يف جمال الت�ضليم 
العاملية  ال�ضكوك  املدرجة يف  اجلرائم  املعاهدات  هذه  ت�ضمل  مدى  اأي  اإىل  املتبادلة.  القانونية  امل�ضاعدة  و�ضوؤون 

ملكافحة الإرهاب؟ واإذا كان ثمة معاهدات متعددة متاحة يف اآن واحد )مثال ذلك واحدة ثنائية واأخرى اإقليمية(، 

فهل اإحداها اأي�رش من غريها من حيث �رشعة الإجراءات وخفة ال�رشوط، وغري ذلك؟ اأيها يف راأيك اأكرث حماية حلقوق 

ال�ضخ�ض املطالب ت�ضليمه؟

اأ�صئلة التقييم

•  اأو�ضح قيمة ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف �ضياق تتوفر فيه فعل �ضبكة وا�ضعة من معاهدات التعاون الإقليمية 
والثنائية.

• ما هي اآليات التعاون الرئي�ضية التي ترتئيها ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟

•  ما هي القيمة امل�ضافة التي جتلبها ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب للتعاون بني دولتني ل تربطهما اأي معاهدة 
للت�ضليم اأو امل�ضاعدة القانونية املتبادلة؟

•  ماذا تقول ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب عن معاهدات الت�ضليم يف امل�ضتقبل التي قد تربم بني دولتني من الدول 
الأطراف؟

•  اأو�ضح اأي دور ت�ضتطيع اأن توؤديه ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب من اأجل تلك الدول التي تتطلب ت�رشيعاتها املحلية 
معاهدة ت�ضليم ك�رشط لت�ضليم الأ�ضخا�ض املدعى ارتكابهم جرمية ما.

•  ماذا يعني اأن ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ت�ضكل اأ�ضا�ضا قانونيا للت�ضليم ولتقدمي امل�ضاعدة القانونية املتبادلة؟ 
هل يعني ذلك �ضمنا وجود التزام بت�ضليم امل�ضتبه بهم وتقدمي الأدلة دون ا�ضتثناء؟ اأو�ضح.
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مواد تكميلية

• التعاون الدويل يف ال�ضوؤون اجلنائية ملكافحة الإرهاب )عر�ض اإي�ضاحي PowerPoint من اإعداد املكتب(

عنا�رش ومتطلبات م�ضرتكة اأخرى

مبا اأن ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يجب اأن تتناول جمموعة وا�ضعة متنوعة من النظم القانونية، فاإنها ل ت�ضمل 

عادة ذلك امل�ضتوى من التف�ضيل الإجرائي الذي يلحظ يف املعاهدات الثنائية، من قبيل عدد الأيام امل�ضموح بها لبع�ض 

الإجراءات اأو �ضكل اأو قناة الت�ضال التي يتعني ا�ضتعمالها، على وجه الدقة.

اأو  به  وت�ضليم �ضخ�ض م�ضتبه  اإجراءات حتكم احتجاز  اإىل  ب�ضاأن احلاجة  املعاهدات حتتوي فعل على مواد  اأن  غري 

حماكمته. وعندما تقتنع الدولة متلقية الطلب بوجود الأ�ضباب الداعية اإىل احتجاز �ضخ�ض مدعى ارتكابه جرمية ما، 

ينبغي لهذه الدولة اأن ت�ضمن وجود ال�ضخ�ض لأغرا�ض املحاكمة اأو الت�ضليم.

ويتعني اإجراء حتقيق اأويل ملعرفة الوقائع. وتخ�ضع جميع هذه اخلطوات الإجرائية للقانون الوطني. ويجب اإبلغ دولة 

اجلن�ضية وغريها من الدول ذات امل�ضلحة فورا بعملية التوقيف واإحاطتها علما دون اإبطاء بنتائج التحقيق ومبا اإذا 

كانت دولة التوقيف تنوي ممار�ضة الولية الق�ضائية اأم ل.

يتوفر املزيد من التفا�ضيل ومواد التدريب بالن�ضبة اإىل مكافحة الإرهاب واإجراءات العدالة اجلنائية يف اإطار 

النميطة 6.
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اخلطوات الإجرائية مبوجب ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب )مقتطفات( 

1- لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد اأن جرمية من اجلرائم املن�ضو�ض عليها يف املادة 2 قد ارتكبت، اأو يجري 

ارتكابها، يف اإقليم الدولة الطرف اأو اأن ال�ضخ�ض الذي ارتكب تلك اجلرمية، اأو يدعى اأنه ارتكبها، قد يكون موجودا 

يف اإقليمها، تتخذ الدولة الطـرف املعنية ما يلـزم مــن تدابري طبقا لقانونها الوطني للتحقيق يف الوقائع التي تت�ضمنها 

تلك املعلومات.

2- تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب اجلرمية اأو ال�ضخ�ض املدعى اأنه ارتكبها موجودا يف اإقليمها، لدى اقتناعها 

باأن الظروف تربر ذلك، باتخاذ التدابري املنا�ضبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل ح�ضور ذلك ال�ضخ�ض لغر�ض املحاكمة 

اأو الت�ضليم.

[…]

6- متى حتفظت الدولة الطرف على �ضخ�ض ما عمل بهذه املادة، عليها اأن تخطر على الفـور، مبا�رشة اأو عن طريق 

الأمني العام للأمم املتحدة، الدول الأطراف التي قررت وليتها الق�ضائيــة وفقـا للفقرتيـن 1 و2 من املادة 6، واأية دول 

اأطراف اأخرى مهتمة بالأمر اإذا ما راأت اأن من امل�ضت�ضوب القيام بذلك، بوجود هذا ال�ضخ�ض قيد التحفظ وبالظروف 

التي تربر احتجازه. وعلى الدولة التي جتري التحقيق املن�ضو�ض عليه يف الفقرة 1 من هذه املادة اأن تبلغ تلك الدول 

الأطراف على الفور بالنتائج التي تو�ضلت اإليها واأن تبني ماذا كانت تعتزم ممار�ضة الولية الق�ضائية.

امل�ضدر: املادة 7، التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.

منح اأي �ضخ�ض رهن الحتجاز، اأو اأي �ضخ�ض تتخذ 
ُ
وعلى وجه العموم، ت�ضرتط ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اأن يـ

القانون  وال�ضمانات مبوجب  باحلقوق  التمتع  ذلك  وي�ضمل  معاملة من�ضفة.  املعاهدات،  اإجراءات مبوجب  اأي  بحقه 

الوطني والأحكام املنطبقة يف القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق الإن�ضان. وقد اأ�ضبح هذا احلكم 

امل�ضتوى املعياري منذ اإبرام التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.

وثمة حق معنّي ينتظر من الدول الأطراف اأن متنحه مبوجب جميع ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب وهو احلق يف 

ال�ضماح لل�ضخ�ض رهن الحتجاز يف الت�ضال مبمثل الدولة التي هو من رعاياها ويف اأن يزوره ذلك املمّثل. وهنالك 

تدابري  من  ت�ضرتط  الإرهاب  مكافحة  معاهدات  ومعظم  احلق.  بهذا  علما  املحتجز  ال�ضخ�ض  اإحاطة  ا�ضرتاط  اأي�ضا 

التنفيذ املحلية اأن تكون "كفيلة باأن حتقق متاماً املقا�ضد امل�ضتهدفة باحلقوق املمنوحة". وي�ضمح اأي�ضا للدول الأطراف 

الأخرى التي تطالب بالولية الق�ضائية اأن تدعو جلنة ال�ضليب الأحمر الدولية (www.icrc.org) للت�ضال بال�ضخ�ض 

املحتجز وزيارته.

حقوق الإن�صان مبوجب ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب )مقتطفات(

بهذه  الدعوى عمل  عليه  مقامة  اأو  اأخرى  تدابري  اأي  ب�ضـــاأنه  متخـــذة  اأو  التحّفظ  قيد  مو�ضوع  �ضخ�ض  لأي  يكفل 

يوجد  التي  الدولة  لقانون  طبقا  وال�ضمانات  احلقوق  بجميع  التمّتع  فيها  من�ضفة، مبا  معاملة  يلقى  اأن  التفاقية 

اإطار  يف  الإن�ضان  وحقوق  الإرهاب  مكافحة  بني  التفاعل  ب�ضاأن  التدريبية  واملواد  التحليل  من  املزيد  يتوفر 

النميطة 4.
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هذا ال�ضخ�ض يف اإقليمها وتن�ض عليها اأحكام القانون الدويل الواجبة التطبيق، مبا يف ذلك القانون الدويل حلقوق 

الإن�ضان.

امل�ضدر: املادة 14، التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.

*  *  *

3- يحق لأي �ضخ�ض تتخذ ب�ضاأنه التدابري امل�ضار اإليها يف الفقرة 2 من هذه املادة:

)اأ( اأن يت�ضل دون تاأخري باأقرب ممثل خمت�ض للدولة التي يحمل جن�ضيتها اأو التي يحق لها، يف حالت اأخرى، 

حماية حقوق ذلك ال�ضخ�ض، اأو للدولة التي يقيم يف اإقليمها ذلك ال�ضخ�ض عادة اإذا كان عدمي اجلن�ضية؛

)ب(  اأن يزوره ممثل لتلك الدولة؛

)ج( اأن يبلغ بحقوقه املن�ضو�ض عليها يف الفقرتني الفرعيتني )اأ( و)ب(.

4- متار�ض احلقوق امل�ضار اإليها يف الفقرة 3 من هذه املادة وفقا لقوانني واأنظمة الدولة التي يوجد يف اإقليمها مرتكب 

اجلرمية، اأو ال�ضخ�ض املدعى اأنه ارتكبها، �رشيطة اأن تكون هذه القوانني والأنظمة كفيلة باأن حتقق متاما املقا�ضد التي 

ت�ضتهدفها احلقوق املمنوحة مبوجب الفقرة 3.

5- ل تخل اأحكام الفقرتني 3 و4 من هذه املادة بحق اأي دولة طرف تدعي الولية الق�ضائية، وفقا للفقرة 1 )ج( اأو 

2 )ج( من املادة 6، يف دعوة جلنة ال�ضليب الأحمر الدولية اإىل الت�ضال بال�ضخ�ض املدعى ارتكابه للجرمية وزيارته.

امل�ضدر: املادة 7، التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل.

وثمة �ضمة م�ضرتكة اأخرى لل�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب وهي اإدراج اإجراءات حمددة لت�ضوية املنازعات. فعندما 

ين�ضاأ نـزاع بني الدول الأطراف ب�ضاأن تف�ضري اأو تطبيق اتفاقية ما، هنالك نهج متوخى يتاألف من ثلث خطوات. اأول، 

ينتظر من الدول اأن ت�ضوي النـزاع من خلل التفاو�ض. فاإذا مل يتم التو�ضل اإىل اتفاق يف غ�ضون فرتة معقولة من الزمن، 

يتعنّي اأن تطرح الق�ضية، بناء على طلب من اإحداها، للتحكيم. واإذا ف�ضلت هذه الآلية اأي�ضا، تن�ض ال�ضكوك العاملية 

بطابع  املنظورة جميعها  الآليات  وتت�ضم هذه  الدولية.  العدل  اإىل حمكمة  النـزاع  اإحالة  الإرهاب على جواز  ملكافحة 

التوافق. وحتى اللجوء اإىل حمكمة العدل الدولية ل ميكن اإل اإذا قبل كل الطرفني وليتها الق�ضائية. ويف حال عدم 

اإمكانية التو�ضل اإىل حل متفق عليه، تبقى القواعد العتيادية للمعاهدات والقانون العريف الدويل ب�ضاأن م�ضوؤولية الدول 

قابلة للتطبيق.

درا�صة حالة

وت�ضتــــهدف زعـــزعة املوؤ�ضـــ�ضات ال�ضــيا�ضية يف  وليد زعــيم جماعة اإرهــــابية دولـــية تعـــرف با�ضـــم "املقاتلون الأ�ضداء" 

بينهم  من  �ضحـــيتها 30 طفل،  ذهـــب  اأزرق�ضتان،  اأطفــــال يف  رو�ضة  تفــــجريية يف  نفذ عملية  وقد  بـــلدان خمـــــتلفة. 

اأحمـــر�ضتان، وهـــي  اأزرق�ضتان ووجد لنف�ضـــه ملذا يف  اأطفال عدد من الدبلوما�ضيـــــني. وقــــد متكن من الهـــروب من 

دولة جماورة. 
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متارين

•  التعويل على الإجراءات اجلنائية املحلية �رشوري لتقدمي الإرهابيني امل�ضتبه بهم اإىل العدالة. هل الإجراءات املحلية 
النافذة يف بلدك تعك�ض اخلطوات الإجرائية املتوخاة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟

•  هل مينح الأ�ضخا�ض رهن الحتجاز قبل املحاكمة لرتكاب جرائم مت�ضلة بالإرهاب نف�ض احلقوق للطلع على 
و�ضعهم كتلك املن�ضو�ض عليها يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟

الت�رشيعات  العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية، يف  التي ين�ض عليها  اأحكام املحاكمة املن�ضفة،  •  كيف تندرج 
املحلية يف بلدك؟ هل تطبق معايري خمتلفة عندما يتناول الأمر جرائم مت�ضلة بالإرهاب؟ 

•  ناق�ض باإ�ضهاب مفهوم املعاملة املن�ضفة كما يظهر يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب. اإىل اأي مدى يتداخل مع 
مفهوم املحاكمة املن�ضفة املكر�ض يف املادة 9 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية؟ 

اإن الطريقة املتوخاة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب لت�ضوية املنازعات بني الدول الأطراف توافقية يف طابعها. 

ماذا ميكن القيام به، بدل من ذلك، اإذا ادعت دولة ما اأن دولة اأخرى مل تف بالتزاماتها مبوجب قرار جمل�ض الأمن 1373 

)2001(؟ 

اأ�صئلة التقييم

للأفراد  الإرهاب  العاملية ملكافحة  ال�ضكوك  الأطراف يف  الدول  اأن متنحها  ينبغي  التي  املحددة  •  ما هي احلقوق 
املحتجزين يف عهدتها؟

• ما هي ال�ضلة بني ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب والقانون الدويل حلقوق الإن�ضان؟

•  اإىل اأي مدى تنعك�ض قواعد القانون العريف الدويل املتعلقة بحقوق الإن�ضان )مقابل معاهدات حقوق الإن�ضان( يف حكم 
املعاملة املن�ضفة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟

•  ت�ضرتط ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب على الدول الأطراف اأن حتيط الدول الأخرى علما بعدد من الوقائع؟ هل 
لك اأن تعدد اأي دول ينبغي اإحاطتها علما، وباأي وقائع؟ حدد الأ�ضا�ض املنطقي ملختلف واجبات اإطلع الدول الأخرى.

•  حدد اخلطوات الإجرائية التي ي�ضرتط على الدول الأطراف يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اأن تتخذها ب�ضاأن 
�ضخ�ض موجود يف اأرا�ضيها يدعى اأنه ارتكب جرمية ما.

• ما هو دور جلنة ال�ضليب الأحمر الدولية يف �ضياق ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؟

وتوحي تقارير ال�ضتخبارات باأن ال�ضيد عادل، وهو متواطئ مع وليد، كان �ضالعا يف الإعداد اللوج�ضتي لعملية التفجري 

يف رو�ضة الأطفال. وهو ل من رعايا اأزرق�ضتان ول من رعايا اأحمر�ضتان، واإمنا حدث اأن كان يف اأحمر�ضتان. وعلوة على 

ذلك، لي�ض لدى ال�رشطة اأي �ضبب لل�ضتباه باأنه ارتكب اأي فعل غري قانوين اأثناء اإقامته يف اأحمر�ضتان، ولكنها اعتقلته 

مل�ضاركته يف الهجوم. ويدفع حماميه باأنه ينبغي اإخلء �ضبيله فورا لأن �ضلوكه مل ي�رش مب�ضالح اأحمر�ضتان اأو مب�ضالح 

مواطنيها باأي �ضكل من الأ�ضكال.

هل ينبغي اإخلء �ضبيل ال�ضيد عادل دون قيد اأو �رشط؟ حدد ما هي اخلطوات الإجرائية، اإن وجدت، التي ينتظر من 

اأحمر�ضتان اأن تتخذها مبوجب ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب.
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•  �ضف الإجراءات املتوخاة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ب�ضاأن ت�ضوية املنازعات النا�ضئة بني دولتني اأو اأكرث 
من الدول الأطراف.

مراجع ملزيد من املطالعة

 Borelli, Silvia. Terrorism and human rights: treatment of terrorist suspects and limits on international  •
.co-operation. Leiden Journal of International Law, vol. 16, No. 4 (2003), pp. 803-820

 Flynn, Edward J. Counter-terrorism and human rights: the view from the United Nations.  •
.European Human Rights Law Review, No. 1, 2005, pp. 29-49

 Schabas, William A., and Clémentine Olivier. What criminal procedure should govern terrorist  •
 offenses: ordinary or special rules? In Terrorism, Victims and International Criminal Responsibility,

.Ghislaine Doucet, ed. Paris: SOS Attentats, 2003, pp. 81-96

 Seibert-Fohr, Anja. The relevance of international human rights standards for prosecuting  •
 terrorists. In Terrorism as a Challenge for National and International Law: Security versus

.Liberty?, Christian Walter, and others, eds. Berlin: Springer, 2004, pp. 125-162

Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-  •
.Terrorism and Human Rights. Geneva: International Commission of Jurists, 2009

مواد تكميلية

من   PowerPoint اإيـ�ضاحي  الإرهـــاب )عر�ض  الدويل يف مكافحـــة  والتعـــاون  الإن�ضان  ب�ضاأن حقوق  •  حلقة عمل 
اإعـــداد املكتب(

2-2-3- متطلبات ال�صكوك العاملية غري املت�صلة مبا�رصة بق�صايا العدالة اجلنائية اأو خا�صة بكل معاهدة

العاملية ملكافحة الإرهاب، علوة على كونها �ضكوك عدالة جنائية، م�ضائل ينفرد بها منط  تتناول معظم ال�ضكوك 

الإرهاب الذي ت�ضعى كل منها اإىل معاجلته. ونظرا اإىل ما تت�ضمنه هذه امل�ضائل من جوانب تقنية جدا فاإنها غالبا ما 

تتطلب، اأثناء مرحلة التنفيذ، م�ضاركة وكالت وطنية متخ�ض�ضة، ولي�ض فقط تلك ال�ضالعة يف العدالة اجلنائية.

تتناول ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب املدرجة فيما يلي ق�ضايا حمددة مت�ضلة بالإرهاب:

• التفاقية املتعلقة باجلرائم وبع�ض الأعمال الأخرى املرتكبة على منت الطائرات

• اتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية 

• اتفاقية ب�ضاأن متييز املتفجرات البل�ضتيكية بغر�ض ك�ضفها 

• اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية 

• التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب 

• التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي 

• بروتوكول عام 2005 لتفاقية قمع الأعمال غري امل�رشوعة املوجهة �ضد �ضلمة امللحة البحرية





 3-  الإطار القانوين العاملي 

 ملكافحة الإرهاب والأطر القانونية

ذات ال�ضلة

 3-1  الت�ضدي للأفعال الإرهابية من خلل اتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

جاء يف قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( اأن جمل�ض الأمن "يلحظ بقلق ال�ضلة الوثيقة بني الإرهاب الدويل واجلرمية 

املنظمة عرب الوطنية".

ومبا اأن الإرهابيني ي�ضتخدمون نف�ض الأ�ضاليب التي ت�ضتخدمها جماعات اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فمن املمكن 

ا�ضتخدام الأدوات الت�رشيعية ملكافحة اجلرمية املنظمة ا�ضتخداما فعال من اأجل مكافحة الإرهاب.

والأداة القانونية العاملية الرئي�ضية يف هذا املجال هي اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

وبخا�ضة  بالأ�ضخا�ض،  الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  )بروتوكول  الثلثة  وبروتوكولتها   
)21(

املنظمة( اجلرمية  )اتفاقية 

وبروتوكول مكافحة �ضنع 
 )23(

 وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛
)22(

الن�ضاء والأطفال؛

الأ�ضلحة النارية واأجزائها ومكوناتها والذخرية والجتار بها ب�ضورة غري م�رشوعة، املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

)24(
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية(.

والأفعال املعّرفة باأنها جرائم خطرية يف اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اأي الت�رشف الذي ي�ضكل جرما مبوجب 

القانون املحلي يعاقب عليه باحلرمان الأق�ضى من احلرية ملدة ل تقل عن اأربع �ضنوات اأو بعقوبة اأ�ضد، قد ترتكبها يف 

الواقع جماعة اإرهابية تعمل على نطاق يتجاوز احلدود الوطنية. وحيثما يتحقق ال�رشطان الأ�ضا�ضيان لتفعيل تطبيق 

التفاقية )اأي الطابع عرب الوطني للجرم و�ضلوع جماعة اإجرامية منظمة فيه(، ميكن عندئذ ا�ضتخدام كامل طيف 

الآليات القانونية التي توفرها التفاقية.

متى ميكن اعتبار اجلرم ذا طابع "عرب وطني"؟

يكون اجلرم، مبوجب اتفاقية اجلرمية املنظمة، ذا طابع عرب وطني اإذا ارتُكب يف اأكرث من دولة واحدة، اأو اإذا ارتكب يف 

دولة واحدة ولكن جرى جانب كبري من الإعداد اأو التخطيط له اأو توجيهه اأو الإ�رشاف عليه يف دولة اأخرى، اأو ارتُكب يف 

دولة واحدة، ولكن �ضلعت يف ارتكابه جماعة اإجرامية منظمة متار�ض اأن�ضطة اإجرامية يف اأكرث من دولة واحدة، اأو ارتكب 

يف دولة واحدة، ولكن له اآثارا �ضديدة يف دولة اأخرى )الفقرة 2 من املادة 3(.

73

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574.
 )21(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2237، الرقم 39574.
 )22(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2241، الرقم 39574.
 )23(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2326، الرقم 39574.
 )24(
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اأدوات

للم�ضاعدة يف مرحلة التنفيذ، و�ضع املكتب الأدلة الت�رشيعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

*
الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها.

ومن خلل حتليل الت�رشيعات الوطنية وال�ضيناريوهات الواقعية، يكر�ض موجز الق�ضايا الإرهابية واحدا من اأبوابه اإىل 

الإرهاب واجلرمية املنظمة.

.A.05.V.2 من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع*

متارين

•  انظر اإىل تعريف "اجلماعة الإجرامية املنظمة" الوارد يف اتفاقية اجلرمية املنظمة. هل ترى اأن هذا التعريف ي�ضف 
اأي�ضا اجلماعات الإرهابية؟ اأو�ضح.

•  ا�ضتعر�ض املجموعات الأربع من اجلرائم التي تعّرفها �رشاحة اتفاقية اجلرمية املنظمة. هل ترى اأنها اأي�ضا اجلرائم 
التي ترتكبها اجلماعات وال�ضبكات الإرهابية؟

•  قارن الأحكام ب�ضاأن الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة الواردة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ويف اتفاقية 
اجلرمية املنظمة. يف اأي املجالت تكون اتفاقية اجلرمية املنظمة اأكرث تف�ضيل؟

د اأحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة، عدا املادة 16 )الت�ضليم( واملادة 18 )امل�ضاعدة القانونية املتبادلة(، التي تت�ضل  •  حدِّ
باآليات التعاون التي ل توجد يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب. هل ميكن، يف راأيك، نقل هذه الآليات على نحو 

مفيد اإىل جمال مكافحة الإرهاب؟

اأن  ترى  بو�ضفها ذات طابع عرب وطني. هل  ما  املنظمة جرمية  اتفاقية اجلرمية  فيها  تعترب  التي  •  حلل احلالت 
امل�ضطلح وا�ضع مبا فيه الكفاية لكي ي�ضمل اأ�ضاليب عمل املنظمات الإجرامية والإرهابية الراهنة؟

بروتوكول  نطاق  الإرهابيني، مع  اإىل  الأ�ضلحة  تزويد  منع  ب�ضاأن   )2001( الأمن 1373  قرار جمل�ض  ا�ضرتاط  •  قارن 
الأ�ضلحة النارية امللحق باتفاقية اجلرمية املنظمة. هل ال�ضكان متداعمان يف هذا ال�ضدد؟ 

اإ�ضافة اإىل الأحكام املف�ضلة التي ت�ضمل الت�ضليم وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة، ت�ضتمل اتفاقية اجلرمية املنظمة على 

اأحكام مكر�ضة لإن�ضاء خطط حلماية ال�ضهود، واأفرقة حتقيقات م�ضرتكة، واأ�ضاليب حتقيق متخ�ض�ضة، وغري ذلك. 

وتت�ضم املادة 18 باأهمية خا�ضة لأنها تنظم بالتف�ضيل ال�رشوط والإجراءات التي ت�ضمل امل�ضاعدة القانونية املتبادلة.

ما هي خ�صائ�س "اجلماعة الإجرامية املنظمة"؟

اجلماعة الإجرامية املنظمة هي جماعة ذات هيكل تنظيمي، موؤلفة من ثلثة اأ�ضخا�ض اأو اأكرث، موجودة لفرتة من الزمن 

وتعمل ب�ضورة مت�ضافرة بهدف ارتكاب واحدة اأو اأكرث من اجلرائم اخلطرية اأو الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية، 

من اأجل احل�ضول، ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى. )اتفاقية اجلرمية املنظمة، 

املادة 2 )اأ((.

وتعّرف اجلماعة ذات الهيكل التنظيمي باأنها جماعة غري م�ضكلة ع�ضوائيا لغر�ض الرتكاب الفوري جلرم ما، ول يتعني 

اأن يكون لأع�ضائها اأدوار حمددة ر�ضميا، اأو اأن ت�ضتمر ع�ضويتهم فيها اأو اأن تكون ذات هيكل تنظيمي متطور )اتفاقية 

اجلرمية املنظمة، املادة 2 )ج((.
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اأ�صئلة التقييم

التعاون الدويل فيما يتعلق باجلرائم املت�ضلة بالإرهاب  اأن تدعم وتُيَ�رشِّ  اأو�ضح كيف ميكن لتفاقية اجلرمية املنظمة 

)وخ�ضو�ضا، اجلرائم املذكورة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب(.

ما هي الفئات الأربع من اجلرائم التي حتددها �رشاحة اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة؟

ا�ضتعر�ض اجلرائم املذكورة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب. هل هي جرائم خطرية لأغرا�ض اتفاقية اجلرمية 

املنظمة؟

مراجع ملزيد من املطالعة
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.Convention. International Criminal Law Review, vol. 3, No. 2 (2003), pp. 151-167

 Bovenkerk, Frank, and Bashir Abou Chakra. Terrorism and organized crime. Forum on Crime and  •
.Society, vol. 4, Nos. 1 and 2 (2004). United Nations publication, Sales No. E.05.IV.8, pp. 3-16

 Dandurand, Yvon, and Vivienne Chin. Links between Terrorism and Other Forms of Crime.  •
 Vancouver, Canada: International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy,

 .April 2004

.Laborde, Jean-Paul. État de droit et crime organisé. Paris: Dalloz, 2005 •
 McClean, David. Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its  •

.Protocols. Oxford: Oxford University Press, 2007

 Williams, Phil, and Dimitri Vlassis, eds. Combating Transnational Crime: Concepts, Activities  •
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3-2 التفاعل بني ال�ضكوك القانونية العاملية والإقليمية

ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب جزء من �ضبكة معقدة من ال�ضكوك التي اأبرمتها الدول على امل�ضتوى الإقليمي.

هناك عدد كبري من املنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي تت�ضّمن ولياتها عمًل يتعلق بالإرهاب. وهناك تباين كبري 

بني وليات تلك املنظمات و�ضلطاتها الت�رشيعية. فبع�ضها له �ضلطة ت�رشيعية وا�ضعة وفوق وطنية، بينما لي�ضت لغريها اإّل 

�ضلطة اعتماد تو�ضيات غري ملزمة.

وعندما تعتمد �ضكوك ملزمة فاإنها تعتمد على القوانني والإجراءات اجلنائية املحلية لتطبيقها على �ضعيد الواقع. 

وغالبا ما يكون من ال�ضعب فهم وا�ضتيعاب هذا الهيكل القانوين املف�ضل، بل اإن املهمة تزداد تعقيدا ب�ضبب الختلفات 

يف ع�ضوية املنظمات واملعاهدات الدولية. غري اأن موظفي العدالة اجلنائية يجب عليهم اأن يفطنوا لتعقيد التفاعل 

بني خمتلف الطبقات لكي يزيدوا اإىل احلد الأق�ضى من فر�ض التعاون امللتم�ض من الدول الأخرى. ومن �ضاأن ح�ضن 

اإدراك هذا الهيكل اأن ي�ضاعد اأي�ضا موظفي العدالة اجلنائية من اأجل التاأثري على عمليات �ضنع القرار حمليا ودوليا.



منهاج تدريب قانوين ملكافحة الإرهاب—النميطة 762

املعاهدات الإقليمية ملكافحة الإرهاب

تتناول ال�ضكوك الإقليمية ودون الإقليمية التالية الإرهاب وهي ملزمة للدول الأطراف فيها. والن�ضو�ض الكاملة لهذه 

http://www.unodc.org/tldb/en/regional_instruments.html :ال�ضكوك متاحة يف املوقع

دولية  اأهمية  لها  التي  بها  املت�ضل  والبتزاز  الأ�ضخا�ض  �ضد  جرائم  �ضكل  تاأخذ  التي  الإرهابية  الأعمال  منع  اتفاقية 

واملعاقبة عليها

اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الإرهاب

التفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب

التفاقية الإقليمية لرابطة جنوب اآ�ضيا للتعاون الإقليمي ملنع الإرهاب

التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب

معاهدة التعاون فيما بني الدول الأع�ضاء يف كومنولث الدول امل�ضتقلة ملكافحة الإرهاب

معاهدة منظمة املوؤمتر الإ�ضلمي ملكافحة الإرهاب الدويل

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية ملنع الإرهاب ومكافحته

اتفاقية رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�ضيا ملكافحة الإرهاب

اتفاقية جمل�ض اأوروبا ب�ضاأن منع الإرهاب

لي�ض من املمكن القول ب�ضفة عامة ما اإذا كانت التفاقات الإقليمية اأم ال�ضكوك العاملية هي التي تقدم اأف�ضل خيار 

قانوين للممار�ضني. فال�ضكوك الإقليمية توفر اأطرا مفيدة للتعاون، وت�ضمل اأحيانا خطوات اإجرائية مف�ضلة ودقيقة 

توفره  الذي  الأ�ضا�ض  فاإن  اجلغرايف،  نطاقها  من حيث  ال�ضكوك حمدودة  كانت هذه  ولئن  املتوخاة.  الأهداف  لبلوغ 

ال�ضكوك العاملية ميكن الدول الأطراف من التوا�ضل مع غريها من الدول الأطراف من خلل اإطار تعاون عاملي حقا.

الأ�ض�ض  وكمية  نوعية  وعلى  احلالة،  على  يتوقف  وذلك  من غريه.  اأن�ضب  الأطر  اأحد  يبدو  قد  احلالت،  بع�ض  ويف 

القانونية املتاحة، وعلى الفر�ض املتاحة لتحقيق الغر�ض املن�ضود.

ومن هذا املنظور، فاإن ال�ضكوك الإقليمية ملكافحة الإرهاب ل تبتغي اأن حتل حمل ال�ضكوك العاملية واإمنا ترمي اإىل 

تزويد موظفي العدالة اجلنائية يف كل اأنحاء العامل بعدد من الأدوات القانونية التكميلية. ويف العديد من الأحوال، تدرج 

التفاقات الإقليمية اجلرائم املدرجة يف ال�ضكوك العاملية كو�ضيلة لتعريف نطاق تطبيقها بالذات.

ومع اأن التناق�ضات بني �ضكني دوليني متداخلني تكون يف معظم احلالت ظاهرة، وميكن حلها عن طريق التف�ضري، فقد 

يكون هنالك يف بع�ض الأحوال تناق�ضات مو�ضوعية. ومن الأ�ضئلة الرئي�ضية التي كثريا ما تطرح: ماذا يحدث يف حالة 

وجود جوانب من عدم الت�ضاق بني �ضك عاملي وبني �ضك اإقليمي ملكافحة الإرهاب؟ كيف ميكن حل التناق�ض؟ ماذا 

يحدث لو اأن قرارا من قرارات جمل�ض الأمن يبدو متناق�ضا مع معاهدة عاملية اأو اإقليمية اأو ثنائية؟
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على وجه العموم، يتعني معاجلة هذه امل�ضائل من خلل تطبيق املعايري الدولية القائمة. ويف هذا ال�ضدد، تعترب 

 �ضكا اأ�ضا�ضيا اإذ اأنها توفر القواعد )وكثري منها يت�ضم بطابع عريف( 
)25(

اتفاقية فيينا لقـــانون املعاهدات لعام 1969

م�ضاألة  ت�ضمل  ب�ضـــفة خا�ضة حيث  ال�ضلة  وثيقـــة  واملادة 30 منها  الدولية.  املعاهدات  تف�ضري وتطبيق  بخ�ضو�ض 

تطبيق معاهدات متعاقبة مت�ضلة بنف�ض املو�ضوع. وبالن�ضبة اإىل العلقة بني اللتزامات النا�ضئة من ميثاق الأمم 

املتحدة وال�ضكوك الدولية الأخرى، فاإن املادة 103 من ميثاق الأمم املتحدة تن�ض على اأن العربة تكون لللتزامات 

مبوجب امليثاق.

حل التنازع بني املعايري الدولية: القواعد الأ�صا�صية

املادة 103، ميثاق الأمم املتحدة

اإذا تعار�ضت اللتزامات التي يرتبط بها اأع�ضاء الأمم املتحدة - وفقاً لأحكام هذا امليثاق - مع اأي التزام دويل 

اآخر يرتبطون به فالعربة بالتزاماتهم املرتتبة على هذا امليثاق.

املادة 30، اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات

تطبيق معاهدات متعاقبة مت�ضلة بنف�ض املو�ضوع

الأطراف يف معاهدات  الدول  والتزامات  تتقرر حقوق  املتحدة،  الأم  ميثاق  املادة 103 من  باأحكام  1- رهنا 

متعاقبة مت�ضلة بنف�ض املو�ضوع مبوجب الفقرات التالية.

2- عندما حتدد معاهدة ما اأنها تخ�ضع ملعاهدة �ضابقة اأو لحقة، اأو ل ينبغي اأن تعترب باأنها متناق�ضة معها، 

فاإن اأحكام تلك املعاهدة الأخرى تكون هي ال�ضائدة.

3- عندما يكون جميع الأطراف يف املعاهدة ال�ضابقة اأطرافا اأي�ضا يف املعاهدة اللحقة ولكن املعاهدة ال�ضابقة 

مل تنته اأو يعلق العمل بها مبوجب املادة 59، فاإن املعاهدة ال�ضابقة ل تنطبق اإل بقدر ما تكون اأحكامها متوافقة 

مع اأحكام املعاهدة اللحقة.

4- عندما ل ي�ضمل الأطراف يف املعاهدة اللحقة جميع الأطراف يف املعاهدة ال�ضابقة:

)اأ( بالن�ضبة للدول الأطراف يف كلتا املعاهدتني تنطبق نف�ض القاعدة كما يف الفقرة 3؛

)ب(  بالن�ضبة لدولة طرف يف كلتا املعاهدتني ودولة طرف يف اإحداهما فقط، فاإن املعاهدة التي تكون فيها 

كلتا الدولتني طرف هي التي حتكم احلقوق واللتزامات املتبادلة بينهما. [....]

ومن اأمثلة احتمال التنازع بني املعاهدات العاملية واملعاهدات الإقليمية ملكافحة الإرهاب هو اأن بع�ض ال�ضكوك الإقليمية 

ملكافحة الإرهاب ت�ضتبعد حركات التحرير الوطنية من نطاق تطبيقها. ويف�ضي ذلك اإىل احتمال تناق�ض مع ال�ضكوك 

الدولية التي ل تن�ض على مثل هذا الإعفاء.

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1155، الرقم 18232.
 )25(
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اأدوات

اإن اإجراءات العمل الإقليمية ملكافحة الإرهاب )متاحة يف املوقع www.unodc.org( عبارة عن خارطة تفاعلية للعامل 

توفر النفاذ اإىل الن�ضو�ض الكاملة لل�ضكوك الإقليمية ومواقع املنظمات املقابلة لها على �ضبكة الويب. وخمتلف املعاهدات 

مبوبة بح�ضب القارة ومتاحة، حيثما اأمكن، بعدد من لغات الأمم املتحدة.

متارين

•  هل بلدك طرف يف واحد اأو اأكرث من التفاقات الإقليمية ملكافحة الإرهاب؟ وما هي هذه التفاقات؟ وكيف 
تت�ضل هذه التفاقات الإقليمية بالإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب؟

القانونية  وامل�ضاعدة  الت�ضليم  تتناول  التي  اأحكامه  يف  وانظر  الإرهاب  ملكافحة  اإقليمي  اتفاق  اأي  •  اخرت 
املتبادلة. قارنها مع الأحكام املكافئة لها يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب.

اأ�صئلة التقييم

•  ملاذا ينبغي اأن تتعاون الدول من خلل ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب عندما يكون العديد من التفاقات 
الإقليمية ملكافحة الإرهاب متاحة فعل؟

•  كيف ميكن لتفاقية فيينا لقانون املعاهدات اأن ت�ضاعد يف حالة ما هو ملحوظ من اأوجه عدم الت�ضاق بني 
املعاهدات التي تتناول نف�ض املو�ضوع؟

مراجع ملزيد من املطالعة

 Bartsch, Hans-Jürgen. International cooperation in criminal matters within the Council of  •
 Europe. In European Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives, M. Cherif Bassiouni,

.Vincenzo Militello and Helmut Satzger, eds. Padova, Italy: CEDAM, 2008, pp. 431-438

 Council of Europe. The Fight Against Terrorism: Council of Europe Standards, 3rd ed. Strasbourg,  •
.France: Council of Europe Publishing, 2005

 Dumitriu, Eugenia. The EU’s definition of terrorism: the Council framework decision on  •
.combating terrorism. German Law Journal, vol. 5, No. 5 (May 2004)

 Fijnaut, Cyrille. Controlling organized crime and terrorism in the European Union. In European  •
 Cooperation in Penal Matters: Issues and Perspectives, M. Cherif Bassiouni, Vincenzo Militello

.and Helmut Satzger, eds. Padova, Italy: CEDAM, 2008, pp. 243-264

 Lagos, Enrique, and Timothy D. Rudy. Latin America: views on contemporary issues in the region  •
preventing, punishing, and eliminating terrorism in the western hemisphere—a post-9/11 inter-
.American treaty. Fordham International Law Journal, vol. 26, No. 6 (June 2003), pp. 1619-1648

 Peers, Steve. EU responses to terrorism. International and Comparative Law Quarterly, vol. 52,  •
.No. 1 (January 2003)

 Regional and subregional instruments and experiences and their contribution to global action  •
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 Proceedings of Symposium held at Vienna International Centre, Austria, 3-4 June 2002. New
.York: United Nations, 2003, pp. 82-114



79 الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب والأطر القانونية ذات ال�ضلة

 Reinisch, August. The action of the European Union to combat international terrorism. In  •
 Enforcing International Law Norms Against Terrorism, Andrea Bianchi, ed. Oxford: Hart

.Publishing, 2004, pp. 119-162

 Sadat-Akhavi, Seyed A. Methods of Resolving Conflicts Between Treaties. Leiden, Netherlands:  •
.Martinus Nijhoff Publishers, 2003

مواد تكميلية

• ورقة من اإعداد فرع منع الإرهاب لدى املكتب ب�ضاأن: املع�ضلت التي تواجه يف جمال التعاون الدويل.





 4-  تنفيذ الإطار القانوين العاملي

ملكافحة الإرهاب

4-1-  الإجراءات املطلوبة لإدراج الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب 

يف القوانني الوطنية

4-1-1- ال�رصوط الالزمة امل�صبقة والإجراءات الأ�صا�صية

توخيا لتنفيذ ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب تنفيذا فعال، ل بد من اأن يتوفر يف كل دولة نظام للعدالة اجلنائية 

يعمل على ما يرام. ول بد من ال�ضتقرار والتما�ضك يف املوؤ�ض�ضات املحلية املكلفة بر�ضم ال�ضيا�ضات اجلنائية واإحقاق 

العدل وذلك من اأجل تنفيذ اللتزامات يف جمال مكافحة الإرهاب.

مبجرد اأن ت�ضبح الدول اأطرافا فيها. ففي واقع  اإن ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب لي�ضت "جاهزة لل�ضتعمال" 

الأمر، ولكي يتمكن موظفو العدالة اجلنائية من اإنفاذ اأحكام ال�ضكوك العاملية يف املحاكم الوطنية. ولكي تتمكن كل 

دولة من ا�ضتخدام الآليات الواردة يف املعاهدات، يجب عليها اأن تقوم باأداء جمموعة من الإجراءات.

عاملني  على  الإرهاب  ملكافحة  العاملي  القانوين  النظام  للوفاء مبتطلبات  اللزمة  الإجراءات  ومدى  وتتوقف طبيعة 

رئي�ضيني:

• الطريقة التي ت�ضتخدمها كل دولة لت�ضمني املعايري الدولية يف نظامها القانوين املحلي؛

تكون  احلالت،  بع�ض  ويف  ما.  قرار  اأو  ما  اتفاقية  متطلبات  اإىل  بالن�ضبة  دولة  كل  الت�رشيعي يف  •  الو�ضع 
الت�رشيعات امللئمة قائمة فعل، اأو اأن الأمر يحتاج اإىل جمرد تعديلت قليلة، بينما يتعني يف حالت اأخرى 

�ضوغ قوانني جديدة من اأجل الوفاء باملتطلبات الدولية.

وتتبع بع�ض الدول النهج الثنائي، حيث يعترب القانون الدويل والقانون املحلي نظامني قانونيني منف�ضلني، والت�رشيع 

مطلوب دوما من اأجل اإدخال كل التزام دويل �ضمن النظام القانوين املحلي. اأما يف البلدان اأحادية النهج فاإن ت�ضديق 

معاهدة ما ومن ثم ن�رشها يعني اأن اأحكامها تندرج تلقائيا �ضمن القانون املحلي.

الدول اأحادية النهج والد�صاتري الوطنية

www.assemblee-nationale.fr/ تن�ض املادة 55 من الد�ضتور الفرن�ضي، وهو مثال لدولة اأحادية النهج )انظر املوقع

english/8ab.asp(، على ما يلي: 

ت�ضبح املعاهدات اأو التفاقات التي ت�ضدق اأو تعتمد ح�ضب الأ�ضول، فور ن�رشها، �ضلطة تغلب �ضلطة القوانني، 

رهنا، بالن�ضبة اإىل كل اتفاق اأو معاهدة، بتطبيقها من جانب الطرف الآخر.

وهنالك اأحكام مماثلة يف د�ضاتري العديد من البلدان الأخرى، ل �ضيما تلك املتاأثرة، لأ�ضباب ثقافية وتاريخية، بالنظام 

القانوين الفرن�ضي.
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النا�ضئة عن معاهدة  املعايري  ت�ضتطيع نظريا تطبيق  الأحادية  الدول  فاإن  النهج،  ثنائية  الدول  وخلفا ملا هو حال 

دون اأي اإجراء تنفيذي اأو ت�رشيعي اإ�ضايف، عدا اخلطوة العملية التي تتمثل يف ن�رش املعاهدة يف اجلريدة الر�ضمية 

املتبادلة وغريها  القانونية  بامل�ضاعدة  املت�ضلة  التفاقية  اأن مواد  بها. مثال ذلك  اإعلم اجلمهور  اأو، خلف ذلك، 

من امل�ضائل الإجرائية قد تت�ضمن فعل كل التفا�ضيل اللزمة التي حتتاجها ال�ضلطات الوطنية لتطبيق هذه املواد 

مبا�رشة. وتعترب مثل هذه الأحكام "ذاتية التنفيذ". ولكن، من الناحية العملية، حتى الدول الأحادية غالبا ما تتطلب 

الت�رشيع من اأجل تطبيق متطلبات املعاهدات الدولية غري ذاتية التنفيذ. وهذا هو احلال، مثل، بالن�ضبة اإىل متطلبات 

التجرمي.

لت�ضمني  الدول  ت�ضتخدمها  التي  والطرائق  املرتتبة  التبعات  عن  املف�ضلة  املعلومات  من  املزيد  يتوفر 

املعاهدات والأعراف الدولية يف النظم القانونية املحلية يف اإطار النميطة 1.

عندما تخطط الدول لتنفيذ النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب فاإن عليها اأن تقّيم ما هي التغريات التي ترتتب 

على ت�ضديق معاهدة دولية اأو المتثال ملعايري دولية اأخرى يف نظمها القانونية. ومن ال�رشوري اأن تقوم كل دولة بهذا 

التقييم قبل البدء مبواءمة نظامها القانوين املحلي. وتتطلب عملية املواءمة من الوكالت احلكومية املخت�ضة اأن تعد 

م�ضاريع قوانني واأن ت�ضتكمل كل الإجراءات اللزمة التي توؤدي يف نهاية الأمر اإىل اعتمادها من جانب الربملان.

القوانني  ل�ضوغ  املوؤ�ض�ضية  امل�ضوؤولية  ت�ضند  الت�رشيع  ملو�ضوع  وتبعا  ت�رشيعية خمتلفة،  اإجراءات  دولة،  كل  يف  وهنالك، 

الت�رشيعية اإىل وكالت حكومية خمتلفة. واملجالت التي ي�ضملها النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب وا�ضعة ب�ضفة 

اأن اجلوانب القانونية اجلنائية للمعاهدات  خا�ضة وتت�ضل باخت�ضا�ضات عدة وزارات ووكالت حكومية. مثال ذلك 

املت�ضلة بالطريان كثريا ما تقع يف ميدان وزارات العدل، بينما تقع العنا�رش التنظيمية فيما يتعلق ب�ضلطات وواجبات 

قائد الطائرة �ضمن اخت�ضا�ض اجلهة التي تنظم الطريان. وبالن�ضبة اإىل ال�ضكوك املت�ضلة بامل�ضائل النووية، يقع جانب 

هام منها �ضمن اخت�ضا�ض الوكالت التنظيمية املحلية للم�ضائل النووية. ويجعل الطابع املتعدد التخ�ض�ضات للنظام 

القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب يف بع�ض الأحيان من ال�ضعب على الدول اأن تقرر ما هو الكيان الذي ينبغي اأن 

ي�ضطلع بالدور التن�ضيقي يف مرحلة التنفيذ.

اأدوات

www. اإن اخلل�ضة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية )متاحة يف املوقع

unodc.org/unodc( اأداة هامة يف متناول الدول التي تخطط لإقامة نظام اأ�ضا�ضي للعدالة اجلنائية متهيدا لتنفيذ 

النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب. وتقدم اخلل�ضة الوافية نظرة عامة �ضاملة ب�ضاأن امل�ضائل مو�ضوع الهتمام 

وحتتوي على مبادئ معيارية ومعايري معرتف بها دوليا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية و�ضعها املجتمع الدويل 

طوال ال�ضنوات اخلم�ضني الأخرية. 

وقد ا�ضتحدث املكتب موؤخرا جمموعة اأدوات تقييم العدالة اجلنائية )متاحة يف املوقع www.unodc.org( لتمكني املوظفني 

الدوليني واحلكوميني ال�ضالعني يف جمال اإ�ضلح العدالة اجلنائية من القيام بتقييمات �ضاملة لنظم العدالة اجلنائية.
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ويرمي الُكتيِّب الإر�ضادي ب�ضاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�ضّدي للإرهاب،* الذي و�ضعه املكتب، اإىل تزويد موظفي 

اإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية بدليل يف متناول اليد ملعاجلة بع�ض امل�ضائل الرئي�ضية التي يواجهونها لدى الت�ضدي 

للإرهاب واجلرائم املت�ضلة به. وهو ي�ضتعر�ض العديد من التحديات التي تواجهها خمتلف مكونات نظام العدالة اجلنائية 

يف منع وقوع اجلرائم الإرهابية والتحقيق فيها وملحقة مرتكبيها املدعى اأنهم ارتكبوها اأو املدانني بها واحتجازهم. 

وهو يوفر الإر�ضاد على اأ�ضا�ض املعايري الدولية واملمار�ضة اجليدة املقبولة عموما. وميكن ا�ضتعمال الدليل، كاأداة عملية، 

لتي�ضري تنفيذ ال�ضكوك القانونية العاملية �ضد الإرهاب �ضمن �ضياق مبادئ وممار�ضات العدالة اجلنائية ومبادئ القانون 

املقبولة، وخ�ضو�ضا بقدر ما تنطبق يف مكافحة الإرهاب. كما ميكن ا�ضتخدامه للقيام با�ضتعرا�ض قدرة نظام العدالة 

اجلنائية يف بلد ما، اأو بتوجيه عملية ر�ضم ال�ضيا�ضة اأو دعم مبادرات التدريب.

.E.09.IV.2 من�ضورات الأمم املتحدة، رقم املبيع*

متارين

•  بالنظر اإىل الأ�ضلوب الذي يفي به بلدك باللتزامات التعاهدية عموما، هل ترى اأنه ينتمي اإىل الدول الأحادية اأم 
الثنائية؟ ماذا يقول الد�ضتور يف بلدك يف هذا ال�ضاأن؟

•  انظر اإىل الأحكام التي تتناول التجرمي والولية الق�ضائية والتعاون الدويل يف اأي من ال�ضكوك العاملية ملكافحة 
الإرهاب. هل هي ذاتية التنفيذ؟ هل ت�ضرتط �ضن ت�رشيعات لكي ميكن اإنفاذها يف بلدك؟ ما هو نوع ت�رشيع التنفيذ 

اللزم؟

اأ�صئلة التقييم

• ما هو املعيار "ذاتي التنفيذ"؟

•  ما هي اأوجه الختلف الرئي�ضية بني الدول الأحادية والدول الثنائية؟ اأيهما اأقل احتياجا، من حيث املبداأ، لعتماد 
ت�رشيع تنفيذي؟

•  عقب ت�ضديق �ضك عاملي ملكافحة الإرهاب، ما هي اخلطوات التي يتعني على �ضلطات الدولة اأن تتخذها لكفالة 
تنفيذ اأحكامها على النحو الواجب؟

مراجع ملزيد من املطالعة
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4-1-2- �صوغ الت�رصيعات اجلنائية ب�صاأن مكافحة الإرهاب

�ضواء اأكانت الدولة اأحادية اأم ثنائية، يجب على جميع الدول الأطراف يف معاهدات مكافحة الإرهاب اأن تعتمد تنفيذ 

ت�رشيعات لتجرمي بع�ض اجلنايات. ول يحدد اأي من ال�ضكوك املت�ضلة بالإرهاب عقوبة بل ول جمال من العقوبات 

بالن�ضبة للجنايات املحددة. مثال ذلك اأن املادة 4 من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب تن�ض على ما يلي:

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري:

)اأ( لكي حتدد، مبوجب قانونها املحلي، كجرائم جنائية اجلرائم املذكورة يف املادة 2؛

)ب(  للمعاقبة على تلك اجلرائم بعقوبات منا�ضبة تراعي خطورتها على النحو الواجب. 

وحتى اإذا كانت التقاليد القانونية يف بلد ما ت�ضمح باإمكانية توجيه تهمة جنائية بارتكاب فعل غري حمدد اإل يف معاهدة 

دولية يكون ذلك البلد طرفا فيها، ولي�ض يف ن�ض ت�رشيع داخلي، فاإن ذلك الفعل يبقى جرمية دون عقاب حتى يحدد 

الت�رشيع املحلي العقوبة. ومن املبادئ الأ�ضا�ضية ل�ضيادة القانون اأنه ل عقاب بدون قانون. ولن يدافع �ضوى قلة من النا�ض 

عن ال�ضماح بفر�ض عقوبة على جرمية قيا�ضا على جرمية اأخرى. وبالتايل، يجب حتى على البلدان التي تدمج تلقائيا 

جرمية ما يف قانونها الداخلي عند اعتماد اإحدى املعاهدات، ح�ضب التعريف الوارد فيها، اأن تتخذ اإجراءات ت�رشيعية 

للن�ض على عقوبات على تلك اجلرائم واأن تنفذ اأي اأحكام اأخرى غري ذاتية التنفيذ.

واإذا كانت جميع عنا�رش اجلرائم املذكورة يف املعاهدات مدرجة يف الت�رشيعات اجلنائية لدى الدول الأطراف، لي�ض 

هنالك من نهج �ضحيح واحد يفي بجوانب التجرمي يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب؛ اإذ متلي ال�ضيا�ضات اجلنائية 

والتقاليد القانونية يف كل دولة كيف واأين جترى التغيريات ال�رشورية. وكذلك الأمر، يتفاوت اأ�ضلوب ال�ضياغة تبعا 

لختيار كل دولة منفذة. وهنالك فا�ضل تقليدي بني بلدان القانون املدين وبلدان القانون امل�ضرتك.

وفيما يلي قائمة غري ح�رشية بامل�ضائل التي يتناولها خمتلف البلدان باأ�ضاليب خمتلفة، دون الإخلل بامتثالها الإجمايل 

للمتطلبات الدولية.

•    قوانني اأو مدونات جنائية خا�ضة ملكافحة الإرهاب: ي�ضن بع�ض البلدان قوانني خا�ضة، ويف�ضل البع�ض الآخر 
تعديل قانون العقوبات لديه ل�ضد اأي ثغرات بني القانون القائم ومتطلبات معاهدات معينة.

•  مكان التعاريف: يتعني على بع�ض البلدان اأن تدرج �رشاحة جميع التعاريف الواردة يف املعاهدات. وثمة بلدان 
اأخرى تتبع نهجا اأقل ت�ضددا، اإذ حاملا تدرج اجلنايات املطلوبة، ميكن ملوظفي العدالة اجلنائية العودة اإىل 

ن�ض التفاقية عندما ين�ضاأ �ضك حول مدلول م�ضطلح معني.

•  عناوين "مو�ضوعية": ت�ضمل كل اتفاقية عاملية اأو بروتوكول عاملي جمموعة من الأفعال الإجرامية التي ل تقع 
تلقائيا اأو ب�ضهولة يف ف�ضل اأو باب واحد يف قانون العقوبات يف دولة ما. وهذا هو حال اجلرائم املدرجة 

يف التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي. ونظرا لطابع تداخل املوا�ضيع امل�ضمولة، قد جتد اإحدى 

الدول من املي�ضور اإدراجها يف باب واحد يتناول عموما اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل، بينما قد تقرر دولة اأخرى 

اأن بع�ض الأفعال املو�ضوفة يف التفاقية تنتمي اإىل باب يتناول اجلرائم املرتكبة بحق البيئة.

ومهما كان اأ�ضلوب ال�ضياغة املتبع وموقع خمتلف اجلنايات، فاإن من الأهمية احلرجة لكل دولة اأن تربط هذه اجلنايات 

باملتطلبات الأخرى القائمة على املعاهدات، مثل اأحكام الولية الق�ضائية، مبا يف ذلك على وجه اخل�ضو�ض مبداأ "اإما 

الت�ضليم واإما املحاكمة".
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اأدوات

ت�ضتمل املوارد القانونية الإلكرتونية ب�ضاأن الإرهاب الدويل التي اأعدها املكتب على قاعدة بيانات قابلة للبحث حتتوي 

ال�ضياغة  اأ�ضاليب  امل�ضتعملني من مقارنة خمتلف  بلدا متكن  اأكرث من 120  الكاملة لقوانني وطنية من  الن�ضو�ض  على 

والطرائق واحللول.

وقد و�ضع جمل�ض اأوروبا ملخ�ضات قطرية عن القدرة على مكافحة الإرهاب )متاحة من قبل فرع حقوق الإن�ضان وال�ضوؤون 

القانونية يف املوقع www.coe.int( تتناول امل�ضائل املت�ضلة مبعايري مكافحة الإرهاب من اأجل جميع الدول الأطراف 

واملراقبني يف جمل�ض اأوروبا وقدرتها على مكافحة اأعمال الإرهاب.

متارين

•  ما هي يف راأيك مزايا وم�ضاوئ �ضن قانون خا�ض ي�ضمل اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب مقابل اإدراج هذه اجلرائم يف 
قانون العقوبات؟

•  خذ واحدا من ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب التي يكون بلدك قد �ضدقها ونفذها، وانظر كيف اأدرجت اجلرائم 
املذكورة يف التفاقية يف الت�رشيعات اجلنائية املحلية. واإذا كنت تنظر يف قانون جنائي، حلل العلقة بني اجلزء العام 

واجلزء اخلا�ض. اأين اأدرجت مثل الأحكام ب�ضاأن الولية الق�ضائية؟ كيف مت تناول التعاريف؟

•  كرر التمرين امل�ضار اإليه اأعله باأخذ معاهدة عاملية اأخرى والت�رشيعات يف دولة خمتلفة )ا�ضتخدم، اإذا لزم الأمر، 
املوارد القانونية الإلكرتونية التي و�ضعها فرع منع الإرهاب للو�ضول اإىل القوانني اجلنائية يف دول اأخرى غري الدولة 

التي تنتمي اإليها(.

اأ�صئلة التقييم

• ملاذا من ال�رشوري اإدراج اجلرائم املذكورة يف ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف القوانني املحلية؟

•  هل حتتوي ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب على قواعد اأو على مبادئ توجيهية حتدد كيف واأين ينبغي اإدراج 
الت�رشفات الإجرامية املذكورة فيها يف القوانني اجلنائية املحلية؟
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العنوانالزمن

الت�ضجيل9/00 - 9/30

كلمات الرتحيب9/00 - 10/00

منهجية واأهداف حلقة العمل10/00 - 10/30

تعريف امل�ضاركني باأنف�ضهم

اأركان الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب10/00 - 11/00

ملحة عامة

قرارات جمل�ض الأمن ب�ضاأن الأفعال الإرهابية

ال�ضكوك العاملية

املتكلم املقرتح: ممثل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

عنا�رش ومتطلبات الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب: قرارات جمل�ض الأمن ذات ال�ضلة 11/00 - 12/30

بالتف�ضيل

نظام اجلزاءات �ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان 

املتكلم املقرتح: ممثل جلنة القرار 1267/فريق املراقبة

املرفق الأول: حلقة عمل تدريبية

برنامج عمل منوذجي

يتبع برنامج العمل النموذجي هذا هيكل النميطة 2 من املنهاج التدريبي وي�ضتن�ضخ العنا�رش اجلوهرية فيها. وميكن اأن 

تتفاوت الفرتة الفعلية حللقة العمل وتوزيع املهام بني اخلرباء وكذلك الزمن املوزع بني خمتلف املتكلمني تبعا لحتياجات 

التدريب ومو�ضوع الرتكيز واإمكانية ح�ضور امل�ضاركني وتوفر املوارد. واإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن ت�ضميم حلقات العمل 

باأ�ضلوب يجمع ما بني عنا�رش النميطة 2 وعنا�رش من منيطة اأخرى متخ�ض�ضة )من قبيل الإرهاب البحري اأو الإرهاب 

النووي اأو علقة الإرهاب وحقوق الإن�ضان الدولية والتعاون الدويل، وغري ذلك(.

ي�ضمل كل يوم عمل جل�ضة عملية ي�ضجع فيها امل�ضاركون على مناق�ضة درا�ضات احلالة والقيام بتمارين جماعية حتت 

اإ�رشاف املُدرِّبني وغريهم من املتكلمني املدعوين.

اليوم 1
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العنوانالزمن

غداء12/00 - 14/00

قرارات جمل�ض الأمن ذات ال�ضلة بالتف�ضيل )تابع(:14/00 - 15/00

قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(

قرار جمل�ض الأمن 1624 )2005( 

املتكلم املقرتح: ممثل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب

قرارات جمل�ض الأمن ذات ال�ضلة بالتف�ضيل )تابع(:15/00 - 16/00

قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004( 

متكلم مقرتح: ممثل جلنة القرار 1540

حظر  منظمة  و/اأو  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  من  خبري  مقرتحون:  اإ�صافيون  متكلمون 

الأ�صلحة الكيميائية

درا�ضات حالة/متارين/اأ�ضئلة تقييم ت�ضمل موا�ضيع اليوم 16/001 - 17/00

اليوم 2

العنوانالزمن

 عنا�رش ومتطلبات الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب: املعــــاهدات 10/00 - 12/30

العاملية بالتف�ضيل

ال�ضكوك املعتمدة برعاية الأمم املتحدة واملنظمة الدولية للطريان املدين واملنظمة البحرية 

الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

هيكل م�ضرتك يعك�ض نهجا يقوم على اأ�ضا�ض العدالة اجلنائية ملكافحة الإرهاب

نطاق التطبيق

متطلبات التجرمي

اإر�ضاء دواعي الولية الق�ضائية

متكلم مقرتح: مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

غداء12/30 - 14/00

ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب بالتف�ضيل )تابع(14/00 - 15/30

مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة

اآليات التعاون الدويل

عنا�رش ومتطلبات م�ضرتكة اأخرى

متكلم مقرتح: ممثل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

متكلمون اإ�صافيون: خبري اأو خرباء وطنيون �صالعون يف التعاون

الق�صائي الدويل

درا�ضات حالة/متارين/اأ�ضئلة تقييم ت�ضمل موا�ضيع اليوم 15/302 - 17/00
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اليوم 3

العنوانالزمن

الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب والأطر القانونية املت�ضلة به10/00 - 11/30

الت�ضدي للأفعال الإرهابية من خلل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

الوطنية

التفاعل بني ال�ضكوك القانونية العاملية والإقليمية

متكلم مقرتح: ممثل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

متكلمون اإ�صافيون مقرتحون: خبري اأو خرباء من منظمة اإقليمية

تنفيذ الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب 11/30 - 12/30

الإجراءات املطلوبة لإدراج الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب يف القوانني الوطنية

متكلم مقرتح: ممثل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

امل�صت�صارون  اأو  الت�رصيعات،  الوطنية/�صاغة  ال�صيا�صة  �صانعو  مقرتحون:  اإ�صافيون  متكلمون 

واملنظمة  املدين  للطريان  الدولية  املنظمة  مثل  متخ�ص�صة  دولية  منظمة  من  القانونيون 

البحرية الدولية وغريهما

غداء12/30 - 14/00

درا�ضات حالة/متارين/اأ�ضئلة تقييم ت�ضمل موا�ضيع اليوم 14/003 - 16/00

اأن�ضطة املتابعة واخلطوات التالية16/00 - 17/00

تو�ضيات من اأجل اأن�ضطة املتابعة

معلومات عن من�ضة التدريب مبا�رشة على اخلط، فرع منع الإرهاب لدى املكتب

معلومات عن الأحداث املقبلة مبا�رشة على اخلط التي ينظمها فرع منع الإرهاب من خلل 

من�ضة التدريب

توزيع ا�ضتبيانات التقييم

ملحظات ختامية17/00 - 17/30
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املرفق الثاين:  التدريب بالت�ضال احلا�ضوبي 

مبا�رشة على اخلط

برنامج عمل منوذجي

اجلدول الزمني للدورة

تدوم الدورة العتيادية للتدريب مبا�رشة على اخلط �ضتة اأ�ضابيع، ويف كل اأ�ضبوع يطالع امل�ضاركون مواد الدورة، والتي ت�ضمل عموما 

ن�ضو�ضا ومواد �ضمعية وب�رشية. وي�ضجع امل�ضاركون على التفاعل مع املُدرِّبني ومع غريهم من امل�ضاركني بن�رش الن�ضو�ض الفوقية 

بون اإىل مطالعة الو�ضلت الفوقية للم�ضاركني ب�ضورة منتظمة، ويجيبون على  وامل�ضاركة يف الأن�ضطة ودرا�ضات احلالة. ويعمد املُدرِّ

اأ�ضئلتهم املو�ضوعية ويحثونهم على املزيد من املناق�ضة.

الن�ضاطاملواعيد

النطلق الر�ضمي للدورةاليوم [...]

يتلقى امل�ضاركون عنوان موقع الدورة على �ضبكة الويب وا�ضم امل�ضتعمل وكلمة ال�رش للدخول اإىل 

قاعة الف�ضل على اخلط، اإ�ضافة اإىل اإر�ضادات وتدريب متهيدي مل�ضاعدتهم على الإملام باأ�ضلوب 

العمل يف املن�ضة على اخلط.

مقدمةاأ�ضبوع متهيدي

اأن�ضطة متهيدية مل�ضاعدة امل�ضاركني على الإملام باآلية �ضري الدورة وامللمح التقنية للمن�ضة التدريبية 

على اخلط من و�ضع فرع منع الإرهاب

اليوم […]

اأ�ضبوع متهيدي

توقيت غرينت�ض 

[../..]

دورة متهيدية على اخلط

التي  املناق�ضة احلية  �ضاعة من  وامل�ضاركون على اخلط ملدة  بون  املُدرِّ الأ�ضبوع، يجتمع  )مرة يف 

على  جل�ضات   6 اإىل  الدورة  وتنق�ضم  الأ�ضبوع.  اأثناء  البحث  قيد  الرئي�ضية  امل�ضائل  بع�ض  ت�ضمل 

اأن يتقرر توقيت اجلل�ضات على  اخلط، واحدة متهيدية وواحدة لكل وحدة مو�ضوعية. ويتعني 

ي�ضارك يف دورة  امل�ضاركني. وعندما  يتوقف ذلك على مكان وجود  اإذ  الظروف،  اخلط بح�ضب 

تدريبية ما على اخلط اأفراد يعي�ضون يف مناطق زمنية خمتلفة، قد يكون من املي�ضور حتديد موعد 

اآلية  تتوفر  الأ�ضبوع. و�ضوف  ال�ضاعة 12/00 بتوقيت غرينت�ض يف يوم معني من  اجلل�ضات عند 

على اخلط حل�ضاب فروق التوقيت مل�ضاعدة امل�ضاركني على حتويل توقيت غرينت�ض اإىل توقيتهم 

املحلي.(

ي�ضاعد املُدرِّبون امل�ضاركني على اإدراج مدخلتهم من ن�ضو�ض فوقية؛ وي�ضتجيبون لأي اأ�ضئلة تطرح 

عن هيكل الدورة واأ�ضاليب العمل 

الوحدة 1الأ�ضبوع 1

اأركان الإطار القانوين العاملي: ملحة عامة

اأن�ضطة  ويكملون  الفوقية؛  الن�ضو�ض  املدخلت من  وين�رشون  الدورة؛  ن�ضو�ض  امل�ضاركون  يطالع 

الوحدة 1

اليوم […]

الأ�ضبوع 1

توقيت غرينت�ض [../..]

اجلل�ضة 1 على اخلط

املوا�ضيع  تتناول  املناق�ضة احلية  �ضاعة واحدة من  واملُدرِّبون على اخلط ملدة  امل�ضاركون  يجتمع 

اجلوهرية التي ت�ضملها الوحدة 1
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الن�ضاطاملواعيد

الوحدة 2الأ�ضبوع 2

عنا�رش ومتطلبات الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب: قرارات جمل�ض الأمن ذات ال�ضلة 

بالتف�ضيل

نظام اجلزاءات �ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان

قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(

قرار جمل�ض الأمن 1540 )2004( 

قرار جمل�ض الأمن 1624 )2005( 

اأن�ضطة  ويكملون  الفوقية،  الن�ضو�ض  املدخلت من  وين�رشون  الدورة،  ن�ضو�ض  امل�ضاركون  يطالع 

الوحدة 2

اليوم […]

الأ�ضبوع 2

توقيت غرينت�ض [../..]

اجلل�ضة 2 على اخلط

املوا�ضيع  تتناول  املناق�ضة احلية  �ضاعة واحدة من  واملُدرِّبون على اخلط ملدة  امل�ضاركون  يجتمع 

اجلوهرية التي ت�ضملها الوحدة 2

الوحدة 3الأ�ضبوع 3

عنا�رش ومتطلبات الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب: ال�ضكوك العاملية بالتف�ضيل

البحرية  واملنظمة  املدين،  للطريان  الدولية  واملنظمة  املتحدة،  الأمم  برعاية  املعتمدة  ال�ضكوك 

الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية

هيكل م�ضرتك يعك�ض نهجا يقوم على اأ�ضا�ض العدالة اجلنائية ملكافحة الإرهاب

نطاق التطبيق

متطلبات التجرمي

اإر�ضاء دواعي الولية الق�ضائية

اأن�ضطة  ويكملون  الفوقية،  الن�ضو�ض  املدخلت من  وين�رشون  الدورة،  ن�ضو�ض  امل�ضاركون  يطالع 

الوحدة 3

اليوم […]

الأ�ضبوع 3

توقيت غرينت�ض [../..]

اجلل�ضة 3 على اخلط

يجتمع امل�ضاركون واملُدرِّبون على اخلط ملدة �ضاعة واحدة من املناق�ضة احلية تتناول املوا�ضيع التي 

ت�ضملها الوحدة 3

الوحدة 4الأ�ضبوع 4

هيكل م�ضرتك يعك�ض نهجا يقوم على اأ�ضا�ض العدالة اجلنائية ملكافحة الإرهاب )تابع(

مبداأ اإما الت�ضليم واإما املحاكمة

اآليات التعاون الدويل

عنا�رش ومتطلبات م�ضرتكة اأخرى

اأن�ضطة  ويكملون  الفوقية،  الن�ضو�ض  املدخلت من  وين�رشون  الدورة،  ن�ضو�ض  امل�ضاركون  يطالع 

الوحدة 4

اليوم […]

الأ�ضبوع 4

توقيت غرينت�ض [../..]

اجلل�ضة 4 على اخلط

يجتمع امل�ضاركون واملُدرِّبون على اخلط ملدة �ضاعة واحدة من املناق�ضة احلية تتناول املوا�ضيع التي 

ت�ضملها الوحدة 4
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الن�ضاطاملواعيد

الوحدة 5الأ�ضبوع 5

الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب والأطر القانونية ذات ال�ضلة

الت�ضدي للأفعال الإرهابية من خلل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

التفاعل بني ال�ضكوك العاملية وال�ضكوك الإقليمية

تنفيذ الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب

الإجراءات املطلوبة لإدراج الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب يف القوانني الوطنية

اأن�ضطة  ويكملون  الفوقية،  الن�ضو�ض  املدخلت من  وين�رشون  الدورة،  ن�ضو�ض  امل�ضاركون  يطالع 

الوحدة 5

اليوم […]

الأ�ضبوع 5

توقيت غرينت�ض [../..]

اجلل�ضة 5 على اخلط

املوا�ضيع  تتناول  املناق�ضة احلية  �ضاعة واحدة من  واملُدرِّبون على اخلط ملدة  امل�ضاركون  يجتمع 

اجلوهرية التي ت�ضملها الوحدة 5

يتلقى امل�ضاركون العمل النهائي )من قبيل درا�ضة حالة، وجمموعة اأ�ضئلة، واأن�ضطة( وا�ضتبيان تقييم اليوم […]

الدورة

اآخر موعد لتقدمي الأعمال النهائيةاليوم […]

تعاد الأعمال النهائية اإىل امل�ضاركني م�ضفوعة مبلحظات املُدرِّبنياليوم […]

اإ�ضدار �ضهادات احل�ضور )حيثما يكون ملئما(
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املرفق الثالث: درا�ضات احلالة—اإجابات

النميطة 2

الباب 2-1-1:  نظام اجلزاءات �صد تنظيم القاعدة وحركة طالبان

1- هل ينبغي جتميد اأموال املوؤ�ض�ضة؟ واإذا كان الأمر كذلك، هل ينبغي ل�ضلطات اأزرق�ضتان اأن تفيد باأن هنالك اأ�ضبابا 

معقولة تدعو اإىل العتقاد باأن اأموال املوؤ�ض�ضة مت�ضلة باأن�ضطة اإرهابية؟

وفقا لنظام الأمم املتحدة للجزاءات �ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان )انظر مثل قرار جمل�ض الأمن 1267 )1999((، 

تخ�ضع الدول لللتزام بتجميد اأموال الأفراد والكيانات املدرجة قي القائمة املوحدة لدى جمل�ض الأمن. ومبا اأن جتميد 

الأموال هو النتيجة التلقائية لإدراج ا�ضم الفرد اأو الكيان يف القائمة، فاإن ال�ضلطات الوطنية لي�ض مطلوبا منها اإقامة 

الدليل على وجود اأي علقة بني الأموال والن�ضاط الإرهابي. ونتيجة لذلك، يجب جتميد الأموال دون اإبطاء بعد تلقي 

املعلومات ب�ضاأن احل�ضابات امل�ضار اإليها.

2- هل هنالك من �ضبيل لدعم مطالب فريد؟

من �ضاأن قرار جمل�ض الأمن 1452)2002( اأن يخفف من نظام اجلزاءات بو�ضع ال�رشوط والإجراءات التي يتعني على 

الدول اأن تتبعها لكفالة اأن با�ضتطاعة الأفراد والكيانات املدرجة يف القائمة مع ذلك الو�ضول اإىل القدر الكايف من املال 

لتغطية امل�رشوفات الأ�ضا�ضية. وعلى ال�ضعيد العملي، ينبغي اأن تتخذ �ضلطات اأزرق�ضتان اخلطوات التالية:

• تقرر مبلغ الأموال اللزم لتغطية امل�رشوفات الأ�ضا�ضية

•  تبلغ جلنة اجلزاءات املفرو�ضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان بنيتها يف الرتخي�ض باإمكانية �ضحب هذه 
الأموال

• ترخ�ض ب�ضحب الأموال يف حال غياب اأي قرار �ضلبي من جانب اللجنة يف غ�ضون 48 �ضاعة

3- هل ينبغي مع ذلك قبول حجة فريد واإزالة التجميد عن اأمواله؟

لو كان هنالك خطاأ فيما يتعلق بهوية فريد ما اأدى اإىل جتميد اأمواله، عندئذ يكون لدى ال�ضلطات الوطنية �ضلطة اإزالة 

التجميد عن هذه الأموال، على اأ�ضا�ض اأن جلنة اجلزاءات املفرو�ضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان مل تكن تنوي 

مطلقا تطبيق العقوبات بحقه. ولكن ال�ضلطات الوطنية ل ت�ضتطيع اأن تزيل جتميد الأموال ا�ضتنادا اإىل اإدعائه باأن 

اللجنة مل يكن لديها الأدلة الكافية، اأو اأن ا�ضمه قد اأدرج يف القائمة عن غري حق.
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4- كيف ينبغي ل�ضلطات اأحمر�ضتان اأن تت�رشف مع فريد؟

ي�ضرتط نظام اجلزاءات �ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان منع الأفراد املدرجة اأ�ضماوؤهم يف القائمة من دخول اأو 

عبور اأرا�ضي الدول الأع�ضاء. ولذلك، ومن حيث املبداأ، ينبغي األ ي�ضمح لفريد بالدخول اإىل اأحمر�ضتان. ولن يكون 

ال�ضماح بالدخول ممكنا اإل عندما يكون �رشوريا لتنفيذ عملية امللحقة الق�ضائية.

ومن الناحية العملية، اإذا كان لدى �ضلطات اأحمر�ضتان معلومات اأن فريد قد يكون قد ارتكب اأي جرائم مذكورة يف 

ال�ضكوك العاملية ملكافحة الإرهاب )والتي تكون اأحمر�ضتان طرفا فيها(، عليها اأن تتق�ضى احلقائق واأن حتر�ض على 

مثول فريد اأمام �ضلطاتها الق�ضائية املخت�ضة لأغرا�ض املحاكمة اأو الت�ضليم. وقد يكون اإدراج ا�ضم فريد يف القائمة 

املوحدة لدى جمل�ض الأمن كذلك دليل "من حيث الظاهر" على ارتكاب تلك اجلرائم.

5- هل موقف فريد مقبول؟ ما هي الإجراءات املفتوحة اأمام فريد اإذا اأراد اإزالة ا�ضمه من القائمة؟

ما زال ا�ضم فريد مدرجا يف القائمة املوحدة لدى جمل�ض الأمن. ويجوز ل�ضلطات اأحمر�ضتان اأن تقرر عدم ملحقته 

نظرا لعدم توفر الأدلة، ولكن ما زال عليها اأن تطبق حظر ال�ضفر عليه. ولذلك، ومن حيث املبداأ، ل ميكن لها اأن 

متنحه حق الإقامة.

كما هو مبني يف  واإذا �ضعى فريد اإىل اإزالة ا�ضمه من القائمة، فعليه اأن ي�رشع يف اإجراء عملية "الإزالة من القائمة" 

املبادئ التوجيهية لدى جلنة القرار 1267. ومبوجب اإجراءات جديدة واردة يف القرار 1904 )2009(، يتعني على فريد 

اأن يتقدم ب�ضكواه اإىل مكتب اأمني املظامل.

باب متطلبات التجرمي )ال�صفحة 41(

1- هل حجة ال�ضيد كرمي مقبولة؟ واإذا مل تكن كذلك، فلماذا؟

وفقا للتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، يعترب اأن جرمية متويل الإرهاب يرتكبها اأي �ضخ�ض ل تكون لديه النية يف 

ارتكاب عمل اإرهابي فح�ضب، بل يكون لديه اأي�ضا املعرفة باأن الغر�ض من الأموال هو اأن ت�ضتعمل لهذا الغر�ض )املادة 

2 )الفقرة1((. وقبل اإخلء �ضاحة ال�ضيد كرمي من اأي تهمة مت�ضلة بتمويل الإرهاب، و�رشيطة اأن تكون التهمة املذكورة 

يف التفاقية قد اأدرجت ح�ضب الأ�ضول يف القوانني املحلية، ينبغي ل�ضلطات اأحمر�ضتان اأن تتق�ضى ما اإذا كان ال�ضيد 

كرمي يعلم اأن موؤ�ض�ضة الرخاء ت�ضتخدم اأي�ضا كقناة للأن�ضطة الإرهابية.

2- هل حجة املحامي مقبولة؟ واإذا مل تكن كذلك، فلماذا؟

لكي ي�ضكل اأي فعل جرمية مبوجب التفـــاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، لي�ض من ال�رشوري اأن تكون الأموال 

قد ا�ضتخدمت فعل )املادة 2 )الفقرة3((. ومن ثم فاإن حجة املحـــامي لي�ضت حجـــة دامغة ب�ضـــاأن بــراءة ال�ضيد 

كرمي.
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باب اآليات التعاون الدويل )ال�صفحة 53(

الت�سليم: القواعد القانونية

1- هل ينبغي اأن ترف�ض اأحمر�ستان طلب اأزرق�ستان ت�سليم وليد اإليها؟

تقول املادة 9 )2( من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االإرهابية بالقنابل اأنه يجوز للدول االأطراف اأن تتخذ االتفاقية 

كاأ�سا�ض قانوين للت�سليم, اإذا كانت ت�سرتط اأن يكون الت�سليم على اأ�سا�ض وجود معاهدة. واحلكم ذاته موجود يف جميع 

ال�سكوك العاملية ملكافحة االإرهاب. ولذلك هنالك اأ�سا�ض قانوين متاح اأمام اأحمر�ستان لت�سليم وليد �رشيطة اأن تتقدم 

اأحمر�ستان بت�رشيح لهذا الغر�ض.

2- هل معاهدة الت�سليم القدمية غري �ساحلة نهائيا لهذا الغر�ض؟

وفقا للمادة 9 )1( من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االإرهابية بالقنابل, فاإن اأي معاهدات ت�سليم قائمة بني الدول 

االأطراف تعترب اأنها معدلة تلقائيا بحيث ت�سمل, يف جملة اأمور, اجلرائم املذكورة يف االتفاقية. ومن ثم فاإن املرفق 

مبعاهدة الت�سليم القدمية بني اأحمر�ستان واأزرق�ستان يحّدث تلقائيا وميكن ا�ستخدامه اأ�سا�سا للت�سليم.

3- هل ينبغي الأزرق�ستان اأن تياأ�ض من اإمكانية ت�سليم وليد اإليها؟

رغم عدم توفر اأ�سا�ض قانوين تقليدي للت�سليم لدى اأحمر�ستان, فاإن اأزرق�ستان قد يكون لديها مع ذلك قوانني قائمة 

ت�سمح لها اأن تتقدم بطلب ت�سليم اإىل ال�سلطات يف دول اأخرى. ويف هذا ال�سيناريو, قد تقرر �سلطات اأحمر�ستان اأن 

ت�ساعد نظرياتها, رمبا بجعل الت�سليم رهنا بقبول �رشط املعاملة باملثل.

الت�سليم: اجلرمية ال�سيا�سية

4- كيف ينبغي ل�سلطات اأحمر�ستان اأن توازن ما بني �رشورة ت�سليم وليد ومراعاة الغر�ض "النبيل" الذي دفعه؟

مبا اأن االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االإرهابية بالقنابل ملزمة لكل من اأحمر�ستان واأزرق�ستان, فاإن اأحمر�ستان ال 

ت�ستطيع اأن تتم�سك بالطابع ال�سيا�سي للجرمية كاأ�سا�ض لرف�ض طلب الت�سليم )املادة 11(. وما مل تنطبق اأ�سباب اأخرى 

للرف�ض, يتعني ت�سليم وليد مهما كان طابع اجلرمية التي ارتكبها.

5- هل ينبغي ل�سلطات اأحمر�ستان اأن ترف�ض ت�سليم وليد؟

اإن اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة �سد االأ�سخا�ض املتمتعني بحماية دولية, مبا فيهم املوظفون الدبلوما�سيون, ال 

تذكر م�ساألة الطابع ال�سيا�سي للجرمية. ونتيجة لذلك, ولتجنب احتمال رف�ض الطلب, حري باأزرق�ستان اأن ت�ستند يف 

طلبها, اإن اأمكن, اإىل االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االإرهابية.
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وعلى اأي حال، من املو�ضى به اأن تقوم الدول باإلغاء ا�ضتثناء "اجلرمية ال�ضيا�ضية" فيما يتعلق بالأفعال الإرهابية، عمل 

بقرار جمل�ض الأمن 1373 )2001( الذي يدعو الدول اإىل "عدم العرتاف بالدعاءات بوجود بواعث �ضيا�ضية كاأ�ضباب 

لرف�ض طلبات ت�ضليم الإرهابيني امل�ضتبه بهم" )الفقرة 3 )ز((.

امل�ضاعدة القانونية املتبادلة: ازدواج التجرمي واإمكانية قبول الأدلة

6- لو كنت املدعي العام من اأحمر�ضتان، كيف لك اأن تقنع �ضلطات اأ�ضفر�ضتان بتنفيذ الطلب؟

�ضلطات  تدرك  وقد  التجرمي".  "ازدواج  ملتطلب  مرن  تف�ضري  اعتماد  على  اأ�ضفر�ضتان  �ضلطات  ت�ضجع  اأن  تود  لعلك 

اأ�ضفر�ضتان اأن عنا�رش نف�ض اجلرمية واردة يف ت�رشيعاتها اجلنائية اخلا�ضة بها، على الرغم من اأن اجلرمية قد ل 

ت�ضنف بنف�ض الأ�ضلوب كما يف اأحمر�ضتان. وعلى هذا النحو، ينبغي اأن تكون اأ�ضفر�ضتان يف و�ضع ي�ضمح لها بجمع 

واإر�ضال الإفادة املطلوبة من جانب اأحمر�ضتان.

وتوؤيد اتفاقية مكافحة الف�ضاد هذا النهج بالقول: "يف م�ضائل التعاون الدويل، كلما ا�ضرتط توفر ازدواجية التجرمي 

اإذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج اجلرم  وجب اعتبار ذلك ال�رشط م�ضتوفى ب�رشف النظر عما 

املعني �ضمن نف�ض فئة اجلرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة اأو ت�ضتخدم يف ت�ضميته نف�ض امل�ضطلح الذي 

ت�ضتخدمه الدولة الطرف الطالبة، اإذا كان ال�ضلوك الذي يقوم عليه اجلرم الذي تُلتم�ض ب�ضاأنه امل�ضاعدة يعترب فعل 

اإجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفني" )املادة 43 )2((.

7- ب�ضفتك املدعي العام، ماذا ع�ضاك اأن تفعل لكفالة اإمكانية ا�ضتعمال الأدلة التي قدمتها اأ�ضفر�ضتان يف املحكمة؟

يف  نظرائهم  من  يطلبوا  اأن  اأحمر�ضتان  يف  العامني  للمدعني  ينبغي  كان  املحكمة،  يف  الأدلة  ا�ضتخدام  من  للتمكن 

اأ�ضفر�ضتان اإتباع الإجراءات النافذة يف اأحمر�ضتان، اأي كان ينبغي الإدلء مب�ضورة اخلبري م�ضفوعة بيمني. ومع اأن هذا 

الإجراء غري م�ضتخدم يف اأزرق�ضتان، فاإن على هذه الدولة اأن تتبع الإجراءات كما طلب منها ما مل يكن جمع الإفادات 

امل�ضفوعة بيمني خمالف لقوانينها ومبادئها الأ�ضا�ضية.

امل�ضاعدة القانونية املتبادلة: ال�رشية امل�رشفية واإر�ضال املعلومات تلقائيا

8- هل رف�ض التعاون من جانب �ضلطات اأ�ضفر�ضتان اأمر مقبول؟

طاملا اأن كلتا اأحمر�ضتان واأ�ضفر�ضتان طرف يف التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، ينبغي لهما اأن يكونا يف و�ضع 

لتطبيق املادة 12 )2( من هذه التفاقية على النحو امللئم، والتي تن�ض على اأنه "ل يجوز للدول الأطراف التذرع ب�رشية 

املعاملت امل�رشفية لرف�ض طلب لتبادل امل�ضاعدة القانونية". كما اأن املادة 18 )8( من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تن�ض على ال�رشط ذاته.

اأن تك�ضف عن املعلومات املت�ضلة بجميع احل�ضابات امل�رشفية امل�ضبوهة، رغم  اأ�ضفر�ضتان  9- هل ينبغي ل�ضلطات 

غياب اأي طلب حمدد من اأحمر�ضتان؟
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ملكافحة  الأخرى  العاملية  ال�ضكوك  )وكذلك  الإرهاب  متويل  لقمع  الدولية  التفاقية  يف  الأطراف  الدول  واجب  اإن 

الإرهاب وقرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(( يف التعاون اإىل اأق�ضى حد ممكن، يعني اأن من املهم اأن تقدم اأ�ضفر�ضتان 

اإىل اأحمر�ضتان املعلومات ب�ضاأن هذه احل�ضابات امل�رشفية حتى يف غياب طلب حمدد يلتم�ض هذه املعلومات.

امل�ضاعدة القانونية املتبادلة: القنوات غري الر�ضمية وال�ضبل البديلة لتلبية الطلبات

10- هل ينبغي لأحمر�ضتان اأن تتخذ الإجراءات عرب القنوات الدبلوما�ضية كما طلب منها؟

لو �ضلكت اأحمر�ضتان الطريق الدبلوما�ضية فاإنها قد تتلقى الأدلة يف وقت متاأخر جدا بحيث ل ميكن التو�ضل اإىل اإدانة 

وليد املطلوبة. 

وبديل من ذلك، قد ت�ضتك�ضف اأحمر�ضتان اإمكانية ا�ضتخدام القنوات غري الر�ضمية، كاأن ت�ضعى اإىل اأن ي�ضافر �ضعيد 

)ال�ضاهد( طوعا اإىل اأحمر�ضتان ليديل ب�ضهادته. وعلى هذا النحو، لن يكون هنالك تدخل ر�ضمي من جانب �ضلطات 

اأ�ضفر�ضتان.

وثمة اإمكانية اأخرى وهي اأن يُطلب من �ضعيد الذهاب اإىل قن�ضلية اأحمر�ضتان يف اأ�ضفر�ضتان. وهذه الإمكانية متوخاة 

�رشاحة يف اتفاقية فيينا للعلقات القن�ضلية، والتي مبوجبها "تتاألف الوظائف القن�ضلية [ ... ] يف اإر�ضال الوثائق 

الق�ضائية وخارج الق�ضاء اأو اإ�ضدار "تفوي�ضات التما�ضية" اأو تكليفات لأخذ الأدلة ل�ضالح املحاكم لدى الدولة مر�ضلة 

اأو، يف حال عدم وجود مثل هذه التفاقات الدولية، باأي �ضكل اآخر يراعي  الطلب وفقا للتفاقات الدولية النافذة 

قوانني ولوائح الدولة متلقية الطلب [ ... ]" )املادة 5 )ط((.

ومن مزايا هذا احلل جتّنب التكاليف وغري ذلك من العقبات البريوقراطية واملادية املمكنة املرتبطة ب�ضفر �ضعيد اإىل 

اأحمر�ضتان.

11- ناق�ض ال�ضبل املمكنة ملراعاة �ضواغل كلتا الدولتني.

اإذا مل يكن ي�ضمح ل�ضلطات اأحمر�ضتان اأن حت�ضل على اإفادة �ضعيد بالذهاب بنف�ضها اإىل اأ�ضفر�ضتان، فقد ترغب الدولتان 

باحل�ضول على هذه الإفادة عن طريق التوا�ضل بالفيديو. والفقرة 18 من املادة 18 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ت�ضجع الدول �رشاحة على ا�ضتخدام هذا الأ�ضلوب.

واإذا تعّذر ذلك )بحكم �ضواغل تتعلق مثل بحق الدفاع(، ثمة حل ممكن اآخر وهو "نقل الأ�ضخا�ض املحتجزين"، وعلى 

وجه التحديد ت�ضليم وليد موؤقتا اإىل اأحمر�ضتان مع التعهد باإعادته حاملا يتم احل�ضول على اإفادته. وهذه الآلية م�ضار 

اإليها يف خمتلف معاهدات مكافحة الإرهاب، مثال ذلك املادة 16 من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، التي 

حتدد اللتزامات القانونية الأ�ضا�ضية لكلتا الدولتني يف هذه احلالة.
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