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الخلفية: منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب

إنَّ مكتَب األمم املتحدة املعني باملخدِّرات والجريمة )اختصاراً، مكتب املخدِّرات والجريمة أو املكتب( مكلٌَّف بتقديم املساعدة 

بشأن الجانبني القانوني واملتعلق بالعدالة الجنائية من جوانب مكافحة اإلرهاب إىل البلدان التي تطلبها. وتقع عىل عاتق فرع 

منع اإلرهاب التابع للمكتب املسؤولية عن االضطالع بهذه الوالية، وذلك أساساً بمساعدة البلدان يف التصديق عىل الصكوك 

القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب، وإدماج أحكام تلك الصكوك القانونية يف الترشيعات الوطنية، وبناء قدرات نظم العدالة 

الجنائية الوطنية عىل تنفيذ تلك األحكام بفعالية، وفقاً لسيادة القانون ومع االحرتام الواجب لحقوق اإلنسان.

ومنهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب هو واحد من عدة أدوات وضعها فرع منع اإلرهاب، التابع للمكتب، من أجل 

تبادل املعارف والخربات بغية تعزيز قدرات موظفي العدالة الجنائية الوطنيني ووضع اإلطار القانوني العاملي ملكافحة 

اإلرهاب موضع التنفيذ. فهذا املنهاج يُعنَى بتنسيق املفاهيم القانونية وما يتَّصل بها من مواد تدريبية ومعلومات ويرتِّبها 

ق نقل املعرفة هذا بالطرائق التالية: منهجيًّا بغية تحقيق أكرب أثر لألنشطة التدريبية التي يقدِّمها فرع منع اإلرهاب. ويتحقَّ

التدريب املبارش ملوظفي العدالة الجنائية؛  •  

بني؛ أنشطة تدريب املدرِّ  •  

•  دعم املؤسسات الوطنية املعنية بتدريب موظفي العدالة الجنائية )مدارس القضاة واملدعني العامني؛ وأكاديميات إنفاذ   

القانون؛ واملؤسسات األخرى ذات الصلة( يف مجال استحداث وإدماج عنارص تتعلق بمكافحة اإلرهاب باعتبارها جزءاً 

من مناهجها الدراسية.

البنية واملحتويات

يتألف املنهاج من عدة نمائط، يتناول كل منها مجاالت مواضيعية محدَّدة من جوانب مكافحة اإلرهاب القانونية واملتعلقة 

ا النمائط الست األوىل فهي التالية: بالعدالة الجنائية. أمَّ

النميطة 1- مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل )هذه النميطة(  •  

النميطة 2- اإلطار القانوني العاملي ملكافحة اإلرهاب  •  

النميطة 3- التعاون الدويل يف املسائل الجنائية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب  •  

النميطة 4- حقوق اإلنسان وتدابري العدالة الجنائية للتصدي لإلرهاب  •  

النميطة 5- جرائم اإلرهاب املتصلة بالنقل )الطريان املدني واملالحة البحرية(  •  

النميطة 6- اإلطار القانوني الدويل ملكافحة اإلرهاب الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي  •  



ix

فهرس أدوات التدريب 

ا، وذلك من خالل مجموعة من  النصوص املؤطَّرة “أضواء”: يُتاح للقارئ َمدخٌل إىل املواضيع التي تسرتعي اهتماماً خاصًّ

قة عن الخلفية أو أمثلة  أُطر الرتكيز التي تُسلِّط الضوء عىل نصوص تتعلق بمكافحة اإلرهاب، وهي تُقدِّم معلومات متعمِّ

توضيحية، وهذا يتيح اتباع نهج مقارن إزاء هذا املوضوع.

ح كيفية تطبيق القواعد أو املذاهب أو السياسات  دراسات الحالة: يستطيع القارئ استعراض دراسات الحالة التي توضِّ

القانونية.

األنشطة: يستطيع املشاركون استخدام أداة األنشطة الستكشاف الكيفية التي تُعاَلج بها املواضيع املختلفة التي يتناولها 

د بها يف املمارسة العملية، مع الرتكيز تحديداً عىل كيفية انطباق ذلك يف نُُظمهم  هذا املنهاج التدريبي أو الكيفية التي تُجسَّ

القانونية الوطنية. ويمكن أن تتَّخذ األنشطة أحد الشكلني التاليني: )أ( أسئلة تستهدف التشجيع عىل املناقشة؛ أو )ب( حاالت 

مت هذه األنشطة لتكون  حة يف النص. وقد ُصمِّ افرتاضية يجب عىل املشاركني، عند معالجتها، تطبيق القواعد واملبادئ املوضَّ

االستناد إىل أنشطة عديدة لتنفيذ  القدرات. ويمكن أيضاً  التمارين عىل بناء  أثناء  األنسب استخداماً يف مجموعات صغرية 

جلسات استماع صورية أو إعداد تقارير كتابية أو يمكن أن يستخدمها العصاميون كأدوات لدراسة التطبيق العميل للمعرفة 

التي اكتسبوها.

بني الراغبني يف الحصول  األدوات: قائمة من اإلحاالت املرجعية املختارة إىل املنشورات والتقارير والكتيِّبات تستهدف املتدرِّ

قة باملواضيع القانونية ذات الصلة. عىل معرفة متعمِّ

أسئلة للتقييم الذاتي: تتعلق األسئلة باملواضيع التي يتناولها كل قسم. وخالفاً ألداة األنشطة، تتطلب أسئلة التقييم الذاتي 

املشاركون.  اكتسبها  التي  املعرفة  لدرجة  تقييم رسيع  إىل  يحتاجون  الذين  بني  للمدرِّ مفيدة  يجعلها  مما  مبارشة،  إجابات 

وعادة ما تكون اإلجابة عىل األسئلة يف نهاية الدورة التدريبية، ولكن يمكن استخدامها أيضاً بمثابة أدوات أولية لتحديد 

مستوى املعرفة التي يملكها املشاركون من قبُل وتحديد االحتياجات التدريبية.

الجمهور املستهدف

عات خاصة. يمكن تكييف النمائط لتالئم ما لدى مجموعات محدَّدة من احتياجات وخربة فنية وتوقُّ

وتعتمد النمائط عىل خربة فرع منع اإلرهاب يف تقديم األنشطة التدريبية وهي تستند إىل الوالية املنوطة به. ويندرج ضمن 

والقادة  والقضاة(،  العامون  واملدَّعون  )الرشطة  القانون  وإنفاذ  الجنائية  العدالة  موظفو  عادة  املستهدف  الجمهور 

العسكريون، وصنَّاع السياسات، واملسؤولون الحكوميون من اإلدارات الرئيسية )وال سيما من وزارات الخارجية والعدل 

والداخلية( واملحامون يف القضايا الجنائية.
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مقدِّمة

عاً يف أعضائها تمارس العنف يف سياق  ما زال خطر اإلرهاب متنامياً. فالجماعات اإلرهابية عرب الوطنية التي تشهد تنوُّ

النزاعات املسلحة، وهي تجد سبالً جديدة للحصول عىل األسلحة ولتمويل أنشطتها، ومن تلك السبل الجريمة املنظمة عرب 

دة. وترتكب الجماعات اإلرهابية انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، كما  الوطنية وعمليات غسل األموال والتمويل املعقَّ

التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  فإنَّ  ذاته،  الوقت  ويف  اإلنسانية.  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  تُعترب  أنشطة  تمارس  أنها 

اإلرهاب.  مكافحة  تدابري  وفعالية  رشعية  تقويض  إىل  تؤدي  قد  اإلرهاب  مكافحة  إىل  الرامية  الجهود  إطار  يف  تُرتَكب 

األجانب،  اإلرهابيون  املقاتلون  جها  يؤجِّ التي  النزاعات  بعض  فيها  بما  إرهابية،  جماعات  فيها  تنخرط  التي  فالنزاعات 

تجرب الناس عىل مغادرة ديارهم حرصاً عىل حياتهم وسالمتهم، مما يسهم يف الهجرة وتدفقات الالجئني.

وترُبز اتجاهات اإلرهاب العاملية هذه والتحديات املنبثقة منها الحاجة إىل إجراء دراسة عن كثب لكيفية تفاعل اإلرهاب 

تزويد  رضورة  الحديثة  اإلرهاب  مظاهر  وتقتيض  الدويل.  القانون  من  أخرى  مجاالت  مع  اإلرهاب  مكافحة  وقانون 

التفاعل  دة، مع مراعاة  قانونية محدَّ بكفاءات ومهارات  الجنائية لإلرهاب  العدالة  املعنيني بتصدي  الوطنيني  املسؤولني 

د بني قانون مكافحة اإلرهاب وغريه من فروع القانون الدويل الرئيسية. املعقَّ

الوطنيني  املوظفني  الجنائية وغريهم من  العدالة  املمارسني يف مجال  لتزويد  مة  التدريب مصمَّ النميطة من منهاج  وهذه 

اإلطار  تضع  وهي  دة.  املعقَّ القانونية  املسائل  هذه  لخوض  الالزمة  واملهارات  باملعارف  املجال  بهذا  صلة  لهم  الذين 

لحقوق  الدويل  القانون  ومنها  الصلة،  ذات  الدويل  القانون  مجاالت  سياق  يف  اإلرهاب  ملكافحة  والسياساتي  القانوني 

عن  فضالً  األسلحة،  ومراقبة  القوة  باستخدام  املتعلق  والقانون  اإلنساني  الدويل  والقانون  الالجئني  وقانون  اإلنسان 

القانون الجنائي الدويل واإلطار القانوني الدويل ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية.

الذين  الجنائية  العدالة  مجال  يف  للممارسني  ر  توفِّ الدويل  القانون  إىل  مة  مقدِّ الستة  املوضوعية  الفصول  قبل   وترد 

النميطة  لفهم  خاصة  أهمية  ذات  ستكون  التي  األساسية  املفاهيم  بعض  العام  الدويل  بالقانون  ني  ملمِّ يكونون  ال  قد 

واستخدامها.

ويناقش الفصل األول مسائل أساسية تتعلق بحقوق اإلنسان وهي مسائل تظهر يف سياق مكافحة اإلرهاب، ومنها كيف 

تقييد  اإلرهاب؛ واحتمال  اإلنسان يف سياق  الدول بحماية حقوق  والتزامات  اإلنسان؛  اإلرهاب حقوق  ض  أن يقوِّ يمكن 

الحقوق لتمكني الحكومات من التصدي لخطر اإلرهاب؛ وأثر تدابري مكافحة اإلرهاب يف حقوق اإلنسان.

والسياساتي  القانوني  واإلطار  لالجئني  الدويل  والقانون  اإلرهاب  مكافحة  بني  التفاعالت  الثاني  الفصل  ويستكشف 

الدويل بشأن الهجرة، وما لذلك من آثار تلحق بحماية الالجئني واملهاجرين ومبدأ عدم اإلعادة القرسية وعمليات تسليم 

اإلرهاب  سياق  يف  الجنسية  عديمي  واألشخاص  داخليًّا  املرشدين  حماية  الثاني  الفصل  يتناول  كما  املطلوبني. 

ومكافحة اإلرهاب.

اإلرهابيني  وتطبيقها عىل سلوك  اإلنساني  الدويل  القانون  عليها  ينطوي  التي  األساسية  املبادئ  الثالث  الفصل  ويتناول 

اإلرهاب  مكافحة  وقوانني  القانون  من  املجال  هذا  بني  العالقة  بشأن  مناقشة  ويعرض  املسلحة،  النزاعات  يف  املشاركني 

اإلرهاب يف  تدابري مكافحة  أثر  لكيفية تخفيف  الفصل مناقشة  ن  إىل ذلك، يتضمَّ املسلح. وباإلضافة  النزاع  خالل فرتات 

تقديم اإلغاثة واملساعدة اإلنسانيتني.

ويتناول الفصل الرابع الكيفية التي تنطبق بها النظم القانونية الدولية ملراقبة األسلحة التقليدية عىل أنشطة الجماعات 

اإلرهابية، ومن تلك النظم ما ييل: صكوك القانون الدويل التي تنظِّم أسلحة معيَّنة أو تقيِّدها أو تحظرها؛ والقواعد التي 

تنطبق عىل سلوك الدول فيما يتعلق باألسلحة؛ والقواعد التي تنطبق مبارشة عىل الجهات الفاعلة من غري الدول؛ والقواعد 

ق األسلحة إىل الجهات الفاعلة من غري الدول. األخرى التي تُلزم الدول بقمع تدفُّ
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أن  التي يمكن  الطرائق املختلفة  الوطنية، ويبنيِّ  الخامس الصالت بني األعمال اإلرهابية والجرائم عرب  الفصل  ويتناول 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية  تشكِّل بها األعمال اإلرهابية جرائم عرب وطنية ضمن إطار 

الوطنية مفيداً  املنظمة عرب  الجريمة  القانوني ملكافحة  اإلطار  بها  أن يكون  التي يمكن  السبل  وبروتوكوالتها، ويناقش 

للممارسني يف مجال مكافحة اإلرهاب.

جرائم  اإلرهابية،  الجماعات  أنشطة  أو  اإلرهابية،  األعمال  بها  تشكِّل  أن  يمكن  التي  الكيفية  السادس  الفصل  ويتناول 

دولية، ومنها اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، ويناقش السبل التي يمكن من خاللها استخدام 

اإلطار القانوني ملكافحة الجرائم الدولية عند املالحقة القضائية يف القضايا املتصلة باإلرهاب.
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شكر وتقدير

التابع ملكتب األمم املتحدة املعني  الدويل أعدَّها فرع منع اإلرهاب  القانون  التدريب عىل مكافحة اإلرهاب يف سياق  نميطة 

خبري  وهو  سول،  بن  التدريب  نميطة  كتب  وقد  املكتب(.  أو  والجريمة  املخدرات  مكتب  )اختصاراً  والجريمة  باملخدرات 

استشاري مستقل، وأولريش غارمس، وهو من فرع منع اإلرهاب التابع للمكتب، وذلك تحت إرشاف إيلينا ريغاتيش-هاي، 

وهي رئيسة قسم، ومسعود كريميبور، وهو رئيس فرع منع اإلرهاب.

وروجعت نميطة التدريب يف اجتماع لفريق من الخرباء ُعقد يف الفرتة من 25 إىل 27 شباط/فرباير 2019. ويَودُّ املكتب أن 

يُعرب عن امتنانه للمساهمات القيِّمة التي قدَّمها األشخاص التالية أسماؤهم: أحمد عبد الرحمن، محسن الحازمي، أديوكي 

بابينغتون–آشاي، كاتيا بوترش، آن-لور بوسيل، آن شاربور، أليخاندرو تشيتمان، أحمد الضبعة، كاناكو إيموتو، تريستان 

فريارو، توماس فورسرت، كريستينا هوستي-أوربان، يو كانوسو، سيبيل كابفريير، كييل لو، ديفيد ماكيفر، تانيا ميهرا، 

إريك مونجيالر، دانيال نسرييكو، كاثرين برايزمان، أولغا رياغوزوفا، وان جون سيو، وينثروب ويلز، توماس ووتشتي، 

شو يو.

سيتاللني  أندريان،  فرانشيسكا  آدامز،  توربن  هذه:  التدريب  نميطة  إعداد  يف  أسماؤهم  التالية  املكتب  موظفو  ساهم  كما 

كاستانيدا دي ال مورا، كارمن كوربني، ديموسثينيس كريسيكوس، جينا داوسون-فابر، فيليب ديفيت، كيت فيتزباتريك، 

محمد فودة، سيمونيتا غرايس، أرتورو لوران، مارتن هيمي، أريانا ليبور، ألكسندرا مارتينز، ماكس مني، مورغان نيكوت، 

رييكا بوتونن، زهري راشيحا، خورخي ريوس، فريا تكاتشنكو، نيكوالي ويست، الرا ويلكنسون، وكذلك أميمة باموىس 

بتان(. وكريستا هاينونن )متدرِّ
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مفاهيم القانون الدويل األساسية

تدرس هذه النميطة التفاعالت بني اإلطار القانوني والسياساتي للجهود الدولية املبذولة من أجل مكافحة اإلرهاب وفروع 

القانون الدويل الرئيسية األخرى )املعروفة أيضاً باسم القانون الدويل العام وقانون األمم( التي قد تكون ذات صلة عندما 

ومناقشة  الدويل ومصادره  القانون  لطبيعة  وجيزة  مقدِّمة  الفرع  هذا  ن  ويتضمَّ اإلرهاب.  ملكافحة  إجراءات  الدول  تتَّخذ 

للعالقة بني القانون الدويل والقانون الوطني.

ما هو القانون الدويل؟

الدولية  املنظمات  عىل  أيضاً  يرسي  كان  وإن  بينها،  فيما  والعالقات  الدول  سلوك  األول  املقام  يف  الدويل  القانون  يتناول 

وجماعات األشخاص )مثل الجماعات املسلحة( والكيانات )مثل الرشكات أو املنظمات غري الحكومية( واألفراد. وتتناول 

قواعد القانون الدويل مسائل من قبيل ما ييل:

ما الذي يشكِّل “دولة” )بلداً(؟  •  

ما هي مصادر القانون الدويل؟  •  

اإلجراءات  من  معيَّنة  بحصانات  والتمتُّع  والبحر  والرب  الناس  عىل  القانونية  الوالية  ممارسة  )مثل  الدول  •  حقوق   

القانونية التي تتَّخذها دول أخرى(.

دول  العدوانية ضد  العسكرية  القوة  استخدام  عن  واالمتناع  األخرى  الدول  احرتام سيادة  )ومنها  الدول  •  واجبات   

ل يف الشؤون الداخلية لدول أخرى(. أخرى أو التدخُّ

املسؤولية القانونية للدول عن انتهاكات القانون الدويل.  •  

تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.  •  

صة من القانون تُعنَى بمواضيع معيَّنة تتناولها هذه النميطة، ومنها  ويشمل القانون الدويل املعارص أيضاً فروعاً متخصِّ

الدويل اإلنساني  الدويل ومراقبة األسلحة والقانون  الجنائي  الوطنية والقانون  حقوق اإلنسان والالجئون والجريمة عرب 

والقانون الدويل املتعلق باستخدام القوة.

مصادر القانون الدويل

والقرارات  والترشيعات  الدستور  العادة  يف  تشمل  )التي  الوطني  القانون  مصادر  عن  الدويل  القانون  مصادر  تختلف 

املعاهدات  التالية:  وهي  دولية،  قانونية  التزامات  تنشئ  رسمية  مصادر  ثالثة  فهناك  التنفيذية(.  واملراسيم  القضائية 

للقانون  فرعيان  مصدران  أيضاً  وهناك  األشيع.  هما  الن  األوَّ واملبدآن  العامة.  القانون  ومبادئ  العريف  الدويل  والقانون 

الدويل يساعدان عىل تبنيُّ املصادر الرسمية املذكورة أعاله، وهما: القرارات القضائية والعمل الذي يضطلع به محامون 

يف  أدناه( مؤثراً  امللزم” )ترد مناقشته  “القانون غري  أن يكون  إىل ذلك، يمكن  دوليون ذوو مؤهالت عالية. وباإلضافة 

تحديد القانون الدويل.
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املعاهدات ألف- 

املعاهدة الدولية هي اتفاق رسمي ُملِزم قانوناً يرُبَم فيما بني الدول و/أو فيما بني املنظمات الدولية و/أو بني الدول واملنظمات 

الدولية. ويمكن تسمية هذه االتفاقات بأسماء من بينها االتفاقيات أو املواثيق أو الربوتوكوالت أو العهود.

ويمكن أن تكون املعاهدات ثنائية )ترُبَم بني دولتني أو منظمتني دوليتني( أو متعدِّدة األطراف )ترُبَم بني ثالث دول أو منظمات 

ت إليها جميع دول العالم تقريباً ميثاق األمم املتحدة  دولية أو أكثر(. ومن األمثلة عىل املعاهدات املتعدِّدة األطراف التي انضمَّ

 ،1977 لعام  بها  امللحق  األول  1949، والربوتوكول اإلضايف  لعام  املسلحة  املنازعات  1945، واتفاقيات جنيف بشأن  لعام 

باسم  أيضاً  )املعروفة   2000 لعام  عرب الوطنية  املنظمة  الجريمة  مكافحة  واتفاقية   ، 1989 لعام  الطفل  حقوق  واتفاقية 

“اتفاقية بالريمو”(، ويف مجال مكافحة اإلرهاب االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب لعام 1999.

واملعاهدات هي إحدى الوسائل الرئيسية التي تنشأ من خاللها معايري ُملِزمة قانوناً بني الدول. وهي يمكن أن تُريس حقوقاً 

والتزامات دولية جوهرية، وأن تُلزم الدول بتنفيذ تدابري معيَّنة يف قانونها الوطني، وأن تستحدث إجراءات وتُنشئ مؤسسات، 

وأن تضع مقاييس إلنفاذ املعاهدات.

وهناك مبدأ أسايس يف قانون املعاهدات، وهو أنَّ “العقد رشيعة املتعاقدين”، أي أنَّ االلتزامات بموجب كل معاهدة سارية 

ع بالقانون  املفعول ُملِزمة لألطراف فيها ويجب عىل تلك األطراف أن تتقيَّد بها بحسن نية.)1( فالدول ال يجوز لها أن تتذرَّ

املسائل  1969 عىل عدد من  لعام  املعاهدات  لقانون  فيينا  اتفاقية  أحكام  االلتزام.)2( وترسي  لهذا  االمتثال  لتجنُّب  الوطني 

املتعلقة باملعاهدات، ومن ذلك وضعها وتفسريها وتعديلها وخرقها وإبطالها وتعليقها وإنهاؤها.

وضع املعاهدات

ال تكون املعاهدة ُملِزمة إالَّ للدول التي رضيت االلتزام بها. ويمكن التعبري عن الرضا بوسائل تقنية مختلفة،)3( ولكنَّ ذلك 

يكون يف معظم الحاالت من خالل عملية عىل مرحلتني تبدأ بالتوقيع ثم التصديق )وال تصبح املعاهدة ُملزمة إالَّ بعد التصديق(، 

وال سيما فيما يتعلق باملعاهدات التي صيغت حديثاً ولم تدخل حيز النفاذ بعد. ويمكن أن تنطوي هذه العملية عىل التشاور 

واملوافقة من خالل القنوات القانونية الوطنية، ومنها مثالً الهيئة الترشيعية للدولة. وتُذكر من بني العمليات البديلة الشائعة 

ن من مرحلة واحدة تتمثل يف االنضمام إىل معاهدة سبق أن اعتُمدت،  لكي تصبح دولة ما طرفاً يف معاهدة العمليُة التي تتكوَّ

ت إليها. وهكذا تصبح املعاهدة ُملِزمة للدولة التي انضمَّ

وعندما تُصبح الدول طرفاً يف معاهدة، يُصبح من واجبها التقيُّد بالتزاماتها. ولكن، يمكن للدول أن تحدَّ رسميًّا من التزاماتها 

ظاً” يُغريِّ  لها يف بعض الحاالت. فعىل سبيل املثال، عندما تُصبح الدولة طرفاً يف معاهدة، تستطيع أن تُصدر “تحفُّ أو أن تعدِّ

ظات أو تحدَّ منها.)5( وعالوة  حقوقها أو التزاماتها بموجب تلك املعاهدة.)4( غري أنَّ املعاهدة يمكن أن تحظر إمكانية إبداء تحفُّ

ظات عىل أحكام املعاهدات التي تمثِّل قواعد آمرة )ومنها مثالً حظر التعذيب أو الرق أو اإلبادة  عىل ذلك، ال يُسمح بالتحفُّ

ظات التي تكون منافية ملوضوع املعاهدة وغرضها. الجماعية( أو التحفُّ

.)United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232( 26 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، املادة  )1(

)2(  املرجع نفسه، املادة 27.

)3(  املرجع نفسه، املادة 11.

)4(  املرجع نفسه، املادة 2 )1( )د(.

)5(  املرجع نفسه، املادة 19.
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مزايا املعاهدات

للمعاهدات عدد من املزايا باعتبارها َمصدراً لاللتزامات الدولية، وهي التالية:

يات املعارصة. رات أو التحدِّ يمكن صوغ املعاهدات للردِّ برسعة عىل التطوُّ  •  

د إرادتها الجماعية  •  للدول التي تصوغ معاهدة قدر كبري من التحكُّم يف محتوياتها، ومن ثمَّ فإنَّ املعاهدة يمكن أن تجسِّ  

ظات مرونة لفرادى الدول(. )بينما تتيح التحفُّ

ق اليقني ويمكِّن من تفادي الخالفات. يمكن كتابة املعاهدات بعبارات دقيقة، وهذا يحقِّ  •  

يدلُّ رشط الرضا عىل التزام الدولة العلني بالتقيُّد بأحكامها، وهذا يزيد من احتماالت االمتثال للمعاهدة.  •  

يمكن أن تُريس املعاهدات إجراءات لرصد االلتزامات التي تنصُّ عليها أو لإلرشاف عىل تلك االلتزامات أو إنفاذها.  •  

باء-    القانون الدويل العريف

يتألف القانون الدويل العريف من قواعد غري مكتوبة ناشئة عن ممارسة الدول يف عالقاتها الدولية عىل مرِّ الزمن. وال بدَّ من 

ر عنرصين لكي يكون هناك عرف، وهما: توفُّ

ح به علناً( متجانسة ومتَّسقة بما فيه الكفاية عىل  •  أن تكون ممارسة الدول )أي ما تفعله الدول أو تمتنع عنه أو ترُصِّ  

مع  املمارسة متَّسقة عموماً  أن تكون  بل يكفي  أن تكون هناك مطابقة دقيقة،  مدى فرتة زمنية كافية. وال يُشرتط 

القواعد وأن تُعترب أيُّ ممارسات ال تتَّسق مع القواعد إخالالت.

•  أن تُعترب املمارسة ُملِزمة قانوناً )مبدأ اللزوم القانوني(، أي أن تعتقد أو تقبل الدول بأنَّ املمارسة موافقة ملا يقتضيه   

القانون.

وال تُلزم املعاهدات إالَّ الدول التي أعربت عن رضاها بااللتزام بها، لكنَّ القانون العريف ُملِزم لجميع الدول.

وللقانون العريف عدد من املزايا، وهي التالية:

ا يف الحاالت التالية: )أ( عندما ال توجد معاهدة بشأن موضوع ما؛  •  أنه ينطبق عىل نطاق عاملي، وهذا يمكن أن يكون مهمًّ  

أو )ب( عندما يكون عدد الدول األطراف يف معاهدة قليالً؛ أو )ج( عندما ال تقبل دولة طرف يف معاهدة البتَّ يف خالفات 

بالتزامات  ُملَزمة  غري  دول جديدة  تظهر  عندما  )د(  أو  ُعرف؛  إىل  استناداً  فيها  البتَّ  تقبل  ولكنها  املعاهدة  بموجب 

املعاهدات؛

ع منها  ا من املمارسة املتجانسة للدول عىل مرِّ الزمن، فإنَّ الدول عىل دراية بالكيفية التي يُتوقَّ •  وملا كان العرف مستمدًّ  

ح أن تقبل العرف بمثابة قانون؛ ف بها ومن املرجَّ أن تترصَّ

ر ممارسة الدول واحتياجات املجتمع الدويل. ر العرف بشكل حيوي مع تطوُّ ويمكن أن يتطوَّ  •  

مصادر القانون الدويل األخرى جيم- 

يمكن ذكر عدد من مصادر القانون الدويل األخرى بإيجاز:

•  “مبادئ القانون العامة”، وهي مصادر غري شائعة نسبيًّا تُستخَدم لسدِّ الثغرات أو عالج مواطن الغموض يف القانون   

ة يف العادة من مبادئ مألوفة يف النظم القانونية الوطنية، أو من طبيعة املجتمع الدويل ونظامه  الدويل. وهي مستَمدَّ
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القانوني. ومن األمثلة عىل ذلك مبدآ “العقد رشيعة املتعاقدين” )املذكور آنفاً( و“األمر املقيض به” )أي أنَّ املسألة التي 

فصلت فيها محكمة يف نهاية املطاف ال يجوز إعادة فتحها من قبل األطراف ذاتها(.

أن تساعد يف تحديد  أو دولية(، وهي مصادر “فرعية“)6( يمكن  )الصادرة عن محاكم وطنية  القضائية  •  القرارات   

أو تفسري املعاهدات أو األعراف أو املبادئ العامة، وإن لم تكن هي نفسها مصادر للقانون. وال يوجد مذهب يجعل 

تلزم  ال  الدولية،  العدل  محكمة  قبيل  من  الدولية،  املحاكم  )فقرارات  الدويل  القانون  يف  ُملِزمة  القضائية  السوابق 
إال األطراف يف قضية محدَّدة(.)7(

•  كذلك، فإنَّ “كتابات أكفأ خرباء القانون الدويل”، ومنها مثالً منشورات كبار املحامني الدوليني، هي مصادر فرعية   

إضافية يمكن أن تساعد يف توضيح قواعد القانون الدويل.

دال-   القانون غري امللزم

إنَّ ما يسمى بالقانون غري امللِزم ليس رسميًّا مصدراً رئيسيًّا أو فرعيًّا من مصادر القانون الدويل، ولكن يمكن أن يكون له 

ا كدليل عىل القانون العريف أو يف تفسري املعاهدات. ويشري القانون غري امللِزم إىل الصكوك السياسية غري امللِزمة، ومنها  تأثري إمَّ

مثالً القرارات واإلعالنات والتوصيات وبرامج العمل واملبادئ التوجيهية الصادرة عن املنظمات الدولية أو التقارير املعتمدة يف 

املؤتمرات الدولية. فهي ال تفرض التزامات قانونية ُملِزمة، ولكنها يمكن أن تُقيم - حسب أسلوبها والقصد منها - دليالً عىل 

وجود فهم مشرتك لقواعد محدَّدة أو التزام سيايس بها. وقد الحظت محكمة العدل الدولية أنَّ قرارات الجمعية العامة يمكن 

ر دليالً له أهميته يف إثبات وجود قاعدة للقانون العريف أو نشوء اعتقاد بإلزامية ممارسة، بينما “من املمكن أن تدل  أن توفِّ
مجموعة قرارات عىل النشوء التدريجي لذلك االعتقاد الالزم إلقامة القاعدة الجديدة”.)8(

وتستخدم الدول بشكل متزايد القانون غري امللِزم القرتاح معايري ملكافحة اإلرهاب ومنع التطرف العنيف. ومن األمثلة عىل ذلك 

األمن،)9(  ملجلس  التابعة  اإلرهاب  مكافحة  لجنة  اعتمدتها  التي  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  بشأن  التوجيهية  مدريد  مبادئ 

وتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية،)10( ومذكرات املمارسات الجيِّدة التي اعتمدها املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، 

ومنها عىل سبيل املثال ممارسات الهاي السليمة فيما يتعلق بالرتابط بني الجريمة املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب. ويف بعض 

العاملي  املنتدى  ووثائق  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  توصيات  إىل  األعضاء  الدول  األمن  مجلس  يحيل  القرارات، 
ملكافحة اإلرهاب.)11(

مكافحة  يف سياق  األساسية  والحريات  اإلنسان  وحماية حقوق  بتعزيز  املعنية  الخاصة  املتحدة  األمم  مقرِّرة  وكما الحظت 

ر مزايا الرسعة والطابع غري الرسمي والقيود  اإلرهاب، فإنَّ “اللجوء إىل القانون غري امللزم يف مجال مكافحة اإلرهاب … يوفِّ

اإلجرائية األقل إرهاقاً، ويف كثري من األحيان تضعه مجموعات من الدول ذات وجهات نظر متشابهة تجمعها درجات معقولة 

من التوافق الحايل يف اآلراء بشأن القيم والعمليات والنتائج”.)12( غري أنَّ املقرِّرة الخاصة أعربت عن قلقها من كون بعض 
قواعد القانون غري امللِزم تنطوي عىل عمليات “غري شفافة وغري متاحة لجميع الدول”.)13(

)6(  النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية، املادة 38 )1( )د(.

)7(  املرجع نفسه، املادة 95.

)8(  فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها )8 تموز/يوليه A/51/218 ،)1996، الفقرة 70.

.S/2018/1177و S/2015/939 9(  انظر(

)10(  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية )2012-2020(، املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح: توصيات 

.)www.fatf-gafi.org/recommendations.html( مجموعة ]فرقة[ العمل، فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، باريس
24؛ و2396 )2017(، الفقرة الرابعة والعرشين من الديباجة؛ و2482 )2019(،  2178 )2014(، الفقرة  )11(  انظر قرارات مجلس األمن 

الفقرتني 3 و9.

)12(  تقرير املقرِّرة الخاصة املعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب )A/74/335، الفقرة 10(.

)13(  املرجع نفسه، الفقرة 20.

http://undocs.org/ar/A/51/218
http://undocs.org/ar/S/2018/1177
http://undocs.org/ar/S/2015/939
http://www.fatf-gafi.org/recommendations.html
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العالقة بني مصادر القانون الدويل هاء- 

ال يوجد تسلسل هرمي رسمي بني قانون املعاهدات والقانون الدويل العريف ومبادئ القانون العامة. ويمكن أن تكون هناك 

صلة بني العرف واملعاهدات بطرائق عدة. فاملعاهدة يمكن أن: )أ( تقنِّن القواعد العرفية )غري املكتوبة( القائمة؛ أو )ب( تبلور 

)أي تُكمل( عرفاً ناشئاً؛ أو )ج( تستهل تشكيل قاعدة عرفية جديدة.

ويمكن أن يتطرَّق القانون العريف واملعاهدات للموضوع نفسه، وذلك يف كثري من األحيان عىل نحو تكاميل. ولكن، إذا كان هناك 

تباين أو تنازع يف االلتزامات بني النظامني، فإنَّ هناك عدداً من التقنيات القانونية املتاحة لحل الوضع. ومن الناحية العملية، 

ره القانون العريف. ا يوفِّ ر قاعدة أكثر تحديداً أو أحدث عهداً ممَّ ل املعاهدة ألنها توفِّ قد تُفضَّ

حقوق وواجبات الدول واألفراد بموجب القانون الدويل واو- 

ن قواعد تحكم العالقات بني الدول، فإنَّ الدول تظل الجهات الرئيسية التي لها  ا كان جزء كبري من القانون الدويل يتضمَّ لمَّ

حقوق وعليها واجبات.

وتفرض بعض مجاالت القانون الدويل أيضاً واجبات عىل الدول فيما يتعلق بتعاملها مع األفراد وتمنح حقوقاً لألفراد. ومن 

الجنائي  والقانون  اإلنساني  الدويل  والقانون  لالجئني  الدويل  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  ذلك  عىل  األمثلة 

فاعلة  ل جهات  الحقوق من تدخُّ الحقوق وأن تحمي  أن تحرتم  الدول نفسها  اإلنسان يقتيض من  الدويل. فقانون حقوق 

لواليتها  والخاضعني  أراضيها  عىل  املوجودين  األفراد  لجميع  الالزم  الدعم  توفري  خالل  من  بالحقوق  تفي  وأن  خاصة 

محاربة  عند  ذلك  يف  بما  املسلحة،  النزاعات  يف  اإلنسانية  الحماية  توفري  الدول  من  اإلنساني  القانون  ويقتيض  القضائية. 

جماعات مسلحة غري الدول.

الجرائم  الجنائية عن  املسؤولية  لوا  يحمَّ أن  يمكن  فاألفراد  الدويل.  القانون  بموجب  التزامات  أيضاً  ولألفراد حقوق وعليهم 

الجنائية  املحاكم  يف  ذلك  ويمكن محاسبتهم عىل  الجماعية.  واإلبادة  اإلنسانية  والجرائم ضد  الحرب  ومنها جرائم  الدولية، 

الدولية أو يف املحاكم الوطنية.

وتفرض بعض مجاالت القانون الدويل أيضاً التزامات عىل املجموعات أو الكيانات من غري الدول. وكما هو مناَقش يف الفصل 

الدولية، ومنها الجماعات املسلحة املصنَّفة يف عداد  النزاعات املسلحة غري  النميطة، فإنَّ جميع األطراف يف  الثالث من هذه 

ر القانون الدويل اإلنساني أيضاً حوافز للجماعات من  الكيانات اإلرهابية، ُملَزمة باحرتام القانون الدويل اإلنساني.)14( ويوفِّ

غري الدول لالمتثال له. وعالوة عىل ذلك، هناك نظم جزاءات عديدة وضعتها األمم املتحدة وغريها تنطبق عىل الكيانات من غري 

الدول، ومنها مثالً نظام الجزاءات املطبَّق عىل تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وتنظيم القاعدة والذي أنشأه مجلس األمن 

بموجب القرارات 1267 )1999( و1989 )2011( و2253 )2015(.

تنفيذ أحكام القانون الدويل وإنفاذها زاي- 

ا القانون  يف النظم القانونية للدول، يُطبَّق القانون الوطني ويُنَفذ يف العادة من خالل السلطات الرقابية والرشطة واملحاكم. أمَّ

الدويل، الذي هو نظام قانوني أكثر المركزية، فهو ال يملك مؤسسات مماثلة. ومع ذلك، هناك طرائق عديدة يطبَّق بها القانون 

االً. الدويل تطبيقاً فعَّ

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/( 139 اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة  )14(

.)eng/docs/home

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
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القانون الوطني؛ )ب( قانون املعاهدات؛ )ج( األحكام الصادرة عن املحاكم  التنفيذ يف إطار  ومن هذه الطرائق ما ييل: )أ( 

الدولية؛ )د( اإلجراءات الصادرة عن مجلس األمن؛ )ه( الرصد أو اإلرشاف من ِقبل املنظمات الدولية؛ )و( اإلجراءات املتَّخذة 

من جانب واحد.

التنفيذ يف إطار القانون الوطني

ال تنطبق بعض القواعد الدولية إالَّ عىل مستوى العالقة ما بني الدول، أي عىل السلوك التنفيذي للعالقات الدولية بني الدول، 

وال حاجة إىل تنفيذها يف القانون الوطني. ولكن، هناك قواعد أخرى من قواعد القانون الدويل تمسُّ األنشطة داخل اإلقليم 

الوطني للدولة، ومن ذلك سلوك األفراد أو الرشكات، ويجب تنفيذها عىل الصعيد الوطني. ومن األمثلة عىل ذلك معاهدات 

حقوق اإلنسان التي تقتيض من الدول أن تضمن حقوقاً محدَّدة لألفراد املوجودين عىل أراضيها والخاضعني لواليتها القضائية 

ر سبل انتصاف فعالة عىل اإلخالالت. وأن توفِّ

ويمكن أن يكون القانون الوطني أحد أهم وسائل تنفيذ مجاالت معيَّنة من القانون الدويل وإنفاذها ألنه يمكِّن من استخدام 

القدرات اإلنفاذية )التي تشمل السلطات الرقابية والرشطة واملحاكم( التي هي لدى النظم القانونية الوطنية.

ف بشكل عام عىل ما إذا كان  وتدمج النظم القانونية الوطنية القانوَن الدويل يف قوانينها املحلية بطرائق مختلفة، وهذا يتوقَّ

لدى الدولة نظام قانوني “أحادي” أو “ثنائي”:

ا النظام األحادي فهو يُعاِمل القانون الدويل تلقائيًّا باعتباره جزءاً من القانون الوطني. فعىل سبيل املثال، ينصُّ  •  فأمَّ  

الدستور”  بموجب  كينيا  قوانني  من  جزءاً  تشكِّل  كينيا  عليها  تصدِّق  اتفاقية  أو  “معاهدة  أيَّ  أنَّ  عىل  كينيا  دستور 

)املادة 2 )6((.

قانوني وطني  أثر  لها  يكون  لن  قواعده  أنَّ  أي  قانونيًّا منفصالً،  نظاماً  الدويل  القانون  فيعترب  الثنائي  النظام  ا  •  وأمَّ  

إالَّ عندما تُدَمج يف القانون الوطني، وذلك عادة بموجب ترشيع.

•  ويعتمد العديد من النظم القانونية نهجاً مختلطاً. ففي تقاليد القانون األنغلوسكسوني، عىل سبيل املثال، يُعترب القانون   

الدويل العريف، من حيث املبدأ، جزءاً من القانون األنغلوسكسوني )نهج أحادي(، بينما يجب إدماج املعاهدات بموجب 

ترشيع برملاني )نهج ثنائي(.

ذ أحكامها أو أجزاء منها يف إطار القانون الوطني. وتقتيض املعاهدات  ويف كثري من األحيان، تقتيض املعاهدة من الدول أن تنفِّ

أن تُدرج تلك  الدول  انتهاكات حقوق اإلنسان من  الوطنية وبعض  الدولية وعرب  املتعدِّدة األطراف لقمع اإلرهاب والجرائم 

الجرائم يف القانون الوطني وأن تالحق قضائيًّا املشتبه فيهم أو تسلِّمهم.)15( وتحتفظ الدول بقدر من الصالحية التقديرية يف 

تحديد كيفية تنفيذ الجوانب الرئيسية ألحكام املعاهدات، ومن ذلك مثالً كيفية تعريف جرائم معيَّنة، ومدى نطاق االختصاص 

القضائي املمارس، والعقوبات املنطبقة.

وتقتيض الصكوك املتعلقة باإلرهاب، عىل سبيل املثال، أن تنصَّ الدول األطراف عىل جرائم محدَّدة يف قانونها الوطني، بينما 

ترتك لكل دولة حرية تحديد األركان املادية والذهنية )املعروفة أيضاً باسم “الخطأ”( من الجرائم تحديداً دقيقاً وفقاً لقانونها 

الجنائي الوطني. وتنصُّ هذه الصكوك كذلك عىل أن يُعاَقب عىل الجرائم بعقوبات مناسبة، مع مراعاة جسامة تلك الجرائم. 

وهذا يتيح للدول األطراف املرونة يف فرض عقوبات تتَّسق مع ُسلَّم العقوبات عىل الجرائم الخطرية بموجب القانون الوطني 

أو تتناسب معها.

1948؛  الجماعية واملعاقبة عليها،  1997؛ واتفاقية منع جريمة اإلبادة  الهجمات اإلرهابية بالقنابل،  الدولية لقمع  )15(  انظر، مثاًل، االتفاقية 

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 1984.
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قانون املعاهدات حاء- 

هناك طريقة مهمة لتنفيذ القانون الدويل، وقد سبق ذكرها آنفاً، وهي تتمثل يف املبدأ الذي مفاده أنَّ املعاهدات ُملِزمة ويجب 

ذها األطراف فيها بحسن نية. وهذا يشمل الحاالت التي تنصُّ فيها املعاهدة نفسها عىل آليات لإلنفاذ أو سبل انتصاف  أن تنفِّ

بشأن اإلخالالت.

وتنصُّ  الكيميائية؛  األسلحة  حظر  منظمة  مع  الدول  تتعاون  أن  عىل  الكيميائية  األسلحة  اتفاقية  تنصُّ  املثال،  سبيل  فعىل 

ر  اتفاقيات جنيف لعام 1949 عىل التعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر؛ وتنصُّ معاهدات حقوق اإلنسان عىل أن توفِّ

الدول سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.

تسوية النزاعات الدولية

أن  الدولية  العدل  الدولية. وال يمكن ملحكمة  النزاعات  ال توجد محكمة دولية ذات اختصاص قضائي قرسي وُملزم بشأن 

تمارس اختصاصها القضائي إالَّ إذا رضيت بذلك الدول املشاركة يف النزاع )وهو ما يمكن أن تفعله يف املستقبل، أو يف حاالت 

صة، ومن ذلك  معيَّنة، أو بموجب بند محدَّد يف معاهدة(. ولكن، كثُر منذ عام 1945 ظهور محاكم دولية يف مجاالت متخصِّ

إنشاء منظمة التجارة العاملية واملحكمة الدولية لقانون البحار )بما يف ذلك أساليب التسوية القرسية األخرى بموجب اتفاقية 

األمم املتحدة لقانون البحار( واملركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار، مما زاد من القدرة عىل إنفاذ القانون الدويل بواسطة 

قرار قضائي أو تحكيمي. وهناك محاكم إقليمية لحقوق اإلنسان يف القارة األمريكية وأوروبا وأفريقيا تُصدر أحكاماً ُملِزمة، 

وذلك يف قضايا يتعلق العديد منها بتطبيق قانون حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب.

وقد سعت محاكم جنائية دولية مختلفة إىل محاسبة املسؤولني عن الجرائم الدولية، وقد بلغت ذروتها يف عام 1998 بإنشاء 

يف  الدولية  واملحاكم  الدويل  الجنائي  القانون  أهمية  النميطة  هذه  من  السادس  الفصل  ويناقش  الدولية.  الجنائية  املحكمة 

مكافحة اإلرهاب.

الرصد/اإلرشاف الدويل

ُملِزمة، ولكن جرى مع ذلك تمكني مؤسسات دولية من أن ترصد  إنشاء محاكم  الدويل  القانون  لم يَجر يف بعض مجاالت 

“بلني” االمتثال لاللتزامات التعاهدية. وقد تكون هذه األنشطة علنية )كما هو الحال فيما يتعلق بالعديد من العمليات ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان( أو رسية )كما هو الحال فيما يتعلق بالحوار الذي أجرته اللجنة الدولية للصليب األحمر مع دول 

مشاركة يف نزاعات مسلحة(. ومن الهيئات الدولية التي لها رضوب مختلفة من املهام املتعلقة باالمتثال ما ييل:

•  لجان الخرباء املستقلني املنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان، ومنها عىل سبيل املثال اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان،   

مزاعم  بشأن  األفراد  تظلمات  وتلقي  الدوريني(  والحوار  اإلبالغ  )من خالل  الدول  أداء  تتمتع بصالحيات رصد  التي 

انتهاكات الدولة لحقوقهم، وكذلك الشكاوى فيما بني الدول، والبتِّ فيها. وهذه الهيئات املنشأة بموجب معاهدات، وإن 

القضايا  يف  تبتُّ  بموجبها، وهي  أُنشئت  التي  للمعاهدات  كبرية  ذات حجية  تفسريات  تقدِّم  أنها  إالَّ  محاكم،  تكن  لم 

الفردية بطريقة شبه قضائية؛

•  مجلس حقوق اإلنسان، وهو هيئة من الدول املنتخبة دوريًّا ترصد أداء الدول األخرى يف مجال حقوق اإلنسان من خالل   

عملية “االستعراض الدوري الشامل”؛

منظمة العمل الدولية؛  •  

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛  •  
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اللجنة الدولية للصليب األحمر واللجنة الدولية لتقيص الحقائق يف املسائل اإلنسانية؛  •  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية؛  •  

املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدني الدويل )اإليكاو(؛  •  

آليات مختلفة منشأة بموجب اتفاقات بيئية متعدِّدة األطراف.  •  

طاء-  مجلس األمن

يجوز ملجلس األمن أن يتَّخذ إجراءات غري قرسية )مثل فرض جزاءات أو حظر( أو أن يقوم بعمل عسكري إلعادة إرساء السلم 

واألمن الدوليني أو للمحافظة عليهما بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة.)16( وبموجب امليثاق، يجب عىل جميع 

الدول األعضاء يف املنظمة أن تمتثل لقرارات املجلس.)17( وقد ُطبِّقت هذه الصالحية للتصدِّي لعدد من التهديدات للسلم واألمن 

الدوليني،)18( ومنها الحروب بني الدول والنزاعات الداخلية واإلرهاب والترشيد البرشي الجماعي وانتهاكات حقوق اإلنسان 

والجرائم الدولية.

أنها  إالَّ  الدوليان،  واألمن  السلم  لها  يتعرَّض  التي  التهديدات  ملعالجة  توصيات  تقديم  تستطيع  العامة  الجمعية  أنَّ  ومع 

ال تستطيع اتخاذ إجراءات إنفاذية ُملِزمة. وعالوة عىل ذلك، يجب عىل األطراف يف خالفات من شأنها أن تعرِّض السلم واألمن 

أن  أو  القضائية،  والتسوية  والتحكيم  والتوفيق  والوساطة  والتحقيق  املفاوضة  “بطريق  حلَّها  تلتمس  أن  للخطر  الدوليني 

]تلجأ[ إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غريها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها”.)19( 

ياء-  اإلجراءات التي تتَّخذها الدول من جانب واحد

ف من جانب واحد لحماية نفسها من انتهاكات القانون الدويل. ومن  بموجب القانون الدويل، يُؤذَن أحياناً للدول بأن تترصَّ

األمثلة عىل ذلك حقُّ الدفاع عن النفس من هجوم مسلَّح بموجب املادة 51 من امليثاق وبموجب القانون الدويل العريف، الذي 

ترد مناقشته يف الفصل الثالث من هذه النميطة.

وهناك مثال آخر وهو التدابري املضادة السلمية التي يجوز بموجبها لدولة ما أن تردَّ عىل فعل غري مرشوع ارتكبته دولة أخرى 

القانون.  خرق  عن  ف  التوقُّ عىل  األخرى  الدولة  إجبار  هو  واحد  لغرض  وذلك  مرشوعة،  غري  أفعااًل  أيضاً  هي  ترتكب  بأن 

فعىل سبيل املثال، تستطيع الدولة الضحية تعليق أداء التزاماتها بموجب معاهدة )مثل االتفاقات املتعلقة بالتجارة الحرة( 

مربمة مع الدولة األخرى.

)16(  ميثاق األمم املتحدة، املادة 41.

)17(  املرجع نفسه، املادة 25.

)18(  املرجع نفسه، املواد 11 و12 و35.

)19(  املرجع نفسه، املادة 33.
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اإلرهاب   مكافحة 
الدويل   والقانون 
اإلنسان لحقوق 

منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب  النميطة 1 

مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل

أوالً-



4

5

6

األهـداف

عند انتهاء الفصل األول، سيكون يف وسع القارئ:

تحديد الجهة املستهدفة بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك من يتمتَّع 
ل الواجبات وما هو موقف الجهات الفاعلة من الدول  بالحقوق ومن يتحمَّ

وغري الدول.

رشح الكيفية التي يمكن أن يؤثِّر بها اإلرهاب يف حقوق اإلنسان ويقوِّضها.

توضيح التزامات الدول بحماية حقوق اإلنسان من خالل قمع اإلرهاب بشكل 
دؤوب وتوفري سبل االنتصاف لضحاياه.

توضيح التزامات الدول باحرتام حقوق اإلنسان يف الجهود التي تبذلها ملكافحة 
اإلرهاب.

ني معيَّنني،  فهم كيفية تأثري التدابري املتعلقة باإلرهاب ومكافحة اإلرهاب يف حقَّ
وهما الحق يف الحياة والحق يف التعليم.

فهم الكيفية التي يمكن أن تكون بها انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها 
دولة ما ذات نتائج عكسية يف مكافحة اإلرهاب.

1

2

3



مقدِّمة

ينطبق  ألنه  اإلرهاب  ومكافحة  باإلرهاب  يتعلق  فيما  خاصة  أهمية  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  يكتيس 

بالتزامن مع جميع فروع القانون الدويل األخرى التي تتناولها هذه النميطة بالبحث، وهي القانون الجنائي 

الدويل والقانون الدويل اإلنساني وقانون الالجئني وتدابري مراقبة األسلحة والقانون املتعلق باستخدام القوة. 

ولهذا السبب، يُنظر أوالً يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان باعتباره اإلطار الشامل الذي يحكم قانونية جميع 

تدابري مكافحة اإلرهاب ومرشوعيتها.

التزامات  الدول  عىل  وأنَّ  اإلنسان؛  بحقوق  يتمتعون  األفراد  أنَّ  وهي  األساسية:  باملفاهيم  ألف  القسم  يبدأ 

إىل  اإلساءات  تمنع وتقمع  أن  ذاتها عموماً  الدول  وأنه يجب عىل  وإعمالها؛  الحقوق وحمايتها  تلك  باحرتام 

الحقوق عىل يد جهات فاعلة من غري الدول )ومنها الجماعات اإلرهابية(.

وهناك مسألة فيها نظر، وهي ما إذا كانت الجماعات اإلرهابية تستطيع تقنيًّا “انتهاك” حقوق اإلنسان، ألنها 

إىل حقوق  أفعالها،  أن تيسء، من خالل  اإلنسان. ولكنها مع ذلك، يمكن  يف معاهدات حقوق  أطرافاً  ليست 

اإلنسان. ويرد يف القسم باء أدناه توضيح للطرائق العديدة التي تيسء بها األفعال اإلرهابية إىل كامل نطاق 

الحقوق: املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية واإلنمائية.

ل الجهات الفاعلة من غري الدول،  ويركِّز القسم جيم عىل التزامات الدولة بحماية حقوق اإلنسان من تدخُّ

أكان  سواء  أراضيها،  عىل  اإلرهابي  النشاط  منع  يف  الواجب  هذا  جوانب  أحد  ويتمثَّل  اإلرهابيون.  ومنها 

يف  فيتمثَّل  الثاني  الجانب  ا  أمَّ اإلجرام.  عىل  القضاء  منها  بطرائق  وذلك  الخارج،  إىل  أم  الداخل  إىل  هاً  موجَّ

دؤوبة.  بصورة  اإلرهابي  العنف  منع  يف  نفسها  الدولة  جانب  من  إخفاق  أليِّ  فعالة  انتصاف  سبل  توفري 

ر الدول سبل انتصاف لضحايا اإلرهاب حتى يف الحاالت التي ال تكون  ومن املمارسات الجيِّدة أيضاً أن توفِّ

فيها الدولة نفسها مخطئة.

وعند مكافحة اإلرهاب، يجب عىل الدول دائماً احرتام حقوق اإلنسان. ويبنيِّ القسم دال كيف يُعالج قانون 

حقوق اإلنسان التهديدات األمنية مع الحفاظ عىل الحقوق، أي من خالل عمليات “تقييد” الحقوق ووضع 

مة خصيصاً يف القانون الدويل اإلنساني التي  “استثناءات” لها. كما يراعي قانون حقوق اإلنسان التدابري املصمَّ

يمكن تطبيقها عىل النزاعات املسلحة.

ومن جهة أخرى، يمكن أن تؤدِّي تدابري مكافحة اإلرهاب التي تنتهك حقوق اإلنسان إىل نتائج عكسية، كما هو 

مبنيَّ يف القسم هاء أدناه. فهي يمكن أن تؤدِّي إىل مزيد من األعمال اإلرهابية؛ وتقوِّض فعالية إنفاذ القانون؛ 

ال. وتقيِّد التعاون القانوني الدويل الفعَّ

اإلنسان  وحقوق  اإلرهاب  مكافحة  وتدابري  اإلرهابية  األعمال  بني  العالقة  توضيح  إىل  واو  القسم  ويسعى 

باستكشاف مثالني: الحق يف الحياة والحق يف التعليم.



1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  4 |  النميطة 

َمن املستهدف بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان؟ ألف- 

لة يف جميع البرش، وهي رضورية لضمان الكرامة اإلنسانية واملساواة والتمكني  حقوق اإلنسان هي حقوق متأصِّ
وفرص العيش. ومن ثمَّ، فإنَّ املستفيدين أو أصحاب الحقوق هم يف املقام األول أفراد وليس كيانات جماعية.)1(

ل الدول بموجب املعاهدات والقانون الدويل العريف التزامات باحرتام حقوق اإلنسان  وعىل املستوى الرسمي، تتحمَّ

ل فيها( وحماية حقوق اإلنسان )من اإلساءات عىل يد جهات فاعلة خاصة( والوفاء بحقوق اإلنسان  )أي عدم التدخُّ

ة يف سياق اإلرهاب، مثلما  )باتخاذ إجراءات إيجابية لتوفريها(. وهذه املستويات الثالثة من الواجبات هي كلها مهمَّ

هو مبنيَّ يف األقسام من جيم إىل هاء أدناه.

حقوق  معاهدات  يف  أطرافاً  ليسوا  اإلرهابية(،  الجماعات  )مثل  الدول  غري  من  الفاعلة  األطراف  وكذلك  فاألفراد، 

اإلنسان، وهذه املعاهدات ال تفرض عليهم يف العادة التزامات مبارشة كما تفرضها عىل الدول.)2( ولذلك، ال تقع عىل 

األفراد نفس االلتزامات التي تقع عىل الدول يف مجال حقوق اإلنسان، وهم ال يمكنهم قانوناً انتهاك حقوق اإلنسان 

بالطريقة التي تستطيع بها الدول انتهاكها. وباإلضافة إىل ذلك، ال تملك الجهات الفاعلة من غري الدول يف العادة 

جميع  حماية  مثل  اإلنسان،  حقوق  من  طائفة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  الدول  تملكها  التي  والعملية  القانونية  الصفة 

الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واحرتامها وتعزيزها. وقد كان وال يزال هناك أيضاً 

بعض القلق من أن يؤدِّي اإلقرار بأنَّ للجهات الفاعلة من غري الدول واجبات يف مجال حقوق اإلنسان إىل إضفاء 

الرشعية عليها قانونيًّا أو سياسيًّا.

غري أنَّ الدولة مسؤولة قانوناً عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها جهة فاعلة من غري الدول، ومنها األعمال 

اإلرهابية، وذلك إذا كانت الدولة تسيطر سيطرة فعلية عىل أنشطة تلك الجهة الفاعلة. وينظِّم القانون الدويل املتعلق 

بمسؤولية الدول الظروف التي يمكن فيها أن “يُنَسب قانوناً” إىل دولة ما سلوك جهات فاعلة )أفراد أو جماعات( 

من غري الدول. وباإلضافة إىل ذلك، وكما ترد مناقشته يف القسم جيم، فإنَّ الدول مطاَلبة بموجب كل من قانون 

التي تقوم بها  بالعمل بشكل دؤوب عىل قمع األعمال اإلرهابية  الدويل ملكافحة اإلرهاب  حقوق اإلنسان والقانون 

جماعات من غري الدول، وهي مسؤولة قانوناً عن عدم الوفاء بهذه الواجبات.

ويف الحاالت التي ال تُعَزى فيها األعمال اإلرهابية إىل دولة ما، يكون من املثري للجدل قانوناً ما إذا كان يمكن اعتبار 

األعمال اإلرهابية التي يقوم بها أفراد مستقلون أو جماعات مستقلة انتهاكاً لحقوق اإلنسان. فبينما يُفهم عىل نطاق 

واسع أنَّ اإلرهاب يهدِّد حقوق اإلنسان باملعنى العميل، إالَّ أنَّ املصطلح التقني “االنتهاك” يشري عادة إىل اإلخالل 

لة لهذه االلتزامات. بالتزام قانوني. وكما ذُكر أعاله، ال تُعترب الجهات الفاعلة من غري الدول تقليديًّا متحمِّ

ل الحديث عن “اإلساءات” إىل حقوق اإلنسان  د هذه التوتُّرات يف كون بعض الدول واملنظمات الدولية تفضِّ وتتجسَّ

من جانب الجهات الفاعلة من غري الدول، لتمييزها عن “االنتهاكات” التي تمارسها الدول. غري أنَّ املمارسة يف األمم 

املتحدة يف اآلونة األخرية انطوت عىل اعرتاف بأنَّ بعض التزامات حقوق اإلنسان عىل األقل تنطبق عىل بعض الجهات 

الفاعلة من غري الدول، وال سيما يف الحاالت التي تمارس فيها تلك الجهات الفاعلة وظائف شبيهة بمهام الحكومة 

التسعينات،  فمنذ  سكانه.)3(  شؤون  وتدير  ما  إقليم  عىل  تسيطر  حكومية  سلطات  الواقع  بحكم  فيها  تكون  أو 

)1(  بعض حقوق اإلنسان لها أبعاد جماعية )كالحق يف تقرير املصري أو حقوق األقليات أو الحقوق الثقافية واللغوية أو الحقوق 

الدينية(، بينما يجوز لجهات فاعلة أخرى )كاملؤسسات أو املنظمات غري الحكومية( أن تطالب بالحقوق يف ظروف معيَّنة يف قانون حقوق 
اإلنسان اإلقليمي.

)2(  يرد استثناء واحد يف املادة 4 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة )املرفق 

األول بقرار الجمعية العامة 263/54(، التي تحظر عىل الجماعات املسلحة تجنيد األطفال أو استخدامهم يف األعمال الحربية.

)3(  مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، الحماية القانونية الدولية لحقوق اإلنسان يف النزاع املسلح )نيويورك وجنيف، 

2011(، الصفحة 26.
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اإلنسان)4(  قانون حقوق  احرتام  إىل  الدول  الجماعات من غري  تدعو  املتحدة  لألمم  تابعة  عديدة  هيئات  ما انفكت 
وقد أنشأت آليات خاصة للتصدي لتلك اإلساءات.)5(

)4(  من هذه الهيئات، عىل سبيل املثال، الهيئات التالية: مجلس األمن؛ الجمعية العامة؛ مجلس حقوق اإلنسان؛ لجان التحقيق وبعثات 

تقيص الحقائق؛ هيئات األمم املتحدة التي أُنشئت بمقتىض معاهدات حقوق اإلنسان؛ اإلجراءات الخاصة )مثل املقرِّرين الخاصني(؛ وكاالت 
صة، مثل مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان؛ املساعي الحميدة لألمني العام؛ بعثات األمم املتحدة لحفظ السالم؛ انظر أيضاً  متخصِّ
املستقلني يف األمم  24-29 و96-122؛ والبيان املشرتك للخرباء  املسلح، الصفحات  النزاع  الدولية لحقوق اإلنسان يف  القانونية  الحماية 
املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان بشأن مسؤوليات حقوق اإلنسان للجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول، 25 كانون الثاني/يناير 2021؛ 
 Jessica Burniske, Naz Modirzadeh and Dustin Lewis, ”Armed Non-State Actors and International Human و
 Rights Law: An Analysis of the Practice of the UN Security Council and the UN General Assembly“ )Harvard

.Law School Program on International Law and Armed Conflict, June 2017(

)5(  انظر قرار مجلس األمن 1612 )2005( املتعلق بحماية األطفال يف النزاعات املسلحة.

نمور  عاتق  عىل  الواقعة  اإلنسان  حقوق  التزامات  حالة  مسألة  دراسة 
إيالم تاميل  تحرير 

يف أعقاب بعثة لتقيص الحقائق أوفدت إىل رسي النكا يف عام 2004، ناقش املقرِّر الخاص املعني بحاالت اإلعدام 

خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً مسألة ما إذا كانت هناك التزامات بحقوق اإلنسان تقع عىل 

عاتق نمور تحرير تاميل إيالم باعتبارها جماعة مسلحة من غري الدول )مصنَّفة باعتبارها كياناً إرهابيًّا من قبل 
أكثر من 30 دولة عضواً(:)أ(

يؤكِّد قانون حقوق اإلنسان أنَّ عىل كل من الحكومة ونمور تحرير تاميل إيالم احرتام حقوق كل شخص   -25“

يف رسي النكا. ... وال تقع عىل نمور تحرير تاميل إيالم، باعتبارها جهة فاعلة من غري الدول، التزامات قانونية 

الدويل،  املجتمع  لطلب  تستجيب  أن  عليها  ولكن  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  بموجب 

حقوق  املجتمع  أجهزة  من  جهاز  كل  يحرتم  بأن  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  أوالً  عنه  الذي أُعرب 

اإلنسان ويعزِّزها.

وقد سبق يل أن الحظت أنَّ من املناسب واملمكن بصفة خاصة دعوة جماعة مسلحة إىل احرتام معايري   -26“

يمكن تحديده’.  لها هيكل سيايس  والسكان ويكون  األرايض  ‘تمارس سيطرة كبرية عىل  عندما  اإلنسان  حقوق 

د ورضورة تطبيق معايري حقوق اإلنسان عىل الجماعات املسلحة. وتضطلع  وقد أوضحت هذه الزيارة مدى تعقُّ

الة عىل جزء كبري من اإلقليم،  حركة نمور تحرير تاميل إيالم بدور مزدوج. فهي من جهة منظمة لها سيطرة فعَّ

وتشارك يف تخطيط وإدارة الشؤون املدنية، وتحافظ عىل شكلها الخاص من قوات الرشطة والقضاء. وهي من 

جهة أخرى جماعة مسلحة ما انفكت تخضع للحظر وللمنع من السفر ولجزاءات مالية يف مختلف الدول األعضاء. 

والتوتر بني هذين الدورين هو السبب الجذري لرتدد املجتمع الدويل يف معاملة هذه الحركة وغريها من الجماعات 

املسلحة من منظور قانون حقوق اإلنسان.”

)أ( انظر E/CN.4/2006/53/Add.5 ]حذفت الحوايش[.
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باملعنى  الحقوق  “انتهاكات”  قد ال تكون مسؤولة مسؤولية مبارشة عن  الحكومية  الفاعلة غري  الجهات  أنَّ  ومع 

اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  فديباجة  تنظيمية.  للوائح  الخضوع  من  تماماً  ِحلٍّ  يف  ليست  أنها  إالَّ  القانوني، 

بها  االعرتاف  والحريات… لضمان  الحقوق  احرتام هذه  توطيد  إىل  أن “يسعى كل فرد…  تنصُّ عىل  لعام 1948 

ومراعاتها بصورة عاملية”، وهذا ما تكرَّر تأكيده يف العديد من قرارات األمم املتحدة.)6( كما تعرتف املادة 29 )1( 

من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بأنَّ “عىل كل فرد واجباٌت إزاء الجماعة”. وترد فكرة مماثلة يف ديباجتي العهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،)7( 

الخاص  الدويل  والعهد  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  بني  املشرتكة   )1(  5 املادة  تؤكِّد  بينما 

أنه ال يحقُّ أليِّ “دولة أو جماعة أو شخص” إهدار حقوق اآلخرين  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
أو فرض قيود عليها )ما لم يأذن بذلك قانون حقوق اإلنسان(.)8(

إحالة مرجعية  األفراد أيضاً عليهم واجبات بموجب القانون الدويل اإلنساني والقانون الجنائي الدويل. 
وترد مناقشة هذه املسألة يف الفصلني الثالث والسادس من هذه النميطة.<  

ومن الناحية العملية، تكتيس الريبة بشأن التزامات حقوق اإلنسان التي تقع عىل الجهات الفاعلة من غري الدول 

أهمية ألنَّ آليات الرصد واإلرشاف ال تنطبق عموماً إالَّ عىل الدول باعتبارها جهات عليها واجبات. وهذا يمكن أن يزيد 

من صعوبة محاسبة الجماعات اإلرهابية عىل إساءاتها. وباإلضافة إىل ذلك، يمكن أن يزيد ذلك من صعوبة تواصل 

اإلنسان  حقوق  إعمال  عىل  تشجيعها  أجل  من  الدول  غري  من  املسلحة  الجماعات  مع  الخارجية  الفاعلة  الجهات 

واحرتامها والوفاء بها.

باء-   أثر اإلرهاب يف حقوق اإلنسان

األساسية،  اإلنسان  حقوق  ر  يدمِّ أو  د  يهدِّ اإلرهاب  أنَّ  عديدة  قرارات  يف  العامة  الجمعية  أعلنت  السبعينات،  منذ 

االقتصادية  الحقوق  عن  ناهيك  األخرى،  والسياسية  املدنية  الحقوق  وكذلك  بل  واألمن،  والحرية  الحياة  وال سيما 

واالجتماعية والثقافية. وتؤكد اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب من جديد أنَّ “األعمال واألساليب 

الديباجة(.  )انظر  اإلنسان”  تقويض حقوق  إىل  تهدف  أنشطة  أشكالها ومظاهرها  بجميع  اإلرهابية  واملمارسات 

وربما ليس هناك أيُّ حق من حقوق اإلنسان يف مأمن من أثر اإلرهاب.

)6(  انظر ديباجة قرار الجمعية العامة 22/48 )1993(؛ انظر أيضاً ديباجات قرارات اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان 43/1995 

و47/1996 و42/1997 و47/1998 و27/1999 و30/2000 و37/2001.

)7(  ديباجتا العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )قرار الجمعية العامة 2200 ألف )د-21(( والعهد الدويل الخاص 

لحقوق  العاملي  اإلعالن  ديباجة  أيضاً  انظر  )د-21((؛  ألف   2200 العامة  الجمعية  )قرار  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق 
اإلنسان )قرار الجمعية العامة 217 ألف )د-3((.

اللجنة الفرعية املعنية بمنع التمييز وحماية األقليات، التقرير  )8(  انظر املادة 30 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.  انظر أيضاً 

األويل للمقرِّر الخاص املعني بمسألة اإلرهاب وحقوق اإلنسان )E/CN.4/Sub.2/1999/27، الفقرتني 22 و23(.

النشاط  

كيف أثر اإلرهاب يف حقوق اإلنسان يف بلدك؟  ↙

↙  اذكر من بني حقوق اإلنسان التي يحميها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان خمسة حقوق تأثرت 

إرهابية. بأعمال 
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يورد تقرير األمني العام لعام 2018)9( بالتفصيل بعضاً من اآلثار العديدة لألعمال اإلرهابية التي لحقت بحقوق 

اإلنسان، ومنها التالية:

مسَّ اإلرهاُب الحقَّ يف الحياة يف 106 بلدان يف عام 2016؛ 	•  

	رُصف النظر تماماً عن إجراءات املحاكمة وفق األصول القانونية يف املناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم  	•  

ذ بطرائق  تنفَّ التي  عمليات اإلعدام بإجراءات موجزة  السكان )ومن ذلك مثالً  داعش، وذلك بهدف ترهيب 

ل لنرشها عىل اإلنرتنت(؛ ذ أمام املأل و/أو تُسجَّ فظيعة، وهي غالباً ما تُنفَّ

	اعتدت بوكو حرام يف نيجرييا عىل الحقِّ يف التعليم، ذلك أنها ترى التعليم تهديداً لعقيدتها )يف الفرتة املمتدَّة  	• 	
رت 500 1 مدرسة وُقتل أو ُجرح العديد من الطالب واملعلمني(؛ من عام 2014 إىل عام 2017، ُدمِّ

	تقوَّض الحقُّ يف الصحة بشكل خطري بسبب الهجمات اإلرهابية عىل العاملني يف املجال اإلنساني، كما أعيق  	• 	
تقديم املساعدة اإلنسانية؛

كانوا  الذين  واملواطنني  الفنانني  ُشنَّت عىل  التي  الهجمات  الثقافية من جراء  الحياة  يف  بالحقِّ  الرضر  	لحق  	• 	
يحرضون املناسبات الثقافية، وذلك بأشكال منها االمتناع الذاتي عن حضورها والخسائر املالية التي لحقت 

بالفنانني والصناعات الثقافية؛

د للطوائف الدينية والنساء واألطفال  	تأثَّرت حقوق فئات معيَّنة يف املجتمع بسبب االستهداف املنهجي واملتعمَّ 	• 	
والناشطني السياسيني والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء جماعة املثليات واملثليني واملزدوجي 

امليل الجنيس واملغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني؛

	تأثَّرت حقوق األطفال بسبب تجنيدهم من قبل اإلرهابيني واستخدامهم كدروع برشية، وتحويلهم قرساً عن  	• 	
دينهم، وتزويجهم قرساً، واغتصابهم، واالعتداء عليهم بدنيًّا ونفسيًّا، وإخضاعهم للعمل القرسي، واستخدامهم 

كمخربين، وفصلهم عن أرسهم؛

ر الحقُّ يف التنمية من جراء تدمري اإلرهابيني للبنية التحتية الحيوية، مما قلَّص النشاط التجاري وثبَّط  	ترضَّ 	• 	
السياحة وقوَّض االقتصادات.

.)A/73/347( تقرير األمني العام عن آثار اإلرهاب عىل التمتع بحقوق اإلنسان  )9(

والفتيات النساء  يف  اإلرهاب  أضواء  أثر 

يُسلِّط تقرير األمني العام لعام 2018 عن آثار اإلرهاب عىل التمتع بحقوق اإلنسان)أ( الضوء عىل األثر الجنساني 

لإلرهاب يف النساء والفتيات:

يف العديد من املناطق، حرمت الجماعات اإلرهابية واملتطرفة العنيفة النساء والفتيات من حقوق   -29"  

اإلنسان، بما يف ذلك من خالل الزواج القرسي، وفرض قيود عىل التعليم واملشاركة يف الحياة العامة، فضالً 

اإلسالمية، جرى  الدولة  تنظيم  الجنس. وتحت حكم  نوع  أساس  القائم عىل  والعنف  الجنيس  العنف  عن 

االتجار بالنساء والفتيات واسرتقاقهن، وإجبارهن عىل املكوث يف منازلهن، وإخراجهن من الحياة العامة، 

أدَّى إىل  العمل فيها، مما  التي يمكنهن  التي ينبغي أن يرتدينها واألماكن  كما ُفرض عليهن نوع املالبس 

مفاقمة دور املرأة الثانوي، وتعزيز املواقف األبوية، وممارسة املعاملة التمييزية عىل أساس نوع الجنس.

العنيفة العنف الجنيس كأسلوب من أساليب  وتستخدم الجماعات اإلرهابية والجماعات املتطرفة   -30“  

الرضورات  لتعزيز  يُستخَدم  االسرتاتيجية واأليديولوجية وتمويلهم. وهو  بأهدافهم  اإلرهاب، وهو مرتبط 

التكتيكية مثل التجنيد، وترويع السكان إلجبارهم عىل االمتثال، وترشيد املجتمعات املحلية من املناطق
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الدول. ونتيجة لذلك، ينبغي  التماس سبل انتصاف من الجماعات املسلحة من غري  وال يستطيع الضحايا عموماً 

للدول أن تكفل لضحايا اإلرهاب القدرة عىل تأمني سبل انتصاف فعالة من خالل آليات الدولة نفسها، وهو ما ترد 

مناقشته يف القسم الفرعي جيم -2 أدناه.

التزامات الدول بحماية حقوق اإلنسان جيم- 

يتناول هذا القسم طريقتني عىل الدول اتباعهما لحماية حقوق اإلنسان من اإلساءات اإلرهابية: أوالً، العمل بشكل 

دؤوب عىل قمع اإلرهاب عىل أراضيها؛ وثانياً، توفري سبل انتصاف لضحايا اإلرهاب.

التزامات الدول بالعمل بشكل دؤوب عىل قمع اإلرهاب  -1

حتى إذا لم تكن الجهات الفاعلة من غري الدول تقع عليها بشكل مبارش واجبات حقوق اإلنسان، ولم تكن الدول 

مسؤولة عن سلوك تلك الجهات، فإنَّ عىل الدول مع ذلك التزامات بالعمل بشكل دؤوب عىل قمع اإلرهاب. فبموجب 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان، يجب عىل الدول، لدى الوفاء بواجبها املتمثل يف حماية الحقوق أو “ضمانها”، أن 

تحمي األفراد من انتهاكات الحقوق من جانب الجهات الفاعلة من غري الدول “بقدر ما تكون تلك الحقوق قابلة 
لإلعمال بني األفراد أو الكيانات”.)10(

وهذا يمكن أن يقتيض من الدول اتخاذ تدابري حماية إيجابية )بطرائق منها السياسات والترشيعات واإلجراءات اإلدارية( 

وممارسة العناية الواجبة ملنع األفعال التي يمكن أن ترتكبها تلك الكيانات أو معاقبتها عىل ارتكابها أو التحقيق يف 

ارتكابها أو جرب الرضر أو املساس بتلك الحقوق الناجم عن تلك األفعال.)11( وتتعلق هذه الواجبات بواجب ضمان سبل 
انتصاف فعالة بشأن انتهاكات الحقوق، وهو ما ترد مناقشته يف القسم الفرعي جيم-2 أدناه.)12(

الدول  عىل  املفروض  العام  القانوني  االلتزام  31، “طبيعة  رقم  العام  التعليق  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  املتحدة،  )10(  األمم 

األطراف يف العهد” )CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 8(.

 Velasquez Rodriguez v Honduras, Inter-American Court of Human Rights )Ser. C(  ًاملرجع نفسه؛ انظر أيضا  )11(

)No. 4 )http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_12d.htm، الفقرتني 172 و173.

)12(  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 2 )3(.

املعلومات  عىل  للحصول  والتعذيب  بالجنس،  اإلتجار  خالل  من  اإليرادات  وتوليد    االسرتاتيجية، 

القرسي، وإلقامة عالقات  الزواج  العقائد عن طريق  وتلقني  الدين  اعتناق  واإلجبار عىل  االستخبارية، 

نسب تربط بني املجتمعات املحلية أو فكِّ تلك العالقات.

العنيفة تمارس األشكال الفظيعة من  وما انفكت الجماعات اإلرهابية والجماعات املتطرفة   -31“  

والحمل  القرسي،  والزواج  الجنيس،  واالسرتقاق  االغتصاب،  مثل   - بالنزاعات  املتصل  الجنيس  العنف 

القرسي واإلجهاض، بما يف ذلك كل أشكال االضطهاد الديني والعرقي - ال سيما يف العراق، والجمهورية 

العربية السورية، والصومال، ومايل، ونيجرييا. واعتربت لجنة التحقيق أنَّ تنظيم الدولة اإلسالمية قد 

االغتصاب  الخصوص  وجه  عىل  ذلك  يف  بما  األيزيديني،  ضد  الدولية  الجماعية  اإلبادة  جريمة  ارتكب 

واالسرتقاق  الرق  ذلك  يف  بما  الجنيس،  والعنف  العمر،  من  التاسعة  سن  يف  والفتيات  للنساء  املنهجي 

والتعذيب ومعاملة النساء والفتيات معاملة الإنسانية ومهينة.

]يناقش التقرير بعد ذلك العنف الجنيس والجنساني الذي تمارسه جماعة بوكو حرام وحركة الشباب.[

)أ( A/73/347، الفقرات 31-29.

http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_12d.htm


أواًل- مكافحة اإلرهاب والقانون الدولي لحقوق اإلنسان | 9

ل الذي تمارسه كيانات من غري الدول  إنَّ التزام الدولة بضمان حقوق اإلنسان من خالل حماية سكانها من التدخُّ

ل  التدخُّ وعدم  القوة  باستخدام  املتعلق  القانون  بموجب  الدولة  عىل  تقع  التي  الصلة  ذات  االلتزامات  إىل  يُضاف 

والقانون الدويل ملكافحة اإلرهاب، كما أنه يشكِّل تعزيزاً لهذه االلتزامات. وهي تشمل التزامات الدولة بما ييل:

ل يف شؤونها الداخلية بإرسال جماعات مسلحة أو دعمها؛ عدم استخدام القوة ضد الدول األخرى أو التدخُّ 	•  

	منع وقمع استخدام أراضيها من قبل جهات فاعلة غري حكومية )ومنها اإلرهابيون( إللحاق الرضر بالدول  	•  

األخرى؛

العمل بشكل دؤوب عىل منع وقمع أيِّ رضر يستهدف مواطنني أجانب أو ممتلكات أجنبية عىل أراضيها؛)13( 	•  

	قمع اإلرهاب عرب الوطني بموجب قرار مجلس األمن 1373 )2001( وغريه من قرارات مجلس األمن ذات  	•  

الصلة، واسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب لعام 2006، واالتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب 

التي تكون الدولة طرفاً فيها.

 British Claims in the Spanish Zone of Morocco, Arbitral Award of 1 May 1925, UNRIAA, vol. II, 13(  انظر(

 Janes Case )US v. Mexico( )1925( 4 UNRIAA, pp. 82 املرجع نفسه؛ و ،Tehran Hos tages ؛ وpp. 615–742, p. 640
 and 87؛ و US v. Mexico( )1926( 4 UNRIAA, p.110( Youmans Case؛ و 4 UNRIAA, pp. 358 and 361 )Solis )1928؛ 
 و Texas Cattle Claims، املرجع نفسه؛ و Home Missionary Society )US v. Great Britain( )1920( 6 UNRIAA, p. 42؛ 

.Noyes Case )US v. Panama( )1933( 6 UNRIAA, p. 308 و

أضواء  

يورد قرار مجلس األمن 1373 )2001( قائمة بالطرائق املتعدِّدة التي يجب أن تعتمد بها الدول تدابري فعالة ملنع 

أعمال اإلرهاب وقمعها.

“2- ... عىل جميع الدول:

االمتناع عن تقديم أيِّ شكل من أشكال الدعم، الرصيح أو الضمني، إىل الكيانات أو األشخاص    “)أ( 

ومنع  اإلرهابية  الجماعات  أعضاء  تجنيد  لعملية  ذلك وضع حد  ويشمل  اإلرهابية،  األعمال  يف  الضالعني 

تزويد اإلرهابيني بالسالح؛

اتخاذ الخطوات الالزمة ملنع ارتكاب األعمال اإلرهابية ويشمل ذلك اإلنذار املبكر للدول األخرى عن    “)ب( 

طريق تبادل املعلومات؛

عدم توفري املالذ اآلمن ملن يمولون األعمال اإلرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، وملن    “)ج( 

يوفرون املالذ اآلمن لإلرهابيني؛

منع من يمولون أو يدبرون أو يـيـرسون أو يرتكبون األعمال اإلرهابية من استخدام أراضيها يف    “)د( 

تنفيذ تلك املآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول؛

كفالة تقديم أيِّ شخص يشارك يف تمويل أعمال إرهابية أو تدبريها أو اإلعداد لها أو ارتكابها أو    “)ه( 

دعمها إىل العدالة وكفالة إدراج األعمال اإلرهابية يف القوانني والترشيعات املحلية بوصفها جرائم خطرية 

وكفالة أن تعكس العقوبات عىل النحو الواجب جسامة تلك األعمال اإلرهابية، وذلك باإلضافة إىل أيِّ تدابري 

أخرى قد تُتَّخذ يف هذا الصدد؛
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التزامات الدول بتوفري سبل االنتصاف لضحايا اإلرهاب  -2

يتمتع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الدول )بما يف ذلك اإلرهاب الذي تسيطر عليه الدولة( بالحق 

يف الحصول عىل انتصاف سهل املنال وفعال وقابل لإلنفاذ.)14( وهذا الحق يف جرب الرضر ينطوي عادة عىل التعويض، 

ولكنه يمكن أن يشمل “رد االعتبار وإعادة التأهيل وتدابري الرتضية، كاالعتذارات العلنية وإقامة أنصبة تذكارية 

مقاضاة  عن  الصلة، فضالً  ذات  واملمارسات  القوانني  يف  تغيريات  وإجراء  التكرار،  بعدم  وتقديم ضمانات  عامة، 

مقرتيف انتهاكات حقوق اإلنسان”.)15( ويجب أن يشمل التعويض األرضار املادية )مثل اإلصابات الشخصية واألرضار 

التي تلحق باملمتلكات( والرضر املعنوي )بما يف ذلك املعاناة الذهنية(.

وكما ذُكر آنفاً، إذا لم يُنظر إىل الجهات الفاعلة من غري الدول عىل أنها ترتكب “انتهاكات” لحقوق اإلنسان، فقد 

“ضحايا  بشأن  عادية  ترشيعات  عديدة  دول  اعتمدت  وقد  قانونية.  انتصاف  سبل  دون  اإلرهاب  ضحايا  يرُتك 

بتعويض  املجرمني  بمطالبة  سواء  أيضاً،  اإلرهابية  الجرائم  عىل  الترشيعات  هذه  ترسي  أن  ويمكن  الجريمة”، 

ا يف كثري من األحيان الحصول عىل التعويضات  ضحاياهم أو بتوفري األموال من ميزانية الدولة. ولكن من الصعب جدًّ

د الترشيعات العادية بشأن ضحايا الجريمة االحتياجات  من الجماعات اإلرهابية أو األفراد اإلرهابيني. وقد ال تجسِّ

الخاصة لدى ضحايا اإلرهاب، التي تنبع من اإلرهاب، والتي كثرياً ما تنطوي عىل دمار برشي ومادي هائل، وتمسُّ 
ضحايا غري مبارشين )ومنهم املعالون واألقارب والجمهور(.)16(

ووضعت بعض الدول مخططات خاصة بشأن ضحايا اإلرهاب، سواء وقعت الجرائم عىل أراضيها أو استهدفت 

صة لحاالت معيَّنة أو تقديرية، ومن  مواطنيها أو املقيمني عىل أراضيها يف الخارج، رغم أنَّ بعضها مخططات مخصَّ

ا قابالً لإلنفاذ قانوناً للحصول عىل االنتصاف. ثم فهي ال تنشئ حقًّ

)14(  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 2 )3(.

)15(  األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31 )CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، الفقرة 16(.

)16(  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، تدابري العدالة الجنائية لدعم ضحايا األعمال اإلرهابية )2011(، الفقرة 375.

تزويد كل منها األخرى بأقىص قدر من املساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو اإلجراءات الجنائية    “)و( 

املتعلقة بتمويل أو دعم األعمال اإلرهابية، ويشمل ذلك املساعدة عىل حصول كل منها عىل ما لدى األخرى 

من أدلة الزمة لإلجراءات القانونية؛

منع تحركات اإلرهابيني أو الجماعات اإلرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة عىل الحدود وعىل    “)ز( 

إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وباتخاذ تدابري ملنع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق 

السفر أو انتحال شخصية حامليها.”

النشاط  

ما هي سبل االنتصاف املتاحة لضحايا اإلرهاب يف بلدك؟  ↙

ما مدى يرس الوصول إىل سبل االنتصاف هذه وما مدى مالءمتها يف املمارسة العملية؟  ↙

↙  هل يُعرتف بسبل االنتصاف هذه باعتبارها حقوقاً لضحايا اإلرهاب، أم باعتبارها أشكاالً من املساعدة التي 
تمنحها الحكومة؟
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أنظمة وطنية  2006 الدول عىل أن تنشئ طوعاً  ع اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب لعام  وتشجِّ

الطبيعي،)17( كما  لتقديم املساعدة من أجل تلبية احتياجات الضحايا وأرسهم وتيسري إعادة حياتهم إىل مجراها 

دعت الجمعية العامة املنظمة إىل تقديم املساعدة التقنية لتحقيق هذه الغاية.)18( كذلك، فإنَّ مجلس حقوق اإلنسان 

طلب إىل الدول أن “تضمن… حصول أيِّ شخص تُنتَهك حقوقه اإلنسانية ]بسبب اإلرهاب[… عىل سبيل انتصاف 
فعال وضمان حصول الضحايا عىل أشكال جرب مناسبة وفعالة وفورية”.)19(

ومع ذلك، ال يوجد اتفاق دويل يتناول حقوق ضحايا اإلرهاب، وإن كان هناك معايري إقليمية.)20( ويف عام 2012، 

اقرتح املقرُِّر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب مبادئ 

إطارية لضمان حقوق ضحايا اإلرهاب اإلنسانية.)21( وأفاد املقرِّر الخاص بأنَّ الحق يف االنتصاف “ينبغي أن ينطبق 

ل يف الحق يف  عىل جميع ضحايا اإلرهاب أو أقاربهم، دون تمييز”، إذ ينبغي اإلقرار بأنَّ اإلرهاب يَُعدُّ بمثابة تدخُّ

الحياة و/أو السالمة الشخصية،)22( ومن ثمَّ حثَّ الدول عىل ما ييل:

  “القبول طوعاً بالتزام دويل ُملِزم قانوناً بتوفري الجرب لضحايا جميع أعمال اإلرهاب التي تحدث يف أقاليمها 

والتي يُقتل فيها شخٌص طبيعٌي أو يعاني فيها من رضر جسدي أو نفيس خطري بغضِّ النظر عن جنسية 
الجاني أو الضحية….”)23(

كذلك، أوىص خرباء مستقلون كثريون آخرون يف األمم املتحدة يف مجال حقوق اإلنسان بأن تتحرَّى الدول يف انتهاكات 

حقوق اإلنسان التي ترتكبها جهات مسلحة من غري الدول وأن تالحق مرتكبيها قضائيًّا وتعاقبهم وأن تكفل الجرب 

والتعويض املناسبني للضحايا وغري ذلك من أشكال املساعدة، ال سيما يف الحاالت التي تكون فيها الجهة الفاعلة من 
غري الدول عاجزة عن الوفاء بمسؤولياتها أو غري راغبة يف ذلك.)24(

)17(  اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، قرار الجمعية العامة 288/60، القسم األول، الفقرة 8.

)18(  الفقرة 17 من قرار الجمعية العامة 168/64.

)19(  الفقرتان 4 و9 من قرار مجلس حقوق اإلنسان 19/19 بشأن حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة 

اإلرهاب.

)20(  اتفاقية مجلس أوروبا ملنع اإلرهاب )CETS No. 196( )اعتُمدت يف 16 أيار/مايو 2005، ودخلت حيز النفاذ يف 1 حزيران/

يونيه 2007( )“اتفاقية مجلس أوروبا”(، املادة 13 )التي تُلزم الدول باعتماد “ما قد يلزم من تدابري لحماية ودعم ضحايا اإلرهاب الذي 
ارتكب داخل أراضيها”. ويمكن أن تشمل هذه التدابري “وضع خطط وطنية مناسبة وكذلك، رهناً بالترشيعات املحلية، اتخاذ تدابري من 
بينها املساعدة املالية وتعويض ضحايا اإلرهاب وأفراد أرسهم املقرَّبني”(؛ انظر أيضاً مجلس أوروبا، “املبادئ التوجيهية للجنة الوزراء 
بشأن حماية ضحايا األعمال اإلرهابية” )2 آذار/مارس 2005( )بشأن واجب الدولة يف التحقيق يف الحوادث اإلرهابية ومالحقة املشتبه 

فيهم وضمان حصول الضحايا عىل العدالة والتعويض يف الوقت املناسب(.

)21(  تقرير املقرِّر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب: املبادئ اإلطارية 

.)A/HRC/20/14( لضمان حقوق ضحايا اإلرهاب اإلنسانية

)22(  املرجع نفسه، الفقرة 53.

)23(  املرجع نفسه: تجدر اإلشارة إىل أنَّ عنارص من املبادئ اإلطارية تستند إىل املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن الحق يف 

االنتصاف والجرب لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطرية للقانون الدويل اإلنساني )مرفق قرار 
15-23(؛ وإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة  147/60، الفقرات  العامة  الجمعية 

)مرفق قرار الجمعية العامة 34/40(، التي تنطبق عىل ضحايا الجريمة بوجه عام.

)24(  البيان املشرتك لخرباء األمم املتحدة املستقلني يف مجال حقوق اإلنسان بشأن مسؤوليات حقوق اإلنسان للجهات الفاعلة املسلحة 

من غري الدول، 25 كانون الثاني/يناير 2021، الفقرتان 2 و3.
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التزامات الدول باحرتام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب دال-   

أكَّد كلٌّ من الجمعية العامة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسان مراراً أنَّ عىل الدول أن تحرتم حقوق اإلنسان عند 

مكافحة اإلرهاب.)25( كما تقتيض املعاهدات الدولية ملكافحة اإلرهاب أن تحرتم الدول األطراف حقوق اإلنسان.)26( 

العامة  الجمعية  قرار  مرفق  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم  واسرتاتيجية  158/60؛  العامة  الجمعية  قرار  )25(  انظر 

 ،)2014(  2178 األمن  وقرار مجلس  4؛  والفقرة  الديباجة   ،)2005(  1624 األمن  وقرار مجلس  2؛  الفقرة  الرابع،  القسم   ،288/60
الديباجة والفقرات 5 و11 و17؛ وقرار مجلس األمن 2396 )2017(، الديباجة والفقرات 4 و7 و13-11.

)26(  انظر املادة 14 من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل، مرفق قرار الجمعية العامة 164/52.

اإلرهاب  حقوق ضحايا  لضمان  اإلطارية  للمبادئ  الرئيسية  أضواء  العنارص 
الخاص)أ( املقرِّر  اقرتحها  التي  اإلنسانية 

منع اإلرهاب والعمل برسعة عىل التحقيق مع مرتكبي الجرائم اإلرهابية ومقاضاتهم ومعاقبتهم )املبادئ )أ(-)ج( 

و)ح((؛

منظمات  بتشكيل  للضحايا  والسماح  )د(-)ز((،  )املبادئ  الجنائية  اإلجراءات  يف  املشاركة  من  الضحايا  تمكني 

تمثلهم )املبدأ )ي((، وحماية خصوصية الضحايا وسالمتهم )املبدأ )ط((؛

توفري جرب الرضر للضحايا يف الحاالت التي تنجم فيها الوفاة أو إصابة خطرية عن اإلرهاب املرتكب عىل أراضيها 

)املبدآن )ك( و)ل((؛

النظر يف حظر استثناء اإلرهاب من بوليصات التأمني )املبدأ )م((؛

زيادة اللجوء إىل أساليب حل النزاعات عندما يتعلق األمر بجماعة مصنَّفة عىل أنها إرهابية أو بعنف يماَرس ضد 

املدنيني )املبدأ )ن((.

.A/HRC/20/14 )أ(

دعم  بشأن  التقنية  املساعدة  أدوات  والجريمة:  املخدرات   األدوات  مكتب 
اإلرهاب ضحايا 

تدابري العدالة الجنائية لدعم ضحايا األعمال اإلرهابية )2011(
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_(

.)terrorism/Arabic.pdf

املمارسات الجيِّدة بشأن دعم ضحايا اإلرهاب يف إطار العدالة الجنائية )2015(
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Good%20practices%20(

.)on%20victims/good_practices_victims_A.pdf

كتيِّب عن األبعاد الجنسانية لتدابري العدالة الجنائية يف مجال التصدي لإلرهاب )2019(
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_(

اإلرهاب  ضحايا  لدعم  الجنسانية  الجوانب  يتناول  وهو   ،)Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
والوصول إىل العدالة.

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terrorism/Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terrorism/Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terrorism/Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Good%20practices%20on%20victims/good_practices_victims_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Good%20practices%20on%20victims/good_practices_victims_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
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ومثلما ستجري مناقشته يف القسم التايل، يمكن أن تُفيض تدابري مكافحة اإلرهاب التي تنتهك حقوق اإلنسان إىل 

انتشار اإلرهاب، كما أنها يمكن أن تقوِّض إنفاذ القانون وتعرقل التعاون الدويل.

فيه  تمارس  مكان  أيِّ  يف  أيضاً  بل  فحسب،  أراضيها  عىل  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الدولة  التزامات  تنطبق  وال 

واليتها القضائية خارج أراضيها.)27( وهذا يشمل االحتالل العسكري ألراض أجنبية،)28( فضاًل عن احتجاز أفراد 
عىل أراض أجنبية.)29(

موثَّق يف  كما هو  بأخرى،  أو  بطريقة  تقريباً  اإلنسان  اإلرهاب يف جميع حقوق  مكافحة  تدابري  تؤثر  أن  ويمكن 

العديد من تقارير األمم املتحدة.)30( ويف هذه الحالة، يساورنا القلق ليس بشأن الكيفية التي يمكن أن تتأثر بها 

دة، وإنما بشأن كيفية تطبيق اإلطار العام لقانون حقوق اإلنسان عند مواجهة التحدي الخاص الذي  حقوق محدَّ

ذاته  الوقت  املرشوعة ويصون يف  األمنية  الشواغل  اإلنسان  قانون حقوق  يراعي  بالضبط  اإلرهاب. فكيف  يمثله 

الفردية؟ الحقوق 

القيود املفروضة عىل الحقوق  -1

يمكن اعتماد وتنفيذ العديد من تدابري مكافحة اإلرهاب دون تقييد حقوق اإلنسان. غري أنه ستكون هناك حاجة يف 

رة أم حقيقية، إىل تقييد التمتُّع ببعض الحقوق بغية حماية األمن الوطني وحياة  بعض الظروف، سواء أكانت متصوَّ

اآلخرين وسالمتهم البدنية وحرياتهم.

وبعض حقوق اإلنسان “مطلقة”، ومنها مثالً حظر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

وال يمكن تقييدها أبداً، حتى عند مكافحة اإلرهاب. غري أنَّ معظم الحقوق ليست مطلقة. وتستطيع الدول تقييد 

ممارسة هذه الحقوق ألسباب وجيهة، ومنها مكافحة اإلرهاب، ما دامت تحرتم رشوطاً معيَّنة. 

ر أسباب مثل  وترد رشوط تقييد بعض الحقوق مبيَّنة يف األحكام ذات الصلة من املعاهدة املعنية، التي تشرتط توفُّ

ع وحرية  األمن الوطني أو النظام العام، ومنها تقييد الحقِّ يف حرية التعبري وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمُّ

ل، واشرتاط عقد جلسات استماع علنية يف املحاكم )انظر النص املؤطَّر “أضواء” أدناه(. التنقُّ

الجدار  بشأن  االستشاري  )الرأي  استشاري،  رأي  املحتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  جدار  تشييد  عن  الناشئة  القانونية  )27(  اآلثار 

العام  التعليق  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  أيضاً  انظر  ]111[؛   240 الصفحة   ،2004 الدولية،  العدل  محكمة  تقارير  اإلرسائييل(، 
رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13( 31، الفقرة 10(.

وCCPR/CO/78/ISR(؛   CCPR/C/79/Add.93( إرسائيل  الختامية:  املالحظات  اإلنسان،  بحقوق  املعنية   )28(  اللجنة 

 Al Skeini and Others v. United Kingdom, European Court of Human Rights, Grand Chamber, Application و 
.No. 55721/07, Judgment )Merits and Just Satisfaction(, 7 July 2011

 Coard v. United States, Case 10.951, report No. 109/99 )Inter-American Court of Human Rights,  )29( 

)September 1999( )Grenada 29؛ انظر أيضاً محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، القرار 06/2 )بشأن خليج غوانتانامو(.

.A/73/347 30(  انظر الوثيقة(
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املطلقة الحقوق غري  تقييد  أضواء  رشوط 

ر املادة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، التي تحمي الحق يف حرية التعبري، مثاالً عن  توفِّ

بنية الحقوق غري املطلقة.

فالفقرة 2 تبنيِّ جوهر هذا الحق:

  “لكل إنسان حق يف حرية التعبري؛ ويشمل هذا الحقُّ حريته يف التماس مختلف رضوب املعلومات واألفكار 

وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية 

وسيلة أخرى يختارها.”

وتنصُّ الفقرة 3 عىل الرشوط التي يمكن بموجبها تقييد الحق بصورة مرشوعة:

  “تستتبع ممارسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعىل 

ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون محدَّدة بنص القانون وأن تكون رضورية:

الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ )أ(    

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

واستناداً إىل أحكام من قبيل املادة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، التي تحمي الحقَّ يف 

حرية التعبري )من األمثلة األخرى يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املواد 12 و18 و21 و22(، 

وضعت محاكم حقوق اإلنسان والهيئات املنشأة بموجب معاهدات اختباراً لتحديد ما إذا كان التدبري الذي يقيِّد 

ا غري مطلق مرشوعاً. ويجب طرح األسئلة التالية: حقًّ

ع ومتاح االطِّالع  ، وهل األساس القانوني دقيق ومتوقَّ   هل هناك أساس قانوني للتدبري الذي يُقيِّد الحقَّ

عليه بما فيه الكفاية؟

  هل يسعى تقييد الحقِّ إىل تحقيق هدف مرشوع مثل احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم، أو حماية األمن 

الوطني، أو الحفاظ عىل النظام العام، أو الصحة العامة أو األخالق؟

وإذا كان األمر كذلك، فهل تقييد الحقِّ رضوري لتحقيق الهدف املرشوع، وهل يتناسب مدى التقييد مع السعي 

إىل تحقيق الهدف املرشوع املحدَّد؟ وسيكون وجود ضمانات إجرائية وفعاليتها جانباً رئيسيًّا من جوانب تقييم 

مدى تناسب تقييد الحقِّ مع الهدف املنشود.

النشاط  

ا معيَّناً من حقوق اإلنسان. فكِّر يف قانون يف بلدك ترى أنه يقيِّد بصورة مرشوعة حقًّ  ↙

بنيِّ كيف يستويف ذلك التقييد رشط تقييد الحقوق بمقتىض القانون الدويل لحقوق اإلنسان. 	↙
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فاً”. فعىل  ل يف هذا الحق “تعسُّ وفيما يتعلق ببعض الحقوق، يقترص حكم املعاهدة عىل النصِّ عىل عدم جواز التدخُّ

سبيل املثال، تنصُّ املادة 9 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أنَّ الحرمان من الحرية يجب 

في من الحقِّ يف الحياة بموجب املادة 6. وال يجوز  فاً. وينطبق اختبار مماثل عىل الحرمان غري التعسُّ أالَّ يكون تعسُّ

ف” صنواً ملفهوم “مخالفة القانون”، بل يجب تفسريه بشكل أوسع ليشمل عنارص مخالفة  اعتبار مفهوم “التعسُّ
األعراف والظلم وعدم قابلية التنبؤ وعدم اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة.)31(

لة”. ومن األمثلة عىل ذلك حقُّ املتَّهم يف قضية جنائية يف أن يحاكم دون “تأخري  وتخضع حقوق أخرى لقيود “متأصِّ

ال مربِّر له”. ويجب تقييم ما يمثِّل تأخرياً معقوالً بناء عىل ظروف كل قضية عىل حدة، عىل أن تُراَعى يف ذلك مالبسات 

القضية وسلوك املتَّهم وطريقة معالجة السلطات للمسألة.

وفيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ينطبق حكم عام بشأن القيود عىل جميع هذه الحقوق. 

أن  للدولة  “ليس  أنه  عىل  تنصُّ  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   4 فاملادة 

تُخضع التمتُّع بالحقوق التي تضمنها طبقاً لهذا العهد إالَّ للحدود املقرَّرة يف القانون، وإالَّ بمقدار توافق ذلك مع 

طبيعة هذه الحقوق، ورشيطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف مجتمع ديمقراطي.” وتخضع بعض 

هذه الحقوق أيضاً لقيود محدَّدة يف أحكامها.

عدم التقيُّد بأحكام العهد يف أوقات الطوارئ العامة  -2

يف الظروف االستثنائية، يجوز للدول أن تتَّخذ تدابري لعدم التقيُّد بأحكام العهد “يف حاالت الطوارئ االستثنائية 

التقيُّد  عدم  ويعني  والسياسية(.  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   4 )املادة  األمة”  حياة  د  تتهدَّ التي 

تاً، رشيطة استيفاء عدد من الرشوط، من أجل معالجة  تعليق االلتزامات املتعلقة بحقوق اإلنسان أو تعديلها مؤقَّ

الحالة الطارئة. وعدم التقيُّد هذا ليس آليًّا، بل هو حقٌّ للدولة، ويجوز للدولة أن تقرِّر كذلك بأنَّ عدم التقيُّد غري 

مرغوب فيه.

ا بشأن عدم التقيُّد، وهو حالة الطوارئ العامة التي تتهدَّد حياة األمة، وهو يمكن أن يشمل  وقد ُوضع سقف عال جدًّ

النزاع املسلح أو االضطرابات املدنية املنترشة عىل نطاق واسع. كما أنه يمكن أن يشمل التهديدات اإلرهابية الخطرية 

د البلد بأرسه. فعىل سبيل املثال، بعد هجمات 11 أيلول/سبتمرب عىل الواليات املتحدة األمريكية،  ا، ما دامت تهدِّ جدًّ

للمملكة  تهديداً  أيضاً  يشكِّل  القاعدة  تنظيم  بأنَّ  اعتقادها  أساس  عىل  عامة  طوارئ  حالة  املتحدة  اململكة  أعلنت 

الدولة اإلسالمية يف باريس.  ا عىل هجمات تنظيم  2015 ردًّ الطوارئ يف عام  أعلنت فرنسا حالة  املتحدة، يف حني 
ويجب أن يكون التهديد فعليًّا أو واضحاً أو حارضاً أو وشيكاً، وليس مجرَّد خوف من احتمال وقوعه.)32(

)31(  األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35 )املادة 9( )حقُّ الفرد يف الحرية ويف األمان عىل شخصه( 

)CCPR/C/GC/35، الفقرة 12(.

)32(  املبدأ 54 من مبادئ سرياكيوزا املتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقيُّد الواردة يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

)E/CN.4/1985/4، املرفق(.
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أخرى،  صارمة  لرشوط  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  بااللتزامات  تتقيَّد  ال  التي  الطوارئ  تدابري  تطبيق  ويخضع 

ومنها التالية:

	ال يجوز أن تُغِفل تلك التدابري التزامات القانون الدويل األخرى، ومنها القواعد القطعية )األساسية( والقانون  	•   

الدويل اإلنساني؛

مقتضيات  تتطلبها  التي  الحدود  أضيق  يف  إالَّ  الحقوق  تُقيِّد  أن  يجب  ال  أنها  أي  متناسبة،  تكون  أن  	يجب  	•  

ال؛ الوضع؛ وهذا يتطلب النظر فيما إذا كانت هناك وسائل أقل تقييداً للحقوق للتصدي للتهديد بشكل فعَّ

تة؛ 	يجب أن تكون مؤقَّ 	•  

	يجب أن تكون غري تمييزية؛ 	•  

	يجب اإلعالن عنها رسميًّا وإبالغ األمني العام بها. 	•  

وشدَّدت املقرِّرة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب عىل أنَّ تدابري الطوارئ يجب أن تخضع 

ل  “نظام ورقابة قضائيني قويني ومستقلني”.)33( وتكتيس الرقابة ]أي اإلرشاف[ أهمية خاصة عندما تستمر تدابري 

الطوارئ لفرتة طويلة.

)33(  املرجع نفسه.

اإلرهاب عند مكافحة  االستثنائية  أضواء  السلطات 

يف  األساسية  والحريات  اإلنسان  بتعزيز وحماية حقوق  املعنية  اإلنسان  الخاصة ملجلس حقوق  املقرِّرة  كرَّست 

الطوارئ يف سياق  استثنائية يف حاالت  استخدام سلطات  ملسألة   2018 لعام  تقريرها  اإلرهاب  مكافحة  سياق 

مكافحة اإلرهاب.)أ( وفيما ييل بعض النقاط املهمة التي ذكرتها املقرِّرة الخاصة:

مع أنَّ “من املسلَّم عموماً أنَّ بعض األعمال اإلرهابية واألعمال التي تقوم بها املنظمات اإلرهابية يمكن  	•  

أن تهيئ الظروف الالزمة والكافية لتفعيل عتبة الطوارئ بموجب القانونني الوطني والدويل...”، “... يجب 

السلطات  استخدام  يتطلبان  اللذين  ونطاقه  التهديد  مستوى  يخترب  أنه  حدة  عىل  يثبت  أن  بلد  كل  عىل 

االستثنائية.” )الفقرة 3(.

“... من مصلحة الدول يف العديد من السياقات أن تضبط اإلرهاب باستعمال القانون العام بدالً من  	•  

اللجوء إىل تنظيم استثنائي. ويقتيض القانون الدويل من الدول أن تستخدم القانون العام إن لم تكن تدابري 

الطوارئ رضورية تماماً.” )الفقرة 6(.

استثنائي  طابع  ذات  باملوضوع  املتصلة  الظروف  كانت  إذا  إالَّ  التحلُّل  تربِّر  ال  الطوارئ  حالة   ...“ 	•   

ت.” )الفقرة 14(. ومؤقَّ

وناقشت املقرِّرة الخاصة أيضاً يف تقريرها إعالنات الطوارئ ومشكلة حاالت الطوارئ الفعلية، فضالً عن تدابري 

الدولية  الرقابة  تكملها  التي  املحلية  التدابري  أهمية  عىل  وشدَّدت  اتخاذها.  يجب  التي  اإلنسان  حقوق  حماية 

)الفقرة 51(. وباإلضافة إىل ذلك، قدَّمت املقرِّرة الخاصة توصيات بشأن استخدام سلطات استثنائية يف سياق 

مكافحة اإلرهاب.

.A/HRC/37/52 )أ(
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الحقوق غري القابلة لالنتقاص

أخرياً، يجب التأكيد عىل أنَّ بعض حقوق اإلنسان “غري قابلة لالنتقاص”، مما يعني أنه ال يجوز تعليقها حتى يف 

أخطر حاالت الطوارئ العامة. ويف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، تشمل الحقوق غري القابلة 

لالنتقاص ذات الصلة الخاصة بمكافحة اإلرهاب ما ييل:

	املادة 6 )الحق يف الحياة(؛ 	•   

	املادة 7 )حظر التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة(؛ 	•  

	املادة 15 )حظر إنفاذ القوانني الجنائية بأثر رجعي(؛ 	•  

	املادة 18 )حرية الفكر والضمري والدين(. 	•  

ويشري االجتهاد القضائي للجنة املعنية بحقوق اإلنسان إىل أنَّ عنارص بعض الحقوق األخرى ال يمكن االنتقاص 
منها أيضاً:)34(

	يعاَمل جميع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية، تحرتم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساني )املادة 10  	•  

من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية(؛

	حظر أخذ الرهائن واالختطاف واالحتجاز غري املعرتف به؛ 	•  

	املتطلبات األساسية للمحاكمة العادلة، بما يف ذلك املحاكمة أمام محكمة وافرتاض الرباءة؛ 	•  

	الضمانات اإلجرائية أثناء االحتجاز، مثل املراجعة القضائية لالحتجاز، حيث إنها رضورية لحماية الحقوق  	•  
غري القابلة لالنتقاص )ال سيما الحق يف الحياة وعدم التعرُّض للتعذيب(؛)35(

	الحق يف االنتصاف الفعال. 	•  

غري أنَّ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

الحياة )مثل  للبقاء عىل قيد  انتقاص عىل اإلطالق. وذلك ألنها تشمل الحقوق الرضورية  والثقافية ال تخضع أليِّ 

الغذاء أو املاء أو املأوى أو اللباس أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الضمان االجتماعي أو أجر الكفاف(؛ أو الحقوق 

يساعد  لن  التي  الحقوق  أو  الثقافية(؛  الحقوق  أو  اآلمنة  العمل  ظروف  )مثل  اإلنسان  لكرامة  أساسية  هي  التي 

تعليقها يف مواجهة حالة طوارئ )مثل حماية األرسة أو الثقافة(.

CCPR/C/21/Rev.1/ )34(  األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 29 )املادة 4( )حاالت الطوارئ(

Add.11، الفقرات 17-13.

)35(   األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 35 )املادة 9( )حق الفرد يف الحرية ويف األمان عىل شخصه(، 

CCPR/C/G/35، الفقرة 67.
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التطبيق املتزامن للقانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان يف النزاعات املسلحة  -3

من املقبول عموماً أنَّ القانون الدويل لحقوق اإلنسان ينطبق إىل جانب القانون الدويل اإلنساني )ترد مناقشة القانون 

الدويل اإلنساني يف الفصل الثالث من هذه النميطة( يف الحاالت التي يوجد فيها نزاع مسلح.)36( وإذا اتَّصف النزاع 

)36(  انظر: مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، الفتوى )الفتوى املتعلقة باألسلحة النووية(، تقارير محكمة العدل الدولية 

1996، الصفحة 239 ]الفقرة A/51/218( ]25، املرفق(؛ انظر أيضاً فتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد 
جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة، الفتوى، )الفتوى بشأن الجدار اإلرسائييل(، محكمة العدل الدولية، تقارير سنة 2004، الصفحة 240 
 Armed Activities on the Territory of the Congo )Democratic Republic of و ،)Corr.1و A/ES-10/273( ]106 الفقرة[
]the Congo v. Uganda( )Judgment( I.C.J. Reports 2005, p.168 ]para. 216؛ واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام 
 Bámaca Velásquez v. Guatemala )2000( InterAmerican Court of Human ؛ و)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13( 31 رقم
 Jean Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International ؛ وRights )Series C( No. 70 ]para. 207[

.Humanitarian Law, )International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press 2005(, p. 303

منها واالنتقاص  الحقوق  تقييد  النشاط  دراسة حالة عن 

عىل مدى السنوات الثالث املاضية، وقعت 10 هجمات إرهابية يف بالد غربستان استهدفت املباني الحكومية وقتلت 
أكثر من 100 من أفراد األمن واملوظفني الحكوميني. وقد تورَّطت فيها ثالث مجموعات مختلفة عىل األقل، ولكن 
ال يُعَرف ما إذا كانت هناك صلة بينها. كما أنَّ حجم هذه املجموعات غري معروف، عىل الرغم من أنَّ كلَّ مجموعة 
منها يبدو أنها من إحدى األقليات السكانية التي تعيش يف ثالث من مقاطعات البلد السبع. وتؤيِّد كلُّ مجموعة من 
زوَّدت  قد  كانت  أجنبية  بحكومة  صالت  املجموعات  هذه  وإلحدى  غربستان.  عن  االستقالل  األقليات  مجموعات 
اإلرهابيني يف بلد آخر بمواد مشعة من أجل صنع “قنبلة قذرة”. واألمن عىل الحدود قوي وفعال يف غربستان. 
إحدى  وهي  تي”،  تي  “تي  أنَّ  إىل  املخابرات  أجهزة  نفذتها  “واتساب”  رسائل  اعرتاض  عمليات  أحدث  وتشري 

املجموعات، تخطِّط لعرض “ألعاب نارية” يف نهاية هذا األسبوع يف العاصمة.

وعمالً باإلجراء املنصوص عليه يف الدستور، أصدر رئيس غربستان مرسوماً يُعلن فيه حالة الطوارئ العامة ويأمر 
باتخاذ التدابري التالية:

احتجاز جميع أفراد األقليات الثالث املقيمة يف عاصمة البلد دون توجيه تهمة أو القيام بمراجعة   -1  ↙
قضائية.

ى. إغالق الحدود الداخلية للمقاطعات الثالث التي تأتي منها املجموعات الثالث إىل أجل غري مسمًّ  -2  ↙

إلزام سكان العاصمة بعدم مغادرة بيوتهم طوال عطلة نهاية األسبوع.  -3  ↙

النص عىل جريمة جنائية جديدة يحظر بموجبها التعبري عن األفكار االنفصالية أو اإليمان بها.  -4  ↙

األمر بتعطيل جميع وسائل التواصل االجتماعي يف غربستان ملدة أسبوع.  -5  ↙

يرجى إبداء رأيك يف املسائل التالية:

الدويل؟  القانون  يحميها  التي  اإلنسان  التدابري من بني حقوق  تها هذه  التي مسَّ الحقوق  ما هي  ↙  )أ( 
)مالحظة، صدَّقت غربستان عىل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص 

ظات(. بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية دون تحفُّ

هل هذه حقوق يمكن تقييدها؟ إذا كان األمر كذلك، فما هي الرشوط التي يجب استيفاؤها لكي  ↙  )ب( 
يكون التقييد قانونيًّا؟

هل هناك حالة طوارئ عامة تتهدَّد حياة األمة يف غربستان؟ )ج(   ↙

هل التدابري املعتمدة مسموح بها بموجب قانون حقوق اإلنسان فيما يتعلق باالنتقاص منها؟ )د(   ↙
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ف ذلك عىل مدى خطورته(، ربما جاز للدولة  أيضاً بأنه “حالة طوارئ عامة” )وهو ليس بالرضورة كذلك، بل يتوقَّ
أن تنتقص من بعض حقوق اإلنسان، كما نوقش أعاله.)37(

ويكتيس التطبيق املتزامن للقانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان يف حاالت النزاع املسلح أهمية ألنَّ قانون 

حقوق اإلنسان كثرياً ما يمنح الضحايا حقوقاً مبارشة يف املطالبة باالنتصاف من الدولة )يف محكمة مثالً(، بينما 

ر القانون الدويل اإلنساني حقوقاً مماثلة. وبدالً من ذلك، يطبَّق القانون الدويل اإلنساني من خالل االنضباط  ال يوفِّ

العسكري الداخيل، واملطالبات ما بني الدول، واإلرشاف الخارجي، واملالحقات القضائية عىل جرائم الحرب.

ومع أنَّ القانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان ينطبقان يف آن واحد، فإنَّ العالقة بني قواعدهما يف مجاالت 

معيَّنة تختلف باختالف السياق. ففيما يتعلق بتنظيم سري القتال، عىل سبيل املثال، يمكن إعطاء القانون الدويل 

مة خصيصاً لظروف  اإلنساني األسبقية باعتباره القانون األكثر تحديداً )القانون املتخصص(،)38( ألنَّ قواعده مصمَّ

النزاع االستثنائية، عىل عكس القانون العام لحقوق اإلنسان، الذي ينطبق أيضاً يف وقت السلم. ويهدف مبدأ القانون 

املتخصص إىل حل التنازع املحتمل بني القواعد يف مختلف مجاالت القانون. ويف “الفتوى املتعلقة باألسلحة النووية”، 

قدَّمت محكمة العدل الدولية هذا املثال:

فاً من حياته ينطبق أيضاً يف وقت القتال. بيد أنَّ تقرير    “من حيث املبدأ فإنَّ حقَّ الشخص يف أن ال يحرم تعسُّ

املسلح  النزاع  يف  الساري  القانون  أي  املتخصص،  القانون  إىل  يعود  الحياة  من  في  التعسُّ الحرمان  هو  ما 

وهدفه تنظيم سري القتال. وهكذا فإنه ال يمكن معرفة ما إذا كان فقدان حياة ما، من جراء استخدام سالح 

فيًّا من الحياة يتعارض مع أحكام املادة 6 من ]العهد الدويل الخاص  معنيَّ يف الحرب، ليعترب حرماناً تعسُّ

من  باالستنتاج  وليس  املسلح،  النزاع  يف  الساري  القانون  إىل  بالرجوع  إالَّ  والسياسية[،  املدنية  بالحقوق 
أحكام العهد نفسه.”)39(

فيًّا” غري قانوني من الحياة  ومن ثم، فإنَّ القتل املرشوع بموجب القانون الدويل اإلنساني لن يكون حرماناً “تعسُّ

بموجب قانون حقوق اإلنسان - عىل سبيل املثال، عندما يهاجم مقاتل مقاتالً آخر ولكنه يُراعي مبادئ القانون 

األسلحة.  املفروضة عىل  الحرب وأساليبها والقيود  والتناسب وقواعد وسائل  التمييز  املتمثلة يف  اإلنساني  الدويل 

ومن جهة أخرى، قد يشكِّل انتهاك القانون الدويل اإلنساني أيضاً انتهاكاً لحق اإلنسان يف الحياة، مما يتيح سبل 

انتصاف فردية.

في” بموجب قانون حقوق اإلنسان.)40( ومع أنَّ االحتجاز  ويمكن قول اليشء ذاته بشأن التحرُّر من االحتجاز “التعسُّ

الدويل  القانون  قواعد  فإنَّ  السلم،  وقت  يف  عادة  به  يُسمح  ال  أنهم خطرون  يُزعم  الذين  للمدنيني  اإلداري  األمني 

فيًّا” بموجب قانون حقوق  اإلنساني تسمح بهذا االحتجاز يف حاالت النزاع املسلح الدويل، مما يثبت أنه ليس “تعسُّ

ا كان القانون الدويل اإلنساني ال ينظم أسباب االحتجاز وإجراءاته يف حاالت النزاع املسلح  اإلنسان. ويف املقابل، لمَّ

قوانني وممارسات  لتنظيم  املتخصص  القانون  باعتباره  ينطبق  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  فإنَّ  الدويل،  غري 

االحتجاز الوطنية.

وثمة مثال آخر يتعلق بمحاكمة املجرمني. فمع أنَّ قانون حقوق اإلنسان ينصُّ يف العادة عىل أن تكون املحاكمة أمام 

محكمة مدنية، إالَّ أنه يسمح باستثناءات بحيث تكون املحاكمة أمام محاكم خاصة أو عسكرية عندما تستدعي ذلك 

ظروف قاهرة؛ ومن هذه الظروف الحاالت التي يسمح فيها القانون الدويل اإلنساني بمحاكمة املدنيني يف األرايض 

ومحايدة  مستقلة  املحكمة  دامت  )ما  االحتالل  سلطة  ضد  أمنية  جرائم  الرتكابهم  عسكرية  محاكم  أمام  املحتلة 

وتضمن محاكمة عادلة(.

)37(  الفتوى املتعلقة باألسلحة النووية ]الفقرة 25[؛ والفتوى بشأن الجدار اإلرسائييل ]الفقرة 106[.

)38(  املرجع نفسه.

)39(  الفتوى املتعلقة باألسلحة النووية ]الفقرة 25[.

)40(  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 9.



1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  20 |  النميطة 

ويف الفتوى املتعلقة بالجدار اإلرسائييل، أشارت محكمة العدل الدولية كذلك إىل أنَّ هنالك ثالث عالقات محتملة بني 

الدويل  القانون  عىل  تماماً  تقترص  أن  يمكن  الحقوق  “فبعض  اإلنسان:  حقوق  وقانون  اإلنساني  الدويل  القانون 

اإلنساني؛ وبعض الحقوق يمكن أن تقترص تماماً عىل قانون حقوق اإلنسان؛ غري أنَّ هناك حقوقاً أخرى يمكن أن 
تدخل ضمن هذين الفرعني من القانون الدويل عىل حد سواء”.)41(

ا القانون الدويل اإلنساني أو قانون حقوق اإلنسان حرصاً عىل مسألة ما، لن ينشأ أيُّ  ويف الحاالت التي يرسي فيها إمَّ

ن قانون حقوق اإلنسان قواعد محدَّدة بشأن األسلحة أو الجماعات املسلحة  تنازع مبارش. فعىل سبيل املثال، ال يتضمَّ

من غري الدول، بينما ال يتناول القانون الدويل اإلنساني الحقَّ يف التصويت أو حفظ األمن. كما أنَّ قانون حقوق 

اإلنسان أوسع نطاقاً بكثري فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وعندما ينظم كال الفرعني مسألة ما، لن ينشأ يف معظم الحاالت أيُّ تضارب ألنَّ كال الفرعني يتشاركان يف األهداف 

فيما يتعلق بالحقِّ يف محاكمة  ا أدنى مماثالً  اإلنسانية. فعىل سبيل املثال، يحظر الفرعان التعذيب، ويضعان حدًّ

ره يف  ان عىل الحد األدنى الذي يجب توفُّ ان عىل وجوب معاملة املحتجزين معاملة إنسانية كما ينصَّ عادلة،)42( وينصَّ

ظروف االحتجاز. كما ينصُّ الفرعان عىل أن تكون املحاكمة الجنائية أمام محكمة مستقلة ونزيهة تُطبِّق معايري 

املحاكمة العادلة.

وال تكون هناك حاالت تنازع مبارش إالَّ يف بعض األحيان. فعىل سبيل املثال، يشرتط قانون حقوق اإلنسان عموماً 

ة”  اإلنساني ال يشرتط سوى مراجعة من قبل هيئة “مختصَّ الدويل  القانون  لكنَّ  مراجعة قضائية لالحتجاز،)43( 

)ولكن ليس بالرضورة محكمة( لالحتجاز اإلداري للمدنيني أو أرسى الحرب يف النزاعات الدولية. ولقواعد القانون 

الدويل اإلنساني فعالً األسبقية عىل معايري حقوق اإلنسان بقدر التضارب املوجود بينهما.

وتويص مقرِّرة األمم املتحدة الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

اإلنسان  حقوق  قانون  بني  بالتفاعل  يتعلق  فيما  هجيناً  أو  مختلطاً  يكون  منهجي”  تكاميل  “أسلوب  باتباع 

والحالة  السياق  حسب  القانون،  من  الفرعني  كال  تطبيق  إىل  السعي  يعني  وهذا  اإلنساني.  الدويل  والقانون 

دين، بدالً من مجرد اعتبار هذا الفرع أو ذاك من فروع القانون هو الفرع الذي له الغلبة عىل الفرع اآلخر  املحدَّ

يف حالة نشوب نزاع.

)41(  الفتوى بشأن الجدار اإلرسائييل، الفقرة 106.

املشرتكة؛   3 املادة   ،)48088 الرقم   ،2716 املجلد  املعاهدات،  مجموعة  املتحدة،  )األمم   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  )42(  انظر 

والربوتوكول األول التفاقيات جنيف )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1125، الرقم 17512(، املادة 75؛ والعهد الدويل الخاص 
بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 14.

)43(  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 9، الفقرة 4.
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املشتبه  ة( ضد  املسريَّ )الطائرات  املأهولة  الجوية غري  األنظمة  أضواء  استخدام 
إرهابية أعماالً  ارتكابهم  يف 

و“الطائرات  القذائف  منها  بطرائق  إرهابيني  كونهم  يف  للمشتبه  املستهدف”  “القتل  إىل  مختلفة  دول  لجوء  إنَّ 
العملية بني قانون حقوق اإلنسان والقانون  الناحية  التفاعل من  د  املأهولة يبنيِّ مدى أهمية وتعقُّ ة” غري  املسريَّ
الدويل اإلنساني يف مجال مكافحة اإلرهاب. وقد قدَّم املقرِّر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء 

فاً تعريفاً عمليًّا لهذه الظاهرة: أو بإجراءات موجزة أو تعسُّ

الدول  جانب  من  القاتلة  للقوة  والرتصد  اإلرصار  سبق  مع  املقصود  االستخدام  هو  املستهدف    “القتل 
أو عمالئها الذين يترصفون تحت مظلة القانون، أو من جانب جماعة مسلحة منظمة يف نزاع مسلح، ضد 

فرد محدَّد غري محتجز شخصيًّا لدى الفاعل.”)أ(

ر، أو عمليات إنفاذ القانون  د أو العريض أو املتهوِّ ويمكن التمييز بني القتل املستهدف وعمليات القتل غري املتعمَّ
التي تنطوي عىل استخدام القوة دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن اآلخرين.

وكما الحظت املقرِّرة الخاصة يف تقريرها الصادر يف آب/أغسطس 2020، يمتلك ما ال يقل عن 102 من البلدان 
ة مسلحة أو هي بصدد اشرتائها.)ب( ة نشطة، ويمتلك نحو 40 بلداً طائرات مسريَّ طائرات عسكرية مسريَّ

اإلنسان.  لقانون حقوق  العامة  القواعد  وتنطبق  املستهدف؛  القتل  عمليات  بشأن  دويل خاص  قانون  يوجد  وال 
ويجب أن تمتثل عمليات القتل املستهدف يف النزاعات املسلحة لقواعد القانون الدويل اإلنساني املتعلقة بتنظيم 
هة ضد هدف عسكري،  أنها موجَّ أي  النميطة(،  الثالث من هذه  الفصل  مناقشتها يف  )ترد  القتال  سري عمليات 
وتتجنَّب إيقاع خسائر مفرطة يف األرواح يف صفوف املدنيني، وتستخدم أسلحة وأساليب مرشوعة. ويف هذا السياق، 

انتقدت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان دوالً لألسباب التالية:

	الهجمات غري الرضورية وغري املتناسبة التي أسفرت عن مقتل مدنيني، بما يف ذلك عدم محاولة اعتقال  	•  
أشخاص يف األرض املحتلة والتحقيق بشكل مستقل يف االنتهاكات املزعومة؛)ج(

التفسريات غري الواضحة ملن هو مقاتل أو مدني مشارك مبارشة يف أعمال قتالية؛)د( 	•  

عدم كفاية التدابري الوقائية لتجنُّب وقوع خسائر يف األرواح يف صفوف املدنيني؛ 	•  

ا للنطاق الجغرايف للنزاع املسلح )أي أنَّ ذلك النطاق يتجاوز أرايض الدولة  	التعريفات الفضفاضة جدًّ 	•  
التي يجري فيها نزاع مسلح غري دويل(.

العسكرية عىل أرايض دولة أخرى باعتباره  الدولة للقوة  يُقدَّم تربير منفصل الستخدام  وباإلضافة إىل ذلك، قد 
ممارسة للحق الوطني يف الدفاع عن النفس بموجب ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل العريف. وبموجب ذلك 
القانون، ال يمكن تربير الدفاع عن النفس إالَّ إذا كان التهديد اإلرهابي يرقى يف خطورته إىل درجة “هجوم مسلح” 
أو كان يمثل هجوماً مسلحاً وشيكاً )مع أنَّ الدفاع االستباقي عن النفس مثري للجدل(. ويف هذا السياق، أعربت 
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التفسري غري الواضح ملا يشكل “تهديداً وشيكاً”، والتعلل بذلك لتربير 
عمليات القتل املستهدف.)ه( وأكدت أنَّ اللجوء إىل القوة العسكرية يف الدفاع الوطني عن النفس يجب أن يمتثل 

دائماً للقانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.

ان معنيَّان بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً تقارير  ص مقرِّران خاصَّ وقد خصَّ
ة يف عمليات القتل املستهدف يف عامي 2010 و2020 عىل التوايل. فكما ورد يف تقرير  عن استخدام الطائرات املسريَّ
عام 2020، عندما يحدث هجوم خارج سياق نزاع مسلح وال يكون ذلك وفقاً للدفاع الوطني عن النفس، يظل 
قانون حقوق اإلنسان سارياً: والسؤال املطروح هو ما إذا كان القتل خياراً ال مناص منه ومالذاً أخرياً، للحماية من 

تهديد وشيك للحياة.)و(

وكما ورد يف تقرير عام 2010، أدَّى استخدام عمليات القتل املستهدف إىل طمس وتوسيع حدود األطر القانونية. 
فالدول لم تُحدِّد يف كثري من األحيان األسس القانونية لعمليات القتل والضمانات املعمول بها والهويات واألسباب 

املوضوعية الستهداف من ُقتلوا.)ز(
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انتهاكات الدول لحقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب هاء- 

مكافحة  سياق  يف  عكسية  نتائج  إىل  تؤدي  اإلنسان  لحقوق  الدول  انتهاكات  تجعل  التي  األسباب  من  عدد  هناك 

تهيِّئ  أن  الدول لإلرهاب؛ و)ب( يمكن  العالية يف تصدي  املهنية واألخالق  الروح  )أ( تقوِّض  أنها:  اإلرهاب، وهي 

الظروف التي تقود إىل مزيد من اإلرهاب؛ و)ج( يمكن أن تقوِّض فعالية إنفاذ القانون؛ و)د( يمكن أن تقوِّض آفاق 

التعاون القانوني الدويل )بما يف ذلك تسليم املجرمني واملساعدة املتبادلة(.

الروح املهنية واألخالق العالية  -1

إنَّ احرتام حقوق اإلنسان يف مواجهة اإلرهاب هو عني الصواب. ففيما يتعلق باألفراد، من الصواب أخالقيًّا معاملة 

املهنية  الروح  عن  أيضاً  تنمُّ  املعاملة  وهذه  تمييز.  دون  واالحرتام،  اإلنسانية  الكرامة  أساس  عىل  الناس  جميع 

د قيم املجتمع املحيل  واملسؤولية والنزاهة التي تتحىلَّ بها أجهزة إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية، وهذا يجسِّ
ويخدمها، ويعزِّز ثقة الجمهور وتعاونه، ويقدِّم مثاالً إيجابيًّا يحتذي به اآلخرون.)44(

ه إىل الرشطة،  )44(  مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون: دليل للمدربني بشأن حقوق اإلنسان موجَّ

سلسلة التدريب املهني رقم 5/اإلضافة 2 )2002(، الصفحة 26؛ انظر أيضاً مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون، 
مرفق قرار الجمعية العامة 169/34، املادة 1.

ولم تكن هناك أيضاً آليات محاسبة من أجل الضحايا، وذلك ألسباب منها الرسية التي تكتنف العديد من الهجمات 
ة وما نتج عنها من خسائر برشية.)ح( ومن أجل تعزيز املساءلة عن عمليات القتل املستهدف،  بالطائرات املسريَّ
فاً بأن تقوم الدول  يويص املقرِّر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّ

بما ييل:

	اإلفصاح علناً عن القواعد الدولية التي تعرتف تلك الدول بأنها تأذن بالقتل املستهدف؛ 	•  

	تحديد الضمانات اإلجرائية لكفالة االمتثال للقانون الدويل وسبل االنتصاف عىل االنتهاكات؛ 	•  

	اإلشارة إىل ما إذا كانت دولة أخرى قد وافقت عىل أيِّ عمليات قتل مستهدف عىل أراضيها؛ 	•  

	الكشف علناً عن عدد املدنيني الذين قتلوا من جراء ذلك؛)ط( 	•  

ة.)ي( 	التحقيق يف جميع مزاعم الوفيات غري املرشوعة التي لها صلة باستخدام طائرات مسريَّ 	•  

A/HRC/14/24/Add.6، الفقرة 1. )أ( 

A/HRC/44/38، الفقرة 7. )ب( 

.CCPR/C/ISR/CO/3 )ج( 

CCPR/C/USA/CO/4، الفقرة 9 ]أيضاً بشأن النقطتني التاليتني[. )د( 

CCPR/C/USA/CO/4، الفقرة 9. )ه( 

A/HRC/44/38، الفقرة 35. )و(  

A/HRC/14/24/Add.6، الفقرة 3. )ز(  

A/HRC/44/38، الفقرة 22. )ح(  

)ط(  A/HRC/14/24/Add.6، الفقرة 93.

)ي(  A/HRC/44/38، الفقرة 85.
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ويجب أن يكون احرتام حقوق اإلنسان يف الواقع أحد العنارص الرئيسية التي تميِّز ردود فعل الحكومات عىل األعمال 

اإلرهابية عن أعمال اإلرهابيني. وكما قال األمني العام السابق كويف عنان:

ا نحن فيجب علينا أالَّ نغفل عن مسؤوليتنا أمام املواطنني يف كل    “إنَّ اإلرهابيني ال يخضعون ملساءلة أحد. أمَّ

بحقوق  أبداً  املساس  اإلرهاب، عىل عدم  الحرب عىل  أن نحرص، ونحن نخوض  العالم. فمن واجبنا  أرجاء 

الوازع  والتخيل عن  بلوغ واحد من مراميهم.  نا لإلرهابيني  قد يرسَّ ذلك، سنكون  فعلنا  فإن نحن  اإلنسان. 

األخالقي القوي من شأنه أن يثري التوتُّر والحقد عىل الحكومات وسوء الظن بها يف أوساط فئات السكان التي 
يقصدها اإلرهابيون تحديداً لتجنيد أتباعهم.”)45(

انتهاكات حقوق اإلنسان يمكن أن تكون ظروفاً تؤدي إىل اإلرهاب  -2

ع بانتهاكات حقوق اإلنسان لتربير اإلرهاب. غري أنه ما من شك يف أنَّ هذه االنتهاكات هي من بني  ال يمكن التذرُّ

الظروف التي تثري التوتُّر والكراهية واالستبعاد وعدم الثقة بالحكومات. وتهدف جماعات إرهابية كثرية إىل إثارة 

الكراهية تجاه الحكومات، ومن خالل اللجوء إىل انتهاكات للحقوق مثل التعذيب أو املحاكمة الجائرة أو االحتجاز 

ل الحكومات تحقيق أحد أهداف اإلرهابيني. ويمكن أن تصبح انتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما  غري القانوني، تسهِّ

تلك التي تُرتكب باسم مكافحة اإلرهاب، “وسيلة التجنيد” األكثر فعالية للجماعات اإلرهابية.

ومنذ أن بدأت الجمعية العامة مناقشة اإلرهاب يف مطلع السبعينات،)46( يساور العديد من الدول القلق إزاء الحاجة 

تربيراً  وال  عذراً  اإلرهاب  إىل  تؤدي  التي  العوامل  فهم  يمثِّل  وال  لإلرهاب ومعالجتها.  الجذرية  األسباب  تحديد  إىل 

تدابري  تحديد  أجل  من  العوامل  هذه  يف  النظر  الرضوري  من  ذلك،  ومع  املدنيني؛  العشوائي ضد  العنف  ملمارسة 

التصدي املناسبة والحد من انتشار اإلرهاب.

د  وتحدِّ الحالة.  بحسب  الردُّ  يكون  ما  وكثرياً  اإلرهاب،  يف  تسهم  التي  العوامل  بشأن  ومتباينة  كثرية  آراء  وهناك 

“الظروف  عام،  بشكل   )47(،2006 عام  يف  العامة  الجمعية  وضعتها  التي  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  االسرتاتيجية 

: املؤدية إىل انتشار اإلرهاب” عىل أنَّ

  “من بينها، عىل سبيل املثال ال الحرص، الرصاعات الطويلة األمد التي لم تَُحلَّ بعد، وتجريد ضحايا اإلرهاب، 

اإلنسان، والتمييز عىل  القانون وانتهاكات حقوق  إنسانيتهم، وغياب سيادة  بجميع أشكاله ومظاهره، من 

أساس االنتماء العرقي والوطني والديني، واالستبعاد السيايس، والتهميش االجتماعي واالقتصادي، واالفتقار 

إىل الحكم الرشيد، مع التسليم بأنه ال يمكن أن تشكِّل أيٌّ من هذه الظروف ذريعة أو تربيراً ألعمال اإلرهاب…”

وأفاد املقرِّر الخاص املعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب بما ييل:

  “بينما ال توجد أدلة علمية عىل وجود صلة سببية بني املظالم االقتصادية واالجتماعية وأعمال اإلرهاب، يمكن 

خ  إثبات أنَّ أنماط االرتباط توحي بأنَّ املجتمعات املتَّسمة بهذه املظالم وباإلقصاء التعليمي تولِّد غالباً أو تفرِّ
اإلرهابيني.”)48(

)A/59/2005  )45، الفقرة 94.

)46(  يف عام 1972، استُهلَّت دراسة عن “األسباب الكامنة وراء تلك األشكال من اإلرهاب وأعمال العنف أال وهي البؤس واإلحباط 

 ،A/9028( )1973( والشعور بالظلم واليأس”. ولالطِّالع عىل مناقشة األسباب، انظر تقرير اللجنة املخصصة املعنية باإلرهاب الدويل
الفقرة 26(، وتقرير اللجنة املخصصة لصياغة اتفاقية دولية ملناهضة أخذ الرهائن، )A/34/39( )1979، الفقرة 38(.

)47(  انظر قرار الجمعية العامة 288/60.

 A/HRC/6/17( تقرير املقرِّر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب  )48(

وCorr.1، الفقرة 64(.
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وتنصُّ اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة باإلجماع يف عام 2006، 

اإلرهاب وحماية حقوق  فعالة ملكافحة  تدابري  “اتخاذ  أنَّ  الحني، عىل  ذلك  تُجدَّد كل سنتني منذ  انفكَّت  ما  والتي 

اإلنسان هدفان ال يتعارضان، بل متكامالن ويعزِّز كل منهما اآلخر”.49 كما الحظ مجلس األمن أنَّ “فعالية تدابري 

الن ويعزِّزان بعضهما بعضاً، ويشكِّالن جزءاً أساسيًّا من أيِّ جهود  مكافحة اإلرهاب واحرتام حقوق اإلنسان يكمِّ
ناجحة ملكافحة اإلرهاب”.)50(

ومن ثمَّ، تُلزم االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب الدول باتخاذ مجموعة من التدابري ملعالجة الظروف املؤدية إىل 

اإلرهاب. ومن بني هذه التدابري التشجيع عىل حل النزاعات؛ والحوار بني الحضارات واألديان والثقافات؛)51( وتعزيز 

ثقافة السالم والعدالة والتنمية والتسامح؛ ومنع وحظر التحريض عىل اإلرهاب؛)52( وتحقيق التنمية والقضاء عىل 

الفقر؛ والسعي إىل اإلدماج االجتماعي؛ ودعم سيادة القانون وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد؛ ومساعدة ضحايا 
اإلرهاب. كما أوصت أجهزة األمم املتحدة بمكافحة الخطاب اإلرهابي.)53(

وسلَّطت والية املقرِّر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

الضوء عىل العديد من األمثلة عىل التدابري العملية التي يمكن للدول اتخاذها ملعالجة الظروف املؤدية إىل اإلرهاب فيما 

)49(  انظر قرار الجمعية العامة 288/60، القسم الرابع.

)50(  انظر قرار مجلس األمن 1963 )2010(، الفقرة 10.

)51(  انظر قرار مجلس األمن 1624 )2005(، الفقرة 3.

)52(  املرجع نفسه، الفقرة 1.

)53(  انظر قرار مجلس األمن 2354 )2017(.

العنيف التطرف  ملنع  العام  األمني  أضواء  خطة عمل 

غالباً ما تتفاعل انتهاكات حقوق اإلنسان مع املشاكل الهيكلية األساسية املتعلقة بالحوكمة وسيادة القانون، كما 

أوضح األمني العام يف تقريره لعام 2015:

وثقافة  والفساد  الديمقراطية  قصور  وأوجه  اإلدارة  سوء  يطبعها  بيئة  يف  االزدهار  إىل  العنيف  التطرُّف  “يميل 

اإلدارة  يمتزج سوء  أو وكالؤها. وعندما  الدولة  ترتكبها  التي  املرشوعة  السلوكيات غري  العقاب عىل  من  اإلفالت 

بالسياسات القمعية واملمارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان وسيادة القانون، تميل قوة ُمغريات التطرف العنيف 

املجال  الدولة  أمن  باسم  تُرتَكب  التي  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  انتهاكات  تُفسح  أن  ويمكن  التزايد.  إىل 

للتطرف العنيف بتهميش األفراد وتنفري فئات هامة، فتدفع بذلك املجتمعات إىل تأييد أفعال الجماعات املتطرفة 

العنيفة والتعاطف معها واملشاركة فيها. وتحاول الجماعات املتطرفة العنيفة بنشاط أيضاً أن تستغل القمع الذي 

تمارسه الدولة وغريه من املظالم يف رصاعها ضد الدولة. وبالتايل يبدو أنَّ الحكومات التي تلجأ إىل التدابري األمنية 

القمعية الغليظة التي تنتهك حقوق اإلنسان وسيادة القانون، مثل تصنيف فئات معيَّنة من السكان واستخدام 

الجماعات  لديها  تكثر  التي  الحكومات  هي  مطوَّلة،  لفرتات  الطوارئ  حالة  وإعالن  االقتحامية  املراقبة  تقنيات 

املتطرفة العنيفة. ويزيد الرشكاء الدوليون الذين يتورطون يف مثل هذه األفعال الحكومية يف إفساد ثقة الناس يف 
رشعية النظام الدويل ككل.”)أ(

)أ( A/70/674، الفقرة 27.
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يتعلق بحقوق اإلنسان: فقد سعت تونس إىل التصدي للتهميش واالستبعاد والفقر بتعزيز النمو االقتصادي، وإدماج 

الفئات الضعيفة من السكان يف االقتصاد، وتقديم مساعدة خاصة إىل أفقر الناس؛)54( واتخذت إسبانيا تدابري ملنع 

كراهية األجانب، وتحسني إدماج الجاليات املسلمة، وتعزيز وحماية الحرية الدينية؛)55( وأدرجت أملانيا يف برامجها 
للمساعدة اإلنمائية عنرصاً ملعالجة الظروف الهيكلية املؤدية إىل اإلرهاب.)56(

النشاط  

قد  تكون  أن  يمكن  منطقتك  أو  بلدك  يف  اإلرهاب  ملكافحة  تدابري  أو  قوانني  أيِّ  يف  التفكري  تستطيع  ↙  هل 
أسهمت عن غري قصد يف انتشار اإلرهاب؟

↙  كيف يمكن تعديل تلك التدابري للحد من عواقبها السلبية غري املقصودة؟

↙  كيف يمكن لتدابري حماية وإعمال حقوق اإلنسان يف بلدك ومنطقتك أن تُسهم يف معالجة الظروف املؤدية 
إىل اإلرهاب؟

انتهاكات حقوق اإلنسان تقوِّض فعالية إنفاذ القانون  -3

إنَّ انتهاكات حقوق اإلنسان التي تُسلَّط عىل املشتبه يف أنهم إرهابيون أو عىل غريهم تنذر بجعل الرشائح السكانية 

السكان.  من  األخرى  الرشائح  أو  السلطات  من  تنفر  تظلُّماتهم  تمثِّل  أنها  اإلرهابية  الجماعات  تدَّعي   التي 

املعلومات للرشطة  أهم مصادر  شة من قبُل هم من بني  األحيان مهمَّ التي هي يف كثري من  الرشائح  وأفراد هذه 

وخططهم.  اختبائهم  وأماكن  اإلرهابيني  هويات  املعلومات  تلك  ومن  اإلرهابية،  األنشطة  عن  األمنية  واألجهزة 

فعندما يهيمن انعدام الثقة، بل وحتى الكراهية، عىل العالقة بني الرشطة وهذه الرشائح السكانية، يلحق رضر 

جسيم بقدرة الحكومة عىل كشف املؤامرات اإلرهابية وتعطيل الجماعات ومنع الهجمات اإلرهابية والتحقيق يف 

األعمال اإلرهابية.

ويمكن النتهاكات حقوق اإلنسان أيضاً أن تقوِّض جهود مكافحة اإلرهاب بطرائق أرسع وملموسة بشكل أكرب. فعىل 

سبيل املثال، ال تقبل املحاكم األدلة املستندة إىل معلومات يُحَصل عليها بواسطة التعذيب. وباإلضافة إىل ذلك، قد 

ال تُقبَل املعلومات التي يُحَصل عليها بطرائق تفتيش أو مراقبة غري قانونية، مما يقوِّض مالحقة اإلرهابيني قضائيًّا 

ومساءلتهم. فاالعتقاالت الجماعية غري القانونية، القائمة عىل شكوك مبهمة، تُقيِّد دون داع موارد التحقيق الشحيحة 

ل الطاقات عن استهداف املشتبه فيهم الحقيقيني. واملحاكمات الجائرة تنطوي عىل خطر إدانة األبرياء ورصف  وتحوِّ

االنتباه عن مالحقة مرتكبي العنف الحقيقيني.

 )54(  بعثة إىل تونس: تقرير املقرِّر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

)A/HRC/16/51/Add.2، الفقرة 55(.

)55(  بعثة إىل إسبانيا: تقرير املقرِّر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

)A/HRC/10/3/Add.2، الفقرة 49(.

 ،A/HRC/6/17( تقرير املقرِّر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب  )56(

الفقرتان 67 و68(.
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انتهاكات حقوق اإلنسان تقوِّض التعاون الدويل عىل مكافحة اإلرهاب  -4

يمكن أن تحول انتهاكات حقوق اإلنسان يف إحدى الدول دون تعاون دول أخرى معها يف مجال مكافحة اإلرهاب. 

ومن االلتزامات البارزة يف هذا الصدد مبدأ عدم اإلعادة القرسية )ترد مناقشته يف الفصل الثاني من هذه النميطة(، 

الذي يحظر عىل الدول تسليم األفراد إىل دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب جوهرية لالعتقاد بأنهم سيتعرَّضون 

في  لخطر التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء أو النتهاكات خطرية أخرى لحقوق اإلنسان، مثل االحتجاز التعسُّ

أو الحرمان من محاكمة عادلة. فالحكومة التي تلجأ إىل التعذيب، أو تسمح باستخدام األدلة التي يُحَصل عليها 

بواسطة التعذيب يف اإلجراءات القانونية،)57( ستالقي صعوبات كبرية يف أن يُستجاب لطلبها بشأن تسليم املشتبه يف 

التحقيقات  لدعم  املتبادلة  القانونية  املساعدة  عىل  الحصول  يف  صعوبات  أيضاً  تواجه  قد  وهي  إرهابيون.  أنهم 

واملحاكمات وغري ذلك من أشكال التعاون.

كما أنَّ الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام ُملَزمة قانوناً أيضاً بتطبيق مبدأ عدم اإلعادة القرسية كذلك خشية فرض 

عقوبة اإلعدام. وترفض دول كثرية منها أيضاً تبادل املساعدة القانونية عندما يكون هناك احتمال أن يؤدي ذلك إىل 

فرض عقوبة اإلعدام. وعالوة عىل ذلك، فإنَّ التعاريف الفضفاضة أو الغامضة بشكل مفرط للجرائم اإلرهابية يف 

ف يف توجيه تهم اإلرهاب  القانون الوطني )التي تتناقض مع مبدأ الرشعية من مبادئ حقوق اإلنسان(،)58( أو التعسُّ

ني السياسيني غري العنيفني )الذي هو أيضاً مخالف لقانون حقوق اإلنسان(، ستشكِّل يف كثري من الحاالت  إىل املنَشقِّ

عقبة أمام الحصول عىل التعاون الدويل.

إرهابية أعماالً  ارتكابهم  يف  املشتبه  ونقل  القرسية  اإلعادة  األدوات  عدم 

اإلنسان  حقوق  اإلرهاب،  مكافحة  عىل  القانوني  التدريب  منهاج  نمائط  من   4 النميطة  من   7 الفصل  يتناول 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/( لإلرهاب  للتصدي  الجنائية  العدالة  وتدابري 
Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf( بالتفصيل مبدأ 

إرهابية  أعماالً  ارتكابهم  يف  املشتبه  نقل  أشكال  من  وغريه  املجرمني  تسليم  عىل  املطبَّق  القرسية  اإلعادة  عدم 

بارتكابها. أو املدانني 

ويناقش الفصل الثاني من هذه النميطة مبدأ عدم اإلعادة القرسية باعتباره أحد مبادئ القانون الدويل لالجئني 

وحقوق اإلنسان.

وباإلضافة إىل ذلك، ينصُّ القانون الدويل عىل عدم تقديم الدول العون أو املساعدة إىل الدول األخرى يف ارتكاب 

التعاون عندما يكون هناك احتمال أن تتواطأ سلطاتها  انتهاكات لحقوق اإلنسان.)59( فالدولة يجب أن ترفض 

التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  يف  العسكريني(  أو  األمن  أو  االستخبارات  أو  القانون  إنفاذ  موظفي  قبيل  )من 

ترتكبها دولة أخرى.

وهناك عدد متزايد من الدول لديها ترشيعات أو سياسات تحظر تزويد الدول التي تفيد التقارير بأنها ترتكب 

انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان باألسلحة وغريها من معدات الرشطة أو الجيش والتدريب. ويمكن أن تصبح 

)57(  هذا محظور بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )قرار 

الجمعية العامة 46/39، املادة 15(.

)58(  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 15.

)59(  لجنة القانون الدويل، مشاريع مواد بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليًّا )A/56/10، الفصل الرابع-هاء، 

املادة 16(.

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
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كبرية  عقبة  اإلرهاب  مكافحة  جهود  سياق  يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  فيه  تنترش  بلد  بأنه  البلد   سمعة 

مجال  يف  الحكومة  تبذلها  التي  للجهود  الحيوية  التقنية  واملساعدة  العسكرية  املعدات  عىل  حصوله  دون  تحول 

مكافحة اإلرهاب.

بموجب  الصادرات  تقييم  سياق  يف  اإلنسان  بحقوق  املحدقة  أضواء  املخاطر 
)2013()أ( األسلحة  تجارة  معاهدة 

تنظم معاهدة تجارة األسلحة تجارة األسلحة التقليدية، ومنها مثالً مركبات القتال املدرَّعة واملنظومات املدفعية 

من العيار الكبري واملروحيات الهجومية واألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، التي قد تحتاج إليها الحكومات 

التي تخوض رصاعاً مع الجماعات اإلرهابية املسلحة. وتتناول املعاهدة عىل وجه التحديد أثر عمليات نقل األسلحة 

يف حقوق اإلنسان.

وتحظر املادة 6 )3( من معاهدة تجارة األسلحة عىل الدول األطراف أن تأذن بأيِّ عملية لنقل أسلحٍة تقليدية “إذا 

كانت عىل علم وقت النظر يف اإلذن بأنَّ األسلحة أو األصناف ستُستخدم يف ارتكاب جريمة إبادة جماعية، أو جرائم 

هة ضد أهداف مدنية أو ضد  ضد اإلنسانية، أو مخالفات جسيمة التفاقيات جنيف لعام 1949، أو هجمات موجَّ

مدنيني يتمتعون بالحماية بتلك الصفة، أو جرائم حرب أخرى عىل النحو الوارد تعريفه يف االتفاقات الدولية التي 

تكون طرفاً فيها.”

وحتى إذا لم تكن عمليات النقل محظورة بموجب املادة 6، فإنه يجب عىل الدول األطراف أن تبذل العناية الواجبة 

الدول  تقيِّم  أن  )1( )ب( عىل   7 املادة  أخرى. وتنصُّ  أسلحة  نقل  بعمليات  اإلذن  قبل  اإلنسان  يف مجال حقوق 

للقانون  خطري  انتهاك  تيسري  أو  الرتكاب  استخدامها  احتمال  التقليدية،  األسلحة  بتصدير  اإلذن  قبل  األطراف، 

التقييم  هذا  إجراء  بعد  املصدِّرة،  الطرف  الدولة  رأت  وإذا  اإلنسان.  لحقوق  الدويل  القانون  أو  اإلنساني  الدويل 

رة، أنَّ هناك احتماالً كبرياً أن تحدث انتهاكات لحقوق اإلنسان، “وجب عىل الدولة  والنظر يف تدابري التخفيف املتوفِّ

الطرف املصدِّرة أالَّ تأذن بالتصدير.” )املادة 7 )3((.

.)A/HRC/35/8( انظر أيضاً مجلس حقوق اإلنسان، التقرير عن تأثري عمليات نقل األسلحة عىل التمتُّع بحقوق اإلنسان )أ(

 واو-  مثاالن عىل تأثري اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب يف حقوق محدَّدة 
من حقوق اإلنسان

إنَّ دراسة العالقة بني تدابري مكافحة اإلرهاب وكامل نطاق حقوق اإلنسان تتجاوز نطاق هذا املنهاج التدريبي. 

ني، هما: الحق يف الحياة والحق يف التعليم. وهناك أدوات عديدة، بعضها  ويناقش القسم واو، عىل سبيل املثال، حقَّ

ر تحليالً وإرشاداً فيما يتعلق بالحقوق والحريات األخرى يف سياق مكافحة اإلرهاب،  مذكور يف نهاية هذا الفصل، توفِّ

ومنها، عىل وجه الخصوص، ما يتعلق بإقامة العدل.



1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  28 |  النميطة 

اإلرهاب ومكافحة  اإلرهاب  سياق  يف  الحياة  يف  أضواء  الحق 

يمكن أن تؤثِّر األعمال اإلرهابية وتدابري مكافحة اإلرهاب يف حق اإلنسان غري القابل لالنتقاص يف عدم حرمانه 

تعسفاً من الحياة. وتقتيض الواجبات الرئيسية املتعلقة بالحق يف الحياة أن تقوم الدولة بما ييل:

	العمل بشكل دؤوب عىل منع ومعاقبة عمليات القتل التعسفي التي يقوم بها موظفو الدولة والجهات  	•  
الفاعلة من غري الدول، بمن فيهم اإلرهابيون )وال سيما عندما تتلقى الدولة إنذاراً بهجوم قبل وقوعه(؛)أ(

	ضمان امتثال األطر القانونية التي تنظم استخدام القوة لقانون حقوق اإلنسان، وضمان تلقي موظفي  	•  

الدولة تدريباً كافياً عىل مرشوعية استخدام القوة؛

	ممارسة العناية املناسبة يف تخطيط وتنفيذ أيِّ عمليات قد تنطوي عىل استخدام القوة املميتة، بما يف ذلك  	•  
يف اختيار األسلحة واألساليب؛)ب(

	عدم أخذ الحياة إالَّ إذا كان ذلك: )أ( رضوريًّا للغاية يف الدفاع الشخيص عن النفس أو الدفاع عن اآلخرين  	•  

من تهديد وشيك بالقتل أو اإلصابة الخطرية؛)ج( و)ب( متناسباً، أي أنه ال ينبغي استخدام القوة بالقدر 

الذي يزيد عىل ما هو الزم لتجنُّب التهديد، وينبغي النظر أوالً يف الوسائل غري املميتة؛

	التحقيق يف جميع أعمال القتل، من أجل مالحقة الجناة قضائيًّا ومعاقبتهم حسب االقتضاء، وتوفري سبل  	•  
انتصاف فعالة، ومن بينها تعويض الضحايا.)د(

ا السياسات العامة الرامية إىل “إطالق النار لقتل” اإلرهابيني حال رؤيتهم، فهي تتعارض مع الحق يف الحياة،)ه(  أمَّ

خالفاً لحاالت النزاع املسلح، التي يمكن أن يجيز فيها القانون الدويل اإلنساني استهداف عضو يف جماعة مسلحة 

من غري الدول حتى إذا كان عضو الجماعة ال يشكِّل تهديداً وشيكاً.

اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 36: املادة 6 )الحق يف الحياة( )CCPR/C/GC/36، الفقرة 3(. )أ( 

 McCann, Farrell and Savage v United Kingdom, European Court of Human Rights, Application No. )ب( 

.91/18984, Judgment, 27 September 1995, p. 324

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، الفقرة 9 )انظر مؤتمر األمم  )ج( 

املتحدة الثامن املعني بمنع الجريمة ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمرب 1990: تقرير من إعداد األمانة 
العامة )منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الفصل األول، القسم باء(.

Baboeram-Adhin et al. v. Suriname, Human Rights Committee, Communication Nos. 146/1983 and 148– )د( 

.153/1983, para. 16

A/HRC/4/26، الفقرات 78-74. )ه( 

الرهائن)أ( أخذ  بشأن  النشاط  سيناريو 

سيطر خمسون عضواً يف جماعة مسلحة أدرجتها حكومة بلدك يف قائمة الكيانات اإلرهابية عىل مرسح كبري يف عاصمة 

خوا املرسح باملتفجرات. بلدك خالل عرض مسائي. واحتجزوا ما يقرب من 900 رهينة وقتلوا بعض الرهائن وفخَّ

وبعد ثالثة أيام من املفاوضات الفاشلة مع محتجزي الرهائن، اقرتح قائد القوات شبه العسكرية التابعة للرشطة أن 

يضع الرئيس خطة الستعادة السيطرة عىل املرسح وإطالق رساح الرهائن. وتستند الخطة إىل معلومات مؤكَّدة تفيد 

جون بالسالح وأنَّ مطالبهم غري واقعية، وأنَّ بعض الرهائن قد أُعدموا بالفعل وأنَّ ظروف الرهائن  بأنَّ املسلحني مدجَّ

املتبقني آخذة يف التدهور، أي أنَّ هناك خطراً حقيقيًّا وجسيماً ووشيكاً يهدِّد حياتهم.

واقرتح قائد القوات الخاصة ضخَّ الغاز إىل داخل املرسح لشلِّ حركة املسلحني والرهائن، ومن ثمَّ منع املسلحني من 

تفجري املتفجرات أو إيذاء الرهائن.
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واعرتف القائد بأنَّ الغاز قد يكون قاتالً، ولكن هناك فرصة كبرية للبقاء عىل قيد الحياة عند اإلنقاذ. وقال إنَّ خطته 

يعدمهم  أو  اإلرهاق  من  أو  بجراحهم  متأثرين  يموتوا  أن  قبل  الرهائن  لتحرير  الوحيدة  الواقعية  الفرصة  تتيح 

اإلرهابيون، والحيلولة دون حصول اإلرهابيني عىل مزيد من الدعاية من جراء الصدمة التي تخلفها أفعالهم.

التدابري  الزمن إلعداد مذكِّرة حول  ُمنحَت ساعة من  اإلنسان، وقد  الرئيس لشؤون حقوق  أنت كبري مستشاري 

الالزمة لضمان امتثال خطة القوات الخاصة لحقوق اإلنسان.

)أ( هذا السيناريو مستوحى من عملية االحتجاز الجماعي للرهائن يف مرسح دوبروفكا يف موسكو، التي حدثت يف عام 2002. وقد نظرت 

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف الجوانب املتعلقة بحقوق اإلنسان من عملية تحرير الرهائن، وذلك يف قضية فينوغنوف وآخرون ضد 
 Finogenov and Others v. Russia, European Court of Human Rights Judgment, Applications Nos.( روسيا 

.)18299/03 and 27311/03, 4 June 2012

التعليم: اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب والظروف املؤدية إىل اإلرهاب أضواء  الحق يف 

التعليم حق من حقوق اإلنسان ال غنى عنه إلعمال حقوق اإلنسان األخرى)أ( ألنه يعزِّز الفرص االقتصادية واملشاركة 

يف الحياة االجتماعية والسياسية وتحقيق الشخص لقدراته. ويجب عىل الدول أن تكفل أن يكون التعليم متاحاً بما 

ثقافيًّا وذا  الكفاية، وأن يسهل الحصول عليه ماديًّا واقتصاديًّا عىل أساس غري تمييزي، وأن يكون مقبوالً  فيه 

نوعية كافية، وقابالً للتكييف مع السياقات املختلفة واالحتياجات املتغرية. وهذا الحق غري قابل لالنتقاص، حتى 

يف حاالت الطوارئ. كما يحمي القانون الدويل اإلنساني الطالب واملعلمني )باعتبارهم مدنيني( واملدارس )باعتبارها 
أعياناً مدنية( يف النزاعات املسلحة ويضمن تعليم األطفال.)ب(

ويسلِّم املجتمع الدويل بأنَّ اإلرهاب وتدابري مكافحته يمكن أن يعوقا الحقَّ يف التعليم.)ج( فاإلرهاب يمكن أن يعطِّل 

هة إىل املدارس واملعلمني والتالميذ، ونتيجة لذلك قد تُغلق املدارس وقد  التعليم من خالل ما ييل: )أ( التهديدات املوجَّ

يخىش األطفال االلتحاق بها؛ و)ب( إساءة استخدام املدارس باستغاللها يف أغراض عسكرية؛ و)ج( حرمان البنات 

من التعليم )كما فعلت جماعة بوكو حرام وحركة الشباب وحركة طالبان مثالً(؛ و)د( استغالل املدارس لتلقني 

التطرُّف؛ و)ه( التجنيد القرسي لألطفال واسرتقاق الفتيات يف الجماعات اإلرهابية.

كما أنَّ تدابري مكافحة اإلرهاب التي هي غري رضورية أو غري متناسبة أو غري تمييزية يمكن أن تعطِّل التعليم. 

فكما ورد يف تقرير املقرِّر الخاص املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة 

ل يف سري عمل  والتدخُّ أن يكون ذلك رضوريًّا؛  أمنية دون  املدارس ألسباب  إغالق  التدابري  اإلرهاب، تشمل هذه 

املدارس الدينية أو مدارس األقليات أو يف املناهج الدراسية لتلك املدارس؛ وفرض واجبات غري مربَّرة عىل املعلمني 

عسكرية؛  أغراض  يف  باستغاللها  املدارس  استخدام  وإساءة  الثقة؛  انعدام  إىل  يؤدي  مما  طالبهم،  عن  لإلبالغ 

دين؛  والعمليات العسكرية أو عمليات الرشطة التي تلحق أرضاراً غري مربَّرة باملدارس؛ وعدم تعليم األطفال املرشَّ

دين.)د( مع العلم بأنَّ “إعالن املدارس اآلمنة” الحكومي الدويل  وتجنيد األطفال كرشطة مساعدة يف مخيمات املرشَّ

)2015( يُلزم الدول سياسيًّا بحماية الطالب واملعلمني واملدارس يف النزاعات املسلحة.

ويمكن أن يمثِّل عدم إعمال الدول للحق يف التعليم ظرفاً يفيض إىل اإلرهاب أو التطرف العنيف.

وقد حثَّ األمني العام، يف خطة عمله ملنع التطرف العنيف )2015(، الدول عىل التصدي لدوافع التطرف العنيف 

من خالل “ضمان التعليم الجيِّد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”، بما يتَّفق 

مع الهدف 4 من أهداف التنمية املستدامة،)ه( وعالوة عىل ذلك، وكما لوحظ يف تقرير املقرِّر الخاص اآلنف الذكر، 

ب  التعصُّ لرتويج  املدارس  استخدام  منع  عدم  أو  الجودة  املنخفض  التعليم  أو  باملدارس  االلتحاق  ضعف  فإنَّ 
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والتمييز الدينيني هي كلها عوامل تجعل األطفال والشباب عرضة للتلقني العقائدي من جانب الجماعات اإلرهابية، 
شأنها يف ذلك شأن استبعاد األقليات من التعليم.)و(

انظر العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادتني 13 و14؛ واتفاقية حقوق الطفل )قرار الجمعية العامة  )أ( 

25/44(، املادتني 28 و29؛ واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )قرار الجمعية العامة 180/34(، املادتني 10 و14؛ 
ولجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13 بشأن الحق يف التعليم )E/C.12/1999/10، الفقرة 1(.

انظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املادة 50؛ والربوتوكول اإلضايف الثاني لعام 1977، الفقرة 3 )أ( من املادة 4. )ب( 

انظر قرار مجلس حقوق اإلنسان 8/34 بشأن آثار اإلرهاب عىل التمتع بجميع حقوق اإلنسان، الديباجة. )ج( 

A/HRC/6/17 وCorr.1، الفقرات 56-52. )د( 

A/70/674، الفقرة 34. )ه( 

A/HRC/6/17 وCorr.1، الفقرات 52 و56 و64. )و( 

اإلنسان وحقوق  اإلرهاب  األدوات  مكافحة 

التي  أنتج مكتب املخدرات والجريمة وغريه من الكيانات عدداً كبرياً من األدوات املرجعية وأدوات بناء القدرات 

تبحث كيفية تفاعل اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب مع حقوق محدَّدة من حقوق اإلنسان.

فالنميطة 4 من منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب، حقوق اإلنسان وتدابري العدالة الجنائية للتصدي 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_( لإلرهاب
Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf(، تتناول بالبحث جوانب حقوق اإلنسان فيما يتعلق 

بتجريم األفعال اإلرهابية )بما يف ذلك أثر ذلك يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات(؛ والتحقيق يف املشتبه يف أنهم 

إرهابيون واحتجازهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ وتسليم املشتبه يف أنهم إرهابيون وغري ذلك من أشكال نقلهم.

ونرش املكتب أيضاً كتيِّبني يتناوالن حقوق األطفال والنساء املرتبطني بالجماعات اإلرهابية:

العدالة  نظام  دور  العنيفة:  املتطرفة  والجماعات  اإلرهابية  الجماعات  وتستغلهم  تجندهم  الذين    األطفال 
)2017(

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/HB%20Children/(  

.)HB_Children_Arabic.pdf

األبعاد الجنسانية لتدابري العدالة الجنائية يف مجال التصدي لإلرهاب )2019(   
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_(  

.)HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf

وأصدر الفريق العامل املعني بحماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ 

يف مجال مكافحة اإلرهاب خمسة أدلة مرجعية لحقوق اإلنسان األساسية، وهي التالية:

https://www.ohchr.org/EN/( اإلرهاب  مكافحة  سياق  يف  وتفتيشهم  األشخاص  توقيف   -1  

.)newyork/Documents/CTITF_Guide_Stopping_and_Searching_ARA.pdf

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_( األمنية  التحتية  البنية   -2  

.)Guide_Security_Infrastructure_ARA.pdf

https://www.ohchr.org/EN/newyork/( )االحتجاز يف سياق مكافحة اإلرهاب )باإلنكليزية   -3  

.)Documents/DetentionCounteringTerrorism.pdf

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/HB%20Children/HB_Children_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/HB%20Children/HB_Children_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Stopping_and_Searching_ARA.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Stopping_and_Searching_ARA.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Security_Infrastructure_ARA.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Security_Infrastructure_ARA.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/DetentionCounteringTerrorism.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/DetentionCounteringTerrorism.pdf
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أسئلة للتقييم الذاتي

عىل من تقع التزامات حقوق اإلنسان؟  -1

عىل  اإلنسان  حقوق  التزامات  تطبيق  فكرة  والحكومات  الدويل  القانون  علماء  بعض  يعارض  ملاذا  ارشح   -2
اإلرهابيني.

أدرج خمسة أمثلة فيما يتعلق بأثر األعمال اإلرهابية يف حقوق اإلنسان.  -3

هل يقتيض قانون حقوق اإلنسان من الدول قمع األعمال اإلرهابية؟ ارشح إجابتك يف خمس جمل.  -4

هل يقع عىل الدول التزام يف مجال حقوق اإلنسان بتوفري سبل انتصاف لضحايا األعمال اإلرهابية؟  -5

اذكر خمسة أمثلة عن كيفية تأثري اإلرهاب وتدابري مكافحة اإلرهاب يف الحق يف التعليم.  -6

حقوق  و“انتهاك  اإلنسان”  حقوق  من  و“االنتقاص  اإلنسان”  حقوق  “تقييد  مفاهيم  بني  الفرق  ارشح   -7
اإلنسان”. قدِّم مثاالً عن كلٍّ من هذه املفاهيم.

ارشح كيفية تفاعل قانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني أثناء النزاع املسلح فيما يتعلق بالحق   -8
يف الحياة.

ناقش ثالث طرائق عىل األقل يفيض بها انتهاك حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب إىل نتائج عكسية.  -9

مدى توافق ترشيعات مكافحة اإلرهاب الوطنية مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان   -4  
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Conformity_of_(  

.)National_Legislation_ARA.pdf

 Right to a Fair Trial and( الحق يف محاكمة عادلة ومراعية لألصول يف سياق مكافحة اإلرهاب  -5  
  )Due Process in the Context of Countering Terrorism

.)https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf(  

التدابري  إرشاديًّا بشأن  دليالً  اإلرهاب  اإلنسان يف سياق مكافحة  املعني بحماية حقوق  العامل  الفريق  كما نرش 
 Guidance to States on( )2018( املمتثلة لحقوق اإلنسان للتصدي للتهديد الذي يشكله املقاتلون األجانب

)human rights-compliant responses to the threat posed by foreign fighters
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2018/08/Human-Rights- (

.)Responses-to-Foreign-Fighters-web-final.pdf

وباإلضافة إىل ذلك، أنتجت منظمات إقليمية أدوات بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب.

وفيما ييل مثاالن:

 Human  ( اإلرهاب  بمكافحة  املتعلقة  التحقيقات  يف  اإلنسان  حقوق  أوروبا،  يف  والتعاون  األمن    منظمة 
 Rights in Counter-Terrorism Investigations. A Practical Manual for Law Enforcement

)Officers )2013(
.)https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/108930.pdf(  

  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، مبادئ وخطوط توجيهية بشأن حقوق اإلنسان والشعوب أثناء 
 Principles and Guidelines on Human and People‘s Rights while( مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا

)Countering Terrorism in Africa
.)https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=9(  

https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Conformity_of_National_Legislation_ARA.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/CTITF_Guide_Conformity_of_National_Legislation_ARA.pdf
https://www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf
https://www.achpr.org/ar_legalinstruments/detail?id=9




33

منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب  النميطة 1 

مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل

 القانون الدويل 
 لالجئني والهجرة
ومكافحة اإلرهاب

ثانياً-



4

1

2

3

5

6

7

8

األهـداف

عند انتهاء الفصل الثاني، سيكون يف وسع القارئ:

اللجوء وعديمي  الالجئني وطالبي  الرئيسية بني  االختالفات    فهم 
واملهاجرين. داخليًّا  النازحني  واألشخاص  الجنسية 

بالهجرة. يتعلق  فيما  العامة  السياسة  وإطار  الدويل  القانون  تلخيص   

الالجئني  الخاصة بوضع  االتفاقية  الالجئ يف    مناقشة تعريف 
لعام 1951.

التورُّط يف نشاط إرهابي يف استبعاد     وصف كيفية احتمال تسبُّب 
تقييدها. أو  الالجئني  حماية 

  وصف مبدأ عدم اإلعادة القرسية )وأيِّ استثناءات لذلك( بموجب قانون 
املبدأ مع قانون  الالجئني وقانون حقوق اإلنسان، وكيفية تفاعل هذا 

املجرمني. تسليم 

املشتبه يف  ل  بتنقُّ الدويل فيما يتعلق  القانون  االلتزامات بموجب    رسد 
الحدود. إرهابيني عرب  كونهم 

يتعلق  فيما  الدويل  القانون  يكفلها  التي  الرئيسية  الضمانات    مناقشة 
احتجازهم. وكذلك  وترحيلهم  واستقبالهم  والالجئني  املهاجرين  بوصول 

دين  املرشَّ بشأن  الرئيسية  الدولية  القانونية  الحماية  تدابري     وصف 
الجنسية. عديمي  واألشخاص  داخليًّا 



مقدِّمة

يمكن أن يجرب كلٌّ من العنف اإلرهابي وجهود مكافحة اإلرهاب الناس عىل مغادرة ديارهم من أجل بقائهم 

باالقتصاد،  اإلرهاب  يُلحقه  الذي  ر  املدمِّ األثر  وبسبب  ذلك،  عىل  وعالوة  سالمتهم.  وضمان  الحياة  قيد  عىل 

بيوتهم  من  نزوحهم  بسبب  الناس  أفضل. ويصبح  عن فرص  بحثاً  آخر  مكان  إىل  االنتقال  الناس  قد يقرِّر 

عرضة ألن تُنتَهك حقوقهم كما يخلق هذا النزوح احتياجات إىل تدابري حمائية قانونية محدَّدة.

وقد أعربت بعض الدول عن قلقها من أن تستغل الجماعات اإلرهابية هذا االستضعاف لتجنيد أناس من بني 

قات الناس الكبرية  دين داخليًّا والالجئني. كما أعربت عن قلقها من أن يستغل اإلرهابيون تدفُّ املهاجرين واملرشَّ

الالجئني واملهاجرين  قات  التي تستقبل تدفُّ الحدود. وللدول  الكشف عن أنشطتهم عرب  الحدود لتجنُّب  عرب 

الحقُّ يف تنظيم دخولهم أراضيها، كما أنَّ لها مصلحة يف ضمان حماية سكانها من أيِّ مخاطر أمنية يشكِّلها 

األشخاص الذين يسعون إىل دخول أراضيها.

ل البرشي”( ضمن فئات مختلفة. فبعضهم،  ويندرج األشخاص الذين يغادرون ديارهم قرساً أو طوعاً )“التنقُّ

ومنهم الالجئون والعمال املهاجرون، تعرِّفهم وترسي عليهم قواعد محدَّدة من قواعد القانون الدويل )باإلضافة 

ا الفئات األخرى، ومنها فئة املهاجرين عموماً،  إىل القانون الدويل العام، وهو يشمل قانون حقوق اإلنسان(. أمَّ

غري  الدولية  واملعايري  العام  الدويل  القانون  يف  إالَّ  تعاَلج  وال  قانوناً  معرَّفة  غري  فهي  داخليًّا،  دين  املرشَّ وفئة 

واملهاجرين،  الالجئني  من  “تدفقات مختلطة”  لألشخاص عىل  الكبرية  التنقالت  تنطوي  أن  ويمكن  امللزمة. 

العاملية”، حتى وإن كانت أطر قانونية منفصلة  الفئتني “نفس حقوق اإلنسان والحريات األساسية  ولكلتا 

تحكم معاملتهم يف غري ذلك من الحاالت.)1( وقد شدَّد كل من مجلس األمن والجمعية العامة عىل أن تحرتم 

جميع تدابري مكافحة اإلرهاب القانون الدويل لالجئني وقانون حقوق اإلنسان، بما يشمل حقوق املهاجرين.

ل البرشي )القسم ألف( ثم ينظر  ويبدأ الفصل الثاني بمناقشة التقاطع بني اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب والتنقُّ

يف السياسة العامة والقانون الدوليني فيما يتعلق بالهجرة وحقوق العمال املهاجرين )القسم باء(.

ويناقش القسم جيم جوانب القانون الدويل لالجئني ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب: التعريف القانوني لتعبري 

“الالجئ”، وتحديداً فيما يتعلق باألشخاص املعرَّضني لخطر الجماعات اإلرهابية؛ وكيف يمكِّن قانون الالجئني 

رة لالجئني إذا ارتكبوا  من معالجة الشواغل األمنية بفعالية من خالل النصِّ عىل استبعاد أفراد من الحماية املوفَّ

سلوكاً إرهابيًّا خطرياً؛ وتحديد وضع الالجئ.

ن القسم دال مناقشة للمسائل القانونية املتعلقة بوصول املهاجرين والالجئني واستقبالهم وترحيلهم.  ويتضمَّ

الة ومراعية لجوانب الحماية،  وتتطرَّق األقسام الفرعية من دال-1 إىل دال-3 إىل مسألة إدارة الحدود إدارة فعَّ

ل )ومنها عىل سبيل املثال التدابري الرامية إىل  وهذا يشمل االلتزامات الدولية ملكافحة اإلرهاب التي تتناول التنقُّ

ل املقاتلني اإلرهابيني األجانب(. ويناقش القسمان الفرعيان دال-4 ودال-5، عىل التوايل، مبدأ  التصدي لتنقُّ

)مع  لالجئني  الدويل  بالقانون  عمالً  االضطهاد،  فيه  يماَرس  مكان  إىل  اإلرجاع(  )عدم  القرسية  اإلعادة  عدم 

مراعاة االستثناءات األمنية( أو إىل أوضاع يمكن أن يتعرَّض فيها األشخاص املعادون ألرضار جسيمة أخرى 

)1(  إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين )2018( )قرار الجمعية العامة 1/71، الفقرة 6(.
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لحقوق  التكميلية  الحماية  وال  الالجئ  وضع  يحمي  وال  اإلنسان.  لحقوق  الدويل  بالقانون  عمالً  التعذيب(،  )مثل 

الالجئني مع  الفرعي دال-6 مسألة كيفية تفاعل قانون  القسم  الجنائية، ويتناول  اإلنسان الشخص من املالحقة 

عمليات التسليم. وترد يف نهاية القسم دال مناقشة لإلجراءات املوافقة لألصول القانونية التي يجب العمل بها يف 

حاالت الطرد )دال-7( ويف حاالت احتجاز طالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين )دال-8(.

ويناقش القسمان األخريان من الفصل الثاني موضوعني يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بقانون الالجئني والهجرة ويتأثران 

دون داخليًّا )القسم واو(. باإلرهاب وتدابري مكافحة اإلرهاب، وهما: األشخاص عديمو الجنسية )القسم هاء( واملرشَّ

ملحة عامة عىل املصطلحات الرئيسية واألطر القانونية  

“الالجئ” هو شخص يوجد “بسبب خوف له ما يربره من التعرُّض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته 

أو انتمائه إىل فئة اجتماعية معيَّنة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ]أو مكان إقامته املعتاد، فيما يتعلق 

بالشخص عديم الجنسية[، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد”.)أ( وهناك 

استثناءات معيَّنة من هذا التعريف، ومنها االستثناءات املتعلقة بجرائم خطرية محدَّدة.

	بلغ عدد الالجئني يف عام 2019 ما مجموعة 26 مليون الجئ يف جميع أنحاء العالم.)ب( 	•  

الالجئني  )اتفاقية   1951 لعام  الالجئني  الخاصة بوضع  االتفاقية  األول  املقام  الالجئني يف  	 ترسي عىل  	•  

لعام 1951( والقانون الدويل لحقوق اإلنسان واملعايري اإلقليمية بشأن الالجئني. وهناك أيضاً معايري 

عديدة من معايري “القانون غري امللزم” الصادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. كما أنَّ 

عن  أيضاً  مسؤولة  اللجوء،  وطالبي  الالجئني  بحماية  املكلفة  الرائدة  الدولية  الوكالة  وهي  املفوضية، 

د الداخيل والهجرة وانعدام الجنسية. معالجة جوانب الترشُّ

“طالب اللجوء” هو شخص يوجد خارج بلده األصيل ويسعى للحصول عىل الحماية الدولية ولم يُبَتَّ بعد يف طلبه 

للتمتُّع بصفة الالجئ.

بلغ عدد طالبي اللجوء ما مجموعه 4,2 ماليني طالب لجوء يف العالم يف عام 2019.)ج( 	•  

•	 يرسي عىل طالبي اللجوء يف املقام األول االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951 والقانون الدويل   

لحقوق اإلنسان.

“املهاجر” ليس معرَّفاً يف القانون الدويل، ولكنه يُفَهم عىل أنه يعني “الشخص الذي يغادر مكان إقامته املعتاد، 

املهاجرين.  العمال  أو بصفة دائمة، وألسباب شتى”، وهذا يشمل  أو عرب حدود دولية، مؤقتاً  البلد  سواء داخل 

ويمكن أن يكون املهاجرون يف وضع “نظامي” )عندما يؤذن لهم بالدخول بموجب القانون الوطني لتلك الدولة( 

لون قرساً أو طوعاً أو  أو وضع “غري نظامي” أو “غري موثَّق” )عندما ال يكون لديهم ذلك اإلذن(.)د( وهم قد يتنقَّ

لون هرباً من الفقر أو انعدام الفرص(. بسبب مجموعة من العوامل )ومنهم املهاجرون “االقتصاديون” الذين يتنقَّ

بلغ عدد املهاجرين الذين يعيشون خارج بلدانهم ما يربو عىل 271 مليون مهاجر يف عام 2019. ويعترب نحو 

ُخمس املهاجرين )أو 54 مليون شخص( مهاجرين “غري نظاميني”.

ال تتناول أيُّ معاهدة جميع فئات الهجرة بصورة شاملة، رغم وجود معاهدات تتناول جوانب معيَّنة منها )مثل 

العمال املهاجرين وتهريب املهاجرين(. وينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل جميع املهاجرين، سواء أكانوا 

نظاميني أم غري نظاميني. وهناك أيضاً معايري طموحة من معايري “القانون غري امللزم”، ومنها مثالً االتفاق العاملي 

من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية لعام 2018.
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ل البرشي العالقة بني اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب والتنقُّ ألف- 

قات كبرية من  إىل تدفُّ العنف اإلرهابي  أدَّى  فأوَّالً،  د بعدة طرائق.  بالترشُّ اإلرهاب  اإلرهاب ومكافحة  يتَّصل 

د داخيل جماعي، سواء بسبب الهجمات املبارشة عىل  األشخاص الذين يبحثون عن األمان عرب الحدود وإىل ترشُّ

املدنيني أو بسبب اآلثار الجانبية للنزاع املسلح بني الحكومات والجماعات اإلرهابية املسلحة املنظمة، أو عمليات 

مكافحة اإلرهاب، أو عدم القدرة عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية يف مناطق النزاع. وقد يجد الالجئون 

“عديم الجنسية” هو الشخص الذي “ال تعتربه أية دولة مواطناً فيها بمقتىض ترشيعها”.)و(

بلغ عدد عديمي الجنسية ما مجموعه 4,2 ماليني شخص يف عام 2019.)ز( 	•  

	تتناول معاهدتان دوليتان عىل وجه التحديد مسألة األشخاص عديمي الجنسية، وهما: االتفاقية بشأن  	•  

الجنسية  انعدام  حاالت  بخفض  املتعلقة  واالتفاقية   )1954( الجنسية  عديمي  األشخاص  وضع 

الدويل  القانون  املناسبة(  الحاالت  )يف  وكذلك  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  ينطبق  كما   .)1961(

لالجئني.

دون داخليًّا” هم أناس “أُكرهوا عىل الهرب أو عىل ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم املعتادة أو اضُطرُّوا إىل  “املرشَّ

ذلك، وال سيما نتيجًة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام أو انتهاكات لحقوق اإلنسان أو كوارث 
طبيعية أو كوارث من فعل البرش، ولم يعربوا الحدود الدولية املعرتف بها للدولة”.)ح(

دين داخليًّا ما مجموعة 45,7 مليون شخص يف جميع أنحاء العالم يف عام 2019.)ط( بلغ عدد املرشَّ 	•  

دين داخليًّا عىل وجه التحديد، عىل الرغم من وجود اتفاقية لالتحاد  	ال توجد معاهدة دولية تتناول املرشَّ 	•  

القانون  ويحميهم  الوطني  للقانون  يخضعون  داخليًّا  دون  فاملرشَّ املوضوع.)ي(  هذا  بشأن  األفريقي 

ا مبادئ األمم املتحدة  الدويل لحقوق اإلنسان وكذلك )يف النزاعات املسلحة( القانون الدويل اإلنساني. أمَّ

التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل لسنة 1998 فهي معايري ضمن “القانون غري امللزم” تحدِّد كيفية 

دين داخليًّا عىل وجه التحديد. تطبيق قواعد القانون الدويل الراهنة يف سياق املرشَّ

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني )1951(، املادة 1 ألف )2(، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 189، الرقم 2545. )أ( 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.( )2019( ”املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، “أرقام ومعلومات )ب( 

.)html

املرجع نفسه. )ج( 

 Glossary on Migration, International Migration Law No. 34 )2019(, p. 132–133 and ،املنظمة الدولية للهجرة )د( 

.223 )www.iom.int/glossary-migration-2019(

Migration Data Portal, ”Data“  )https://www.migrationdataportal.org/ “البيانات”  الهجرة،  بيانات  بوابة  )ه( 

.data?i=stock_abs_&t=2020(

االتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية )1954(، املادة 1، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 360، الرقم 5158. )و( 

Global Trends: Forced Displacement in 2019“, p. 56 )www.unhcr.org/“ ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )ز( 

.globaltrends2019(

https://undocs.( 2 الفقرة ،)األمم املتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، املبادئ التوجيهية بشأن الترشيد الداخيل )1998 )ح( 

.)org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.( )2019( ”املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، “أرقام ومعلومات )ط(  

.)html

اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحني داخليًّا يف أفريقيا )اتفاقية كمباال، 2009(. )ي( 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
https://www.migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2020
https://www.migrationdataportal.org/data?i=stock_abs_&t=2020
http://www.unhcr.org/globaltrends2019
http://www.unhcr.org/globaltrends2019
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2
https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
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املهاجرين(  جانب  )إىل  يعربونها  أو  أخرى  بلدان  يف  يعيشون  الذين  الجنسية  عديمو  واألشخاص  واملهاجرون 

لإليذاء  يتعرَّضون  فقد  ثم  ومن  الحاالت،  هذه  مثل  يف  اإلرهابي  العنف  رشك  يف  واقعني  بالصدفة،   أنفسهم، 

من جديد.

وثانياً، فإنَّ للعديد من تدابري مكافحة اإلرهاب تأثري يف الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين. وتشمل هذه 

التدابري فرض ضوابط )قانونية ومادية( أكثر رصامة عىل الحدود وتدابري حظر أشد رصامة )وهذا يشمل “عمليات 

الصد” غري املأمونة( يف البحر؛ وزيادة احتجاز األشخاص الذين يعربون الحدود بشكل غري نظامي؛ وإعادة الالجئني 

إعادة غري قانونية إىل مواقع قد يتعرَّضون فيها لالضطهاد؛ وزيادة تبادل املعلومات الشخصية من قبل السلطات؛ 

وترسيع اإلجراءات، مع توفري ضمانات أقل، إلعادة األشخاص إىل بلدانهم األصلية بحجج أمنية، وهذا يشمل أيضاً 

إعادتهم إىل مواقع تشهد أوضاعاً أمنية وإنسانية متقلبة؛ وتراجع االلتزام بإعادة توطني الالجئني. ويمكن أن تؤثر 

التدابري األمنية عىل الصعيد الوطني أيضاً يف حقوق اإلنسان للمرشدين داخليًّا )انظر القسم واو( واألشخاص عديمي 

الجنسية )القسم هاء(.

د املفوضية عىل أنَّ “الالجئني هم أنفسهم يهربون من االضطهاد والعنف، بما يف ذلك األعمال  ويف هذا الصدد، تشدِّ

اإلرهابية”.)2( وأعربت املفوضية عن قلقها من أن يكون طالبو اللجوء ضحايا للتحامل العام والتدابري القانونية 

هذه  تؤدي  وقد  اإلرهاب.)3(  من  الخوف  بسبب  الالجئني  حماية  تتضاءل  وأن  مربِّر،  دون  التقييدية  اإلدارية  أو 

ل بطرائق غري نظامية عىل نحو متزايد وأشد خطورة، وهذا  التدابري إىل نتائج عكسية ألنها تجرب الناس عىل التنقُّ

ل  لتنقُّ آمنة ونظامية  إيجاد مسارات  أنَّ  بالبرش،)4( يف حني  املهاجرين واالتجار  تهريب  يعرِّضهم ملخاطر جرائم 

بلدان  أمن  يعزِّز  أن  يمكن  الالجئني(  عن  املسؤولية  تقاسم  عىل  الدويل  التعاون  زيادة  منها  )بطرائق  الناس 
املقصد نفسها.)5(

دون أو املهاجرون يف أعمال أو تنظيمات إرهابية، وذلك يف حاالت منها تلك التي  وثالثاً، يمكن أن يشارك املرشَّ

تؤدي فيها أسباب الترشيد القرسي أو الهجرة االقتصادية و/أو التجارب القاسية يف الخارج إىل التطرُّف العنيف أو 

دين واملهاجرين يف جميع أنحاء العالم.  ا مقارنة بمجموع عدد املرشَّ اإلرهاب. غري أنَّ عدد هؤالء األشخاص ضئيل جدًّ

وكما ترد مناقشته يف كامل هذا الفصل الثاني، فإنَّ كالًّ من القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان 

التي يشكِّلها هؤالء األشخاص، وذلك بطرائق منها  التصدي بفعالية للمخاطر األمنية والجنائية  الدول من  يمكِّن 

ال ومراٍع لحقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ توفري الدعم الكايف لالجئني يف املجتمع  مراقبة الحدود عىل نحو فعَّ

املحيل يمكن أن يمنع االستبعاد والتهميش اللذين يمكن أن يقودا إىل عدم التمكني، والحرمان من الحقوق، ويف بعض 
الحاالت القصوى، إىل التطرُّف.)6(

 UNHCR, ”Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection: UNHCR‘s  )2(

.perspective“ )Rev. 2(, Geneva, 2015, para. 7 )https://data2.unhcr.org/en/documents/details/44402(

)3(  املرجع نفسه، الفقرة 6.

 Open Briefing by Volker Türk, Assistant High Commissioner for Protection, Security Council  )4(

Counter-Terrorism Committee, New York, 5 April 2017 )www.un.org/sc/ctc/news/document/
united-nations-security-council-counter-terrorism-committee-new-york-5-april-2017-open-briefing-

.volker-turk-assistant-high-commissioner-protection-unhcr/(

)5(  املرجع نفسه.

)6(  املرجع نفسه.

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/44402
http://www.un.org/sc/ctc/news/document/united-nations-security-council-counter-terrorism-committee-new-york-5-april-2017-open-briefing-volker-turk-assistant-high-commissioner-protection-unhcr/
http://www.un.org/sc/ctc/news/document/united-nations-security-council-counter-terrorism-committee-new-york-5-april-2017-open-briefing-volker-turk-assistant-high-commissioner-protection-unhcr/
http://www.un.org/sc/ctc/news/document/united-nations-security-council-counter-terrorism-committee-new-york-5-april-2017-open-briefing-volker-turk-assistant-high-commissioner-protection-unhcr/
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النشاط  

↙  1- يف بلدك، هل أدَّى اإلرهاب )يف الداخل أو الخارج( إىل ترشيد أشخاص قرساً من ديارهم، أو إىل هجرة 
)طوعية(؟

دين قرساً من ديارهم  ↙  2- هل كان لتدابري مكافحة اإلرهاب يف بلدك أيُّ آثار سلبية يف األشخاص املرشَّ
أو يف املهاجرين )الطوعيني(؟

باء-   املهاجرون

ال تتناول أيُّ معاهدة جميع فئات الهجرة عىل نحو شامل، رغم وجود معاهدات تتناول جوانب معيَّنة من الهجرة، 

الدول  تتمتَّع  الدويل،  القانون  وبموجب  املهاجرين.  وتهريب  النظاميني(  وغري  )النظاميني  املهاجرين  العمال  مثل 
بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق باألسس التي تستند إليها لكي تقبل - أو ترفض قبول - غري املواطنني.)7(

ومع ذلك، يجب أن تظل ضوابط الهجرة الوطنية ممتثلة لاللتزامات الدولية األخرى التي تقع عىل عاتق الدولة، 

وهو ما يناقشه هذا الفصل. وهي تشمل الضوابط املتعلقة بحماية الالجئني، وعدم اإلرجاع )عدم اإلعادة القرسية( 

القانونية  اإلجراءات  واتِّباع  اإلنسان؛  لحقوق  الخطرية  االنتهاكات  من  غريه  أو  االضطهاد  فيه  يُماَرس  مكان  إىل 

األطفال وضحايا  )مثل  املستضعفة  الفئات  وأثناءه؛ وحماية  االحتجاز  الضمانات من  الطرد؛ وتوفري  الواجبة يف 

االتجار والعمال املهاجرين(.

وعالوة عىل الحد األدنى من االلتزامات القانونية، تسعى اتفاقات السياسات الدولية التي أُبرمت يف اآلونة األخرية، 

اآلمنة  الهجرة  أجل  من  العاملي  واالتفاق   2016 لعام  واملهاجرين  الالجئني  أجل  من  نيويورك  إعالن  بينها  ومن 

واملنظمة والنظامية لعام 2018، إىل تعزيز “الحوكمة العاملية” للهجرة بجميع أشكالها، وذلك بطرائق منها عىل 
سبيل املثال:)8(

معالجة الدوافع والعوامل الهيكلية )من الفقر إىل النزاع وإىل تغري املناخ( التي تؤدي إىل الهجرة؛)9( 	• 	

حماية سالمة املهاجرين وكرامتهم وحقوق اإلنسان الواجبة لهم؛)10( 	• 	

ل اليد العاملة، والهجرة  	تيسري فرص الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية )بما يف ذلك إيجاد فرص العمل، وتنقُّ 	• 	
الدائرية، ولمُّ شمل األرس، والفرص التعليمية(؛)11(

تشجيع التعاون عىل إعادة املهاجرين غري النظاميني.)12( 	• 	

)7(  إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين )2016(، الفقرة 42؛ واالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية 

)A/CONF.231/3( )2018، املرفق، الفقرة 15(.

)8(  إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، الفقرة 49.

)9(  املرجع نفسه، الفقرة 43؛ واالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، الفقرتان 12 و18.

)10(  إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، الفقرة 41.

)11(  املرجع نفسه، الفقرة 57؛ واالتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، الفقرة 21.

)12(  إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين، الفقرة 58.
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العمال املهاجرون

اإلنسان  حقوق   )13(1990 لعام  أرسهم  وأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  االتفاقية  تتناول 

املكفولة للعمال املهاجرين. ويبلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية 55 دولة، ومعظمها بلدان ُمرِسلة للمهاجرين 

ال بلدان تستقبل مهاجرين، حيث يمكن أن تكون حقوق املهاجرين أكثر عرضة للخطر. وال تقيِّد االتفاقية حرية 

الدول يف تقرير من يمكن قبوله ويف ظل أيِّ ظروف، وهي بالتايل تحافظ عىل سياساتها املتعلقة بالهجرة وامتيازاتها 

األمنية الوطنية.

للوثائق  الحائزين  النظاميني/غري  وغري  الالزمة  للوثائق  النظاميني/الحائزين  املهاجرين  عىل  االتفاقية  وتنطبق 

الالزمة.)14( ويتمتع املهاجرون يف كلتا الفئتني بنطاق واسع من تدابري حماية حقوق اإلنسان األساسية )وهي تشمل 

الحقوق املدنية والسياسية، والحق يف العمل وغريه من الحقوق االجتماعية واالقتصادية، وحرية مغادرة أيِّ دولة،)15( 

النظاميني/غري  غري  للمهاجرين  اإلنسان  حقوق  منح  أنَّ  رصاحة  االتفاقية  وتؤكِّد  منشئهم(.  دولة  إىل  والعودة 

الحائزين للوثائق الالزمة ال يعني تسوية وضعهم كمهاجرين )املادة 35(. ويحصل العمال املهاجرون النظاميون/

الحائزون للوثائق الالزمة عىل حقوق إضافية تتعلق بالعمل وبالحقوق االجتماعية واملتعلقة بالضمان االجتماعي 

والهجرة )املواد 36-56(. وتتَّفق الدول أيضاً عىل التعاون عىل توفري ظروف عادلة وإنسانية وقانونية فيما يتعلق 

بالهجرة الدولية للعمال وأرسهم )املواد 71-64(.

وفيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية، يتمتع جميع العمال املهاجرين )سواء أكانوا ضحايا للجريمة أو مرتكبني لها( 

بالحقوق التالية:

•   الحماية بواسطة القانون )املادة 9(، واملساواة أمام القانون )املادة 18(، واالعرتاف أمام القانون )املادة 24(،   

والحق يف محاكمة عادلة )املادتان 18 و19(؛

الحكومية  غري  الفاعلة  الجهات  أو  العموميني  املوظفني  يد  عىل  العنف  من  الدولة  ِقبل  من  الة  الفعَّ •   الحماية   

)املادة 16 )2((؛ وعدم التعرُّض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )املادة 10(؛ 

وعدم التعرُّض لالسرتقاق أو االستعباد أو للعمل سخرة أو قرساً )املادة 11(؛

في أو غري القانوني يف حياته الخاصة أو يف شؤون أرسته أو بيته  ل التعسُّ •   عدم تعرُّض العامل املهاجر للتدخُّ  

أو مراسالته أو اتصاالته )املادة 14(؛

ق من هوية العمال املهاجرين وأرسهم من جانب أجهزة إنفاذ القانون وفقاً لإلجراءات  •   إجراء أيِّ عملية تحقُّ  

الهوية  لوثائق  إتالف  أو  مصادرة  بأيِّ  القانون  يأذن  أن  ويجب  )3((؛   16 )املادة  القانون  يحدِّدها  التي 

أو الهجرة ويجب تسجيل ذلك، وال يجوز أبداً إعدام جوازات السفر )املادة 21(؛

واملساعدة  و)8((،   )6(  16 )املادة  لالحتجاز  القضائية  واملراجعة   ،))1(  16 )املادة  وأمنه  الشخص  •   حرية   

القنصلية أثناء االحتجاز )املادة 16 )7((، وتوفري الظروف اإلنسانية يف االحتجاز )املادة 17(؛

•   وجوب عزل العمال املهاجرين املحتجزين ألسباب تتعلق بقانون الهجرة عن األشخاص املدانني أو األشخاص   

الذين ينتظرون املحاكمة )املادة 17 )3((؛

 ،2220 املجلد  املعاهدات،  مجموعة  املتحدة،  األمم  أرسهم،  وأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  )13(  االتفاقية 

الرقم 39481.

)14(  املرجع نفسه، ويرد يف املادة 5 من االتفاقية تعريف للمهاجرين النظاميني/الحائزين للوثائق الالزمة واملهاجرين غري النظاميني/

غري الحائزين للوثائق الالزمة.

)15(  ال يخضع ذلك إالَّ للقيود التي ينصُّ عليها القانون، والتي هي رضورية، يف جملة أمور، لحماية “األمن الوطني” أو “النظام 

العام” )االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم، املادة 8 )1((.
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ة  •   عدم التعرُّض للطرد الجماعي )املادة 22(؛ ويجب أن تُتَّخذ قرارات الطرد الفردية من قبل سلطة مختصَّ  

الشخص  إبالغ  أيضاً  ويجب  لألصول.  وفقاً  القانونية  اإلجراءات  مراعاة  يضمن  بما  للقانون،  وفقاً 

الخاضع للطرد بحقه يف الحصول عىل الحماية واملساعدة القنصلية أو الدبلوماسية، ويجب تيسري ذلك له 

)املادة 23(.

وعالوة عىل ذلك، وفيما يتعلق بالعمال املهاجرين غري النظاميني، يجب عىل الدول أيضاً أن تتعاون عىل منع ووقف 

الت غري القانونية أو الرسية وتوظيف املهاجرين غري النظاميني، وذلك باتخاذ تدابري من بينها فرض جزاءات  التنقُّ

التهديد  أو  العنف  يستخدمون  من  ومعاقبة  فيها،  يساعدون  أو  يديرونها  أو  الت  التنقُّ هذه  ينظمون  من  عىل 

أو التخويف تجاه املهاجرين غري النظاميني، ومعاقبة أرباب عمل املهاجرين غري النظاميني )املادة 68(. وباإلضافة 

النظاميني، وتعمل عىل ضمان عدم  املهاجرين غري  العمال  الدول، يف جملة أمور، يف تسوية وضع  إىل ذلك، تنظر 

استمرار عمل املهاجرين غري النظاميني )املادة 69(.

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية.<  إحالة مرجعية يناقش الفصل الخامس من هذه النميطة بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق  الرب والبحر والجو، املكمِّ

الالجئون جيم- 

مثلما أكَّد مجلس األمن والجمعية العامة مراراً، يجب أن تمتثل تدابري مكافحة اإلرهاب، بما يف ذلك تقييد حركة 

الدويل، بما يف ذلك قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني. والحقُّ يف “التماس ملجأ يف بلدان  للقانون  الالجئني، 

أخرى والتمتُّع به خالصاً من االضطهاد ” مكرَّس يف املادة 14 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948(. وتُشكِّل 

جغرافيًّا  االتفاقية  نطاق  ع  يوسِّ الذي   ،1967 لعام  وبروتوكولها   1951 لعام  الالجئني   بوضع  الخاصة  االتفاقية 

لهما معاهدات وإعالنات إقليمية تتناول حقوق الالجئني.)16(  وزمانيًّا، جوهر اإلطار القانوني لحماية الالجئني، وتكمِّ

كما تُشكِّل املبادئ الرئيسية لحماية الالجئني الدولية جزءاً من القانون الدويل العريف.

فأوَّالً وقبل كل يشء، يكفل القانون الدويل لالجئني عدم جواز إعادة األشخاص الذين يحتاجون إىل الحماية الدولية 

باعتبارهم الجئني إىل مكان يمكن أن يتعرَّضوا فيه لالضطهاد )ترد مناقشة هذه املسألة يف القسم دال-2 أدناه( 

الة للبتِّ يف طلبات اللجوء  ومنح األشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية إمكانية الوصول إىل إجراءات عادلة وفعَّ

التي يتقدَّمون بها. وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل الدولة التي يوجد فيها الجئون أن تضمن لهم مجموعة واسعة من 

الحماية  اللجوء  ر دولة  توفِّ 12-30(. وهكذا،  3 و4 واملواد  )املادتان  الالجئني  اتفاقية  األساسية بموجب  الحقوق 

الدولية لألجانب الذين ال تستطيع دولهم أو ال ترغب يف حمايتهم من األذى.

)16(  انظر منظمة الوحدة األفريقية، االتفاقية التي تحكم املظاهر الخاصة بمشكالت الالجئني يف أفريقيا )1969( )األمم املتحدة، 

مجموعة املعاهدات، املجلد 1001، الرقم 1469( وإعالن قرطاجنة بشأن الالجئني )1984(، وهو غري ُملِزم.
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تعريف الالجئ  -1

يتبنيَّ من التعريف الوارد أعاله أنَّ العنارص الرئيسية الثالثة لصفة الالجئ هي أنَّ الشخص:

يوجد خارج بلد جنسيته أو، فيما يتعلق بالشخص عديم الجنسية، خارج بلد إقامته املعتادة؛ 	• 	

	لديه خوف مربَّر من التعرُّض لالضطهاد )يف بلد جنسيته( ألسباب تتعلق بعرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه  	• 	
إىل فئة اجتماعية معيَّنة أو آرائه السياسية؛

ر له بلده األصيل الحماية أو ال  	غري قادر أو غري راغب يف العودة إىل بلده ألنه سيكون ُعرضة للخطر هناك، وال يوفِّ 	• 	
يستطيع توفريها، وذلك عىل سبيل املثال بسبب النزاع أو انعدام األمن أو تهديدات الجهات الفاعلة من غري الدول.

ن اتفاقية  وتوصف هذه العنارص أحياناً بأنها معايري “اإلدماج” من تعريف الالجئني. وباإلضافة إىل ذلك، تتضمَّ
أدناه(   2 القسم  )انظر  الالجئني  عداد  يف  بموجبها  األفراد  يُدرَج  ال  “االستبعاد”  بشأن  مختلفة  أسباباً  الالجئني 
حتى لو استوفوا رشوط اإلدماج. فعىل سبيل املثال، ال يجوز تصنيف األشخاص الذين شاركوا يف جرائم إرهابية 
يف عداد الالجئني ألنهم بسبب خوفهم من “املالحقة القضائية املرشوعة وليس من االضطهاد” ال يستوفون معايري 

اإلدماج.)17( فحتى إذا استوفيت معايري اإلدماج، جاز تطبيق أحكام االستبعاد لرفض منح صفة الالجئ.

الخوف الذي له ما يربِّره من التعرُّض لالضطهاد )أ( 

ليس مفهوم “االضطهاد” معرَّفاً يف اتفاقية الالجئني ولكنه يشمل ضمناً التهديدات التي تستهدف الحياة أو الحرية، 
أو غريها من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان، بناء عىل واحد أو أكثر من األسباب الخمسة املذكورة.)18( ويمكن 
أن يتعلق االضطهاد أيضاً بنوع الجنس، ومن ذلك مثالً حاالت االغتصاب والعنف الجنيس واالتجار والزواج القرسي 

واإلجهاض القرسي أو التعقيم، والعقوبات املجنسنة بسبب خرق األعراف االجتماعية أو الدينية.)19(

ويتعلق “الخوف من التعرض لالضطهاد” بحالة الشخص الذهنية الذاتية، ويجب أن يكون هذا الخوف معقوالً 
أو مربَّراً، استناداً إىل خلفية الشخص وهويته وتجربته ومعتقداته.)20(

)17(  املرجع نفسه.

 1951 اتفاقية  بمقتىض  الالجئ  لتحديد وضع  تطبيقها  الواجب  واملعايري  اإلجراءات  دليل  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  )18(  مفوضية 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/( 51 وبروتوكول 1967 الخاصني بوضع الالجئني، جنيف، 1979، الفقرة
www.unhcr.org/en-us/publications/(  2019 عام  يف  إصدارهما  أعيد   .)opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234

.)legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
 UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1  )19(

A )2( of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 2002, paras. 9 and 13 )www.
unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-

 Andreas Zimmerman )ed.(, The 1951 Convention Relating to the Status of أيضاً  انظر  )persecution-context.html؛ 
.Refugees and its 1967 Protocol )Oxford Commentaries on International Law( pp. 413 and 414

)20(  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ بمقتىض اتفاقية 1951 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/( و41   37 الفقرتان   ،1979 جنيف،  الالجئني،  بوضع  الخاصني   1967 وبروتوكول 
www.unhcr.org/en-us/(  2019 عام  يف  إصدارهما  أعيد   .)vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-

.)convention.html

)2( ألف   1 املادة  الالجئني،  بوضع  الخاصة  االتفاقية 

الالجئ هو كل شخص:

  "يوجد... بسبب خوف له ما يربِّره من التعرُّض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إىل 
فئة اجتماعية معيَّنة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن 
يستظل بحماية ذلك البلد؛ أو... ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل تلك 

األحداث وال يستطيع، أو ال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إىل ذلك البلد.”

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under-1951-convention.html
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ويمكن  موضوعية.)21(  ظروف  و/أو  قوية  بأسباب  مدعوماً  كان  إذا  يربِّره”  ما  “له  الشخص  خوف  أنَّ  ويعترب 
ق مما إذا كان هذا الخوف له ما يربِّره.  للمعلومات املستقلة عن األوضاع يف بلد منشأ الشخص أن تساعد يف التحقُّ
ويتعلق خوف الشخص باحتمال تعرُّضه لالضطهاد يف املستقبل. وترى املفوضية أنه لكي يُعترب أنَّ هذا الخوف 

“له ما يربِّره”، يجب إثبات الخطر بدرجة معقولة.)22(

)ب(  عوامل االضطهاد واألذى من قبل الجهات الفاعلة من غري الدول

يصدر االضطهاد يف العادة من سلطات الدولة، نظراً ألنَّ الدول تسيطر يف العادة عىل أراضيها وسكانها، ولها القدرة 

عىل حماية الناس أو إيذائهم.

ل بحثاً عن األمان. ومن  ويمكن للجهات الفاعلة من غري الدول أن تُلحق رضراً ال يطاق، مما يُرِغم الناس عىل التنقُّ

هذه الجهات الفاعلة، عىل سبيل املثال:

السلطات بحكم الواقع التي تسيطر عىل أجزاء من األرايض  •    الجماعات املسلحة من غري الدول، ومنها مثالً  	
الجماعات شبه  أو  العصابات،  تنظيمات حرب  أو  املتمرِّدة،  أو  النظامية  القوات غري  أو  والسكان،  الوطنية 

العسكرية املوالية للحكومة أو الجماعات اإلرهابية؛)23(

•   رشائح السكان التي تستهدف رشائح أخرى، مثلما هو األمر يف الحاالت التي يوجد فيها عنف طائفي أو عرقي  	
)عىل سبيل املثال، العنف القائم عىل التوترات الدينية أو العرقية(؛)24(

•   األفراد الذين يرتكبون العنف املنزيل أو التمييز الخطري عىل أساس امليل الجنيس، بما يف ذلك الحاالت التي  	
ر فيها الدولة الحماية لدواع تتعلق بواحد أو أكثر من األسباب املذكورة يف اتفاقية الالجئني لعام 1951  ال توفِّ

ويسود اإلفالت من العقاب.)25(

االضطهاد  مستوى  إىل  الدول  غري  من  فاعلة  جهة  عن  يصدر  الذي  السلوك  يرقى  ال  أعاله،  املذكورة  الحاالت  ويف 

إالَّ عندما تتغاىض عنه السلطات الحكومية أو تتسامح بشأنه، أو تكون الدولة غري قادرة )بسبب انعدام األمن السائد 
أو نقص القدرات( أو غري راغبة يف توفري حماية فعالة.)26(

)ج(  أسباب الخوف من التعرُّض لالضطهاد

يجب أن يكون خوف الشخص الذي له ما يربِّره من التعرُّض لالضطهاد هو “بسبب” واحد أو أكثر من األسباب 

الخمسة املذكورة يف االتفاقية. وهذه األسباب، التي قد تتداخل، ليست بالرضورة املربِّر الوحيد ملغادرة الناس لبلدهم 

األصيل.)27( فقد يكون السبب ذو الصلة من بني األسباب املذكورة يف االتفاقية عاماًل مساهماً يف خوف الفرد، ولكنه 

ليس بالرضورة السبب الوحيد، أو حتى السبب الرئييس.

)21(  املرجع نفسه، الفقرة 38.

)22(  املرجع نفسه، الفقرة 42.

)23(  انظر UNHCR, ”Agents of Persecution: UNHCR Position“, March 1995, paras. 4 and 5 )وهي فئة توصف 

اإلجراءات  دليل  الالجئني،  املتحدة لشؤون  األمم  مفوضية  أيضاً  انظر  السكان”(؛  أو “رشائح كبرية من  املحليون”  “السكان  بأنها  أيضاً 
واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ بمقتىض اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصني بوضع الالجئني، جنيف، 1979، 

الفقرة 65. أعيد إصداره يف عام 2019.

اتفاقية  بمقتىض  الالجئ  وضع  لتحديد  تطبيقها  الواجب  واملعايري  اإلجراءات  دليل  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  )24(  مفوضية 

1951، جنيف، 1979، الفقرة 65. أعيد إصداره يف عام 2019.
 UNHCR, Guidelines on International Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1 A)2(  )25(

.of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees )2002( )HCR/GIP/02/01, para. 15(

)26(  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ بمقتىض اتفاقية 1951، جنيف، 

1979، الفقرة 65. أعيد إصداره يف عام 2019.

)27(  املرجع نفسه، الفقرتان 372 و373.
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1951 لعام  الالجئني  اتفاقية  يف  املذكورة  الخمسة  االضطهاد  أضواء  أسباب 

االستخدام  يف  ‘األعراق’  باسم  إليها  يشار  التي  اإلثنية  الجماعات  أنواع  “جميع  ليشمل  “العرق”  يمتد  العرق: 
الشائع”، وكذلك الفئات االجتماعية التي لها نسب مشرتك)أ( أو هويات ثقافية ولغوية وتاريخية مشرتكة.)ب(

الدين: يشري “الدين” إىل الديانات الرئيسية يف العالم وكذلك إىل نُُظم معتقدات أحدث عهداً أو أقل شهرة،)ج( وهو 
يشمل املعتقدات الدينية )وانعدام املعتقد – اإللحاد( والهوية وأساليب العيش.)د(

الجنسية: ال تقترص “الجنسية” عىل املواَطنة القانونية الرسمية، بل يمكن أن تشمل االنتماء إىل “أمة” سياسية 
تقوم عىل روابط عرقية أو ثقافية أو لغوية أو تاريخية مشرتكة )عادة ما يتعلق األمر بجماعة تشكِّل أقلية(.)ه(

االنتماء إىل فئة اجتماعية معيَّنة: مع أنَّ هذا السبب غري محدَّد وغامض، فقد ُطبِّق عمليًّا لحماية األشخاص 
الذين لهم خلفية أو عادات مماثلة أو وضع اجتماعي أو اقتصادي مماثل.)و( وتفسِّ املفوضية ذلك بأنه يعني:

“ ... فئة من األشخاص الذين يشرتكون يف خاصية غري خطر تعرُّضهم لالضطهاد، أو الذين ينظر إليهم 
للهوية  أساسية  أو  للتغيري  قابلة  غري  أو  لة  متأصِّ الخاصية  هذه  تكون  ما  وغالباً  فئة.  أنهم  عىل  املجتمع 

أو الضمري أو ملمارسة املرء لحقوق اإلنسان املكفولة له”.)ز(

والنساء  “الداليت"(،  أو  “املنبوذين”  )مثل  معيَّنة  اجتماعية  فئات  أو  أوضاع  أو  طبقات  ذلك  عىل  األمثلة  ومن 
املعرَّضات لخطر العنف الجنساني، واألشخاص الذين لهم ميل جنيس معيَّ )كما هو الحال فيما يتعلق باملثليات 

واملثليي واملزدوجي امليل الجنيس واملغايري الهوية الجنسانية(.)ح(

العمومية  الشؤون  أو  الحكومة  أو  بالدولة  يتصل  فيما  النظر  بوجهات  السيايس  الرأي  يتعلق  السيايس:  الرأي 
الفعيل  السيايس  الرأي  مع  السلطات  تتسامح  ال  عندما  االضطهاد  يحدث  أن  ويمكن  العامة.)ط(  أو السياسة 
ر للشخص،)ي( أو ال يمكنها التسامح معه إذا ما اكتشفته. كما يجوز ألفعال الشخص أن تدلَّ عىل رأيه  أو املتصوَّ

السيايس )ومن ذلك مثالً رفض الخدمة العسكرية أو االنضمام إىل نقابة عمال(.)ك(

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي، دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ ، جنيف، 1979، الفقرات 68-70. أعيد  )أ( 

إصداره يف عام 2019.

 Andreas Zimmermann )ed.(, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol )ب( 

.)Oxford Commentaries on International Law(, p. 376

املرجع نفسه، الصفحة 380. )ج( 

 UNHCR, Guidelines on International Protection, Religion-Based Refugee Claims under Article 1A)2( of the )د( 

1951Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees )HCR/GIP/04/06, para. 5( )www.
unhcr.org/en-us/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-

.claims-under.html(

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي، دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ، جنيف، 1979، الفقرات 74-76. أعيد  )ه( 

  Andreas Zimmermann )ed.(, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and  ًإصداره يف عام 2019. انظر أيضا
.its 1967 Protocol, p. 388

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي، دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ، جنيف، 1979، الفقرات 77-79.  أعيد  )و( 

إصداره يف عام 2019.

 UNHCR, Guidelines on International Protection, ”Membership of a particular social group“ within the context of )ز( 

 article 1 A)2( of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
.)HCR/ GIP/02/02, para. 11(

 Andreas Zimmermann )ed.(, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, pp. )ح( 

 UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims Relating to Sexual Orientation and ًانظر أيضا and 417–430 398–396؛ 
.Gender Identity, 21 November 2008 )www.unhcr.org/509136ca9.pdf(

 Andreas Zimmermann )ed.(, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol )ط( 

.)Oxford Commentaries on International Law(, pp. 398 and 399

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئي، دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ، جنيف، 1979، الفقرات 80-86. أعيد  )ي( 

إصداره يف عام 2019.

 Andreas Zimmermann )ed.(, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol )ك( 

.)Oxford Commentaries on International Law(, p. 402
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مخاطر أخرى خارج نطاق الحماية التي يتيحها وضع الالجئ )د( 

نظراً ألنَّ الالجئ، وفقاً لألسباب املذكورة أعاله، يجب أن يكون معرَّضاً لخطر االضطهاد، فقد ال تستتبع تهديدات 

أخرى منح صفة الالجئ. ومن األمثلة عىل ذلك األشخاص الذين يفرُّون من الكوارث الطبيعية أو البرشية،)28( من 

األمن  انعدام  أو  العنف  أو حاالت  املسلح  للنزاع  مة  املعمَّ اآلثار  أو  املناخ  تغريُّ  آثار  أو  املجاعة  أو  الفيضانات  قبيل 

أو مستويات  عن عمل  بحثاً  يتنقلون  الذين  اقتصادية  املهاجرين ألسباب  الالجئني عن  تمييز  يمكن  كما  األخرى. 

معيشية أو فرص اقتصادية أفضل.)29( بيد أنه يمكن مع ذلك تصنيف الشخص يف عداد الالجئني إذا انطوى أيٌّ من 

هذه املخاطر عىل االضطهاد أيضاً ألسباب محدَّدة يف االتفاقية، ومنها مثالً عندما تتعرض فئة معيَّنة للتمييز من 
خالل حرمان الدولة لها من اإلغاثة اإلنسانية عند وقوع كارثة.)30(

ويف العادة، ال يُعترب الهاربون من العدالة الجئني: فصفة الالجئ تحمي األفراد من االضطهاد ولكن ليس من املالحقة 

القضائية املرشوعة. غري أنَّ بعض انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق إقامة العدل قد تنطوي عىل اضطهاد، كما هو 

الحال عندما يُستهَدف أفراد أو أعضاء يف جماعات معيَّنة بمالحقات قضائية تمييزية أو محاكمات جائرة أو أحكام 
قاسية للغاية.)31(

االستبعاد من الحماية املتاحة لالجئني  -2

استيفائهم معايري  بالرغم من  الالجئ  األشخاص من صفة  الدولية لالجئني حرمان  الحماية  االستبعاد من  يعني 

االتفاقية  بموجب  بالحماية  للتمتُّع  مؤهلني  غري  أنهم  ذلك  أعاله(،  نوقش  )الذي  الالجئ  تعريف  بموجب  اإلدماج 
ألسباب معيَّنة.)32(

وفيما يتعلق باإلرهاب، فإنَّ أهم أسباب االستبعاد هي تلك املذكورة يف املادة 1 واو من االتفاقية )تجري مناقشتها 

أدناه(، والتي تعترب األشخاص غري مستحقني للحماية الدولية إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إىل اعتبار أنهم 

املتحدة  األمم  مقاصد  مع  تتناىف  أفعاالً  )ج(  أو  )ب( جريمة غري سياسية خطرية؛  أو  دولية؛  )أ( جريمة  ارتكبوا: 

ومبادئها.

ومع ذلك، يجوز منح الشخص املستبعد من صفة الالجئ حماية منفصلة بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان 

من اإلرجاع إىل بلد قد يواجه فيه أرضاراً جسيمة أخرى يف مجال حقوق اإلنسان )انظر القسم دال-6 أدناه(.

 ،1979 جنيف،  الالجئ،  وضع  لتحديد  تطبيقها  الواجب  واملعايري  اإلجراءات  دليل  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم   )28(  مفوضية 

الفقرة 39. أعيد إصداره يف عام 2019.

)29(  املرجع نفسه، الفقرات 62–64.

 UNHCR, Legal considerations regarding claims for انظر  املناخ،  تغريُّ  آثار  الالجئ يف سياق  يتعلَّق بوضع  )30(  فيما 

 international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters, 
.October 2020

 ،1979 جنيف،  الالجئ،  وضع  لتحديد  تطبيقها  الواجب  واملعايري  اإلجراءات  دليل  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم   )31(  مفوضية 

الفقرة 57. أعيد إصداره يف عام 2019.

)32(  انظر االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام 1951، املادة 1 دال )1( )بشأن األشخاص الذين يتمتعون من قبُل بالحماية من 

وكالة تابعة لألمم املتحدة باإلضافة إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(، واملادة 1 هاء )بشأن األشخاص الذين يتمتعون بحماية 
تعادل الحماية املمنوحة لحاميل الجنسية يف دولة أخرى(، واملادة 1 واو )التي تجري مناقشتها يف هذا القسم(.
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)أ(  استبعاد األشخاص املتورطني يف اإلرهاب

ما فتئ املجتمع الدويل يهتم منذ أمد بعيد بمنع إساءة استغالل اإلرهابيني لصفة الالجئ بغية اإلفالت من املساءلة 

عن الجرائم الدولية أو غريها من الجرائم الخطرية. فقد حثَّت الجمعية العامة يف إعالنها املتعلق بالتدابري الرامية إىل 

القضاء عىل اإلرهاب الدويل، الذي اعتمدته يف عام 1994، الدول عىل ما ييل: )أ( االمتناع عن منح اإلرهابيني اللجوء؛ 

و)ب( منع إساءة استغالل مركز الالجئ من قبل األفراد املتورطني يف نشاط إرهابي.)33( ونصَّ إعالن آخر اعتمدته 

الجمعية العامة يف عام 1996 عىل أن تنظر الدول فيما إذا كان طالب اللجوء موضع تحقيق أو متَّهماً أو ُمداناً يف 
“جريمة تتصل باإلرهاب”.)34(

أو  أو يموِّلونها  إرهابية  الدول إىل حرمان من يخطِّطون ألعمال   ،)1999( 1269 ودعا مجلس األمن، يف قراره 

يرتكبونها من املالذ اآلمن )باعتقالهم أو محاكمتهم أو تسليمهم( واالمتناع عن منح اإلرهابيني مركز الالجئ.)35( 

لإلرهاب  يخططون  ملن  الالجئ  مركز  منح  منع  إىل  الدول   ،)2001(  1373 قراره  يف  أيضاً،  املجلس  دعا  كما 

أو يسهلونه أو يشاركون فيه، و“كفالة عدم إساءة استعمال مرتكبي األعمال اإلرهابية أو منظميها أو من ييرسها 

تسليم  طلبات  لرفض  كأسباب  سياسية  بواعث  بوجود  عاءات  باالدِّ االعرتاف  عدم  وكفالة  الالجئني…  ملركز 
اإلرهابيني املشتبه بهم”.)36(

وقد أكَّد كلٌّ من مجلس األمن والجمعية العامة كذلك، عند تقديم توصياتهما، أنَّ عىل الدول أن تمتثل اللتزاماتها 

بموجب القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

يرتكبون  الذين  األشخاص  الدول  تحرم  أن  وجوب  عىل  رصاحة  اإلرهاب  ملكافحة  الدولية  االتفاقيات  تنصُّ  وال 

الهجمات  لقمع  الدولية  االتفاقية  مثالً  ومنها  االتفاقيات،  فبعض  الالجئ.  وضع  من  االتفاقيات  بموجب  جرائم 

الجرائم من  تستبعد هذه   ،1999 لعام  اإلرهاب  تمويل  لقمع  الدولية  واالتفاقية   1997 لعام  بالقنابل  اإلرهابية 

الصمت فيما  تلتزم  املجرمني،)37( ولكنها  الوطني بشأن تسليم  القانون  السياسية يف  بالجريمة  املتعلق  االستثناء 
يتعلق بوضع الالجئ.)38(

وليس اإلرهاب ُمدَرجاً باعتباره سبباً منفصالً لالستبعاد من التسليم يف اتفاقية الالجئني، وال يوجد أساس قانوني 

لكي يُستبَعد آليًّا من التسليم أيُّ شخص يُشتبَه يف ارتكابه عمالً إرهابيًّا. بل إنَّ هؤالء األشخاص ال يجب أن يُستبعدوا 

من الحماية املتاحة لالجئني إالَّ عندما يقع سلوكهم ضمن واحد أو أكثر من أسباب االستبعاد الثالثة املنصوص عليها 

يف املادة 1 واو من االتفاقية، وهو ما ترد مناقشته يف القسم التايل.

)33(  مرفق قرار الجمعية العامة 60/49، اإلعالن املتعلق بالتدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب الدويل، الفقرة 5 )و(؛ انظر أيضاً 

ل إلعالن عام 1994 املتعلق بالتدابري الرامية إىل القضاء عىل اإلرهاب، الفقرة 3. مرفق قرار الجمعية العامة 210/51، اإلعالن املكمِّ

اإلرهاب،  عىل  القضاء  إىل  الرامية  بالتدابري  املتعلق   1994 عام  إلعالن  ل  املكمِّ اإلعالن   ،210/51 العامة  الجمعية  قرار   )34(  مرفق 

الفقرة 3.

)35(  قرار مجلس األمن 1269 )1999(، الفقرة 4.

)36(  قرار مجلس األمن 1373 )2001(، الفقرة 3 )و( و)ز(؛ انظر أيضاً مرفق قرار مجلس األمن 1377 )2001(، ففي اإلعالن 

الوارد يف املرفق، أكد املجلس أيضاً التزام الدول بحرمان اإلرهابيني من املالذ اآلمن.

 ،2149 املجلد  املعاهدات،  مجموعة  املتحدة،  األمم   ،11 املادة   ،)1997( بالقنابل  اإلرهابية  الهجمات  لقمع  الدولية  )37(  االتفاقية 

الرقم 37517؛ انظر أيضاً االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب )1999(، املادة 14 )قرار الجمعية العامة 109/54(.

)38(  يقرتح مرشوع املادة 7 من مرشوع اتفاقية األمم املتحدة الشاملة بشأن اإلرهاب )A/C.6/55/1( أن يكون عىل الدول واجب 

“كفالة عدم منح اللجوء أليِّ شخص توجد أسباب معقولة تشري إىل تورُّطه” يف ارتكاب جريمة إرهابية.
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 )ب(   املادة 1 واو من اتفاقية الالجئني: أسباب االستبعاد املتصلة بالجرائم الخطرية 
أو املخاطر األمنية

واو  1 املادة  الالجئني،  أضواء  اتفاقية 

تنصُّ االتفاقية عىل أنَّ أحكامها ال ترسي عىل أيِّ شخص توجد بحقه أسباب جدية تدعو إىل اعتبار أنه:

ارتكب جريمة ضد السالم، أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية، باملعنى املستخدم لهذه الجرائم يف    )أ( 

الصكوك الدولية املوضوعة للنص عىل أحكامها بشأنها؛

ارتكب جريمة جسيمة غري سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد بصفة الجئ؛ )ب(   

ارتكب أفعاالً مضادة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها. )ج(   

ح أن تندرج  إرهابية يف طبيعتها من املرجَّ التي تُعترب عادة أعماالً  الحظت مفوضية شؤون الالجئني أنَّ “األفعال 

ضمن أحكام االستبعاد رغم أنَّ املادة 1 واو ال يمكن اعتبارها بمثابة حكم بسيط ملكافحة اإلرهاب”.)39( ويجب أن 

يستند االستبعاد إىل املسؤولية الفردية وأن يُقرَّر عىل أساس كل حالة عىل حدة، وفقاً للمعايري الواردة يف املادة 1 واو، 

وأالَّ يكون االستبعاد آليًّا.

ونظراً للعواقب الوخيمة املحتملة لالستبعاد من وضع الالجئ، حذَّرت املفوضية من التفسريات الفضفاضة للغاية 

ألحكام االستبعاد، وشدَّدت عىل رضورة تطبيقها بطريقة تقييدية.)40( ويف السياق ذاته، أعرب مقرِّر األمم املتحدة 

“األعمال  لتعبري  للغاية  الفضفاضة  التعاريف  إزاء  قلقه  عن  اإلرهاب  ومكافحة  اإلنسان  بحقوق  املعني  الخاص 

اإلرهابية”:

  “يف غياب تعريف متَّفق عليه دوليًّا لألعمال اإلرهابية، أدرجت بعض الدول يف ترشيعاتها الوطنية الرامية إىل 

مكافحة اإلرهاب طائفة واسعة من األعمال التي ال تصل، من حيث خطورتها أو أغراضها أو الغاية املتوخاة 

منها، إىل درجة اعتبارها بموضوعية بمثابة أعمال إرهابية، أو إىل الدرجة املطلوبة لالستثناء من مركز الالجئ. 

واستُخدمت هذه التفسريات الفضفاضة يف العديد من الحاالت لقمع أنشطة مرشوعة، تقع ضمن نطاق حرية 

الرأي أو التعبري أو االجتماع….”)41( 

 UNHCR, Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1 F of the 1951  )39(

Convention relating to the Status of Refugees )HCR/GIP/03/05, para. 25( )www.unhcr.org/en-us/publications/
.legal/3f7d48514/guidelinesinternational- protection-5-application-exclusion-clauses-article.html(

)40(  املرجع نفسه، الفقرة 2.

)41(  تقرير املقرِّر الخاص )مارتني شينني( املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب 

)A/62/263، الفقرة 66(.

https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
https://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
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معيار اإلثبات

يتمثل الحدُّ األدنى الستبعاد شخص من الحصول عىل وضع الالجئ بموجب املادة 1 واو يف وجود “أسباب جدية 

عىل وضع  الحصول  من  استبعاده  يستوجب  سلوكاً  الرتكابه  “أدين”  أو  “ارتكب”  الشخص  ذلك  بأنَّ  لالعتقاد” 

أنَّ  إجراء محاكمة عادلة. غري  بعد  املعني  الشخص  أدانت  قد  الرشط عندما تكون محكمة  الالجئ. ويُستوىَف هذا 

تطبيق املادة 1 واو ال يتطلب إدانة أو محاكمة أو أدلة تفي بمعيار اإلثبات الجنائي )“دون أيِّ شكٍّ معقول”(.

أدلة  ر  الحدَّ األدنى هو أعىل من “الشك املعقول” أو حتى “توازن االحتماالت”.)42( ويلزم أن تتوفَّ ومع ذلك، فإنَّ 

الذي يستبعده من  السلوك  أُدين الرتكابه  أو  الشخص قد “ارتكب”  أنَّ  يُثار شكٌّ كبري يف  واضحة وموثوقة حتى 

لكونه  فردية، سواء  ل مسؤولية  يتحمَّ املعني  الشخص  أنَّ  تقرير  يستوجب  وهذا  الالجئ.)43(  الحصول عىل وضع 

مرتكب أفعال تقع يف نطاق املادة 1 واو أو لكونه شارك يف ارتكاب شخص آخر لتلك األفعال.)44( وكما ترد مناقشته 

بمزيد من التفصيل أدناه، فإنَّ مجرَّد االنتماء إىل جماعة ضالعة يف ارتكاب جرائم تستوجب االستبعاد من الحصول 

عىل وضع الالجئ ال يكفي الستبعاد فرد بشكل آيل.

وفيما يتعلق باألطفال، ال ينبغي تطبيق أحكام االستبعاد إالَّ إذا بلغ األطفال سن املسؤولية الجنائية بموجب القانون 

د فيها السنُّ الدنيا، ينبغي تطبيق تلك األحكام بحذر يف  الوطني.)45( وحتى يف هذه الحالة، أو يف الحاالت التي لم تحدَّ

ضوء نضج الطفل ومداركه العقلية. ومن املهم أيضاً التأكُّد مما إذا كان الطفل قد: أُجرب عىل املشاركة يف جريمة؛ 

أو كان ثمالً دون إرادته؛ أو كان تحت تأثري صدمة؛ أو كان مستوى تعليمه محدوداً.

املادة 1 واو )أ(: الجرائم الدولية

بموجب املادة 1 واو )أ(، يلزم االستبعاد إذا كانت هناك أسباب جدية لالعتقاد بأنَّ الشخص قد ارتكب جريمة ضد 

السالم أو جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية أو شارك يف ارتكاب أشخاص آخرين جرائم من هذا القبيل.)46( 

ويمكن أن تشكِّل بعض األعمال اإلرهابية جرائم دولية إذا ما استوفيت عنارص تلك الجرائم )انظر الفصل السادس 

من هذه النميطة(. 

وال يمكن استبعاد الجرائم املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب يف حد ذاتها، ما لم يتَّصف السلوك 

يف حد ذاته بأنه جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية.

 UNHCR, ”Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection: UNHCR‘s  )42(

 Andreas Zimmerman )ed.(, The 1951 Convention Relating to the أيضاً  انظر  perspective“, )Rev. 2(,para. 23؛ 
.Status of Refugees and its 1967 Protocol )Oxford Commentaries on International Law(, pp. 592 and 593

 Andreas Zimmerman )ed.(, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967  )43(

.Protocol )Oxford Commentaries on International Law(, p. 593

 UNHCR, ”Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection: UNHCR‘s  )44(

.perspective“, )Rev. 2(, para. 23

 UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses, Article 1F of the 1951  )45(

.Convention relating to the Status of Refugees, September 2003, paras. 91 and 92

 UNHCR, Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F 46(  انظر(

 Jelena ً؛ انظر أيضاof the 1951 Convention relating to the Status of Refugees )HCR/GIP/03/05, paras. 10–13(
.Pejic, ”Article 1F)a(: The Notion of International Crimes“, International Journal of Refugee Law, vol. 11
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املادة 1 واو )ب(: الجرائم الخطرية غري السياسية

رت “أسباب جدية” لالعتقاد بأنه “ارتكب جريمة  بموجب املادة 1 واو )ب(، ال يُمنح الشخص وضع الالجئ إذا توفَّ
جسيمة غري سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد بصفة الجئ”.)47(

هذا  تختلف يف  الوطنية  املمارسة  أنَّ  كما  معرَّفة،  السياسية”  الخطرية[ و“غري  ]أي  “الجسيمة”  الجرائم  وليست 

املجال.)48( وبسبب هذا الغموض، مقرتناً بالهدف اإلنساني املنشود بمنح صفة الالجئ، تالحظ املفوضية أنَّ سبب 

االستبعاد هذا ينبغي تطبيقه بحذر،)49( مع مراعاة ما إذا كانت معظم الواليات القضائية ستعترب الجريمة املعنية 
جريمة خطرية )مثل القتل أو االغتصاب أو السطو املسلح(.)50(

 Kälin, W., and Künzli, J., ”Article 1 F)b(: Freedom Fighters, Terrorists and the Notion of Serious انظر  )47(

.Political Crimes“, International Journal of Refugee Law, vol.12, Issue suppl. 1, 12 July 2000

.UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses, para. 41  )48(

 ،1979 الالجئ، جنيف،  لتحديد وضع  الواجب تطبيقها  اإلجراءات واملعايري  الالجئني، دليل  املتحدة لشؤون  األمم  )49(  مفوضية 

الفقرة 179. أعيد إصداره يف عام 2019.

.UNHCR, Guidelines on International Protection )HCR/GIP/03/05, para.14(  )50(

 ]2011[ الداخلية  لوزارة  الدولة  وزير  النكا(( ضد  )رسي  أس  دراسة حالة  )جي 
AC 184 1)أ(

العليا يف اململكة املتحدة إىل أنَّ مجرد العضوية يف جبهة نمور تحرير إيالم تاميل  يف هذه القضية، خلصت املحكمة 

ارتكب جريمة حرب. وقد قضت  قد  ما  أنَّ شخصاً  أسباب جدية العتبار  إلثبات  كافياً  ليس  االستخباراتية  وشعبتها 

املحكمة بأنَّ “املرء يحتاج إىل... الرتكيز عىل الدور الفعيل الذي أداه األشخاص املعنيون، مع مراعاة جميع الجوانب 

املادية لذلك الدور حتى يتسنى البتُّ فيما إذا كانت الدرجة املطلوبة من املشاركة قد ثبتت أم ال”. وحدَّدت املحكمة قائمة 

غري حرصية بالعوامل ذات الصلة التي ينبغي النظر فيها عند إجراء هذا التقدير، وهي:

طبيعة التنظيم وحجمه )الذي يمكن أن يكتيس قدراً من األهمية( وال سيما الجزء الذي له صلة مبارشة    )أ( 

ا بطالب اللجوء؛ جدًّ

ما إذا كان التنظيم محظوراً، ويف تلك الحالة من الذي حظره؛ )ب(   

كيف ُجنِّد طالب اللجوء؛ )ج(   

مدة بقائه يف التنظيم وما هي الفرص التي أتيحت له، إن وجدت، ملغادرته؛ )د(   

منصبه ورتبته ومكانته ونفوذه داخل التنظيم. )ه(   

معرفته بأنشطة التنظيم التي شكَّلت جرائم حرب؛ )و(   

مشاركته الشخصية ودوره يف التنظيم، بما يف ذلك عىل وجه الخصوص أيُّ مساهمة قدَّمها يف ارتكاب    )ز( 

جرائم الحرب.

 R )on the application JS )Sri Lanka(( v. Secretary of State for the Home Department ]2010[ 1 AC 184 )أ(

)https://app.justis.com/case/r-js-sri-lanka-v-secretary-of-state-for-the-home-department/overview/
  Ezokola v. Canada )Citizenship and Immigration( ]2013[ ،؛ انظر أيضاً قضية إزوكوال ضد كنداc5eJn5mdn0Wca(
األمن  مجلس  بقرار  فيها  استُشهد  التي   ،)https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13184/index.do(
678 )1990( )يتطلب التواطؤ يف جريمة دولية مساهمة طوعية وكبرية وواعية يف الجريمة التي يرتكبها التنظيم أو يف الغرض اإلجرامي 

للتنظيم، ومن ثم فهذا يستبعد التواطؤ القائم عىل الرتبة من خالل االرتباط بالتنظيم أو اإلذعان السلبي(.

https://app.justis.com/case/r-js-sri-lanka-v-secretary-of-state-for-the-home-department/overview/c5eJn5mdn0Wca
https://app.justis.com/case/r-js-sri-lanka-v-secretary-of-state-for-the-home-department/overview/c5eJn5mdn0Wca
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13184/index.do
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حقوق  مع  وتتناىف  وبشعة  متناسبة  غري  ألنها  سياسية  غري  خطرية  جرائم  اإلرهابية  العنف  أعمال  معظم  وتشكِّل 

اإلنسان.)51( وثمة عامل آخر ذو صلة، وإن لم يكن حاسماً، وهو ما إذا كانت جريمة ما مصنَّفة بموجب االتفاقيات 

اإلرهابية  الهجمات  قمع  اتفاقية  )مثل  املجرمني  تسليم  ألغراض  سياسية  غري  أنها  عىل  اإلرهاب  ملكافحة  الدولية 

بالقنابل(.)52( غري أنَّ االتفاقيات ال تستبعد رصاحة الجناة من إمكانية الحصول عىل صفة الالجئ.

وقد نبَّهت املفوضية إىل أنَّ األعمال اإلرهابية ليست سبباً لالستبعاد اآليل بموجب املادة 1 واو )ب(، وإنما هي ال تكون 

كذلك إالَّ عندما يكون الفعل “جريمة جسيمة غري سياسية” يف ظل الظروف السائدة.)53( وحتى يف الحاالت التي يظهر 

فيها شخص ما عىل قائمة وطنية أو دولية للمشتبه يف كونهم إرهابيني أو رشكائهم، يظل من الرضوري إجراء تقييم 
منفصل لسلوك الفرد املعني.)54(

وينبغي التمييز بني األعمال اإلرهابية التي هي سبب لالستبعاد والهجمات العسكرية التي تشنُّها جماعات مسلحة من غري 

الدول عىل أهداف عسكرية أثناء النزاعات املسلحة غري الدولية. وهذا السلوك ينظمه القانون اإلنساني الدويل من قبُل.

املادة 1 واو )ج(: األفعال املضادة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها

رت “أسباب جدية” لالعتقاد بأنه “ارتكب  بموجب املادة 1 )واو( )ج(، ال يجوز منح أيِّ شخص صفة الالجئ إذا توفَّ

أفعاالً مضادة ألهداف األمم املتحدة ومبادئها”.)55( وتشمل أهداف ]مقاصد[ األمم املتحدة ومبادئها، التي هي مبيَّنة 

يف املادتني 1 و2 من ميثاق األمم املتحدة، صون السلم واألمن الدوليني، والعالقات الودية بني الدول والتعاون فيما 

بينها، وعدم استخدام القوة.

ونظراً التِّساع نطاق هذه األهداف، الحظت املفوضية أنَّ املادة 1 واو )ج( “ال يقع إعمالها إالَّ يف الظروف القصوى عندما 

يحصل نشاط ]دويل[ يهاجم تعايش املجتمع الدويل من أساسه”.)56( ومن ثمَّ، ينبغي تفسري املادة 1 واو )ج( تفسرياً 

ضيِّقاً، خاصة وأنَّ الفقرتني الفرعيتني )أ( و)ب( من املادة 1 واو تغطيان من قبُل جزءاً كبرياً من السلوك املقصود.)57( 

فهما يمكن أن تشمال، عىل سبيل املثال، التهديدات التي يتعرَّض لها األمن الدويل أو االنتهاكات الخطرية واملستمرة 
لحقوق اإلنسان عىل يد السلطات الحكومية الفعلية أو الجهات التي تمارس تلك السلطات بحكم الواقع.)58(

ومنذ عام 2001، دأب مجلس األمن مراراً عىل تحديد اإلرهاب، بما يف ذلك تمويل األعمال اإلرهابية والتخطيط لها 

والتحريض عليها،)59( عىل أنها تتناىف مع مقاصد األمم املتحدة ومبادئها.)60( وباإلضافة إىل ذلك، نصَّ املجلس يف 

مع  تتناىف  لكونها  نظراً  إرهابية،  أعماالً  ارتكبوا  أنهم  يف  املشتبه  األشخاص  يتمتَّع  أالَّ  عىل   )2005(  1624 قراره 
مقاصد األمم املتحدة ومبادئها، بالحماية التي تتيحها صفة الالجئ.)61(

 UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses, 51(  املرجع نفسه، الفقرتان 51 و62؛ و(

.para. 81

 UNHCR, أيضاً  انظر  )UNHCR, Guidelines on International Protection )HCR/GIP/03/05, para. 15(  )52؛ 

.Background Note on the Application of the Exclusion Clauses, para. 81

 UNHCR, و )UNHCR, Guidelines on International Protection, )HCR/GIP/03/05, para. 26(  )53؛ 

.Background Note on the Application of the Exclusion Clauses, para. 81

.UNHCR, Guidelines on International Protection )HCR/GIP/03/05, para. 26(  )54(

 E. Kwakwa, E., ”Article 1 F)c(: Acts Contrary to the Purposes and Principles of the United )55(  انظر 

.Nations“, International Journal of Refugee Law, vol. 12, Issue suppl.1, 12 July 2000

.UNHCR, Guidelines on International Protection )HCR/GIP/03/05, para. 17(  )56(

)57(  املرجع نفسه.

)58(  املرجع نفسه.

)59(  قرار مجلس األمن 1624 )2005(، الديباجة.

املرفق؛  الوارد يف  3؛ و1377 )2001(، اإلعالن  الفقرة  5؛ و1269 )1999(،  الفقرة   ،)2001( 1373 األمن  )60(  قرارات مجلس 

و1624 )2005(، الديباجة.

)61(  املرجع نفسه.
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اتفاقية  )ج( من  واو   1 املادة  بموجب  آليًّا شخصاً  يستبعد  ال  “إرهابي”  بأنه  فعل  أنَّ وسم  إىل  املفوضية  وتنبِّه 

الالجئني، “ألسباب ليس أقلها أنَّ ‘اإلرهاب’ ليس له تعريف واضح أو متَّفق عليه عامليًّا”.)62( وتالحظ املفوضية 

ن إشارة رصيحة إىل التزامات الدول بموجب القانون الدويل  1624 )2005( يتضمَّ أيضاً أنَّ قرار مجلس األمن 

لالجئني.)63( ومع ذلك، يجب إجراء تقييم فردي “ملدى وقع الفعل عىل الصعيد الدويل - من حيث جسامته وتأثريه 

اإلرهاب  مثاًل  ومنها  شأناً،  األقل  اإلرهابية  األعمال  فإنَّ  وبالتايل،  الدوليني”.)64(  واألمن  السلم  يف  وآثاره  الدويل 

البسيط عىل الصعيد الوطني أو األفعال التحضريية البسيطة التي ال تنطوي عىل عنف، قد ال تربِّر االستبعاد.

االتفاقية  من  )ج(  واو   1 املادة  بموجب  االستبعاد  فيهما  ُطبِّق  أضواء  قضيتان 
)1951( الالجئني  بوضع  الخاصة 

استُبعد من الحصول عىل صفة الالجئ بموجب املادة 1 واو )ج( مواطنان هنديان يعيشان يف اململكة املتحدة   -1

يف  املتحدة  اململكة  يف  السيخ  من  متطرِّفة  بجماعات  وارتباطهما  الهند  يف  إرهابية  أنشطة  وتنظيم  دعم  لتورُّطهما يف 
محاولة إلنشاء وطن مستقل للسيخ يف خاليستان بالهند باستعمال العنف.)أ(

ُخلص إىل أنَّ العمليات العسكرية للمتمرِّدين التي استهدفت القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغانستان، وهي   -2

بموجب  ومبادئها  املتحدة  األمم  مقاصد  مع  تتناىف  ألنها  االستبعاد  تستوجب  أعمال  هي  األمن،  مجلس  بها  أذن  قوة 
املادة 1 واو )ج(.)ب(

.Singh v. Secretary of State for the Home Department ]1993[ Imm AR 76 )أ( 

.Al-Sirri v. Secretary of State for the Home Department ]2013[ 1 AC 745 )ب( 

املادة 1 واو وتطبيقها عىل املشاركة يف التنظيمات اإلرهابية

قد يساهم أفراد يف أنشطة تنظيم إرهابي دون أن يشاركوا شخصيًّا وبصورة مبارشة يف أعمال العنف. فالجماعة 

املموِّلون،  أو  بالدعاية،  املعنيون  أو  بالتجنيد،  القائمون  بينهم  أن يدعمها أشخاص عديدون ومن  اإلرهابية يمكن 

صون يف الجوانب اللوجستية، أو الزعماء  أو املزوِّدون )باألسلحة أو املعدات أو أماكن اإلقامة أو الخدمات(، أو املتخصِّ

التي تكفي لتربير االستبعاد بموجب  أنواع املشاركة يف جماعات إرهابية  الروحيون. والسؤال املطروح هو بشأن 

املادة 1 واو.

وقد قىض املجلس األعىل ملحكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي)65( بأنَّ إدراج تنظيم يف قائمة التنظيمات اإلرهابية 

“ال يمكن خلطه مع التقييم الفردي للوقائع املحدَّدة الذي يجب القيام به قبل اتخاذ أيِّ قرار باستبعاد شخص من 

أنشطة جماعة  املشاركة يف  أنَّ  إىل  املحكمة  ذلك، خلصت  91(. وعالوة عىل  )الفقرة  الالجئ”  الحصول عىل صفة 

إرهابية ال تندرج “بالرضورة وبشكل آيل” ضمن أسباب االستبعاد )الفقرة 92(. بل باألحرى:

 UNHCR, ً؛ انظر أيضاUNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses, para. 49  )62(

.Guidelines on International Protection )HCR/GIP/03/05, para. 17(

 UNHCR, Note on the Impact of Security Council resolution 1624 )2005( on the Application of  )63(

 Exclusion under Article 1F of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 9 December 2005,
.paras. 3 and 4

)64(  املرجع نفسه.

 Bundesrepublik Deutschland v. B and D )joined cases C-57/09 and C-101/09(, Grand Chamber of  )65(

the Court of Justice of the European Union )CJEU(, 9 November 2010, paras. 91–94 )https://fra.europa.eu/
.en/caselaw-reference/cjeu-joined-cases-c-5709-and-c-10109-judgment(

https://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/cjeu-joined-cases-c-5709-and-c-10109-judgment
https://fra.europa.eu/en/caselaw-reference/cjeu-joined-cases-c-5709-and-c-10109-judgment
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  “إنَّ استبعاد شخص كان عضواً يف تنظيم يستخدم أساليب إرهابية من الحصول عىل صفة الالجئ مرشوط 

بتقييم فردي للوقائع املحدَّدة، مما يتيح تحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إىل االعتقاد بأنَّ ذلك 

الشخص ارتكب، يف سياق أنشطته داخل ذلك التنظيم، جريمة خطرية غري سياسية أو كان مذنباً بارتكاب 

األفعال،  تلك  أو  الجريمة  تلك  ارتكاب  أنه حرَّض عىل  أو  ومبادئها،  املتحدة  األمم  مقاصد  مع  تتناىف  أفعال 

أو شارك فيها بطريقة أخرى…” )الفقرة 94(

  ومن العوامل التي ينبغي أخذها يف االعتبار “الدور الحقيقي الذي أداه الشخص املعني يف ارتكاب األفعال 

املعنية؛ أو منصبه داخل التنظيم؛ أو مدى علمه، أو اعتبار علمه، بأنشطة التنظيم؛ أو أيُّ ضغط تعرَّض له؛ 

أو العوامل األخرى التي يُحتمل أن تكون قد أثَّرت يف سلوكه” )الفقرة 97(.

كما تتَّخذ املفوضية املوقف الذي مفاده أنَّ مجرد االرتباط بتنظيم ُمدَرج يف قائمة التنظيمات اإلرهابية ال يكفي 

لتربير االستبعاد اآليل،)66( ومع ذلك، فإنَّ العضوية الطوعية يف الجماعات املتطرفة العنيفة، ومنها تلك املدرجة يف 

بها  قامت  التي  العنف  أعمال  يف  ساهم  الشخص  بأنَّ  للدحض  قابالً  افرتاضاً  تثري  اإلرهابية،  التنظيمات  قائمة 
الجماعة.)67(

.UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses, paras. 59 and 62  )66(

 UNHCR, Guidelines on International Protection )HCR/GIP/03/05, 60؛ انظر أيضاً  الفقرة  )67(  املرجع نفسه، 

.Bundesrepublik Deutschland v. B and D, para. 98 ً؛ انظر أيضا)para. 26

أمثلة  - اإلرهابية  التنظيمات  يف  واملشاركة  )ج(  واو   1 أضواء  املادة 

املغربية  الجماعة اإلسالمية  إرهابي، وهو  لتنظيم  البلجيكية  الخلية  أنشطة  باملشاركة يف  أدين مواطن مغربي   -1
من  استُبعد  وقد  رة.  مزوَّ سفر  وثائق  ذلك  يف  بما  اللوجستي،  الدعم  م  وقدَّ الخلية  قيادة  يف  عضواً  كان  وقد  املقاتلة. 
الحصول عىل صفة الالجئ بموجب املادة 1 واو )ج(. وخلصت محكمة استئناف بلجيكية إىل أنه ال يجوز استبعاده من 

الحصول عىل صفة الالجئ ألنه لم يشارك يف عمل إرهابي.)أ( وخلصت محكمة العدل األوروبية إىل ما ييل:

اآلخرين  تجنيد  مثل  الدعم  أنشطة  يشمل  بل  اإلرهابية  األعمال  يف  املشاركة  عىل  االستبعاد  يقترص  ال    )أ( 
وتنظيمهم ونقلهم وتجهيزهم للسفر إىل الخارج الرتكاب أعمال إرهابية أو املشاركة فيها؛

من املهم أنَّ التنظيم املعني قد أدرجه مجلس األمن يف عداد الكيانات اإلرهابية؛ )ب(   

من املهم بصفة خاصة أنَّ محكمة قد أدانت شخصاً يف نهاية املطاف بارتكاب جريمة مثل املشاركة يف    )ج( 
أنشطة تنظيم إرهابي.)ب(

يف بداية األمر، استُبعد من الحصول عىل صفة الالجئ كردي سوري كان عىل علم بطبيعة أنشطة حزب العمال   -2
الكردستاني، وذلك بسبب قيامه بتمريض الجرحى من أعضاء الجماعة وتقديم دعم غري عسكري آخر للبنية التحتية 
للتنظيم. غري أنَّ محكمة االستئناف يف اململكة املتحدة خلصت إىل أنَّ هذا السلوك ال ينطوي عىل أفعال تتناىف مع مقاصد 

األمم املتحدة ومبادئها.)ج(

Conseil du Contentieux des Etrangers, 13 January 2011, No. 54.335 )Belgium( )https://www.refworld.org/to )أ( 

.pic,50ffbce484,50ffbce48a,,0,BEL_CCE,,.html(

 Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v. Mostafa Lounani, European Court of Justice )Grand )ب( 

Chamber( Judgment, Case C573/14, 31 January 2017, paras. 66–79 )https://curia.europa.eu/juris/liste.
.jsf?num=C-573/14(

MH )Syria( v. Secretary of State for the Home Department ]2009[ EWCA Civ 226 )www.refworld.org/ )ج( 

.cases,GBR_CA_CIV,49ca60ae2.html(

https://www.refworld.org/topic,50ffbce484,50ffbce48a,,0,BEL_CCE,,.html
https://www.refworld.org/topic,50ffbce484,50ffbce48a,,0,BEL_CCE,,.html
http://www.refworld.org/cases,GBR_CA_CIV,49ca60ae2.html
http://www.refworld.org/cases,GBR_CA_CIV,49ca60ae2.html
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ق الجماعي حاالت التدفُّ  -3

االستبعاد )أ( 

عندما يُعرتَف بصفة الالجئ عىل أساس ظاهر )وليس عىل أساس فردي( فيما يتعلق باألشخاص الذين يندرجون 
ق الجماعي، يظلُّ من الرضوري مع ذلك النظر يف االستبعاد إذا ما كانت  ضمن فئة معيَّنة، وال سيما يف حاالت التدفُّ
هناك مؤرشات عىل احتمال تورُّطهم يف أفعال ورد ذكرها يف املادة 1 واو من اتفاقية الالجئني لعام 1951، ومن ذلك 
عىل سبيل املثال الحاالت التي ارتكب فيها مقاتلون سابقون جرائم حرب أو جرائم دولية أخرى قبل إلقاء أسلحتهم 

والبحث عن الحماية بطلب الحصول عىل صفة الجئ.

)ب(  عدم أهلية املقاتلني للحصول عىل الحماية التي تتيحها صفة الالجئ

من جهة أخرى، يجب عدم إدراج املقاتلني النشطني ضمن من يحظون باالعرتاف الظاهر للحصول عىل صفة الجئ، 
ألنَّ مشاركتهم يف أنشطة مسلحة أو عسكرية ال تتَّفق مع الطابع املدني واإلنساني للجوء، الذي تلتزم الدول املضيفة 

بضمان توفريه.)68( ويف هذه الحاالت، ال داعي للنظر أيضاً يف االستبعاد.

د الدول املقاتلني وتجرِّدهم من أسلحتهم وتفصلهم عن اآلخرين وتعتقلهم يف أقرب وقت  وتويص املفوضية بأن تحدِّ
ممكن، وذلك بطرائق مختلفة من بينها الفحص عند نقطة الوصول.)69( وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدول املضيفة 
أن تقيم مخيَّمات الالجئني بعيداً عن الحدود، وأن تحافظ عىل القانون والنظام واألمن داخل املخيَّمات، وأن تمنع 

ق األسلحة إىل املخيمات، وأن تمنع التجنيد العسكري يف املخيمات.)70( تدفُّ

غري أنه ينبغي معاملة أفراد أرس املقاتلني باعتبارهم الجئني. كما يجوز أن يكون للمقاتلني السابقني الذين تخلوا عن 
أسباب  هناك  تكون  ال  عندما  الالجئ،  صفة  عىل  الحصول  يف  الحقُّ  ودائمة  حقيقية  بصورة  العسكرية  األنشطة 

كانوا جنوداً  الذين  األطفال  يتمتع  أن  وينبغي  عادل.)71(  إجراء  قرار فردي يف  بناء عىل  ذلك  الستبعادهم، ويكون 

بتدابري حماية ومساعدة وإعادة تأهيل خاصة.

 UNHCR, Guidelines on the Application in Mass Influx Situations of the Exclusion Clauses of Article  )68(

 Executive Committee, ً1؛ انظر أيضاF of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees )2006(, para. 10
.Conclusion No. 94 )LIII(, 2002, on the Civilian and Humanitarian Character of Asylum paras. )a(–)b(

 UNHCR, Guidelines on the Application in Mass Influx Situations of the 69(  لالطِّالع عىل تدابري محدَّدة، انظر(

 UNHCR, Guidance Note on Maintaining the Civilian ً؛ انظر أيضاExclusion Clauses of Article 1 F )2006(, para. )c(
.and Humanitarian Character of Asylum, December 2018, part 5

 UNHCR, Guidance Note on Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, paras.  )70(

.)c( and )e( )https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum(

 UNHCR, Guidelines on the Application in Mass Influx Situations of the Exclusion Clauses ،71(  املرجع نفسه(

.of Article 1 F )2006(, para. 10

األدوات  

 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 5, Application of the Exclusion Clauses: Article 1
 F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, September 2003 )www.unhcr.org/en-us/
publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-

.clauses-article.html(

 UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses, Article 1 F of the 1951
Convention relating to the Status of Refugees, September 2003 )www.un.org/sc/ctc/news/document/
unhcr-background-note-on-the-application-of-the-exclusion-clauses-article-1f-of-the-1951-
 convention-relating-to-the-status-of-refugees/(; and UNHCR, Guidance Note on Maintaining the
Civilian and Humanitarian Character of Asylum, December 2018 )https://emergency.unhcr.org/

.entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum(

https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum
http://www.unhcr.org/en-us/ publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
http://www.unhcr.org/en-us/ publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
http://www.unhcr.org/en-us/ publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
http://www.unhcr.org/en-us/ publications/legal/3f7d48514/guidelines-international-protection-5-application-exclusion-clauses-article.html
http://www.un.org/sc/ctc/news/document/unhcr-background-note-on-the-application-of-the-exclusion-clauses-article-1f-of-the-1951-convention-relating-to-the-status-of-refugees/
http://www.un.org/sc/ctc/news/document/unhcr-background-note-on-the-application-of-the-exclusion-clauses-article-1f-of-the-1951-convention-relating-to-the-status-of-refugees/
http://www.un.org/sc/ctc/news/document/unhcr-background-note-on-the-application-of-the-exclusion-clauses-article-1f-of-the-1951-convention-relating-to-the-status-of-refugees/
https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum
https://emergency.unhcr.org/entry/44590/civilian-and-humanitarian-character-of-asylum


1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  54 |  النميطة 

البتُّ يف منح صفة الالجئ  -4

البتُّ يف منح صفة الالجئ هو العملية القانونية أو اإلدارية التي تُقرِّر بواسطتها الحكومات أو مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني ما إذا كان الشخص يُعترب الجئاً من الناحية القانونية. ومع أنَّ املسؤولية الرئيسية عن البتِّ يف منح 

صفة الالجئ تقع عىل عاتق الدول، يجوز للمفوضية أن تبتَّ يف منح هذه الصفة إذا لم تكن الدولة طرفاً يف اتفاقية 
الالجئني لعام 1951 و/أو لم يكن لديها إجراء وطني عادل وفعال بشأن اللجوء.)72(

ر إجراءات عادلة وفعالة هو  د إجراءات البتِّ يف منح صفة الالجئ، فإنَّ توفُّ ومع أنَّ اتفاقية الالجئني نفسها ال تحدِّ

عنرص أسايس يف التطبيق الكامل لالتفاقية.)73( وقد وضعت املفوضية إرشادات للدول بشأن “املمارسات الجيِّدة” 

)انظر إطار “األدوات” أدناه(.

ويجب أن يجري عىل أساس فردي البتُّ فيما إذا كان الشخص الذي يلتمس الحماية الدولية يستويف تعريف الالجئ. 

ق الجماعي”، قد ال يكون اتخاذ القرارات عىل أساس فردي ممكناً عىل  غري أنه يف حاالت الطوارئ أو حاالت “التدفُّ

الفور، وقد يُعترب، بشكل استثنائي، جميع أفراد مجموعات كبرية ألول وهلة الجئني.)74( ولكن، ال يجوز رفض صفة 

الالجئ عىل أساس جماعي. ويمكن أن تشمل هذه الحاالت األشخاص الفارين من الجرائم الدولية، أو االنتهاكات 

الجسيمة لحقوق اإلنسان، أو اآلثار السلبية للنزاع املسلح، وال سيما )وليس فقط( عندما يكون هؤالء األشخاص 

مستهَدفني باالضطهاد، لألسباب املبيَّنة يف االتفاقية. بيد أنَّ بعض املنظمات اإلقليمية )ومنها مثالً االتحاد األفريقي 

ومنظمة الدول األمريكية( تؤيِّد توسيع نطاق الحماية لتشمل هذه الفئات الكربى من األشخاص،)75( بغض النظر 

عن االضطهاد.

.UNHCR, Refugee Status Determination )www.unhcr.org/refugee-status-determination.html(  )72(

 UNHCR, Global Consultations on International Protection: Asylum Processes )Fair and Efficient Asylum  )73(

.Procedures(, 31 May 2001, para. 4

 )2011(, para. 44  )74( UNHCR Handbook and Guidelines؛ وpara. 8 ,)UNHCR, Agents of Persecution )1995؛ 

UNHCR, Guidelines on International Protection No. 11, Prima Facie Recognition of Refugee Status )HCR/ و
GIP/15/11( )www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-

.11-prima-facie-recognition-refugee.html(

 )3(  2 املادة   ،)1969( أفريقيا  الالجئني يف  الخاصة بمشكالت  املظاهر  التي تحكم  األفريقية  الوحدة  اتفاقية منظمة  )75(  انظر 

)بشأن الالجئني وكذلك األشخاص الذين يلتمسون اللجوء من العدوان الخارجي أو االحتالل أو الهيمنة األجنبية أو األحداث التي تعكر 
م  املعمَّ العنف  من  الفارين  )بشأن   3 املادة   ،)1984( الالجئني  بشأن  امللزم  غري  قرطاجنة  وإعالن  خطري(  بشكل  العام  النظام  صفو 
والعدوان األجنبي، والنزاعات الداخلية، واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان أو الظروف األخرى التي أدت إىل اإلخالل بالنظام العام 

بشكل خطري(.

األدوات  

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ بمقتىض 

https://www.refworld.org/( 1979 ،اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصني بوضع الالجئني، جنيف
.)cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234

 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution within

 the context of Article 1 A)2( of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to

the Status of Refugees,May 2002 )www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/

.guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html(

http://www.unhcr.org/refugee-status-determination.
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html)
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html)
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3234
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/3d58ddef4/guidelines-international-protection-1-gender-related-persecution-context.html
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دال-   وصول املهاجرين والالجئني واستقبالهم وترحيلهم

للمهاجرين والالجئني بالهجرة إىل بلدان أخرى، وذلك مثالً عن طريق إصدار  الحاالت، يؤذن مسبقاً  يف كثري من 

الحكومات الوطنية تأشريات عمل، أو عندما يعاد توطني الالجئني من خالل عملية تقوم بها مفوضية األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني أو جهة أخرى انطالقاً من مخيَّم لالجئني. غري أنَّ مشاكل تتعلق بالقانون الدويل قد تنشأ إذا رغبت 

البلدان الحقاً يف طرد هؤالء األشخاص ألسباب مختلفة، ومنها التورُّط يف الجريمة أو اإلرهاب.

وعندما يصل املهاجرون أو الالجئون بصورة غري نظامية إىل بلد ما - أي بدون إذن مسبق - تنشأ مشاكل قانونية 

أخرى تتعلق بما إذا كان من املمكن، عىل سبيل املثال، رفضهم عىل الحدود أو احتجازهم أو طردهم يف وقت الحق. 

ة يف هذا السياق، وال سيما فيما يتعلق بااللتزامات  وهناك عدد من املبادئ القانونية الدولية الرئيسية التي هي مهمَّ

الدولية بمكافحة اإلرهاب، ومبدأ عدم اإلعادة القرسية، والقيود املفروضة عىل الطرد، والضمانات املتعلقة باالحتجاز. 

وترد أدناه مناقشة لكل مبدأ من هذه املبادئ.

إدارة الحدود مع مراعاة الحماية  -1

كما ذُكر أعاله، للدول حقٌّ عام يف مراقبة حدودها، وإلجراءات ونظم إدارة الحدود دور مهم يف هذا الصدد. وتكتيس 

إدارة الحدود أهمية أيضاً ألسباب تتعلق بالقانون الدويل:

ل  تنقُّ ملنع  بالحدود  يتعلق  فيما  معيَّنة  تدابري  اتخاذ  الدول  من  الدويل  القانون  يقتيض  أمني،  منطلق  •   فمن  	
األشخاص املتورِّطني يف اإلرهاب )ترد مناقشة هذه املسألة أدناه(.

بعض  ضمان  الدول  من  الدويل  القانون  يقتيض  اإلنسان،  وحقوق  الالجئني  بقانون  يتعلق  منظور  •   ومن  	
أشكال الحماية.

 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee

Status, June 2015 )www.unhcr.org/en-us/publications/legal/558a62299/guidelines-

.international-protection-11-prima-facie-recognition-refugee.html(

 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 12: Claims for Refugee Status Related

 to Situations of Armed Conflict and Violence under Article 1 A)2( of the 1951 Convention

 and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees and the Regional Refugee

Definitions, December 2016 )www.unhcr.org/en-us/publications/legal/58359afe7/

.unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html(

 UNHCR, Legal Considerations regarding Claims for International Protection made in the

Context of the Adverse Effects of Climate Change and Disasters, October 2020 )see: www.

.unhcr.org/en-us/climate-change-and-disasters.html(

http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
http://www.unhcr.org/en-us/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
http://www.unhcr.org/en-us/climate-change-and-disasters.html
http://www.unhcr.org/en-us/climate-change-and-disasters.html
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وتتطلب جميع هذه االلتزامات الدولية بالرضورة إجراءات فعالة ملراقبة الحدود من أجل: )أ( تحديد هوية األشخاص 

الذين يحتاجون إىل الحماية أو املتورطني يف اإلرهاب، عىل التوايل؛ و)ب( إحالتهم إىل الجهات املناسبة. ويمكن أن 
تكفل نظم إدارة الحدود “إدارة مراعية للحماية” تَكامل هديف األمن وحقوق اإلنسان وتداعمهما.)76(

ولطاملا دعت املفوضية، وهي الوكالة الدولية الرائدة املكلفة بحماية الالجئني، الدول إىل إرساء نُظم مناسبة الستقبال 
الوافدين الجدد وفرزهم، وذلك ألغراض منها منع تسلل اإلرهابيني، ومن بني هذه التدابري ما ييل:)77(

التسجيل السليم، بما يف ذلك القياسات البيومرتية، من قبل سلطات للحدود تكون متدرِّبة عىل مسائل  )أ(   

األمن وقانون الالجئني وحقوق اإلنسان؛

إحالة األشخاص الذين يسعون للحصول عىل الحماية إىل إجراءات لجوء عادلة وفعالة؛  )ب(   

األمان  االتجار بهم لضمان حصولهم عىل  املعرَّضني لخطر  أو  بالبرش  االتجار  تحديد هوية ضحايا  )ج(   
والحماية والدعم.)78(

ل األشخاص عرب الحدود االلتزامات الدولية بمكافحة اإلرهاب فيما يتعلق بتنقُّ  -2

ل األشخاص عرب  يفرض القانون الدويل ملكافحة اإلرهاب عدداً من االلتزامات املحدَّدة عىل الدول فيما يتعلق بتنقُّ

الحدود. وبشكل مبارش، طلب مجلس األمن، يف قراره 1373 )2001(، من جميع الدول القيام بما ييل:

 UNHCR, ”Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection: UNHCR )76(  انظر 

.Perspective“ )2015(

)77(  جلسة إحاطة مفتوحة بقلم فولكر تورك، مساعد املفوض السامي لشؤون الحماية، لجنة مكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن، 

عىل  اإلنسان  حقوق  بشأن  بها  املوىَص  والتوجيهات  املبادئ  اإلنسان،  حقوق  مفوضية  أيضاً  انظر  2017؛  نيسان/أبريل   5  نيويورك، 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_( الدولية  الحدود 

.)Guidelines _AR.pdf

)78(  جلسة إحاطة مفتوحة بقلم فولكر تورك، 5 نيسان/أبريل 7102.

الحدود إدارة  أهمية  تؤكد  ملزمة  أضواء  معايري غري 

أقرَّت الجمعية العامة، يف إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين الذي اعتمدته يف عام 2016، بأنَّ “الدول لها 

حقوق وعليها مسؤوليات يف إدارة حدودها ومراقبتها”، ومن بينها ضمان األمن ومكافحة اإلرهاب )وكذلك مكافحة 

االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين(، وبأنه يجب تنفيذ إجراءات ملراقبة الحدود “تتَّفق مع االلتزامات السارية بموجب 
القانون الدويل، بما يف ذلك القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني”.)أ(

وقد ألزم االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، الذي اعتمدته األمم املتحدة يف عام 2018، الدول 

قة؛ وضمان أمن الدول واملجتمعات واملهاجرين؛ وتيسري تحركات  بما ييل: إدارة الحدود بطريقة متكاملة وآمنة ومنسَّ

األشخاص اآلمنة واملنظمة عرب الحدود؛ ومنع الهجرة غري النظامية )الهدف 11(؛ وزيادة اليقني القانوني والقدرة عىل 

التنبؤ يف إجراءات الهجرة من أجل الفرز والتقييم واإلحالة عىل نحو مناسب، وفقاً للقانون الدويل )الهدف 12(.

)أ(  قرار الجمعية العامة 1/71، الفقرة 24.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_AR.pdf
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مراقبة  خالل  من  خارجه(  إىل  أو  البلد  داخل  )إىل  ل  التنقُّ من  إرهابية  أعمال  يف  املتورِّطني  األشخاص  •   منع  	
الحدود؛ وفرض ضوابط عىل إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر؛ واتخاذ تدابري ملنع تزوير هذه الوثائق 

أو تزييفها أو استخدامها بطريقة احتيالية )الفقرة 2 )ز((؛

حرمان هؤالء األشخاص من املالذ اآلمن )الفقرة 2 )ج((؛   •  

منع استخدام أراضيها يف اإلعداد ألعمال إرهابية يف الخارج )الفقرة 2 )د((.   •  

وعندما تكتشف سلطات مراقبة الحدود هؤالء األشخاص، يجب عىل الدول “تسليم أو مالحقة” األشخاص املشتبه 

يف تورُّطهم يف جرائم مذكورة يف االتفاقية الدولية ملكافحة اإلرهاب أو يف “أعمال إرهابية” أو يف جرائم دولية مثل 

جرائم الحرب أو التعذيب.

التدابري املتعلقة بإدارة الحدود،  ويجب أن تتقيَّد الدول يف جميع ما تتَّخذه من تدابري ملكافحة اإلرهاب، بما فيها 

الدويل  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  ذلك  يف  بما  الدويل،  القانون  بموجب  عليها  الواقعة  بااللتزامات 
لالجئني والقانون الدويل اإلنساني.)79(

املقاتلون اإلرهابيون األجانب  -3

الحدود  يعربون  الذين  األفراد  األعضاء  والدول  اإلقليمية  واملنظمات  املتحدة  األمم  استبانت  األخرية،  السنوات  يف 

لالنضمام إىل جماعات إرهابية والذين قد يسعون بعد ذلك إىل العودة إىل بلدانهم األصلية، أو االنتقال إىل بلدان ثالثة، 

باعتبارهم يمثلون تهديداً خطرياً للسلم واألمن الدوليني: وملعالجة هذه الحالة، ُطلب من الدول اتخاذ تدابري واسعة 

لوقف تحركات “املقاتلني اإلرهابيني األجانب”. وقد عرَّف مجلس األمن، يف قراره 2178 )2014(، املقاتلني املسلَّحني 

األجانب بأنهم “األفراد الذين يسافرون إىل دولة غري التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب أعمال 

إرهابية أو تدبريها أو اإلعداد لها أو املشاركة فيها أو توفري تدريب عىل أعمال اإلرهاب أو تلقي ذلك التدريب، بما يف 
ذلك يف سياق النزاعات املسلحة”.)80(

وبموجب قرار مجلس األمن 2178 )2014(، يجب عىل جميع الدول:

•   “منع وقمع” عمليات “نقل” األفراد )وتوفري مختلف أنواع التسهيالت لهم( بغرض املشاركة يف أعمال إرهابية  	
يف دولة غري الدولة التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها )الفقرة 5(؛

تجريم هذا “السفر” والدعم املقدَّم له )الفقرة 6(؛   • 	

املقيمني  أو  الدولة  رعايا  يشمل  ال  )وهذا  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  من  أنهم  يف  املشتبه  األشخاص  •   منع  	
الدائمني فيها( من دخول أراضيها أو عبورها )الفقرة 8(.

السفر،  هذا  لوقف  دة  املحدَّ التدابري  من  املزيد  اتخاذ  الدول  من  يُطلب   ،)2017(  2396 املجلس  قرار  وبموجب 

بطرائق منها:

األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  عن  للكشف  املسافرين  عن  مسبقة  معلومات  بتقديم  الطريان  رشكات  •   إلزام  	
)الفقرة 11(؛

األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  سفر  ومنع  لكشف  وتبادلها  وتحليلها  الركاب  أسماء  سجالت  بيانات  •   جمع  	
)الفقرة 12(؛

)79(  قرار مجلس األمن 2396 )2017(.

)80(  قرار مجلس األمن 2178 )2014(، الفقرة الثامنة من الديباجة.
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•   وضع قوائم مراقبة أو قواعد بيانات بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب )الفقرة 13(؛ 	

•   جمع البيانات البيومرتية لتحديد هوية املقاتلني اإلرهابيني األجانب )الفقرة 15(. 	

ويجب أن تمتثل جميع التدابري املذكورة أعاله للقانون الدويل، بما يف ذلك قانون الالجئني وقانون حقوق اإلنسان، 

عىل النحو الوارد أدناه. فعىل سبيل املثال، وكما يقرُّ بذلك مجلس األمن، ال يجوز للدول أن تحظر عودة رعاياها حتى 

إذا كانوا متورطني يف اإلرهاب يف الخارج أو كانوا أفراد أرسة رافقوا مواطناً متورطاً يف اإلرهاب يف الخارج.

ويف مثال آخر، فيما يتعلق بمختلف التدابري ذات الصلة بالبيانات واملنصوص عليها يف قرار مجلس األمن 2396 

“أفضل  بشأن  ملزمة  غري  دولية  توجيهية  مبادئ  )وهي  التوجيهية  مدريد  مبادئ  إىل  اإلضافة  يف  ترد   ،)2017(

يف  القانوني  غري  أو  في  التعسُّ ل  التدخُّ لتجنُّب  تدابري  باتخاذ  توصيات   ،2018 عام  يف  الصادرة  املمارسات”(، 

الخصوصية، وذلك بطرائق من قبيل ما ييل:

•   وضع ترشيعات/لوائح واضحة ومعايري مناسبة؛ 	

•   التنميط عىل أسس غري تمييزية؛ 	

•   اتخاذ االحتياطات الالزمة من أجل الحيلولة دون إساءة استخدام البيانات أو العبث بها )مثل االطِّالع عليها  	
د بها(، واستخدام موظفني لحماية  دون إذن، ورسقة الهوية، وحذف البيانات واستبدالها أو اإلرضار املتعمَّ

البيانات والقيام بتقديرات للمخاطر فيما يتعلق بالبيانات؛

•   حماية حقوق الطفل؛ 	

•   ممارسة رقابة فعالة وتوفري الضمانات واإلنصاف القضائي عىل االنتهاكات.)81( 	

 

)81(  إضافة إىل مبادئ مدريد التوجيهية )S/2018/1177، املرفق، الفقرات 7 و8 و11 و17-15(.

األجانب اإلرهابيني  املقاتلني  أرُس  أضواء  أفراد 

أرس  مع  أو  النزاع،  مناطق  إىل  معهم  أحرضوهم  أرسهم  من  أفراد  مع  األجانب  اإلرهابيون  املقاتلون  يسافر  قد 

شكَّلوها أو مع أفراد من أرسهم ولدوا أثناء وجودهم يف مناطق النزاع. وقد دعا مجلس األمن الدول األعضاء إىل 

التمييز بني أفراد األرسة املرافقني واألفراد الذين لديها أسباب معقولة لالعتقاد بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب، 

الدويل  للقانون  وفقاً  كرامتهم،  وتُحرتم  حقوقهم  فيها  تراعى  بطريقة  األطفال  يُعاَمل  أن  “رضورة  عىل  وأكَّد 
املنطبق”.)أ(

)أ(  قرار مجلس األمن 2396 )2017(، الفقرة التاسعة عرشة من الديباجة.
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عدم اإلعادة القرسية بموجب القانون الدويل لالجئني  -4

non-“ تعبري  ويأتي  لالجئني”.)82(  الدويل  والقانون  اللجوء  يف  الزاوية  “حجر  هو  القرسية  اإلعادة  عدم  مبدأ  إنَّ 

 ،”refouler“ اللغة اإلنكليزية من الفعل الفرنيس refoulement” )عدم اإلعادة القرسية( الذي هو مستعمل يف 

الذي يمكن ترجمته بكلمة “رد” أو “إعادة” شخص من حيث أتى”. وتنصُّ املادة 33 )1( من اتفاقية عام 1951 

الخاصة بوضع الالجئني عىل أنه ال يجوز أليِّ دولة طرف طرد أو ردُّ “الالجئ بأية صورة إىل حدود األقاليم حيث 

آرائه  بسبب  أو  معيَّنة  اجتماعية  فئة  إىل  انتمائه  أو  جنسيته  أو  دينه  أو  عرقه  بسبب  مهددتان  حريته  أو  حياته 

ح املفوضية الغرض من عدم اإلعادة القرسية عىل النحو التايل: السياسية”. وتوضِّ

  “انطالقاً من الحق يف التماس اللجوء والتمتُّع به يف بلدان أخرى هرباً من االضطهاد، عىل النحو املنصوص 

الدويل بكفالة تمتُّع  املجتمع  التزام  املبدأ  د هذا  العاملي لحقوق اإلنسان، يجسِّ 14 من اإلعالن  املادة  عليه يف 

جميع األشخاص بحقوق اإلنسان، وهذا يشمل الحق يف الحياة وعدم التعرُّض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والحق يف حرية الشخص وأمانه. وتتعرَّض هذه الحقوق وغريها للتهديد 
عندما يعاد الجئ قرساً إىل حيث يواجه االضطهاد أو الخطر.”)83(

وهناك عدد من العنارص املهمة ملبدأ عدم اإلعادة القرسية عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 33 )1( من اتفاقية 

عام 1951، فهو:

•   ينطبق عىل كل من الالجئني وطالبي اللجوء )فيما يتعلق باألخريين، طوال مدة النظر يف طلب اللجوء الذي  	
تقدَّموا به(؛

ف ما، وهذا هو الحال مثالً داخل أراضيها أو عىل حدودها أو يف الخارج حيث  •   ينطبق حيثما يكون للدولة ترصُّ 	
تمارس واليتها القضائية )مثالً من خالل اعرتاض بحري يف أعايل البحار(؛)84(

UNHCR, UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, November 1997 )www.refworld.org/  )82(

.docid/438c6d972.html(

)83(  املرجع نفسه.

)84(  املرجع نفسه.

األدوات  

مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، املبادئ والتوجيهات املوىَص بها بشأن حقوق اإلنسان عىل الحدود 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_( الدولية 

.)Principles_Guidelines_AR.pdf

Counter-Terrorism Implementation Task Force )CTITF(, Guidance to States on human rights-
compliant responses to the threat posed by foreign fighters )www.un.org/counterterrorism/

.sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-april_2019.pdf(

مدريد  مبادئ  األجانب:  اإلرهابيني  املقاتلني  بشأن  توجيهية  مبادئ  اإلرهاب،  مكافحة  بشأن  األمن  مجلس  لجنة 
التوجيهية لعام S/2015( 2015/939، املرفق الثاني( واإلضافة لعام 2018 )S/2018/1177، املرفق(.

 United Nations Key Principles for the Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation
 and Reintegration of Women and Children with Links to United Nations Listed Terrorist
Groups )April 2019( )www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/

.files/key_principles-april_2019.pdf(

http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html
http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_AR.pdf
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-april_2019.pdf
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-april_2019.pdf
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-april_2019.pdf
http://www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/key_principles-april_2019.pdf


1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  60 |  النميطة 

•   ينطبق عىل اإلعادة إىل أيِّ بلد يخيِّم فيه خطر االضطهاد، سواء أكان بلد املنشأ أو العبور أو الجنسية، أو إىل  	
بلد آخر )مثل البلد الذي يطلب التسليم(؛

•   يحظر أيضاً عىل الدولة إعادة شخص إىل دولة ثانية تكون هي آمنة، إذا كان هناك خطر أن تنقل تلك الدولة  	
الشخص إىل دولة ثالثة يوجد فيها خطر االضطهاد )“اإلعادة القرسية املتسلسلة”(؛

•   يشمل جميع أشكال اإلعادة أو النقل )“بأية صورة من الصور”(، بما يف ذلك من خالل عمليات الهجرة )مثل  	
الرتحيل أو الطرد(، والتدابري املتصلة بالعدالة الجنائية )مثل تسليم)85( السجناء أو نقلهم(، والنقل العسكري 

املتحدة(، وعدم  الواليات  أخرى يف  إىل  أي من والية  الداخيل”،  “التسليم  الرسمي )مثل  والنقل غري  للحجز، 
القبول عىل الحدود يف ظروف معيَّنة.)86(

ومع أنَّ مبدأ عدم اإلعادة القرسية ال يعني أنه يجب منح الشخص حقَّ اللجوء للبقاء بصفة دائمة يف دولة معيَّنة، 

إالَّ أنه يمنع ترحيل الشخص إىل أيِّ بلد يكون فيه ذلك الشخص معرَّضاً للخطر.

االستثناءات من عدم اإلعادة القرسية: املادة 33 )2( من اتفاقية الالجئني لعام 1951

رها  توفِّ التي  باملزايا  التمتُّع  يطلب  أن  يحقُّ لالجئ  ال   ،1951 لعام  الالجئني  اتفاقية  )2( من   33 املادة  بموجب 

ر دواع معقولة العتباره خطراً عىل أمن البلد الذي  الحماية من اإلعادة القرسية بموجب املادة 33 )1( عندما “تتوفَّ

يوجد فيه أو العتباره يمثل، نظراً لسبق صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً عىل 

مجتمع ذلك البلد”.

االستبعاد  أحكام  عن  لالجئني  الدويل  القانون  بموجب  القرسية  اإلعادة  عدم  مبدأ  من  االستثناءات  هذه  وتختلف 

املنصوص عليها يف املادة 1 واو:

•   فاملادة 1 واو تركِّز عىل السلوك السابق خارج بلد اللجوء وتمنع منح صفة الالجئ ألنَّ الشخص يُعترب غري  	
مستحق للحماية الدولية املتاحة لالجئني. وهي تضمن أيضاً أنَّ حماية الالجئني ال تعيق املساءلة عن الجرائم 

الخطرية، وذلك عىل سبيل املثال من خالل تسليم املطلوبني إىل بلد آخر، أو املالحقة القضائية يف البلد الذي 

يوجد فيه الشخص.

ا املادة 33 )2( فهي تركِّز بدالً من ذلك عىل الخطر الراهن أو املقبل الذي يمثِّله الشخص الذي هو الجئ  •   أمَّ 	
بالفعل، وتهدف إىل حماية بلد اللجوء من تعرُّض أمنه للتهديد أو مجتمعه للخطر.)87(

33 )2(، بإعادة  ، فإنَّ القانون الدويل لالجئني يسمح، يف الظروف االستثنائية املنصوص عليها يف املادة  ومن ثمَّ

عواقب وخيمة،  من  ذلك  عليه  ينطوي  أن  يمكن  ملا  ونظراً  االضطهاد.  فيه  يماَرس  مكان  إىل  الخطرين  الالجئني 

يجب تفسري هذا النص تفسرياً صارماً. ولكن، ومثلما ترد مناقشته يف القسم التايل، ال تُخيل املادة 33 )2( الدول 

تحظر  االلتزامات  هذه  إنَّ  حيث  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  بموجب  القرسية  اإلعادة  بعدم  التزاماتها  من 

 UNHCR, ”Addressing Security Concerns without Undermining الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  )85(  مفوضية 

 UNHCR, Guidance Note on Extradition ً؛ انظر أيضاRefugee Protection: UNHCR Perspective“, )Rev. 2( para. 30
.and International Refugee Protection, April 2008

 UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations  )86(

 under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 26 January 2007, para. 7
.)www.refworld.org/docid/45f17a1a4.html(

 UNHCR, ”Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection“ )Rev. 2(,  )87( 

.paras. 28 and 29

http://www.refworld.org/docid/45f17a1a4.html
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التعسفي  الحرمان  أو  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  أو  بالتعذيب  تتَّسم  أوضاع  إىل  اإلعادة  قطعاً 

من الحياة.

ا، وليس مجرَّد تهديدات أقلَّ خطورة، يستهدف  فاملادة 33 )2( تفرض عتبة عالية تتمثل يف وجود خطر شديد جدًّ

)حسب  األعمال  هذه  تشمل  أن  ويمكن  ورفاههم(.)88(  ككل  السكان  )أي سالمة  “املجتمع”  أو  الوطني  األمن  ا  إمَّ

س والتخريب واألعمال اإلرهابية التي تستهدف املدنيني.)89( ويجب إثبات التهديدات التي يتعرَّض  الظروف( التجسُّ

لها املجتمع بإدانة جنائية وكذلك بأدلة تُثبت أنَّ الشخص يشكِّل خطراً مستمرًّا.

د الضمانات اإلجرائية الواجبة التطبيق، إالَّ أنَّ املفوضية تويص بأن تنطبق نفس املعايري  ومع أنَّ املادة 33 )2( ال تحدِّ

التي ذُكرت رصاحة فيما يتعلق بالطرد بموجب املادة 32)90( )ترد مناقشتها يف القسم دال-4 أدناه(. وهي تشمل 

اتخاذ قرار وفقاً إلجراءات املحاكمة وفق األصول القانونية وحقوق الشخص املعني يف اإلدالء بأقواله واالستئناف 

والتماس القبول القانوني يف بلد آخر.

 Lauterpacht, E. and Bethlehem, D., ”The scope and content of the principle of non-refoulement:  )88(

 Opinion“ in Feller, E., Türk, V. and Nicholson, F. )eds.(, Refugee Protection in International Law: UNHCR‘s
 Global Consultations on International Protection )Cambridge University Press, 2003(, p. 87, paras. 169 and
www.unhcr.org/en-us/protection/globalconsult/4a1ba1aa6/refugee-protection-international- )انظر   192

.)law.html

)89(  املرجع نفسه، الفقرة 171.

 UNHCR, Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection, April 2008, para. 15  )90(

.)www.refworld.org/docid/481ec7d92.html(

التمتُّع  لها  يحقُّ  و)ب(  الجئة؛  )أ(  الفتاة:  هذه   دراسة حالة  هل 
القرسية؟ اإلعادة  بعدم 

كانت بييل عضواً يف الجماعة الزرقاء، وهي تنظيم ذو دوافع سياسية شارك يف هجمات عىل أفراد األمن واملدنيني يف 

دولة حمراستان. وتدَّعي الجماعة الزرقاء أنَّ دولة حمراستان تحتل بصورة غري مرشوعة اإلقليم األزرق الذي كان 

يف السابق بلداً مستقالًّ.

الثالثة عرشة من عمرها. وقد ُدرِّبت وقامت  نت عقائديًّا يف الجماعة الزرقاء عندما كانت يف  وقد ُجنِّدت بييل ولُقِّ

الرابعة عرشة، اعتقلها جنود دولة  الجماعة. ويف سن  الجماعة وامتلكت أسلحة ونقلتها من أجل  بمهام لصالح 

حمراستان عند نقطة تفتيش بعد محاولة تفجري انتحاري فاشلة. ولم يُعَرف ما إذا كان هدفها عسكريًّا أو مدنيًّا، 

ع املدنيون ويصطفون يف طوابري. لكنَّ موقع الهجوم املخطَّط له كان نقطة تفتيش، حيث يتجمَّ

ثم  حمراستان.  دولة  يف  اإلرهاب  مكافحة  وحدة  قبل  من  احتجازها  أثناء  واالغتصاب  للتعذيب  بييل  وتعرَّضت 

سافرت، بعد إطالق رساحها، إىل دولة خرضاستان، حيث طالبت بالحصول عىل صفة الالجئ، خوفاً من أن يُنَظر 

إليها عىل أنها خائنة وتُقتل عىل أيدي أعضاء الجماعة الزرقاء إذا بقيت يف دولة حمراستان بسبب املعلومات التي 

الجماعة  إىل  املنتمني  االغتصاب واألشخاص  إنَّ ضحايا  ثم  التعذيب.  إىل سلطات دولة حمراستان تحت  قدَّمتها 

الزرقاء يتعرَّضون يف معظم األحيان أيضاً إىل النبذ يف دولة حمراستان.

إرهابيًّا بموجب قوانني دولة خرضاستان. ويَنشط عدد قليل من  الزرقاء محظورة باعتبارها تنظيماً  والجماعة 

ا يف دولة خرضاستان، فهم يقدِّمون الدعم ألعضاء الجماعة الزرقاء يف دولة حمراستان،  أعضاء الجماعة الزرقاء رسًّ

ذ أيَّ هجمات يف دولة خرضاستان. وتقع املسؤولية الجنائية عىل األشخاص بداية من  ولكنَّ الجماعة الزرقاء لم تنفِّ

الرابعة عرشة من العمر يف دولة حمراستان.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines_AR.pdf
https://www.refworld.org/docid/481ec7d92.html
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طرد الالجئني املقيمني بصورة قانونية: املادة 32 من اتفاقية الالجئني لعام 1951

تنصُّ املادة 32 )1( من اتفاقية الالجئني عىل أنه ال يجوز طرد الالجئ املوجود بصورة رشعية عىل أرايض الدولة إالَّ 
“ألسباب تتعلق باألمن الوطني أو النظام العام”. والفرق الرئييس بني املادة 32 واملادة 33 )2( هو أنَّ املادة 32 
ليست استثناء من عدم اإلعادة القرسية وال تسمح بالطرد إالَّ إىل دولة ال يكون فيها الشخص املعني معرَّضاً للخطر. 

وتنصُّ املادة 32 )2( أيضاً عىل ضمانات رصيحة بشأن األصول اإلجرائية التي ينص عليها القانون:

القانون.  عليها  ينصُّ  التي  اإلجرائية  لألصول  متََّخذ وفقاً  لقرار  إالَّ تطبيقاً  الالجئ  ذ طرد مثل هذا  يُنفَّ   “ال 
ويجب أن يُسَمح لالجئ، ما لم تتطلَّب خالف ذلك أسباب قاهرة تتصل باألمن الوطني، بأن يقدِّم بيِّنات إلثبات 
براءته وبأن يمارس حقَّ االستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص 

أو أكثر معينني خصيصاً من قبل السلطة املختصة”.

وباإلضافة إىل ذلك، يجب أن يُمنَح الالجئ املعرَّض للطرد مهلة معقولة يلتمس خاللها قبوله بصورة قانونية يف بلد 

آخر )املادة 32 )3((.

عدم اإلعادة القرسية بموجب قانون حقوق اإلنسان  -5

ر القانون الدويل لحقوق اإلنسان قدراً من الحماية يفوق مجرَّد عدم اإلعادة القرسية بموجب قانون الالجئني،  يوفِّ
وذلك بثالث طرائق. فأوَّالً، يحمي هذا القانون الشخص حتى يف الحاالت التي ينطبق فيها االستثناء من مبدأ عدم 
اإلعادة القرسية املنصوص عليه يف املادة 33 )2( من اتفاقية الالجئني. وثانياً، هو ينطبق عىل جميع األفراد، وليس 
ع قانون حقوق اإلنسان مبدأ عدم اإلعادة القرسية لكي ال يقترص  فقط عىل الالجئني أو طالبي اللجوء. وثالثاً، يوسِّ
انطباقه عىل حاالت الخوف الذي له ما يربِّره من االضطهاد لكي يشمل الحاالت التي يكون هناك فيها خطر حقيقي 

ع من حصول انتهاكات خطرية أخرى لحقوق اإلنسان، وهي: ومتوقَّ

املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  )العهد  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أو  •   التعذيب  	
القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  واتفاقية  7؛)91(  املادة  والسياسية، 

أو الالإنسانية أو املهينة، املادة 3(؛)92(

•   الحرمان التعسفي من الحياة )العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 6(، بما يف ذلك تطبيق  	
عقوبة اإلعدام عىل الجرائم التي ليست “األشد خطورة”؛

الربوتوكول  يف  طرفاً  الدولة  تلك  تكون  أو  اإلعدام  عقوبة  الطاردة  الدولة  تطبِّق  ال  عندما  اإلعدام،  •   عقوبة  	
االختياري الثاني للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )الذي يحظر عقوبة اإلعدام(؛

•   الحرمان الصارخ من حقوق اإلنسان األساسية األخرى،)93( مثل الحق يف محاكمة عادلة؛)94( أو الحرية؛)95(  	
أو حرية الدين يف حاالت استثنائية.)96(

)91(  قرار الجمعية العامة 2200 ألف )د-21(، 1966.

)92(  األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1465، الرقم 24841.

 A.R.J. v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 692/1996  )93( 

)July 1997( )CCPR/C/60/D/692/1996, para. 6.9 28( )بشأن الحقوق التي يكفلها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية(.

 Othman )Abu Qatada( v. United Kingdom, Application No. 8139/09, European Court of Human  )94(

.Rights )ECHR( Judgment )9 May 2012( )hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:]%22001-108629%22[}(

 Tomic v. United Kingdom, Application No. 17837/03, ECHR Judgment )14 October 2003(  )95( 

.)www.refworld.org/cases,ECHR,402b53f04.html(

 Z and T v. United Kingdom, Application No. 27034/05, ECHR Judgment )28 February 2006(  )96( 

.)www.refworld.org/cases,ECHR,45ccab042.html(

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-108629%22]}
https://www.refworld.org/cases,ECHR,402b53f04.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,45ccab042.html
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وعندما تنطوي هذه األفعال أيضاً عىل اضطهاد وفقاً ملا هو وارد يف االتفاقية، فإنَّ مبدأ عدم اإلعادة القرسية بموجب 

قانون الالجئني ينطبق أيضاً، ولكنه يخضع، كما ذُكر آنفاً، لالستثناء املنصوص عليه يف املادة 33 )2( )خالفاً ملا هو 

منصوص عليه يف قانون حقوق اإلنسان(.

ويمكن أن تشمل املخاطر املذكورة أعاله تلك التي تشكِّلها الجهات الفاعلة من غري الدول. ففي إحدى الحاالت، عىل 

حقيقية  ارتباطات  له  ليس  شخص  ترحيل  أنَّ  اإلنسان  بحقوق  املعنية  املتحدة  األمم  لجنة  وجدت  املثال،  سبيل 

بالصومال من شأنه أن ينتهك حقَّ عدم التعرُّض للتعذيب أو سوء املعاملة )العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية، املادة 7( والحق يف الحياة )املادة 6(، ويرجع ذلك جزئيًّا إىل خوفه من التجنيد القرسي من قبل الجماعات 
اإلسالمية املسلحة.)97(

العالقة بني االستبعاد من منح صفة الالجئ وعدم اإلعادة القرسية   -6 
وقانون تسليم املجرمني   

ال يشكِّل قانون الالجئني أيَّ عائق أمام التسليم عندما يُستبَعد شخص من صفة الالجئ بموجب املادة 1 واو من 

اتفاقية الالجئني، أو يندرج الشخص ضمن االستثناء من عدم اإلعادة القرسية املنصوص عليه يف املادة 33 )2(، 

أو يخضع للطرد ألسباب أمنية بموجب املادة 32. ولكن، قد تنطبق يف جميع هذه الحاالت تدابري تكميلية لحماية 

في  التعسُّ الحرمان  أو  املعاملة  سوء  أو  للتعذيب  يتعرَّض  حيث  إىل  الشخص  إعادة  دون  تحول  اإلنسان  حقوق 

من الحياة.

فإنَّ  لالجئني،  الدويل  القانون  بموجب  القرسية  اإلعادة  عدم  ملبدأ  وفقاً  للحماية  الً  مؤهَّ الشخص  يكون  وعندما 

الغلبة  لها  الدويل لالجئني ولحقوق اإلنسان  القانون  أنَّ “موانع تسليم شخص بموجب  الالجئني ترى  مفوضية 

العملية،  الناحية  ومن  اإلرهاب.)98(  مكافحة  سياق  يف  ذلك  يف  بما  معها[”،  ]يتضارب  بالتسليم  التزام  أيِّ  عىل 

الطرف  طرف  كل  إبالغ  مع  بالتوازي،  والتسليم  اللجوء  إجراءي  يف  املعنيون  القرار  صانعو  يميض  أن  يمكن 
اآلخر باملعلومات.)99(

من  مجموعة  يف  املجرمني  تسليم  دون  واملعاهدات(  الوطني  القانون  )يف  املجرمني  تسليم  قانون  يحول  وقد 

قواعد  الظروف  هذه  تشمل  أن  ويمكن  ال.  أم  لجوء  طالب  أو  الجئاً  املطلوب  الشخص  أكان  سواء  الظروف، 

التخصيص )ضمان املالحقة القضائية عىل الجريمة )الجرائم( املطلوبة فقط(، والتجريم املزدوج )الذي يشرتط 

عىل  ينطوي  )الذي  السياسية  الجريمة  واستثناء  القضائيتني(،  الواليتني  كلتا  يف  إجراميًّا  السلوك  يكون  أن 

الالجئني، كما  اتفاقية  1 واو )ب( من  املادة  السياسية بموجب  الجريمة غري  ملا هي يف تفسري  اعتبارات مماثلة 

طلب  أسباب  مع  تتداخل  قد  )وهي  عادلة  محاكمة  توفري  أو  التمييز  عدم  يف  املتمثلة  والحماية  سابقاً(،  نوقش 

الدولة املتلقية الشخص  التسليم )بتسليم  اللجوء(، وحظر عقوبة اإلعدام، والقيود املفروضة عىل تسلسل إعادة 

اإلجراءات  انتهاء  بعد  التسليم  لطلب  املتلقية  الدولة  إىل  املسلَّم  الشخص  وإعادة  ثالثة(،  دولة  إىل  املطلوب 
الجنائية األجنبية.)100(

 Jama Warsame v. Canada, United Nations, Human Rights Council, Communication No. 1959/2010  )97(

.)21 July 2011( )CCPR/C/102/D/1959/2010, para. 8.3(

 UNHCR, Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection, Geneva, April 2008,  )98(

.paras. 21 and 23

UNHCR, ”Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection“ )Rev. 2(,  )99( 

. paras. 31 and 32

.UNHCR, Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection )2008(, para. 5  )100(
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رها صفة الالجئ وال حقوق اإلنسان درعاً واقياً أليِّ شخص من املالحقة الجنائية.)101(  ولكن، ليست الحماية التي تُوفِّ

فعندما يكون التسليم محظوراً بموجب التزامات الدولة املضيفة فيما يتعلق بعدم اإلعادة القرسية، يمكن مع ذلك إحالة 

الشخص إىل العدالة يف بلد اللجوء. فُجلُّ الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب تنصُّ عىل أنَّ الدولة التي ترفض التسليم 

ُملَزمة يف هذه الحاالت “بأن تُحيل القضية دون إبطاء ال لزوم له إىل سلطاتها املختصة بقصد املحاكمة” )انظر، عىل 

ا  ا التسليم وإمَّ سبيل املثال، املادة 8 من اتفاقية التفجريات اإلرهابية لعام 1997(. وهذا املبدأ يشار إليه بمبدأ “إمَّ

املحاكمة”. وينطبق هذا املبدأ أيضاً عىل جرائم دولية معيَّنة مثل جرائم الحرب والتعذيب.

اتباع األصول القانونية يف إجراءات الطرد  -7

عندما ال يكون الشخص الجئاً أو ال تنطوي إعادته عىل خطر تعرُّضه النتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان، يكفل 

الخاص  الدويل  العهد  من   13 املادة  فبموجب  للطرد.  املعرَّضني  لألجانب  اإلجرائية  الحقوق  الدويل  القانون 

بالحقوق املدنية والسياسية، يتمتَّع جميع املهاجرين النظاميني )أي أولئك املقيمني “بصفة قانونية” يف دولة ما( 

ذلك  يف  بما  اإللزامي،)102(  الطرد  أشكال  من  شكل  أليِّ  يتعرضون  عندما  القانونية  األصول  ظل  يف  بالحماية 

13 ال تضع قواعد بشأن األسباب املوضوعية للطرد، إالَّ أنها تهدف إىل منع الطرد  تسليمهم.)103( ومع أنَّ املادة 

في.)104( فهي قد صيغت عىل غرار ضمانات األصول القانونية املنصوص عليها يف املادة 32 )2( من اتفاقية  التعسُّ

ن الحكم أربعة تدابري حماية رئيسية: الالجئني لعام 1951.)105( ويتضمَّ

في أو تمييزي؛ •   يجب تنفيذ الطرد “وفقاً للقانون”، ويجب أن يكون القانون نفسه غري تعسُّ 	

)101(  تقرير املقرِّر الخاص )مارتني شينني(، املعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، 

إىل الجمعية العامة، 15 آب/أغسطس A/62/263( 2007، الفقرة 35(.

نيسان/أبريل   11( العهد  بموجب  األجانب  وضع   :15 رقم  العام  التعليق  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  املتحدة،   )102(  األمم 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_( 9 الفقرة ،)1986
 Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary )NP ؛ و)GEC_6625_A.doc

.Engel, 2005(, p. 293

 Giry v. Dominican Republic, UNHRC Communication No 193/1985 )20 July 1990(, para. 5.5  )103( 

.)www.hr-dp.org/contents/855(

https://tbinternet.ohchr.org/(  10 الفقرة   ،15 رقم  العام  التعليق  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  املتحدة،  )104(  األمم 

.)Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_GEC_6625_A.doc

.Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, p. 291  )105(

األدوات  

 UNHCR, Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection,  •  

.Geneva, April 2008 )http://www.unhcr.org/refworld/docid/481ec7d92.html(

اإلرهاب،  مكافحة  عىل  القانوني  التدريب  منهاج  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  •  مكتب   

ن هذه النميطة مناقشة  النميطة 4، حقوق اإلنسان وتدابري العدالة الجنائية للتصدي لإلرهاب، تتضمَّ

متعمقة لتطبيق مبدأ عدم اإلعادة القرسية يف قضايا اإلرهاب بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، 

https://www.unodc.org/documents/( )7 بما يف ذلك مسألة الضمانات الدبلوماسية )الجزء

terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_

.)Rights_A.pdf

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/1_Global/INT_CCPR_GEC_6625_A.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/1_Global/INT_CCPR_GEC_6625_A.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/1_Global/INT_CCPR_GEC_6625_A.doc
http://www.hr-dp.org/contents/855
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_GEC_6625_A.doc
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/INT_CCPR_GEC_6625_A.doc
http://www.unhcr.org/refworld/docid/481ec7d92.html
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
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•   يجب تمكني الشخص من “عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده”، مما يعني ضمناً أنَّ له الحقَّ يف أن يُخَطر  	
بالقرار والحقَّ يف أن يُبلَّغ باالدِّعاءات؛)106(

ة” تكون أعىل من الجهة األصلية التي اتخذت القرار ومستقلة  •   الحقُّ يف “مراجعة” من قبل “سلطة مختصَّ 	
عنها، ولكن ال يجب أن تكون هذه السلطة بالرضورة محكمة.)107( ويجب أن يكون سبيل االنتصاف فعااًل)108( 

أي أن يكون ُملِزماً قانوناً وليس تقديريًّا.)109( ويجب أن يكون االستئناف متاحاً قبل طرد الشخص، كما يجب 
تعليق الطرد إىل حني البتِّ فيه.)110(

ا لحقُّ يف أن يكون له من يمثِّله يف االستئناف.)111(   • 	

ومع أنَّ قرارات الطرد يجب اتخاذها دائماً وفقاً للقانون، فإنَّ املادة 13 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية تمكِّن من تعديل العنارص الثالثة األخرى من األصول القانونية فيما يتعلق بطرد األجانب عندما “تحتِّم 

دواعي األمن القومي خالف ذلك”. وتقبل اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان أن تتمتع الدولة “بسلطة تقديرية واسعة” 

أسباب  بعرض  للشخص  وطني  إجراء  يسمح  عندما  ولكن،  باألمن.)112(  املتعلق  االستثناء  ينطبق  متى  تقرير  يف 

)محدودة( تؤيد عدم طرده وبالحصول عىل مراجعة )جزئية( للقضية، تنطبق ضمانات األصول القانونية املنصوص 
عليها يف املادة 13 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.)113(

وترى لجنة القانون الدويل أن يكون لألجانب املوجودين يف دولة ما بصورة غري نظامية أو غري قانونية الحقُّ أيضاً 

يف الحصول عىل الحد األدنى من الضمانات اإلجرائية يف حالة الطرد )باستثناء األجانب املوجودين يف إقليمها بصورة 

غري قانونية “منذ مدة قصرية”(،)114( رغم أنَّ هذا الرأي ال يعكس حتى اآلن القانون الدويل العريف.)115( والحقوق 

التي يتوخاها القانون لألجانب املوجودين بصورة غري قانونية هي نفس الحقوق التي ينصُّ عليها القانون بشأن 

األجانب املوجودين بصورة قانونية، وهي مطابقة تقريباً للحقوق املنصوص عليها يف املادة 13 من العهد الدويل 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.)116(

 Goodwin-Gill, Guy, and McAdam, Jane, The Refugee in International Law )3rd ed.(, Oxford  )106(

.University Press, 2007, p. 523

.Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, p. 297  )107(

)108(  األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 15، الفقرة 10.

 United Nations, Human Rights Committee, Concluding Observations: Syrian Arab Republic )5 April  )109(

.2001( )CCPR/CO/71/SYR, para. 82(

 Hammel v. Madagascar, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 155/1983  )110(

 Nowak, Manfred, UN Covenant on Civil and  ً3(؛ انظر أيضا April 1987( )CCPR/C/29/D/155/1983, para. 19.2(
.Political Rights: CCPR Commentary Nowak, CCPR Commentary, pp. 298 and 299

)111(  املرجع نفسه، الصفحتان 299 و300.

 Alzery v. Sweden, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 1416/2005  )112( 

.)25 October 2006(, )CCPR/C/88/D/1416/2005, para. 11.10(

 Ahani v. Canada, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 1051/2002  )113( 

.)29 March 2004(, )CCPR/C/80/D/1051/2002, para. 10.8(

https://undocs.( )4( 26 املادة ،)114(  لجنة القانون الدويل، مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب والتعليقات عليها )2014(

.)10/org/ar/A/69

)115(  املرجع نفسه، التعليق عىل املادة 26، الفقرة 11.

)116(  املرجع نفسه، التعليق عىل املادة 26 )1( )الحق يف اإلخطار بقرار الطرد، الحق يف الطعن يف قرار الطرد، حق الشخص يف أن 

تستمع إليه هيئة مختصة، الحق يف أن تتاح له سبل انتصاف فعالة، الحق يف أن يُمثَّل الشخص أمام السلطة املختصة، الحق يف الحصول 
مجاناً عىل مساعدة من مرتجم فوري( و26 )3( )املساعدة القنصلية(.

https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/69/10
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احتجاز طالبي اللجوء أو الالجئني أو املهاجرين  -8

أو املهاجرين، سواء وصلوا  اللجوء  الدويل لحقوق اإلنسان قيوداً عىل احتجاز الالجئني أو طالبي  القانون  يفرض 
بصورة غري نظامية إىل الحدود، أو تم اعرتاضهم يف البحر، أو ُوجد أنهم يعيشون بشكل غري نظامي يف املجتمع 
نها هذا القانون عىل جميع أشكال االحتجاز، سواء  أو ينتظرون الطرد أو التسليم. وتنطبق تدابري الحماية التي يتضمَّ

أكانت إدارية أم جنائية.

وتجرِّم بلدان كثرية الدخول غري القانوني إىل أراضيها، وإن كان بعضها يهدف عمليًّا إىل ترحيل هؤالء األشخاص 
اتفاقية الالجئني  اللجوء، ألنَّ  وليس مقاضاتهم وسجنهم.)117( ويجب أن تكون هناك استثناءات لالجئني وطالبي 
تحظر عىل الدول معاقبتهم بسبب دخولهم أو وجودهم بصورة غري قانونية يف ظروف معيَّنة.)118( وتستخدم بعض 
البلدان االحتجاز اإلداري، يف انتظار قرار قبول الهجرة أو الرتحيل أو إتمام إجراءات التسليم. ولكن، هناك بلدان 

أخرى ال تلجأ إىل االحتجاز.

 The Law Library of Congress, Criminalization of Illegal Entry around the World )August 2019( انظر  )117(

.)mpl.bibliocommons.com/item/show/7414086075(

)118(  اتفاقية الالجئني )1951(، املادة 31 )1(.

والطفل األرسة  أضواء  حقوق 

ة أيضاً عند اتخاذ قرارات بشأن إبعاد شخص ما، سواء بطرده أو  إنَّ حقوق اإلنسان الواجبة لألرس واألطفال مهمَّ
بتسليمه. ووفقاً للجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان، تتمتَّع الدول بمجال واسع “إلنفاذ سياسات الهجرة 
الخاصة بها وملطالبة األشخاص الذين يوجدون بها بوجه مخالف للقانون باملغادرة” )بما يف ذلك ألسباب أمنية(، 
في.)أ( واملسألة الجوهرية هي ما  ولكنَّ هذه السلطة التقديرية ليست غري محدودة وال يجوز ممارستها بشكل تعسُّ
إبعاد  إىل  الطرف  بالدولة  يدفع  الذي  السبب  أهمية  يف...  “من جهة  النظر  يتطلب  وهذا  مربَّراً،  ل  التدخُّ كان  إذا 

الشخص املعني، ومن جهة أخرى، مدى املشقة التي ستواجهها األرسة وأفرادها نتيجة لهذا اإلبعاد”.)ب(

وقد خلصت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان إىل أنَّ طرد أحد أفراد األرسة، الذي يؤدي إىل انفصاله عن أفراد األرسة 
ل يف الحقِّ يف الحياة األرسية بموجب العهد الدويل الخاص  اآلخرين املتبقني يف إقليم الدولة، قد ينطوي عىل تدخُّ
في أو غري القانوني يف شؤون األرسة(،  ل التعسُّ بالحقوق املدنية والسياسية، وهذا يشمل املواد 71 )حظر التدخُّ
ل لن يكون له ما يربره، مثالً، عندما  و32 )1( )حماية األرسة(، و42 )1( )حماية الطفل يف األرسة(.)ج( وهذا التدخُّ
ينطوي طرد كال الوالدين عىل تغيريات جوهرية يف الحياة األرسية املستقرة منذ أمد بعيد، وذلك باشرتاط أن يختار 
األطفال املواطنون املعالون ما إذا كانوا سيبقون يف بلدهم األم أو سريافقون والديهم املطرودين.)د( وباإلضافة إىل 
ذلك، يجب أن تكون “املصالح الفضىل” للطفل اعتباراً أساسيًّا يف جميع القرارات التي تؤثِّر يف الطفل،)ه( وهذا 

ال يشمل عادة االنفصال عن الوالدين أو تعطيل الحياة املستقرة منذ فرتة طويلة يف املجتمع.

 Winata v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 930/2000, 26 July )أ( 

.2001 )CCPR/C/72/D/930/2000, para. 7.3(
Byahuranga v. Denmark, UNHCR Communication No. 1222/2003, 9 December 2004, )CCPR/ )ب( 

.C/82/D/1222/2003, para. 11.7(
 Winata v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 930/2000, انظر قضية )ج( 

.)CCPR/C/72/D/930/2000, para. 7.1(
املرجع نفسه، الفقرة 2-7. )د( 

 Bakhtiyari v. Australia, United قضية  أيضاً  انظر  24؛  املادة  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  بموجب  )ه( 

 Nations, Human Rights Council, Communication No. 1069/2002, 29 October 2003 )CCPR/C/79/D/
.1069/2002, para. 9.7(

http://mpl.bibliocommons.com/item/show
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ويف جميع الحاالت، تحظر املادة 9 )1( من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية حرمان أيِّ شخص من 

مفهوم  اعتبار  ينبغي  “ال  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  للجنة  ووفقاً  فاً”.  “تعسُّ أو  للقانون  مخالفة  بصورة  حريته 

ف’ صنواً ملفهوم ‘مخالفة القانون’، بل يجب تفسريه بشكل أوسع ليشمل عنارص عدم املالءمة والظلم وعدم  ‘التعسُّ
قابلية التنبؤ وعدم اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة”.)119(

معقوالً  املحاكمة  انتظار  يف  االحتياطي  الحبس  يكون  أن  يجب  جنائية،  مالحقة  موضع  الشخص  يكون  وعندما 

ورضوريًّا يف جميع الظروف،)120( وذلك عىل سبيل املثال بسبب خطورة الجريمة املزعومة، أو خطر فرار الشخص 

جوانب  عىل  العادلة  املحاكمة  حقوق  تنطبق  كما  املحيل.  املجتمع  لها  يتعرَّض  التي  املخاطر  أو  األدلة،  إتالف  أو 
االحتجاز السابق للمحاكمة.)121(

وفيما يتعلق باالحتجاز اإلداري )يف حالة عدم وجود جريمة جنائية(، فإنَّ االحتجاز اآليل لطالب اللجوء أو املهاجر، 

بغض النظر عن ظروفه الفردية، غري قانوني. ذلك أنَّ دخول دولة ما بما يمثِّل انتهاكاً للقانون الوطني ال يربِّر يف 

حد ذاته االحتجاز،)122( كما ال يربِّره الغرض املتمثل يف معالجة طلب اللجوء أو طلب الحصول عىل وضع الالجئ 

أو أيِّ طلب حماية دولية آخر أو التقرير بشأن ذلك الطلب. وأيُّ احتجاز “ال بد أن يكون مربَّراً ومعقوالً ورضورياً 

ومتناسباً يف ضوء الظروف”.)123( وال يكون االحتجاز رضوريًّا إالَّ إذا:

ق من هوية الشخص؛ ا للتحقُّ كانت هناك حاجة إىل فرتة أولية وجيزة جدًّ   • 	

•   كان االحتجاز لفرتات أطول، يف غري ذلك من الحاالت، يرُبَّر ب  “أسباب معيَّنة خاصة بكل فرد، كاحتمال فراره،  	
أو خطر إجرامه يف حق الغري، أو خطر ارتكاب أفعال تنال من األمن الوطني”؛)124(

ماً لتحقيق األغراض نفسها، مثل فرض التزامات اإلبالغ  •   لم يكن من الناجع اللجوء إىل أيِّ “وسائل أقل تقحُّ 	
أو كفاالت أو غريها من الرشوط الكفيلة بمنع الفرار”.)125(

لم يكن مطبَّقاً عىل أسس تمييزية.   • 	

وحتى إذا كان االحتجاز مربَّراً يف البداية، فإنه ال يجوز أن يستمر إالَّ للمدة الرضورية؛ وهو “ال ينبغي أن يستمر بعد 
الفرتة التي يمكن للدولة أن تقدِّم لها املربِّر املناسب”.)126(

 F.K.A.G. v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 2094/2011  )119(

.)26 July 2013( )CCPR/C/108/D/2094/2001, para. 9.3(

)120(  األمم املتحدة، اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 53 )CCPR/C/GC/35، الفقرة 12(.

)121(  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 14 )عىل سبيل املثال، توفري التسهيالت الوافية إلعداد الدفاع(.

 A v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 560/1993 )30 April  )122(

.1997( )CCPR/C/59/D/560/1993, para. 9.4(

.F.K.A.G. v. Australia )CCPR/C/108/D/2094/2011, para. 9.3(  )123(

)124(  املرجع نفسه.

)125(  املرجع نفسه.

.A v. Australia )CCPR/C/59/D/560/1993, para. 9.4(  )126(

االحتجاز  النشاط  دراسة حالة عن 

البلد “عين”، حيث ألقي القبض عليها فوراً.  البلد “سين” إلى  الليالي، عبرت كالرا الحدود سرًّا من  في إحدى 
ويعاني البلد “سين” من تمرُّد تشارك فيه جماعة متطرفة عنيفة، هي “زيرو”، التي تسيطر على نحو 10 في 
المائة من البلد. ومن المعروف أنَّ جماعة “زيرو” أجبرت العديد من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
ألنهم  الحركة  إلى  المدنيين  انضمَّ بعض  كما  اليدوي.  العمل  أو  المال  أو  المأوى  أو  الغذاء  بتوفير  دعمها  على 

يفتقرون إلى فرص أخرى لكسب العيش.
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القانون الدويل أيضاً ضمانات إجرائية أساسية بشأن االحتجاز للتأكُّد من أنه رضوري ومتناسب، وأنه  ويفرض 

ال يزال كذلك، ومن بني هذه الضمانات ما ييل:

املراجعة  الدولة  تكفل  أن  عىل  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   )4(  9 املادة  •   تنصُّ  	
القضائية لالحتجاز. ويجب أن تكون املراجعة القضائية “واقعية” بمعنى أنه يجب تمكني املحكمة من تقييم 

األسباب املوضوعية لالحتجاز واألمر باإلفراج عن الشخص من االحتجاز إذا لم يكن له ما يربره.)127( وال يكفي 

تأشرية  يملك  الشخص  كان  إذا  ما  استعراض  مثل  الوطنية،)128(  للرشعية  استعراض “شكيل فقط”  إجراء 
صالحة أم ال.)129(

9 )1( من العهد الدويل الخاص  •   يمكن أن يصبح االحتجاز تعسفيًّا، عىل نحو يخالف ما تنصُّ عليه املادة  	
بالحقوق املدنية والسياسية، إذا لم يكن قرار احتجاز الشخص قابالً للمراجعة الدورية، بحيث يتيح إجراء 

تقييم ألسباب االحتجاز.)130(

•   حتى عندما تُبنيَّ أسباب االحتجاز، يمكن أن يصبح االحتجاز الذي كان مرشوعاً يف البداية تعسفيًّا بموجب  	
عات لطرد الشخص )عىل سبيل املثال، ألنَّ  9 )1( عندما ال تصبح هناك “احتماالت معقولة” أو توقُّ املادة 

الشخص معرَّض لخطر األذى يف دولة أخرى أو ال توجد دولة ال يواجه فيها هذا الخطر عىل استعداد لقبوله( 
وال يُنَهى االحتجاز.)131( وليس كون الدولة “غري قادرة عىل طردهم” مربَّراً الحتجازهم إىل ما ال نهاية.)132(

إنسانية واحرتام كرامتهم واحتجازهم يف ظروف  املحتجزين معاملة  األشخاص  معاملة جميع  أيضاً  •   يجب  	
إنسانية)133( وخالية من التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.)134(

)127(  املرجع نفسه، الفقرة 5-9.

)128(  املرجع نفسه.

 C. v. Australia, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 900/1999  )129( 

.)28 October 2002( )CCPR/C/76/D/900/1999, para. 7.4(

.A. v. Australia, )CCPR/C/59/D/560/1993, para. 9.4(  )130(

 Jalloh v. Netherlands, United Nations, Human Rights Committee, Communication No. 794/1998  )131( 

.)15 April 2002( )CCPR/C/74/D/794/1998, para. 8.2(

.F.K.A.G. v. Australia, )CCPR/C/108/D/2094/2011, para. 9.3(  )132(

)133(  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 1-10.

)134(  العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 7.

وعندما اعتُقلت كالرا، أخبرت سلطات البلد “عين” بأنها تبحث عن عمل وأنها قدمت من جزء من البلد “سين” 

ال تنشط فيه جماعة “زيرو“. واستظهرت برخصة سياقتها دليالً على عنوانها. ولكنَّ المسؤول على الحدود لم 

يصدِّقها وأخبرها بأنه يشتبه في أنها من مؤيدي جماعة “زيرو”، “شأنها شأن كل امرأة أخرى تعبر الحدود هنا 

رة وتريد االختفاء”. وهناك أكثر من 000 100 مهاجر غير نظامي قادمين من البلد “سين” ويعيشون  بوثائق مزوَّ

في البلد “عين” دون تصريح، وال تستطيع سلطات البلد “عين” تحديد مكانهم.

ولم تَُدن كالرا بأيِّ جرائم. وال يوجد اسمها في أيِّ “قائمة سوداء” في قاعدة بيانات الهجرة؛ ولم تُقدَّم لها أيُّ 

تفاصيل عن ارتباطها المزعوم بجماعة “زيرو“.

وتعتزم سلطات الحدود في البلد “عين” احتجاز كالرا إلى أن يُبَتَّ في ترحيلها ويصبح ذلك القرار نهائيًّا وقابالً 

للتنفيذ.

هل احتجاز كالرا مبرَّر بموجب القانون الدولي؟ 	↙

ضع في اعتبارك قانون الالجئين وقانون حقوق اإلنسان وقانون مكافحة اإلرهاب. 		↙ 
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األشخاص عديمو الجنسية هاء- 

الشخص عديم الجنسية هو “الشخص الذي ال تعتربه أية دولة مواطناً فيها بمقتىض ترشيعها”.)135( وقد بلغ عدد 
الجنسية  عديمي  األشخاص  أنَّ معظم  2019.)136( ومع  عام  4,2 ماليني شخص يف  الجنسية  عديمي  األشخاص 
يُجرَب  الجنسية(،  إىل  افتقارهم  بسبب  األحيان  فيها حقوقهم محدودة يف معظم  )تكون  محدَّدة  بلدان  يف  يقيمون 
بعضهم عىل االنتقال إىل بلدان أخرى )مثل الروهينغا عديمي الجنسية الذين نُقلوا قرساً أو ُطردوا من ميانمار إىل 

بنغالديش(، بينما يسعى آخرون إىل الهجرة طوعاً.

ويمكن أن يؤثِّر اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب تأثرياً سلبيًّا يف األشخاص عديمي الجنسية بطرائق عدة، كما أنهما يمكن 
أن يسهما يف خلق أوضاع جديدة من انعدام الجنسية:

أنهم  املعنية بمكافحة اإلرهاب عىل  الحكومية  السلطات  إليهم  أن تنظر  الجنسية يمكن  •   فاألشخاص عديمو  	
مشتبه فيهم، و/أو يمكن أن يصمهم الجمهور بأنهم إرهابيون؛

د املفيض إىل العنف  •   ويمكن أن يؤدِّي التهميش الناجم عن انعدام الجنسية إىل جعل األشخاص عرضة للتشدُّ 	
وللتجنيد من ِقبَل الجماعات اإلرهابية؛

ا لحماية املجتمع من  إمَّ القانون الوطني،  •   ويمكن أن تُخَلع الجنسية عن املشتبه يف أنهم إرهابيون بموجب  	
الدول  اعتمد عدد من  املثال،  للمواَطنة. فعىل سبيل  املزعومة  الخيانة  للمعاقبة عىل  أو  رة  املتصوَّ التهديدات 
قوانني لخلع املواَطنة عن املقاتلني اإلرهابيني األجانب املزعومني. ويتعرَّض األطفال املولودون ملقاتلني إرهابيني 
أجانب يف مناطق النزاع لخطر انعدام الجنسية عندما ال تكون هوية األب ثابتة بوضوح وال تسمح قوانني 

الجنسية التمييزية للنساء بنقل جنسيتهن إىل أطفالهن.

وعندما يعرب شخص عديم الجنسية الحدود الدولية، تنطبق تدابري الحماية املعتادة التي ينصُّ عليها القانون الدويل 
)ومنها الحماية من عدم اإلعادة القرسية( لطالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين. وتشمل اتفاقية الالجئني لعام 1951 
بلد  خارج  هم  والذين  جنسية  يحملون  ال  والذين  االضطهاد  لخطر  املعرَّضني  األشخاص  التحديد  وجه  عىل 

إقامتهم املعتاد.)137(

وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ حالة انعدام الجنسية ترسي عليها االتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية لعام 
دولة طرفاً(. وتورد   75(  1961 لعام  الجنسية  انعدام  بشأن خفض حاالت  واالتفاقية  دولة طرفاً(   94(  1954
اتفاقية عام 1954 تعريفاً النعدام الجنسية كما أنها تكفل الحد األدنى من الحقوق لألشخاص عديمي الجنسية. 

)135(  اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية، 1954، املادة 1.

.UNHCR, ”Global Trends: Forced Displacement in 2019“, p. 56 )www.unhcr.org/globaltrends2019(  )136(

)137(  االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني )1951(، املادة 1 ألف )2(.

األدوات  

مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون أليِّ شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 

اعتمدتها الجمعية العامة يف قرارها 173/43 

.)https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx(

للمعايري  التوجيهية  املبادئ  لالحتجاز:  التوجيهية  املبادئ  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية 

والقواعد املطبَّقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائله )2012( 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.(

.)pdf?reldoc=y&docid=5253ac574

http://www.unhcr.org/globaltrends2019
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5253ac574
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5253ac574


1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  70 |  النميطة 

وهي تستبعد )يف املادة 1 )2( ‘3’( األشخاص الذين ال يستحقون هذه الصفة استناداً إىل نفس األسس التي تستند 
انعدام  حاالت  من  الوقاية  إىل   1961 عام  اتفاقية  وتهدف   .1951 لعام  الالجئني  اتفاقية  من  واو   1 املادة  إليها 

الجنسية والتقليل منها عىل مر الزمن.

ن املعاهدتان املذكورتان ثالثة أحكام ذات داللة خاصة، وهي التالية: ويف سياق مكافحة اإلرهاب، تتضمَّ

•   يجب عىل الدول أالَّ تطرد شخصاً عديم الجنسية موجوداً بصورة رشعية عىل أرضها إالَّ ألسباب تتعلق باألمن  	
اتفاقية  32 من  للمادة  الحكم مماثل  31 )1((. وهذا  املادة   ،1954 )اتفاقية عام  العام  النظام  أو  الوطني 

املتعلقة باألصول  الضمانات  الخطرية. وهو يكرِّر كذلك  األمنية  التهديدات  أيضاً عىل  الالجئني وهو يقترص 

اإلجرائية القانونية املنصوص عليها يف اتفاقية الالجئني، ومنها الحق يف تقديم األدلة ويف االستئناف ويف أن 

ة )املادة 31 )2((. ويحقُّ لألشخاص املعرَّضني للطرد  يكون للشخص املعني وكيل يمثِّله أمام سلطة مختصَّ

)3((. وتظل   31 )املادة  آخر  بلد  قانونية يف  قبولهم بصورة  يلتمسون خاللها  الحصول عىل مهلة معقولة 

تدابري الحماية املعتادة فيما يتعلق بعدم اإلعادة القرسية )بموجب قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني( 

سارية حسب االقتضاء.

•   ويجب أن تمتنع الدول عن “تجريد أيِّ شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم  	
الجنسية” )اتفاقية عام 1961، املادة 8 )1((، إالَّ إذا حصل عىل الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو باالحتيال 

)املادة 8 )2( )ب((. وبالتايل، فإنَّ أيَّ حرمان من الجنسية ألسباب أمنية )بسبب التورُّط يف اإلرهاب مثالً( 

ال يمكن أن يحدث إالَّ إذا كان الشخص يتمتع من قبُل أو لديه حقٌّ واجب النفاذ يف جنسية أخرى. بيد أنه 

يجوز للدولة أن تقدِّم إعالناً عندما تصبح طرفاً يف االتفاقية تحتفظ بموجبه بحقها، بموجب القانون الوطني 

القائم، يف تجريد شخص من الجنسية بسبب )أمور من بينها( سلوك يناقض واجب الشخص الوالء للدولة 
)مثل الترصف “عىل نحو يُلحق أذى خطرياً باملصالح الحيوية للدولة”(.)138(

•   تحظر االتفاقيتان التمييز، وهما بذلك تمنعان تنميط األشخاص عديمي الجنسية عىل أساس العرق أو الدين  	
أو األصل اإلثني أو السياسة أو بلد املنشأ. فاتفاقية عام 1954 تنصُّ عىل أن تكفل الدول الحقوق بموجب 

االتفاقية لألشخاص عديمي الجنسية دون تمييز )املادة 3(. وتنصُّ اتفاقية عام 1961 عىل أالَّ تحرم الدول 

أيَّ شخص أو مجموعة من األشخاص من جنسيتهم عىل أساس تمييزي )املادة 9(.

وعهدت الجمعية العامة إىل املفوضية بوالية تتعلق بتبنيُّ حاالت انعدام الجنسية والوقاية منها وتقليصها وحماية 

األشخاص عديمي الجنسية.

)138(  االتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية )1961(، املادة 8 )3( )أ(.

األدوات  

مذكرة توجيهية صادرة عن األمني العام: األمم املتحدة وانعدام الجنسية )ترشين الثاني/نوفمرب 2018( 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.(

.)pdf?reldoc=y&docid=5d9312754

الجنسية  فقدان  الجنسية:  النعدام  التوجيهية  املبادئ  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية   املفوضية 

والتجريد/الحرمان منها بمقتىض البنود 5-9 من اتفاقية عام 1961 فيما يتعلق بخفض حاالت انعدام الجنسية 

)أيار/مايو 2020(

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.(

.)pdf?reldoc=y&docid=5f2a767e4

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9312754
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d9312754
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5f2a767e4
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5f2a767e4
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دون داخليًّا املرشَّ واو- 

د داخيل جماعي )أي داخل إقليم  لقد تسبَّب العنف اإلرهابي والرصاع ضد اإلرهاب يف معظم األحيان يف حصول ترشُّ

الدولة الواحدة(، سواء بسبب الهجمات املبارشة عىل املدنيني، أو اآلثار الجانبية للرصاع، أو عدم القدرة عىل تلبية 

االحتياجات اإلنسانية األساسية يف مناطق النزاع. فعىل سبيل املثال:

•   أشار مجلس األمن يف قراره 2233 )2015( إىل أنَّ هجوماً واسع النطاق شنته جماعات إرهابية يف العراق،  	
د أكثر من ثالثة ماليني مدني عراقي؛ مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش(، تسبَّب يف ترشُّ

د داخيل ألكثر من 2,7 مليون شخص يف نيجرييا وملا  •   أدَّى العنف الذي مارسته جماعة بوكو حرام إىل ترشُّ 	
مجموعه 000 680 شخص يف الكامريون وتشاد ونيجرييا، كما تسبَّب يف 000 292 الجئ خارج بلدانهم. 

املياه  عىل  الحصول  ويف  واملأوى  والصحة  والغذاء  التعليم  يف  لحقوقهم  تهديدات خطرية  الالجئون  ويواجه 

والرصف الصحي والتعليم؛ فهناك 3,5 ماليني الجئ يعانون من انعدام األمن الغذائي.

•   أدَّى النزاع الذي شاركت فيه القوات املسلحة الثورية الكولومبية )فارك( وجيش التحرير الوطني يف كولومبيا  	
د داخليًّا يف كانون  ل ما مجموعه 5,8 ماليني مرشَّ د ماليني األشخاص داخليًّا عىل مدى عقود، فقد ُسجِّ إىل ترشُّ

األول/ديسمرب 2015 )قرابة عام قبل اتفاق السالم املربَم يف عام 2016(.

العمليات  أنَّ  السورية  العربية  بالجمهورية  املعنية  املستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  2014، الحظت  عام  •   يف  	
العسكرية التي تقوم بها الحكومة الوطنية ملكافحة اإلرهاب، ومنها القصف الجوي وقصف املناطق املدنية، 

د واسع النطاق )داخليًّا وخارجيًّا(. قد أسفرت عن ترشُّ

العمال  أو  بالالجئني  املتعلقة  للمعاهدات  )خالفاً  داخليًّا  دين  للمرشَّ تحديداً  صة  مخصَّ دولية  معاهدة  توجد  وال 

دين داخليًّا قد يتمتَّعون بنفس  املهاجرين(، مع أنَّ االتحاد األفريقي اعتمد صكًّا إقليميًّا يف هذا الشأن. ومع أنَّ املرشَّ

مواطن  من  يشكون  وقد  احتياجات خاصة  لديهم  تكون  فقد  البلد،  مواطني  من  بها غريهم  يتمتَّع  التي  الحقوق 

دون داخليًّا يخضعون لالختصاص القضائي للدولة )وخاصة يف املناطق  دهم. وما دام املرشَّ استضعاف نتيجة ترشُّ

الدولة  تقع عىل  التي  العامة  االلتزامات  تنطبق  فيها فقط(،  ليس  الحكومة، ولكن  تزال خاضعة لسيطرة  التي ال 

بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وكذلك حيثما كان ذلك مناسباً بموجب القانون الدويل اإلنساني. وكما هو 

مذكور يف الفصلني األول والثالث من هذه النميطة، فإنَّ الجماعات املسلحة من غري الدول يقع عليها أيضاً القدر 

اإلنسان  إىل حقوق  اإلساءة  بعدم  اإلنساني، وهي مطالبة  الدويل  القانون  اإلنسانية بموجب  االلتزامات  األدنى من 

الواجبة ملن هم تحت سيطرتها.

امللزمة ذات  الدولية  القانونية  املعايري   1998 الداخيل لعام  التوجيهية بشأن الترشيد  وتجمع مبادئ األمم املتحدة 

دين داخليًّا. وتحكم هذه املبادئ الحماية من  الصلة بهذا املوضوع وتنصُّ عىل تطبيقها تحديداً عىل ظروف املرشَّ

إدماجهم. وتنطبق هذه  وإعادة  وإعادة توطينهم  دين  املرشَّ إعادة  أثناء  د واملساعدة  الترشُّ أثناء  د واملساعدة  الترشُّ

االلتزامات عىل “كافة السلطات والجماعات واألشخاص بغض النظر عن مركزهم القانوني” )املبدأ 2(، وهي بذلك 

تشمل التنظيمات اإلرهابية وغريها من الجماعات املسلحة من غري الدول.

فاً  تعسُّ أيِّ شخص  عدم ترشيد  وهو وجوب  رئييس،  توجيهي  مبدأ  هناك  اإلرهاب،  ومكافحة  اإلرهاب  ويف سياق 

)املبدأ 6 )2((. ويف حاالت النزاع املسلح، يرسي القانون الدويل اإلنساني عىل الترشيد وال ينبغي نقل املدنيني قرساً 

الرئيسية  املبادئ  )ب((. ومن   )2(  6 )املبدأ  ذلك  تحتِّم  أسباب عسكرية  كانت  أو  ذلك  يتطلَّب  أمنهم  كان  إذا  إالَّ 

داخليًّا  دين  للمرشَّ املجال  إتاحة  وينبغي   ،)10 )املبدأ  داخليًّا  دين  املرشَّ ضد  العنف  أشكال  جميع  حظر  األخرى 

للتمتُّع بكامل نطاق حقوقهم اإلنسانية. ويجب عدم إعاقة اإلغاثة اإلنسانية بل تيسريها )املبادئ 27-24(.

دين داخليًّا يف حاالت محدَّدة. فعىل سبيل املثال، فيما يتعلق  وقد أوىل مجلس األمن أيضاً اهتماماً الحتياجات املرشَّ

ببعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إىل العراق، أكَّد املجلس أنَّ جميع األطراف “ينبغي أن تهيئ الظروف املساعدة 
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عىل عودة الالجئني والنازحني بطريقة طوعية ودائمة وتصون كرامتهم وتكفل لهم األمان أو عىل إدماج النازحني 

محليًّا، وخصوصاً يف املناطق املحرَّرة حديثاً من تنظيم الدولة )داعش(، وأن تعزِّز أنشطة تحقيق االستقرار والتنمية 

املستدامة الطويلة األجل”.

دين داخليًّا يطرحون مخاطر أمنية )مثل خطر تجنيدهم يف التنظيمات اإلرهابية(، فال بد أن  وإذا كان بعض املرشَّ

يكون رد الدولة متَّسقاً دائماً مع التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان.

أسئلة للتقييم الذاتي

د داخليًّا؛ و)ج( الشخص عديم الجنسية؛  ما هو الفرق بني الالجئ و: )أ( طالب اللجوء؛ و)ب( الشخص املرشَّ  -1

و)د( املهاجر؟

للعثور عىل فرص اقتصادية يف بلد آخر الجئ؟ ملاذا هو كذلك/ليس  هل الشخص الهارب من الفقر سعياً   -2

كذلك؟

هل يمكن أن تتاح للشخص الذي يرتكب عمالً إرهابيًّا الحماية بصفة الجئ؟ ملاذا نعم/ال؟ ماذا عن أولئك   -3

الذين يدعمون جماعة إرهابية دون ارتكاب أعمال إرهابية؟

ما هي االختالفات بني االستبعاد من صفة الالجئ بموجب املادة 1 واو من اتفاقية الالجئني واالستثناء من   -4

عدم اإلعادة القرسية بموجب املادة 33 )2( والطرد بموجب املادة 32؟

هل تنطبق االستثناءات املذكورة أعاله عندما يدَّعي شخص ما أنه معرَّض ألذى كبري )غري االضطهاد( يمسُّ   -5

حقوق اإلنسان التي يتمتَّع بها؟

هل يمكن تسليم الجئ ليواجه العدالة يف بلد آخر؟  -6

يف أيِّ ظروف يمكن احتجاز طالب اللجوء أو الالجئ أو املهاجر احتجازاً قانونيًّا عند دخوله إىل بلد أجنبي؟  -7

ما هي تدابري الحماية املراعية لألصول القانونية التي تطبَّق عند طرد شخص إىل بلد آخر؟  -8
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منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب  النميطة 1 

مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل

اإلنساني الدويل   القانون 
واإلرهاب

ثالثاً-



4

5

6

األهـداف

عند انتهاء الفصل الثالث، سيكون يف وسع القارئ:

توضيح التصنيفات القانونية للنزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية واآلثار 
الناجمة عن هذه التصنيفات.

فهم تطبيق املفاهيم واملبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساني عىل سلوك 
الجماعات املصنَّفة عىل أنها إرهابية )“الجماعات اإلرهابية”(.

مناقشة تصنيف مختلف الجهات الفاعلة ذات الصلة يف سياق مكافحة اإلرهاب 
بموجب القانون الدويل اإلنساني، بما يشمل األطفال املرتبطني بالجماعات 

املسلحة واملقاتلني اإلرهابيني األجانب.

رشح القواعد التي ينصُّ عليها القانون الدويل اإلنساني بشأن احتجاز املدنيني 
أثناء النزاع املسلح.

مناقشة العالقة بني القانون الدويل اإلنساني والجرائم املتعلقة باإلرهاب.

رشح آثار تدابري مكافحة اإلرهاب التي تلحق باإلغاثة اإلنسانية يف سياق النزاعات 
التي تشارك فيها جماعات إرهابية ورشح النُّهج الرامية إىل تخفيف األثر الذي 

يلحق باإلغاثة اإلنسانية.

1

2

3



مقدِّمة

ينظِّم القانون الدويل اإلنساني، املعروف أيضاً باسم قانون النزاعات املسلحة، السلوك الذي ينبغي اتباعه يف 

النزاعات املسلحة. وتنظِّم قواعده حماية املدنيني واألشخاص الذين لم يعودوا يشاركون يف األعمال القتالية 

معيَّنة.  أسلحة  استخدام  القتال ومرشوعية  وأساليب  وكذلك وسائل  األرسى(،  أو  املرىض  أو  الجرحى  )مثل 

ويهدف القانون الدويل اإلنساني إىل إقامة توازن بني الحماية اإلنسانية واالحتياجات العسكرية )للقتال وكسب 

الحروب(، وهو ُملِزم لكلٍّ من القوات املسلحة الحكومية والجماعات املسلحة واملنظمة من غري الدول. وهو 

ا إذا كان اللجوء األول إىل القوة من جانب طرف واحد قانونيًّا  ينطبق عىل جميع أطراف النزاع بغض النظر عمَّ

أو غري قانوني.

والربوتوكوالن   ،1949 لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  فهي  اإلنساني  الدويل  للقانون  الرئيسية  املصادر  ا  أمَّ

اإلضافيان لعام 1977، ومختلف معاهدات مراقبة األسلحة، واتفاقية الهاي ولوائحها لعام 1907، والقانون 

ذ عىل الصعيد الوطني، عىل سبيل املثال، من خالل “قواعد  الدويل اإلنساني العريف. وهو غالباً ما يُفرسَّ ويُنفَّ

هة إىل املوظَّفني واألدلة اإلرشادية العسكرية. االشتباك” املوجَّ

املدنيني  النزاعات املسلحة، سواء فيما يتعلق بحماية  وقد كان اإلرهاب منذ أمد بعيد يمثِّل تحديات لقانون 

أو بقواعد القتال. وقد اشتدَّت هذه التحديات مع تزايد مشاركة الجماعات املسلحة من غري الدول، التي صنَّفها 

تنظيمات  أو  كيانات  )أو  إرهابية”  أنها “جماعات  منفردة عىل  أو دول  اإلقليمية  املنظمات  أو  األمن  مجلس 

إرهابية(، يف النزاعات املسلحة.

التقيُّد يف أيِّ تدابري  أنَّ “عىل الدول األعضاء أن تكفل  العامة ومجلس األمن مراراً  أكَّد كلٌّ من الجمعية  وقد 

تتَّخذها ملكافحة اإلرهاب بجميع االلتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدويل، وال سيما… القانون اإلنساني 

الدويل  القانون  وينطبق  لالجئني(.)1(  الدويل  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدويل  القانون  إىل  )إضافة  الدويل” 

اإلنساني عىل النزاعات املسلحة التي تشارك فيها جماعات إرهابية، وال يمنع تصنيف هذه الجماعات عىل أنها 

إرهابية بموجب القانون الدويل أو القانون الوطني ملكافحة اإلرهاب )بما يتجاوز القانون الدويل اإلنساني( 

أو يقيِّد قانونيًّا انطباق القانون الدويل اإلنساني.

ويتناول القسم ألف من هذا الفصل انطباق القانون الدويل اإلنساني يف حاالت النزاع التي تنطوي عىل أعمال 

الدويل  للقانون  األساسية  املبادئ  بإيجاز  باء  القسم  إرهابية. ويستعرض  فيها جماعات  تشارك  أو  إرهابية 

يف  املشاركون  املدنيون  بينهم  ومن  األشخاص،  من  فئات  عدة  تصنيف  جيم  القسم  ويستكشف  اإلنساني. 

قوانني  تطبيق  عند  “إرهابيون”  أنهم  عىل  أحياناً  يصنَّفون  قد  الذين  األجانب،  واملقاتلون  املسلحة  النزاعات 

مكافحة اإلرهاب. وهو يناقش كذلك عالقة الجانب الجنساني باإلرهاب يف النزاعات املسلحة واألطفال الذين 

ا الظروف التي يمكن فيها احتجاز “اإلرهابيني” يف النزاعات املسلحة بموجب  تجنِّدهم الجماعات املسلحة. أمَّ

القانون الدويل اإلنساني، فيتناولها القسم دال.

)1(  انظر قرار مجلس األمن 2178 )2014(، الديباجة؛ وقرار مجلس األمن 2462 )2019(، الفقرة 6؛ وقرار مجلس األمن 

2482 )2019(، الفقرة 16.
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ومن االعتبارات الرئيسية يف نهج العدالة الجنائية الذي تتبعه الدول إزاء األشخاص الذين يرتكبون أعماالً إرهابية 

املوضوع  وهذا  اإلرهاب.  ملكافحة  القانوني  واإلطار  اإلنساني  الدويل  القانون  بني  العالقة  املسلح  النزاع  حاالت  يف 

يتناوله القسم هاء. وترد يف ختام هذا الفصل، وتحديداً يف القسم واو، دراسة للكيفية التي يمكن بها لتدابري مكافحة 

اإلرهاب أن تؤثر سلباً يف تقديم اإلغاثة اإلنسانية واملساعدة يف النزاعات املسلحة.

التي تُرتَكب يف النزاعات املسلَّحة باعتبارها جرائم حرب، وهو موضوع وثيق الصلة بموضوع هذا الفصل.<  إحالة مرجعية يتناول الفصل السادس من هذه النميطة موضوع تحميل املسؤولية عن األعمال اإلرهابية 

ن الفصل الرابع مناقشة للمسائل املتعلقة باألسلحة ونُُظم مراقبتها. ويتضمَّ  

انطباق القانون الدويل اإلنساني وتصنيف “النزاع املسلح” ألف- 

عىل  “الحرب  عن  الحديث  الشائع  من  أصبح   ،2001 أيلول/سبتمرب   11 يف  وقعت  التي  اإلرهابية  الهجمات  بعد 

اإلرهاب”، مع حصول اشتباكات عسكرية مع جماعات إرهابية يف دول عديدة. وهناك أعمال إرهابية عديدة تعترَب 

األول  اإلضافيان  والربوتوكوالن   1949 لعام  اتفاقيات جنيف  بينها  )من  دولية  بموجب معاهدات  قبُل جرائم  من 

والثاني امللحقان بها( وقوانني وطنية. ويف بعض الظروف، يمكن أن يشكِّل نمط من العنف اإلرهابي أيضاً جزءاً من 

املجاالت  لبعض  اإلنساني، خالفاً  الدويل  القانون  أنَّ  اإلنساني. غري  الدويل  القانون  املسلح وأن ينطبق عليه  النزاع 

ا أو قواعد خاصة للتعامل مع “اإلرهابيني” أو الجماعات اإلرهابية )رغم  ن نظاماً خاصًّ القانونية األخرى، ال يتضمَّ

أنه يحظر بثَّ الرعب عمداً يف صفوف املدنيني، الذي هو أيضاً جريمة حرب(. وينطبق القانون الدويل اإلنساني عىل 

األفراد والكيانات الذين يوصفون بأنهم “إرهابيون” بنفس الطريقة التي ينطبق بها عىل الجهات الفاعلة األخرى 

املتورِّطة يف النزاعات املسلحة.

وهناك عدة عنارص رئيسية تقرِّر ما إذا كان القانون الدويل اإلنساني ينطبق يف حالة معيَّنة تشمل جماعات إرهابية، 

وكيفية تطبيقه، وهي التالية:

•   ما إذا كان النزاع املسلح دوليًّا أم غري دويل؛ 	

•   ما إذا كانت للجماعات اإلرهابية “صلة” كافية بالنزاع املسلح؛ 	

القانون  الصلة، وكيف ينطبق  اإلنساني ذات  الدويل  القانون  يف معاهدات  املعنية طرفاً  الدولة  إذا كانت  •   ما  	
الدويل اإلنساني العريف )الذي هو ُملِزم لجميع الدول واألطراف من غري الدول( عىل النزاع.
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الدولية العالقات  يف  القوة  استخدام  بشأن  الدويل  أضواء  القانون 

ا إذا كان  من املهم التأكيد عىل أنَّ القانون الدويل اإلنساني ينطبق عىل جميع أطراف النزاع املسلح، بغض النظر عمَّ
االستخدام األويل أو األول للقوة العسكرية من جانب طرف ما قانونيًّا أو غري قانوني يف حكم مجال مختلف من 
إليه يف كثري من األحيان بالعبارة الالتينية   مجاالت القانون الدويل، أال وهو: قانون استخدام القوة )الذي يشار 
jus ad bellum(. وتنظِّم هذه القواعد الظروف التي يجوز فيها للدولة استخدام القوة العسكرية خارج أراضيها.

وباختصار، يحظر القانون الدويل استخدام أيِّ دولة للقوة العسكرية ضد دولة أخرى )املادة 2 )4( من ميثاق 
األمم املتحدة(، إالَّ يف الحاالت التالية:

مفهوم  يتداخل  أن  )يمكن  مسلح”  “هجوم  مواجهة  يف  النفس  عن  دفاعاً  الدولة  ف  تترصَّ عندما    )أ( 
“الهجوم املسلح” مع مفهوم “النزاع املسلح” الذي يستتبع تطبيق القانون الدويل اإلنساني، ولكنه ليس 

مماثالً له(؛

عندما يأذن مجلس األمن بذلك بموجب صالحياته يف مجال األمن الدويل )الفصل السابع من امليثاق(؛   )ب( 

عندما توافق دولة عىل استخدام دولة أخرى للقوة العسكرية عىل أراضيها. )ج(   

ويمثِّل استخدام دولة للقوة العسكرية بدون إذن انتهاكاً لقاعدة أساسية من قواعد القانون الدويل، وهو قد يرقى 
أيضاً إىل جريمة “العدوان” التي هي جريمة دولية يرتكبها زعماء الدول.

ويطرح هذا املجال من القانون عدداً من املسائل املثرية للجدل فيما يتعلق باإلرهاب، ومنها ما ييل: )أ( ما إذا كانت 
الجماعات اإلرهابية املستقلة، وليس الدول فقط، تستطيع أن ترتكب “هجوماً مسلحاً” يمكن إزاءه تربير الدفاع 
عن النفس يف إقليم دولة أخرى؛ و)ب( ما إذا كان يمكن ممارسة الدفاع عن النفس إزاء هجوم وشيك ولكن لم 
يحدث بعد )الدفاع “االستباقي” عن النفس(؛ و)ج( ما إذا كان يجوز للدول استخدام القوة العسكرية لحماية 

املواطنني املعرَّضني لخطر مميت يف الخارج.

وحتى إذا كان االستخدام األويل للقوة العسكرية من جانب دولة ما غري قانوني )عىل سبيل املثال، بغزو بلد ما 
بذريعة غري مربَّرة وهي مكافحة اإلرهاب(، فإنَّ القانون الدويل اإلنساني يظلُّ مع ذلك سارياً. وهذا يعني أنَّ الدولة 
املعتدية ُملَزمة باحرتام قواعد القانون الدويل اإلنساني املتعلقة بسري األعمال القتالية، ومن بينها عىل سبيل املثال 
القواعد املتعلقة بمن ال يجوز استهدافه، واألسلحة التي ال يجوز استخدامها، واملعاملة اإلنسانية للسجناء. كذلك، 
فإنَّ جنود الدولة املعتدية هم من البرش، ومن ثمَّ فإنهم يتمتعون أيضاً بالحماية من استخدام األسلحة أو األساليب 
الدويل اإلنساني هو  القانون  القتالية غري املرشوعة أو عندما يكونون يف عداد الجرحى أو األرسى. فالهدف من 
تخفيف املعاناة يف الحرب، وليس معاقبة الجنود األفراد عىل العدوان غري القانوني من ِقبل حكوماتهم. وتنطبق 
نفس االعتبارات يف حالة استخدام الدفاع عن النفس أمام أعضاء جماعة إرهابية مسلحة هاجمت دولة ما: فهؤالء 
األشخاص يظلون يتمتعون بتدابري الحماية األساسية بموجب القانون الدويل اإلنساني، ولكن عليهم أيضاً احرتام 

القانون الدويل اإلنساني وهم ُعرضة للمساءلة عن أيِّ جرائم حرب يرتكبونها.

تصنيف النزاعات املسلحة بموجب القانون الدويل اإلنساني   -1

ينطبق القانون الدويل اإلنساني حيثما يكون هناك نزاع مسلح دويل )بموجب املادة 2 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف 

 3 املادة  أو نزاع مسلح غري دويل )بموجب   )1977 لعام  األول  الربوتوكول  1 )4( من  1949 واملادة  لعام  األربع 

املشرتكة بني اتفاقيات جنيف(.

القواعد  بعض  وتنطبق  املنطبقة.  اإلنساني  الدويل  القانون  قواعد  تحديد  من  املسلح  النزاع  نوع  تصنيف  ويمكِّن 

األساسية للقانون الدويل اإلنساني عىل كال النوعني، ولكنَّ القواعد األكثر تفصيالً ال تنطبق إالَّ يف النزاعات الدولية. 

ويف بعض الحاالت، يمكن أن تحدث نزاعات مسلحة متعدِّدة يف نفس الوقت ويف نفس اإلقليم.
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النزاع املسلح الدويل )أ( 

يكون هناك نزاع مسلح دويل حيثما يكون هناك قتال عسكري بني دولتني أو أكثر، أو حيثما تحتل دولة ما أرضاً 
أجنبية، سواء أكان هناك قتال أم ال؛)2( أو حيثما تحارب دولة ما حركة تحرير وطنية مشمولة بالربوتوكول اإلضايف 
القانون  املقاتلني” من  ب  “حصانة  القتال وأن يتمتَّعوا  أن يشاركوا يف  للدولة  املسلحة  القوات  األول. ويحقُّ ألفراد 
القانون  تمتثل ألحكام  التي  القتالية  األعمال  الخصم( عىل  للدولة  الجنائي  القانون  ذلك  )بما يف  الوطني  الجنائي 

الدويل اإلنساني )انظر القسم جيم أدناه(.

النزاع بني الدول

ينطوي النزاع بني دولتني يف معظم األحيان عىل قتال بني القوات املسلحة النظامية للدولتني املتنازعتني. ويمكن أن 
تشارك فيه أيضاً قوات عسكرية غري نظامية تابعة لدولة ما، مثل القوات شبه العسكرية أو امليليشيات أو وحدات 

املتطوعني أو حركات املقاومة.)3(

)مثل  الدولة  تقدِّمه  الذي  الدعم  عىل  معتمدة  القوات  تلك  تكون  عندما  للدولة  تابعة  النظامية  غري  القوات  وتكون 
التدريب العسكري أو األسلحة أو غريها من املعدات، فضالً عن الدعم اللوجستي( وتمارس الدولة “سيطرة شاملة” 
عىل عملياتها العسكرية.)4( وتعني السيطرة الشاملة أنَّ للدولة دوراً يف تنظيم العمليات العسكرية للقوات أو تنسيقها 

هها تحديداً.)5( أو التخطيط لها، ولكنها ال تأمر بالرضورة بالقيام بعمليات معيَّنة أو تطلب القيام بها أو توجِّ

ولكي تتمتَّع القوات غري النظامية بحصانة املقاتلني وصفة أرسى الحرب، يجب:

•   أن يقودها أشخاص مسؤولون عن مرؤوسيهم؛ 	

•   أن تكون لها شارة مميزة محدَّدة يمكن التعرُّف عليها من بعد؛ 	

•   أن تحمل األسلحة جهراً؛ 	
•   أن تلتزم يف عملياتها بقوانني الحرب وعاداتها.)6( 	

وحتى إذا كانت الجماعات اإلرهابية خاضعة لسيطرة دولة ما، فإنها لن تفي عموماً بهذه الرشوط األربعة، ألنها 
ال تقاتل عادة وفقاً للقانون الدويل اإلنساني )عىل سبيل املثال، بمهاجمة أهداف عسكرية فقط وإنصاف املدنيني 
امتثاالً للقانون الدويل اإلنساني(. كما أنَّ أفراد هذه الجماعات قد ال يُعرِّفون بأنفسهم بأنهم مقاتلون بحمل أسلحتهم 
جهراً أو ارتداء زي أو حمل رمز. ففي بعض األحيان، يتنكَّر أعضاء الجماعات اإلرهابية يف هيئة مدنيني عند الهجوم 
من أجل الحصول عىل ميزة تكتيكية. وإذا لم يمتثل أفراد القوات غري النظامية لهذه الرشوط، فإنهم لن يتمتَّعوا 
لون املسؤولية عن أيِّ جرائم حرب يرتكبونها أثناء القتال، ومنها الجرائم اإلرهابية  بحصانة املقاتلني وسوف يُحمَّ

وغريها من الجرائم بموجب القانون الوطني.

وهناك أيضاً قاعدة خاصة بشأن املدنيني الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم ملقاومة غزو أجنبي، قبل أن يتاح 
لهم الوقت لتنظيم أنفسهم كقوات تابعة للدولة.)7( فهؤالء األشخاص يتمتَّعون بصفة املقاتلني وبحصانة املقاتلني 
تة فقط أثناء الغزو إىل أن  ما داموا يحملون أسلحتهم جهراً ويحرتمون القانون الدويل اإلنساني، وذلك لفرتة مؤقَّ

يصبحوا منظَّمني كقوات تابعة للدولة.

)2(  املادة 2 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 75، األرقام 973-970.

)3(  اتفاقية جنيف بشأن معاملة أرسى الحرب )“اتفاقية جنيف الثالثة”(، اعتُمدت يف 12 آب/أغسطس 1949، ودخلت حيز النفاذ 

يف 21 ترشين األول/أكتوبر 1950، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 75، الرقم 972.

 International Tribunal for the Former Yugoslavia )ICTY(, Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber  )4(

.Judgment, Case No IT-94-1-A, 15 July 1999, para. 122

)5(  املرجع نفسه، الفقرات 49 و131 و731.

)6(  اتفاقية جنيف الثالثة، املادة 4 )2(.

)7(  املرجع نفسه، املادة 4 ألف )6(.
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احتالل أراض أجنبية

دوليًّا. وبصفة عامة، تُعترَب  أم ال، نزاعاً مسلَّحاً  أكان هناك قتال  العسكري ألراض أجنبية، سواء  يشكِّل االحتالل 

األرايض “محتلة” عندما “تُخَضع فعالً لسلطة جيش العدو”، أي تخضع للسيطرة اإلدارية الفعلية لدولة أخرى.)8( 

دوليًّا ألنَّ الحكومة فيها قد  الدولة الضحية، يظلُّ الوضع يُعترَب نزاعاً  وعندما ال تكون هناك مقاومة مسلحة من 

أُقصيت قرساً، دون موافقتها.

ويمكن أن تكون املقاومة التي تشنُّها قوات حرب العصابات ضد سلطة االحتالل مرشوعة بموجب القانون الدويل 

لقواعد  تمتثل  اإلنساني؛ و)ب(  الدويل  القانون  بموجب  املقاتلني  )أ( تستويف صفة  القوات:  كانت هذه  إذا  اإلنساني 

القانون الدويل اإلنساني املتعلقة بشنِّ األعمال القتالية )ترد مناقشة هذه الفكرة يف القسم باء أدناه(. ويمكن اعتبار 

أفراد هذه القوات بمثابة مقاتلني إذا استوفت هذه القوات رشوط القوات غري النظامية املذكورة أعاله،)9( أو إذا استوفت 

الرشوط األقل رصامة بشأن القتال بموجب املادة 44 )3( من الربوتوكول األول )1977( التفاقيات جنيف لعام 1949 - 

بالظروف  األخرية  القاعدة  وقبلها.)10( وتعرتف  العسكرية  العمليات  أثناء  أسلحتهم جهراً  أفرادها  عندما يحمل  أي 

والتحديات الخاصة التي تتعلق بحرب العصابات. ويف ظل هذه الظروف، يتمتَّع أفراد قوات املقاومة بحصانة املقاتلني 

وبصفة أرسى الحرب عند إلقاء القبض عليهم. ولذلك ال يمكن مالحقتهم قضائيًّا بتهمة اإلرهاب بموجب القانون 

لون املسؤولية عن أيِّ جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية قد يرتكبونها. الوطني، ولكنهم يظلون مع ذلك يتحمَّ

ويمكن تطبيق القانون الجنائي الوطني عىل أولئك الذين ال يستوفون الرشوط التي يجب أن تتوفر يف صفة املقاتل. 

ومع ذلك، فإنَّ اللجنة الدولية للصليب األحمر - التي لديها تفويض دويل بموجب املعاهدة لتعزيز القانون الدويل 

ي الحذر وعدم مالحقة هؤالء األشخاص قضائيًّا باعتبارهم “إرهابيني”، ألنَّ هناك أسباباً  اإلنساني - تنبِّه إىل توخِّ

سياساتية تستدعي تمييز النزاع املسلح عن اإلرهاب )انظر القسم هاء أدناه(.

حروب التحرير الوطني وتقرير املصري

يمكن اعتبار القتال بني دولة ما وقوات التحرير أو تقرير املصري الوطنية نزاعاً دوليًّا عندما تكون الدولة طرفاً يف 

ل اإلضايف لعام 1977.)11( ويمكن أن تتشكَّل هذه القوات بصورة نظامية أو غري نظامية أو كقوات  الربوتوكول األوَّ

بموجب  مقاتلني  باعتبارهم  التحرير  قوات  بمقاتيل  االعرتاف  يمكن  ثم،  ومن  العصابات.  حرب  نوع  من  مقاومة 

قضائيًّا  مالحقتهم  املقاتلني،  بحصانة  تمتُّعهم  بسبب  يمكن،  وال  القتال،  لهم  ويحقُّ  اإلنساني،  الدويل  القانون 

باعتبارهم “إرهابيني” عىل األعمال القتالية التي يقومون بها وفقاً للقانون الدويل اإلنساني. وعندما ال تكون الدول 

املقاومة  بالحقِّ يف  أيُّ شخص  يتمتَّع  أنها غري دولية، وال  النزاعات عىل  ل، تصنَّف هذه  األوَّ الربوتوكول  يف  أطرافاً 

وال بالحصانة من املالحقة القضائية عىل ما يرتكبه من جرائم بموجب القانون الوطني.

)ب(  النزاع املسلح غري الدويل

يف معظم األحيان، ينطوي العنف العسكري الذي تشارك فيه جماعات إرهابية عىل نزاع مسلح غري دويل، ألنَّ بعض 

الجماعات املسلحة املصنَّفة عىل أنها إرهابية ال تخضع لسيطرة دولة و/أو ال تقوم بعملياتها عىل نحو يمتثل ألحكام 

 Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land, annexed to the Hague Convention  )8(

 Carnegie Endowment for International انظر( respecting the Laws and Customs of War on Land of 1907, article 42
.Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 )New York, Oxford University Press, 1915

)9(  بموجب املادة 4 )2( من اتفاقية جنيف الثالثة.

)10(  عندما تكون الدول املعنية أطرافاً يف الربوتوكول األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعتمدة يف 12 آب/أغسطس 1949 الذي 

النفاذ يف  1977، ودخل حيز  8 حزيران/يونيه  اعتُمد يف  الذي  الدولية )“الربوتوكول األول”(،  املسلحة  النزاعات  يتعلق بحماية ضحايا 
7 كانون األول/ديسمرب 1978، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1125، الرقم 17512.

)11(  املرجع نفسه، املادة 1 )4(.
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القانون الدويل اإلنساني. والنزاعات غري الدولية معرتف بها يف املادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع. فاملادة 3 

املشرتكة تنصُّ عىل توفري الحد األدنى من تدابري الحماية اإلنسانية، حتى عندما يحدث النزاع داخل أرايض الدولة 

وال تكون له صلة بدول أخرى.

وترسي املادة 3 املشرتكة عىل القتال بني دولة وجماعة مسلحة من غري الدول، وذلك مثالً أثناء حرب أهلية تقليدية. 

وهي يمكن أن ترسي أيضاً عىل القتال داخل الدولة بني جماعات مختلفة من غري الدول، باإلضافة إىل القتال بني 

دولة أو عدة دول وجماعة من غري الدول، أو حتى بني عدة جماعات مسلحة من غري الدول، عىل أرايض دولة أخرى.

ر عنرصين رئيسيني لبدء تطبيق القانون الدويل اإلنساني، وهما: أوَّالً،  ت املادة 3 املشرتكة بأنها تشرتط توفُّ وقد ُفرسِّ

يجب أن يكون هناك عنف عسكري “مكثَّف” بما فيه الكفاية، وثانياً، أن تكون الجماعة املسلحة من غري الدول 

“حاالت  ومنها  ة،  حدَّ أدنى  العنف  من  مستويات  استبعاد  إىل  املعايري  وتهدف  الكفاية.)12(  فيه  بما  “منظَّمة” 

الطبيعة  ذات  األعمال  من  وغريها  املتقطِّعة  العرضية  العنف  وأعمال  الشغب  مثل  الداخلية  والتوتر  االضطرابات 

 ICTY: Prosecutor v. Tadić )Interlocutory Appeal on Jurisdiction( Case No IT-94-1, 2 October 1995,  )12(

 para. 70; Prosecutor v. Limaj et al., Case No IT-03-66-T, 30 November 2005, para. 83; and Prosecutor v Boškoski,
.Case No IT-04-82-T, 10 July 2008

املشرتكة  3 املادة  أضواء  اتفاقيات جنيف: 

“يف حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أرايض أحد األطراف السامية املتعاقدة، يلتزم كل طرف يف النزاع 
بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية:

األشخاص الذين ال يشرتكون مبارشة يف األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم   )1(“
أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب املرض أو الجرح أو االحتجاز أو أليِّ سبب آخر، يعاملون يف 
جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أيِّ تمييز ضار يقوم عىل العنرص أو اللون، أو الدين أو املعتقد، أو الجنس، 
أو املولد أو الثروة أو أيِّ معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تُحَظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين 

أعاله، وتبقى محظورة يف جميع األوقات واألماكن:

االعتداء عىل الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه، واملعاملة القاسية،    “)أ( 
والتعذيب؛

أخذ الرهائن؛ “)ب(   

االعتداء عىل الكرامة الشخصية، وعىل األخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة؛ “)ج(   

إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكَّلة تشكيالً قانونيًّا،    “)د( 
وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة.

يُجَمع الجرحى واملرىض ويُعتنى بهم.  )2(“

“ويجوز لهيئة إنسانية غري متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها عىل أطراف النزاع.

هذه  من  األخرى  األحكام  كل  تنفيذ  عىل  خاصة،  اتفاقات  عن طريق  ذلك،  فوق  تعمل  أن  النزاع  أطراف  “وعىل 
االتفاقية أو بعضها.

“وليس يف تطبيق األحكام املتقدِّمة ما يؤثِّر عىل الوضع القانوني ألطراف النزاع.”
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املماثلة”.)13( فالعديد من األعمال اإلرهابية، وال سيما عندما تكون متفرِّقة وال يقوم بها كيان منظَّم، لن تؤدي إىل 

نشوب نزاع مسلح. غري أنَّ الحمالت التي هي أكرب حجماً وأكثر ثباتاً التي تشنُّها الجماعات اإلرهابية، والتي تنطوي 

عىل هجمات عىل الطراز العسكري، يمكن أن تولِّد نزاعاً مسلحاً.

وهناك أمثلة كثرية عىل خوض جماعات مسلحة مصنَّفة عىل أنها “إرهابية”، سواء عىل الصعيد الوطني أو اإلقليمي 

أو الدويل، نزاعات مسلحة استهدفت فيها دول َمنشئها، ومنها النزاعات بني رسي النكا و“نمور التاميل”؛ وبني كولومبيا 

و“القوات املسلحة الثورية الكولومبية“)فارك(؛ وبني بريو و“الدرب الساطع” )“سينديرو لومينوسو”(؛ وبني تركيا 

أبو سياف يف  الفلبني وجماعة  املاوية؛ وبني  الجماعات  أو  الهند والناكساليت  الكردستاني”؛ وبني  العمال  و“حزب 

والعراق  السورية  العربية  الجمهورية  وبني  والقاعدة؛  أفغانستان  وبني  الشباب؛  وحركة  الصومال  وبني  مينداناو؛ 
وجماعات مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( وجبهة النرصة )أو جبهة فتح الشام(.)14(

ا لتقدير ما إذا  وليس توصيف جماعة ما قانونيًّا أو سياسيًّا بأنها إرهابية )بما يف ذلك من ِقبل مجلس األمن( مهمًّ

الدويل اإلنساني.)15( فعىل  القانون  الجماعة جماعة مسلحة منظمة تشارك يف نزاع مسلح ينطبق عليه  كانت تلك 

سبيل املثال، خلصت لجنة التحقيق املعنية بلبنان والتابعة لألمم املتحدة، يف عام 2006، إىل أنَّ هناك نزاعاً مسلحاً 
بني حزب الله وإرسائيل، بغض النظر عن تصنيف إرسائيل لحزب الله باعتباره تنظيماً إرهابيًّا.)16(

الربوتوكول اإلضايف الثاني لعام 1977

3 املشرتكة، إالَّ أنَّ بعض النزاعات غري الدولية مشمولة أيضاً  مع أنَّ جميع النزاعات غري الدولية مشمولة باملادة 

ني،  بالربوتوكول اإلضايف الثاني )1977( التفاقيات جنيف لعام 1949. ومع أنَّ معياري الحدة والتنظيم يظالن مهمَّ

مسؤولة”  قيادة  “تحت  توجد  الدول  غري  من  املسلحة  الجماعة  كانت  إذا  إالَّ  ينطبق  ال  الثاني  الربوتوكول  أنَّ  إالَّ 

وتمارس السيطرة عىل األرايض. كما أنه ال ينطبق إالَّ عىل النزاعات بني الدولة وجماعة من غري الدول، وليس بني 

الجماعات املسلحة.

الجماعات  أنَّ بعض  إالَّ  الناشئة و“الرسية” عىل األرايض،  الحركات اإلرهابية  ح أن تسيطر  املرجَّ أنَّ من غري  ومع 

اإلرهابية برهنت عىل أنها قادرة عىل االحتفاظ بأراض شاسعة لفرتات طويلة، ومن ذلك مثالً نمور تحرير تاميل 

إيالم يف شمال ورشق رسي النكا، وفارك يف كولومبيا، وداعش يف العراق والجمهورية العربية السورية وليبيا.

لتشمل  الحماية  نطاق  ع  يوسِّ أنه  كما  املشرتكة،   3 املادة  من  تفصيالً  أكثر  ضمانات  الثاني  الربوتوكول  ر  ويوفِّ

األشخاص الذين لم يشاركوا أو لم يعودوا يشاركون يف األعمال القتالية، ويحظر الهجمات عىل املدنيني.

1949 واملتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة غري  12 آب/أغسطس  )13(  الربوتوكول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعتمدة يف 

اختبار  ]وهو   )17513 الرقم   ،1125 املجلد  املعاهدات،  مجموعة  املتحدة،  )األمم   )2(  1 املادة   ،)1977( الثاني(  )الربوتوكول  الدولية 
 Commentary on Protocol II of األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  اتفاقيات جنيف:  املشرتكة بني   3 املادة  يف تفسري  أيضاً  يستخدم 

.1987, article 1)4(, para. 4473[

)14(  مع أنَّ بعض الجماعات املسلحة مصنَّفة يف عداد الكيانات اإلرهابية من ِقبل مجلس األمن، إالَّ أنَّ هناك كيانات أخرى لم تُدَرج 

ضمن الكيانات اإلرهابية إالَّ من قبل منظمات إقليمية أو دول منفردة. واألمثلة الواردة يف هذه الفقرة ليست مقصودة كبيان صادر عن 
بشأن تصنيف  وال  اإلرهابية  الكيانات  عداد  املسلحة يف  الجماعات  هذه  بشأن تصنيف  والجريمة  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب 

النزاعات التي شاركت أو تشارك فيها تصنيفاً بموجب القانون الدويل اإلنساني.

 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Foreign Fighters under  )15(

International Law, Academy Briefing No. 7 )October 2014(, p. 23؛ انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر، “القانون 
الدويل اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة: تجديد االلتزام بالحماية يف النزاعات املسلحة بمناسبة الذكرى السنوية السبعني 

التفاقيات جنيف”، تقرير املؤتمر الدويل الثالث والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر، جنيف، 2019.

دا-1/2،  اإلنسان  حقوق  مجلس  قرار  بموجب  املنشأة  بلبنان  املعنية  التحقيق  لجنة  تقرير  اإلنسان،  حقوق   )16(  مجلس 

A/HRC/3/2، الفقرة 62.
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النطاق الجغرايف للنزاعات املسلحة غري الدولية

عندما يكون هناك نزاع غري دويل، يتجاوز القانون الدويل اإلنساني “الوقت واملكان الدقيقني لألعمال القتالية“)17( 

لكي يرسي عىل جميع أنحاء أرايض الدولة الطرف. كما أنه يرسي عىل أرايض أيِّ دولة أخرى تساعد الدولة املحاربة 
يف مكافحة جماعة مسلحة.)18(

وهناك مسألة أشد صعوبة، وهي ما إذا كان القانون الدويل اإلنساني ينطبق إذا انترش القتال إىل إقليم دولة غري 

محاربة أو كان أعضاء الجماعة املسلحة موجودين فيه. وهذا مثالً هو حال جماعات مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعش(، اللذين يعمالن يف دول عديدة. وكان هناك أيضاً جدل قانوني حول هجمات الطائرات 

يف  “الساخنة”  املعركة  ساحة  خارج  أماكن  يف  إليه  املنتسبة  والجماعات  القاعدة  تنظيم  استهدفت  التي  ة  املسريَّ

أفغانستان، ومنها يف باكستان والصومال واليمن. فإذا ما ُطبِّق القانون الدويل اإلنساني يف هذه الحاالت، فإنه يمكن 

أن يسمح للدول باستهداف اإلرهابيني عسكريًّا عىل أرايض الدول غري املحاربة.

يها القانون الدويل. ومع ذلك، تتَّبع اللجنة الدولية للصليب األحمر النهج التايل:)19( وهذه املسائل ال يُسوِّ

•   عندما “يمتد” القتال من الدولة املحاربة إىل دولة مجاورة غري محاربة، ينطبق القانون الدويل اإلنساني عىل  	
املنطقة  لتلك  الوثيقة  للصلة  أراضيها(، نظراً  الدولة )ولكن ليس عىل كامل  تلك  القتالية يف  األعمال  منطقة 

بالنزاع يف الدولة األوىل؛

•   عندما تدور املعارك بني الدولة املحاربة والجماعة عىل أرايض دولة غري متاخمة وغري محاربة، يجب تقييم  	
يمتد  نزاع. وال  بأنه  يُعرتف  لكي  والتنظيم  الحدة  بمعياري  يفي  كان  إذا  ما  لتحديد  العنف بشكل مستقل 

يعرتف  ال  اإلنساني  الدويل  فالقانون  املحاربة؛  الدولة  أرايض  يف  النزاع  من  تلقائيًّا  اإلنساني  الدويل  القانون 

ب موقع أعضاء الجماعة أو أيَّ قتال مع الدولة املحاربة خارج  ب  “الحرب العاملية عىل اإلرهاب” التي تتعقَّ

أراضيها.

ويف الحالة األخرية، عندما ال يكون هناك نزاع مسلح منفصل يف أماكن أخرى، يكون إنفاذ القانون هو الرد املناسب، 

والقانون الدويل لحقوق اإلنسان هو اإلطار القانوني املناسب )انظر الفصل األول من هذه النميطة(.

النزاعات “عرب الوطنية” عىل أرايض دولة أخرى

هناك سؤال آخر يُطَرح وهو ما إذا كان ينبغي تصنيف نزاع بني دولة وجماعة إرهابية عىل أرايض دولة أخرى عىل 

أنه نزاع مسلح دويل أم غري دويل. فعندما صيغت اتفاقيات جنيف يف عام 1949، كان يُعتقد أنَّ املادة 3 املشرتكة 
تنطبق عىل الحروب األهلية بني املواطنني وحكومتهم عىل أرايض دولة واحدة.)20(

 ICTY, Prosecutor v. Tadić, Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No IT-94-1, 2 October 1995,  )17(

.para. 67

)18(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، “القانون الدويل اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة”، تقرير املؤتمر الدويل الثاني 

http://preprod.rcrcconference.org/(  20 الصفحة   ،)32IC/15/11(  2015 األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  والثالثني 
.)wp-content/uploads/2015/10/32IC-Report-on-IHL-and-the-challenges-of-armed-conflicts_AR.pdf

)19(  املرجع نفسه.

 International Institute of Humanitarian Law, The Manual on the Law of Non-International Armed  )20(

.Conflict: With Commentary )San Remo, 2006(, para 1.1.1

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/10/32IC-Report-on-IHL-and-the-challenges-of-armed-conflicts_AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/10/32IC-Report-on-IHL-and-the-challenges-of-armed-conflicts_AR.pdf
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ولكن، عمدت بعض الدول، منذ 11 أيلول/سبتمرب، إىل محاربة جماعات إرهابية عىل أرايض دول أخرى، ومن ذلك 

مثالً الحملة املتعدِّدة الجنسيات التي قادتها الواليات املتحدة األمريكية ضد تنظيم القاعدة يف أفغانستان؛ وهجمات 

العربية  الجمهورية  يف  داعش  تنظيم  عىل  وتركيا  وإيران  وأسرتاليا  وكندا  وبريطانيا  األمريكية  املتحدة  الواليات 

السورية والعراق؛ والهجمات الرتكية عىل حزب العمال الكردستاني يف العراق؛ والهجمات الكولومبية عىل القوات 

املسلحة الثورية الكولومبية داخل إكوادور.

وقد أكد التفسري واملمارسة منذ 11 أيلول/سبتمرب أنه ال توجد فجوة يف القانون الدويل اإلنساني يف هذا الصدد. ففي 

قضية حمدان ضد رامسفيلد،)21( قرَّرت املحكمة العليا للواليات املتحدة أنَّ املادة 3 املشرتكة ترسي عىل أيِّ نزاعات 
ال تشملها املادة 2 املشرتكة )أي الحروب بني الدول(، بغض النظر عن مكان وقوع األعمال القتالية. وجادلت حكومة 

الواليات املتحدة دون جدوى بأنَّ الحرب عىل تنظيم القاعدة يف أفغانستان لم تكن مشمولة بالقانون الدويل اإلنساني 

ألنها لم تكن نزاعاً دوليًّا بني دولتني، وال نزاعاً غري دويل )أي أنها ليست حرباً أهلية تقليدية يف الواليات املتحدة(. 

ورفضت املحكمة هذا الرأي وقضت بأنَّ النزاع بني الواليات املتحدة والقاعدة يف أفغانستان هو نزاع غري دويل. وأكَّد 

القرار أنَّ تدابري الحماية اإلنسانية املنصوص عليها يف املادة 3 املشرتكة تنطبق حتى عىل “اإلرهابيني” غري املواطنني 

يف ساحة معركة أجنبية.

ولكن، هناك نُُهج أخرى ممكنة. فاللجنة الدولية للصليب األحمر ترى مثالً أنَّ النزاع بني دولة وجماعة من غري الدول 

عىل أرايض دولة أخرى يمكن أن ينطوي عىل: )أ( نزاع غري دويل بني الدولة األوىل والجماعة املسلحة، ولكنه يمكن أن 

ينطوي أيضاً عىل )ب( نزاع دويل بني الدولتني إذا لم توافق الدولة الثانية عىل األعمال القتالية التي تقوم بها الدولة 

األوىل عىل أراضيها.

ومن األمثلة عىل النزاعات املوازية أعمال العنف بني إرسائيل وحزب الله يف لبنان يف عام 2006، والتي انطوت عىل: 

فات  )أ( نزاع غري دويل بني إرسائيل وحزب الله؛ و)ب( نزاع دويل بني إرسائيل ولبنان، ألنَّ لبنان لم توافق عىل ترصُّ
إرسائيل؛)22( و)ج( نزاع دويل بني إرسائيل والجمهورية العربية السورية بسبب استمرار احتالل إرسائيل ملرتفعات 

الجوالن السورية.

مدة النزاع غري الدويل

يصبح القانون الدويل اإلنساني سارياً عند وجود نزاع مسلح. ومن ثمَّ، “يكون النزاع املسلح قائماً ما دام العنف 

ق املعتاد لألعمال القتالية )التي قد تكون متقطِّعة ألسباب  شديداً بما فيه الكفاية واألطراف منظَّمة، مما يتيح التدفُّ

عندما  اإلنساني  الدويل  القانون  ويتوقف رسيان  النزاع  ينتهي  ما  وعادة  أو غريها(”.)23(  موسمية  أو  اسرتاتيجية 

خطر  وجود  وعدم  النزاع  يف  األطراف  بني  القتالية  العمليات  جميع  ل  “وقف  نتيجة  سلمية“)24(  “تسوية  ق  تتحقَّ
حقيقي الستئنافها”.)25(

.Hamdan v. Rumsfeld, 548 US 557 )2006( )United States Supreme Court(  )21(

 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Rule of Law in Armed  )22(

.Conflicts Project, ”Qualification of Armed Conflicts“, 13 June 2012

 Saul, Ben, ”Terrorism and international humanitarian law“, in Research Handbook on International  )23(

.Law and Terrorism )Saul, Ben, ed.( )Edward Elgar Publishing, 2014(, p. 221

.ICTY, Prosecutor v. Tadić, IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, Decision, 2 October 1995, para. 70  )24(

)25(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، “القانون الدويل اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة”، تقرير املؤتمر الدويل الثاني 

والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر، ترشين األول/أكتوبر 2015، الصفحة 13.
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العالقة بالنزاع املسلح  -2

ال ينطبق القانون الدويل اإلنساني إالَّ عىل األعمال اإلرهابية التي لها صلة وثيقة بما فيه الكفاية، أو عروة، بالنزاع 

ف تعزيزاً لهذا النزاع أو تحت ستاره؛ وذلك مثالً إذا كان للنزاع دور كبري يف  املسلح، مما يعني أنَّ شخصاً ما ترصَّ

قدرة الشخص عىل ارتكاب جريمة، أو يف اتخاذه القرار بشأن ارتكابها، أو يف الطريقة التي ارتُكب بها أو الغرض 
الذي ارتُكبت من أجله.)26(

شخصية،  مكاسب  لتحقيق  املرتكبة  الجرائم  مثل   - القبيل  هذا  من  عروة  تربطها  ال  التي  العادية  الجرائم  ا  أمَّ

أو لدعم قضايا أو حمالت إرهابية ال عالقة لها بالقتال العسكري بني أطراف النزاع املسلح - فهي تخضع لتدابري 

الدويل  للقانون  ليس  ولكن  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  والقانون  اإلرهاب  مكافحة  قوانني  إطار  يف  القانون،  إنفاذ 

اإلنساني.

 ICTY, Prosecutor v. Kunarac, IT-96-23 and IT-96-23/1-A, Appeals Chamber, Judgment, 12 June  )26(

.2002, para. 58

املسلَّح النزاع  النشاط  تصنيف 

في دولة حمراستان، تخوض القوات المسلحة لدولة حمراستان نزاعاً مسلحاً ضد “الجيش األزرق”، وهو جماعة 
مسلحة من غير الدول. ويدور النزاع بكامله على أراضي دولة حمراستان، ولكنَّ الجيش األزرق يتلقى شحنات 

األسلحة والوقود والمال من أجهزة االستخبارات في بلد سوداستان المجاور.

وفي شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل االجتماعي، أقسم قائد الجيش األزرق بالوالء للجماعة سين، وهي 
ودولة  خضراستان  دولة  أدرجت  وقد  خضراستان.  دولة  في  عملياتها  تمارس  الدول  غير  من  مسلحة  جماعة 
أنَّ  إلى  يشير  ما  يوجد  ال  ذلك،  ومع  اإلرهابية.  التنظيمات  قائمة  في  سين  الجماعة  األمن  ومجلس  حمراستان 

الجماعة سين تقدِّم أيَّ دعم ملموس للجيش األزرق.

وتتولى دولة بيضاستان تمويل مشاركة المرتزقة لدعم القوات المسلحة في دولة حمراستان. والمرتزقة هم في 
معظمهم أعضاء متقاعدون من جيش دولة بيضاستان.

↙  هل تُصنِّف النزاع في دولة حمراستان على أنه نزاع مسلح دولي أم غير دولي ألغراض القانون الدولي 
اإلنساني؟

األدوات  

اللجنة الدولية للصليب األحمر، “القانون الدويل اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة”، تقرير املؤتمر 

الدويل الثاني والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر، 2015.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، “القانون الدويل اإلنساني وتحديات النزاعات املسلحة املعارصة: تجديد االلتزام 

بالحماية يف النزاعات املسلحة بمناسبة الذكرى السنوية السبعني التفاقيات جنيف”، تقرير املؤتمر الدويل الثالث 

والثالثني للصليب األحمر والهالل األحمر، 2019.
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باء-  القواعد الرئيسية للسلوك يف العمليات القتالية

تهدف قواعد القانون الدويل اإلنساني ومبادئه املتعلقة بالسلوك يف األعمال القتالية إىل تنظيم سلوك أطراف النزاع 

فوا عن املشاركة فيه. وتحظر هذه القواعد معظم األعمال التي يمكن تصنيفها  وحماية من ال يشاركون فيه أو توقَّ

عىل أنها أعمال “إرهابية” خارج سياق النزاع املسلح، ومنها مثالً الهجمات عىل املدنيني أو األعيان املدنية، بما يف ذلك 

الهجمات العشوائية؛ وأخذ الرهائن؛ واستخدام األسلحة املحظورة؛ والهجمات عىل املمتلكات الثقافية.)27( فالعديد 

من هذه األعمال مجرَّم باعتباره من جرائم الحرب يف سياق النزاع املسلح. كما يحظر القانون الدويل اإلنساني عىل 

وجه التحديد أعمال اإلرهاب، كما هو مبنيَّ يف القسم 5 أدناه.

مبدأ التمييز  -1

النزاع يجب أن تميِّز دائماً بني املدنيني  هناك قاعدة أساسية من قواعد القانون الدويل اإلنساني وهي أنَّ أطراف 

واملقاتلني، وكذلك بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية، ويجب أالَّ تهاجم إالَّ املقاتلني واألهداف العسكرية، وليس 
املدنيني أو األعيان املدنية.)28(

موقعها  أو  طبيعتها  بحكم  العسكري،  العمل  يف  فعاالً  إسهاماً  تُسهم  التي  األهداف  هي  العسكرية  واألهداف 

ق تدمريها الجزئي أو التام أو االستيالء عليها أو تعطيلها، يف الظروف السائدة  أو غرضها أو استخدامها، والتي يحقِّ

العدو  مقاتلو  فيها  يوجد  التي  واملواقع  واملباني  املنشآت  ذلك  األمثلة عىل  أكيدة.)29( ومن  ميزة عسكرية  حينذاك، 

وعتادهم وأسلحتهم واألهداف العسكرية املتعلقة بالنقل واالتصاالت.

ا األعيان املدنية فهي كلُّ األشياء التي ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لتعريفها أعاله. وهي تشمل املناطق املدنية  أمَّ

واملستشفيات  املدني  والنقل  واملدارس  واملنازل  واملباني  واملساكن  السكنية  واملناطق  والقرى  واملدن  والبلدات 
واملؤسسات والوحدات الطبية واملعالم التاريخية وأماكن العبادة واملمتلكات الثقافية والبيئة الطبيعية.)30(

النزاع أن تستخدم ألغراض عسكرية أشياء تُستخَدم عادة ألغراض مدنية. ومن األمثلة عىل ذلك  ويجوز ألطراف 

النقل املدني )مثل الطرق واملطارات واملوانئ والسكك الحديدية والشاحنات(، والبنية التحتية لالتصاالت، وخدمات 

بمهاجمة  اإلنساني  الدويل  القانون  يسمح  وال  اسرتاتيجيًّا.  ة  مهمَّ أرضية  ورقعة  االقتصادي،  والهدف  الكهرباء، 

ما يسمى باألعيان املدنية “ذات االستخدام املزدوج” إالَّ عندما تفي تلك األعيان بتعريف الهدف العسكري وللفرتة 

املدنية )مثل دور  صة عادة لألنشطة  أنَّ األعيان املخصَّ التعريف. ويف حاالت الشك، يُفرتَض  التي تفي فيها بذلك 
العبادة أو املنازل أو املدارس( ليست أهدافاً عسكرية.)31(

 Saul, Ben, ”Terrorism and international humanitarian law“, in Research Handbook on International  )27(

.Law and Terrorism )Saul, Ben, ed.( )Edward Elgar Publishing, 2014(, p. 226

)28(  الربوتوكول األول، املواد 48 و51 )2( و52 )2(؛ والربوتوكول الثاني، املادة 13 )2(؛ واللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون 

الدويل اإلنساني العريف، القاعدتان 1 و7.

)29(  املرجع نفسه، املادة 52 )2(.

)30(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 9.

)31(  الربوتوكول األول، املادة 52 )3(.
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الهجمات العشوائية  -2

يحظر القانون الدويل اإلنساني الهجمات العشوائية أيضاً.)32( وهذه الهجمات تشمل الهجمات التي ترضب بحكم 

طبيعتها األهداف العسكرية واملدنيني أو األعيان املدنية دون تمييز. ومن األمثلة عىل ذلك قصف بلدة بأكملها تأوي 

املدنيني واملقاتلني عىل حد سواء أو استخدام أسلحة غري دقيقة بطبيعتها.

التناسب  -3

حتى عندما يكون الهدف هدفاً عسكريًّا، يجب عىل الطرف أالَّ يشنَّ هجوماً إذا كان هناك احتمال أن يقتل أو يجرح 

مدنيني أو يُلحق أرضاراً باألعيان املدنية بصفة عرضية، عىل نحو يُفرط يف تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه ذلك الهجوم 

من ميزة عسكرية ملموسة ومبارشة.)33( وبعبارة أخرى، يجب أالَّ تكون الخسائر يف أرواح املدنيني غري متناسبة مع 

الهدف العسكري املنشود. ومن ثمَّ، فإنَّ ما هو غري متناسب يختلف باختالف األهمية العسكرية للهدف.

الحظر املحدَّد لألعمال اإلرهابية بموجب القانون الدويل اإلنساني   -4

باإلضافة إىل تدابري حماية املدنيني املذكورة أعاله، يحظر القانون الدويل اإلنساني األعمال اإلرهابية:

•   يف النزاعات الدولية وغري الدولية عىل السواء، إذ يحظر القانون الدويل اإلنساني “أعمال العنف أو التهديد به  	
الرامية أساساً إىل بثِّ الذعر بني السكان املدنيني”.)34( ويشكِّل انتهاك هذا الحظر أيضاً جريمة حرب؛

)32(  املرجع نفسه، املادة 51 )4(؛ واللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 11.

)33(  املرجع نفسه، املادتان 51 )5( )ب( و57 )2( )أ( ثالثاً و)ب(.

)34(  املرجع نفسه، املادة 51 )2(؛ والربوتوكول الثاني، املادة 13 )2(.

واملدنية العسكرية  األهداف  بني  النشاط  التمييز 

في المنطقة الشمالية من البلد جيم، تخوض الحكومة نزاعاً مسلحاً ضد جماعة مسلحة صنَّفتها على أنها “تنظيم 
إرهابي”. وتشنُّ الجماعة هجمات مميتة بالعبوات الناسفة المرتجلة على قارعة الطريق ضد الحافالت التي تنقل 

المجنَّدين الجدد وغيرهم من أفراد القوات المسلحة من أنحاء أخرى من البلد جيم إلى الثكنات في منطقة النزاع.

البلد جيم، مما أسفر عن مصرع  كما شنَّت الجماعة عدة هجمات على مراكز الشرطة في المنطقة الشمالية من 
ضباط شرطة واالستيالء على أسلحة من الشرطة. وباإلضافة إلى إنفاذ القانون على النحو المعتاد، تملك الشرطة 
تفتيش  بعمليات  والقيام  الرهائن،  وأخذ  الشغب،  لمكافحة  زة  مدرَّبة ومجهَّ الشمالية وحدات خاصة  المنطقة  في 
زة  مجهَّ للشرطة  الخاصة  الوحدات  وهذه  إرهابيون.  أنهم  في  المشتبه  ضد  الخطورة  شديدة  واعتقال  وضبط 

برشاشات قصيرة وبنادق هجومية ودروع بدنية ثقيلة وعربات مدرَّعة وأجهزة للرؤية الليلية.

هل الحافالت والشرطة أهداف عسكرية مشروعة للجماعة بموجب القانون الدولي اإلنساني؟ 	↙

اإلرهاب  لمكافحة  العالمية  والبروتوكوالت  االتفاقيات  بموجب  إرهابية”  “أعماالً  الهجمات  هذه  تشكِّل   ↙   هل 
و/أو بموجب قرارات مجلس األمن؟

لبلدك؟ ما هي  الجنائي  القانون  باإلرهاب بموجب  باعتبارها جرائم متصلة  الهجمات  يُعاَقب على هذه  ↙  هل 
الجرائم األخرى التي يمكن أن تشكِّلها هذه الهجمات؟

	ما هي صلة تصنيف الهجمات بموجب القانون الدولي اإلنساني بتصنيفها بموجب القانون الجنائي في بلدك؟ 		↙
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•   يف النزاعات الدولية، إذ تُحَظر “جميع تدابري التهديد أو اإلرهاب” ضد األشخاص املحميني؛)35( 	

•   يف النزاعات غري الدولية، إذ تُحَظر “أعمال اإلرهاب”.)36( 	

وتتناول هذه املحظورات التي يفرضها القانون الدويل اإلنساني بعض األساليب يف الحرب، وهي تختلف عن العديد 

من الجرائم اإلرهابية بموجب القانون الوطني التي تنطبق خارج نطاق النزاع املسلح، وهي أضيق منها. 

املتمثلة يف بث الرعب بني السكان املدنيني واألفعال املجرَّمة يف الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب.<  إحالة مرجعية يناقش الفصل السادس من هذه النميطة بمزيد من التفصيل العالقة بني جريمة الحرب 

التدابري الخاصة األخرى لحماية املدنيني  -5

مع أنَّ الهجمات عىل املدنيني واألعيان املدنية محظورة عموماً، إالَّ أنَّ القانون الدويل اإلنساني يعزِّز هذه القواعد 

صاً بشأن األعيان املدنية التي تكتيس أهمية خاصة. بتدابري حماية أكثر تخصُّ

النقل  أو  التدمري  أو  للهجوم  تتعرَّض  أالَّ  يجب  الحياة  قيد  عىل  املدنيني  لبقاء  عنها  غنى  ال  التي  فاألعيان 

أو التعطيل بهدف تجويع املدنيني.)37( وتشمل هذه األعيان: املواد الغذائية واملناطق الزراعية واملحاصيل واملاشية 
ومرافق مياه الرشب وشبكاتها وأشغال الري. كما يُحَظر تجويع املدنيني عمداً.)38(

ويجب أالَّ تتعرض األشغال أو املنشآت املحتوية عىل قوى خطرة للهجوم، حتى لو كانت أهدافاً عسكرية، إذا 

كان من شأن الهجوم أن يتسبَّب يف انطالق قوى خطرة مع ما ينجم عن ذلك من “خسائر فادحة” بني السكان 

املدنيني.)39( ومن هذه املنشآت السدود وحواجز املياه واملحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتتمتَّع املمتلكات الثقافية والدينية الهامة بحماية خاصة بموجب القانون الدويل اإلنساني.)40( فمن املحظور 

مهاجمة املعالم التاريخية أو األعمال الفنية أو أماكن العبادة “التي تشكل الرتاث الثقايف أو الروحي للشعوب“)41( 

)بما يف ذلك عن طريق االنتقام(. بل إنَّ مهاجمة املمتلكات الثقافية والدينية هي جريمة حرب يف بعض الحاالت.)42( 

ويجب أيضاً عدم استخدام هذه األعيان لدعم املجهود الحربي، مثل وضع املقاتلني أو املعدات العسكرية بالقرب من 

األعيان الثقافية أو الدينية لحمايتهم من الهجمات. وتخضع املمتلكات الثقافية أيضاً لتدابري الحماية العامة للقانون 

الدويل اإلنساني من سلب املمتلكات أو نهبها، وهو ما ترد مناقشته أدناه.

دة لتخويف العدو وكأسلوب للحرب العرقية أو الدينية  وكثرياً ما استُخدم تدمري املمتلكات الثقافية كوسيلة متعمَّ

أو الطائفية. فتدمري املمتلكات الثقافية خالل حروب البلقان يف التسعينات أمر سيئ السمعة، شأنه شأن هدم حركة 

طالبان لتماثيل بوذا الضخمة يف باميان يف أفغانستان.

)35(  اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املادة 33 )1(.

)36(  الربوتوكول الثاني، املادة 4 )2( )د(.

)37(  الربوتوكول األول، املادة 54.

)38(  املرجع نفسه.

)39(  املرجع نفسه، املادة 56.

)40(  انظر اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح )الهاي، 1954(، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 249، 

الرقم 3511.

)41(  الربوتوكول األول، املادة 53.

)42(  املرجع نفسه، املادتان 53 و85 )4( )د(.
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ى “اإلرهاب الثقايف” سمة من سمات النزاعات التي تشارك فيها الجماعات اإلرهابية. ففي مايل  كما أصبح ما يسمَّ

ر تنظيم داعش  ر املقاتلون األصوليون قرابة 000 40 مخطوطة قديمة و16 رضيحاً صوفيًّا. ودمَّ يف عام 2012، دمَّ

ممتلكات ثقافية يف الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا، من بينها مساجد وأرضحة ومقابر وكنائس وأديرة 
ومتاحف وآثار قديمة، ومنها موقع تدمر القديم الذي هو موقع تراث عاملي يف الجمهورية العربية السورية.)43(

وتحظى البيئة الطبيعية بحماية خاصة بموجب القانون الدويل اإلنساني. فالحرب تسبِّب حتماً رضراً بيئيًّا جانبيًّا، 

وال يوجد حظر مطلق عىل إلحاق الرضر بالبيئة. وبدالً من ذلك، يُحَظر استخدام أساليب أو وسائل للقتال يُقَصد 

ع منها، أن تُلحق بالبيئة الطبيعية أرضاراً بالغة وواسعة النطاق وطويلة األمد،)44( بما يف ذلك عندما  بها، أو يُتوقَّ
يكون من شأنها أن ترضَّ بصحة السكان أو بقائهم عىل قيد الحياة.)45(

ويجب عدم مهاجمة عدد من املناطق األخرى التي تحظى بحماية خاصة يف النزاعات الدولية بموجب القانون الدويل 

واملناطق  اآلمنة؛  املدنية  واملناطق  الطبية؛  واملناطق  واملستشفيات  املحمية؛  غري  واألحياء  املدن  ومنها  اإلنساني، 

املحايدة؛ واملناطق املنزوعة السالح.

أساليب الحرب املحظورة  -6

يكتيس عدد من القواعد الخاصة يف القانون الدويل اإلنساني بشأن أساليب الحرب أهمية خاصة يف سياق اإلرهاب.

د خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إىل االعتقاد  فالغدر، الذي يعرَّف بأنه “األفعال التي تستثري ثقة الخصم مع تعمُّ

املنازعات  يف  تُطبَّق  التي  الدويل  القانون  لقواعد  الحماية طبقاً  بمنح  التزاماً  عليه  أنَّ  أو  الحماية  يف  الحقَّ  له  بأنَّ 

املسلَّحة“)46( محظور بموجب القانون الدويل اإلنساني ويشكِّل جريمة حرب - ومن ذلك عىل سبيل املثال عندما 

يتظاهر أناس بأنهم مدنيون بينما يشنُّون هجمات بارتداء مالبس مدنية وإخفاء أسلحتهم. ومن األمثلة األخرى 

الهجوم الذي يشنه أناس عند التظاهر بأنهم:

جرحى أو مرىض؛   • 	

مستسلمون؛   • 	

يتفاوضون رافعني راية الهدنة؛ )أ(   

مشمولون بوضع يحظى بالحماية، مثل إساءة استخدام: )أ( شعار الصليب األحمر أو الهالل األحمر  )ب(   

ص لألنشطة الطبية والدينية؛ أو )ب( شعار األمم املتحدة لبعثاتها لحفظ السالم أو اإلغاثة؛ أو )ج( شعار  املخصَّ

امللكية الثقافية املحمية؛

أفراد يرتدون زيًّا رسميًّا وينتمون إىل دولة غري مشاركة يف النزاع. )ج(   

فإنه  ثم،  ومن  بذلك.)47(  التهديد  أو  الحياة  قيد  أحد عىل  إبقاء  بعدم  األمر  اإلنساني  الدويل  القانون  ويحظر 

فاقد  ألنه  أعزل  أصبح  أو  احتُجز؛  شخص:  أيُّ  فيهم  بمن  القتال”،  ساحة  “خارج  شخص  أيِّ  مهاجمة  يحظر 

د بالغرق أو جريح أو مريض؛ أو من الواضح أنه ينوي االستسالم؛ أو هو بصدد الهبوط بمظلة  للوعي أو مهدَّ

من طائرة منكوبة.

)43(  انظر قرار مجلس األمن 2199 )2015(، الفقرة 15.

)44(  الربوتوكول األول، املادة 35 )3(. انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 45.

)45(  املرجع نفسه، املادة 55 )1(.

)46(  املرجع نفسه، املادة 37 )1(؛ انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، املادة 65.

)47(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القواعد 48-46.
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ويحظر القانون الدويل اإلنساني القصاص من املدنيني وغريهم من األشخاص الذين هم خارج ساحة القتال)48( 

العادة، ولكنه يعترب مرشوعاً يف حاالت استثنائية عندما  املدنية.)49( والقصاص هو عمل غري مرشوع يف  واألعيان 

ا عىل األعمال غري املرشوعة التي يقوم بها الخصم. ويهدف حظر القصاص من املدنيني  يُستخَدم كتدبري إنفاذي ردًّ

إىل منع االنتقام من املدنيني األبرياء، كما حدث يف كثري من األحيان خالل الحرب العاملية الثانية.

ويحمي القانون الدويل اإلنساني املمتلكات املدنية. وهو يحظر النهب )أو السلب أو الرسقة(. ويعرَّف النهب بأنه 

االستحواذ أو االستيالء القرسي عىل املمتلكات من أجل استخدامها يف أغراض خاصة أو شخصية.)50( ويجب عدم 
مصادرة املمتلكات الخاصة وال يجوز ضبطها أو تدمريها إالَّ إذا اقتضت ذلك الرضورة العسكرية القاهرة.)51(

األسلحة املحظورة واملقيَّدة  -7

أخرى.  أسلحة  استخدام  ويقيِّد  األسلحة  بعض  استخدام  الخصوص  وجه  عىل  اإلنساني  الدويل  القانون  يحظر 

لها”.)52(  آالم ال مربِّر  أو  إحداث إصابات  “التي من شأنها  األسلحة  استخدام  ا عىل  عامًّ أيضاً حظراً  ن  وهو يتضمَّ

والتناسب ووسائل  بالتمييز  املتعلقة  العامة  املبادئ  املرشوعة  األسلحة  استخدام  تنطبق عىل  األخرى،  ويف الحاالت 

ر مختلف معاهدات مراقبة األسلحة وقرارات مجلس األمن  الحرب وأساليبها. وخارج القانون الدويل اإلنساني، توفِّ

وقرارات حظر األسلحة التي تفرضها األمم املتحدة مزيداً من القيود عىل األسلحة. ويتناول الفصل الخامس من هذه 

النميطة مسألة تنظيم األسلحة بواسطة القانون الدويل اإلنساني وغريه من الصكوك.

تصنيف الجهات املرتبطة بالجماعات اإلرهابية بموجب القانون   جيم- 
الدويل اإلنساني     

الجوانب،  اإلرهاب. فمن بعض  اإلنساني وقانون مكافحة  الدويل  للقانون  الوقت نفسه  الفرد يف  أن يخضع  يمكن 

يخدم كال املجالني من مجاالت القانون الغرض نفسه املتمثِّل يف حماية املدنيني من العنف، بما يف ذلك من خالل 

 – الناس  من  معيَّنة  فئات  بحقِّ  اإلنساني  الدويل  القانون  يعرتف  ذلك،  ومع  معيَّنة.  ظروف  يف  الجنائية  املالحقة 

وال سيما املقاتلني – يف استخدام العنف ضد املقاتلني اآلخرين واألهداف العسكرية استخداماً مرشوعاً.

اإلرهابيني  وضع  نوقش  وقد  اإلنساني،  الدويل  القانون  يف  “إرهابية”  فئة  ى  تسمَّ منفصلة  قانونية  فئة  توجد  وال 

القانوني بموجب القانون الدويل اإلنساني مناقشة مستفيضة. ومن األهمية بمكان تقييم وضع الفرد يف النزاع ألنَّ 

رها القانون الدويل اإلنساني، وما إذا كان يمكن احتجاز ذلك الشخص  ذلك يميل االمتيازات وتدابري الحماية التي يوفِّ

أو مقاضاته أو استهدافه عسكريًّا بصورة قانونية.

النزاعات الدولية

الغزو  يقاومون  الذين  واملدنيني  النظامية  وغري  النظامية  الحكومية  القوات  بأفراد  يُعرتَف  الدولية،  النزاعات  يف 

الدويل  القانون  بموجب  ويتمتَّعون  القتالية،  األعمال  يف  املشاركة  لهم  يحقُّ  وهم  “مقاتلني”،  باعتبارهم  تلقائيًّا 

ذ وفقاً  التي تُنفَّ القانون الجنائي للدولة األجنبية عىل األعمال  اإلنساني بالحصانة من املالحقة الجنائية بموجب 

)48(  من بينهم الجرحى واملرىض والغرقى واملوظفون الطبيون والدينيون واملقاتلون األرسى.

)49(  الربوتوكول األول، املواد 52-56. اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدتان 146 و147.

)50(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 52.

)51(  املرجع نفسه، القاعدة 51.

)52(  الربوتوكول األول، املادة 35 )2(.
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للقانون الدويل اإلنساني، ويُمنَحون وضع أسري الحرب عند إلقاء القبض عليهم. ولكن، يمكن مالحقتهم قضائيًّا 

الدويل  القانون  مع  يتوافق  الذي  الجنائي  للقانون  مخالفاتهم  عىل  وكذلك  حرب،  جرائم  من  يرتكبونه  ما  عىل 

التي  النظامية  غري  الحكومية  القوات  فإنَّ  آنفاً،  ذُكر  وكما  ذلك،  إىل  وباإلضافة  األصلية.  دولتهم  يف  اإلنساني 

ال تستويف رشوط القتال ال تحصل عىل الحصانة املمنوحة للمقاتلني، ويمكن مالحقتها قضائيًّا عىل الجرائم التي 

ترتكبها بموجب القانون الوطني.

وإذا لم يكن الشخص مقاتالً، فإنَّ القانون الدويل اإلنساني يُصنِّفه عىل أنه مدني.)53( ويتمتَّع املدنيون بالحصانة من 

الهجمات العسكرية والعديد من أشكال الحماية الخاصة بموجب القانون الدويل اإلنساني. ويجوز مساءلة املدنيني 

بموجب القوانني الوطنية ملكافحة اإلرهاب )سواء قوانني دولتهم أو قوانني دولة أجنبية( عن األفعال التي يرتكبونها 

الذي  الدولة األجنبية  أو بموجب قانون  الفعل  التي ارتُكب فيها  الدولة  الدولية، سواء بموجب قانون  النزاعات  يف 

يرسي عىل الجرائم التي تُرتَكب خارج حدودها اإلقليمية.

النزاعات غري الدولية

كما نوقش سابقاً، فإنَّ معظم النزاعات التي تشارك فيها جماعات إرهابية هي نزاعات غري دولية. ويف النزاعات غري 

الدولية، ال يوجد وضع املقاتل، وال امتياز/حصانة للمقاتل، وال وضع أسري الحرب. ويستمد أفراد القوات املسلحة 

التابعة للدولة سلطتهم الستهداف الجماعات املسلحة من غري الدول من القانون الوطني والقانون الدويل اإلنساني. 

القانون الوطني، وهم  الدول )“املقاتلني”( بالقتال بموجب  وال يُسَمح قانوناً ألعضاء الجماعات املسلحة من غري 

يظلون خاضعني للقوانني الوطنية، بما يف ذلك املالحقة القضائية عىل أيِّ جرائم تتعلق باألمن الوطني، بما يف ذلك 

جرائم اإلرهاب أو جرائم الحرب. ويناقش الفصل السادس من هذه النميطة مالحقة مرتكبي جرائم الحرب قضائيًّا.

ومع ذلك، يعرتف القانون الدويل اإلنساني بوجود جماعات مسلحة منظمة من غري الدول، ويفرض عليها التزامات 

باحرتام القانون الدويل اإلنساني وينظم كيفية تصدِّي الدول ملا تمثِّله هذه الجماعات من تهديد.

االنتماء إىل جماعات مسلحة من غري الدول  -1

يمكن يف أيِّ وقت استهداف أعضاء الجماعات املسلحة املنظمة الذين يؤدون “وظيفة قتالية مستمرة” )عىل غرار 

املقاتلني يف النزاعات الدولية(. ويجب أن تكون هناك معلومات موثوقة كافية عن أنشطتهم لتحديد أنَّ هؤالء األفراد 

ات الوظيفة القتالية املستمرة ما ييل: ن مؤرشِّ يؤدون وظيفة قتالية مستمرة. ويمكن أن تتضمَّ

ارتداء زيٍّ أو حمل عالمات مميزة أو أسلحة معيَّنة؛   • 	

تجنيد شخص وتدريبه وتجهيزه للقتال قبل أيِّ مشاركة فعلية يف القتال؛   • 	

•   السلوك الذي ال يدع مجاالً للشك، وذلك مثالً عندما يشارك شخص بشكل مبارش يف األعمال القتالية دعماً  	
ت  لجماعة مسلحة منظمة، عندما يشري هذا السلوك إىل وظيفة مستمرة بدالً من دور عفوي أو متقطِّع أو مؤقَّ

يضطلع به طوال فرتة عملية معيَّنة.)54(

وعند الشك، يُفرتَض أنَّ الشخص مدني.

)53(  املرجع نفسه، املادة 50 )1(: “املدني هو أيُّ شخص ال ينتمي إىل فئة من فئات األشخاص املشار إليها يف البنود األول والثاني 

والثالث والسادس من الفقرة )أ( من املادة الرابعة من االتفاقية الثالثة واملادة 43 من هذا الربوتوكول. وإذا ثار الشك حول ما إذا كان 
شخص ما مدنيًّا أم غري مدني فإنَّ ذلك الشخص يَُعدُّ مدنيًّا”. انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، 

القاعدة 5.
)54(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، “دليل تفسريي ملفهوم املشاركة املبارشة يف العمليات العدائية بموجب القانون الدويل اإلنساني” 

)جنيف، 2009(، الصفحات 35-33.
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ل لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر، ال يُعترَب األعضاء اآلخرون يف الجماعات املسلحة من غري  ووفقاً للنَّهج املفضَّ

بأنهم يقومون بوظائف قتالية  القتالية  األعمال  الذين ال يشاركون يف  الجماعات  لتلك  أو الرشكاء اآلخرون  الدول 

مستمرة، ومنهم عىل سبيل املثال أولئك الذين يقومون بوظائف سياسية أو إدارية أو وظائف أخرى غري قتالية. ومن 

هذه الوظائف، عىل سبيل املثال، ما ييل:

املجنِّدون واملدرِّبون واملموِّلون والدعاة املساهمون يف املجهود الحربي العام؛   • 	

بها  يحتفظون  أو  أو يصنعونها  يهرِّبونها  أو  أخرى  أو معدات عسكرية  أسلحة  الذين يشرتون  •   األشخاص  	
خارج سياق عمليات عسكرية محدَّدة؛

األشخاص الذين يجمعون معلومات استخبارية عامة ولكن ليس معلومات استخبارية عسكرية تكتيكية؛   • 	

وا تدريباً قتاليًّا ولكنهم ليسوا يف الخدمة الفعلية؛ املدنيون ضمن “جنود االحتياط” الذين تلقَّ   • 	

األفراد املشاركون يف بناء الطرق أو البنية التحتية؛   • 	

املوظفون السياسيون واإلداريون، بمن فيهم موظفو سلطات الدولة بحكم الواقع.   • 	

فأولئك األشخاص مدنيون ال يمكن استهدافهم ما لم يشاركوا مبارشة يف األعمال القتالية )انظر القسم 2 أدناه(.

املستمرة  القتالية  الوظائف  أداء  إزاء  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  لدى  املتَّبع  النهج  جوانب  بعض  تحظى  وال 

بالقبول عىل نطاق عاملي. فبعض الدول ترى أنه يجوز استهداف أيِّ عضو يف جماعة مسلحة، وليس فقط أولئك 

الذين يؤدون وظيفة قتالية مستمرة. ومن ثم، ال ينبغي حساب القتل العريض لهؤالء األعضاء عند تقدير ما إذا كان 

هؤالء  تستهدف  ال  قد  املوقف  هذا  تتَّخذ  التي  الدول  أنَّ  بيد  املدنيني.  صفوف  يف  الخسائر  يف  تناسب  عدم  هناك 

األشخاص يف املمارسة العملية، ألنَّ القيام بذلك قد ال يكون مجدياً عسكريًّا.

ع البعد الزمني لقواعد القانون  ومن جهة أخرى، انتقد بعض الخرباء نهج اللجنة الدولية للصليب األحمر ألنه يوسِّ

باستهداف  إالَّ  اإلنساني  الدويل  القانون  يسمح  ال  التايل،  القسم  يف  مبنيَّ  هو  وكما  بها.  املعمول  اإلنساني  الدويل 

األشخاص الذين يشاركون “مبارشة يف األعمال القتالية” )بما يف ذلك عن طريق الوظيفة القتالية املستمرة( طوال 

مدة مشاركتهم )انظر القسم 2 أدناه(. ويقول منتقدو نهج اللجنة الدولية للصليب األحمر إنَّ أيَّ عضو يف جماعة 

مسلحة ال يجوز بالتايل استهدافه إالَّ عندما يشارك فعالً يف أعمال قتالية، وليس يف األوقات األخرى املشمولة بمفهوم 

“الوظيفة القتالية املستمرة” الذي تتبناه اللجنة الدولية للصليب األحمر )مثل التدريب، أو أثناء فرتات االسرتاحة بني 

العمليات العسكرية(.

املدنيون الذين يشاركون بشكل مبارش يف األعمال القتالية  -2

يمكن أن يُستهَدف عسكريًّا املدنيون الذين ليسوا أعضاء يف جماعة مسلحة يؤدون وظيفة قتالية مستمرة ولكنهم 

يشاركون مبارشة يف األعمال القتالية، وذلك طوال فرتة مشاركتهم.)55( وحاملا تنتهي مشاركة هؤالء األفراد املبارشة، 

يستعيدون حقهم يف الحماية من الهجمات. والغرض من هذه القاعدة هو زيادة حماية املدنيني إىل أقىص حد من 

خالل جعل استهداف املدنيني مقصوراً عىل أولئك الذين يُعترَبون خطرين عسكريًّا، وبالتايل حماية جميع املدنيني 

اآلخرين من الهجمات.

وقد دار الكثري من الجدل حول تفسري هذه القاعدة يف سياق اإلرهاب. والسؤال الرئييس هو ما الذي يُعترَب مشاركة 

“مبارشة” )مقابل املشاركة غري املبارشة(، وبالتايل من يجوز ومن ال يجوز استهدافه. وتعتمد الجماعات اإلرهابية 

يف معظم األحيان عىل شبكات دعم واسعة النطاق تتألف من أناس ال يقاتلون بأنفسهم ولكنهم يضطلعون بأنشطة 

تمكِّن الجماعة من االشتغال والقتال. ومن األمثلة عىل ذلك املخطِّطون أو واضعو االسرتاتيجيات واملموِّلون والقائمون 

)55(  الربوتوكول األول، املادة 51 )3(.
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قدَّمت  وقد  السيربانيون.  والنشطاء  والجواسيس  والرسل  القنابل  األسلحة وصانعو  ومورِّدو  واملجنِّدون  بالدعاية 

بأنها  التي تعرِّفها  العدائية،  العمليات  املبارشة يف  املشاركة  الدولية للصليب األحمر إرشادات بشأن معنى  اللجنة 

“أعمال محدَّدة يقوم بها األفراد كجزء من سري العمليات العدائية بني األطراف يف نزاع مسلح”.)56( ويجب أن يُضرَّ 

وأن  الرضر،  لذلك  املبارش  السبَب  يكون  وأن  املحمية،  األعيان  أو  املحميني  األشخاص  أو  بالخصم  العمل عسكريًّا 

يهدف إىل دعم طرف عىل حساب الطرف اآلخر.)57( وحسب الظروف، يمكن أن تشمل األمثلة عىل املشاركة املبارشة 
يف األعمال القتالية ما ييل:)58(

التحضري لألعمال أو العمليات العسكرية أو تنفيذها أو قيادتها؛   • 	

ذون هذه األعمال ونقلهم؛ توفري املعدات العسكرية، وتقديم التعليمات لألفراد الذين سينفِّ   • 	

جمع وإرسال املعلومات االستخبارية العسكرية التكتيكية بشأن هذه األعمال؛   • 	

إعداد األسلحة واملعدات الالزمة لهذه األعمال ونقلها وتثبيتها يف مواقعها.   • 	

القتالية،  األعمال  املبارشة يف  املشاركة  إىل مستوى  ترقى  ال  التي  املبارشة،  املشاركة غري  الشائعة عىل  األمثلة  ومن 
ما ييل:)59(

رشاء األسلحة وإنتاجها وتهريبها وإخفاؤها؛   • 	

التوظيف والتدريب العامان للموظفني؛   • 	

الدعم املايل أو اإلداري أو السيايس للجماعات املسلحة؛   • 	
صيانة الشبكات الحاسوبية، وتصميم الربمجيات الخبيثة أو الرسقة السيربانية.)60(   • 	

ويمكن أن تشمل املشاركة املبارشة يف األعمال القتالية القيام بأعمال تحضريية لتنفيذ عمل قتايل، فضالً عن االنتشار 
يف مكان الهجوم والعودة منه، ألنَّ هذه األعمال جزء ال يتجزأ من النشاط القتايل.)61(

)56(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، “دليل تفسريي ملفهوم املشاركة املبارشة يف العمليات العدائية بموجب القانون الدويل اإلنساني” 

)جنيف، 2009(، الصفحة 42.

)57(  املرجع نفسه، الصفحة 46.

)58(  املرجع نفسه، الصفحتان 66 و67 والصفحات 35-33.

)59(  املرجع نفسه.

 Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn Manual on the International Law Applicable  )60(

.to Cyber Warfare )2013(, p. 120

)61(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، “دليل تفسريي ملفهوم املشاركة املبارشة يف العمليات العدائية بموجب القانون الدويل اإلنساني” 

)جنيف، 2009(، الصفحة 68.

 النشاط  التمييز بين الوظيفة القتالية المستمرة والمشاركة المدنية المباشرة 
 في األعمال القتالية بموجب القانون الدولي اإلنساني من جهة وارتكاب الجرائم 

المتصلة باإلرهاب من جهة أخرى

ادرس السيناريوهات األربعة التالية:

1-  يختبئ القائد األعلى لتنظيم إرهابي منذ بضع سنوات في منزل في البلد ألف الذي يسود فيه السالم ولكنه 

مجاور للبلد باء الذي يشهد نزاعاً مسلحاً تشارك فيه جماعة إرهابية. وفي وقت سابق من النزاع، كان القائد 

حاضراً في البلد باء، وكانت هناك أدلة مقنعة على أنه كان يعطي أوامر لجماعته بالمشاركة في أعمال قتالية 

هناك )بما في ذلك استخدام قنابل انتحارية مخبَّأة تحت مالبس مدنية(. وبعد فراره إلى البلد ألف، أصبح 

العمليات  إذا كان ال يزال يقود  المعلومات االستخبارية عن أنشطته. ولم يُعَرف ما  التأكد من  من الصعب 
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العسكرية اليومية في البلد باء عن بعد، أو ما إذا كان يحتفظ بالقيادة السياسية والروحية الشاملة للجماعة 

فحسب، ونقل قيادة العمليات العسكرية إلى مرؤوسيه. وقد اكتشف البلد باء مكان وجوده وأمر بتنفيذ مهمة 

سرية “إللقاء القبض عليه أو قتله” في منزله في البلد ألف. وعندما وصلت القوات الخاصة التابعة للبلد باء 

إلى منزله في منتصف الليل، وجدته على وشك النوم، مرتدياً مالبس نومه، في غرفة نومه.

قاعدة عسكرية حكومية  إلى  يؤدي  قارعة طريق  على  على عربة  الخضار  ببيع  العيش  لقمة  2-  شابة تكسب 

قريبة. وشقيقها عضو في جماعة إرهابية. ويعطيها شقيقها هاتفاً محموالً ويطلب منها االتصال به كلما رأت 

دبابات تغادر القاعدة. وهي تعلم أنَّ بعض تلك الدبابات ال تعود أبداً فيما يبدو إلى القاعدة. ولكنها ليست 

مهتمة بالسياسة أو الحرب. إنها تريد فقط إرضاء أخيها. ]فكِّر في التالي، هل ستكون إجابتك مختلفة إذا 

ن يدخل القاعدة، ولكن ليس عن العمليات العسكرية النشطة؟[ كانت تكتفي بجمع معلومات عمَّ

ه األموال سرًّا إلى الجماعة. وهو غير مهتم بمعرفة  3-  مصرفي مغترب يتعاطف مع قضية جماعة مسلحة ويوجِّ

األغراض المحدَّدة التي تُستخَدم فيها تلك األموال، ما دامت تعزِّز القضية، سواء سياسيًّا أو عسكريًّا أو لإلغاثة 

اإلنسانية للمدنيين الذين يعانون.

4-  شاب، مواطن من البلد سين، يسافر إلى البلد صاد لالنضمام إلى جماعة مسلحة منخرطة في أعمال قتالية 

التواصل  وسائل  على  نشرها  بغية  للجماعة،  فيديو  مقاطع  الشاب  ل  ويسجِّ صاد.  البلد  حكومة  مع 

كمقاتلين  ا  إمَّ المسلحة،  الجماعة  إلى  لالنضمام  الخارج  إلى  للسفر  بلده  مواطني  فيها  يدعو  االجتماعي، 

أو كزوجات أو لتقديم المساعدة اإلنسانية. وهو، في بعض األحيان، يحثُّ أيضاً مواطني بلده إلى العودة 

إلى الوطن لمهاجمة جنود بلده ومسؤوليها الحكوميين ومواطنيها، بأيِّ وسيلة كانت، بما في ذلك دوس 

الناس باستخدام المركبات أو طعن الناس عشوائيًّا في الشوارع.

املهام  

طبِّق القانون الجنائي لبلدك عىل أنشطة األشخاص املذكورين يف األمثلة 1 و2 و3 و4 أعاله. افرتض أنَّ الجماعات 
املسلحة تُعترب كيانات إرهابية بموجب قانون بلدك:

هل ارتكب القائد الروحي والفتاة وشقيقها واملرصيف والشاب جرائم تتعلق باإلرهاب؟ )أ(   

هل القائد الروحي والفتاة وشقيقها واملرصيف يَؤدُّون وظيفة قتالية مستمرة ألغراض القانون الدويل    )ب( 
اإلنساني؟ إن لم يكن ذلك، فهل هم مدنيون يشاركون يف أعمال قتالية - وإذا كان األمر كذلك، فمتى؟ هل 

يمكن استهدافهم بشكل مرشوع باستخدام القوة العسكرية )التي يحتمل أن تكون قاتلة(؟

قني واملدَّعني العامني  اذكر االختالفات بني العواقب التي يمكن أن تلحق بالقوات العسكرية واملحقِّ   )ج( 
اإلنساني،  الدويل  القانون  بموجب  مستمرة  قتالية  وظيفة  أدَّوا   ’1‘ بأنهم:  األفراد  هؤالء  وصف  جراء   من 
أنهم  اإلنساني، و‘3’ مشتبه يف  الدويل  القانون  القتالية بموجب  األعمال  و‘2’ شاركوا مشاركة مبارشة يف 

إرهابيون بموجب القانون الجنائي الوطني.
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فئات أخرى يف إطار القانون الدويل اإلنساني   -3

ل بني املقاتلني/املحاربني واملدنيني، فإنَّ قواعد مختلفة من القانون  مع أنَّ القانون الدويل اإلنساني يميِّز يف املقام األوَّ

الدويل اإلنساني تشري أيضاً إىل مجموعة متنوِّعة من الفئات أو الجماعات األخرى. وبعض هؤالء مدنيون قد تكون 

لهم احتياجات خاصة، مثل األطفال والنساء واملرىض واملسنني والجرحى. واآلخرون مدنيون يحتاجون إىل حماية 

خاصة بسبب طبيعة عملهم، مثل املوظفني الطبيني والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبية؛ ورجال الدين؛ وموظفي 

اإلغاثة اإلنسانية واألعيان املستخدمة يف عمليات اإلغاثة اإلنسانية؛)62( واألفراد املشاركني يف مهام حفظ السالم )الذين 

ال يشاركون مبارشة يف األعمال القتالية(؛)63( ومراسيل الحرب والصحفيني.

املرتزقة  مثل  الرقابي،  التنظيم  التحديات من حيث  أو  املخاطر  أنشطتهم مجموعة من  مدنيون تطرح  واآلخرون 

أو املتعاقدين األمنيني الخاصني أو الجنود األطفال. كما ُطبِّقت مصطلحات من خارج القانون الدويل اإلنساني، مثل 

األجانب  للمقاتلني  مناقشة  أدناه  وترد  املسلحة.  النزاعات  يف  الضالعة  الجهات  بعض  عىل  األجانب”،  “املقاتلني 

والجنود األطفال.

“املقاتلون األجانب” و“املقاتلون اإلرهابيون األجانب”  -4

يمكن أن يكون لوجود املقاتلني األجانب يف النزاعات املسلحة “آثار سلبية كبرية عىل البيئة األمنية املبارشة وكذلك، 

اإلنساني  الدويل  القانون  يعرتف  وال  اإلقليمي”.)64(  الصعيد  عىل  والتنمية  واألمن  السلم  عىل  البعيد،  األمد  يف 

وا  ب  “املقاتلني األجانب” أو “املقاتلني اإلرهابيني األجانب” املشاركني يف النزاعات املسلحة، مثل أولئك الذين انضمُّ
الدويل  القانون  ويعاملهم  قانونيًّا.  مركزاً  يمنحهم  ال  أنه  كما  السورية،  العربية  الجمهورية  يف  داعش  تنظيم  إىل 

الدويل اإلنساني يف حد ذاته عبور  القانون  أيِّ جهة أخرى مشاركة يف نزاع مسلح. وال يحظر  اإلنساني معاملة 

األشخاص  عن  النظر  بغض  القتالية  األعمال  تنظيم  عىل  ذلك  من  بدالً  يركِّز  بل  دخولهم،  أو  األجانب  املقاتلني 

املشاركني فيها.

األجانب”  “املقاتلني  إىل  املتحدة  األمم  معايري  تشري  اإلدماج،  وإعادة  والترسيح  السالح  نزع  عمليات  وألغراض 

ا. وتعرِّف معايري األمم املتحدة املتكاملة لنزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج  باعتبارهم فئة تتطلب اهتماماً خاصًّ

“املقاتلني األجانب” بأنهم “أفراد يف القوات أو الجماعات املسلحة ليسوا من مواطني البلد الذي يجدون أنفسهم 

البلد املضيف أو يف  املقاتلون األجانب سيُسرَّحون يف  إذا كان  أنَّ “القرارات بشأن ما  فيه”.)65( وتشري املعايري إىل 
بلدهم األصيل ينبغي أن تُتََّخذ عىل أساس كل بلد عىل حدة”.)66(

اإلرهابيني  “املقاتلني  مشكلة  إىل  األمن  مجلس  تطرَّق  املتكاملة،  واملعايري  اإلنساني  الدويل  القانون  سياق  وخارج 

األجانب” مستنداً إىل سلطته، بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، يف إعادة إرساء السلم واألمن الدوليني 

الذين  “األفراد  بأنهم  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني   )2014(  2178 قراره  يف  األمن  مجلس  وعرَّف  صونهما.  أو 

تدبريها  أو  إرهابية  أعمال  ارتكاب  بغرض  جنسيتها،  يحملون  أو  فيها  يقيمون  التي  غري  دولة  إىل   يسافرون 

)62(  الربوتوكول األول، املادة 71 )2(؛ ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة 8 )2( )ب( ‘3’؛ واالتفاقية بشأن سالمة 

موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها )قرار الجمعية العامة 59/49(، املادة 7 )2(؛ واللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل 
اإلنساني العريف، القاعدتان 31 و32.

)63(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 33.

 African Union, Disarmament, Demobilization and Reintegration Capacity Program, Foreign Fighters  )64(

Operational Guideline )2018(, p. 9 )https://www.peaceau.org/uploads/au-operational-guidance-note-on-
.national-frameworks.pdf(

 United Nations Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration,  )65(

.”Operational Guide to the Integrated DDR Standards“ )2014(, p. 237 )www.unddr.org/operational-guide-iddrs/(

)66(  املرجع نفسه، الصفحة 236.

https://www.peaceau.org/uploads/au-operational-guidance-note-on-national-frameworks.pdf
https://www.peaceau.org/uploads/au-operational-guidance-note-on-national-frameworks.pdf
http://www.unddr.org/operational-guide-iddrs/
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التدريب، بما يف ذلك يف سياق  تلقي ذلك  أو  اإلرهاب  أعمال  أو توفري تدريب عىل  املشاركة فيها  أو  لها  اإلعداد  أو 
النزاعات املسلحة”.)67(

ونصَّ مجلس األمن، يف قراره 2178 )2014( أنَّ عىل جميع الدول كفالة أن تنصَّ قوانينها ولوائحها الداخلية عىل 

تجريم األفعال التالية باعتبارها جرائم خطرية بما يكفي للتمكني من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة تعكس 
عىل النحو الواجب جسامة الجريمة:)68(

تدبريها  أو  إرهابية  أعمال  ارتكاب  “بغرض  أجنبية  دولة  إىل  السفر،  محاولتهم  أو  رعاياها،  سفر  )أ(   

أو اإلعداد لها أو املشاركة فيها، أو توفري تدريب عىل أعمال اإلرهاب أو تلّقي ذلك التدريب”؛

تمويل ذلك السفر؛ )ب(   

تنظيم ذلك السفر أو تسهيله أو التجنيد له. )ج(   

من  األجانب  اإلرهابيني  املقاتلني  الدول  تمنع  أن  عىل  أيضاً  األمن  مجلس  نصَّ   ،)8 )الفقرة  نفسه  القرار  ويف 

عبور أراضيها.

ويف وقت الحق، اعتمد مجلس األمن القرار 2396 )2017(، مستنداً فيه إىل القرار 2178 )2014(. ويف ذلك القرار، 

ق بشأن األفراد “الذين لديها أسباب معقولة لالعتقاد بأنهم إرهابيون، بمن  حثَّ املجلس الدول األعضاء عىل أن تحقِّ

فيهم من يشتبه يف أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب…” ]اإلبراز بحروف مائلة مضاف[.)69( كما حثَّ املجلس الدول 

وإعادة  تأهيلهم  وإعادة  قضائيًّا  ملالحقتهم  املالئمة  التدابري  يف  النظر  يشمل  بما  املناسبة،  اإلجراءات  “اتخاذ  عىل 
إدماجهم”، وفقاً للقانون الدويل.)70(

)67(  قرار مجلس األمن 2178 )2014(، الفقرة 8 من الديباجة.

)68(  املرجع نفسه، الفقرة 6.

)69(  قرار مجلس األمن 2396 )2017(، الفقرة 29.

)70(  املرجع نفسه؛ انظر أيضاً مرفق الوثيقة S/2018/1177 )إضافة إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة باملقاتلني اإلرهابيني األجانب 

)2018((، الفقرة 45 )املبدأين التوجيهيني 11 و12(.

النشاط  

وإعادة  وتسريحهم  األجانب  المقاتلين  سالح  نزع  بشأن  عملياتية  توجيهية  مبادئ  األفريقي  االتحاد  اعتمد 
إدماجهم.)أ(

الذي  بالمعنى   )2014(  2178 األمن  مجلس  قرار  في  األجانب  اإلرهابيين  المقاتلين  تعريف   ↙  قارن 

العملياتية  التوجيهية  والمبادئ  اإلدماج  وإعادة  والتسريح  السالح  لنزع  المتكاملة  المعايير  تضفيه 

لالتحاد األفريقي على مصطلحي “المقاوم األجنبي” )“foreign combatant“( و“المقاتل األجنبي” 

 )“foreign fighter“(

أعدَّ قائمة باالختالفات الرئيسية بين هذين المفهومين.  ↙

 Disarmament, Demobilization and Reintegration Capacity Programme, ”Foreign fighters operational ،أ(  االتحاد األفريقي(

.guideline“ )2018(
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نوع الجنس والقانون الدويل اإلنساني ومكافحة اإلرهاب يف النزاعات املسلحة  -5

نوع الجنس والقانون الدويل اإلنساني 

رها للرجل، دون تمييز، سواء أكانت مقاتلة أو مدنية  ر القانون الدويل اإلنساني للمرأة نفس الحماية التي يوفِّ يوفِّ

أو شخصاً “خارج ساحة القتال”. ومع ذلك، غالباً ما تكون لدى املرأة احتياجات خاصة ونقاط استضعاف خالل 

الجنسني يف املجتمع تعرِّضها ملخاطر  الجنيس وألنَّ عدم املساواة بني  أكثر عرضة للعنف  النزاعات املسلحة ألنها 

محدَّدة )ومنها مثالً عند سعيها للحصول عىل اإلغاثة اإلنسانية لدعم األرس(.

ومن ثمَّ، يعرتف القانون الدويل اإلنساني برضورة توفري حماية إضافية للمرأة.)71( وتشمل هذه الحماية اإلضافية 

الحماية من العنف الجنيس )بما يف ذلك االغتصاب والبغاء القرسي واالعتداء، وهي أيضاً جرائم حرب(،)72( وفصل 

ع. النساء املحتجزات عن الرجال،)73( وتوفري رعاية خاصة )وفرض قيود عىل عقوبة اإلعدام( للحوامل وأمهات الرضَّ

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساني التي تنطبق بالتساوي عىل الرجال والنساء بطرائق 

وإسداء  العالج  ذلك  يف  )بما  الصحية  بالرعاية  يتعلق  فيما  املثال  سبيل  عىل  وذلك  الجنسني،  بني  الفوارق  تراعي 

املفقودون(،  الرجال  أفراد األرسة )بمن فيهم  النفسية(،)74( والترشُّد، واالنفصال عن  املشورة يف حاالت الصدمات 

واالحتياجات اإلنسانية )مثل الحصول عىل مياه الرشب املأمونة والغذاء والوقود واألدوية(.

كما يدعو قرار مجلس األمن 1325 )2000( بشأن املرأة والسالم واألمن جميع األطراف يف الرصاع املسلح إىل “أن 

القانون  النساء والفتيات وحمايتهن” وال سيما بموجب  املنطبق عىل حقوق  الدويل  القانون  كامالً  تحرتم احرتاماً 

الدويل اإلنساني، و“أن تتَّخذ تدابري خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم عىل أساس الجنس يف حاالت 

الرصاع املسلح، ال سيما االغتصاب واألشكال األخرى لإليذاء الجنيس“)75( وجميع أشكال العنف األخرى.

النساء باألحرى عىل أنهن ضحايا غري فاعالت )بما يف ذلك كونهن  الدويل اإلنساني إىل  القانون  وتشري معاهدات 

وهذا  املسلح.  للنزاع  نطاقاً  األوسع  “الجنسانية”  األبعاد  يف  النظر  من  بدالً  “رشفهن”(  عىل  لالعتداءات  ضحايا 

يحجب مسائل مهمة أخرى، مثل دور النساء باعتبارهن مقاتالت أو مقدِّمات للدعم غري املبارش لألعمال القتالية. 

العسكريان  واالستهداف  التنميط  مثالً  الرجال، ومنها  تمسُّ  التي  الجنسانية  املشاكل  تُعاَلج  ال  ذلك،  وعالوة عىل 

للعنف  املخفي  بالعار  الشعور  أو  النزاع،  يف  متورِّطني  يكونوا  لم  لو  حتى  متناسب،  غري  بشكل  الذكور  للشباب 

الجنيس الذي يستهدف الرجال.

نوع الجنس واإلرهاب يف النزاعات املسلحة

تنشأ مشاكل جنسانية ذات صلة يف النزاعات التي تشارك فيها تنظيمات إرهابية. ومرة أخرى، يمكن أن تستهدف 

التنظيمات اإلرهابية النساء عىل وجه التحديد، مثل لجوء جماعة بوكو حرام يف نيجرييا إىل اختطاف النساء والفتيات 

للنساء  الجنيس  االسرتقاق  إىل  داعش  تنظيم  ولجوء  اإلجباري،  التجنيد  أو  السخرة  أو  الجنيس  العنف  ألغراض 

السيطرة عىل سلوكهن االجتماعي )مثل ما يجب أن  للتهديد من أجل  النساء  العراق. كما تعرَّضت  األيزيديات يف 

الدولة  تنظيم  التي فرضها  الصارمة  الدينية  للقيود  نتيجة  العمومية(  األماكن  يرافقهن يف  أن  يرتدينه ومن يجب 

رت النساء بشكل متفاوت من  اإلسالمية )داعش( أو حركة الشباب يف الصومال أو أنصار الدين يف مايل. كما ترضَّ

االستجواب  من  وكذلك  الذكور،  من  أقارب  لفقدانهن  واالقتصادية  االجتماعية  والعواقب  والترشيد  املنازل  تدمري 

)71(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 134.

)72(  املرجع نفسه، القاعدة 93 )تنطبق الحماية عىل النساء والرجال، ولكنَّ النساء الضحايا هنَّ أكثر من الرجال بشكل غري متناسب(.

)73(  املرجع نفسه، القاعدة 119.

)74(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 134.

)75(  قرار مجلس األمن 1325 )2000(، الفقرتان 9 و10.
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واالحتجاز للحصول عىل معلومات عن أقاربهن الذكور. وقد أقرَّ مجلس األمن ب  “األثر املتباين” لإلرهاب عىل حقوق 
املرأة يف الصحة والتعليم واملشاركة يف الحياة العامة.)76(

بيد أنَّ النساء لسن ضحايا لإلرهاب فحسب: فهنَّ قد يشاركن بنشاط أيضاً يف التنظيمات اإلرهابية، سواء كمقاتالت 

أو  متعاطفات  أو  االستخبارية  للمعلومات  جامعات  أو  انتحاريات  رات  مفجِّ أو  األجنبيات(  املقاتالت  فيهن  )بمن 

الدولة اإلسالمية يف  النساء يف تنظيمات مثل تنظيم  التجنيد.)77( وتشرتك  أو  د  التشدُّ التعبئة أو تلقني  ناشطات يف 

العراق والشام )داعش( ألسباب مماثلة للرجال، ومنها “املغامرة وانعدام املساواة، والعزلة واإليمان بالفكرة”.)78( 

وقد تؤدي االفرتاضات املجنسنة بشأن أدوار املرأة إىل معاملة متساهلة دون مربِّر يف نظام العدالة الجنائية، أو إىل 
دعم محدود أكثر يف مجايل إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج، مما يعرِّضها لخطر أكرب بشأن العودة إىل اإلجرام.)79(

وفيما يتعلق بالنساء املقاتالت اإلرهابيات األجنبيات أو املرتبطات باملقاتلني اإلرهابيني األجانب، يؤكد مجلس األمن يف 

قراره 2396 )2017( أنَّ “النساء واألطفال املرتبطني باملقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين أو املنتقلني من مناطق 

ين  النزاع وإليها ربما يكونون قد اضطلعوا بأدوار كثرية مختلفة، بما يف ذلك بوصفهم داعمني لألعمال اإلرهابية أو ميرسِّ

مة خصيصاً للمالحقة القضائية وإعادة  لها أو مرتكبيها، ويحتاجون إىل اهتمام خاص لدى وضع اسرتاتيجيات مصمَّ

التأهيل وإعادة اإلدماج، ويشدِّد عىل أهمية تقديم املساعدة إىل النساء واألطفال املرتبطني باملقاتلني اإلرهابيني األجانب 
الذين قد يكونون ضحايا لإلرهاب، ومراعاة االعتبارات الجنسانية وتلك املتعلقة بعامل السن لدى القيام بذلك”.)80(

األطفال املرتبطون بالجماعات املسلحة  -6

ا. وبموجب  تستحقُّ مشاركة األطفال )دون الثامنة عرشة من العمر()81( يف النزاعات املسلحة واإلرهاب اهتماماً خاصًّ

القانون الدويل اإلنساني، يحقُّ لألطفال الحصول عىل حماية خاصة من األذى ورعاية ومساعدة خاصتني.)82( ومن 
املهم أن يستمر األطفال الذين شاركوا يف األعمال القتالية يف التمتُّع بهذه الحماية الخاصة.)83(

ويحظر الربوتوكوالن األول والثاني امللحقان باتفاقيات جنيف تجنيد األطفال دون سن الخامسة عرشة،)84( ويعطي 

األولوية لتجنيد األطفال األكرب سنًّا أوَّالً يف الحاالت التي تجنِّد فيها الدول أطفاالً ترتاوح أعمارهم بني 15 و18 عاماً. 

)76(  قرار مجلس األمن 2242 )2015(، الديباجة.

)77(  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني املرأة، منع النزاع وتحويل العدالة وضمان السالم: دراسة عاملية حول تنفيذ 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1325 )نيويورك، 2015(، الصفحتان 225 و226.
)78(  املرجع نفسه، الصفحة 226.

 Counter-Terrorism Executive Directorate )CTED(, ”Gender dimensions of the response to returning  )79(

.foreign terrorist fighters: research perspectives“, CTED Trends Report, February 2019, p. 2

)80(  قرار مجلس األمن 2396 )2017(، الفقرة 31؛ انظر أيضاً مبادئ مدريد التوجيهية، S/2015/939، املرفق الثاني، املبدأ 30.

)81(  اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1577، الرقم 27531(، املادة 1.

)82(  الربوتوكول األول، املادة 77 )3(؛ انظر أيضاً الربوتوكول الثاني، املادة 4 )3(؛ ومن األحكام األخرى التي تتناول األطفال و/أو 

األرس مواد اتفاقية جنيف الرابعة 23-25 و38 و50 و51 و68 )4( و76 و78 و81 و82 و89 و94؛ ومواد الربوتوكول األول 8 )أ( و74 
و75 )5( و76 )3( و77 )3( و77 )4( و78 )1( و78 )3( و82؛ انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني 
العريف، القاعدة 135 “يتمتَّع األطفال املتأثرون بالنزاع املسلح باحرتام خاص وحماية خاصة”؛ واتفاقية حقوق الطفل، املادة 38 )4(، 
“تتَّخذ الدول األطراف، وفقاً اللتزاماتها بمقتىض القانون اإلنساني الدويل بحماية السكان املدنيني يف املنازعات املسلحة، جميع التدابري 

املمكنة عمليًّا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال املتأثرين بنزاع مسلح”.

)83(  الربوتوكول األول، املادة 77 )3(؛ والربوتوكول الثاني، املادة 4 )3( )د(؛ انظر أيضاً املادتني 6 و7 من الربوتوكول االختياري 

التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة، )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2173، الرقم 27531، 
ر لألطفال  الذي اعتُمد يف 25 أيار/مايو 2000، ودخل حيز النفاذ يف 12 شباط/فرباير 2002(، اللتني تنصان، يف جملة أمور، عىل أن تُوفَّ

الذين ُجنِّدوا بصورة غري مرشوعة، عند اللزوم، كل املساعدة املالئمة لشفائهم جسديًّا ونفسيًّا وإلعادة إدماجهم اجتماعيًّا )املادة 6 )3((.

املتحدة،  )األمم  الطفل  اتفاقية حقوق  أيضاً  انظر  )ج(:   )3(  4 املادة  الثاني،  والربوتوكول   ،)2(  77 املادة  األول،  )84(  الربوتوكول 

مجموعة املعاهدات، املجلد 1577، الرقم 27531(، املادة 77 )3(؛ فاالتفاقية تنصُّ عىل أن تتَّخذ الدول “جميع التدابري املمكنة عمليًّا لكي 
تضمن أالَّ يشرتك األشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عرشة سنة اشرتاكاً مبارشاً يف الحرب” )املادة 38 )2((. واالتفاقية ُملِزمة عىل نطاق 

عاملي تقريباً.
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ومن قواعد القانون العريف أنه ال يجوز تجنيد أيِّ طفل دون سن الخامسة عرشة يف القوات املسلحة والجماعات 
املسلحة.)85(

ويحظر الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة االشرتاك املبارش 

يف األعمال القتالية ملن لم يلغوا الثامنة عرشة من العمر، ويحظر التجنيد اإلجباري ملن لم يبلغوا الثامنة عرشة من 

السادسة عرشة والثامنة عرشة من  أعمارهم بني  الطوعي ملن ترتاوح  التجنيد  العمر، ويضع رشوطاً صارمة عىل 

العمر.)86( ويجب عىل الدول أن تتَّخذ جميع التدابري القانونية لضمان اإلنفاذ الفعال لهذه األحكام )املادة 6 )1((.

الجماعات  قبل  من  عرشة  الثامنة  سن  دون  األشخاص  استخدام  أو  تجنيد  أيضاً  االختياري  الربوتوكول  ويحظر 

التجنيد  هذا  ملنع  عمليًّا  املمكنة  التدابري  جميع  اتخاذ  الدول  من  ويطلب   ))1(  4 )املادة  الحكومية  غري  املسلحة 

واالستخدام، بطرائق منها التجريم )املادة 4 )2((. ويُعترَب األطفال دون سن الثامنة عرشة الذين تجنِّدهم وتستغلهم 

الجماعات املسلحة ضحايا لالتجار باألشخاص. ويَُعدُّ تجنيد األطفال دون الخامسة عرشة من العمر، أو استخدامهم 
يف األعمال القتالية، جريمة حرب يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية.)87(

وقد أقرَّت أكثر من 100 دولة “القواعد واملبادئ التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجماعات 

د االلتزام  املسلحة” )“مبادئ باريس”(،)88( التي اعتُمدت يف عام 2007. ومع أنها غري ُملِزمة قانوناً، إالَّ أنها تجسِّ

القوي من جانب الدول بإنهاء تجنيد األطفال واستخدامهم يف األعمال القتالية من جانب القوات املسلحة الحكومية 

والجماعات املسلحة من غري الدول عىل حد سواء. وهي تذكر، يف جملة أمور، فيما يتعلق باألطفال املرتبطني بالقوات 

املسلحة أو الجماعات املسلحة، ما ييل:

•   ينبغي اعتبار األطفال املتَّهمني بارتكاب جرائم بموجب القانون الدويل ضحايا يف املقام األول لجرائم خرق  	
القانون الدويل، وليس فقط كجناة. وينبغي معاملة هؤالء األطفال مع أخذ مسألة إعادة تأهيلهم يف االعتبار 

وينبغي السعي إىل إيجاد بدائل لإلجراءات القضائية حيثما أمكن )الفقرتان 3-6 و3-7(، بحيث يُنظر إىل 

تدابري العدالة الجنائية باعتبارها املالذ األخري؛

•   ال ينبغي مالحقة األطفال قضائيًّا أو معاقبتهم أو التهديد بمالحقتهم قضائيًّا أو بمعاقبتهم ملجرَّد انتمائهم  	
إىل القوات أو الجماعات املسلحة )الفقرة 8-7(؛

•   يحقُّ لألطفال املتَّهمني بارتكاب جرائم بموجب القانون الدويل أو الوطني أن يعاَملوا وفقاً للمعايري الدولية  	
الخاصة بقضاء األحداث )الفقرة 8-8(.

كذلك، فإنَّ مجلس األمن يف قراره 2427 )2018(: )أ( أكَّد رضورة إيالء اهتمام خاص ملعاملة األطفال املرتبطني 

بالجماعات املسلحة غري التابعة للدول أو الذين يُدَّعى أنهم مرتبطون بها، بما فيها الجماعات التي ترتكب أعماالً 

إرهابية؛ و)ب( شدَّد عىل أنَّ األطفال الذين جنَّدتهم الجماعات املسلحة يف انتهاك للقانون الدويل ويُتََّهمون بأنهم 

الدويل؛  القانون  النتهاكات  ضحايا  باعتبارهم  أساساً  يعاَملوا  أن  ينبغي  املسلحة  النزاعات  أثناء  جرائم   ارتكبوا 

الدول األعضاء عىل أن تنظر يف اتخاذ إجراءات غري قضائية تكون بمثابة بدائل للمحاكمة واالحتجاز  و)ج( حثَّ 
وتركِّز عىل إعادة إدماج وتأهيل األطفال املرتبطني سابقاً بالجماعات املسلحة.)89(

يف  أو  املسلحة  القوات  يف  األطفال  يُجنَّد  )“ال   136 القاعدة  العريف،  اإلنساني  الدويل  القانون  األحمر،  للصليب  الدولية  )85(  اللجنة 

الجماعات املسلحة”(.

)86(  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، 

املجلد 2173، الرقم 27531، اعتُمد يف 25 أيار/مايو 2000، ودخل حيز النفاذ يف 12 شباط/فرباير 2002(، املادة 1.

)87(  النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة 8 )2( )ب( ‘26’ و8 )2( )ه( ’7’، عىل التوايل.

)88(  القواعد واملبادئ التوجيهية بشأن األطفال املرتبطني بالقوات املسلحة أو الجماعات املسلحة )مبادئ باريس(.

)89(  قرار مجلس األمن 2417 )2018(، الفقرات 21-19.
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ن استعراض اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إقراراً رصيحاً بأنَّ األطفال املرتبطني بجماعات  وتضمَّ

املنطبق،  الدويل  للقانون  وفقاً  واحتياجاتهم،  وكرامتهم  حقوقهم  مع  تتَّفق  معاملًة  يعاَملوا  “أن  يجب  إرهابية 

وخصوصاً االلتزامات املنصوص عليها بموجب اتفاقية حقوق الطفل”، وكذلك أن يُراَعى وضعهم “املحتمل كضحايا 
لإلرهاب والنتهاكات أخرى للقانون الدويل”.)90(

رون من ظاهرة املقاتلني اإلرهابيني األجانب األطفال املترضِّ

دعا مجلس األمن، يف قراره 2396 )2017(، الدول إىل تمييز املقاتلني اإلرهابيني األجانب عن “أفراد أرسهم املرافقني 

توفري  بأهمية  األجانب“)91(، وسلَّم  اإلرهابيني  باملقاتلني  قد شاركوا يف جرائم مرتبطة  يكونوا  أالَّ  يمكن  الذين  لهم 

املساعدة املالئمة يف مجايل إعادة اإلدماج وإعادة التأهيل يف الوقت املناسب، إىل األطفال املرتبطني باملقاتلني اإلرهابيني 

النفيس  والدعم  الصحية  الرعاية  عىل  الحصول  منها  )بسبل  النزاع،  مناطق  من  املنتقلني  أو  العائدين  األجانب 

د املجلس كذلك عىل أهمية مساعدة األطفال ضحايا  واالجتماعي والربامج التثقيفية( وفقاً للقانون الدويل.)92( وشدَّ

اإلرهاب، مع مراعاة االعتبارات الجنسانية وتلك املتعلقة بالسن.)93( ويؤكِّد املبدأ 7 يف إضافة عام 2018 إىل مبادئ 

حقوق  احرتام  وجوب  عىل  األجانب(  اإلرهابيني  باملقاتلني  املتعلقة  املسائل  )بشأن   2015 لعام  التوجيهية  مدريد 
الطفل وجعل مصالحه الفضىل اعتباراً أساسيًّا يف جميع اإلجراءات.)94(

كثرية  بأدوار  اضطلعوا  قد  يكونون  ربما  األطفال  أنَّ  إىل   ،)2017(  2396 قراره  يف  أشار،  األمن  مجلس  أنَّ  غري 

ين لها أو مرتكبني لها، ويحتاجون إىل اهتمام خاص  مختلفة، بما يف ذلك بوصفهم داعمني لألعمال اإلرهابية أو ميرسِّ

مة خصيصاً للمالحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج،)95( وأقرَّ كذلك بأنَّ  لدى وضع اسرتاتيجيات مصمَّ

األطفال قد يكونون معرَّضني بشكل خاص لتغذية نزعة التطرف بما يفيض إىل العنف ومحتاجني إىل دعم اجتماعي 

خاص، من قبيل تقديم املشورة يف مرحلة ما بعد الصدمة.)96( وتنطبق اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما املادة 37 

)املتعلقة باالحتجاز، وكذلك عقوبة اإلعدام()97( واملادة 40 )املحاكمة العادلة وكذلك بدائل املالحقة القضائية(، عىل 

األطفال الذين ُجنِّدوا والذين يخضعون لنظام العدالة.

ويف هذا الصدد، ينبغي قراءة قرار مجلس األمن 2396 )2017( جنباً إىل جنب مع قراره 2427 )2018( بشأن 

حماية األطفال يف النزاعات املسلحة، الذي - كما ذُكر آنفاً - ينطبق رصاحة أيضاً عىل األطفال املرتبطني بالجماعات 

املسلحة الذين يرتكبون أعماالً إرهابية.)98( كما ينبغي قراءة قرار مجلس األمن 2396 )2017( جنباً إىل جنب مع 

2019، والذي يقدِّم  24 بشأن نظام قضاء األطفال الذي اعتمدته لجنة حقوق الطفل يف عام  التعليق العام رقم 
إرشادات حول معاملة األطفال الذين تجنِّدهم الجماعات املصنَّفة عىل أنها إرهابية.)99(

)90(  استعراض اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، قرار الجمعية العامة 284/72، الفقرة 77.

)91(  قرار مجلس األمن 2396 )2017(، الفقرة 29.

)92(  املرجع نفسه، الفقرتان 36 و37.

)93(  املرجع نفسه، الفقرة 31.

)94(  انظر مبادئ مدريد التوجيهية، S/2015/939، املرفق الثاني، واإلضافة إليها، S/2018/1177، املرفق، الصفحة 18.

)95(  قرار مجلس األمن 2396 )2017(، الفقرة 31.

)96(  املرجع نفسه، الديباجة.

)97(  تنصُّ اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 7751، الرقم 13572(، يف املادة 73، عىل ما ييل: )أ( عدم 

تعريض األشخاص دون سن الثامنة عرشة للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وعدم فرض عقوبة اإلعدام 
عىل الجرائم التي يرتكبونها؛ و)ب( عدم احتجازهم بشكل غري قانوني أو تعسفي، واللجوء إىل احتجازهم كمالذ أخري فقط وألقرص فرتة 
البالغني وإتاحة اتصالهم بأرسهم؛   زمنية ممكنة؛ و)ج( احتجازهم يف ظروف إنسانية ومحافظة عىل كرامتهم، بما يف ذلك فصلهم عن 

و)د( توفري املساعدة القانونية لهم والبت برسعة يف قضيتهم أمام املحكمة.

)98(  قرار مجلس األمن 2417 )2018(، الفقرة 19.

و33؛   32 الفقرتان  األطفال،  قضاء  نظام  يف  الطفل  حقوق  بشأن   )2019(  24 رقم  العام  التعليق  الطفل،  حقوق  )99(  لجنة 

)CRC/C/GC/24(، الفقرات 101-97.
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دال-  االحتجاز ألسباب أمنية يف النزاع املسلح

انتهاء  حتى  حرب  كأرسى  الخصم  مقاتيل  باحتجاز  للدول  اإلنساني  الدويل  القانون  يسمح  الدولية،  النزاعات  يف 

الجرائم  ذلك  )بما يف  الوطني  الجنائي  للقانون  املدنيون خاضعني  آنفاً، يظل  ذُكر  الفعلية. وكما  القتالية  األعمال 

املتصلة باألمن الوطني( يف هذه النزاعات، بما يف ذلك يف حاالت االحتالل. ولذلك، يجوز إلقاء القبض عىل املدنيني 

حقوق  وقانون  الجنائية  اإلجراءات  بضمانات  رهناً  ومحاكمتهم،  لهم  جنائية  تهم  توجيه  انتظار  يف  واحتجازهم 

اإلنسان )بما يف ذلك املراجعة القضائية لالحتجاز( واملحاكمة العادلة أمام محاكم نظامية مستقلة.

األدوات  

بموجب  العدائية  األعمال  يف  املبارشة  املشاركة  ملفهوم  تفسريي  دليل  األحمر،  للصليب  الدولية  •  اللجنة 
.)https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/747( )2009( القانون اإلنساني الدويل

•  تقرير الفريق العامل املعنى بمسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة 
.)A/70/330( حق الشعوب يف تقرير املصري

 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, ”Foreign  •
.Fighters under International Law“, Academy Briefing No. 7 )October 2014(

 Operational guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration  •
.Standards )2014( )https://digitallibrary.un.org/record/589201?ln=en(

 African Union, Disarmament, Demobilization and Reintegration Capacity  •
Program, Foreign fighters operational guideline )2018( )http://www.peaceau.

.org/en/page/68-disarmament-demobilization-and-reintegration-ddr(

 Organization for Security and Cooperation in Europe )OSCE(, Office for  •
 Democratic Institutions and Human Right, Guidelines for Addressing the Threats
 and Challenges of ”Foreign Terrorist Fighters“ within a Human Rights Framework

.)2018( )www.osce.org/odihr/393503(

األطفال  قضاء  نظام  يف  الطفل  حقوق  بشأن   )2019(  24 رقم  العام  التعليق  الطفل،  حقوق  •  لجنة 
جماعات  جنَّدتهم  الذين  األطفال  بشأن  إرشادات   101-97 الفقرات  تقدِّم   :)CRC/C/GC/24(

مصنَّفة عىل أنها إرهابية.

اإلرهابية  الجماعات  وتستغلهم  تجندهم  الذين  األطفال  بشأن  دليل  والجريمة،  املخدرات  •  مكتب 
https://( )والجماعات املتطرفة العنيفة: دور نظام العدالة، الفصول 1 )جيم( و2 )ألف( و3 )ألف
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/
Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_

.)Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf

•  مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، األطفال املترضرون من ظاهرة املقاتلني األجانب: كفالة اتباع نهج 
قائم عىل حقوق الطفل.

 Global Counterterrorism Forum, Neuchâtel Memorandum on Good Practices for  •
.)www.thegctf.org/ :انظر( Juvenile Justice in a Counterterrorism Context )2015(

املبادئ  إىل  اإلرهاب، إضافة  1373 )2001( بشأن مكافحة  بالقرار  املنشأة عمالً  األمن  •  لجنة مجلس 
.)S/2018/1177( )التوجيهية املتعلقة باملقاتلني اإلرهابيني األجانب )مبادئ مدريد التوجيهية

)“مبادئ  املسلحة  الجماعات  أو  املسلحة  بالقوات  املرتبطني  األطفال  بشأن  توجيهية  ومبادئ  •  قواعد 
باريس”( )2007(.

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf
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وبصورة استثنائية، وكمالذ أخري، يمكن أيضاً اعتقال املدنيني إداريًّا إذا “اقتىض ذلك بصورة مطلقة” أمن الدولة، 

أن تكون من بني هذه األسباب نية شخص  أمنية قهرية”.)100( ويمكن  املحتلة تحديداً( “ألسباب  أو )يف األرايض 

املشاركة يف أعمال قتالية، أو مشاركته سابقاً أو انخراطه بشكل آخر يف أنشطة لدعم جيشه أو قوات املقاومة )مثل 

املشاركة غري املبارشة يف األعمال القتالية(.

التدابري.)101(  اتخاذ هذه  إىل  أدت  التي  بلغة يفهمونها، باألسباب  إبالغ هؤالء األشخاص عىل وجه الرسعة،  ويجب 

وال يمكن احتجاز املدنيني إالَّ إذا ظلوا يمثلون خطراً. ويجب “إطالق رساح هؤالء األشخاص يف أقرب وقت ممكن 

وعىل أية حال بمجرد زوال الظروف التي برَّرت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم“)102( ما لم يكونوا خاضعني 

النظر واملراجعة  للمالحقة القضائية. ويجب أن تخضع قرارات االحتجاز إلجراءات قانونية،)103( وللحق يف إعادة 

ة )ولكن ليس بالرضورة محكمة(.)104( ويجب أن يعاَمل  الدورية )كل ستة أشهر عىل األقل( من قبل هيئة مختصَّ
املحتجزون دائماً معاملة إنسانية أثناء االحتجاز.)105(

بني  املشرتكة   3 املادة  تأذن  وال  “املقاتلني”.  بشأن  الحرب  أرسى  وضع  يوجد  ال  الدولية،  غري  النزاعات  ويف 

وتنطوي  تحكمه.)107(  التي  اإلجراءات  أو  االحتجاز  أسباب  د  تحدِّ أو  باالحتجاز)106(  رصاحة  جنيف  اتفاقيات 

النزاعات. وتختلف  بأنَّ االحتجاز يحدث يف هذه  إقرار ضمني  إنسانية عىل  ضماناتها بمحاكمة عادلة ومعاملة 

باالحتجاز أو يرتك للقانون الوطني تنظيم أسبابه  اآلراء حول ما إذا كان القانون الدويل اإلنساني يأذن ضمناً 
وإجراءاته.)108(

ع أن تكون ألطراف النزاع املسلح سلطة متأصلة بشأن االحتجاز )بما يف  ويمكن القول إنَّ املادة 3 املشرتكة تتوقَّ

اللجنة  وترى  تعسفيًّا.)110(  االحتجاز  يكون  أالَّ  عىل  العريف  اإلنساني  الدويل  القانون  وينصُّ  االعتقال(.)109(  ذلك 

الدولية للصليب األحمر أنَّ املعيار القانوني األدنى لتربير االحتجاز هو أنه يجب أن يكون رضوريًّا “ألسباب أمنية 

حتمية”،)111( وهو مرآة لالختبار يف النزاع املسلح الدويل بشأن اعتقال املدنيني.

وبالطبع، يجوز يف النزاعات الدولية احتجاز املدنيني أو املقاتلني لغرض املالحقة الجنائية عىل الجرائم بموجب 

القانون الوطني )بما يف ذلك جرائم الحرب أو غريها من الجرائم الدولية(. غري أنه يجوز، خارج إطار اإلجراءات 

الجنائية، احتجاز األشخاص بموجب القانون الوطني ألسباب أمنية مختلفة: بصفتهم أعضاء يف جماعات مسلحة 

يؤدون وظيفة قتالية مستمرة؛ أو بسبب مشاركتهم يف أعمال قتالية يف املايض؛ أو بسبب أنشطة خطرية أخرى 

)ومنها املشاركة “غري املبارشة” يف األعمال القتالية(.

)100(  اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املادتان 42 و78، عىل التوايل.

)101(  الربوتوكول األول، املادة 75 )3(.

)102(  املرجع نفسه.

)103(  اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، املادة 78.

)104(  املرجع نفسه، املادتان 43 و78.

)105(  املرجع نفسه، املادة 27؛ والربوتوكول األول، املادة 75. انظر أيضاً العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، مرفق 

قرار الجمعية العامة 2200 )د-21(، املادتني 7 و10.

 Royal Courts of Justice )England and Wales High Court, Queen‘s Bench Division(, Serdar )106(  انظر 

.Mohammed v. Ministry of Defence, case No. HQ12X03367, judgment, 2 May 2014

.ICRC, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention )article 3(, para. 720  )107(

.ICRC, ”Internment in armed conflict: Basic rules and challenges“ )2014(, p. 7املرجع نفسه، الفقرة 727؛ و  )108(

.ICRC, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention )article 3(, para. 728  )109(

 ICRC, Henckaerts, J.M, and Doswald-Beck, Louise, Customary International Humanitarian Law,  )110( 

.Vol. I: Rules )2005(, rule 99

.ICRC, Commentary of 2016 to the First Geneva Convention )article 3(, para. 721  )111(
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وكما نوقش يف الفصل األول من هذه النميطة، ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان تزامنيًّا يف النزاعات املسلحة. 

وينصُّ قانون حقوق اإلنسان)112( عىل أنَّ أيَّ احتجاز أمني يف نزاع غري دويل يجب أن يكون:

•   مسموحاً به بموجب القانون؛ 	

•   مستنداً إىل معايري قانونية محدَّدة ودقيقة بما فيه الكفاية؛ 	

•   رضوريًّا للغاية ألسباب أمنية )بما يف ذلك أنَّ الوسائل األقل اقتحاماً لن تكون فعالة(؛ 	

•   متناسباً مع الهدف األمني املرشوع؛ 	

•   غري تمييزي؛ 	

•   خاضعاً ملراجعة قضائية مستقلة وفعالة. 	

ومن املثري للجدل ما إذا كان يمكن تعليق املراجعة القضائية لالحتجاز يف نزاع مسلح غري دويل،)113( عندما يؤخذ يف 

االعتبار أنه يمكن يف النزاعات الدولية التحكُّم إداريًّا يف االحتجاز األمني للمدنيني دون مراجعة قضائية. وتشمل 
املمارسات الجيِّدة املوىَص بها فيما يتعلق باستعراض االعتقال الحقوق التالية:)114(

الحق يف أن يبلَّغ الشخص فوراً، بلغة يفهمها، بأسباب االعتقال، بتفصيل كاف حتى يتسنى الطعن يف القرار؛ 	• 	

الحق يف مراجعة فعالة ملرشوعية االحتجاز، بأقل تأخري ممكن، من قبل هيئة مستقلة ونزيهة؛ 	• 	

الحق يف الحصول عىل املساعدة القانونية؛ 	• 	

الحق يف حضور اإلجراءات شخصيًّا؛ 	• 	

الحق يف املراجعة الدورية ملرشوعية استمرار االحتجاز. 	• 	

ومع أنَّ قرارات مجلس األمن يمكن أن تشكِّل مصدراً آخر للسلطة القانونية بشأن االحتجاز يف النزاعات غري الدولية، 

فإنَّ ضمانات حقوق اإلنسان تظلُّ سارية.)115( 

التي  املشرتكة،   3 املادة  املنصوص عليها يف  اإلنسانية  املتطلبات  دائماً  الوطنية  االحتجاز  أن تحرتم قوانني  ويجب 

تشمل عدم التمييز واملعاملة اإلنسانية والرعاية الطبية.

 ،35 العام رقم  التعليق  اإلنسان،  املعنية بحقوق  واللجنة   ،9 املادة  املدنية والسياسية،  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  )112(  انظر 

CCPR/C/GC/35، الفقرات 66-64.

.ICRC, Internment in Armed Conflict: Basic Rules and Challenges )2014(, p. 7  )113(

 Pejic, Jelena,”Procedural principles and safeguards for internment/administrative detention in armed  )114(

conflict and other situations of violence“ )2005( )https://international-review.icrc.org/articles/procedural-
للصليب  الدولية  اللجنة  به  principles-and-safeguards-internmentadministrative-detention-armed-conflict(، استشهدت 
https://ihl-databases.icrc.( 724-722 الفقرات ،)األحمر، بعد املوافقة، يف تعليقها لعام 2016 عىل اتفاقية جنيف األوىل )املادة 3

.)org/ihl/full/GCI-commentaryArt3

 Al-Jedda v. United Kingdom, European Court of Human Rights, Grand Chamber, Application  )115( 

.No. 27021/08, Judgement, 7 July 2011

https://international-review.icrc.org/articles/procedural-principles-and-safeguards-internmentadministrative-detention-armed-conflict
https://international-review.icrc.org/articles/procedural-principles-and-safeguards-internmentadministrative-detention-armed-conflict
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
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العالقة بني القانون الدويل اإلنساني واإلطار القانوني ملكافحة اإلرهاب هاء- 

ال توجد قاعدة عامة للقانون الدويل اإلنساني أو للقانون الدويل تستبعد التطبيق املتزامن لقوانني مكافحة اإلرهاب 

يف النزاعات املسلحة. فباإلضافة إىل القوانني التي تجرِّم انتهاكات القانون الدويل اإلنساني، يجوز تطبيق القانون 

الجنائي الوطني الذي يجرِّم أعمال اإلرهاب عىل بعض األعمال اإلرهابية يف النزاعات املسلحة:

سلطة  تصدرها  التي  الترشيعات  وكذلك  املحتلة،  لألرايض  الجنائي  القانون  يظل  الدولية،  النزاعات  •  ففي   
االحتالل ضمن الحدود التي يحدِّدها القانون الدويل اإلنساني، منطبقة عىل من يصنَّفون عىل أنهم مدنيون 

)حتى لو شاركوا يف األعمال القتالية(؛)116(

القانون الجنائي الوطني للدولة الطرف، وبالتايل يمكن تحميل  الدولية، ينطبق  النزاعات املسلحة غري  •  ويف   
الوطني، حتى يف  أو غريه من جرائم األمن  الجنائية عىل اإلرهاب  الدول املسؤولية  الفاعلة من غري  الجهات 

الحاالت التي ال يشكِّل فيها سلوكها انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساني؛)117(

•  ويف النزاعات غري الدولية يف إقليم دولة أخرى، يجوز تطبيق القانون الجنائي الوطني لكل من الدولة اإلقليمية   
ع االختصاص القضائي إىل خارج الحدود اإلقليمية(. والدولة املحاربة األجنبية )إذا ُوسِّ

وتمثِّل أعمال العنف التي تمتثل للقانون الدويل اإلنساني يف النزاعات املسلحة وأعمال اإلرهاب شكلني مختلفني من 

أشكال العنف يحكمهما إطاران قانونيان مختلفان، عىل الرغم من أنَّ الجرائم الوطنية تطمس الحدود يف بعض 

األحيان. وينبغي النظر يف عدد من املسائل عند دراسة العالقة بني النظامني.

فمع أنَّ القانون الدويل اإلنساني يحظر من قبُل الكثري من أنماط السلوك اإلرهابي، إالَّ أنَّ تطبيقه بشكل يتزامن مع 

ملكافحة  الوطني  القانون  يجرِّم  أن  يمكن  فأوَّالً،  مزايا عملية.  له  تكون  أن  يمكن  اإلرهاب  قانون مكافحة  تطبيق 

اإلرهاب سلوكاً إضافيًّا، وهو ما ال يفعله القانون الدويل اإلنساني، ومن ذلك مثالً تعريض الجمهور للخطر )دون 

إصابة الناس( أو إلحاق الرضر بالبيئة أو الجرائم املتصلة باألمن يف األرايض املحتلة أو يف النزاعات املسلحة غري 

قبيل  أفعال تحضريية من  الوطني عىل تجريم  القانون  ينصُّ  ما  اإلنساني، كثرياً  الدويل  للقانون  الدولية. وخالفاً 

حيازة أشياء خطرية بقصد إرهابي )قبل محاولة ارتكاب جريمة(، أو توفري تدريب إرهابي أو تلقي ذلك التدريب 

أو ارتكاب جرائم لها صلة بالتنظيمات اإلرهابية )مثل التمويل والتجنيد والعضوية والدعم والتدريب، وما إىل ذلك(. 

اإلرهابية  املؤامرات  إلحباط  وقائي  نحو  عىل  الجنائية  العدالة  استعمال  يتيح  أن  األفعال  هذه  تجريم  شأن  فمن 

ومحاسبة املسؤولني عنها قبل وقوع الهجوم وإزهاق األرواح.

ثانياً، تفرض االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب وقرارات مجلس األمن عىل الدول التزامات باتخاذ إجراءات لقمع 

“التسليم  لواجب  اإلنساني. وال تخضع  الدويل  القانون  مما يفرضه  وأكثر تحديداً  نطاقاً  أوسع  اإلرهابية  الجرائم 

املسلحة  النزاعات  يف  اإلنساني  الدويل  للقانون  الجسيمة”  “االنتهاكات  إالَّ  املتبادلة  املساعدة  وتوفري  أو املحاكمة” 

الدولية، وليس جرائم الحرب األخرى يف النزاعات الدولية أو أيُّ جرائم حرب يف النزاعات غري الدولية. وخالفاً لذلك، 

ا املحاكمة وتوفري املساعدة املتبادلة فيما يتعلق بجميع الجرائم بموجب االتفاقيات  ا التسليم وإمَّ يجب عىل الدول إمَّ

التحضريية(  الجرائم  ذلك  )بما يف  اإلرهابية  باألعمال  يتعلق  فيما  اإلرهاب، وكذلك  الدولية ملكافحة  والربوتوكوالت 
بموجب قرار مجلس األمن 1373 )2001(.)118(

)116(  انظر اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 64.

 Saul, Ben, ”Terrorism and international humanitarian law“, in Research Handbook on International  )117(

.Law and Terrorism )Saul, Ben, ed.( )Edwin Elgar Publishers, 2014(, p. 228

)118(  يطلب مجلس األمن يف قراره 1373 )2001( من الدول أن “تقدِّم إىل العدالة” هؤالء األشخاص، وهو ما ُفرسِّ فيما بعد بأنه 

يفرض التزاماً “بالتسليم أو املحاكمة”؛ انظر أيضاً قرار املجلس 1456 )2003(، الفقرة 3، وقرار املجلس 1566 )2004(، الفقرة 2.
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اإلنساني.  الدويل  القانون  يفرضه  ا  ممَّ الجرائم  ملنع  تحديداً  أكثر  واجبات  اإلرهاب  مكافحة  قانون  يفرض  ثالثاً، 

التحضري” داخل  املمكنة عمليًّا ملنع  التدابري  اتخاذ “جميع  الدول  اتفاقيات مكافحة اإلرهاب، يجب عىل  وبموجب 

أراضيها الرتكاب جرائم داخل أراضيها أو خارجها، وتبادل املعلومات وتنسيق التدابري اإلدارية وغريها من التدابري 

لذلك، فإنَّ  1373 )2001(.)119( وخالفاً  األمن  لة يف قرار مجلس  التزامات وقائية مفصَّ أيضاً  الجرائم. وترد  ملنع 

“وتكفل  اإلنساني  الدويل  القانون  الدول  “تحرتم”  أن  وهو  تفصيالً  أقلَّ  واجباً  ن  يتضمَّ اإلنساني  الدويل  القانون 
احرتامه”.)120(

ن القوانني الوطنية ملكافحة اإلرهاب سلطات قوية وخاصة إلنفاذ القانون، بما يف ذلك يف  ويف كثري من األحيان، تتضمَّ

مرحلتي التحقيق واملحاكمة، وهذا قد يجعلها أكثر جاذبية من قانون جرائم الحرب كوسيلة للتعامل مع مرتكبي 

الجرائم اإلرهابية.

االستبعادات بموجب الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب  -1

تستبعد بعض الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب، وليس كلها،)121( الجهات العسكرية الفاعلة أو أنواعاً معيَّنة من 

السلوك يف النزاعات املسلحة من نطاق تطبيقها، وإن كانت طبيعة االستبعادات تتفاوت بني الصكوك. ففي املعاهدات 

املتعلقة بالجرائم التي تستهدف سالمة الطريان، ال تشمل االتفاقيات ذات الصلة األعمال التي تستهدف الطائرات 

اتفاقيات  يف  مماثل  استثناء  وهناك  الحرب.)122(  أو  السلم  يف  سواء  الرشطة،  طائرات  أو  الجمركية  أو  العسكرية 

ن  السالمة البحرية بشأن السفن الحربية أو سفن املساعدة العسكرية أو سفن الرشطة أو الجمارك.)123( كما تتضمَّ

يتعلق  فيما  استثناءات  البالستيكية(  املتفجرات  )اتفاقية  كشفها  بغرض  البالستيكية  رات  املتفجِّ تمييز  اتفاقية 
باألغراض العسكرية أو أغراض الرشطة.)124(

ن بعض االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بمنع اإلرهاب وقمعه، ومنها االتفاقية الدولية لقمع الهجمات  •  تتضمَّ  
اإلرهابية بالقنابل لعام 1997 )اتفاقية التفجريات اإلرهابية(، استبعاداً رصيحاً ل  “أنشطة القوات املسلحة 

خالل رصاع مسلح، حسبما يُفَهم من تلك التعابري يف إطار القانون اإلنساني الدويل، باعتباره القانون الذي 

ينظمها”.)125( فهذه الحاالت مرتوكة للقانون الدويل اإلنساني )وللقانون الدويل لحقوق اإلنسان عند انطباقه( 

لكي ينظمها. ويُفَهم من مصطلح “القوات املسلحة” أنه يشمل القوات املسلحة التابعة وغري التابعة للدولة. 

غري أنه ال يشمل األفراد الذين يشاركون يف القتال ولكنهم ليسوا أعضاء يف جماعة مسلحة منظمة.

اإلرهابية( األعمال  )منع  و)ب(  اإلرهاب(  دعم  عن  )االمتناع  )أ(   2 الفرعية  الفقرات   ،)2001(  1373 األمن  مجلس   )119(  قرار 

 و)ج( )حرمان اإلرهابيني من املالذ اآلمن( و)د( )منع استخدام األرايض ألغراض اإلرهاب( و)ز( )منع تحركات اإلرهابيني(.

)120(  اتفاقيات جنيف لعام 1949، املادة 1 املشرتكة.

املوظفون  فيهم  بما  دولية،  بحماية  املتمتعني  األشخاص  ضد  املرتكبة  الجرائم  وقمع  منع  اتفاقية  تجرِّم  املثال،  سبيل  )121(  عىل 

 3166 الدبلوماسيون )1973(، االعتداءات عىل الدبلوماسيني من جانب أيِّ شخص، بما يف ذلك القوات املسلحة )قرار الجمعية العامة 
)د-28((.

)122(  االتفاقية املتعلقة بالجرائم وبعض األعمال األخرى املرتكبة عىل متن الطائرات )اتفاقية طوكيو(، 1963، املادة 1 )4(؛ واتفاقية 

3 )2(؛ واتفاقية قمع األعمال غري املرشوعة  املادة   ،1970 )اتفاقية الهاي بشأن االختطاف(،  الطائرات  قمع االستيالء غري املرشوع عىل 
هة ضد سالمة الطريان املدني )اتفاقية مونرتيال(، 1971، املادة 4؛ واالتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب )اتفاقية تمويل اإلرهاب(،  املوجَّ

1999، املادة 2 )1( )ب(.

هة ضد سالمة املالحة البحرية )اتفاقية روما(، 1988، املادة 2. )123(  اتفاقية قمع األعمال غري املرشوعة املوجَّ

)124(  االتفاقية بشأن تمييز املتفجرات البالستيكية بغرض كشفها )اتفاقية املتفجرات البالستيكية(، 1991، املواد 3 )2( و4 )2(-)4(.

لقمع  الدولية  واالتفاقية  )2(؛   4 املادة   ،2005 النووي(،  اإلرهاب  )اتفاقية  النووي  اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  )125(  االتفاقية 

الهجمات اإلرهابية بالقنابل )اتفاقية التفجريات اإلرهابية(، 1997، املادة 19 )2(؛ وبروتوكول عام 2005 امللحق باتفاقية روما لعام 1988 
)أُضيفت فيه املادة 2 مكرَّراً )2((، املادة 3؛ وتعديل عام 2005 التفاقية الحماية املادية للمواد النووية )1980(، الذي أُدرجت بموجبه 

املادة 2 )4( )ب(.
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•  وال تشمل االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب سوى األعمال املرتكبة ضد املدنيني أو غريهم من األشخاص   
الذين ال يشاركون بنشاط يف نزاع مسلح،)126( وبالتايل فهي تستبعد الهجمات عىل املقاتلني أو غريهم ممن 

يشاركون مبارشة يف األعمال القتالية.

عند  السلم(  وقت  )يف  الحكومية  العسكرية  القوات  ألنشطة  آخر  استثناء  األخرية  املعاهدات  بعض  •  وتشمل   
ممارسة مهامها الرسمية.)127( ويمكن أن تشمل املهام الرسمية أنشطة يف املناطق املتأثرة بالنزاعات، مثل 

عمليات األمم املتحدة لحفظ السالم، واإلغاثة اإلنسانية، وعمليات اإلجالء يف حاالت الطوارئ، وإنفاذ القانون 

تستخدم  التي  الحكومية  العسكرية  القوات  فإنَّ  املثال،  سبيل  عىل  وهكذا،  املدنيني.  بالسكان  يتعلق  فيما 

املتفجرات لدخول مبنى إلنقاذ الرهائن لن تكون مسؤولة بموجب اتفاقية التفجريات اإلرهابية لعام 1997.

د األحكام التي تستثني أنشطة القوات املسلحة لألطراف املتحاربة )الجماعات املسلحة الحكومية وغري  •  وتحدِّ  
الحكومية عىل حد سواء( أثناء النزاع املسلح نطاق تطبيق كل اتفاقية. وبعبارة أخرى، ال يُطلب من الدول 

إالَّ تجريم السلوك املذكور غري املشمول بأحكام االستثناء من نطاق االنطباق والتعاون عرب الوطني بشأنه. 

ا الجرائم الوطنية التي تذهب إىل أبعد من ذلك فهي لن تجني فوائد التعاون عرب الحدود الوطنية )بما يف  أمَّ

ذلك تسليم املجرمني واملساعدة املتبادلة( بموجب املعاهدات.

املشاكل املنبثقة من التطبيق املتزامن للقانون الدويل اإلنساني وقوانني مكافحة اإلرهاب  -2

ما انفك مجلس األمن، منذ اعتماد قراره 1373 )2001(،)128( يطلب من الدول تجريم “األعمال اإلرهابية” وتقديم 

املتورطني فيها إىل العدالة، عىل الرغم من أنه لم يحدِّد رصاحة “األعمال اإلرهابية” أو كيفية ارتباط هذه الجرائم 

بالقانون الدويل اإلنساني. ومن الناحية العملية، يفهم املجلس جزئيًّا أنَّ األعمال اإلرهابية تعني األفعال املجرَّمة يف 

االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها.)129( وكما نوقش آنفاً، تتناول بعض االتفاقيات 

كيفية ارتباطها بالقانون الدويل اإلنساني.

وقد عرَّفت دول عديدة أيضاً األعمال اإلرهابية عىل نحو أوسع أو أكثر تعميماً. ومن الناحية العملية، تقيِّم اآلليتان 

املعنيتان الرصد التابعتان ملجلس األمن)130( ما إذا كانت هذه القوانني تمتثل ملبدأ الرشعية من مبادئ حقوق اإلنسان، 

ع نطاق مسؤوليته الجنائية. لضمان تعريف الجرائم اإلرهابية بدقة كافية حتى يتسنى للشخص أن يتوقَّ

ر “تعريفاً عمليًّا” لألعمال اإلرهابية يمكن  كما أنَّ قرار مجلس األمن 1566 )2004( له صلة بهذه املسألة ألنه يوفِّ

األفعال  عىل  اإلرهابية  الجرائم  التعريف  ذلك  ويَقرص  به.  بالعمل  ُملَزمة  تكن  لم  وإن  األعضاء،  الدول  يُرشد  أن 

أخذ  أو  البالغة،  الجسدية  اإلصابة  أو  املوت  يف  التسبُّب  بنيَّة  املدنيني  ضد  تُرتَكب  التي  األفعال  ومنها  اإلجرامية، 

الرهائن، وهي أفعال مجرَّمة من قبُل يف اتفاقيات مكافحة اإلرهاب، والتي تُرتَكب بهدف إثارة حالة من الرعب يف 

حكومة  إرغام  أو  السكان  تخويف  أجل  من  معيَّنني  أشخاص  أو  األشخاص  من  مجموعة  أو  الجمهور  صفوف 

تحديداً،  اإلنساني  الدويل  القانون  يتناول  ال  التعريف  أنَّ  كما  عنه.  االمتناع  أو  بعمل  القيام  عىل  دولية  أو منظمة 

إالَّ بقدر ما تفعل ذلك معاهدات مكافحة اإلرهاب.

)126(  االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب، املادة 2 )1( )ب(.

لة بموجب بروتوكول بيجني لعام 2010، املادة 3 مكرَّراً؛ واتفاقية  )127(  اتفاقية الهاي بشأن االختطاف لعام 1970، بصيغتها املعدَّ

التفجريات اإلرهابية  4 )2(؛ واتفاقية  املادة   ،2005 النووي لعام  3 و4؛ واتفاقية اإلرهاب  املادتان   ،1991 البالستيكية لعام  املتفجرات 
لعام 1997، املادة 19 )2(؛ وبروتوكول عام 2005 امللحق باتفاقية روما لعام 1988 )أُضيفت بموجبه املادة 2 مكرَّراً )2((، املادة 3؛ 

وتعديل عام 2005 التفاقية الحماية املادية للمواد النووية )1980( الذي أدرجت بموجبه املادة 2 )4( )ب(.

)128(  انظر قرار مجلس األمن 2396 )2017(، الفقرة 17.

األخرى  والقرارات   )2001(  1373 األمن  مجلس  قرار  لتنفيذ  التقني  الدليل  اإلرهاب،  مكافحة  للجنة  التنفيذية  )129(  املديرية 

املتصلة به، S/2017/716، املرفق، الصفحتان 42 و43.

)130(  لجنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب.
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ذ الدول قراراته وفقاً اللتزاماتها بموجب قوانني من بينها القانون  وقد أكَّد مجلس األمن مراراً عىل وجوب أن تنفِّ
الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني.)131( ومن أجل االمتثال للقانون الدويل اإلنساني، يجب عىل الدول 
يف النزاعات الدولية أالَّ تُدرج يف عداد األعمال اإلرهابية أيَّ سلوك يستوجب حصانة املقاتلني،)132( أي، بعبارة أخرى، 

األعمال القتالية التي تقوم بها القوات املسلحة لدولة أخرى.

وبما أنه ال توجد حصانة للمقاتلني يف النزاعات املسلحة غري الدولية، ال يُحظر عىل الدول تجريم سلوك الجماعات 
املسلحة من غري الدول - سواء أكان ذلك السلوك متَّسقاً مع القانون الدويل اإلنساني أم ال. وهناك عدد من النُُّهج 

املختلفة اختالفاً كبرياً يف القوانني الوطنية إزاء التفاعل بني جرائم اإلرهاب والقانون الدويل اإلنساني.

الدويل  القانون  التي يحكمها  املسلح،  النزاع  املسلحة خالل فرتات  القوات  القوانني تستبعد “أنشطة  	فبعض  	• 	
ا إذا كانت هذه األعمال متَّسقة مع القانون الدويل  اإلنساني“)133( ]اإلبراز بحروف مائلة مضاف[، بغض النظر عمَّ
بالجرائم  يتعلق  فيما  األوروبي  االتحاد  األعضاء يف  ال  27  الدول  تتَّبعه  الذي  النهج  ال. وهذا هو  أم  اإلنساني 
اإلرهابية يف االتحاد األوروبي. فاالتحاد األوروبي يرتك هذه األفعال برمتها لنظر القانون الدويل اإلنساني )بما يف 

صاً الذي يتالءم مع ظروف النزاع املسلح؛ ذلك املسؤوليات عن جرائم الحرب( باعتباره القانون األكثر تخصُّ

الدويل  للقانون  “موافقة”  تكون  أن  عىل  املسلحة  النزاعات  يف  املرتكبة  األفعال  القوانني  بعض  	وتستبعد  	• 	
األعمال  فإنَّ  عليه،  وبناء  والسويرسي.)134(  والنيوزيلندي  الكندي  القانون  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  اإلنساني. 
القتالية التي ال ينتهك بها أعضاء الجماعات املسلحة من غري الدول القانون الدويل اإلنساني ال يمكن اعتبارها 
جرائم إرهابية، يف حني أنَّ انتهاكات القانون الدويل اإلنساني يمكن أن تُعترَب كذلك )بل إنها يمكن أن تشكِّل 

أيضاً، إذا كانت خطرية، جرائم حرب بموجب القانون الدويل اإلنساني(؛)135(

األعمال  تجرِّم  فإنها  وبالتايل  اإلنساني،  الدويل  بالقانون  تتعلق  استثناءات  أيَّ  القوانني  بعض  ن  تتضمَّ 	وال  	• 	
اإلرهابية التي يرتكبها أعضاء الجماعات املسلحة من غري الدول حتى وإن امتثلت للقانون الدويل اإلنساني. 
ومن األمثلة عىل ذلك قوانني اململكة املتحدة)136( وأسرتاليا)137( وهولندا،)138( فضاًل عن قانون االتحاد األوروبي 

بشأن تمويل اإلرهاب.)139(

)131(  انظر قرارات مجلس األمن 2178 )2014( و2396 )2017( و2462 )2019(.

)132(  انظر القسم دال أعاله؛ ومع أنَّ االلتزامات املنبثقة من مجلس األمن يمكن أن تُبطل ما ال يتَّسق معها من التزامات منبثقة من 

املعاهدات الدولية األخرى بموجب املادة 301 من ميثاق األمم املتحدة، إالَّ أنَّ قراراته املتعلقة بمكافحة اإلرهاب ال تعربِّ بوضوح عن أيِّ نية 
إلبطال أحكام القانون الدويل اإلنساني يف أيِّ مجال من املجاالت.

 European Union directive of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework  )133(

 Belgian Criminal ً؛ انظر أيضاDecision 2002/475/ JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA, recital 37
 Code, article 141 bis; Chamber of Indictments of the Court of Appeal of Brussels, 8 March 2019; Republic of Italy
 v. TJ )aka Kumar( and 29 Others, Court of Naples, 23 June 2011; and The Prosecutor v. Selliaha/Liberation
Tigers of Tamil Eelam )LTTE(, District Court of The Hague, judgment of 21 October 2011 )http://www.

.internationalcrimesdatabase.org/Case/202/Selliaha-Liberation-Tigers-of-Tamil-Eelam-)LTTE(/(

)RSC 1985 c C-46( )Canada( sect. 83.01)1(  )134( Criminal Code؛ انظر أيضاً املادة 5 )4( من قانون قمع اإلرهاب 

لعام 2002 )نيوزيلندا(، والقانون الجنائي السويرسي لعام 1937، املادة 260 مكرَّراً رابعاً 1 )فيما يتعلق بجرائم تمويل اإلرهاب فقط(.

)135(  ليست جميع انتهاكات القانون الدويل اإلنساني جرائم حرب تستوجب املسؤولية الجنائية الفردية.

 Terrorism Act 2000 )United؛ وR v. Mohammed Gul )2013( United Kingdom, Supreme Court 64 انظر  )136(

.Kingdom( sect. 1

.Criminal Code 1995 )Australia( sect. 100.1  )137(

 Dutch Supreme Court, Judgment of 7 May 2004 )ECLI: NL: HR: AF6988(, paras. 3.3.7 and 3.3.8;  )138(

 Prosecutor v. Maher H, Case No 09/767116-14, District Court of The Hague, Judgment )1 December 2014(, para 3;
.and Prosecutor v. Imane B. et al., District Court of the Hague, Judgment of 10 December 2015, paras. 7.23–7.29

 Liberation Tigers of Tamil Eelam )LTTE( v. Council of the European Union, T-208/11, European  انظر  )139(

 Court of Justice, Judgment of the General Court )Sixth Chamber, Extended Composition( )16 October 2014(,
هة ضد أشخاص وكيانات  )EU Council Common Position 2001/931/CFSP( paras. 54–83  )بشأن تدابري تقييدية محدَّدة موجَّ
 Regulation )EC( No 2580/2001 و )OJ 2001 L 344, p. 93( 2001 بتاريخ 27 كانون األول/ديسمرب )معيَّنة بهدف مكافحة اإلرهاب
 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism

.))OJ 2001 L344, p.70(

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/202/Selliaha-Liberation-Tigers-of-Tamil-Eelam-(LTTE)
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/202/Selliaha-Liberation-Tigers-of-Tamil-Eelam-(LTTE)
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ومع أنه ال توجد حصانة للمقاتلني عىل العنف املرتكب يف النزاعات غري الدولية، حتى وإن كان ذلك يمتثل للقانون 

ع )ولكنها ال تُلزم( الدول عىل منح العفو عىل  الدويل اإلنساني، إالَّ أنَّ املادة 6 )5( من الربوتوكول اإلضايف الثاني تشجِّ

األعمال القتالية )التي تتَّسق مع القانون الدويل اإلنساني(:

ممكن  نطاق  أوسع  عىل  الشامل  العفو  ملنح   - العدائية  األعمال  انتهاء  لدى   - الحاكمة  السلطات    “تسعى 

لألشخاص الذين شاركوا يف النزاع املسلح أو الذين قيدت حريتهم ألسباب تتعلق بالنزاع املسلح سواء كانوا 

معتقلني أم محتجزين.”

وعىل الصعيد السياساتي، ال تنشأ صعوبة تُذكر عندما تكون جرائم اإلرهاب الوطنية مجرَّد تكرار أو تعزيز لجرائم 

الحرب القائمة بموجب القانون الدويل اإلنساني أو تقترص عىل حماية املدنيني )مثل تجريم تمويل الهجمات عىل 

املدنيني(. غري أنَّ األمر يُصبح أكثر إشكاالً عندما تَُضمُّ إىل عداد الجرائم أيضاً األفعال التي ال يحظرها القانون الدويل 

اإلنساني، ومنها مثالً الهجمات التي تشنُّها قوات مسلحة من غري الدول عىل أهداف عسكرية. فهذه القوانني يمكن 

أن تجرِّم فعالً األعمال الحربية التي تقوم بها الجماعات املسلحة من غري الدول باعتبارها إرهاباً، خاصة وأنَّ العديد 

عىل  تقترص  )وال  لإلرهاب  الوطنية  بالتعاريف  تفي  جماعات  أو  أشخاص  أيِّ  عىل  تنطبق  الوطنية  القوانني  من 

املنظمات املدرجة يف قائمة مجلس األمن(.

وقد حذَّرت اللجنة الدولية للصليب األحمر من الخلط بني القانون الدويل اإلنساني وقانون مكافحة اإلرهاب، مفيدة 
ما ييل:)140(

•  ال يحظر القانون الدويل اإلنساني شنَّ جماعات مسلحة من غري الدول هجمات عىل أهداف عسكرية. ومن ثمَّ،   
الدويل  القانون  يقوِّض  الوطني  الجنائي  القانون  بموجب  “إرهابية”  أنها  عىل  األعمال  هذه  تصنيف  فإنَّ 

د توازناً نوقش بعناية بني الرضورة العسكرية والحماية اإلنسانية؛ اإلنساني، الذي يُجسِّ

األفعال  عداد  يف  اإلنساني  الدويل  القانون  بموجب  للقانون  املخالفة  غري  األفعال  تصنيف  يؤدي  أن  	يمكن  	• 	
النزاعات  يف  اإلنساني  الدويل  للقانون  االمتثال  عن  الدول  غري  من  املسلحة  الجماعات  ثني  إىل  “اإلرهابية” 

غري الدولية؛

ح أن يؤدي تصنيف األعمال املرشوعة بموجب القانون الدويل اإلنساني يف عداد األفعال “اإلرهابية”  	من املرجَّ 	• 	
بالعفو(  )املتعلقة  جنيف  باتفاقيات  امللحق  الثاني  اإلضايف  الربوتوكول  من   )5(  6 املادة  تنفيذ  عرقلة  إىل 

وهو يمكن أن يؤدي باإلضافة إىل ذلك إىل عرقلة املفاوضات اإلنسانية أو مفاوضات السالم وتعقيد إمكانية 

تأهل األشخاص املرتبطني بالجماعات املسلحة لالستفادة من عمليات نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج.

ICRC, ”The applicability of IHL to terrorism and counterterrorism“, 2015, )www.icrc.org/en/  )140(

 document/applicability-ihl-terrorism-and-counterterrorism(; Pejic, Jelena, ”Armed Conflict and Terrorism“ in
 Ana Maria Salinas de Frias, Katja Samuel and Nigel White )eds.(, Counter-Terrorism: International Law and
 Practice )Oxford University Press, 2012(, pp. 171 and 177; and ICRC, ”Terrorism and International Law:
 Challenges and Responses: The Complementary Nature of Human Rights Law, International Humanitarian Law

.and Refugee Law“ )Geneva, 2002(

http://www.icrc.org/en/document/applicability-ihl-terrorism-and-counterterrorism
http://www.icrc.org/en/document/applicability-ihl-terrorism-and-counterterrorism
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األنشطة اإلنسانية وأنشطة مكافحة اإلرهاب واو- 

النزاعات املسلحة، تكتيس األنشطة اإلنسانية )ومنها اإلعانة أو املساعدة أو اإلغاثة أو الحماية( أهمية أساسية  يف 

لحماية أرواح املدنيني واالحتياجات األساسية وحقوق اإلنسان )بما يف ذلك الغذاء والرعاية الطبية واملعاملة اإلنسانية 

أثناء االحتجاز(. وتنصُّ صكوك القانون الدويل اإلنساني عىل إمكانية أن تضطلع بهذه األنشطة اإلنسانية منظمات 

الطبية  الرعاية  واملرىض  الجرحى  يتلقى  أن  ويجب  ومراقبتها.  املعنية  األطراف  بموافقة  رهناً  محايدة،  إنسانية 

الالزمة،)141( كما يجب حماية العاملني يف املجال الطبي والوحدات واألنشطة الطبية.)142( وبموجب القانون الدويل 

املدنيني  إىل  عرقلة  ودون  برسعة  املحايدة  اإلنسانية  اإلغاثة  بمرور  تسمح  أن  النزاع  أطراف  عىل  يجب  اإلنساني، 

)141(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 110.

)142(  املرجع نفسه، القواعد 30-25.

النشاط  

في المنطقة الجنوبية من البلد ألف، هناك نزاع مسلح بين الحكومة وجماعة مسلحة مصنَّفة باعتبارها كياناً 

ألف )ولكن ليس من قبل دولة مجاورة،  البلد  إليها  ينتمي  التي  اإلقليمية  الحكومة والمنظمة  ِقبل  إرهابيًّا من 

وهي البلد باء(.

رة. وقد نُشرت هذه األجهزة، التي هي  والسيد هاء عضو في الجماعة المسلحة وخبير في إعداد األجهزة المتفجِّ

المنطقة  ألف في  للبلد  المسلحة  القوات  الطريق وهي تستهدف مركبات  رة مرتجلة، على جانب  أجهزة متفجِّ

الجنوبية، مما أسفر عن مقتل عشرات الجنود. ويُزعم أيضاً أنَّ السيد هاء صنع أحزمة انتحارية كان يرتديها 

ذوا هجمات انتحارية استهدفت الجنود عند حواجز الطرق في المنطقة الجنوبية. رجال ونساء وأطفال نفَّ

راً. ويسعى البلد ألف إلى  وفرَّ السيد هاء من البلد ألف واختبأ في البلد باء، حيث تعرَّفت عليه السلطات مؤخَّ

بقرار مجلس  التسليم  ألف في طلب  البلد  ع  تذرَّ وقد  إرهابي”.  “القتل كعمل  بتهمة  هاء  السيد  إليه  يُسلَّم  أن 

1373 )2001(، وتحديداً بالحكم الذي ينصُّ على عدم توفير مالذ آمن لإلرهابيين وتقديم المتورطين  األمن 

عليها  صدَّق  التي   1997 لعام  اإلرهابية  التفجيرات  باتفاقية  ع  تذرَّ كما  العدالة،  إلى  إرهابية  أعمال  في 

كال البلدين.

ويعترض محامي السيد هاء مؤكداً أنه ينبغي رفض طلب التسليم على أساس أنَّ األفعال التي يُزَعم أنَّ السيد 

هاء ارتكبها ال يحظرها القانون الدولي اإلنساني الذي يحكم سير النزاعات المسلحة.

وبموجب إجراءات التسليم في البلد باء، يجب على المدَّعي العام أن يعرب عن رأي قانوني بشأن طلب التسليم.

↙		  ما هي المشورة القانونية التي يمكنك تقديمها إلى المدَّعي العام؟

النشاط  

اإلرهاب،  مكافحة  وقوانين  اإلنساني  الدولي  للقانون  المتزامن  االنطباق  بشأن  إضافي  نشاط  على  لالطِّالع 

يُرجى الرجوع إلى النشاط المعنون “التمييز بين األهداف العسكرية والمدنية” في القسم باء-1 أعاله.
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ل ذلك.)143( وباإلضافة إىل ذلك، يجب احرتام وحماية العاملني يف املجال  املحتاجني إليها، كما يجب عليها أن تسهِّ

اإلنساني واألعيان املستعملة يف األغراض اإلنسانية.

وتخضع هذه االلتزامات األساسية لتدابري رقابة معقولة: “بموجب القانون الدويل اإلنساني، فإنَّ االلتزام بالسماح 

ق من  بعمليات اإلغاثة وتيسريها ال يخلُّ يف حق الجهات الفاعلة ذات الصلة بمراقبتها عن طريق تدابري مثل التحقُّ

أنشطة  حرص/تقييد  أو…  لتوزيعها  تقنية  ترتيبات  تحديد  أو  املقدَّمة  للمساعدة  املتحيِّز  وغري  اإلنساني  الطابع 

العاملني يف مجال اإلغاثة يف حالة الرضورة العسكرية القهرية”.)144( وهذه التدابري يمكن أن تراقب طريقة التسليم 

ره دون مربِّر. أو توقيته أو ترشف عليهما، ولكنها ال يجوز أن تمنع التسليم أو تأخِّ

املتَّخذة ملنع وقمع تمويل األعمال اإلرهابية، سواء فيما  بالتدابري  الفاعلة يف املجال اإلنساني أيضاً  وتتأثَّر الجهات 

صة ملساعدة املدنيني املحتاجني  يتعلق باألدوات النقدية أو املالية أو السلع امللموسة )مثل األغذية( التي هي مخصَّ

أشار  الجماعات(. وكما  ِقبل هذه  اإلرهابية )بما يف ذلك بيعها من  الجماعات  إىل  ولكنها معرَّضة لخطر تحويلها 

املالية أو غريها من الخدمات للمنظمات اإلرهابية  2462 )2019(، فإنَّ “توفري الخدمات  مجلس األمن يف قراره 

بعمل  أية صلة  لذلك  يكن  لم  وإن  إرهابية، حتى  بأعمال  الضلوع  عىل  قدرتها/قدرتهم  يعزِّز  اإلرهابيني  وفرادى 

دة  إرهابي محدَّد”.)145( ويف القرار ذاته، حثَّ املجلس أيضاً “جميع الدول عىل تنفيذ املعايري الدولية الشاملة املجسَّ

بمكافحة غسل  تتعلق  والتي  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقُة  أصدرتها  التي  حة  املنقَّ األربعني  التوصيات  يف 

حة التي تطرَّقت إىل تخفيف املخاطر يف القطاع غري الربحي. األموال”،)146( بما يف ذلك التوصية 8 املنقَّ

ويف املمارسة العملية، أعرب العديد من الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني عن قلقها إزاء تأثري قوانني مكافحة 

اإلرهاب يف أنشطتها أثناء النزاع املسلح. ففي كثري من األحيان تضطر الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني إىل 

التفاوض مع جميع أطراف النزاع )بما فيها الجماعات اإلرهابية( للقيام بأنشطتها اإلنسانية، وهي تضطرُّ أحياناً 

إىل التنسيق مع الجماعات املسلحة من أجل إيصال اإلغاثة اإلنسانية إىل املدنيني املحتاجني الذين يعيشون يف مناطق 

خاضعة لسيطرة جهات فاعلة من غري الدول. وبصورة عامة، ال تحظر قوانني مكافحة اإلرهاب االتصال بالجهات 

ملكافحة  الوطنية  والسياسات  القوانني  بعض  أنَّ  غري  إنسانية.  ألغراض  معها  التعامل  أو  الدول  غري  من  الفاعلة 

اإلرهاب قيَّدت التعامل مع الجماعات املصنَّفة عىل أنها “إرهابية” بطرائق شتى، وهو ما ترد مناقشته أدناه.

فقد الحظت الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني أنَّ عملياتها تتأثر بطرائق عديدة، ومنها ما ييل:)147(

	سياسات الجهات املانحة بشأن “عدم االتصال”، التي تحظر عىل الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني  	• 	
)مثل وكاالت املعونة أو املنظمات غري الحكومية( التعامل مع الجماعات اإلرهابية، عىل سبيل املثال لتأمني 

وصول املوظفني يف مجال العمل اإلنساني أو سالمتهم، أو مرور إمدادات اإلغاثة؛

	رشوط التمويل التقييدية التي تضعها الجهات املانحة، والتي تشرتط عىل الجهات الفاعلة يف مجال العمل  	• 	
اإلنساني، بما يف ذلك رشكاؤها واملتعاقدون معها، أن تمارس يف عملياتها مختلف أنواع العناية الواجبة التي 

دة؛ هي مرهقة؛ أو التي تفرض متطلبات تدقيق ورصد معقَّ

)2(؛   70 املادة  األول،  والربوتوكول   .23 املادة   ،1949 لعام  الرابعة  اتفاقية جنيف  أيضاً  انظر  55؛  القاعدة  نفسه،  )143(  املرجع 

والربوتوكول الثاني، املادة 18؛ والنظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة 8 )2( )ب( ‘25’.

 ،32IC/15/11 )2015( ،املعارصة املسلحة  النزاعات  اإلنساني وتحديات  الدويل  القانون  األحمر،  للصليب  الدولية  )144(  اللجنة 

الصفحة 41.

)145(  انظر قرار مجلس األمن 2462 )2019(، الديباجة.

)146(  املرجع نفسه، الفقرة 4.

 Kate Mackintosh and Ingrid Macdonald, ”Counter-terrorism and Humanitarian Action“, Humanitarian  )147(

.Exchange, No. 58, July 2013, pp. 23 and 24
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	“تجنُّب املخاطر” من جانب املصارف والخدمات املالية، التي ترفض تقديم الخدمات، بما يف ذلك التحويالت،  	• 	
إىل املنظمات اإلنسانية لتقليل احتماالت وقوعها تحت طائلة القوانني املناهضة لتمويل اإلرهاب؛)148(

التعامالت مع الجماعات اإلرهابية، مثل توفري أيِّ تدريب أو دعم أو تمويل للجماعة، بغض  	تجريم بعض  	• 	
ا إذا كانت هذه األنشطة تساهم يف ارتكاب الجماعة لجرائم إرهابية أو تسعى إىل تحقيق أهداف  النظر عمَّ

إنسانية فقط.)149(

كما كان للتدابري التقييدية أثر يف املنظمات غري الحكومية والجهات الفاعلة يف املجتمع املدني التي تعمل يف مناطق 

النزاع، ومنها مثالً جماعات حقوق اإلنسان التي تعمل يف مجال املنارصة أو الرصد أو تقيصِّ الحقائق.

 Norwegian Refugee Council, Principles under Pressure: The Impact of Counterterrorism Measures  )148(

and Preventing/Countering Violent Extremism on Principled Humanitarian Action )2018(, p. 31 )www.nrc.
.no/resources/reports/principles-under-pressure/(

.Holder v. Humanitarian Law Project, 561 US )2010(, Nos. 08-1498 and 09-89, 21 June 2010 انظر  )149(

اإلرهاب اإلنسانية ومكافحة  األنشطة  النشاط  سيناريو بشأن 

اإلنسانية  االحتياجات  توفير  ومهمتها  ألف،  البلد  في  لة  مسجَّ ربحية  غير  خيرية  مؤسسة  هي  الحربية”  “اإلغاثة 
للمدنيين المتضرِّرين من النزاع المسلح. وقد أدَّى نزاع مسلح في البلد باء بين حكومة ذلك البلد وجماعة مسلحة 
)أدرجتها الحكومة في عداد المنظمات اإلرهابية( إلى تشريد 000 700 شخص. وقبلت حكومة البلد باء، التي تفتقر 
وأجرت  اإلنسانية.  اإلغاثة  تقديم  الحربية  اإلغاثة  مؤسسة  عرض  األساسية،  احتياجاتها  لتلبية  الالزمة  الموارد  إلى 
التي يسيطر عليها  120 مدني في األراضي   000 أنَّ  لالحتياجات ووجدت  الحربية تقييماً سريعاً  مؤسسة اإلغاثة 

ا. وقرَّرت تزويدهم بالمساعدات الغذائية واألدوية والرعاية الصحية الطارئة. المتمرِّدون هم مستضعفون جدًّ

وشرعت مؤسسة اإلغاثة الحربية في تقديم مساعداتها. وعند دخول قوافل اإلغاثة أراضي المتمرِّدين، قام المتمرِّدون 
في معظم األحيان عند نقاط التفتيش التي وضعوها بجباية “رسوم سير” كبيرة من سائقي الشاحنات، بزعم أنها 
أيِّ  إجراء  عدم  من  الرغم  على  الشاحنات،  سير  كثرة  بسبب  بالطرق  لحقت  التي  األضرار  إصالح  تكاليف  تغطي 
“لعدم  قليلة  مناسبات  في  األدوية  وُضبطت  التفتيش،  نقاط  عند  الشاحنات  ُفتِّشت  كما  اإلطالق.  على  إصالحات 
استيفائها معايير مراقبة الجودة”. وفي بعض األحيان، رأى موظفو مؤسسة اإلغاثة الحربية األدوية المصاَدرة تُباع 
السير وعلى حجز  على رسوم  المتمرِّدين  قادة  لدى  الحربية  اإلغاثة  ت مؤسسة  واحتجَّ المحلية.  القرى  أسواق  في 
األدوية، ولكنَّ الجواب كان “ال نعرف شيئاً”. واستمرَّت مؤسسة اإلغاثة الحربية في تقديم المساعدة. وفي أحيان 
كثيرة، جلبت الجماعة المسلحة أيضاً مقاتليها الجرحى إلى العيادات الطبية لمؤسسة اإلغاثة الحربية. وكان أطباء 
أشدَّ  إصابات  من  يعانون  المدنيون  المرضى  كان  لو  حتى  الفور،  على  يعالجونهم  األحيان  معظم  في  المؤسسة 

خطورة، حتى ال تُحدث الجماعة المسلحة أيَّ مشاكل.

ز كل شاحنة من  وسمع البلد باء شائعات مفادها أنَّ مؤسسة اإلغاثة الحربية تساند المتمرِّدين. وأصرَّ على أن تجهَّ
يتلقى  من  معاينة  من  الحكومة  تتمكن  حتى  المباشر  لإلرسال  فيديو  بكاميرا  الحربية  اإلغاثة  مؤسسة  شاحنات 
يعرِّض  ا  ممَّ للحكومة  جواسيس  بأنهم  سيتهمونهم  المتمردين  بأنَّ  الحربية  اإلغاثة  مؤسسة  ت  واحتجَّ المساعدة. 
د البلد باء أيضاً بمقاضاة أفراد مؤسسة اإلغاثة الحربية على جريمتي “تقديم الدعم إلى منظمة  موظفيها للخطر. وهدَّ
باء  البلد  أخبر  وأخيراً،  السير(.  رسوم  )لدفع  إرهابية”  منظمة  و“تمويل  الجرحى(  المتمرِّدين  )لعالج  إرهابية” 
التي  األراضي  بها في  تقوم  التي  اإلغاثة  ل وجهة نصف عمليات  أن تحوِّ بأنه يجب عليها  الحربية  اإلغاثة  مؤسسة 

يسيطر عليها المتمرِّدون لمساعدة المدنيين المحتاجين إلى المساعدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

يطلب منك مجلس إدارة مؤسسة اإلغاثة الحربية إسداء المشورة القانونية بشأن ما ينبغي لها أن تفعله لتتمكن من 
مواصلة تقديم المساعدات اإلنسانية في البلد باء وفقاً لمبادئ العمل اإلنساني مع تجنُّب تعريض أمن أفرادها للخطر 

وتجنُّب مخاطر المالحقة القضائية ومخاطر سحب المانحين للتمويل.
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االستثناءات اإلنسانية

مع أنَّ مجلس األمن أكَّد أنَّ مكافحة اإلرهاب يجب أن تمتثل للقانون الدويل )بما يف ذلك القانون الدويل اإلنساني 

اإلنسانية من  االستثناءات  لم ينصَّ رصاحة عىل  أنه  إالَّ  اإلنسانية،  األنشطة  الذي يحمي ضمناً  اإلنسان(،  وحقوق 

اإلرهاب،  بتمويل  املتعلق   ،)2019(  2462 قراره  يف  األمن،  فمجلس  اإلرهاب.  مكافحة  مجال  يف  الدول  التزامات 

)أ( طلب إىل الدول األعضاء أن تكفل امتثال جميع التدابري التي تتَّخذها ملكافحة اإلرهاب اللتزاماتها بموجب القانون 
الدويل، بما يف ذلك القانون الدويل اإلنساني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني؛)150( و)ب( حثَّ 

الدول، عند تصميم وتطبيق تدابري ملكافحة تمويل اإلرهاب، عىل مراعاة التأثري املحتمل لتلك التدابري عىل األنشطة 

اإلنسانية عىل وجه الحرص، بما يف ذلك األنشطة الطبية التي تضطلع بها الجهات الفاعلة املحايدة يف املجال اإلنساني، 
عىل نحو يتَّسق مع القانون الدويل اإلنساني.)151(

وقد كرَّر مجلس األمن هذا الكالم يف قراره 2482 )2019(، الذي ينطبق عىل تدابري مكافحة اإلرهاب بشكل عام، 

وليس فقط عىل تدابري قمع تمويل اإلرهاب. وحثَّ األمني العام أيضاً الدول “عىل أن تنظر يف العواقب اإلنسانية التي 

قد تنشأ عن مبادراتها القانونية ومبادراتها يف مجال السياسات، وأن تتجنَّب تطبيق تدابري يكون من شأنها تقييد 

لخدمة  املسلحة  الجماعات  إرشاك  سبيل  يف  تبذلها  التي  الجهود  يف  اإلنساني  املجال  يف  العاملة  الفاعلة  الجهات 
األغراض اإلنسانية”.)152(

ا  ويف مقابل ذلك، تنصُّ نظم الجزاءات التي فرضها مجلس األمن يف سياقات أخرى )مثل النزاع يف الصومال( نصًّ

رصيحاً عىل أنَّ الجزاءات ال ترسي “عىل دفع األموال أو توفري األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى الالزمة 

لضمان… إيصال املساعدة اإلنسانية التي تمسُّ الحاجة إليها يف الصومال يف الوقت املناسب”.)153( وحتى هذا الحكم 

ا، ألنه يقترص عىل املساعدة التي تقدِّمها وكاالت األمم املتحدة ورشكاؤها واملنظمات  انتقده البعض باعتباره ضيِّقاً جدًّ
التي لها مركز املراقب لدى األمم املتحدة.)154(

ومن األمثلة عىل املمارسات الجيِّدة قانون مكافحة اإلرهاب يف تشاد، الذي يستبعد من نطاقه “األنشطة ذات الطابع 

اإلنساني واملحايد حرصاً التي تضطلع بها املنظمات اإلنسانية املحايدة والنزيهة”.)155( ومن األمثلة األخرى قانون 

االتحاد األوروبي الذي يستبعد “توفري األنشطة اإلنسانية عىل يد منظمات إنسانية محايدة ومعرتف بها يف القانون 
الدويل، بما يف ذلك القانون الدويل اإلنساني”.)156(

أثر أنشطة مكافحة اإلرهاب يف العمل اإلنساني القائم عىل املبادئ  -1

يطرح تصنيف بعض الجماعات املسلحة بأنها “إرهابية” تحديات أمام العمل اإلنساني القائم عىل املبادئ. واملبادئ 

األربعة للعمل اإلنساني هي:

اإلنسانية )معالجة املعاناة أينما ُوجدت(؛ 	• 	

)150(  قرار مجلس األمن 2462 )2019(، الفقرة 6.

)151(  املرجع نفسه، الفقرة 24.

)152(  تقرير األمني العام عن حماية املدنيني يف النزاعات املسلحة، S/2010/579، الفقرة 57.

)153(  قرار مجلس األمن 2385 )2017(، الفقرة 33.

 Norwegian Refugee Council, ”Principles under Pressure: The Impact of Counterterrorism Measures  )154(

and Preventing/Countering Violent Extremism on Principled Humanitarian Action“ )2018(, p. 34 )www.nrc.
.no/resources/reports/principles-under-pressure/(

.Government of Chad, Law No. 003/PR/2020 on the suppression of acts of terrorism, article 1)4(  )155(

 EU Directive of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision  )156(

.2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA, OJ L 88/6, recital 38
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	الحياد )عدم االنحياز إىل أحد األطراف يف األعمال القتالية أو تفضيل بعض القضايا السياسية أو العرقية أو  	• 	
الدينية أو األيديولوجية عىل غريها(؛

النزاهة )العمل عىل أساس الحاجة ودون تمييز(؛ 	• 	

التي  أو غريها  العسكرية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  املخططات  االستقاللية عن  )الحفاظ عىل  	االستقالل  	• 	
تضعها الجهات الفاعلة األخرى(.)157(

ويجب عىل الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساني أن تحرتم هذه املبادئ يف تعاملها مع الجماعات اإلرهابية )مثالً بعدم 

دعمها أو تفضيلها لهذه الجماعات بطريقة متحيِّزة(، وعىل النحو ذاته يجب أالَّ تمسَّ قوانني الدولة وممارساتها يف 

ف وفقاً لهذه املبادئ. ويف املمارسة العملية، يمكن أن  مجال مكافحة اإلرهاب بقدرة املنظمات اإلنسانية عىل الترصُّ

يتسبَّب إلزام الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني بمسايرة أطر مكافحة اإلرهاب التي تضعها الدولة املضيفة 

أو الجهات املانحة يف دفع الجهات الفاعلة إىل انتهاك هذه املبادئ. كما أنَّ مشاركة الجهات الفاعلة يف مجال العمل 
اإلنساني يف منع/مكافحة برامج التطرُّف العنيف يمكن أن تجعلها عرضة للشبهات.)158(

إرهابية  جماعات  مع  التعامل  من  مختلفة  أشكال  بتجريم  “منحازة”  اإلرهاب  مكافحة  قوانني  تكون  أن  ويمكن 

وتقديم  املدنيني  السكان  إىل  الوصول  عىل  اإلنساني  العمل  مجال  يف  الناشطني  قدرة  من  عمليًّا  يحدُّ  مما  معيَّنة، 

الفاعلة يف  الجهات  الحياد واالستقالل عندما تتعرَّض  يتأثر  أن  أو املرىض.)159( ويمكن  الطبية للجرحى  املساعدة 

مكافحة  أو  االستقرار  لتحقيق  الجنسيات  املتعدِّدة  الجهود  يف  املشاركة  أجل  من  للضغط  اإلنساني  العمل  مجال 

اسرتاتيجيات  من  وتوظَّف عسكريًّا كجزء  األصلية  اإلنسانية عن وجهتها  املساعدات  ل  تُحوَّ عندما  أو  التمرُّد،)160( 

ترمي إىل االستحواذ عىل “القلوب والعقول” لدى املدنيني. ويمكن أن تتقوَّض اإلنسانية والنزاهة بسبب السياسات 

التقييدية التي تَثني عن تقديم املعونة إىل بعض السكان أو األماكن، ومن ذلك مثالً السكان الخاضعون لسيطرة 

جماعة مسلحة مصنَّفة عىل أنها “إرهابية”، حتى وإن كانوا يف أمسِّ الحاجة إليها.

أثر أنشطة مكافحة اإلرهاب يف قدرة املنظمات اإلنسانية عىل تقديم املساعدة  -2

لقد كان للقوانني والسياسات التقييدية أثر يف العمليات اإلنسانية بطرائق عديدة، ومنها قرص التمويل عىل فئات معيَّنة 

من األماكن والسكان والرشكاء والربامج. فعىل سبيل املثال، بعد وصم حركة الشباب بأنها جماعة إرهابية، انخفضت 

ا بني عامي 2008 و2010)161( - وذلك يف خضم مجاعة أودت بحياة  املعونة املقدَّمة إىل جنوب الصومال انخفاضاً حادًّ
رت الجمعيات الخريية اإلسالمية بشكل خاص من القيود.)163( 000 260 شخص بحلول عام 2012.)162( وقد ترضَّ

)157(  قرارا الجمعية العامة 182/46 و114/58.

 Norwegian Refugee Council, ”Principles under Pressure: The Impact of Counterterrorism Measures  )158(

and Preventing/Countering Violent Extremism on Principled Humanitarian Action“ )2018(, p. 31 )www.nrc.
.no/resources/reports/principles-under-pressure/(

 Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in the UN Counterterrorism  )159(

.Framework, International Peace Institute, 2018, pp. 8 and 9
 Jackson, Ashley, ”Talking to the other side: Humanitarian engagement with armed non-state actors“,  )160(

.Humanitarian Policy Group Brief 47, Overseas Development Institute, June 2012
 Mackintosh, Kate, and Duplat, Patrick, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures 161(  انظر(

 on Principled Humanitarian Action, commissioned by the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
.)OCHA( and the Norwegian Refugee Council, July 2013

.BBC News, ”Somalia famine ’killed 260,000 people“‘, 2 May 2013  )162(

 Mackintosh, Kate, and Duplat, Patrick, Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on  )163(

 Principled Humanitarian Action, commissioned by the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
.)OCHA( and the Norwegian Refugee Council, July 2013
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أكثر رصامة بشأن التمويل،  وأدَّت القوانني واللوائح التقييدية ملكافحة اإلرهاب إىل وضع الجهات املانحة رشوطاً 

ونتيجة لذلك، تواجه املنظمات اإلنسانية متطلبات إدارية وقانونية وتعاقدية مرهقة أكثر فأكثر مما يبطئ العمليات 
ويزيد من التكاليف.)164(

وباإلضافة إىل زيادة األعباء اإلدارية عىل الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني، أدت القوانني والسياسات التقييدية 

أيضاً إىل قيام بعض الجهات الفاعلة بتقييد ذاتي. ويمكن أن تواجه الجهات الفاعلة يف مجال العمل اإلنساني وكذلك 

املوظفون الطبيون مسؤولية مدنية أو جنائية أو عقوبات أخرى عىل انتهاكات قوانني مكافحة اإلرهاب التقييدية 

التي ال تشرتط يف بعض الحاالت النية أو العلم بأنَّ املساعدة املقدَّمة تفيد جماعات إرهابية مصنَّفة. ويمكن أن يشمل 

أو مبارشة تعامالت  الجماعات اإلرهابية املصنَّفة  الطبية ألفراد  الرعاية  التي تنطوي عىل توفري  التجريم األنشطة 

الفاعلة  الجهات  رفض  إىل  يؤدي  أن  يمكن  وهذا  املدنيني.)165(  السكان  إىل  للوصول  الجماعات  تلك  مع  لوجستية 

العمليات يف بعض األماكن أو لصالح بعض السكان،  املانحة، أو وقف  التمويل من بعض الجهات  الحصول عىل 

أو نقل املخاطر إىل الرشكاء واملتعاقدين. كما أنه يمكن أن يعرقل تبادل املعلومات والتعاون والتنسيق بني الجهات 

الفاعلة يف امليدان.

 Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in the UN Counterterrorism  )164(

.Framework, International Peace Institute, 2018, p. 9

)165(  املرجع نفسه، الصفحتان 9 و10.

النسائية املنظمات  يف  اإلرهاب  مكافحة  قوانني  أضواء  أثر 

هذه التدابري كان لها شديد األثر يف موارد املنظمات التي تعزِّز املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة ويف تمويلها 
وأنشطتها، حيث إنَّ هذه املنظمات كثرياً ما تشرتك يف الخصائص التالية، وهي أنها:)أ(

•  تنزع إىل أن تكون منظماٍت شعبيًة تعمل عىل نطاق صغري، وخاصة عندما تعمل يف بيئات غري مؤاتية   

من الناحية السياسية حيث تواجه املرأة غبناً؛

تنزع إىل العمل عىل مستوى من التنظيم الرسمي أدنى درجًة؛  •  

التي  الواجبة  العناية  ومتطلبات  الحسابات  مراجعة  ملتطلبات  االمتثال  يف  خاصة  صعوبات  •  تواجه   

تفرضها بعض لوائح تمويل اإلرهاب، مما يدفع املانحني األجانب إىل اعتماد أولويات تمويل أكثر نفوراً 

ل بمقتضاها املنظمات التي تعمل عىل نطاق واسع وتحظى باالعرتاف وتتمتع ببنية  من املخاطر تفضِّ

هيكلية رسمية.

ويف دراسة أجريت عام 2017 بشأن آثار تدابري مكافحة تمويل اإلرهاب يف املساواة بني الجنسني وأنشطة منظمات 

الدفاع عن حقوق املرأة، أجابت 48 يف املائة من املنظمات النسائية املشمولة باالستبيان بأنَّ متطلبات التمويل يف 

املائة منها بأنها لم تقدِّم طلبات  41 يف  أثَّرت يف حصولها عىل األموال، بينما أجابت  سياق مكافحة اإلرهاب قد 
للحصول عىل بعض املنح بسبب تلك املتطلبات.)ب(

 Duke Law International Human Rights Clinic and Women Peacemakers Program, ”Tightening the Purse )أ( 

.Strings, What Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security“ )2017(, p. 36

املرجع نفسه، الصفحة 65. )ب( 
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املتحدة،  واألمم  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مثل  اإلنساني،  العمل  مجال  يف  الفاعلة  الجهات  بعض  وتتمتَّع 

بحصانات دولية من التبعات القانونية الوطنية،)166( خالفاً للمنظمات غري الحكومية واملتعاقدين. وكثرياً ما يكون 

هناك تسامح بشأن التعامل غري الرسمي يف املمارسة العملية، عىل الرغم من أنَّ ذلك يظل يعرِّض املنظمات لحالة 

من الريبة القانونية أو يدفعها إىل التقييد الذاتي.)167( ويف بعض الحاالت، هناك تفويضات محدَّدة صادرة عن األمم 

املتحدة تمكِّن من التعامل املحدود، كما هو الحال مع حركة حماس يف غزة أو حركة الشباب يف الصومال،)168( عىل 

الرغم من أنَّ ذلك ال يكفل بالرضورة حصانة املنظمات غري الحكومية من انطباق قوانني الدول التي تنتمي إليها.

 Mackintosh, Kate, and Macdonald, Ingrid, ”Counter-terrorism and Humanitarian Action“, Humanitarian  )166(

.Exchange, No. 58, July 2013, p. 25

Modirzadeh, Naz; Lewis, Dustin; and Bruderlein, Claude, ”Humanitarian engagement under counter-  )167(

 terrorism: A conflict of norms and the emerging policy landscape“ )2011( International Review of the Red Cross,
.vol. 93, No. 883, pp.19 and 20

ق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ  )168(  كلَّفت الجمعية العامة، يف قرارها 182/46 الجهات الفاعلة يف األمم املتحدة بأن تقوم، بالتعاون مع منسِّ

ق الشؤون اإلنسانية، بالتفاوض مع األطراف املعنية: فيما يتعلق بالصومال، انظر قرار مجلس األمن 1216 )2010(. داخل مكتب منسِّ

)2018(  2444 األمن  مجلس  أضواء  قرار 

أدان مجلس األمن، يف قراره 2444 )2018( بشأن الصومال وإريرتيا، الهجمات التي تستهدف العاملني يف املجال 
اإلنساني وإساءة استعمال املساعدة املقدَّمة من الجهات املانحة وعرقلة إيصال املعونة اإلنسانية، وكرَّر تأكيد مطالبته 

جميع األطراف بإتاحة وتيسري إيصال املعونة بشكل مأمون ودون عوائق إىل املحتاجني يف جميع أنحاء الصومال.

املفروضة  التدابري  أالَّ ترسي  األمن  قرَّر مجلس  السكان،  يف  وأثره  الصومال  يف  املستمر  اإلنساني  للوضع  ونظراً 
د السلم أو األمن  بموجب الفقرة 3 من القرار 1844 )2008( - وهي تجميد أصول الكيانات املحدَّدة التي تهدِّ
أو االستقرار يف الصومال - عىل دفع األموال أو توفري األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخرى الالزمة لضمان 
بربامج  املساس  املناسب، وذلك دون  الوقت  الصومال يف  إليها يف  الحاجة  تمسُّ  التي  اإلنسانية  املساعدة  إيصال 

املساعدة اإلنسانية الجاري تنفيذها يف أماكن أخرى )الفقرة 48(.

األدوات  

 Norwegian Refugee Council, Principles under Pressure: The Impact of Counterterrorism  •
 Measures and Preventing/Countering Violent Extremism on Principled Humanitarian

.Action )2018( )www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/(

Mackintosh, Kate, and Duplat, Patrick, Study of the Impact of Donor Counter-  •
 Terrorism Measures on Principled Humanitarian Action, commissioned by the Office
 for the Coordination of Humanitarian Affairs )OCHA( and the Norwegian Refugee

.Council )2013(

 Debarre, Alice, Safeguarding Medical Care and Humanitarian Action in the UN  •
.Counterterrorism Framework, International Peace Institute )2018(

 Duke Law International Human Rights Clinic and Women Peacemakers Program,  •
 Tightening the Purse Strings, What Countering Terrorism Financing Costs 
Gender Equality and Security )2017( )https://web.law.duke.edu/humanrights/

.tighteningthepursestrings/(

http://www.nrc.no/resources/reports/principles-under-pressure/
https://web.law.duke.edu/humanrights/tighteningthepursestrings/
https://web.law.duke.edu/humanrights/tighteningthepursestrings/
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أسئلة للتقييم الذاتي

كيف يميِّز القانون الدويل اإلنساني بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية؟  -1

صف مبادئ التمييز وحظر الهجمات العشوائية والتناسب.  -2

اذكر ثالث طرائق حرب محظورة بموجب القانون الدويل اإلنساني.  -3

هل األعمال اإلرهابية محظورة بموجب القانون الدويل اإلنساني؟  -4

بات لتصنيف الفرد يف نزاع مسلح بأنه: )أ( مقاتل، و)ب( مدني، و)ج( مدني يشارك مبارشة  صف ثالثة تشعُّ  -5

يف األعمال القتالية.

ما هو الوضع القانوني ملن هو “مقاتل إرهابي أجنبي” بموجب القانون الدويل اإلنساني؟  -6

ما هي املشاكل التي يمكن أن تنشأ من التطبيق املتزامن للقانون الدويل اإلنساني والقانون الجنائي الوطني   -7

الذي يحدِّد جرائم اإلرهاب؟

األربعة  واملبادئ  اإلنساني  الدويل  القانون  بموجب  بالحماية  يتمتَّع  الذي  اإلنساني  للعمل  أمثلة  ثالثة  اذكر   -8

للعمل اإلنساني القائم عىل املبادئ.

صف ثالث طرائق يمكن بها لتدابري مكافحة اإلرهاب أن تؤثِّر سلباً يف العمل اإلنساني القائم عىل املبادئ.   -9

ما الذي ُفعل للتخفيف من أثر تدابري مكافحة اإلرهاب يف العمل اإلنساني؟
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منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب  النميطة 1 

مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل

اإلرهاب   مكافحة 
الدويل  القانون   وضوابط 
التقليدية األسلحة  عىل 

رابعاً-



4

2

1

5

6

األهـداف

عند انتهاء الفصل الرابع، سيكون يف وسع القارئ:

  رشح كيفية اختالف النظم الدولية ملراقبة األسلحة من حيث النطاق واألسلحة 
املشمولة والتطبيق عىل الجهات الفاعلة من الدول وغري الدول، بما فيها 

الكيانات اإلرهابية.

مناقشة حظر األسلحة الذي تفرضه األمم املتحدة عىل الكيانات اإلرهابية.  

رة    مناقشة التدابري الرامية إىل التصدي للتهديد الذي تمثِّله األجهزة املتفجِّ
املرتجلة.

املقارنة بني مختلف النُُّظم التي تحظر االتجار غري املرشوع باألسلحة.  

املقارنة بني األنظمة ذات الصلة التي تنظم تجارة األسلحة التقليدية.  

مناقشة حظر أو تنظيم بعض األسلحة بموجب القانون الدويل اإلنساني.  

3



مقدِّمة

إنَّ منع اإلرهابيني من الحصول عىل األسلحة، بما فيها األسلحة التقليدية، فضالً عن أسلحة الدمار الشامل، 

أنحاء  األسلحة بوسائل وأساليب كثرية يف جميع  فاإلرهابيون يحصلون عىل  اإلرهاب.  أمر أسايس ملكافحة 

املنصات  الحدود، واستخدام  إدارة  نة جيِّداً، وضعف  املؤمَّ املخزونات غري  إىل  الوصول  ه  العالم، وهذا ييسِّ

النقل.  ضوابط  بضعف  املرتبط  األسلحة  وجهة  وتحويل  الخفية،  الشبكة  أسواق  ذلك  يف  بما  اإللكرتونية، 

أيضاً  هناك  ولكن  املنظمة،  الجريمة  من  أخرى  بأشكال  باألسلحة  املرشوع  غري  االتجار  يرتبط  ما  وكثرياً 

تحديات  يطرح  اإلرهابيني  أيدي  يف  األسلحة  وقوع  منع  فإنَّ  ثم،  ومن  األسلحة.  بمعظم  مرشوعة  تجارة 

صة،  متخصِّ ات  ومعدَّ مهارات  ر  وتوفُّ البيانات،  وجمع  مالئمة،  رقابية  بيئة  ر  توفُّ تتطلب  دة   معقَّ

واملناطق  البلدان  داخل  وتنسيقاً  األوجه،  دة  ومتعدِّ متكاملة  تكون  الجنائية  العدالة  وتدابري تصدٍّ يف سياق 
بينها.)1( وفيما 

وهناك عدد من صكوك القانون الدويل التي تنظِّم األسلحة أو تقيِّدها أو تحظرها. وتنطبق بعض القواعد 

عىل سلوك الدول فيما يتعلق باألسلحة؛ وينطبق بعضها أيضاً مبارشة عىل الجهات الفاعلة من غري الدول؛ 

الدول. وال تنطبق  الفاعلة من غري  الجهات  ق األسلحة إىل  الدول بقمع تدفُّ تُلزم  ولكن، هناك قواعد أخرى 

بعض القواعد إالَّ أثناء النزاع املسلح، بينما تنطبق األخرى يف حالتي السلم والحرب.

بة يف األقسام التالية: ويقدِّم هذا الفصل ملحة عامة عن هذه القواعد مبوَّ

التزام الدول بمنع تزويد اإلرهابيني تحديداً بالسالح، عمالً بقرار مجلس األمن 1373 )2001(  ألف-   

وغريه من القرارات ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب؛

الحظر عىل األسلحة الذي فرضه مجلس األمن يف حاالت محدَّدة، وهو يمكن أن يستهدف األفراد  باء-   

والكيانات املصنَّفني يف عداد اإلرهابيني من قبل مجلس األمن أو عىل الصعيد اإلقليمي أو الوطني؛

النارية/ باألسلحة  املرشوعة  املعامالت غري  من  متنوِّعة  وتقمع مجموعة  تمنع  التي  الصكوك  جيم-   

التجارة  أو  املرشوع  غري  االتجار  )مثل  والذخرية  ومكوناتها  وأجزائها  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة 

أو النقل أو التصنيع أو التسيب(، وحظر املتفجرات البالستيكية التي ال تحمل عالمات؛

املأذون بها )بما يف ذلك التصدير واالسترياد  أو  النقل املرشوعة  التي تنظم عمليات  الصكوك  دال-   

واألسلحة  الصغرية  النارية/األسلحة  األسلحة  فيها  )بما  التقليدية  لألسلحة  والسمسة(  والشحن  والعبور 

الخفيفة واألسلحة الثقيلة(، ومنع تسيب األسلحة؛

)1(  انظر كلمة السيد يوري فيدوتوف، املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، أمام مجلس األمن يف 

.)SC/12938 2 آب/أغسطس 2017 )وثيقة مجلس األمن



1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  120 |  النميطة 

حظر أو تقييد استخدام أسلحة معيَّنة يف النزاعات املسلحة بموجب القانون الدويل اإلنساني والتدابري  هاء-   

املسلح(،  النزاع  خارج  ذلك  يف  )بما  عموماً  األسلحة  هذه  بعض  بشأن  التعامالت  ببعض  تُعنَى  التي  الصلة  ذات 

مثل تطويرها وإنتاجها وتخزينها وحيازتها ونقلها.

املتحدة املعني باملخدرات والجريمة اإلطار القانوني الدويل ملكافحة اإلرهاب الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي <  إحالة مرجعية تتناول النميطة 6 من منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب التابع ملكتب األمم 

والنووي. وال يتناول هذا الفصل اإلرهاب الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي.

االلتزام بمنع تزويد اإلرهابيني باألسلحة ألف- 

قرَّر مجلس األمن، يف قراره 1373 )2001(، أنَّ عىل جميع الدول “االمتناع عن تقديم أيِّ شكل من أشكال الدعم، 

تزويد  منع  ذلك…  ويشمل  اإلرهابية،  األعمال  يف  الضالعني  األشخاص  أو  الكيانات  إىل  الضمني،  أو  الرصيح 

2 )أ((. كما طلب املجلس من الدول “كفالة تقديم أيِّ شخص يشارك يف … دعم  اإلرهابيني بالسالح” )الفقرة 

 2 الوطني )الفقرة  القانون  الجرائم يف  العدالة” وكفالة إدراج األعمال اإلرهابية يف عداد  ]األعمال اإلرهابية[ إىل 

الوطني.  القانون  بموجب  العدالة  إىل  بتسليحهم  اإلرهابيني  يدعمون  الذين  أولئك  تقديم  يجب  ولذلك،  )ه((. 

رات  املتفجِّ أو  باألسلحة  االتجار  عن  العملية  املعلومات  تبادل  عىل  أيضاً  الدول  املجلس  ع  شجَّ نفسه،  ويف القرار 

أو املواد الحساسة )الفقرة 3 )أ((، والحظ بقلق الصلة الوثيقة بني اإلرهاب الدويل والجريمة املنظمة عرب الوطنية، 

بما يف ذلك االتجار غري املرشوع باألسلحة )الفقرة 4(.

ص ملنع اإلرهابيني من الحصول عىل أيِّ أسلحة. ففيما يتعلق  ل قرار مخصَّ ويف عام 2017، اعتمد مجلس األمن أوَّ

باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة عىل وجه التحديد، أوىص املجلس يف قراره 2370 )2017( الدول بأن تمنع 

وتقمع االتجار غري املرشوع بها، بما يف ذلك بيعها إىل اإلرهابيني، بوسائل منها ما ييل:

لة عن االتجار غري املرشوع باألسلحة ببيعها إىل اإلرهابيني وتحليلها؛ تعزيز النُُّظم الوطنية لجمع بيانات مفصَّ 	• 	

	وضع قوانني ولوائح وإجراءات إدارية مالئمة ملمارسة الرقابة الفعالة عىل إنتاج األسلحة الصغرية واألسلحة  	• 	
االتجار غري  إعادة نقلها، من أجل منع  أو  أو عبورها  السمرسة بها  أو  أو استريادها  أو تصديرها  الخفيفة 

املرشوع بهذه األسلحة ببيعها إىل اإلرهابيني.)2(

)2(  قرار مجلس األمن 2370 )2017(، الفقرة 5.
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وفيما يتعلق بالقضاء عىل تزويد اإلرهابيني باألسلحة عموماً، أوىص مجلس األمن كذلك يف قراره 2370 )2017( بأن 

تقوم الدول بما ييل:

ضمان قدرتها عىل اتخاذ إجراءات قانونية ضد الذين يزوِّدون اإلرهابيني باألسلحة؛ 	• 	

كفالة األمن املادي السليم لألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة واإلدارة السليمة ملخزوناتها؛ 	• 	

بها؛ تنفيذ إجراءات وسم األسلحة وتعقُّ 	• 	

تعزيز قدراتها يف مجاالت القضاء وإنفاذ القانون ومراقبة الحدود؛ 	• 	

منع وتعطيل األنشطة التي تمثِّل انتهاكات لتدابري حظر األسلحة التي فرضها املجلس؛)3( 	• 	

وتناول مجلس األمن يف قراره 2482 )2019( الصالت بني اإلرهاب والجريمة املنظمة، وحثَّ الدول األعضاء عىل:

  … ” أن تجرِّم بموجب قوانينها الداخلية األنشطة غري املرشوعة التالية… من أجل ضمان محاكمة املتورطني 

يف هذه األنشطة:

رات، سواء أكانت عسكرية أو مدنية، وحيازتها وتخزينها واالتجار بها  تصنيع جميع أنواع املتفجِّ   “)أ( 

رة  بصورة غري مرشوعة، وأيِّ مواد ومكوِّنات عسكرية أو مدنية أخرى يمكن استخدامها لصنع األجهزة املتفجِّ

اليدوية الصنع، بما يف ذلك أجهزة التفجري وأسالك التفجري واملكوِّنات الكيميائية؛

االتجار باملواد واملعدات العسكرية واملزدوجة االستخدام واملعدات التي يمكن استخدامها يف تصنيع    “)ب( 
رة، بشكل غري قانوني؛“)4( األسلحة والعتاد الحربي، بما يف ذلك األجهزة املتفجِّ

ويف القرار ذاته، حثَّ مجلس األمن الدول كذلك عىل أن تحظر، بوسائل منها التجريم، “صنع أسلحة صغرية وأسلحة 

الفريدة  العالمات  تزييف  عن  فضالً  مرشوعة،  غري  بصورة  كاف  غري  بشكل  موسومة  أو  موسومة  غري  خفيفة 

ع  كما شجَّ نحو غري مرشوع”؛)5(  تغيريها عىل  أو  إزالتها  أو  أو محوها  ب  للتعقُّ الدويل  الصك  عليها يف  املنصوص 

املجلس الدول، يف قراره 2482 )2019(، عىل تعزيز وتوطيد التعاون عرب الحدود والتنسيق عىل الصعيدين اإلقليمي 

ودون اإلقليمي بني وكاالت إنفاذ القانون، والجمارك، وسلطات منح تراخيص التصدير واالسترياد، بهدف القضاء 
عىل األنشطة غري املرشوعة املبيَّنة أعاله عرب الحدود.)6(

)3(  املرجع نفسه، الفقرتان 4 و6.

)4(  قرار مجلس األمن 2482 )2019(، الفقرة 10.

)5(  املرجع نفسه، الفقرة 11.

)6(  املرجع نفسه، الفقرة 12.
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باء-   حاالت حظر األسلحة الخاصة بأوضاع معيَّنة

ملجلس األمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، سلطة فرض حظر عىل األسلحة، عند االقتضاء، من 

أجل إعادة إحالل السلم واألمن الدوليني أو الحفاظ عليهما. وقد فرض املجلس حظراً عىل األسلحة يف حاالت عديدة، 

العسكرية. واستهدفت  الجماعية والحرب األهلية واالنقالبات  العنرصي واإلبادة  التصدِّي للفصل  ومنها يف حاالت 

لدول  )تابعني  أسماؤهم  ذُكرت  وأفراداً  الدول  غري  من  فاعلة  وجهات  دوالً  متباين  بشكل  األسلحة  حظر  عمليات 

األدوات  

ثة لعام 2019 من “الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس األمن 1373 )2001( والقرارات األخرى ذات  م النسخة املحدَّ تقدِّ

الصلة باملوضوع“)أ( إرشادات بشأن التدابري التي ينبغي أن تتَّخذها الدول للقضاء عىل تزويد اإلرهابيني باألسلحة.

ويبنيِّ الدليل التقني ما هو مطلوب فيما يتعلق بما ييل:

اإلطار الترشيعي املناسب؛  •  

اإلجراءات املحدَّدة كجزء من التدابري العملياتية بغية وقف إمداد اإلرهابيني بالسالح؛  •  

رات عىل أراضيها؛ برنامج اإلنفاذ ملراقبة األسلحة واملتفجِّ  •  

الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  تهريب  ومنع  كشف  أجل  من  الحدود  ملراقبة  الجمركي  •  الربنامج   

رات. واملتفجِّ

لة باإلضافة الصادرة يف عام 2018،  وتهدف مبادئ مدريد التوجيهية بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب، بصيغتها املعدَّ

املقاتلون  يشكِّله  الذي  ر  املتطوِّ للتهديد  أفضل  بشكل  التصدي  من  األعضاء  الدول  لتمكني  عملية  أداة  تكون  أن  إىل 

اإلرهابيون األجانب، بطرائق منها القضاء عىل تزويد اإلرهابيني باألسلحة.

وتساعد املنظمة الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول( الدول األعضاء عىل تبنيُّ األسلحة واملواد األخرى املتَّجر بها بصورة 

بها واعرتاضها، بما يف ذلك إتاحة الوصول إىل منظومة إدارة سجالت  غري مرشوعة التي يستخدمها اإلرهابيون وعىل تعقُّ

األسلحة غري املرشوعة واقتفاء أثرها، مما ييرسِّ التبادل اآلني للمعلومات االستخبارية عن األسلحة النارية من خالل 

قواعد البيانات الوطنية واإلقليمية، والوصول كذلك إىل شبكة اإلنرتبول للمعلومات املتصلة باملقذوفات.

غري  االتجار  عن  الكشف  إىل  العاملية  الجمارك  ملنظمة  التابع  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  مرشوع  ويهدف 

املرشوع بهذه املواد ومنعه.

)أ( مجلس األمن، املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس األمن 1373 )2001( والقرارات األخرى ذات 

الصلة باملوضوع )S/2019/998، املرفق(.

النشاط  

ابحث عن “الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس األمن 1373 )2001( والقرارات األخرى ذات الصلة بالموضوع” 

د التدابير المتعلقة بالقضاء على تزويد اإلرهابيين باألسلحة التي تخصُّ دورك في الحكومة  على اإلنترنت وحدِّ

أو في مهنتك.

↙		  هل التدابير المطلوبة قد اتُّخذت في بلدك؟
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أو لكيانات غري الدول(. ويف بعض األحيان، ُطبِّقت تدابري الحظر عموماً عىل جميع األسلحة واملعدات ذات الصلة، 

أو عىل فئات معيَّنة من األسلحة أو أنواع من األسلحة مدرجة يف قائمة.

وقد فرض مجلس األمن عدداً من تدابري حظر األسلحة يف سياق اإلرهاب، وكانت من بينها تدابري استهدفت دوالً 

يُزعم أنها تدعم اإلرهاب؛ وتدابري استهدفت جماعات إرهابية وأفراداً وكيانات مرتبطني بها، وذلك يف حاالت من بينها 

تلك التي لها عالقة بالنزاعات التي تشارك فيها جماعات إرهابية. وقد ُفرض أوَّل حظر عىل ليبيا، من خالل قرار 

املجلس 748 )1992(، لعدم تسليمها األشخاص املشتبه يف تدمريهم لطائرة مدنية فوق لوكربي يف اسكتلندا.

1-  حظر األسلحة يف إطار نظام العقوبات املفروضة عىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق 
والشام )داعش( وتنظيم القاعدة

يف أفغانستان، فرض مجلس األمن، بموجب قراره 1333 )2000(، حظراً عىل األسلحة ملدة 12 شهراً عىل األرايض 

التي تسيطر عليها حركة طالبان، بعد امتناعها عن تسليم أسامة بن الدن للمحاكمة عىل الهجمات اإلرهابية املرتكبة 

ع املجلس، يف قراره 1390 )2002(، نطاق حظر األسلحة ليشمل أسامة بن الدن وأعضاء القاعدة  يف املايض.)7( ووسَّ

وطالبان واملرتبطني بهم )بما يف ذلك خارج أرايض أفغانستان(.

م مجلس األمن الحظر إىل حظرين منفصلني عىل األسلحة، أحدهما يتعلق بحركة  ويف حزيران/يونيه 2011، قسَّ

طالبان )قرار املجلس 1988 )2011(( واآلخر يتعلق بتنظيم القاعدة واألفراد والكيانات املرتبطني به )قرار املجلس 

1989 )2011((. وقرَّر املجلس يف قراره 2253 )2015( أن تُعَرف “اللجنة املعنية بالجزاءات املفروضة عىل تنظيم 

القاعدة” منذ ذلك الحني باسم “اللجنة املعنية بالجزاءات املفروضة عىل تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وتنظيم 

القاعدة”. وهذا هو النظام املعمول به حاليًّا.

التزامات الدول فيما يتعلق بحظر األسلحة، وعىل وجه الخصوص  وقدَّمت لجنة الجزاءات إرشادات بشأن نطاق 
ما ييل:)8(

	ينبغي للدول أن تمنع األفراد والكيانات املدرجة أسماؤهم يف القائمة من الحصول عىل األسلحة بأيِّ شكل من  	• 	
األشكال، بما يف ذلك عن طريق الوسطاء أو السمارسة أو غريهم من األطراف الثالثة أو األشخاص أو الكيانات 

فون بالنيابة عنهم؛ غري املدرجة أسماؤهم يف القائمة الذين يترصَّ

والشحنات  والواردات  والصادرات  األسلحة  سمارسة  ليشمل  واسعاً  تفسرياً  األسلحة  حظر  تفسري  	ينبغي  	• 	
العابرة وغري ذلك من وسائل اإلمداد باألسلحة؛

املنظمات  القائمة، والتجنيد يف  املدرجني يف  العسكري لألشخاص  التدريب  	يشمل توفري “الخدمات” توفري  	• 	
املدرجة يف القائمة، والتلقني العقائدي الذي يدفع إىل التفجري االنتحاري؛

ينبغي للدول أن تمنع مرافق التدريب العسكري أو اإلرهابي من العمل عىل أراضيها؛ 	• 	

ينبغي للدول أن تقدِّم أسماء عاريض األسلحة أو الخدمات غري املرشوعة إلدراجهم يف قائمة العقوبات. 	• 	

رة املرتجلة األجهزة املتفجِّ  -2

موضوعة  عبوة  إىل  تشري  أنها  منها  يُفهم  فإنه  املرتجلة،  رة  املتفجِّ لألجهزة  شامل  قانوني  تعريف  يوجد  ال  بينما 

مة للتدمري  رة أو قاتلة أو ضارة أو نارية أو ُمحرقة ومصمَّ أو مصنوعة بطريقة مرتجلة وتحتوي عىل كيماويات مدمِّ

)7(  قرار مجلس األمن 1333 )2000(، الفقرتان 5 و6.

 2015 24 شباط/فرباير  األسلحة”،  توريد  املتعلقة بحظر  للبنود  القاعدة، “إيضاحات  تنظيم  املفروضة عىل  الجزاءات  )8(  لجنة 

.)https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267(

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267
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رات  م من مكوِّنات غري عسكرية، مما يميِّزها عن املتفجِّ أو التعجيز أو إلحاق الرضر أو اإللهاء.)9( وهي غالباً ما تُصمَّ

أو الذخائر العسكرية املصنوعة بالطريقة االعتيادية.

املرتجلة هي منظومة أسلحة  رة  املتفجِّ املتعلقة باأللغام، فإنَّ “األجهزة  املتحدة لألعمال  وكما الحظت دائرة األمم 

د استخداماتها وقابلية تكييفها وطريقة استخدامها. وغالباً ما تُسفر حوادث األجهزة  خطرية بشكل فريد نظراً لتعدُّ

رة املرتجلة عن سقوط عدد كبري من الضحايا املدنيني ودمار واسع النطاق للبنية التحتية واضطراب اقتصادي  املتفجِّ
ملجتمعات بأكملها”.)10(

رة املرتجلة حظراً شامالً. ويجب أن يمتثل استخدامها من قبل أيِّ جهة  وال يحظر القانون الدويل األجهزة املتفجِّ

والتناسب واالحتياطات  التمييز  ملبادئ  امتثالها  اإلنساني، وهذا يشمل  الدويل  للقانون  املسلحة  النزاعات  فاعلة يف 

وحظر مهاجمة املدنيني والهجمات العشوائية. كما أنَّ استخدامها يف الظروف التي تعرِّض املدنيني للخطر مقيَّد 

التي توضع يدويًّا  تتناول األرشاك و“النبائط األخرى” والذخائر  اإلنساني  الدويل  للقانون  بموجب معاهدة  أيضاً 

مة للقتل أو اإلصابة أو إحداث الرضر)11( )انظر القسم هاء أدناه(. واملصمَّ

وهناك بعض االتفاقيات الدولية األخرى )التي ال تقترص عىل النزاعات املسلحة( التي لها أهمية أيضاً، ومنها عىل 

سبيل املثال:

رات البالستيكية بغرض كشفها لعام 1991، التي تنصُّ عىل وجوب وضع عالمات  	االتفاقية بشأن تمييز املتفجِّ 	• 	
رات التي ال توجد عليها عالمات )انظر القسم جيم-3 أدناه(؛ رات البالستيكية وتدمري املتفجِّ عىل املتفجِّ

	االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل لعام 1997 )اتفاقية التفجريات اإلرهابية(، التي تجرِّم  	• 	
املسلحة  القوات  أنشطة  استبعاد  مع  مختلفة  سياقات  يف  الفتاكة  األجهزة  من  وغريها  رات  املتفجِّ استخدام 

)بما يف ذلك الجماعات املسلحة من غري الدول( يف النزاعات املسلحة.

رة املرتجلة  ويف سياق مكافحة اإلرهاب، وصف فريق رصد الجزاءات املفروضة عىل تنظيم القاعدة األجهزة املتفجِّ

الدول يف قراره  املنتسبة له”.)12( وطلب مجلس األمن من  القاعدة والجماعات  ل لدى تنظيم  بأنها “السالح املفضَّ

2161 )2014( ما ييل:

رات، بما  ي الحذر من أجل منع تنظيم القاعدة وغريه ممن يرتبط به من الحصول عىل جميع أنواع املتفجِّ 	توخِّ 	• 	
أو األسلحة غري  رة املرتجلة  املتفجِّ التي يمكن أن تُستخَدم يف صنع األجهزة  املواد األولية واملكوِّنات  يف ذلك 

التقليدية لشنِّ هجمات؛

	تشجيع مواطنيها واألشخاص الخاضعني لواليتها والرشكات املنشأة عىل أراضيها أو الخاضعة لواليتها، الذين  	• 	
ي الحذر، وذلك بطرائق  يشاركون يف إنتاج هذه املواد وبيعها وتوريدها ورشائها ونقلها وتخزينها، عىل توخِّ

من بينها إصدار ممارسات جيِّدة؛

رة املرتجلة.)13( 	وضع اسرتاتيجيات وتنمية القدرات عىل الصعيد الوطني من أجل مكافحة األجهزة املتفجِّ 	• 	

)International Ammunition Technical Guideline )IATG 01.40 )2nd edition 2015((, glossary, sect. 3.140  )9؛ 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.( انظر أيضاً دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، معجم العبوات الناسفة املبتكرة
int/files/resources/UNMAS%20IED%20Lexicon%20Arabic_0.pdf(، الصفحة 1.

)10(  لجنة الجزاءات املفروضة عىل تنظيم القاعدة، “إيضاحات للبنود املتعلقة بحظر توريد األسلحة”.

10 ترشين األول/ أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيَّنة يمكن اعتبارها مفرطة الرضر أو عشوائية األثر،  )11(  اتفاقية حظر 

أكتوبر 1980، دخلت حيز النفاذ يف 2 كانون األول/ديسمرب 1983 )االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معيَّنة( )األمم املتحدة، مجموعة 
املعاهدات، املجلد 1342، الرقم 22495(؛ والربوتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألرشاك والنبائط األخرى، 1980، 

لة يف عام 1996 )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2048، الرقم 22495(. بصيغته املعدَّ

)12(  التقرير الخامس عرش لفريق الدعم التحلييل ورصد تنفيذ الجزاءات، املقدَّم عماًل بقرار مجلس األمن 2083 )2012( بشأن 

تنظيم القاعدة وما يرتبط بها من أفراد وكيانات )S/2014/41، الفقرتان 44 و45(.

)13(  قرار مجلس األمن 2161 )2014(، الفقرة 14.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNMAS IED Lexicon Arabic_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNMAS IED Lexicon Arabic_0.pdf
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وركَّز مجلس األمن، يف قراره 2370 )2017( الذي أكَّد فيه مجدَّداً االلتزام بالقضاء عىل تزويد اإلرهابيني باألسلحة، عىل 

رة املرتجلة، ودعا الدول األعضاء إىل تعزيز قدراتها املؤسسية ومواردها ملنع ومواجهة التهديد الذي  األجهزة املتفجِّ

ع املجلس كذلك الدول األعضاء عىل تبادل املعلومات،  تشكِّله هذه األجهزة، بما يف ذلك التعاون مع القطاع الخاص. وشجَّ

وإنشاء رشاكات، ووضع اسرتاتيجيات وتنمية القدرات عىل الصعيد الوطني من أجل مكافحة هذه األجهزة.

عت لجنة الجزاءات املفروضة عىل تنظيم القاعدة الدول عىل إبالغ رشكات القطاع الخاص )ومنها رشكات  كما شجَّ

إساءة  احتمال  بمخاطر  الزراعية(  التجارية  األعمال  ورشكات  الكيميائية  املواد  يف  املختصة  والرشكات  التعدين 
رة املرتجلة.)14( استعمال املواد الخام وعىل تبادل املعلومات عن مكافحة األجهزة املتفجِّ

رة املرتجلة التي شنَّتها حركة الشباب يف الصومال، طلب مجلس األمن إىل جميع  ويف سياق الهجمات باألجهزة املتفجِّ

الدول منع بيع مواد محدَّدة أو توريدها أو نقلها من أراضيها أو من قبل رعاياها خارج أراضيها أو باستخدام 

سفنها أو طائراتها إذا كان هناك دليل كاف عىل أنَّ تلك املواد املحدَّدة ستُستخَدم، أو كان هناك احتمال كبري أنها 
رة املرتجلة يف الصومال.)15( ستُستخَدم، يف صنع األجهزة املتفجِّ

عت فيها الدول األعضاء عىل تعزيز تدابريها  وتُستكَمل مبادرات مجلس األمن هذه بقرارات الجمعية العامة التي شجَّ

الجمعية  والحظت  يستخدمونها.)16(  اإلرهابيني  بأنَّ  منها  تسليماً  املرتجلة،  رة  املتفجِّ األجهزة  الستخدام  املناهضة 

قه من فوائد،  ر، رغم ما تحقِّ د األطراف ال توفِّ العامة أنَّ “النُّهج املتَّبعة حاليًّا يف تنظيم األسلحة عىل صعيد متعدِّ

معالجة شافية ملسألة األجهزة املتفجرة اليدوية الصنع“)17( يف حاالت النزاعات وما بعدها.

ودعت الجمعية العامة الدول عىل وجه التحديد إىل منع استخدام الجماعات اإلرهابية للمواد التي يمكن أن تُستعَمل 

عت الدول أيضاً، بوجه عام، عىل ما ييل: رة املرتجلة وحصولها عىل تلك املواد،)18( وشجَّ يف صنع األجهزة املتفجِّ

رة املرتجلة؛ 	وضع سياسات وطنية للتصدي لألجهزة املتفجِّ 	• 	

رة املرتجلة والحد منها؛ 	منع مخاطر األجهزة املتفجِّ 	• 	

األجهزة  لصنع  املستخدمة  املواد  دون ترسيب  الحيلولة  بغية  الذخرية  من  الوطنية  املخزونات  إدارة  	تعزيز  	• 	
القانونية واإلرهابيني وغريهم من  املسلحة غري  الجماعات  إىل األسواق غري املرشوعة وإىل  املرتجلة  رة  املتفجِّ

الجهات غري املأذون لها بتلقيها؛

رة املرتجلة؛ 	مكافحة االشرتاء غري املرشوع ملواد األجهزة املتفجِّ 	• 	

رة املرتجلة واستخدامها إىل اإلرهابيني؛ 	وقف نقل املعرفة املتعلقة بصنع األجهزة املتفجِّ 	• 	

رة  املتفجِّ التصدي لألجهزة  أجل  املدني من  املجتمع  الخاص ومع  القطاع  الفاعلة من  الجهات  مع  	التعاون  	• 	
املرتجلة؛

	تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي. 	• 	

رة املرتجلة، ومنها رضورة معالجة ما ييل: املسائل  املتفجِّ العام أيضاً توصيات كثرية بشأن األجهزة  وقدَّم األمني 

ومكافحة  باأللغام  املتعلقة  اإلنسانية  واإلجراءات  الدويل،  واألمن  السالح  ونزع  املدنيني  بحماية  )املتعلقة  الشاملة 

والتثقيف  والتوعية  الضحايا؛  ومساعدة  الطوارئ؛  حاالت  يف  واالستجابة  املخاطر  حدة  من  والتخفيف  اإلرهاب(؛ 

)14(  لجنة الجزاءات املفروضة عىل تنظيم القاعدة، “إيضاحات للبنود املتعلقة بحظر توريد األسلحة”.

)15(  قرار مجلس األمن 2551 )2020(، الفقرة 26.

وقرار  14؛  الفقرة  ]املرتجلة[،  الصنع  اليدوية  رة  املتفجِّ األجهزة  لخطر  التصدي  بشأن   67/73 العامة  الجمعية  قرار  )16(  انظر 

رة  الجمعية العامة 59/75، الديباجة والفقرتني 3 و14؛ انظر أيضاً تقارير األمني العام عن جهود األمم املتحدة املتعلقة باألجهزة املتفجِّ
.A/75/175و A/73/156و A/71/187 :]اليدوية الصنع ]املرتجلة

)17(  قرار الجمعية العامة 36/72، الفقرة 2.

)18(  قرار الجمعية العامة 67/73، الفقرة 15.
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استبانة  أجل  من  الحدود  ومراقبة  القانون  وإنفاذ  الجمارك  أجهزة  بني  والتعاون  املعلومات؛  وتبادل  باملخاطر؛ 

رة  املمارسات واالسرتاتيجيات الجيِّدة وتبادلها يف مجال مكافحة ترسيب املواد املستخدمة يف صنع األجهزة املتفجِّ
املرتجلة واالتجار بها بصورة غري مرشوعة، وكذلك من أجل إجراء تحقيقات مشرتكة؛ وبناء القدرات الوطنية.)19(

)االستنتاجات   92-88 الفقرات   ،A/75/175( الصنع  اليدوية  رة  املتفجِّ األجهزة  لخطر  التصدي  عن  العام  األمني  )19(  تقرير 

والتوصيات((.

“Watchmaker اإلنرتبول “مرشوع  أضواء  مبادرة 

رة اليدوية الصنع.  تُستكَمل أعمال هيئات األمم املتحدة بمبادرات دولية ووطنية أخرى ملكافحة خطر األجهزة املتفجِّ
ص لجميع  فمنذ عام 2014، ومبادرة اإلنرتبول املسماة “مرشوع Watchmaker” تُقدِّم الدعم التشغييل واملتخصِّ
البلدان األعضاء وعددها 190 بلداً من خالل إصدار إشعارات ورسائل تحذير من اإلنرتبول بشأن األفراد الذين يُعرف 
رة املرتجلة. وتضمُّ قاعدة بياناتها يف الوقت الراهن أكثر من 100 3 اسم  عن ُصنعهم أو استخدامهم لألجهزة املتفجِّ

ملن يُعَرف أو يُشتبه يف أنهم صانعو قنابل، وكذلك أكثر من 000 1 منهجية لصنع األجهزة واستخدامها.

ويف عام 2017، أنشأت اإلنرتبول ملف تحليل الجرائم يف إطار مرشوع Watchmaker، مما يجعل من املمكن معالجة 
مجموعة متزايدة من املعلومات الواردة من البلدان األعضاء املشاركة. وهو يمكِّن اإلنرتبول أيضاً من إعداد تقارير 
صاً وتستغل بشكل أفضل البيانات والروابط املوجودة. ويمكن توجيه املعلومات عن صانعي  تحليلية أكثر تخصُّ
أجهزة التفجري إىل ملف تحليل الجرائم يف إطار مرشوع Watchmaker واستخدامه كمستودع عاملي لتعزيز إمكانيات 

التحقيق واملالحقة القضائية.

ويجب أن يكون جمع وتبادل املعلومات الشخصية عن املشتبه يف أنهم من صانعي القنابل متَّسقاً مع املعايري الدولية 
لحقوق اإلنسان، بما يف ذلك فيما يتعلق بالحق يف الخصوصية واملحاكمة العادلة.

وبرنامج الدرع العاملي هو مبادرة من منظمة الجمارك العاملية واإلنرتبول ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجريمة تهدف إىل رصد الحركة املرشوعة ل  13 من أشيع السالئف الكيميائية وغريها من املواد التي يمكن استخدامها 
رة املرتجلة من أجل مكافحة االتجار غري املرشوع بها وترسيبها.)أ( يف صنع األجهزة املتفجِّ

 World Customs Organization )WCO(, Improvised Explosive Devices )IEDs(, Programme Global Shield  )أ(  

)www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/security-
.programme/programme-global-shield.aspx(

األدوات  

 United Nations Institute for Disarmament Research )UNIDIR(, ”Counter-IED Capability
Maturity Model and Self-Assessment Tool“ )2020( )https://unidir.org/publication/counter-

.)ied-capability-maturity-model-and-self-assessment-tool

 United Nations Mine Action Service )UNMAS(, ”Improvised Explosive Device Lexicon“
.)https://unmas.org/sites/default/files/unmas_ied_lexicon_0.pdf(

رة اليدوية الصنع )A/75/175 وCorr.1، الفقرة 88(. تقرير األمني العام عن التصدي لخطر األجهزة املتفجِّ

https://unidir.org/publication/counter-ied-capability-maturity-model-and-self-assessment-tool
https://unidir.org/publication/counter-ied-capability-maturity-model-and-self-assessment-tool
https://unmas.org/sites/default/files/unmas_ied_lexicon_0.pdf
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التدابري املهمة األخرى بشأن حظر األسلحة  -3

فرض مجلس األمن أحياناً حظراً عىل الدول التي توجد فيها جماعات إرهابية، دون استهداف األفراد اإلرهابيني 

أو الكيانات اإلرهابية تحديداً:

وطبِّقت بعض تدابري الحظر عىل جميع أطراف النزاع يف دولة، كما حدث يف ليبيا يف عام 2011؛)20( 	• 	

الحكومات  أُعفيت منها فيما بعد  األطراف، ولكن  البداية عىل جميع  ُطبِّقت يف  تدابري حظر أخرى  	وهناك  	• 	
بعد  والصومال   )21(2003 عام  بعد  العراق  يف  حدث  كما  الجنسيات،  دة  املتعدِّ أو  اإلقليمية   والقوات 

من  الفاعلة  الجهات  عىل  حرصاً  تركيزها  انصبَّ  بحيث   )23(،2010 عام  بعد  وسرياليون   )22(2006 عام 

غري الدول؛

األمم  بعثة  أو  الحكومة  لهم  ص  ترخِّ لم  الذين  الكيانات  أو  األفراد  عىل  إالَّ  الحظر  تدابري  بعض  تُطبَّق  	ولم  	• 	
املتحدة، كما حدث يف لبنان يف عام 2006 )بعد تفجريات حزب الله(؛)24(

	واستهدفت بعض تدابري الحظر تحديداً أفراداً وكيانات مدرجة أسماؤهم يف قائمة، مثل قيادة الحوثيني يف  	• 	
اليمن،)25( ولكن دون تصنيفهم عىل أنهم “إرهابيون”.

منع وقمع االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة جيم- 

إنَّ استخدام األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة هو أشيع الوسائل الرتكاب أعمال إرهابية. فاألسلحة الصغرية، عىل 

وجه الخصوص، متاحة بسهولة وسهلة االستخدام، مقارنة، عىل سبيل املثال، بنظم األسلحة العسكرية التقليدية 

األكرب حجماً )الخفيفة أو الثقيلة(. وتكمن صعوبة تنظيم األسلحة الصغرية يف أنَّ لها استخدامات مدنية مرشوعة، 

اتفاقية قطاعية ملكافحة اإلرهاب  النار الرتفيهي. ولم تُعتَمد أيُّ  القانون والصيد وإطالق  إنفاذ  كما هو الحال يف 

ملعالجة ما يتعلق بهذه األسلحة.

وهناك ثالثة أطر دولية رئيسية تركِّز عىل منع االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة ومكافحته 

والقضاء عليه )تنظيم التجارة املرشوعة يتناوله بشكل منفصل القسم التايل(، وهي التالية:

	بروتوكول األسلحة النارية لعام 2001 )ُملِزم قانوناً(،)26( والغرض منه هو ترويج وتيسري وتعزيز التعاون  	• 	
والذخرية  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  واستئصال  ومكافحة  منع  بغية  األطراف  الدول  بني 

واالتجار بها بصورة غري مرشوعة.

الصغرية  باألسلحة  املرشوع  غري  االتجار  ملنع   2001 لعام  العمل  برنامج  وهو  ُملِزم(،  )غري  سيايس  	صك  	• 	
واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، وهو يتناول االتجار غري املرشوع باألسلحة 

)20(  قرار مجلس األمن 1970 )2011(، الفقرات 14-9.

)21(  قرارا مجلس األمن 1483 )2003(، الفقرة 10، و1546 )2004(، الفقرة 21 )اللذان عدَّال الحظر الشامل السابق عىل توريد 

األسلحة إىل العراق، الذي نُصَّ عليه يف القرار 661 )1990( والقرارات الالحقة ذات الصلة(.

 )1992( 733 القرار  )اللذان عدَّال حظر األسلحة املنصوص عليه يف  1725 )2006( و1744 )2007(  )22(  قرارا مجلس األمن 

والقرارات الالحقة(.

)23(  قرار مجلس األمن 1940 )2010( )الذي عدَّل الحظر الذي فرضه قرارا املجلس 1132 )1997( و1171 )1998((.

)24(  قرار مجلس األمن 1701 )2006(، الفقرة 15.

)25(  قرار مجلس األمن 2216 )2015(، الفقرات 17-14.

ل التفاقية األمم  )26(  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوعة، املكمِّ

املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية )اعتُمد يف 31 أيار/مايو 2001 ودخل حيِّز النفاذ يف 3 تموز/يوليه 2005( )األمم املتحدة، 
مجموعة املعاهدات، املجلد 2326، الرقم 39574(.
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ب، الذي اعتُمد يف  له الصك الدويل للتعقُّ الصغرية واألسلحة الخفيفة وتصنيعها وتحويلها واالتجار بها، ويُكمِّ
عام 2005؛)27(

رات  رات البالستيكية بغرض كشفها لعام 1991، وهي تحظر املتفجِّ 	االتفاقية )امللِزمة( بشأن تمييز املتفجِّ 	• 	
البالستيكية التي ال تحمل عالمات.

ويرد عىل التوايل أدناه بحث يف كل واحد من األطر الثالثة. وهذه النظم املختلفة تتداخل جزئيًّا، وذلك عىل سبيل املثال 

ألنَّ مصطلح “األسلحة النارية” يُعترب عموماً مرادفاً لتعبري “األسلحة الصغرية”. وكثرياً ما يُستخَدم مصطلح “األسلحة 

النارية” يف سياق إنفاذ القانون، بينما يُستخَدم مصطلح “األسلحة الصغرية” يف سياقي النزاعات ونزع السالح.

الجوانب غري املرشوعة لألسلحة تتداخل جزئيًّا مع صكوك أخرى)28( تركِّز أكثر عىل  التي تتناول  وهذه الصكوك 

األسلحة  تجارة  ومعاهدة  العمل  برنامج  من  كلٌّ  ينظِّم  املثال،  سبيل  فعىل  باألسلحة.  املتصلة  املرشوعة  األنشطة 

لعام 2013 )ترد مناقشتها يف القسم دال-1 أدناه( األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة عموماً )وليس األنشطة غري 
املرشوعة فحسب(، بما يف ذلك منع تحويل وجهة األسلحة من عمليات النقل املأذون بها.)29(

وهناك أيضاً صكوك إقليمية )سياسية( مختلفة ُملِزمة وغري ُملِزمة قانوناً ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة،)30( 

ولكن ال ترد معالجتها بالتفصيل يف هذا الفصل. ففي أفريقيا، عىل سبيل املثال، يتناول صكان دون إقليميني ُملِزمان 

األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة،)31( بينما يتناول صك ُملِزم آخر األسلحة النارية والذخرية واملواد ذات الصلة.)32( 

ع األطر العاملية فيما بني الدول األطراف يف منطقة معيَّنة. وهكذا، يمكن للرتتيبات اإلقليمية امللِزمة أن توسِّ

االتجار غري املرشوع باألسلحة النارية  -1

مرشوعة  غري  بصورة  بها  واالتجار  والذخرية  ومكوِّناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  مكافحة  بروتوكول  إنَّ 

الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  التفاقية  ل  املكمِّ الثالث  الربوتوكول  هو   2001 لعام  النارية(  األسلحة  )بروتوكول 

املنظمة عرب الوطنية. والغرض منه هو تعزيز التعاون بني الدول بغية منع ومكافحة واستئصال صنع األسلحة 

النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوعة )املادة 2(.

وفيما يتعلق بالتحقيق يف الجرائم واملالحقة عليها قضائيًّا، يقترص بروتوكول األسلحة النارية عىل الجرائم العابرة 

عندما  الربوتوكول ليس محدوداً  أنَّ نطاق  إجرامية منظمة. غري  ارتكابها جماعة  التي تضلع يف  الوطنية  للحدود 

يتعلق األمر بمنع صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوعة، أي أنَّ عىل 

الدول األطراف أن تعتمد أحكام الربوتوكول املتعلقة بوسم األسلحة وحفظ السجالت بشأنها والرتخيص بها بغض 

)27(  برنامج عمل األمم املتحدة ملنع االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء 

بها  عليه )A/CONF.192/15(؛ والصك الدويل الذي يُمكِّن الدول من التعرُّف عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة غري املرشوعة وتعقُّ
ل عليها )مقرَّر الجمعية العامة 519/60(. يف الوقت املناسب وبطريقة يعوَّ

)28(  مثل معاهدة تجارة األسلحة لعام 2013، التي ترد مناقشتها يف القسم دال-1.

)29(  انظر معاهدة تجارة األسلحة: )الفقرتني الثالثة والتاسعة من الديباجة( واملادة 1.

 Small Arms Survey, ”Regional instruments and organizations“ )on small arms 30(  لالطِّالع عىل قائمة كاملة، انظر(

control(, )http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/SALW/img/measuring-progress/Selected-regional-orgs-
.instruments.pdf(

)31(  بروتوكول نريوبي ملنع األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة يف منطقة البحريات الكربى والقرن األفريقي ومراقبتها والحد منها، 

2004 )نافذ منذ عام 2006(؛ واتفاقية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وذخائرها 
وغريها من املواد ذات الصلة، 2006 )نافذة منذ عام 2009(؛ وباإلضافة إىل ذلك، هناك صك آخر سيكون ملزماً عند دخوله حيز النفاذ، 
وهو: اتفاقية أفريقيا الوسطى ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وذخائرها وأجزائها ومكوناتها التي يمكن أن تُستخدم يف صنع 

هذه األسلحة وإصالحها وتركيبها، 2010 )“اتفاقية كينشاسا”(.

)32(  الربوتوكول املتعلق بمراقبة األسلحة النارية والذخرية وغريها من املواد ذات الصلة يف منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، 

2001 )نافذ منذ عام 2004(.

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/SALW/img/measuring-progress/Selected-regional-orgs-instruments.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/SALW/img/measuring-progress/Selected-regional-orgs-instruments.pdf
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النظر عن احتمال وجود صلة بالجريمة املنظمة. وعالوة عىل ذلك، ال ينطبق الربوتوكول عىل الصفقات من دولة إىل 

أخرى أو عمليات النقل بني الدول التي تصبُّ يف مصلحة األمن الوطني )املادة 4(.

النارية األسلحة  أضواء  بروتوكول 

استخدام املصطلحات ]التعاريف[ املادة 3 

“ألغراض هذا الربوتوكول:

يمكن  أو  م،  مصمَّ هو  أو  يطلق،  َسبََطانة  ذي  محمول  سالح  أيُّ  الناري’  ‘السالح  بتعبري  يُقَصد  “)أ( 

تحويله بسهولة، ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفاً آخر بفعل مادة متفجرة، باستثناء األسلحة النارية 

العتيقة أو نماذجها املقلَّدة.

]...[

أو  والذخرية  ومكوناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  استرياد  املرشوع’  غري  ‘االتجار  بتعبري  يُقَصد  “)ه( 

تصديرها أو اقتناؤها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليم دولة طرف أو عربه إىل إقليم دولة 

طرف أخرى اذا كان أيٌّ من الدول األطراف املعنية ال يأذن بذلك وفقاً ألحكام هذا الربوتوكول، أو اذا كانت 

األسلحة النارية غري موسومة بعالمات وفقاً للمادة 8 من هذا الربوتوكول...”.

وتنصُّ املادة 5 )1( من بروتوكول األسلحة النارية عىل أن تجرِّم الدول صنع األسلحة النارية واالتجار بها 

غري املرشوعني، وتزوير عالمة )عالمات( الوسم عىل السالح الناري، التي تقتضيها املادة 8 من الربوتوكول، 

أو طمسها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غري مرشوعة.

وباإلضافة إىل الجرائم الجنائية، يضع بروتوكول األسلحة النارية أيضاً إطاراً تنظيميًّا شامالً لضمان الرقابة 

بها طوال  الة عىل بعض األنشطة املتعلقة باألسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخرية، ويسمح بتعقُّ الفعَّ

ينصُّ  وهكذا،  منها.  النهائي  بالتخلص  وانتهاء  وتصديرها  استريادها  حني  إىل  صنعها  وقت  من  عمرها، 

الربوتوكول عىل أن تتَّخذ الدول األطراف تدابري وقائية ورقابية مختلفة، ومنها ما ييل:

ومصادرتها  مرشوعة  غري  بصورة  بها  اتُّجر  أو  ُصنعت  التي  النارية  األسلحة  مصادرة  عىل  •  النص 
وتدمريها )املادة 6(؛

•  وسمها بعالمات للتمكني من تحديد هويتها واقتفاء أثرها، بما يف ذلك فيما يتعلق بصانعها وبلد وسنة 
االسترياد )املادة 8(؛

حفظ السجالت للتمكني من تحديد هويتها واقتفاء أثرها )املادة 7(؛  •

منع إعادة تشغيل األسلحة النارية املعطَّلة )املادة 9(؛  •

ال إلصدار رخص أو أذون التصدير واالسترياد، والتخاذ تدابري بشأن العبور  •  إنشاء أو صون نظام فعَّ
الدويل، فيما يخصُّ نقلها )املادة 10(؛

•  كشف رسقتها أو فقدانها أو ترسيبها، وكذلك صنعها أو االتجار بها بصورة غري مرشوعة، ومنع ذلك 
والقضاء عليه )املادة 11(؛

•  النظر يف إنشاء نظام ألجل التنظيم الرقابي ألنشطة من يعملون يف السمرسة، مثل التسجيل أو الرتخيص 
أو اإلذن بممارسة السمرسة والكشف عن تراخيص االسترياد/التصدير أو األذون )املادة 15(.
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2001، اعتمدت الجمعية العامة يف قرارها  يف نفس العام الذي اعتُمد فيه بروتوكول األسلحة النارية، أي يف عام 
66/61 برنامج عمل األمم املتحدة ملنع االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه 
ومكافحته والقضاء عليه، الذي يعالج التجارة بهذه األسلحة وصنعها وترسيبها واالتجار بها بصورة غري مرشوعة. 
ويشري الربنامج يف ديباجته عىل وجه التحديد إىل القلق إزاء “الصلة الوثيقة بني اإلرهاب والجريمة املنظمة واالتجار 
جهة  من  الخفيفة،  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املرشوع  غري  واالتجار  جهة،  من  النفيسة،  واملعادن  باملخدرات 

أخرى” )انظر الفقرة 7(.

ع برنامج العمل جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل اتخاذ تدابري عىل كل من الصعيد الوطني واإلقليمي  ويشجِّ
ن اقرتاحات ملموسة لتحسني  والعاملي ملنع االتجار غري املرشوع بهذه األسلحة ومكافحته والقضاء عليه. وهو يتضمَّ

الترشيعات والضوابط الوطنية، واملساعدة والتعاون الدوليني.

واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  يتعلق  فيما  الرئيسية  التدابري  من  عدد  اعتماد  عىل  الدول  العمل  برنامج  ع  ويشجِّ

الخفيفة، ومنها ما ييل:

الة عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة داخل واليتها وعىل إنتاجها  	وضع لوائح من أجل ممارسة رقابة فعَّ 	• 	
بها  املرشوع  غري  االتجار  أو  املرشوع  غري  تصنيعها  ملنع  نقلها،  وإعادة  وعبورها  واستريادها  وتصديرها 

أو ترسيبها إىل متلقني غري مأذون لهم )القسم الثاني، الفقرتان 2 و12(؛

	تجريم صنع األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وحيازتها وتخزينها والتجارة فيها بصورة غري مرشوعة  	• 	
داخل نطاق واليتها )القسم الثاني، الفقرة 3(؛

الخفيفة؟ واألسلحة  الصغرية  األسلحة  هي  أضواء  ما 

ال يعرِّف برنامج عمل األمم املتحدة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، ولكن هناك تعريف لها يف الصك الدويل 
املناسب  الوقت  بها يف  الخفيفة غري املرشوعة وتعقُّ التعرُّف عىل األسلحة الصغرية واألسلحة  الدول من  يُمكِّن  الذي 
ب لعام 2005( )القسم الثاني، الفقرة 4(،)أ( وهو الصك الذي اعتُمد يف  ل عليها )الصك الدويل للتعقُّ وبطريقة يعوَّ

إطار برنامج العمل:

“ألغراض هذا الصك، يُقصد ب  “األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة” كلَّ سالح فتَّاك محمول يَقذف أو يطلق 
رة، باستثناء األسلحة الصغرية العتيقة أو األسلحة الخفيفة  طلقة أو رصاصة أو مقذوفاً... بفعل مادة متفجِّ

العتيقة أو نماذجها املقلدة.”

مة لالستخدام الفردي. وهي تشمل عدة أنواع، منها  ‘األسلحة الصغرية’ هي بوجه عام األسلحة املصمَّ “)أ( 
املسدسات العادية واملسدسات نصف األوتوماتيكية والبنادق العادية والبنادق القصرية والرشاشات الصغرية 

والبنادق الهجومية والرشاشات الخفيفة.

أفراد  ثالثة  أو  فردين  بواسطة  الستخدامها  مة  املصمَّ األسلحة  عام  بوجه  هي  الخفيفة’  ‘األسلحة  “)ب( 
يعملون كطاقم، وإن كان بعضها يمكن لفرد واحد حمله واستخدامه. وهي تشمل عدة أنواع، منها الرشاشات 
السبطانات واملحمولة عىل مركبات، واملدافع  باليد واملركَّبة تحت  اليدوية املحمولة  القنابل  الثقيلة وقاذفات 
املحمولة املضادة للطائرات، واملدافع املحمولة املضادة للدبابات، والبنادق عديمة االرتداد والقاذفات املحمولة 
للقذائف املضادة للدبابات واملنظومات الصاروخية املضادة للدبابات والقاذفات املحمولة ملنظومات القذائف 

املضادة للطائرات، ومدافع الهاون التي يقل عيارها عن 100 مليمرت.”

)أ(  A/60/88 وCorr.2، املرفق.
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بها؛ وسم األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وحفظ سجالتها وتعقُّ 	• 	

	تنظيم أذون التصدير تنظيماً صارماً مع مراعاة خطر تحويلها إىل االتجار غري املرشوع؛ وإنشاء أو صون  	• 	
)القسم  العابر  الدويل  للمرور  تدابري  ووضع  واالسترياد،  التصدير  أذون  أو  تراخيص  إلصدار  ال  فعَّ نظام 

الثاني، الفقرة 11(؛

تنظيم السمرسة )القسم الثاني، الفقرة 14(؛ 	• 	

فائض  وكذلك   )16 الفقرة  الثاني،  )القسم  عة  املجمَّ أو  عليها  املستوىل  أو  املصادرة  األسلحة  جميع  	تدمري  	• 	
املخزون؛

ص لها بالسهر عىل أمن املخزونات )القسم  	كفالة قيام القوات املسلحة أو الرشطة أو أيِّ هيئة أخرى مرخَّ 	• 	
الثاني، الفقرة 17(؛

	جمع األسلحة ومراقبتها وتخزينها وتدمريها عىل نحو فعال كجزء من برامج نزع السالح والترسيح وإعادة  	• 	
اإلدماج، وال سيما يف حاالت ما بعد انتهاء النزاع؛

	تحديد الجماعات واألفراد املتورطني يف العمليات غري املرشوعة لصنع األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة  	• 	
واالتجار بها وتخزينها ونقلها وحيازتها وتمويل اقتنائها )القسم الثاني، الفقرة 6(.

ع برنامج العمل أيضاً عىل اتخاذ تدابري مختلفة للتعاون واملساعدة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، بما يف  ويشجِّ

ذلك تحديد األفراد والجماعات الضالعني يف أنشطة غري مرشوعة، لتمكني السلطات الوطنية من امليض يف مواجهتهم 

وفقاً لقانونها الوطني )القسم الثاني، الفقرة 37( أو عندما يكون له صلة باالتجار باملخدرات والجريمة املنظمة 

واإلرهاب )القسم الثالث، الفقرة 15(. ويف مؤتمر استعرايض ُعقد يف عام 2018، أويص باتخاذ تدابري محدَّدة ملنع 

ترسيب األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة إىل جهات متلقية غري مأذون لها، بمن يف ذلك اإلرهابيون. وتشمل هذه 
التدابري تعطيل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة بصورة نهائية أو تدمريها يف حاالت النزاع وما بعد النزاع.)33(

ل برنامج العمل.  ب، الذي اعتمدته الجمعية العامة يف عام 2005 يف مقرَّرها 519/60، يكمِّ والصك الدويل للتعقُّ

واستناداً إىل متطلبات وضع العالمات وحفظ السجالت امللِزمة قانوناً بموجب بروتوكول األسلحة النارية، تُلِزم أداة 

ب جميع الدول بكفالة وضع عالمات مناسبة عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وحفظ سجالت لها،  التعقُّ

ب األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة غري املرشوعة، بما يف ذلك من خالل التعاون الدويل.  وتعزيز التعاون عىل تعقُّ

ب” “االقتفاء املنهجي ألثر األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة  ب، يعني “التعقُّ ووفقاً للتعريف الوارد يف أداة التعقُّ

غري املرشوعة التي يُعثَر عليها أو تُضبَط يف إقليم دولة ما، من نقطة تصنيعها أو نقطة استريادها مروراً بخطوط 

بروتوكول  يف  املقابل  والتعريف   .)5 الفقرة  الثاني،  )القسم  مرشوعة”  غري  فيها  تصبح  التي  النقطة  إىل  التوريد 

ب  للتعقُّ العملية  الجوانب  عىل  أكرب  بقدر  يركِّز  لكنه  له،  مماثل  )و((  الفرعية  الفقرة   ،3 )املادة  النارية  األسلحة 

املشرتي  إىل  الصانع  من  أمكن،  حيثما  ومكوِّناتها،  وألجزائها  النارية،  لألسلحة  املنهجي  ب  “التعقُّ منه:  والغرض 

ة يف الدول األطراف عىل كشف الصنع غري املرشوع واالتجار غري املرشوع والتحري  لغرض مساعدة السلطات املختصَّ

عنهما وتحليل تفاصيلهما”.

وكما ذُكر آنفاً، هناك يف بعض املناطق معايري إقليمية ُملزمة، وهي يمكن أن تشمل التزامات إضافية بشأن وضع 
ب.)34( عالمات والتعقُّ

)33(  تقرير مؤتمر األمم املتحدة الثالث الستعراض التقدُّم املحرز يف تنفيذ برنامج العمل املتعلق بمنع االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية 

 ،A/CONF.192/2018/RC/3( 2018 واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، نيويورك، 18-29 حزيران/يونيه
الفقرات 26-34 و46(.

 ECOWAS, Convention on Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related 34(  انظر(

.Materials 2006, article 19
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الصغرية  األسلحة  مراقبة  تدابري  يف  الجنساني  املنظور   أضواء  إدماج 
الخفيفة واألسلحة 

بالنوع  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  وارتباط  والرجال  “النساء  بشأن  إرشادات  املتحدة  األمم  أصدرت 
الجنساني”، وقد ورد فيها ما ييل:)أ(

الخفيفة، من جميع جوانبه، ومعالجة  القضاء عىل االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة  إنَّ 

إساءة استخدام األسلحة الصغرية اململوكة بصورة قانونية وغري قانونية، يتطلَّب االنتباه إىل العوامل البرشية 

املجتمع.  مستويات  جميع  عىل  استخدامها  وإساءة  األسلحة  هذه  عىل  والطلب  العرض  وراء   الكامنة 

كما يتطلَّب حشد جهود جميع الجهات الفاعلة واملؤسسات التي يمكن أن تُسهم يف إيجاد حلول جماعية 

وبناء قدراتها.

من  استخدامها  وإساءة  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  لألسلحة  املضبوط  غري  االنتشار  عىل  النظرة  وتأتي 

وأنَّ  فيها،  دورهم  واختالف  والنساء  الرجال  عىل  األسلحة  هذه  تأثري  باختالف  اعرتافاً  جنساني  منظور 

للرجال والنساء حقوقاً متساوية بشأن املشاركة يف مبادرات الرقابة عىل هذه األسلحة.

األسلحة  باستخدام  املصحوب  العنف  وخاصة   - العنف  إىل  شون  املهمَّ الشباب  الذكور  ينظر  ما  وكثرياً 

الصغرية - كوسيلة للوصول إىل مكانة اجتماعية واقتصادية يشعرون بأنهم يستحقونها وبأنهم ما كانوا 

بالنسبة  للسلطة  قوية  أن تكون رموزاً  الصغرية  بأيِّ طريقة أخرى. كما يمكن لألسلحة  ليحصلوا عليها 

شني من خالل الشعور بالقوة الذي تمنحه لهم يف مواجهة إقصائهم من األدوار الذكورية التي  للشباب املهمَّ

يحدِّدها املجتمع.

يف  يُذكر  تأثري  لهم  ليس  الذين  الذكور  الشباب  من  شني  املهمَّ تمكِّن  أن  الصغرية  لألسلحة  يمكن  كذلك 

مجتمعاتهم من دونها، من ممارسة قدر كبري من السيطرة، حتى عىل الشخصيات التقليدية يف السلطة. ...

ورغم أنَّ النساء يرتكبن نسبة ضئيلة فقط من أعمال إساءة االستخدام املتعلقة باألسلحة الصغرية، وهنَّ 

أيضاً أقلية بني مالكي األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، إالَّ أنهن كذلك يسلكن سلوكيات عنيفة تشمل 

استخدام األسلحة الصغرية، لكنهن يملن إىل فعل ذلك بوترية أقل وألسباب مختلفة.

النزاعات  ومن الشائع وجود محاربات ونساء أو فتيات مرتبطات بجماعات مسلحة غري تابعة للدولة يف 

النساء والفتيات  النزاع املسلح، تؤدي  العالم. وباإلضافة إىل االنخراط مبارشًة يف  أنحاء  املسلحة يف جميع 

أيضاً أدواراً داعمًة أساسية يف مثل هذه الجماعات )كالجاسوسات واملهرِّبات واملسعفات واملعلمات والناقالت 

وفنيات السيارات والسائقات وما إىل ذلك(.

وأحياناً ما تنضمُّ النساء والفتيات إىل الجماعات املسلحة طواعية وأحياناً ما يتم تجنيدهن قرساً، كما هو 

األمر مع الرجال والفتيان.

و“تعميم مراعاة املنظور الجنساني” يعني ضمان مراعاة األثر الناجم عن جميع املبادرات الخاصة بالرقابة 

عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة - عىل الرجال والنساء - يف كل مرحلة من مراحل التقدير والتخطيط 

والتنفيذ والرصد والتقييم. كما يتيح تعميم مراعاة املنظور الجنساني الحصول عىل فهم أفضل لألدوار التي 

يؤديها الرجال والنساء فيما يتعلق باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، يف أوقات النزاع وأوقات التعمري 

والسالم بعد انتهاء النزاع.

ويعمل تعزيز املشاركة املتوازنة بني الجنسني يف الرقابة عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة عىل حماية 

حقوق الرجال والنساء يف املشاركة يف اتخاذ القرارات بشأن القضايا التي تؤثر عىل أمن الجميع. ونظراً ألنَّ 

العادة جرت بأن يكون هذا األمر حكراً عىل الرجال، فإنَّ ضمان املشاركة املتساوية للمرأة يتطلب الرتكيز 
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رات البالستيكية بغرض كشفها االتفاقية بشأن تمييز املتفجِّ  -3

البالستيكية بغرض  رات  املتفجِّ االتفاقية بشأن تمييز  الدولية ملكافحة اإلرهاب، وهي  االتفاقيات  هناك واحدة من 

لوكربي،  فوق  دولية  مدنية  ركاب  لطائرة  اإلرهابي  التفجري  عىل  ا  ردًّ اعتُمدت  ماربلكس”(،  )“اتفاقية  كشفها 

بإسكتلندا، يف عام 1988، الذي أودى بحياة 270 شخصاً.

ب مصدرها يف هذه الهجمات، تهدف االتفاقية إىل  رات البالستيكية التي ال يمكن تعقُّ وبغية قمع استخدام املتفجِّ

يتعلق  وفيما  املصدر.  بتحديد  تسمح  التي  الكيميائي  الكشف  بعوامل  البالستيكية  رات  املتفجِّ “تمييز”  ضمان 

رات البالستيكية التي ال تحمل عالمات تمييز، يجب عىل كل دولة طرف أن تقوم بما ييل: باملتفجِّ

حظر ومنع صنعها عىل أراضيها؛ 	• 	

منع إدخالها إىل إقليمها أو إخراجها منه؛ 	• 	

رات غري املميَّزة؛ ممارسة رقابة صارمة وفعالة عىل حيازة أيِّ مخزونات موجودة من املتفجِّ 	• 	

إتالفها أو إهالكها أو تمييزها أو تعطيلها بشكل دائم خالل فرتات زمنية معيَّنة. 	• 	

اإلضافة إىل مبادئ مدريد التوجيهية بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب  -4

ق املقاتلني اإلرهابيني األجانب، تقدِّم إضافة عام 2018 إىل مبادئ مدريد  يف سياق جهود مجلس األمن لوقف تدفُّ

التوجيهية لعام 2015 إرشادات بشأن االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة.

بشدَّة عىل إرشاك املرأة، وخاصة من املجتمعات املتأثرة واملجتمع املدني، كما يتطلَّب االلتزام بعمليات تقييم 

ورصد تراعي االعتبارات الجنسانية.

إنَّ دمج املنظورات الجنسانية يف عمليات الرقابة عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، إضافة إىل كونه 

الصغرية  األسلحة  عىل  الطلب  تُحرِّك  التي  للعوامل  أفضل  فهماً  يتيح  الدولية،  الصكوك  بموجب  إلزاميًّا 

وحقوق  واألمن  ر  التطوُّ يخصُّ  فيما  الجميع  عىل  تأثريها  وكذلك  استخدامها،  وإساءة  الخفيفة  واألسلحة 

اإلنسان. ونتيجة لذلك، فإنَّ تعميم مراعاة املنظور الجنساني ييرسِّ إمكانية تطوير استجابات ترفع مستوى 

تقديم الرعاية االجتماعية، وتعزِّز األمن وتقوِّي الرشعية السياسية لعملية بناء السالم - باختصار، يتيح 

هة بصورة أفضل. تطوير استجابات شمولية أكثر فعالية وموجَّ

)أ(  األمم املتحدة، موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة عىل األسلحة الصغرية، النساء والرجال وارتباط األسلحة الصغرية واألسلحة 

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/12/( )2018( الخفيفة بالنوع الجنساني
.)MOSAIC-06.10-2017AV1.0.pdf

https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-06.10-2017AV1.0.pdf
https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/12/MOSAIC-06.10-2017AV1.0.pdf
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دال-    تنظيم عمليات نقل األسلحة الدولية

هناك معاهدة واحدة ومبادرتان رئيسيتان تنظم عمليات نقل األسلحة الدولية )التجارة أو غري ذلك(:

معاهدة تجارة األسلحة، 2013؛)35( 	• 	

ترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير األسلحة التقليدية؛ 	• 	

سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية. 	• 	

ويف مجال مراقبة األسلحة الصغرية، تُستكَمل هذه الصكوك باألحكام املتعلقة برتاخيص االسترياد والتصدير والنقل 

ب. املنصوص عليها يف بروتوكول األسلحة النارية وبرنامج العمل والصك الدويل للتعقُّ

)35(  معاهدة تجارة األسلحة )اعتمدتها الجمعية العامة يف 2 نيسان/أبريل 2013، ودخلت حيز النفاذ يف 24 كانون األول/ديسمرب 

A/CONF.217/2013/L.3( )2014، املرفق(.

عن  الصادرة  األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  بشأن  التوجيهية  مدريد  أضواء  مبادئ 
األمن)أ( مجلس 

يف  الصادرة  باإلضافة  لة  املعدَّ بصيغتها  األجانب،  اإلرهابيني  املقاتلني  بشأن  التوجيهية  مدريد  مبادئ  تهدف 
عام 2018، إىل أن تكون أداة عملية لتمكني الدول األعضاء من التصدي بشكل أفضل للتهديد املتنامي الذي يشكِّله 
املقاتلون اإلرهابيون األجانب. وتذكِّر اإلضافة بأنه “يف قرار مجلس األمن 2370 )2017(، حثَّ املجلس الدول عىل 
عىل  الحصول  من  اإلرهابيني  منع  عىل  املساعدة  أجل  من  ب  للتعقُّ الدويل  والصك  العمل  لربنامج  الكامل  التنفيذ 

األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، وال سيما يف مناطق النزاع واملناطق الخارجة من النزاعات”.)ب(

ويورد املبدأ التوجيهي 52 التدابري التي يجب عىل الدول األعضاء اتخاذها والتي هي ذات صلة مبارشة بالتصدِّي 
القتناء املقاتلني اإلرهابيني األجانب لألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة. ومن بني هذه القوانني، مع الرتكيز بوجه 

خاص عىل دور الترشيع والعدالة الجنائية ما ييل:

د أو وضع أو إنشاء قوانني وأنظمة وإجراءات إدارية وطنية وتنفيذها بفعالية لضمان الرقابة  تعهُّ “)أ(  
منها  بوسائل  وعبورها،  واستريادها  وتصديرها  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  األسلحة  إنتاج  عىل  الفعالة 
تجريم تصنيعها عىل نحو غري مرشوع، أو االتجار بها إلكرتونيًّا أو ترسيبها إىل السوق غري املرشوعة عن 

طريق الفساد؛

...

منح سلطات إنفاذ القانون الوطنية الواليات واملوارد الالزمة ملساعدتها عىل منع ومكافحة االتجار  )د(  
من  عابراً  نقالً  نقلها  أو  تصديرها  أو  استريادها  أو  الخفيفة  واألسلحة  الصغرية  باألسلحة  املرشوع  غري 

أراضيها أو عربها؛

“...

https://( )املرفق ،S/2018/1177( )2015( إىل مبادئ مدريد التوجيهية بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب )أ(   إضافة )2018(

undocs.org/ar/S/2018/1177(؛ ومبادئ مدريد التوجيهية بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب، S/2015/939، املرفق الثاني.

)ب(  املرجع نفسه، الفقرة 59.

https://undocs.org/ar/S/2018/1177
https://undocs.org/ar/S/2018/1177
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معاهدة تجارة األسلحة لعام 2013  -1

وقد  التقليدية،  باألسلحة  الدولية  التجارة  تنظِّم  األطراف  متعدِّدة  معاهدة  هي   )2013( األسلحة  تجارة  معاهدة 

اعتمدتها الجمعية العامة يف عام 2013 ودخلت حيز النفاذ يف عام 2014. والغرض النهائي منها هو: اإلسهام يف 

التعاون  تحقيق السالم واألمن واالستقرار عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي؛ والحد من املعاناة اإلنسانية؛ وتعزيز 

والشفافية والعمل املسؤول من جانب الدول األطراف يف مجال التجارة الدولية يف  األسلحة التقليدية، ومن ثم بناء 
الثقة بني الدول األطراف. )36(

وال تنطبق معاهدة تجارة األسلحة عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وذخريتها فحسب )كما هو الحال يف 

إطار برنامج العمل(، بل تنطبق أيضاً، عىل نطاق أوسع، عىل جميع األسلحة التقليدية. وتشمل املعاهدة أيضاً ذخائر 
األسلحة التقليدية واألجزاء واملكوِّنات التي تتيح إمكانية تجميع األسلحة التقليدية.)37(

غري أنَّ بروتوكول األسلحة النارية وبرنامج العمل يظالن أكثر شموالً من معاهدة تجارة األسلحة يف جوانب أخرى. 

فبينما تركِّز املعاهدة عىل عمليات نقل األسلحة الدولية، كما ذُكر أعاله، يعالج بروتوكول األسلحة النارية وبرنامج 

ب وإدارة املخزونات وتحديد الفائض والتخلص  العمل أيضاً مسائل مثل التصنيع والوسم وحفظ السجالت والتعقُّ

منه وتوعية الناس ونزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج واألطفال.

)36(  املرجع نفسه، املادة 1.

)37(  املرجع نفسه، املادتان 3 و4 عىل التوايل.

األسلحة؟ تجارة  معاهدة  تشملها  التي  األسلحة  هي  أضواء  ما 

وفقاً للمادة 2 من معاهدة تجارة األسلحة، تشمل االتفاقية األسلحة التالية: 

“املادة 2: النطاق

تنطبق هذه املعاهدة عىل كل األسلحة التقليدية التي تقع ضمن الفئات  التالية:   -1“

دبابات القتال؛ )أ( 

مركبات القتال املدرَّعة؛ )ب( 

منظومات املدفعية من العيار الكبري؛ )ج( 

الطائرات املقاتلة؛ )د( 

طائرات الهليكوبرت الهجومية؛ )ه( 

السفن الحربية؛ )و( 

القذائف وأجهزة إطالق القذائف؛  )ز( 

األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة.)أ( )ح( 

ألغراض هذه املعاهدة، تشمل أنشطة التجارة الدولية عمليات التصدير، واالسترياد، واملرور العابر،   -2“

وإعادة الشحن، والسمرسة، املشار إليها فيما ييل بكلمة ‘نقل’”. 

)أ(  تعكس هذه الفئات تلك املدرجة يف سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية )وهو ما وردت مناقشته يف القسم جيم-2، الذي قدَّم وصفاً 

لكل فئة.
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د نظام مراقبة وطني،)38( وتنظيم التصدير واالسترياد وإعادة  وبموجب املعاهدة، تلتزم الدول األطراف بإنشاء وتعهُّ
ع الدول عىل تنظيم عبور األسلحة عرب أراضيها.)40( الشحن والسمرسة؛)39( كما تشجَّ

وعىل الدول كذلك اتخاذ تدابري ملنع تحويل وجهة األسلحة.)41( ومع أنَّ تحويل الوجهة غري معرَّف يف معاهدة تجارة 
األسلحة، إالَّ أنه يُفَهم منه أنه يعني القيام عىل نحو غري مرشوع بتغيري مسار عملية نقل أو االستيالء غري املرشوع 
عىل عملية نقل يحتمل أن تغريِّ من يملك األسلحة أو يسيطر عليها فعليًّا.)42( وهي يمكن أن تشمل الحاالت التي 
تدخل فيها األسلحة إىل السوق غري املرشوعة أو تُغريَّ وجهتها من أجل استخدامها النهائي عىل نحو غري مأذون به 

أو لصالح مستخدم نهائي غري مرشوع.)43( وهكذا، فهي يمكن أن تشمل نقل األسلحة إىل جماعة إرهابية.

ويجب عىل الدول أيضاً أن تتَّخذ التدابري املناسبة إلنفاذ القوانني املوضوعة عىل النحو الواجب.)44(

ويف مجال مراقبة استرياد األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة وتصديرها وعبورها، يتَّضح بشكل خاص الطابع 
التكاميل للصكوك القانونية الدولية: فبينما يضع بروتوكول األسلحة النارية رشوطاً إجرائية لنقل األسلحة، إالَّ أنه 
ن معايري تصدير يمكن الرجوع إليها يف تقييم الرتخيص أو اإلذن املحتملني لغريض األمن أو مراقبة األسلحة.  ال يتضمَّ

د أيضاً الظروف التي يجب أن يُحَظر فيها النقل. بيد أنَّ هذه املعايري واردة يف معاهدة تجارة األسلحة، التي تحدِّ

وأثناء املفاوضات بشأن معاهدة تجارة األسلحة، كان هناك خالف حول ما إذا كان ينبغي أن تنطبق أحكام تلك 
املعاهدة كذلك عىل نقل األسلحة إىل جهات فاعلة من غري الدول. ويف النهاية، لم يُدَرج أيُّ حكم يذكر تحديداً نقل 
ل هو أن تخضع ألحكام املعاهدة عمليات النقل التي تقوم  األسلحة إىل جهات فاعلة من غري الدول. والتفسري املفضَّ

بها دولة طرف إىل أيِّ جهة فاعلة.

فأوَّالً، يُحَظر عىل الدولة أن تأذن بنقل األسلحة إذا:

كان من شأن النقل أن ينتهك حظراً عىل األسلحة فرضه مجلس األمن؛ أو 	• 	

	كان من شأن النقل أن ينتهك التزامات الدولة بموجب املعاهدات الدولية )بما يف ذلك ما يتعلق بنقل األسلحة  	• 	
أو االتجار غري املرشوع بها(؛ أو 

	كانت الدولة عىل علم بأنَّ األسلحة ستُستخَدم الرتكاب جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم  	• 	
حرب.)45(

إذا كان  الدولة أن تقدِّر ما  وثانياً، باإلضافة إىل ذلك، حتى عندما ال يكون نقل تلك األسلحة محظوراً، يجب عىل 
ذلك النقل:

سيساهم يف توطيد السالم واألمن أو يف تقويضهما؛ 	• 	

اإلنسان  لحقوق  الدويل  للقانون  أو  اإلنساني  الدويل  للقانون  جسيم  انتهاك  ارتكاب  يف  يُستخَدم  أن  	يمكن  	• 	
أو تيسري ارتكابه؛

الصلة  ذات  الدولية  والربوتوكوالت  االتفاقيات  بموجب  جريمة  يشكِّل  عمل  ارتكاب  يف  يُستخَدم  أن  	يمكن  	• 	
باإلرهاب )التي تكون الدولة املصدِّرة طرفاً فيها(.)46(

)38(  معاهدة تجارة األسلحة )2013(، املادة 5 )2(.

)39(  املرجع نفسه، املواد 7-10، عىل التوايل.

)40(  املرجع نفسه، املادة 5.

)41(  املرجع نفسه، املادة 11.

 Wood, Brian, and Holtom, Paul, ”The Arms Trade Treaty: Measures to Prevent, Detect, Address and  )42(

.Eradicate the Diversion of Conventional Arms“ )UNIDIR, Policy Brief, 2020(, see p. 3

)43(  املرجع نفسه )استناداً إىل ديباجة معاهدة تجارة األسلحة(.

)44(  معاهدة تجارة األسلحة، 2013، املادة 14.

)45(  املرجع نفسه، املادة 6.

)46(  املرجع نفسه، املادة 7 )1(.
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ويجب عىل الدول أالَّ تأذن بنقل تلك األسلحة إذا كان هناك “خطر كبري” بحدوث أيٍّ من هذه العواقب،)47( مع مراعاة 

تدابري التخفيف املحتملة فضالً عن احتمال وقوع أعمال عنف جنسانية خطرية أو أعمال عنف خطرية ضد النساء 
واألطفال.)48( وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إعادة تقييم األذون املمنوحة إذا ظهرت معلومات جديدة.)49(

ترتيب فاسنار بشأن ضوابط تصدير األسلحة التقليدية  -2

االستخدام،  املزدوجة  والتكنولوجيات  والسلع  التقليدية  األسلحة  نقل  عمليات  لتنظيم  أخرى  مهمة  مبادرة  هناك 
الصغرية  األسلحة  يشمل  وهو  مشاركة.  دولة   42 الراهن  الوقت  يف  الرتتيب  هذا  ويضمُّ  فاسنار.  ترتيب  أال وهي 
ة والسلع  ات املدرَّعة والوقائية والطائرات والطائرات املسريَّ واألسلحة الخفيفة، والدبابات واملركبات العسكرية واملعدَّ
استخدام  يف  الرصيحة  أهدافها  أحد  ويتمثل  القائمة.  يف  املدرجة  والذخائر  االستخدام  املزدوجة  والتكنولوجيات 
د الدول املشاركة بمنع الجماعات واملنظمات اإلرهابية واألفراد  ضوابط التصدير كوسيلة ملكافحة اإلرهاب. وتتعهَّ

اإلرهابيني من الحصول عىل هذه األسلحة.)50(

وبناء عليه، يجب عىل الدول أالَّ تُصدر تراخيص لتصدير األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة كلما كان هناك خطر 
األسلحة  تصدير  يف  النظر  عند  أيضاً،  للدول  وينبغي  عه”.)51(  تشجِّ أو  اإلرهاب  “تدعم  أن  يمكن  أنها  من  واضح 
الدولية،  اللتزاماتها  باالمتثال  يتعلق  فيما  املتلقية  الدولة  االعتبار سجل  يف  تأخذ  أن  الخفيفة،  واألسلحة  الصغرية 

وال سيما فيما يتعلق بقمع اإلرهاب؛ وأن تنظر كذلك يف خطر ترسيبها أو إعادة تصديرها إىل اإلرهابيني.)52(

وهناك أيضاً مبادئ توجيهية بشأن ضوابط تصدير منظومات الدفاع الجوي املحمولة، وذلك تسليماً بالتهديد الذي 

عىل  فاسنار  معايري  تطبيق  عىل  الدول  الدويل  املدني  الطريان  منظمة  حثَّت  وقد  إذن.)53(  بدون  انتشارها  يشكِّله 

)47(  هذا املصطلح غري ُمعرَّف: ويرد يف إعالن صادر عن نيوزيلندا تفسري له بأنه يعني “خطراً جسيماً”؛ ويشري إعالنان صادران 

ع أليِّ  عن سويرسا وليختنشتاين إىل أنَّ الخطر يجب أن تكون “احتماالت حدوثه أكرب من احتماالت عدم حدوثه”، حتى بعد األثر املتوقَّ
تخفيفية. تدابري 

)48(  معاهدة تجارة األسلحة، 2013، املادة 7 )4(.

)49(  املرجع نفسه، املادة 7 )7(.

.Wassenaar Arrangement, Guidelines and Procedures, including the Initial Elements, July 2014, I )5(  )50(

 Wassenaar Arrangement, Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons )SALW(  )51(

.)agreed at the 2002 Plenary and amended at the 2007 Plenary(, para. 2 )a(
)52(  املرجع نفسه، الفقرة 1 )ج( و)ي(، عىل التوايل.

 Wassenaar Arrangement, Elements for Export Controls of Man-Portable Air Defence Systems  )53(

.)MANPADS( )agreed upon at the 2003 Plenary and amended at the 2007 Plenary(

أضواء  

سلطت مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان الضوء عىل الكيفية التي يؤدي بها ترسيب األسلحة ونقل األسلحة 

غري املنظَّم أو غري املرشوع إىل تأجيج ارتكاب العنف الجنساني عىل النساء والفتيات والتأثري يف جميع حقوق اإلنسان 

الخاصة بهن.)أ( وهذا يشمل مخاطر العنف الجنيس وغريه من أشكال العنف املتصلة بالنزاع، فضالً عن االسرتقاق، وعنف 

دين، وكذلك العنف املنزيل الذي تُستعَمل فيه أسلحة. وعالوة عىل ذلك، فإنَّ األثر الشديد  العصابات، والعنف ضد املرشَّ

الذي يلحق بحقوق اإلنسان ال يقترص عىل استخدامها فقط، بل يحدث من جراء مجرد وجودها يف املنزل أو يف املجتمع 

املحيل ومن جراء التهديد الفعيل أو املبطَّن باستخدامها. وكثرياً ما ترتبط األسلحة أيضاً بتعابري الذكورة التي لها صلة 

ا يسهم يف القبول االجتماعي للعنف الجنساني واإلفالت من العقاب عليه. بالسيطرة والسلطة والهيمنة والقوة، ممَّ

)أ(  A/HRC/44/29، الفقرات 19-12.
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نقلها  أو  تصديرها  أو  استريادها  عىل  وفعالة  صارمة  ضوابط  ممارسة  وعىل  املحمولة،  الجوي  الدفاع  منظومات 
أو إعادة نقلها، وذلك جزئيًّا بسبب شواغلها إزاء التهديدات اإلرهابية.)54(

سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية  -3

إنَّ سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية هو آلية للشفافية يمكن للدول من خاللها أن تُبلغ األمم املتحدة طوعاً بما 

ذه من عمليات نقل لألسلحة إىل دول أخرى )ولكن ليس إىل جهات فاعلة من غري الدول(. وهو يشمل األسلحة  تنفِّ

ع الدول عىل اإلبالغ عنها باعتبار ذلك  التقليدية الثقيلة، وكذلك اختياريًّا األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة )وتشجَّ
ممارسة جيِّدة(.)55(

ومن شأن السجل أن يبني الثقة ويقيم األدلة إذا حدثت تراكمات لألسلحة عىل نحو مفرط أو مزعزع لالستقرار. 

وهكذا، فإنه يسهم يف اإلنذار املبكر والدبلوماسية الوقائية. وهناك قرابة 60 دولة تُبلغ السجل سنويًّا، وقد أبلغته 
أكثر من 170 دولة منذ إنشائه يف عام 1991.)56(

يف  املتمثلة  املدني  الطريان  يواجهها  التي  التهديدات   ،35-11 اإليكاو  جمعية  قرار  )اإليكاو(،  الدويل  املدني  الطريان  )54(  منظمة 

https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2035th%20 )انظر:  املحمولة  الجوي  الدفاع  أسلحة  استخدام 
.)Session/a35_res_prov_ar.pdf

)55(  الجمعية العامة، تقرير عن مواصلة تشغيل سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية وزيادة تطويره )A/74/211، الفقرة 115(.

.UNODA, ”Transparency in Armaments“ )www.un.org/disarmament/convarms/transparency-in-armaments(  )56(

إرهابية جماعة  مع  أسلحة  صفقة  إبرام  بشأن  النشاط  سيناريو 

صة في العمل كوسيط يجمع بين مشتري األسلحة  السيدة باء مواطنة مقيمة في بلدك، وهي سيدة أعمال متخصِّ

راً  اها مكتب المدَّعي العام من أحد أجهزة االستخبارات، نجحت السيدة باء مؤخَّ وبائعيها. ووفقاً للمعلومات التي تلقَّ

في تيسير إبرام صفقة بين قائد متمرِّد سابق في البلد ألف وجماعة مسلحة أدرجتها في قائمة اإلرهابيين لجنة األمم 

جيم  البلد  في  أنشطتها  المسلحة  الجماعة  وتمارس  والقاعدة.  داعش  على  المفروضة  الجزاءات  بشأن  المتحدة 

وتستهدف بهجماتها أساساً جيش البلد جيم. كما أنها ترتكب أحياناً مذابح ضد المدنيين في البلد جيم. وقد أقسم 

زعيم الجماعة المسلحة الوالء لتنظيم القاعدة، ولكن ال يُعَرف عن الجماعة أنها مارست أيَّ نشاط خارج البلد جيم.

راً اتفاق سالم مع حكومة البلد ألف(  ع مؤخَّ ووفقاً للمعلومات الواردة، اتَّصل القائد السابق للمتمرِّدين )الذي وقَّ

اشة وأنظمة صواريخ محمولة مضادة  بالسيدة باء. وسعى قائد المتمرِّدين الى الحصول على مشتر لمدافع رشَّ

للدبابات كان قد سرَّبها من مخزون الجماعة المتمرِّدة أثناء عملية السالم. واهتدت السيدة باء، عن طريق وسطاء 

آخرين، إلى المشتري المنتسب إلى تنظيم القاعدة وساعدت الطرفين في االتفاق على السعر )50 مليون دوالر( 

ووضع طرائق للتسليم والدفع. وتفيد التقارير بأنها حصلت على عمولة بنسبة 10 في المائة على أتعابها.

حلِّل ما يلي:

من بين الصكوك الدولية التي نوقشت أعاله، ما هو الصك األوثق صلة بهذه الحقائق؟  ↙

↙  ما هي قوانين بلدك )الذي هو بلد إقامة السيدة باء( التي تنطبق على هذه الحقائق وتحديداً على سلوك 

السيدة باء؟

↙  ما هي الجرائم التي ربما ارتكبتها السيدة باء بموجب قوانين بلدك )على افتراض أنَّ الوقائع المزعومة 

أعاله يمكن إثباتها(؟ ما هي األركان اإلضافية التي يلزم إثباتها من أجل إدانتها بارتكاب تلك الجرائم؟

https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly 35th Session/a35_res_prov_ar.pdf
https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly 35th Session/a35_res_prov_ar.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/transparency-in-armaments
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األدوات  

تحليل مقارن للصكوك

 UNODC, ”Comparative Analysis of Global Instruments on Firearms and other Conventional
Arms: Synergies for Implementation“ )2016(

.)https://www.unodc.org/e4j/ar/firearms/module-5/core-reading.html :انظر(

سجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية
.)https://www.un.org/disarmament/ar/(

األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، الدليل الترشيعي )2004( لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع األسلحة 
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة  النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوعة، املكمِّ

املنظمة عرب الوطنية.

 UNODC, Technical Guide to the Implementation of the Protocol against the Illicit Manufacturing
 of and Trafficking in Firearms, their parts and components and ammunition, supporting the
 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, supporting Member States

.in the implementation of the Firearms Protocol

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، القانون النموذجي بشأن األسلحة النارية
.)https://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/15-01130_A_Firearms_Arabic.pdf  انظر(

برنامج عمل األمم املتحدة املتعلق بمنع االتجار غري املرشوع باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه 
ومكافحته والقضاء عليه )2001(.

بها يف الوقت املناسب  صك دويل يُمكِّن الدول من التعرُّف عىل األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة غري املرشوعة وتعقُّ
ل عليها )2005(. وبطريقة يعوَّ

مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان، “حقوق اإلنسان وتنظيم رشاء املدنيني األسلحَة النارية وحيازتِهم لها 
.)A/HRC/32/21( ” واستخداِمهم إياها

.)A/HRC/35/8(  مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان،  تأثري عمليات نقل األسلحة عىل التمتُّع بحقوق اإلنسان

.)A/HRC/44/29( مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، تأثري نقل األسلحة عىل حقوق اإلنسان

INTERPOL, Illicit Arms Records and tracing Management System )iARMS( )www.interpol.
int/en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-

.System-iARMS(

INTERPOL, Firearms Reference Table
www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/INTERPOL-Firearms-Reference-(

.)Table

.)www.un.org/disarmament/mosaic( )موجز وحدات تنفيذ برنامج الرقابة عىل األسلحة الصغرية )فسيفساء

 UNIDIR, The International Tracing Instrument: Examining options to support operationalization
.)2018(

الذخرية

مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح، املبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية 
.)https://www.un.org/disarmament/ar/(

http://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS
http://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS
http://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/Illicit-Arms-Records-and-tracing-Management-System-iARMS
http://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/INTERPOL-Firearms-Reference-Table
http://www.interpol.int/en/Crimes/Firearms-trafficking/INTERPOL-Firearms-Reference-Table
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تنظيم األسلحة بموجب القانون الدويل اإلنساني  هاء- 

النزاع املسلح.  آثار  الحد من  إىل  إنسانية،  التي تهدف، ألسباب  القواعد  الدويل اإلنساني هو مجموعة من  القانون 

ولذلك الغرض، يحاول القانون الدويل اإلنساني حماية األشخاص الذين لم يشاركوا يف األعمال القتالية أو لم يعودوا 

العامة وتدابري  املبادئ  الحرب وأساليبها. وهو يفعل ذلك من خالل مجموعة من  يشاركون فيها، وتقييد وسائل 

الحظر أو القيود املفروضة عىل أسلحة محدَّدة. وحتى يف الحاالت التي يُعترب فيها السالح يف حد ذاته مرشوعاً، يجب 

اتباع املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساني املتمثلة يف اإلنسانية والتمييز والتناسب والرضورة العسكرية فيما 

يتعلق باستخدامه. كما أنه ينصُّ عىل تحميل املسؤولية عىل جرائم الحرب فيما يتعلق ببعض االنتهاكات الجسيمة 

للقانون الدويل اإلنساني.

الدويل اإلنساني.<  إحالة مرجعية يتناول الفصل الثالث من هذه النميطة العالقة بني قانون مكافحة اإلرهاب والقانون 

ومن األطر الرئيسية لحظر األسلحة أو تقييدها يف النزاعات املسلحة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 

 1980 لعام  معيَّنة(  تقليدية  بأسلحة  املتعلقة  )االتفاقية  األثر  أو عشوائية  الرضر  مفرطة  اعتبارها  يمكن  معيَّنة 

رات  التطوُّ معالجة  إىل  تهدف  التي  االتفاقية  فهذه  معيَّنة(.)57(  أسلحة  منها  كل  )يتناول  الخمسة  وبروتوكوالتها 

بروتوكوالت  عىل  بالتفاوض  تسمح  إطارية  اتفاقية  هي  األسلحة  تكنولوجيات  ويف  املسلحة  النزاعات  يف  الجديدة 

جديدة واعتمادها. وقد تقرَّر يف عام 2011 إدخال تعديل عىل املادة 1 من االتفاقية بشأن نطاق انطباق االتفاقية 

ل بشأن الشظايا التي ال يمكن الكشف عنها، 1980؛ الربوتوكول الثاني  )57(  االتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيَّنة: الربوتوكول األوَّ

لة يف 3 أيار/مايو 1996؛ الربوتوكول الثالث بشأن  بشأن حظر أو تقييد استعمال األلغام واألرشاك والنبائط األخرى، 1980، بصيغته املعدَّ
الخامس بشأن  الربوتوكول  1995؛  املعمية،  الليزر  أسلحة  الرابع بشأن  الربوتوكول  1980؛  املحرقة،  األسلحة  استعمال  تقييد  أو  حظر 

املتفجرات من مخلفات الحرب، 2003 )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2260، الرقم 22495(.

United Nations SaferGuard Programme
.)www.unsaferguard.org(

ترتيب فاسنار

 Wassenaar Arrangement, Elements for export controls of Man-Portable Air Defence Systems
.)MANPADS(

 Wassenaar Arrangement, Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light
 Weapons )SALW(. Wassenaar Arrangement, Elements for Effective Legislation on Arms

.Brokering

 Wassenaar Arrangement, Best Practices to Prevent Destabilising Transfers of Small Arms and
.Light Weapons )SALW( through Air Transport

مصادر أخرى

استخدام  املتمثلة يف  املدني  الطريان  يواجهها  التي  التهديدات   ،11-35 الجمعية  قرار  الدويل،  املدني  الطريان  منظمة 
.)www.icao.int/publications/pages/assembly-archive.aspx :أسلحة الدفاع الجوي املحمولة )انظر

والسلع  العسكرية  واملعدات  األسلحة  بنقل  املتعلقة  الوطنية  الترشيعات  السالح،  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  مكتب 
عة من ِقبل مكتب شؤون نزع  والتكنولوجيات ذات االستخدام املزدوج )املعلومات املقدَّمة من الدول األعضاء واملجمَّ

.)www.un.org/disarmament/convarms/nldu/( )66/57 السالح عمالً بقرار الجمعية العامة

http://www.unsaferguard.org
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وبروتوكوالتها. وستكفل األطراف املتعاقدة السامية، بانضمامها إىل تعديل املادة 1 من االتفاقية، انطباق االتفاقية 

وبروتوكوالتها عىل حاالت النزاعات املسلحة غري الدولية.

حظر األسلحة التي تُسبِّب إصابات أو معاناة ال مربِّر لها  -1

يحظر القانون الدويل اإلنساني استخدام األسلحة وأساليب القتال “التي من شأنها إحداث إصابات أو آالم ال مربِّر 

ر لها  لها”.)58( وتشري القاعدة إىل آثار بعض أساليب أو وسائل الحرب. وعرَّفت محكمة العدل الدولية املعاناة التي ال مربِّ

ات  بأنها رضر “أكرب من الرضر الذي ال محيد عن إحداثه من أجل تحقيق األهداف العسكرية املرشوعة”.)59( ومن املؤرشِّ

ر أو املتمدِّد يف الجسم )عيارات “الدمدم”((،  عىل ذلك حتمية الوفاة )كأن يكون ذلك عن طريق السم والرصاص املتفجِّ

أو اإلعاقة الدائمة،)60( وذلك مثاًل بواسطة استخدام أشعة الليزر املسبِّبة للعمى)61( أو األلغام األرضية املضادة لألفراد)62( 

أو األسلحة املحرقة يف بعض الحاالت. ومن األمثلة عىل هذه األخرية استخدام النابالم أو قاذفات اللهب أو الفوسفور 

األبيض مبارشة ضد األفراد العسكريني، بدالً من استخدامها ضد املركبات أو املخابئ أو التحصينات التي قد يُحَرق فيها 

األفراد بالصدفة.)63( وقد نظَّمت قواعد معيَّنة من القانون الدويل اإلنساني بعض األسلحة التي لها آثار من هذا القبيل.

حظر األسلحة العشوائية  -2

كما ذُكر يف الفصل الثالث من هذه النميطة، يشمل حظر الهجمات العشوائية الذي ينصُّ عليه القانون الدويل اإلنساني 

حظر استخدام األسلحة “التي من شأنها أن تصيب… األهداف العسكرية واألشخاص املدنيني أو األعيان املدنية دون 

ل عشوائيًّا عند اتصالها بأيِّ  رة املرتجلة التي تَُفعَّ تمييز”.)64( وهذا يمكن أن يشمل، عىل سبيل املثال، األجهزة املتفجِّ

والذخائر  لألفراد  املضادة  الربية  األلغام  تحديداً  عديدة  دول  حظرت  وقد  عسكريًّا.  أو  مدنيًّا  أكان  سواء  شخص، 

العنقودية )ترد مناقشتها أدناه( بموجب معاهدة، وذلك جزئيًّا بسبب آثارها العشوائية.

رشط مارتنز  -3

ى “رشط مارتنز” عىل أنه حيثما ال تشمل معاهدة أو قاعدة عرفية محدَّدة مسألة ما، “يظل املدنيون  ينصُّ ما يسمَّ

واملقاتلون… تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدويل كما استقرَّ بها العرف ومبادئ اإلنسانية وما يمليه الضمري 

العام”.)65( وهكذا، يجب أخذ هذه االعتبارات يف الحسبان كلما ابتكرت الجماعات اإلرهابية أو الدول التي تكافح 

اإلرهاب أسلحة أو أساليب جديدة للقتال.

)58(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 70.

)59(  محكمة العدل الدولية، مرشوعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، الفتوى، 8 تموز/يوليه 1996، الفقرة 78.

)60(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 70.

)61(  انظر عىل وجه التحديد االتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيَّنة، الربوتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر املعمية، 1995.

أيلول/سبتمرب   18 يف  )اعتُمدت  األلغام  تلك  وتدمري  لألفراد،  املضادة  األلغام  ونقل  وإنتاج  وتخزين  استعمال  حظر  )62(  اتفاقية 

املعاهدات،  مجموعة  املتحدة،  )األمم  لألفراد”(  املضادة  األلغام  حظر  )“اتفاقية   )1999 آذار/مارس   1 يف  النفاذ  حيز  ودخلت   ،1997
املجلد 2056، الرقم 35597(.

 United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict )Oxford University  )63(

.Press, 2004(, p. 112

ل اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف املعتمدة يف 12 آب/أغسطس 1949، املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة  )64(  الربوتوكول األوَّ

1977، املادة 51 )4(؛ واللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 71؛ ولنفس الغرض، النظام  الدولية، 
األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، املادة 8 )2()ب( ‘20’.

)65(  الربوتوكول األول اإلضايف، املادة 1 )2(؛ انظر أيضاً الربوتوكول الثاني اإلضايف التفاقيات جنيف املعتمدة يف 12 آب/أغسطس 

1949، املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية، 1977، الفقرة الرابعة من الديباجة؛ واالتفاقية املتعلقة بقوانني وأعراف 
الحرب الربية )اتفاقية الهاي الثانية(، 1899، الديباجة.
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األسلحة املحظورة  -4

يحظر القانون الدويل اإلنساني استخدام أسلحة معيَّنة يف النزاعات املسلحة، ومنها ما ييل:

ر)67( يف جسم اإلنسان؛ د)66( أو تتفجَّ الطلقات النارية التي تتمدَّ  • 	
السم واألسلحة املسمومة )ومنها، عىل سبيل املثال، تلك التي تستهدف إمدادات املياه(؛)68( 	• 	

	األسلحة الكيميائية)69( والبيولوجية:)70( ال تحظر االتفاقيات ذات الصلة استخدام هذه األسلحة فحسب، بل  	• 	
تحظر أيضاً استحداثها وإنتاجها وتخزينها وحيازتها ونقلها؛

	األسلحة التي تُحدث اإلصابة بشظايا ال يمكن كشفها باألشعة السينية)71( )مثل تلك التي تحتوي عىل الخشب  	• 	
أو الزجاج أو البالستيك(؛

مة خصيصاً للتسبُّب يف العمى الدائم)72( )ولكن ليس أنظمة الليزر املستخدمة ضد املعدات  	أسلحة الليزر املصمَّ 	• 	
البرصية العسكرية والتي تسبِّب العمى العريض(.

وباإلضافة إىل ذلك، وافقت الدول األطراف يف نظم معاهدات محدَّدة عىل حظر ما ييل:

م لالنفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباً منه  	األلغام األرضية املضادة لألفراد )واملقصود أيُّ لغم مصمَّ 	• 	
أو مسه له، ويؤدي إىل شل قدرات أو جرح أو قتل شخص(؛)73(

رة يقل وزنها عن  م لتنثر أو تطلق ذخائر صغرية متفجِّ 	الذخائر العنقودية )أي الذخرية التقليدية التي تصمَّ 	• 	
(؛)74( وزن معنيَّ

	األسلحة النووية.)75( 	• 	

وعندما ال تكون الدولة طرفاً يف معاهدة تحظر األسلحة املذكورة أعاله وال يحظر القانون الدويل العريف ذلك السالح 

بالتمييز  يتعلق  فيما  اإلنساني تظل سارية  الدويل  للقانون  العامة  القواعد  فإنَّ  النووية(،  األسلحة  )كما هو شأن 

والتناسب وحظر الهجمات عىل املدنيني والهجمات والتدابري االحتياطية العشوائية.

)66(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 77؛ انظر أيضاً إعالن الهاي بشأن استخدام الرصاصات 

التي تتمدَّد يف جسم اإلنسان )1899(.

)67(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 78؛ انظر أيضاً إعالن سانت بطرسربغ بشأن استخدام 

رة )1868(. املقذوفات املتفجِّ

)68(  اللوائح املتعلقة بقوانني وأعراف الحرب الربية )لوائح الهاي(، 1907، املادة 23 )أ(؛ انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر، 

القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 72.

 1925 البكرتيولوجية،  الحرب  ولوسائل  شابهها  ما  أو  السامة  أو  الخانقة  للغازات  الحربي  االستعمال  حظر  )69(  بروتوكول 

)بروتوكول جنيف لعام 1925(؛ واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة )اعتُمدت يف 
3 أيلول/سبتمرب 1992، ودخلت حيز النفاذ يف 29 نيسان/أبريل 1997( )اتفاقية األسلحة الكيميائية(؛ واللجنة الدولية للصليب األحمر، 

القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 74.

والتكسينية  )البيولوجية(  البكرتيولوجية  األسلحة  وتخزين  وإنتاج  استحداث  حظر  اتفاقية  1925؛  لعام  جنيف  )70(  بروتوكول 

وتدمري هذه األسلحة )اعتُمدت يف 16 كانون األول/ديسمرب 1971، ودخلت حيز النفاذ يف 26 آذار/مارس 1975( )األمم املتحدة، مجموعة 
املعاهدات، املجلد 1015، الرقم 14860(؛ واللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 73.

باالتفاقية  امللحق   )1980( األول  الربوتوكول  79؛  القاعدة  العريف،  اإلنساني  الدويل  القانون  األحمر،  للصليب  الدولية  )71(  اللجنة 

املتعلقة بأسلحة تقليدية معيَّنة.

باالتفاقية  امللحق   )1995( الرابع  الربوتوكول  86؛  القاعدة  العريف،  اإلنساني  الدويل  القانون  األحمر،  للصليب  الدولية  )72(  اللجنة 

املتعلقة بأسلحة تقليدية معيَّنة.

املضادة  األلغام  حظر  )اتفاقية  األلغام  تلك  وتدمري  لألفراد،  املضادة  األلغام  ونقل  وإنتاج  وتخزين  استعمال  حظر  )73(  اتفاقية 

لألفراد(، 1997، املادة 2 )1( )164 دولة طرفاً(.

 ،)2010 آب/أغسطس   1 يف  النفاذ  حيز  ودخلت   ،2008 أيار/مايو   30 يف  )اعتُمدت  العنقودية  الذخائر  بشأن   )74(  االتفاقية 

املادة 2 )2( )110 دول أطراف( )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2688، رقم 47713(.

.)A/CONF.229/2017/8( )ً75(  معاهدة حظر األسلحة النووية )2017( )50 دولة طرفا(
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وال تنطبق بعض املعاهدات التي تحظر األسلحة عىل النزاعات املسلحة فحسب، بل تنطبق أيضاً يف أوقات السلم، 

البيولوجية  واألسلحة  العنقودية  والذخائر  لألفراد  املضادة  األرضية  باأللغام  املتعلقة  املعاهدات  يشمل  وهذا 

والكيميائية والنووية.

األسلحة الخاضعة لقيود  -5

ال تعترب بعض األسلحة غري مرشوعة يف حد ذاتها بموجب القانون الدويل اإلنساني، ولكنَّ استخدامها يخضع لقيود 

محدَّدة. وباإلضافة إىل ذلك، تنطبق املبادئ العامة للقانون الدويل اإلنساني عىل استخدامها، ومنها مبادئ التمييز 

والتناسب واالحتياطات وحظر الهجمات عىل املدنيني والهجمات أو األسلحة العشوائية واألسلحة أو األساليب التي 

تسبِّب إصابات أو معاناة ال مربِّر لها.

مة أو مبنية أو مكيَّفة بهدف القتل أو اإلصابة، تنطلق عىل غري  واألرشاك الخداعية)76( هي نبائط أو مواد مصمَّ

ع حني يحرِّك شخص ما شيئاً عديم الرضر يف ظاهره أو يدنو منه أو يأتي فعالً مأموناً يف ظاهره )مثل فتح  توقُّ

عىل  الهامة  القيود  من  عدداً  هناك  أنَّ  إالَّ  املقاتلني،  ضد  تُستخدم  أن  يمكن  الخداعية  األرشاك  أنَّ  ومع  باب(.)77( 

املفروضة عىل األرشاك  القيود  املدنيني. وتنطبق معظم  العرضية عىل  املخاطر  الحد من  إىل  استخدامها)78( تهدف 

مة للقتل أو اإلصابة أو إلحاق الرضر،  الخداعية كذلك عىل “األجهزة األخرى” والذخائر التي توضع يدويًّا واملصمَّ

رة املرتجلة.)79( فهذه يمكن تفجريها يدويًّا أو عن بعد أو آليًّا. مثل األجهزة املتفجِّ

أو مس  قرب  أو  رها وجود شخص  يفجِّ بحيث  مة  عليها ومصمَّ أو  األرض  واأللغام هي ذخائر موضوعة تحت 

شخص أو مركبة.)80( ويخضع استخدام هذه األلغام لقيود من أجل حماية املدنيني بموجب الربوتوكول الثاني 

لالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معيَّنة، عىل الرغم من أنَّ األلغام األرضية املضادة لألفراد )عىل عكس األلغام 

املضادة للمركبات مثالً( محظورة عىل الدول األطراف يف اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد لعام 1997، كما 
ذُكر أعاله.)81(

مة يف املقام األول إلشعال النار يف األشياء أو لتسبيب حروق  وتعرَّف األسلحة املحرقة بأنها أسلحة أو ذخائر مصمَّ

لألشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج من اللهب والحرارة املتولدين عن تفاعل كيماوي.)82( ويمكن أن تكون 

األسلحة املحرقة، مثالً، عىل شكل قاذفات لهب، وألغام موجهة ملقذوفات أخرى، وقذائف، وصواريخ، وقنابل يدوية، 

وألغام، وقنابل، وغري ذلك من حاويات املواد املحرقة.)83( ويمكن استخدام األسلحة املحرقة ضد األهداف العسكرية 

واألفراد العسكريني )وذلك فقط إذا تعذَّر استخدام أسلحة أقل رضراً لجعل شخص “عاجزاً عن القتال”(،)84( ولكن 
يُحظر استخدامها بطرائق معيَّنة تعرِّض املدنيني واألعيان املدنية للخطر.)85(

لة يف عام 1996. )76(  اتفاقية األسلحة التقليدية، الربوتوكول الثاني )1980(، بصيغته املعدَّ

)77(  املرجع نفسه، املادة 2 )4(.

)78(  املرجع نفسه، املواد 3 و7 و9.

)79(  املرجع نفسه، املواد 3 و7 و9.

)80(  املرجع نفسه، املادة 2 )1(.

)81(  املرجع نفسه، املواد 3 )5( و3 )6( و5 و10 و6 و3 و3 )10( و12 و9 )1( و3 )2( و10 و11 عىل التوايل.

)82(  االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معيَّنة، الربوتوكول الثالث )1980(، املادة 1 )1(.

)83(  املرجع نفسه، املادة 1 )1( )أ(.

)84(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 85، استخدام األسلحة املحرقة ضد املقاتلني.

)85(  االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معيَّنة، الربوتوكول الثالث )1980(، املادتان 1 و2؛ انظر أيضاً اللجنة الدولية للصليب األحمر 

والقانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 84: حماية املدنيني واألعيان املدنية من آثار األسلحة املحرقة )“إذا استُخدمت األسلحة املحرقة، 
وجب إيالء عناية خاصة لتجنُّب الخسائر العارضة يف أرواح املدنيني أو إيقاع إصابات بينهم أو اإلرضار باألعيان املدنية، والتقليل من هذه 

الخسائر واألرضار يف كل األحوال.”(.
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رات من مخلفات الحرب املتفجِّ  -6

الرضر  وتُلحق  والحيوانات  الناس  تصيب  أو  تقتل  أن  يمكن  مسلح  نزاع  بعد  تُهَمل  التي  املنفجرة  غري  الذخائر 

باملمتلكات لعقود عديدة. ويمكن أن تكون لها أيضاً آثار ضارة خطرية عىل التعمري والتنمية بعد الحرب، مثل منع 

رات من مخلفات الحرب )2003(  أو إعاقة استخدام األرايض الزراعية. ويسعى الربوتوكول الخامس بشأن املتفجِّ

امللحق باالتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معيَّنة إىل معالجة هذه املشاكل.

تطوير أسلحة جديدة  -7

عند دراسة أسلحة أو وسائل أو أساليب حرب جديدة أو تطويرها أو حيازتها أو اعتمادها، يجب عىل الدول أن تنظر 

من  غريه  أو  اإلنساني  الدويل  القانون  بموجب  جميعها  أو  الظروف  بعض  يف  محظوراً  استخدامها  كان  إذا  فيما 
القوانني الدولية لضمان امتثالها لهذه القوانني.)86(

وينطبق هذا اإللزام، عىل سبيل املثال، عىل استحداث منظومات جديدة لألسلحة الذاتية التشغيل، التي يمكن وصفها 

بشكل فضفاض بأنها “منظومات سالح قادرة عىل أن تختار، حال تشغيلها، أهدافاً معيَّنة وتشتبك معها دونما 

ل إضايف من العنرص البرشي“)87( ويمكن أن تستخدم الدول هذه األسلحة ضد الجماعات اإلرهابية  حاجة إىل تدخُّ

أو تستخدمها الجماعات اإلرهابية نفسها.

رة أو بدائية. ومع أنَّ من غري املحتمل يف الوقت الراهن أن  ويمكن أن تكون منظومات األسلحة الذاتية التشغيل متطوِّ

رها الدول، إالَّ أنهم يستخدمون من  يكون لدى اإلرهابيني القدرة عىل الوصول إىل التكنولوجيات املتقدِّمة التي تطوِّ

قبُل التكنولوجيات الذاتية التشغيل البدائية القائمة )مثل األلغام(. وهناك أيضاً مخاطر من أن تتعلَّم هذه املجموعات، 

عىل سبيل املثال، برمجة أنظمة الطائرات غري املأهولة )ترد مناقشتها أدناه( لرضب أهداف.

)86(  االتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيَّنة، الربوتوكول األول )1980(، املادة 36.

 ”Fact Sheet: Autonomous( املستقلة”  األسلحة  منظومات  وقائع:  “صحيفة  السالح،  نزع  لشؤون  املتحدة  األمم  )87(  مكتب 

“Weapons Systems(، ويرد فيها استشهاد بتقرير املقرِّر الخاص املعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو 
أدناه،  التي ترد مناقشتها  الفتاكة،  املأهولة  الطائرات غري  أنَّ معظم منظومات  إىل  تعسفاً )A/HRC/23/47، موجز(: تجدر اإلشارة 

لون برشيون، وبالتايل فهي ال تستويف أوصاف منظومات األسلحة املستقلة تماماً أو شبه املستقلة. يتحكَّم فيها عن بعد مشغِّ

النشاط  هل ينتهك استخدام األسلحة التالية أيَّ قواعد للقانون الدويل اإلنساني؟

بلدة  يف  مهجور  حكومي  إداري  مبنى  يف  مقرَّها  املتمرِّدين  قوات  أخلت  الحكوميني،  الجنود  اقرتاب  أمام   -1

رات خلف املداخل والنوافذ يف الطابق األريض، وهي  صغرية. وعند مغادرة املكان، وضع أفراد هذه القوات متفجِّ

ع من املباني  موصولة بأسالك تجعلها تنفجر آليًّا عند فتح الباب أو النافذة من الخارج. ويقع املبنى داخل مجمَّ

الحكومية معزول عن املنازل املدنية املجاورة بجدار خرساني مرتفع. وبعد مغادرة املتمرِّدين، وقبل أن تقرتب 

مملوءة  الناسفة  والعبوة  املهجورة.  املباني  لنهب  ع  املجمَّ إىل  الفضوليني  املدنيني  الحكومية، دخل بعض  القوات 

بمزيج من مئات حامالت الرصاص الفوالذية.

راً مرتجالً عىل طريق رسيع تستخدمه القوافل العسكرية الحكومية  زرعت قوات املتمرِّدين جهازاً متفجِّ  -2

أوالً، بواسطة صفيحة ضغط تكشف وزن  الجهاز بطريقتني مختلفتني:  املدنية. ويمكن تشغيل  املرور  وحركة 

األشياء عىل الطريق وتنفجر عندما يُكشف عن متوسط وزن دبَّابة حكومية؛ وثانياً، عن طريق التحكُّم عن بُعد إذ 

يقوم متمرِّد، عند رؤية هدف يقرتب، بإرسال إشارة إليه من هاتف محمول.
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أنه ينبغي  الحكوميني  الخرباء  الذي اعتمده فريق من  املتَّفق عليها يف اإلطار  امللِزمة  التوجيهية غري  املبادئ  وتفيد 

ر أسلحة ذاتية التشغيل، اتخاذ تدابري مناسبة تتعلق بالجانب املادي وباألمن السيرباني للحماية  للدول، عندما تطوِّ
من خطر حيازة الجماعات اإلرهابية لها.)88(

كما أنَّ استخدام منظومات األسلحة الذاتية التشغيل مشمول أيضاً بقواعد القانون الدويل اإلنساني األخرى، ومنها 

مثالً مبادئ التمييز والتناسب وحظر الهجمات عىل املدنيني أو الهجمات العشوائية وواجب اتخاذ االحتياطات قبل 

الهجوم وأثناءه. ولكن، لم يوضع بعُد إطار قانوني محدَّد لحظر هذه املنظومات أو تنظيمها تحديداً.

املثال، بزيادة  الدويل اإلنساني - عىل سبيل  التكنولوجيا، أن تعزِّز االمتثال للقانون  ويمكن لهذه األسلحة، حسب 

الدقة يف استهداف الذخائر أو تزويدها بآليات إلبطال مفعولها ذاتيًّا أو تدمريها ذاتيًّا.)89( ومن ناحية أخرى، فإنَّ 

طبيعة ودرجة “ذاتية اشتغال” السالح يف اختيار األهداف ورضبها يمكن أن تنطويا عىل خطر عدم االمتثال للقانون 

لون البرشيون دائماً بهذه األسلحة وأن  اللجنة الدولية للصليب األحمر أن يحتفظ املشغِّ الدويل اإلنساني. وتقرتح 

لوا املسؤولية عن استخدامها. يتحمَّ

ة”( أنظمة الطائرات غري املأهولة )“الطائرات املسريَّ  -8

ة مسلحة أو غري  تفيد التقارير بأنَّ ما ال يقل عن 20 جماعة مسلحة من غري الدول حصلت عىل أنظمة طائرات مسريَّ

مسلحة، ومنها تنظيمات إرهابية )مثل تنظيم داعش وحركة تحرير الشام وحركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية(.)90( 

الدول، أو طوَّرت طائراتها  ة تبيعها  ة تجارية وكذلك طائرات مسريَّ التنظيمات طائرات مسريَّ وقد استخدمت هذه 

ة الخاصة بها.)91( واألبرز من ذلك كله أنَّ استخدام تنظيم داعش لها موثَّق بشكل جيِّد: املسريَّ

لة يمكن إسقاطها من عىل متن  رة مرتجلة معدَّ ر أجهزة متفجِّ 	فبحلول عام 2017، كان تنظيم داعش قد طوَّ 	• 	
لة مزوَّدة بقنابل يدوية مزدوجة الغرض  رة مرتجلة معدَّ ة الستهداف األفراد وأجهزة متفجِّ الطائرات املسريَّ

وشديدة االنفجار الستهداف األفراد والدبابات؛)92(

استُخدمت  العراق،  يف  واحد  يوم  يف  املثال،  سبيل  فعىل  مكثَّفاً:  ة  املسريَّ للطائرات  داعش  استخدام  	وكان  	• 	
ة يف املوصل ضد القوات العراقية والكردية والفرنسية والتابعة للواليات املتحدة.)93( 82 طائرة مسريَّ

	ويف عام 2017، أبلغت الدول األعضاء لجنة العقوبات املفروضة عىل داعش والقاعدة بأنَّ تنظيم داعش يعمل  	• 	
ة أكرب حجماً، األمر الذي سيمكِّنه من تسليح  عىل تطوير القدرة الالزمة من أجل تصميم وبناء طائرات مسريَّ

هذه التكنولوجيات وزيادة قدرته عىل الرضب عن بعد؛)94(

)88(  فريق الخرباء الحكوميني الذي أنشأته األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيَّنة، املبادئ التوجيهية 

بشأن التكنولوجيات الناشئة يف مجال منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل )CCW/MSP/2019/9، املرفق الثالث، املبدأ )و((.

 United States Department of Defence, Department of Defense Law of War Manual )June 2015,  )89(

.updated December 2016(, section 6.5.9.2

فاً عن استخدام  )90(  مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرِّرة الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّ

ة املسلحة يف عمليات القتل املستهدف )A/HRC/44/38، الفقرة 9(. الطائرات املسريَّ

)91(  املرجع نفسه؛ انظر أيضاً S/2018/14/Rev.1، الفقرة 87 )استخدام تنظيم داعش للطائرات املسريَّة املتاحة تجاريًّا(.

 Conflict Armament Research, ”Frontline Perspective: Islamic State‘s Multi-Role IEDs“, April 2017,  )92( 

.)https://www.conflictarm.com/publications/ انظر( .p. 2 )results of a field investigation in Iraq(

فاً عن استخدام  )93(  مجلس حقوق اإلنسان، تقرير املقرِّرة الخاصة املعنية بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسُّ

ة املسلحة يف عمليات القتل املستهدف )A/HRC/44/38، الفقرة 9(. الطائرات املسريَّ

)S/2017/573  )94، الفقرة 96.

https://www.conflictarm.com/publications/
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ة غري املأهولة املتاحة تجاريًّا إلجراء  	ومن املعروف أنَّ تنظيم داعش قد استخدم منظومات الطائرات املسريَّ 	• 	
عمليات مراقبة واستطالع يف مناطق النزاع، مما سمح له بجمع املعلومات االستخبارية من خالل التصوير 

الجوي والتصوير بالفيديو ومسح األهداف املحتملة؛

ة خالل النزاع يف ماراوي بالفلبني.)95( 	وأُفيد أيضاً بأنَّ مقاتلني تابعني لتنظيم داعش استخدموا طائرات مسريَّ 	• 	

ة” الصادرة  وترُبز “مذكِّرة برلني بشأن املمارسات الجيِّدة ملكافحة استخدام اإلرهابيني للمنظومات الجوية املسريَّ

ة من قبل  عن املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب )2019( أنه “يتجاوز االستخدام املحتمل للمنظومات الجوية املسريَّ

ورصد  واالستطالع؛  واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  عمليات  أيضاً  ويشمل  املادية،  الهجمات  اإلرهابيني 

األهداف والربوتوكوالت األمنية وأنماط السلوك؛ واستخدام هذه املنظومات لجعل عمليات إطالق النريان غري املبارشة 

أدق؛ والتصوير ألغراض الدعاية اإلرهابية؛ وتعطيل عمليات إنفاذ القانون؛ وتعطيل حركة البنية التحتية الرئيسية 

إىل  أو  الحدود  البضائع غري املرشوعة عرب  أو شلها؛ وتهريب  أو تشويشها  االقتصادية  الجوية واألصول  والحركة 

عات الجماهريية. ويمكن توجيه الهجمات اإلرهابية  املناطق الحساسة؛ والتخويف واملضايقة؛ وإشاعة الذعر يف التجمُّ

التي تشنُّها املنظومات الجوية املسرية ضد مجموعة متنوِّعة من األهداف الحكومية واالقتصادية وغريها من الهياكل 
نة’(”.)96( األساسية، فضالً عن األهداف العامة األخرى )التي يشار إليها أحياناً باسم ‘األهداف غري املحصَّ

ة خارج سياق النزاعات  ويف املقدِّمة، أشارت مذكِّرة برلني أيضاً إىل أنَّ “استخدام اإلرهابيني للمنظومات الجوية املسريَّ

[ نادراً نسبيًّا”. غري أنَّ املذكِّرة حذَّرت يف الخالصة من أنَّ اإلرهابيني “سيحاولون بال شك استخدام  املسلحة ]ظلَّ

هذه املنظومات أيضاً خارج سياق النزاعات املسلحة”.

مرشوعية وضوابط أنظمة الطائرات غري املأهولة

استخدام  بشأن  الرئيسية  الشواغل  أنَّ  غري  الدويل.  القانون  بموجب  محظورة  أسلحة  ليست  ة  املسريَّ الطائرات 

ة املسلحة يف النزاعات يشمل املخاطر التالية: وقوع إصابات مدنية غري متناسبة حتى عندما تكون  الطائرات املسريَّ

النحو الصحيح؛ أو شن هجمات عشوائية تتسبَّب يف وقوع خسائر يف األرواح  العسكرية قد ُحدِّدت عىل  األهداف 

دة عىل املدنيني. يف صفوف املدنيني؛ أو شن هجمات متعمَّ

املعمول بها يف  القواعد  ة لجميع  للطائرات املسريَّ الدول  الفاعلة من غري  الجهات  أن يمتثل استخدام  وعليه، يجب 

القانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان. وقد نوقشت هذه القواعد بالتفصيل يف القسم دال-3 من الفصل 

ة، ولكن هناك اعتبارات مماثلة تنطبق عىل  األول من هذه النميطة )فيما يتعلق باستخدام الدولة للطائرات املسريَّ

الجماعات املسلحة(، بينما نوقش القانون الدويل اإلنساني عموماً يف الفصل الثالث من هذه النميطة. وقد أوصت 

الجهات  ق  تحقِّ بأن  أيضاً  فاً  تعسُّ أو  موجزة  بإجراءات  أو  القضاء  خارج  اإلعدام  بحاالت  املعنية  الخاصة  املقرِّرة 

ة مسلحة يف جميع مزاعم االنتهاكات وأن تُصدر تقارير منتظمة  الفاعلة من غري الدول التي تستخدم طائرات مسريَّ
ة والخسائر الناجمة عنها.)97( لتتبُّع هجمات الطائرات املسريَّ

هة نحو منع حصول الجماعات  ة املسلحة ليست أسلحة محظورة، إالَّ أنَّ الجهود الدولية موجَّ ومع أنَّ الطائرات املسريَّ

ع مجلس األمن، يف قراره 2370 )2017(، الدول األعضاء عىل منع وتعطيل شبكات رشاء  اإلرهابية عليها. فقد شجَّ

هذه األسلحة والنظم واملكوِّنات بني تنظيم داعش والقاعدة واألفراد والجماعات املرتبطني بهما.

)S/2018/14/Rev.1  )95، الفقرة 58.

الجوية  للمنظومات  اإلرهابيني  استخدام  ملكافحة  الجيدة  املمارسات  بشأن  برلني  اإلرهاب، “مذكرة  ملكافحة  العاملي  املنتدى  )96(  انظر 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2019/Berlin%20( 1 املسرية”، الصفحة
.)Memorandum%20ARA.pdf?ver=2020-01-13-143548-503

)A/HRC/44/38  )97، الفقرة 96.

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2019/Berlin Memorandum ARA.pdf?ver=2020-01-13-143548-503
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2019/Berlin Memorandum ARA.pdf?ver=2020-01-13-143548-503
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وتحثُّ مذكِّرة برلني أيضاً الدول عىل إنشاء أطر قانونية وسياساتية وطنية قوية وواضحة وقابلة لإلنفاذ، من أجل:

ردع وتقليل احتماالت انتشار أنظمة الطائرات غري املأهولة وإساءة استخدامها من ِقبل اإلرهابيني؛ 	• 	

التمكني من الكشف عن أنظمة الطائرات غري املأهولة والتخفيف من استعمالها واتخاذ تدابري مضادة لها؛ 	• 	

الة عىل إثر حوادث أنظمة الطائرات  الة وفرض عقوبات فعَّ 	التمكني من إجراء تحقيقات ومالحقات قضائية فعَّ 	• 	
غري املأهولة.)98(

ب املشتبه يف أنهم إرهابيون وقتلهم. ويجب أن تمتثل جميع هذه االستخدامات للقانون الدويل بشأن <  إحالة مرجعية تُستخَدم أنظمة الطائرات غري املأهولة يف عمليات مكافحة اإلرهاب أيضاً، وذلك ألغراض  منها تعقُّ

الدفاع عن النفس وحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني. وقد نوقش هذا املوضوع يف القسم دال-3 من 

الفصل األول.

)98(  انظر املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، “مذكرة برلني بشأن املمارسات الجيِّدة ملكافحة استخدام اإلرهابيني للمنظومات الجوية 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2019/(  3-1 الصفحات  املسرية”، 
.)Berlin%20Memorandum%20ARA.pdf?ver=2020-01-13-143548-503

األدوات  

 UNIDIR, Increasing Transparency, Oversight and Accountability of Armed Unmanned Aerial
 Vehicles )2017(

https://unidir.org/publication/increasing-transparency-oversight-and-accountability-(
.)armed-unmanned-aerial-vehicles

ويف عام 2016، أنشأت األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية املتعلقة بأسلحة تقليدية معيَّنة، يف مؤتمرها االستعرايض 

الخامس، فريق خرباء حكوميني لدراسة التحديات املحتملة التي تطرحها التكنولوجيات الناشئة يف مجال منظومات 

األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل. ويف عام 2019، أكد فريق الخرباء عىل 11 مبدأ توجيهيًّا بشأن التكنولوجيات الناشئة 

يف مجال منظومات األسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل )CCW/MSP/2019/9، املرفق الثالث(.

للمنظومات  اإلرهابيني  استخدام  ملكافحة  الجيِّدة  املمارسات  بشأن  برلني  “مذكرة  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى 

.)https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework الجوية املسرية” )2019( )انظر

UNODA, Fact sheet: Humanitarian approaches to disarmament

https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/07/Humanitarian-Approaches-to-(

.)Disarmament-Fact-Sheet-July2020.pdf

UNODA, Study on Armed Unmanned Aerial Vehicles, 2015

.)www.un.org/disarmament/publications/more/drones-study/(

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2019/Berlin Memorandum ARA.pdf?ver=2020-01-13-143548-503
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2019/Berlin Memorandum ARA.pdf?ver=2020-01-13-143548-503
https://unidir.org/publication/increasing-transparency-oversight-and-accountability-armed-unmanned-aerial-vehicles
https://unidir.org/publication/increasing-transparency-oversight-and-accountability-armed-unmanned-aerial-vehicles
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/07/Humanitarian-Approaches-to-Disarmament-Fact-Sheet-July2020.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2020/07/Humanitarian-Approaches-to-Disarmament-Fact-Sheet-July2020.pdf
http://www.un.org/disarmament/publications/more/drones-study/
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أسئلة للتقييم الذاتي

اذكر ثالثة قرارات ملجلس األمن يسعى املجلس من خاللها إىل قمع إمداد اإلرهابيني باألسلحة التقليدية.  -1

اذكر ما ال يقل عن ثالثة التزامات تقع عىل عاتق الدول األعضاء فيما يتعلق باألسلحة يف إطار نظام الجزاءات   -2

املفروضة عىل تنظيمي داعش والقاعدة.

رة  اذكر ثالثة عىل األقل من صكوك القانون الدويل التي لها صلة خاصة باستخدام اإلرهابيني لألجهزة املتفجِّ  -3

ص محتوياتها بإيجاز. املرتجلة. لخِّ

اذكر الصكوك اإلطارية الدولية الرئيسية الثالثة التي تركِّز عىل منع التجارة غري املرشوعة باألسلحة الصغرية   -4

واألسلحة الخفيفة ومكافحة تلك التجارة والقضاء عليها.

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة  ما هو الغرض الرئييس من بروتوكول األسلحة النارية املكمِّ  -5

عرب الوطنية؟ اذكر أربعة أنواع من التدابري التي يجب عىل الدول اتخاذها بموجب بروتوكول األسلحة النارية والتي 

تكتيس أهمية خاصة يف سياق مكافحة اإلرهاب.

اذكر ثالثة فروق بني بروتوكول األسلحة النارية وبرنامج عمل األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع   -6

باألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه.

ب” األسلحة/األسلحة النارية الصغرية؟ ملاذا هو مهم يف مكافحة اإلرهاب؟ ماذا يعني “تعقُّ  -7

ملاذا يُعترب من املهم تعميم املنظور الجنساني يف تدابري مراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة؟ اذكر   -8

ثالثة أسباب عىل األقل.

ما الذي يشكِّل “تحويل وجهة” األسلحة؟  -9

صف نطاق معاهدة تجارة األسلحة واذكر ثالثة التزامات رئيسية تفرضها هذه املعاهدة عىل الدول األطراف.  -10

اذكر خمسة تدابري حظر أو تقييدات عىل أسلحة محدَّدة بموجب القانون الدويل اإلنساني.  -11

ة( من  ما هي قواعد القانون الدويل التي ترسي عىل استخدام األنظمة الجوية غري املأهولة )الطائرات املسريَّ  -12

الدول األعضاء يف عمليات مكافحة اإلرهاب؟ اذكر ما ال يقل عن خمس قواعد  ِقبل  ِقبل الجماعات اإلرهابية ومن 

ذات صلة.
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منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب  النميطة 1 

مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل

تدابري العدالة الجنائية للتصدي 
لإلرهاب وإطار القانون الدويل 
ملكافحة الجريمة املنظمة

خامساً-



4

األهـداف

عند انتهاء الفصل الخامس، سيكون يف وسع القارئ:

الوطنية  املنظمة عرب  الجريمة  الدويل ملكافحة  القانوني  اإلطار  وصف 
الوطنية  املنظمة عرب  الجريمة  املتحدة ملكافحة  األمم  اتفاقية  من خالل 

الدولية. القانونية  الصكوك  من  الثالثة وغريها  وبروتوكوالتها 

املنظمة  الجريمة  اتفاقية  ُجرِّمت بموجب  التي  األفعال  أركان  بيان 
بالجريمة  املتصلة  األخرى  الدولية  املعاهدات  عن  وبروتوكوالتها، فضالً 

عنها. واختالفاتها  اإلرهاب  بجرائم  ومناقشة صالتها  ومظاهرها،  املنظمة 

مناقشة أحكام اتفاقية الجريمة املنظمة عرب الوطنية بشأن التعاون الدويل، بما 
يف ذلك تسليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة، ومقارنتها باألحكام ذات 

الصلة يف الصكوك القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب.

تحديد النواحي التي تكون منها تدابري العدالة الجنائية التي اتُّخذت ملكافحة 
الجريمة املنظمة عرب الوطنية ذات صلة بتدابري العدالة الجنائية التي اتُّخذت 

للتصدي لإلرهاب، بما يف ذلك ما يتعلق بنُهج التحقيق، والتحريات املالية، 
صة، وإجراءات حماية الشهود. وتقنيات التحري املتخصِّ

1

2

3



مقدِّمة

أنَّ اإلرهاب  املجتمعات وتنميتها ورفاهها. ومع  املنظمة ظاهرتان تؤثِّران يف استقرار  إنَّ اإلرهاب والجريمة 

والجريمة املنظمة ظاهرتان مختلفتان، إالَّ أنَّ املنظمات اإلرهابية والجماعات اإلجرامية املنظمة كلتيهما يمكن 

أن تستغالَّ وتستفيدا من عوامل مشرتكة كثرية، ومنها النزاعات، والحصول عىل األسلحة الصغرية واألسلحة 

الخفيفة، وعدم االستقرار، وانعدام سيادة القانون، والحدود التي يسهل اخرتاقها، وارتفاع مستويات الفساد، 
وضعف إنفاذ القانون.)1(

وباإلضافة إىل هذه العوامل املشرتكة التي تفيض إىل الجريمة املنظمة واإلرهاب، تشكِّل الصالت بني الجريمة 

املنظمة واإلرهاب تهديداً كبرياً يواجه املجتمع الدويل. ويمكن لإلرهابيني أن يستفيدوا من الجريمة املنظمة، 

باألسلحة  االتجار  خالل  من  اللوجستي،  الدعم  أو  للتمويل  كمصدر  وطنية،  عرب  أم  داخلية  أكانت  سواء 

وغسل  الربية  والحياة  الطبيعية  باملوارد  املرشوع  غري  واالتجار  الثقافية  واملمتلكات  واملخدِّرات  واألشخاص 

عائدات النشاط اإلجرامي، بما يف ذلك االختطاف من أجل الحصول عىل فدية واالبتزاز ورسقة املصارف، فضالً 

عن الجريمة املنظمة عرب الوطنية يف البحر.

إىل  املفيض  العنيف  التطرف  مع  اإلرهاب  “تالزم  أنَّ  عىل   )2019(  2482 قراره  يف  األمن  وقد شدَّد مجلس 

رة، وقد يسهم يف إضعاف الدول  اإلرهاب والجريمة املنظمة… قد يؤدي إىل تفاقم النزاعات يف املناطق املترضِّ
رة” وتعقيد جهود منع نشوب النزاعات وحلِّها.)2( املترضِّ

وكما لوحظ يف تقرير األمني العام عن اإلجراءات التي اتخذتها الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة ملعالجة 

باختالف  يختلفان  واإلرهاب  الوطنية  املنظمة عرب  الجريمة  بني  الصالت  فإنَّ طبيعة ونطاق  املوضوع،  هذا 

انتهازية يمكن أن تستند إىل  السياق واملنطقة. ففي بعض األحيان، يمكن أن تكون هذه الصالت تحالفات 

أراض مشرتكة، أو رغبة يف الربح، أو عالقات شخصية يحتمل أن تكون قد نشأت يف السجون أو من خالل 

املنظمة،  والجريمة  اإلرهاب  بني  يؤكِّد وجود صالت  ما  هناك  يكن  لم  أخرى،  مناطق  ويف  شبكات مشرتكة. 

وقد ال تكون هذه الصالت موجودة. ويف بعض السياقات، تتجنَّب املنظمات اإلجرامية التعاون مع الجماعات 
اإلرهابية لتفادي الخضوع ملزيد من التمحيص من جانب السلطات الوطنية.)3(

ودعا مجلس األمن، يف قراره 2482 )2019(، الدول إىل أن تعزِّز “تدابري التصدي العاملية يف مواجهة الصالت 

القائمة بني اإلرهاب الدويل والجريمة املنظمة، سواء أكانت محلية أو عابرة للحدود الوطنية، التي تشكِّل تحدياً 
خطرياً وتهديداً لألمن الدويل”.)4(

املنظمة  الجريمة  بالصلة بني  املعنية  الجيِّدة  للممارسات  العاملي ملكافحة اإلرهاب، إضافة ملحقة بوثيقة الهاي  )1(  املنتدى 

https://www.thegctf.org/ )انظر   1 الصفحة   ،)2020( الجنائية  العدالة  عىل  الرتكيز  واإلرهاب:  الوطنية  للحدود  العابرة 
.)Portals/1/Documents/

)2(  قرار مجلس األمن 2482 )2019(، الديباجة.

)S/2020/754  )3، الفقرات 6-4.

)4(  قرار مجلس األمن 2482 )2019(، الفقرة 1؛ ومن بني قرارات مجلس األمن السابقة التي أشارت بقلق إىل الصالت بني 

اإلرهاب الدويل والجريمة املنظمة عرب الوطنية القرارات 1373 )2001( و2322 )2016( و2368 )2017(.

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2020/Addendum to The Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism_ARA.pdf?ver=2020-09-30-154830-820
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2020/Addendum to The Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism_ARA.pdf?ver=2020-09-30-154830-820
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب  2000، لدى اعتماد  العامة قد أعلنت يف عام  وكانت الجمعية 

الوطنية، أنها “مقتنعة اقتناعاً شديداً بأنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية ستشكِّل أداة 

الجريمة  بني  املتنامية  الصالت  قبيل…  من  ]أمور[  مكافحة  عىل  الدويل  للتعاون  الالزم  القانوني  واإلطار  ناجعة 
املنظمة عرب الوطنية والجرائم اإلرهابية”.)5(

ويف الوقت نفسه، أكَّد العديد من الحكومات والباحثني أنَّ طبيعة ونطاق ووجود الصالت بني اإلرهاب والجريمة 

املنظمة تختلف باختالف السياق وحذَّروا من التعميم. وكما أشري يف اإلضافة امللحقة بوثيقة الهاي للممارسات 

العاملي  املنتدى  نرشها  التي  واإلرهاب  الوطنية  للحدود  العابرة  املنظمة  الجريمة  بني  بالصلة  املعنية  الجيِّدة 

ملكافحة اإلرهاب:

  “عموماً تُجرِّم قوانني مختلفة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية، وقد يتطلبان استجابات مختلفة من 

قبل قطاع العدالة الجنائية. ويف الحاالت التي ال يتالقى فيها اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية، فال ينبغي 

ا يف الحاالت التي يتالقى فيها اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية، فيعدُّ  تشديد الرتكيز عىل هذه الصلة. أمَّ

ا من  الفهم الدقيق لطبيعة الروابط بني جرائم اإلرهاب والجرائم املنظمة العابرة للحدود الوطنية أمراً مهمًّ
أجل وضع استجابة مناسبة للعدالة الجنائية”.)6(

ونبَّهت الحكومات وهيئات األمم املتحدة وكذلك الخرباء إىل رضورة التمييز بني األطر القانونية الدولية فيما يتعلق 

باإلرهاب والجريمة املنظمة، ذلك أنَّ “لكل منهما أسسه املؤسسية”،)7( كما أنهم حذَّروا من الخطر الذي يمكن أن 
يهدِّد حقوق اإلنسان من جراء الخلط بني تدابري التصدي لإلرهاب والجريمة املنظمة.)8(

والغرض من هذا الفصل هو دراسة السبل التي يكون بها اإلطار القانوني الدويل ملكافحة الجريمة املنظمة وثيق 

الصلة بتدابري تصدي العدالة الجنائية لإلرهاب.

ا عن أركان الجرائم التي ترتكبها عادة الجماعات اإلجرامية املنظمة، ويسلِّط  م القسم ألف ملحة موجزة جدًّ ويقدِّ

الضوء عىل الجوانب ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب. وتشمل الجرائم التي يتناولها هذا القسم بالبحث املشاركة يف 

غري  واالتجار  املهاجرين،  وتهريب  باألشخاص،  واالتجار  والفساد،  األموال،  وغسل  منظمة،  إجرامية  جماعة 

الثقافية،  باملمتلكات  املرشوع  غري  واالتجار  باملخدرات،  املرشوع  غري  واالتجار  النارية،  باألسلحة  املرشوع 

واالستغالل غري املرشوع للموارد الطبيعية والجرائم البيئية، واالختطاف من أجل الحصول عىل فدية، والجرائم 

السيربانية.

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية فيما  ويقدِّم القسم باء ملحة عامة موجزة عن أحكام 

يتعلق بالتعاون الدويل يف املسائل الجنائية.

ويتناول القسم جيم مسائل مختارة ذات صلة بتدابري تصدي العدالة الجنائية للجريمة املنظمة واإلرهاب. ومع أنَّ 

اإلرهاب والجريمة املنظمة ظاهرتان مختلفتان تحكمهما أطر قانونية دولية، ويف معظم الحاالت وطنية، محدَّدة، 

إالَّ أنَّ سلطات العدالة الجنائية التي تتصدَّى لهما تواجه تحديات معيَّنة مشرتكة، تتعلق بأمور منها خطورة الجرائم 

وما يتَّسم به النشاط اإلجرامي من استمرارية وتنظيم بالغ ورسية.

)5(  قرار الجمعية العامة 25/55.

)6(  املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، إضافة ملحقة بوثيقة الهاي للممارسات الجيِّدة املعنية بالصلة بني الجريمة املنظمة العابرة 

.)https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/ للحدود الوطنية واإلرهاب: الرتكيز عىل العدالة الجنائية )2020( )انظر

)S/PV.8569  )7، الصفحة 30، كلمة املكسيك خالل مناقشات مجلس األمن حول الصالت القائمة بني اإلرهاب الدويل والجريمة 

املنظمة، 9 تموز/يوليه 2019.

)S/2020/754  )8، الفقرة 107.

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2020/Addendum to The Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism_ARA.pdf?ver=2020-09-30-154830-820
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ومن املهم التأكيد عىل أنَّ هذا الفصل، وإن كان يذكر أمثلة عىل الصالت بني أنشطة الجماعات اإلجرامية املنظمة 

واإلرهابيني من بلدان ومناطق عديدة، إالَّ أنَّ الغرض منه ليس تقديم نظرة عامة عىل البحوث الهامة التي يجري 

القيام بها يف هذا املجال من منظور علم االجتماع وعلم اإلجرام، وال حتى أنه يمثل إضافة إليها.

الجرائم املندرجة ضمن الجريمة املنظمة ألف- 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظَّمة عرب الوطنية  -1

2000 )“اتفاقية الجريمة املنظمة”، ويشار  إنَّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 

إليها أيضاً باسم “اتفاقية بالريمو”()9( هي الصك العاملي الوحيد يف مجال مكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية. 

والغرض منها هو “تعزيز التعاون عىل منع الجريمة املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية” )املادة 1(. 

ت إليها كل  ويف كانون الثاني/يناير 2021، بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية 190 دولة، وبذلك تكون قد انضمَّ

دول العالم تقريباً. وتُستكَمل االتفاقية بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال 

عن  املهاجرين  تهريب  بمكافحة  املتعلق  والربوتوكول  طرفاً(،)10(  دولة   178 باألشخاص”،  االتجار  )“بروتوكول 

صنع  مكافحة  وبروتوكول  طرفاً(،)11(  دولة   150 املهاجرين”،  تهريب  )“بروتوكول  والجو  والبحر  الرب  طريق 

األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوعة )“بروتوكول األسلحة النارية”، 
119 دولة طرفاً(.)12(

وتنصُّ االتفاقية عىل أنَّ عىل الدول األطراف تجريم املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة )املادة 5(، وغسل عائدات 

الجرائم )املادة 6(، والفساد )املادة 8(، وعرقلة سري العدالة )املادة 23(،)13( وفرض جزاءات عليها تراعي خطورة 

الجرائم )املادة 11(. كما تنصُّ الربوتوكوالت الثالثة امللحقة باتفاقية الجريمة املنظمة عىل أنَّ عىل الدول األطراف 

تجريم االتجار باألشخاص )املادة 5 من بروتوكول االتجار باألشخاص(، وتهريب املهاجرين )املادة 6 من بروتوكول 

األسلحة  بروتوكول  5 من  )املادة  بها بصورة غري مرشوعة  واالتجار  النارية  األسلحة  املهاجرين(، وصنع  تهريب 

النارية(، فضالً عن األفعال األخرى املتصلة أو املرتبطة بها.

)9(  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية لعام 2000 )اعتُمدت يف 15 ترشين الثاني/نوفمرب 2000، ودخلت 

حيز النفاذ يف 29 أيلول/سبتمرب 2013 )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574((.

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة  )10(  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال، املكمِّ

املنظمة عرب الوطنية )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2237، الرقم 39574(.

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب  )11(  بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو، املكمِّ

الوطنية )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2241، الرقم 39574(.

)12(  بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكّوناتها والذخرية واالتجار بها بصورة غري مرشوعة، املكّمل التفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2326، الرقم 39574(.

)13(  هذه الجرائم تتناولها بالبحث األقسام الفرعية ألف-2 )تجريم املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة(، وألف-3 )غسل األموال(، 

وألف-4 )الفساد(، وجيم-7 )توفري األمن ملوظفي العدالة الجنائية والشهود والضحايا( من هذا الفصل.

األدوات  

التعليمية  الوحدات  سلسلة  العدالة،  أجل  من  التعليم  مبادرة  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب 
عىل  عامة  نظرة  النميطة(  )أي  الوحدة  هذه  م  تقدِّ )2019(؛  واإلرهاب  املنظمة  الجريمة  بني  الروابط  الجامعية، 
ن األطر النظرية بشأن تلك الصالت ودراسات  البحوث املتعلقة بالصالت بني الجريمة املنظمة واإلرهاب، وهي تتضمَّ

حاالت عديدة.

.)https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-16/index.html(
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وتنصُّ اتفاقية الجريمة املنظمة أيضاً عىل أن “تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، بما يتفق مع مبادئها 

القانونية، إلرساء مسؤولية الهيئات االعتبارية عن املشاركة يف الجرائم الخطرية، التي تكون ضالعة فيها جماعة 

إجرامية منظَّمة، واألفعال املجرَّمة وفقاً للمواد 5 و6 و8 و23” )املادة 10(.

القائمة رسعان ما تصبح  املنظمة ألنَّ هذه  الجريمة  املندرجة ضمن  بالجرائم  قائمة شاملة  االتفاقية  ن  وال تتضمَّ

قديمة ولن تخدم الغرض املتمثل يف وجود اتفاق ُملِزم قانوناً يشمل االحتياجات يف مجال مكافحة الجريمة املنظمة 

اعتماد  قلق حقيقي وقت  السيربانية مصدر  الجريمة  لم تكن  املثال،  ومستقبالً. فعىل سبيل  الوطنية حارضاً  عرب 

م التكنولوجي، منترشة عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء العالم. كذلك، فإنَّ من  االتفاقية، ولكنها أصبحت، مع التقدُّ

ر الجريمة املنظمة يف املستقبل. الصعب التنبؤ بكيفية تطوُّ

املتعلقة  بأحكامها  واالستشهاد  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  انطباق  نطاق  توسيع  زيادة  أجل  ومن  ذلك،  من  وبدالً 

التي  الجرائم  بأنها  الجرائم  هذه  وتُعرَّف  الخطرية”.  “الجرائم  مفهوم  االتفاقية  صائغو  اختار  الدويل،  بالتعاون 

يعاقب عليها القانون الوطني لدولة طرف بالحرمان من الحرية ملدة ال تقل عن أربع سنوات )املادة 2 )ب((.

وثمة مفهوم آخر يَُعدُّ محوريًّا يف اتفاقية الجريمة املنظمة، أال وهو مفهوم “الجماعة اإلجرامية املنظمة”. وتُركِّز 

االتفاقية عىل تعريف الجاني بدالً من مفهوم “الجريمة املنظمة” ذاته الذي هو مفهوم مائع )انظر النص املؤطر 

“أضواء” أدناه(.

وبموجب املادة 3، يمكن االستشهاد باتفاقية الجريمة املنظمة فيما يتعلق باألنواع التالية من الجرائم:

األفعال املجرَّمة عىل الصعيد الوطني بمقتىض املواد 5 و6 و8 و23 من االتفاقية )أي الجرائم املتعلقة  )أ(   

باملشاركة يف جماعة إجرامية منظمة وغسل األموال والفساد وعرقلة سري العدالة، إذا كانت جرائم ذات طابع عرب 

وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة(؛

الجرائم الخطرية )حسب التعريف الوارد يف النص املؤطر “أضواء” أعاله( إذا كانت ذات طابع عرب  )ب(   

وطني وضلعت يف ارتكابها جماعة إجرامية منظمة.

وبموجب املادة 1 )3( من كل بروتوكول، تُعترب األفعال املجرَّمة وفقاً لألحكام ذات الصلة من كل بروتوكول أفعاالً 

مجرَّمة وفقاً لالتفاقية.

املنظمة اإلجرامية  الجماعة  أضواء  تعريف 

تستخدم اتفاقية الجريمة املنظمة أربعة معايري لتعريف الجماعة اإلجرامية املنظمة )املادة 2 )أ((:

جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر؛  -1

موجودة لفرتة من الزمن؛  -2

تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطرية؛  -3

من أجل الحصول، بشكل مبارش أو غري مبارش، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.  -4

الفوري  التنظيمي” ُمعرَّفة بأنها “جماعة غري مشكَّلة عشوائيًّا لغرض االرتكاب  الهيكل  و“الجماعة ذات 

لجرم ما، وال يلزم أن يكون ألعضائها أدوار محدَّدة رسميًّا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات 

هيكل تنظيمي” )املادة 2 )ج((.
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ويكون الجرم ذا طابع عرب وطني )انظر اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 3 )2(( إذا:

ارتُكب يف أكثر من دولة واحدة؛  ’1‘  

ارتُكب يف دولة واحدة ولكن جرى جانب كبري من اإلعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو اإلرشاف عليه   ’2‘  

يف دولة أخرى؛

ارتُكب يف دولة واحدة، ولكْن ضلعت يف ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية يف أكثر   ’3‘  

من دولة واحدة؛

ارتُكب يف دولة واحدة، ولكن كانت له آثار شديدة يف دولة أخرى.  ’4‘  

تجريم املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة  -2

يشرتط تعريف “الجماعة اإلجرامية املنظمة”، وفقاً التفاقية الجريمة املنظمة أن تكون الجماعة تهدف إىل “ارتكاب… 

الجرائم الخطرية… من أجل الحصول، بشكل مبارش أو غري مبارش، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى“)14( 

وهذا ال يشمل، من حيث املبدأ، الجماعات اإلرهابية، رشيطة أن تكون أهدافها غري مادية البتة. بيد أنَّ االتفاقية قد 

ترسي كذلك عىل الجرائم التي ترتكبها تلك الجماعات، إذا ارتكبت جرائم تشملها االتفاقية، من أجل زيادة املنافع 
املالية أو املنافع املادية األخرى.)15(

ر  ذة التفاقية الجريمة املنظمة أن يكون هناك بالرضورة هدف كسب ربح مادي لكي يتوفَّ )14(  ال تشرتط الترشيعات الوطنية املنفِّ

ركن الجرم املتمثل يف االرتباط بجماعة إجرامية؛ انظر، عىل سبيل املثال، املادة 129 من القانون الجنائي األملاني، التي تجرِّم تشكيل تنظيم 
إجرامي أو املشاركة فيه دون إدراج هدف الحصول عىل ربح مادي يف التعريف: ويف حاالت أخرى، ال يرد ركن “املنفعة املادية” يف وصف 
داً )انظر املادة 187 من القانون  الجريمة األساسية املتمثلة يف “التنظيم اإلجرامي”، ولكن يمكن اعتباره، يف ظروف معيَّنة، عامالً مشدِّ
الجنائي اليوناني(. وال تعارض االتفاقية أيًّا من الخيارين؛ فالقصد منهما توسيع نطاق انطباق املادة 5 من االتفاقية، ووفقاً للفقرة 3 من 
ة من التدابري املنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع الجريمة  املادة 34، “يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر رصامة أو شدَّ

املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها”.

املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعية  األدلة  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم   )15(  مكتب 

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20(  33 الفقرة   ،)2017( وبروتوكوالتها  الوطنية  عرب 
.)Legislative%20guides_Full%20version.pdf

األدوات  

ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعية  األدلة  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  •  مكتب 

http://www.unodc.org/pdf/crime/(  )2017( وبروتوكوالتها  الوطنية  عرب  املنظمة  الجريمة 
.)legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf

•  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، األحكام الترشيعية النموذجية ملكافحة الجريمة املنظمة 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_(  )2012(

.)Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook_A.pdf.pdf

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook_A.pdf.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Model_Legislative_Provisions_UNTOC_Ebook_A.pdf.pdf
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الدولية لقمع  املثال االتفاقية  الدولية ملكافحة اإلرهاب، ومنها عىل سبيل  ومن ناحية أخرى، فإنَّ معظم الصكوك 

تمويل اإلرهاب لعام 1999 )“اتفاقية تمويل اإلرهاب”(، وبعض القوانني الوطنية، ال تشرتط وجود دافع سيايس 

لتعريف أعمال اإلرهاب. وتركِّز املادة 2 )1( من اتفاقية تمويل اإلرهاب بدالً من ذلك عىل األفعال املحدَّدة يف نطاق 

االتفاقيات املدرجة يف مرفقها أو أعمال العنف التي تهدف إىل تخويف الجمهور أو إكراه حكومة أو منظمة دولية. 

كما تُظهر بعض أنشطة الجماعات اإلجرامية املنظمة هذه الخصائص، وذلك مثالً عندما تسعى املافيا إىل تخويف 

أجهزة إنفاذ القانون أو القضاة أو الحكومات أو السكان املحليني.

وتنصُّ املادة 5 من اتفاقية الجريمة املنظمة عىل أن تجرِّم الدول املشاركة يف جماعة إجرامية منظمة. واملطلوب من 

الدول تجريم أيٍّ من الفعلني التاليني أو كليهما:

جريمة من نوع التآمر، أي املوافقة عىل ارتكاب جريمة خطرية؛ )أ(   

نوع من الجرائم ينطوي عىل املشاركة )االرتباط اإلجرامي(، أي املشاركة الفعلية يف أنشطة جماعة  )ب(   

إجرامية منظمة، سواء أكانت تلك األنشطة إجرامية أم غري إجرامية.

كما تنصُّ املادة 5 من اتفاقية الجريمة املنظمة عىل أن تجرِّم الدول “تنظيم ارتكاب جريمة خطرية تكون ضالعة 

فيها جماعة إجرامية منظمة، أو اإلرشاف أو املساعدة أو التحريض عليه أو تيسريه أو إسداء املشورة بشأنه”.

وال تطلب االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب من الدول األطراف أن تجرِّم الجرائم التي هي من نوع 

ن  التآمر أو جرائم املشاركة يف أنشطة جماعة إرهابية، رغم أنَّ العديد من القوانني الوطنية ملكافحة اإلرهاب تتضمَّ

هذه األنواع من الجرائم. غري أنَّ أحدث اتفاقيات اإلرهاب الدويل تقتيض من الدول تجريم املشاركة يف ارتكاب عمل 

مشرتك  لغرض  يعملون  األشخاص  من  مجموعة  قيام  يف  واملساهمة  اآلخرين،  وتوجيه  وتنظيم  كرشيك،  إرهابي 

باتفاقية  امللحق   2015 لعام  الربوتوكول اإلضايف  2 من  املادة  اإلقليمي، تنصُّ  الصعيد  بارتكاب جريمة.)16( وعىل 

مجلس أوروبا بشأن منع اإلرهاب عىل أنَّ عىل الدول األطراف أن تعاقب عىل “املشاركة يف جمعية أو جماعة لغرض 

اإلرهاب” باعتبار ذلك جريمة جنائية بموجب قانونها الوطني.

 ،2149 املجلد  املعاهدات،  مجموعة  املتحدة،  )األمم   3 املادة   ،)1997( بالقنابل  اإلرهابية  الهجمات  لقمع  الدولية   )16(  االتفاقية 

الرقم 37517(.

إجرامية يف جماعة  املشاركة  النشاط  تجريم 

“جماعة  التعبري  تعريف  قارن  كيف؟  منظمة؟  إجرامية  جماعة  يف  املشاركة  بلدك  ترشيع  يجرِّم  	هل  	↙

إجرامية منظمة” يف الترشيع الوطني بالتعريف الوارد يف اتفاقية الجريمة املنظمة وبالجرائم املبيَّنة يف 

املادة 5 من االتفاقية.

بتعريف  اإلرهابية  الجماعة  تعريف  قارن  كيف؟  إرهابية؟  جماعة  يف  املشاركة  بلدك  ترشيع  يجرِّم  ↙	 هل 

الجماعة اإلجرامية املنظمة.
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غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -3

دة للغاية وواسعة النطاق: ويسلط هذا القسم الضوء عىل الجوانب  إنَّ أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب معقَّ

صة املتاحة بشأن  الرئيسية لكيفية الربط بني هذه األنشطة اإلجرامية. وهناك مجموعة واسعة من املوارد املتخصِّ

رها فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، والهيئات اإلقليمية التي هي عىل غرار  هذه املواضيع، ومنها املوارد التي توفِّ

فرقة العمل املذكورة، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل.

ففرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، املعرتف بها عىل نطاق واسع باعتبارها الهيئة الدولية لوضع املعايري ملكافحة 

غسل األموال، تصف “غسل األموال” بأنه تجهيز عائدات إجرامية إلخفاء مصدرها غري القانوني. وتضيف أنَّ “هذه 
العملية بالغة األهمية ألنها تمكِّن املجرم من التمتُّع بهذه األرباح دون الكشف عن حقيقة مصدرها”.)17(

3 من  الفساد واملادة  املتحدة ملكافحة  األمم  اتفاقية  23 من  املنظمة واملادة  الجريمة  اتفاقية  6 من  املادة  وتعرِّف 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات العقلية “غسل عائدات الجريمة” باعتباره 

جريمة، وهي تُلزم الدول األطراف بتجريمه. وتُستكَمل هذه الصكوك بمعايري ومبادئ توجيهية دولية بشأن مكافحة 

املعنية  العمل  فرقة  عن  الصادرة  األربعون  التوصيات  املثال  سبيل  عىل  ومنها  هيئات،  عن  صادرة  األموال  غسل 
باإلجراءات املالية )اعتُمدت ألول مرة يف عام 1990(.)18(

وقد يكون غسل األموال مرتبطاً باإلرهاب وتمويل اإلرهاب بعدة طرائق. وعالوة عىل ذلك، فإنَّ غسل األموال املرتبط 

بجرائم إرهابية يُعترب جريمة أصلية، وبالتايل فهو “جريمة خطرية”. وهناك أدلة واضحة عىل أنَّ اإلرهابيني يرتكبون 

جرائم جنائية من أجل جمع األموال لدعم أنشطتهم اإلرهابية. وتندرج ضمن غسل األموال األنشطة املرتبطة بجمع 

فدية،  عىل  الحصول  أجل  من  االختطاف  مثالً  ومنها  اإلرهابيون،  يرتكبها  التي  للجرائم  املرشوعة  غري  العائدات 

أو االتجار باألسلحة واملخدرات، أو االستغالل غري املرشوع للموارد الطبيعية، أو االتجار غري املرشوع باملمتلكات 

الثقافية، أو بتحويل تلك العائدات أو نقلها أو إخفائها أو تمويهها أو استخدامها. وتشمل الجرائم الشائعة األخرى 

التي يرتكبها اإلرهابيون السطو عىل املصارف، وتهريب السلع، واالحتيال يف بطاقات االئتمان، واالحتيال يف التأمني 
والقروض، والجرائم الرضيبية.)19(

.FATF, ”What is Money Laundering?“ )www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/(  )17(

)18(  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح: توصيات فرقة 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/(  ))2020 عام  يف  )ُحدِّثت   2019 )باريس،  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل 
.)documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf

.FATF, Emerging Terrorist Financing Risks )Paris, October 2015(, pp.15 and 16  )19(

http://www.fatf-gafi.org/faq/moneylaundering/
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Arabic.pdf
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تمييز تمويل اإلرهاب عن غسل األموال

تعرِّف املادة 2 من اتفاقية تمويل اإلرهاب لعام 1999 تمويل اإلرهاب بأنه تقديم أموال أو جمعها بشكل مبارش أو 

غري مبارش وبصورة غري مرشوعة ومقصودة، بنيَّة أن تُستخَدم لتمويل عمل إرهابي أو مع العلم بذلك.

وتنصُّ قرارات مجلس األمن أنَّ عىل الدول أن تحظر “إتاحة أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات 

مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، لصالح التنظيمات اإلرهابية أو فرادى اإلرهابيني 

أليِّ غرض من األغراض، بما يشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، التجنيد أو التدريب أو السفر، حتى وإن لم يكن 
لذلك أية صلة بعمل إرهابي محدَّد” ]اإلبراز بحروف مائلة مضاف[.)20(

باستخدام  املرشوع  االقتصاد  يف  مرشوعة  غري  أنشطة  من  املتأتية  األموال  تَُضخُّ  األموال،  غسل  مخطَّطات  ويف 

تقنيات عديدة وقطاعات هشة من االقتصاد. وفيما يتعلق باإلرهاب، يمكن أن يُستَمدَّ التمويل من أنشطة ومصادر 

إجرامية، ولكن أيضاً من أنشطة أو مصادر مرشوعة تماماً. ويتمثَّل الشاغل الرئييس يف استبانة تلك املصادر من 
أجل القضاء عليها.)21(

)20(  قرار مجلس األمن 2462 )2019(، الفقرة 3.

 UNODC, Guidance manual for Member States on terrorist financing risk assessments )2018(, chap.1,  )21(

sect. 1.2 )www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/CFT%20Manual/Guidance_Manual_TF_Risk_
.Assessments.pdf(

األموال وغسل  اإلرهاب  بني  دراسة حالة  الصالت 

األعمال التجارية املرشوعة وغسل األموال واإلرهاب يف أفريقيا)أ(

وفقاً لعضو يف مجموعة مكافحة غسل األموال يف رشق أفريقيا والجنوب األفريقي، استورد وكالء سيارات مستعملة 

ُحوِّلت  ثم  الشمالية،  وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  وسنغافورة  اليابان  مثل  بلدان  من  سيارات 

د لغسل األموال. وكان مالكو  اإليرادات املتأتية من بيع هذه السيارات إىل جماعات إرهابية يف إطار مخطَّط معقَّ

وكاالت السيارات من مناطق يوجد فيها خطر كبري يتعلق باإلرهاب.

أنَّ هناك صلة بني مؤسسات  القانون وعدة مالحقات قضائية  إنفاذ  أجهزة  أجرتها  وقد كشفت عدة تحقيقات 

تجارية، من بينها وكاالت لبيع السيارات املستعملة ومطاعم لها امتياز عالمات معروفة، وتنظيمات إرهابية: ففي 

الحاالت  إحدى  وتتعلق  إرهابية.  تنظيمات  لدعم  التجارية  املشاريع  من  املتأتية  اإليرادات  هت  ُوجِّ الحاالت،  هذه 

بشحن سيارات مستعملة إىل غرب أفريقيا. ويف حالة أخرى، اعترُبت شحنة السيارات إىل الرشق األوسط مخطَّطاً 

لجمع األموال لصالح تنظيم إرهابي محدَّد.

 FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism  )أ(   

& Proliferation: The FATF Recommendations )Paris, 2019 )updated 2020(( )www.fatf-gafi.org/
.recommendations.html(, p. 19

http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/CFT%20Manual/Guidance_Manual_TF_Risk_Assessments.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/CFT%20Manual/Guidance_Manual_TF_Risk_Assessments.pdf
http://www.fatf-gafi.org/recommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/recommendations.html
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تدابري مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

مع أنَّ هناك اختالفات بني أنشطة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، فيما يتعلق أساساً باألهداف املرتبطة بها ومصدر 

املجرمون  التي يستخدمها  األساليب  أوجه تشابه يف  أنَّ هناك  إالَّ  أو غري املرشوعة(،  )أي املرشوعة  املعنية  األموال 

بني  صالت  هناك  تكون  عندما  سيما  وال  واستخدامها،  ونقلها  وتخزينها  وإخفائها  أموالهم  لجمع  واإلرهابيون 

الجماعات اإلجرامية املنظمة والجماعات اإلرهابية.

دة، عىل الصعيد الوطني، استخدام سياسات وقوانني وتدابري مؤسسية  ويمكن أن تتطلب خصائص أنشطة محدَّ

الة  فعَّ تدابري  ر  توفِّ أطر سياساتية وترشيعية ومؤسسية شاملة  الرئييس هو كفالة وضع  الهدف  مختلفة، ولكنَّ 

عليها  واملالحقة  فيها  والتحقيق  اإلرهاب  تمويل  بأنشطة  أو  األموال  غسل  بأنشطة  ا  إمَّ املتَّصلة  الجرائم   ملنع 

قضائيًّا.

أضواء  التوصية 5 من توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

اإلرهاب بوصفها جرائم  تمويل  البلدان تصنيف جرائم  تكفل  بأن  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  تويص 

أصلية لغسل األموال.

“ينبغي للبلدان أن تجرِّم تمويل اإلرهاب باالستناد إىل اتفاقية تمويل اإلرهاب، وال ينبغي أن يقترص التجريم عىل 

تمويل األعمال اإلرهابية فحسب، بل ينبغي أن يشمل أيضاً تمويل املنظمات اإلرهابية واإلرهابيني األفراد حتى يف 

الجرائم جرائم  اعتبار هذه  أن تكفل  للبلدان  إرهابية محدَّدة. وينبغي  أعمال  أو  ارتباط بعمل  حالة عدم وجود 

أصلية لغسل األموال”.

املالية باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  أضواء  توصيات 

فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية هي هيئة حكومية دولية. وتتمثل واليتها يف وضع املعايري وتعزيز التنفيذ 

الفعال للتدابري القانونية والتنظيمية والتنفيذية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل انتشار أسلحة 

للخطر. وتعمل  الدويل  املايل  النظام  تعرِّض سالمة  التي  الصلة  ذات  التهديدات  ذلك من  الشامل، وغري  الدمار 

فرقة العمل أيضاً، بالتعاون مع أصحاب املصلحة الدوليني اآلخرين، عىل تحديد مواطن الضعف عىل الصعيد 
الوطني، بهدف حماية النظام املايل الدويل من سوء االستخدام.)أ(

وقد وضعت توصيات فرقة العمل إطاراً شامالً من التدابري الرامية إىل مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

نت توصيات فرقة العمل األربعون يف األصل  مكافحة فعالة، حيث إنَّ كليهما ال يزال يمثِّل تحديات كبرية. وتضمَّ

اإلرهاب،  تمويل  تركِّز عىل  كانت  التي  التدابري،  اإلرهاب. ومعظم هذه  تمويل  تركِّز عىل  تسع توصيات خاصة 

أصبحت اآلن ُمدَمجة يف جميع التوصيات. بيد أنَّ هناك بعض التوصيات التي تنفرد بموضوع تمويل اإلرهاب، 

 6 5 )تجريم تمويل اإلرهاب(؛ والتوصية  وهي ُمبيَّنة يف القسم جيم من توصيات فرقة العمل، وهي: التوصية 

)العقوبات املالية املستهدفة ذات الصلة باإلرهاب وتمويل اإلرهاب(؛ والتوصية 8 )تدابري منع استغالل املنظمات 
غري الهادفة للربح(.)ب(
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الفساد  -4

مثلما ذكر األمني العام يف خطة عمله ملنع التطرُّف العنيف، “يميل التطرُّف العنيف إىل االزدهار يف بيئة يطبعها سوء 

اإلدارة وأوجه قصور الديمقراطية والفساد وثقافة اإلفالت من العقاب عىل السلوكيات غري املرشوعة التي ترتكبها 

للجماعات  الدعم  وتغذية  ومرشوعيتها،  للحكومة  الشعبي  الدعم  تقويض  إىل  وباإلضافة  وكالؤها”.)22(  أو  الدولة 

املسلحة، يمكن أن يرتبط الفساد باإلرهاب بعدة طرائق أخرى:

املدنيون  واملوظفون  والجيش  والعدل  الرشطة  أفراد  )ومنهم  العموميني  املوظفني  يرشون  قد  	فاإلرهابيون  	• 	
والسياسيون( لغضِّ الطرف عن أنشطتهم غري املرشوعة واإلرهابية، وهكذا يفلتون من العقاب؛

املالية  الكيانات  أو  األسلحة  تجارة  رشكات  مثل  وسيطة،  رشكات  من  الحكوميون  املسؤولون  يرتيش  	وقد  	• 	
أو رشكات التعدين، التي تتعامل هي نفسها مع اإلرهابيني؛

إىل  اإلنسانية  اإلغاثة  إمدادات  أو  العسكرية  املعدات  وجهة  الفاسدون  الحكوميون  املسؤولون  ل  يحوِّ 	وقد  	• 	
ون أنشطتها؛ الجماعات اإلرهابية، وبذلك يدعمون أو ييرسِّ

	وقد ترشو الجماعات اإلرهابية رشكات من القطاع الخاص، وذلك عىل سبيل املثال لكي ال تبلغ املسؤولني عن  	• 	
التنظيم الرقابي باملعامالت املشبوهة، بما فيها تمويل اإلرهاب، أو لكي تنقل األسلحة يف سياق عمل النقل 

بالشاحنات. كما يمكن أن يتسلَّل املتعاطفون مع اإلرهابيني إىل األعمال التجارية ويختلسوا األموال.

العموميون،  املوظفون  فيه  يتورَّط  الذي  الفساد  األطراف تجريم  الدول  املنظمة، عىل  الجريمة  اتفاقية   وبموجب 

الدوليني  املدنيني  املوظفني  أو  األجانب  العموميني  املوظفني  رشو  تجريم  يف  والنظر  رشوة،  جريمة  شكل   يف 

)املادة 8(.

واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد هي الصك الدويل الوحيد امللِزم قانوناً يف مجال مكافحة الفساد. وقد دخلت 

2021 ما  هذه االتفاقية حيز النفاذ يف عام 2005، وبلغ مجموع الدول األطراف فيها حتى كانون الثاني/يناير 

ت إليها. وتغطي االتفاقية خمسة مجاالت رئيسية هي:  187 دولة طرفاً، أي أنَّ كلَّ الدول تقريباً انضمَّ مجموعه 

التقنية  واملساعدة  املوجودات؛  واسرتداد  الدويل؛  والتعاون  القانون؛  وإنفاذ  والتجريم  الوقائية؛  التدابري 

وتبادل املعلومات.

)A/70/674  )22، الفقرة 27.

دة  وقد حثَّ مجلس األمن بقوة، يف قراره 2462 )2019(، “جميع الدول عىل تنفيذ املعايري الدولية الشاملة املجسَّ

حة التي أصدرتها فرقُة العمل املعنية باإلجراءات املالية والتي تتعلق بمكافحة غسل  يف التوصيات األربعني املنقَّ
األموال وتمويل اإلرهاب واالنتشار، واملذكرات التفسريية امللحقة بها”.)ج(

التسلح: توصيات مجموعة  األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار  الدولية ملكافحة غسل  املعايري  املالية،  املعنية باإلجراءات  العمل  فرقة  )أ( 

.)www.fatf-gafi.org/recommendations.html( فرقة[ العمل، فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، باريس[

املرجع نفسه، الصفحة 6. )ب( 

قرار مجلس األمن 2462 )2019(، الفقرة 4. )ج( 
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وتنصُّ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عىل أن تجرِّم البلدان طائفة من أفعال الفساد أوسع بكثري من تلك التي 

تجرِّمها اتفاقية الجريمة املنظمة، وهي:

	الرشو، وليس رشو املوظفني العموميني الوطنيني فقط وإنما رشو املوظفني العموميني األجانب والدوليني  	• 	
أيضاً )املادتان 15 و16(؛

	اختالس األموال العمومية )املادة 17(؛ 	• 	

املتاجرة بالنفوذ )املادة 18(؛ 	• 	

إساءة استغالل الوظائف )املادة 19(؛ 	• 	

اإلثراء غري املرشوع )املادة 20(؛ 	• 	

الجرائم التي تدعم الفساد، مثل غسل عائداته أو إخفائها )املادتان 23 و24( وإعاقة سري العدالة )املادة 25(؛ 	• 	

الرشوة واالختالس يف القطاع الخاص )املادة 21(؛ 	• 	

الجريمتان املساعدتان املتمثلتان يف املشاركة والرشوع )املادة 27(. 	• 	

ُملَزمة قانوناً بتجريم بعض األفعال املذكورة أعاله،  ومن أجل مراعاة االختالفات يف القانون الوطني، فإنَّ الدول 

بينما عليها يف حاالت أخرى )املواد 16 و18 و19 و20 و21 و24( أن تنظر يف القيام بذلك.

النشاط  

“ميم” هي مسؤولة في الجمارك في مركز حدودي للبلد سين.

اتفاقاً مع شخص ال تعرف هويته.  أبرمت  أنَّ “ميم” قد  راً  البلد سين مؤخَّ المخابرات في  وقد اكتشف جهاز 

فقد وافقت على أن تضمن مرور شاحنات معيَّنة عبر الحدود دون فحصها مقابل مدفوعات تصل إلى ضعف 

راتبها الشهري.

وهذه الشاحنات تنقل أسلحة نارية وذخائر لجماعة إرهابية نشطة في البلد سين. ومع ذلك، فإنَّ “ميم” ال عالقة 

ورجال  المدنيين  على  الجماعة  تلك  تشنُّها  التي  الهجمات  تمقت  الحقيقة  في  إنها  بل  اإلرهابية،  بالجماعة  لها 

الشرطة. وهي ال تعرف في الحقيقة ما تحتويه الشحنات أو ما هي وجهتها. ومع ذلك، وفي ظل الظروف الراهنة، 

ينبغي أن تكون لديها كل األسباب الفتراض أنَّ الشاحنات تزوِّد الجماعة اإلرهابية باألسلحة.

ما هي الجرائم التي ينبغي اتهام “ميم” بها بموجب قانون بلدك؟  ↙

هل يمكن اتهامها بجرائم تتعلق بدعم اإلرهاب أو تسهيله باإلضافة إلى جرائم تتعلق بالفساد؟  ↙

↙  ما هي التدابير التي ينبغي لسلطات البلد سين اتخاذها لمنع تكرُّر هذه الحادثة في المستقبل بعد اكتشاف 

صفقات “ميم"؟  
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االتجار باألشخاص  -5

ل  املكمِّ واألطفال،  النساء  سيما  وال  باألشخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  من  )أ(   3 املادة  تعرِّف 

ثالثة  تشمل  بأنها  باألشخاص  االتجار  جريمة  باألشخاص”(،  االتجار  )“بروتوكول  املنظمة  الجريمة  التفاقية 

أركان، وهي:

“الفعل” )تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم(؛ )أ(   

القرس  أشكال  من  ذلك  غري  أو  استعمالها  أو  بالقوة  )التهديد  الفعل  بها  يُرتَكب  التي  “الوسيلة”  )ب(   

ي  أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو املنصب أو استغالل حالة استضعاف، أو إعطاء أو تلقِّ

مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر(؛

“الغرض” املتمثل يف االستغالل، بغض النظر عن نوع االستغالل. )ج(   

وال يعرِّف بروتوكول االتجار باألشخاص االستغالل تحديداً، ولكنه ينصُّ عىل أنَّ االستغالل “يشمل، كحدٍّ أدنى، 

استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل الجنيس، أو السخرة أو الخدمة قرساً، أو االسرتقاق أو املمارسات 

الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء” )املادة 3 )أ((.)23( وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ نية استغالل الشخص 
3 )أ( كافية إلثبات جريمة االتجار باألشخاص.)24( باستخدام األفعال والوسائل املنصوص عليها يف املادة 

اإلكراه  أو  للتهديد  تعرَّضت  قد  الضحية  تكون  عندما  اعتبار  محلَّ  االستغالل  عىل  الضحية  موافقة  تكون  وال 

3 )ب((. وال تكون  أو الخداع، أو إذا أساء املتَّجر استغالل السلطة أو استغل حالة استضعاف الضحية )املادة 

املوافقة أبداً محلَّ اعتبار عندما يكون الضحية طفالً، ألنَّ ركن “الوسيلة” غري مطلوب لتجريم االتجار باألطفال 

)املادة 3 )ج((.

)23(  ملزيد من التفاصيل حول مفهوم االستغالل، انظر مكتب املخدرات والجريمة، ورقة مناقشة، مفهوم ‘االستغالل’ يف بروتوكول 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2016/V1505858-The_(  )2015( باألشخاص  االتجار 
.)role_of_exploitation_in_the_tip_protocol_Arabic.pdf

.UNODC, Thematic Paper, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations )2018(, p. 7  )24(

األدوات  

أجل  من  للتعليم  الجامعية  التعليمية  الوحدات  )E4J(، سلسلة  العدالة  أجل  من  التعليم  والجريمة،  املخدرات  مكتب 

https://www.unodc.org/e4j/ar/crime-( الفساد والسلم واألمن  ،11 ]النميطة[  التعليمية  الوحدة  العدالة، 

.)prevention-criminal-justice/module-11/index.html

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2016/V1505858-The_role_of_exploitation_in_the_tip_protocol_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2016/V1505858-The_role_of_exploitation_in_the_tip_protocol_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/e4j/ar/crime-prevention-criminal-justice/module-11/index.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/crime-prevention-criminal-justice/module-11/index.html
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وقد تناول مجلس األمن مسألة اتجار الجماعات اإلرهابية باألشخاص من منظورين: يف القرارات املتعلقة بالصالت 

أوَّالً يف قراره  أقرَّ املجلس  املتعلقة باملرأة والسالم واألمن. فقد  بني اإلرهاب والجريمة املنظمة، وكجزء من الخطة 

2195 )2014( بأنَّ الجماعات اإلرهابية يف بعض املناطق تمارس االتجار باألشخاص كشكل من أشكال الجريمة 

املنظمة عرب الوطنية. وأهاب مجلس األمن يف قراره 2482 )2019(:

  “بالدول األعضاء أن تقوم، عند االقتضاء، باستعراض وتعديل وتنفيذ القوانني، بما يف ذلك القوانني املتعلقة 

بمكافحة أعمال العنف الجنيس والجنساني، لكفالة التصدي لجميع أشكال االتجار باألشخاص، بما يف ذلك تلك 

النزاع املسلح أو من قبل جماعات مسلحة وإرهابية، بهدف تمويل اإلرهاب أو لخدمة أيِّ  املرتكبة يف حاالت 
أهداف اسرتاتيجية للجماعات اإلرهابية، والنظر يف إقامة الوالية القضائية إلنهاء إفالت مرتكبيها من العقاب.”)25(

وُحدِّدت الصلة بني االتجار باألشخاص وأنشطة الجماعات اإلرهابية بأبرز ما يكون يف قراري مجلس األمن 2331 

)2016( و2388 )2017(، اللذين اعتُمدا كجزء من خطة األمم املتحدة املتعلقة باملرأة والسالم واألمن.

)25(  قرار مجلس األمن 2482 )2019(، الفقرة 8.

النزاع بعد  وما  النزاع  يف حاالت  باألشخاص  االتجار  أضواء  أمثلة عىل 

الغرض االستغاليلالوسيلةالفعل

استالم صبي أو فتاة دون سن 18 
عاماً من قبل جماعة مسلحة تعمل 

يف منطقة نزاع يف أمريكا الالتينية

ركن الوسيلة غري مطلوب: 
فالضحية طفل

استغالل الطفل كجندي

امرأة تأوي فتيات صغريات ونساء 
أيزيديات اختطفتهن جماعات 

مسلحة أثناء بيعهن يف مزاد علني 
عىل اإلنرتنت.

إذا كان عمر الضحية أقل من 18 
عاماً: فركن الوسيلة غري مطلوب

وإذا كان عمر الضحية أكثر من 18 
عاماً: فيُطبَّق معيار استخدام القوة 

أو التهديد باستخدامها، أو 
استغالل حالة استضعاف أو أيِّ 
وسيلة أخرى كما هو مبنيَّ أعاله

االستغالل الجنيس، االسرتقاق 
الجنيس

 Thematic Paper, Countering والجريمة،  املخدرات  مكتب  عن  الصادرة  املواضيعية  الورقة  من  ف  بترصُّ مقتبس  مالحظة: 
www.unodc.org/documents/human- )انظر:   Trafficking in Persons in Conflict Situations )2018(, p. 9

.)trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf

)2016(  2331 األمن  مجلس  أضواء  قرار 

“إنَّ مجلس األمن،

…

يؤكد أنَّ أعمال االتجار باألشخاص يف النزاعات املسلحة والعنف الجنيس والعنف الجنساني أثناء النزاعات،   -8“

بما يف ذلك عندما يكون ذلك العنف مرتبطاً باالتجار باألشخاص يف النزاعات املسلحة، يمكن أن يكون جزءاً من 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pd
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pd
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وأفاد األمني العام أيضاً بأنَّ االتجار باألشخاص يُستخَدم لدرِّ املداخيل بوصفه جزءاً من “االقتصاد املوازي املتعلق 

بالنزاع واإلرهاب”، بوسائل من بينها االستغالل الجنيس واالسرتقاق الجنيس.)26( وباإلضافة إىل ذلك، يمكن أن يكون 

لون عرضة بشكل خاص لالتجار،)27( وخاصة عندما  دون داخليًّا وغريهم من األشخاص الذين يتنقَّ الالجئون واملرشَّ

تعرقل الضوابط الصارمة عىل الحدود وقوانني الهجرة قدرتهم عىل العثور عىل األمان من خالل القنوات العادية.

ة ملكافحة اإلرهاب  ويمكن أن تكون التدابري القانونية وتدابري العدالة الجنائية للتصدي لالتجار باألشخاص مهمَّ

بطرائق عدة.

فأوَّالً، يف الحاالت التي يصعب فيها توجيه االتهام إىل أعضاء الجماعات اإلرهابية ومالحقتهم قضائيًّا بتهمة استغالل 

األشخاص )مثل ارتكاب جرائم جنسية وجنسانية( بموجب الترشيعات الوطنية ملكافحة اإلرهاب، وتوجد فيها صلة 

فهذا  املساءلة.)28(  لتحقيق  االتجار  مكافحة  ترشيعات  استخدام  املمكن  من  يكون  قد  واالتجار،  السلوك  هذا  بني 

سيكفل أيضاً تمتُّع ضحايا االتجار بالحماية املمنوحة لهم بموجب بروتوكول االتجار باألشخاص.

ا يف هذه الظروف. فهذا املبدأ يقيض بعدم  وثانياً، قد يكون مبدأ عدم معاقبة ضحايا االتجار باألشخاص اعتباراً مهمًّ

معاقبة هؤالء الضحايا عىل الجرائم املرتَكبة نتيجة لالتجار بهم، أو يف سياق وثيق الصلة بذلك االتجار، بما يف ذلك 
نتيجة لإلكراه.)29(

وقد استند مجلس األمن يف قراره 2388 )2017( إىل هذا املبدأ مع اإلشارة تحديداً إىل سياق مكافحة اإلرهاب، فحثَّ 

حني من قبضة الجماعات املسلحة  الدول األعضاء عىل القيام بشكل شامل بتقييم الحالة الفردية لألشخاص املرسَّ

واإلرهابية لكي يتسنى تحديد هوية ضحايا االتجار برسعة، والتعامل معهم كضحايا للجرائم، والنظر، تمشياً مع 

الترشيعات املحلية، يف عدم مقاضاة أو معاقبة ضحايا االتجار عىل األنشطة غري املرشوعة التي يرتكبونها كنتيجة 

مبارشة لتعرُّضهم لالتجار ]اإلبراز بحروف مائلة مضاف[.

)26(  تقرير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات )S/2017/249، الفقرة 8(.

 A/HRC/30/48( انظر مجلس حقوق اإلنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية  )27(

وCorr.1، الفقرة 87(.

)28(  مكتب املخدرات والجريمة، كتيِّب عن األبعاد الجنسانية لتدابري العدالة الجنائية يف مجال التصدي لإلرهاب )9102(، الفصل 5، 

القسم باء-3.

UNODC, Model Legislative Provisions against Trafficking in Persons )2020(, article 13 )www. )29(  انظر 

.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf(

األهداف االسرتاتيجية لبعض الجماعات اإلرهابية وعنرصاً من الفكر اإليديولوجي الذي تؤمن به وأسلوباً تكتيكيًّا 

تنهجه، بجملة من الوسائل من بينها التحفيز عىل التجنيد؛ ودعم التمويل من خالل بيع النساء والفتيات والفتيان 

ومقايضتهم واالتجار بهم؛ وتدمري املجتمعات املحلية أو معاقبتها أو إخضاعها أو السيطرة عليها؛ وإكراه السكان 

ة اسرتاتيجيًّا؛ وانتزاع املعلومات من املحتجزين ذكوراً وإناثاً الستخدامها يف األغراض  عىل النزوح من املناطق املهمَّ

ع باملسوِّغات الدينية لتقنني  االستخباراتية؛ وترسيخ الفكر اإليديولوجي بوسائل من بينها قمع حقوق املرأة والتذرُّ

االسرتقاق الجنيس وإضفاء الطابع املؤسيس عليه والتحكم يف النساء من حيث مسألة اإلنجاب؛ …

يؤكد أنَّ ضحايا االتجار باألشخاص بجميع أشكاله، وضحايا أعمال العنف الجنيس التي ترتكبها الجماعات   -10“

اإلرهابية ينبغي أن يصنَّفوا ضمن فئة ضحايا اإلرهاب…"

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2020/TiP_ModelLegislativeProvisions_Final.pdf
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وأخرياً، من املهم مالحظة أنَّ الخربة الفنية املكتسبة يف مجال االتجار باألشخاص من خالل املقابالت التي أُجريت 

والتي كانت مراعية لألطفال واالعتبارات الجنسانية وُمدركة ملا تعرَّض له الضحايا من صدمات نفسية ومن خالل 

قني واملدَّعني العامني املكلفني بقضايا مكافحة اإلرهاب لحماية حقوق  أنشطة حماية الشهود قد تفيد جهود املحقِّ

الضحايا والشهود وتحقيق مالحقات قضائية ناجحة، وخاصة عند التعامل مع األطفال الذين تستغلهم الجماعات 
اإلرهابية وضحايا العنف الجنيس الذي تمارسه تلك الجماعات.)30(

املتمثلة يف اإلبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية التي يبحث فيها الفصل السادس من <  إحالة مرجعية حسب السياق، قد يرقى اتجار الجماعات اإلرهابية باألشخاص إىل مستوى الجرائم الدولية 

لت إليها لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية  هذه النميطة، مثلما يتبنيَّ من النتائج التي توصَّ

العربية السورية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( ضد األيزيديني يف العراق 

والجمهورية العربية السورية.

  )انظر أيضاً مناقشة موضوع املالحقة القضائية عىل العنف الجنيس والجنساني الذي ترتكبه الجماعات 

اإلرهابية يف الفصل السادس، القسم جيم-5(.

التصدي لإلرهاب )2019(،  الجنائية يف مجال  العدالة  لتدابري  الجنسانية  )30(  انظر مكتب املخدرات والجريمة، كتيِّب عن األبعاد 

الفصل 3 والقسم دال من الفصل 5.

األدوات  

 Counter-Terrorism Executive Committee Executive Directorate )CTED(, Identifying and
 Exploring the Nexus between Human Trafficking, Terrorism, and Terrorism Financing )2019(

.)www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf(

UNODC, Issue Paper, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations )2018(
www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_(

.)Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf

UNODC, Issue Paper, The International Legal Definition of Trafficking in Persons )2018(
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-(

.)international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html

االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  لتنفيذ  الترشيعي  الدليل  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب 
باألشخاص، وال سيما النساء واألطفال )2020( 

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/03%20Arabic%20Legislative%20guide_(
.)Trafficking%20in%20Persons%20Protocol.pdf

اإلرهابية  الجماعات  الذين تجنِّدهم وتستغلهم  باملخدرات والجريمة، دليل بشأن األطفال  املعني  املتحدة  األمم  مكتب 
والجماعات املتطرفة العنيفة: دور نظام العدالة )2017(

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_(
on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_

.)of_the_Justice_System.A.pdf

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، كتيِّب عن األبعاد الجنسانية لتدابري العدالة الجنائية يف مجال التصدي 
لإلرهاب )2019(

www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/July/unodc-addresses-gender-dimensions-of-(
 .)criminal-justice-responses-to-terrorism.html

http://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2018/17-08776_ebook-Countering_Trafficking_in_Persons_in_Conflict_Situations.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/webstories2018/new-issue-paper-on-the-international-legal-definition-of-trafficking-in-persons.html
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/03%20Arabic%20Legislative%20guide_Trafficking%20in%20Persons%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/03%20Arabic%20Legislative%20guide_Trafficking%20in%20Persons%20Protocol.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.A.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/July/unodc-addresses-gender-dimensions-of-criminal-justice-responses-to-terrorism.html
http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/July/unodc-addresses-gender-dimensions-of-criminal-justice-responses-to-terrorism.html
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بروتوكول تهريب املهاجرين  -6

املنظمة  الجريمة  التفاقية  ل  املكمِّ والجو،  والبحر  الرب  طريق  عن  املهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول  يُعرِّف 

)“بروتوكول تهريب املهاجرين”(، تهريب املهاجرين بأنه “تدبري الدخول غري املرشوع لشخص ما إىل دولة طرف 

أو غري  الحصول، بصورة مبارشة  أجل  فيها، وذلك من  الدائمني  املقيمني  أو من  الشخص من رعاياها  ليس ذلك 
مبارشة، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى” )املادة 3(.

وينصُّ بروتوكول تهريب املهاجرين عىل أن تجرِّم الدول األطراف األفعال التالية، يف حال ارتكابها عمداً ومن أجل 

الحصول، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، عىل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:

تهريب املهاجرين )املادة 6 )1( )أ((؛  •  

رة أو تدبري الحصول عليها أو توفريها أو حيازتها عندما يُرتكب ذلك بغرض  •  إعداد وثيقة سفر أو هوية مزوَّ  

التمكني من تهريب املهاجرين )املادة 6 )1( )ب((؛

مرشوعة  غري  بصورة  فيها  البقاء  من  املعنية  الدولة  يف  دائماً  مقيماً  أو  مواطناً  ليس  شخص  •  تمكني    

)املادة 6 )1( )ج((؛

أو توجيه  أو تنظيم  أو املساهمة كرشيك يف ارتكابه  •  الرشوع يف ارتكاب أيِّ فعل من األفعال املجرَّمة أعاله   

أشخاص آخرين الرتكابه )املادة 6 )2((.

ح أن تعرِّض للخطر، حياة  ويجب عىل الدول أيضاً أن تعترب الجرائم مشدِّدة للعقوبة عندما تعرِّض للخطر، أو يُرجَّ

أو سالمة املهاجرين املعنيني، أو تستتبع معاملة املهاجرين معاملة ال إنسانية أو مهينة، بما يف ذلك لغرض استغاللهم 

)املادة 6 )3((.

وال يُعترب املهاجرون الذين ُهرِّبوا بالرضورة ضحايا جريمة، ما لم يكن التهريب يف ظروف خطرية أو ما لم يُصبحوا 

ضحايا لجرائم أخرى )مثل االختطاف من أجل االبتزاز( أثناء عملية التهريب. وال يمكن مالحقتهم جنائيًّا عىل مجرد 

املهاجرين، ولكن يجوز توجيه تهم أخرى لهم )وال سيما  5 من بروتوكول تهريب  املادة  تهريبهم، فهذا تحظره 

اعتبار  املهم  )4((. ومن   6 )املادة  الدولة  لتقدير  فيه بصورة غري مرشوعة(، وهذا مرتوك  اإلقامة  أو  البلد  دخول 

الالزمة  التدابري  تتَّخذ  أن  األطراف  للدول  وينبغي  التهريب،  رئيسيني عىل جريمة  ُهرِّبوا شهوداً  الذين  األشخاص 

لصون وحماية الحقوق املمنوحة للمهاجرين املهرَّبني بموجب القانون الدويل )املادة 16(.

إنَّ أعمال العنف اإلرهابي والنزاعات املسلحة التي تخوضها الجماعات اإلرهابية وما يتَّصل بها من أزمات إنسانية 

املعيشة.  ظروف  تحسني  أو  الحياة  قيد  عىل  البقاء  أو  األمان  عن  بحثاً  الحدود  عرب  التنقُّل  عىل  األشخاص  تجرب 

عىل  الصارمة  الضوابط  تعوق  عندما  وخاصة  املهاجرين،  تهريب  شبكات  خدمات  األشخاص  هؤالء  وقد يلتمس 

الحدود وقوانني الهجرة قدرتهم عىل العثور عىل األمان من خالل القنوات العادية.

وليس هناك أدلة قاطعة عىل وجود صالت بني اإلرهاب وتهريب املهاجرين. غري أنَّ بعض البلدان واملنظمات أعربت 

عن قلقها إزاء هذه الصلة املحتملة.)31( ويمكن أن تؤكد بحوث أخرى، وخاصة البحوث يف التدفقات املالية املتأتية من 

تهريب املهاجرين، ما إذا كانت هناك صالت يمكن أن تظهر، عىل سبيل املثال، يف الحاالت التالية:

	يمكن أن تعتمد جماعة إرهابية عىل مهرِّبي املهاجرين للحصول عىل دعم لوجستي، بما يف ذلك توفري وثائق  	• 	
رة(. ففي إحدى الحاالت، أفيد بأنَّ شبكة  رة أو زائفة )بما يف ذلك جوازات سفر مزوَّ مرسوقة أو فارغة أو مزوَّ

اللوجستي  الدعم  لتقديم  استُخدمت  والعراق  السورية  العربية  الجمهورية  حدود  عىل  املهاجرين  لتهريب 

EUROPOL, European Union Terrorism Situation and Trend Report )2017( )www.europol.europa. 31(  انظر(

.eu/tesat/2017/(

http://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
http://www.europol.europa.eu/tesat/2017/
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لتنظيم القاعدة، بما يف ذلك جوازات السفر واألسلحة واملال واألدلة واملنازل اآلمنة لإلرهابيني األجانب الذين 
يحاولون دخول العراق؛)32(

ا من خالل استخدام الرسوم التي  	يمكن أن تكون عمليات التهريب مصدراً لألموال للجماعات اإلرهابية، إمَّ 	• 	
يدفعها املهاجرون مقابل نقلهم عرب الحدود أو باستغالل حالة استضعافهم الحتجازهم بغية ابتزاز األموال 

منهم أو من أرسهم؛)33(

	يمكن لإلرهابيني، بمن فيهم املقاتلون اإلرهابيون األجانب العائدون إىل بلدانهم، االلتفاف عىل تدابري مراقبة  	• 	
الحدود باستخدام القنوات القائمة لتهريب املهاجرين؛)34(

يمكن أن يتورَّط اإلرهابيون السابقون يف التهريب كمرشوع تجاري إجرامي جديد عىل أساس انتهازي.)35( 	• 	

يتعلق بالهجرة وتدابري مكافحة اإلرهاب.<  إحالة مرجعية يناقش الفصل الثاني من هذه النميطة موضوع التفاعل بني اإلطار القانوني الدويل فيما 

االتجار غري املرشوع باألسلحة النارية  -7

النارية هي من بني  البديهي أنَّ التنظيمات اإلرهابية تعتمد عىل إمدادات األسلحة لتنفيذ هجماتها. واألسلحة  من 

أشيع األسلحة استخداماً من قبل اإلرهابيني، كما أنها أسهلها توافراً. وعالوة عىل ذلك، تمكِّن األسلحة اإلرهابيني أيضاً 

االبتزاز واالختطاف  الجرائم )بما يف ذلك  االتجار غري املرشوع وغريها من  أنشطة  أنواع  االنخراط يف مختلف  من 

التي تستخدمها  األرايض والطرق  السيطرة عىل  ثم زيادة قدرتهم عىل  األموال، ومن  مقابل فدية( من أجل توليد 

شبكات التهريب لفرض رسوم عىل السلع املهرَّبة.

 United States Department of the Treasury, ”Treasury Designates Members of Abu Ghadiyah‘s  )32(

 Network: Facilitates Flow of Terrorists, Weapons and Money from Syria to Al-Qaida in Iraq“, press release,
.28 February 2008

 UNODC, Smuggling of Migrants: A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publications,  )33(

January 2011, 10, and FATF, Financial Flows from Human Trafficking, July 2018, paras. 42–43 )www.fatf-
.gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf(

 CTED, Identifying and Exploring the Nexus between Human Trafficking, Terrorism, and Terrorism   )34(

Financing )2019(, para. 127 )www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-
.CTED-report.pdf(

 UNODC, Smuggling of migrants into, through and from North Africa A thematic review and annotated  )35(

bibliography of recent publications )2010(, p. 33 )www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_
.smuggling_in_North_Africa_June_2010_ebook_E_09-87293.pdf(

األدوات  

 UNODC, Issue Paper, ”The Concept of ’Financial or other Material Benefit‘ in the context of the
.Smuggling of Migrants Protocol“ )2017(

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_(
.)Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/human-trafficking-2018.pdf
http://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf
http://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/HT-terrorism-nexus-CTED-report.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_smuggling_in_North_Africa_June_2010_ebook_E_09-87293.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_smuggling_in_North_Africa_June_2010_ebook_E_09-87293.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pd
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pd
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ومع أنَّ اإلرهابيني يستخدمون أحياناً أسلحة نارية يحصلون عليها بصورة قانونية - وخاصة يف الواليات القضائية 

التي ال تفرض ضوابط تنظيمية صارمة - إالَّ أنَّ إنتاج األسلحة النارية غري املرشوع، وترسيبها من السوق املرشوعة 

إىل السوق الرمادية ثم إىل السوق السوداء، واالتجار غري املرشوع بها، يشكِّل جزءاً كبرياً من ترسانات اإلرهابيني. 

وقد سلَّم فريق األمم املتحدة العامل املعني باألسلحة النارية بأنَّ االتجار باألسلحة النارية هو تهديد عابر للحدود 

اإلجرامية  للجماعات  النارية  األسلحة  توافر  وأنَّ  املنظمة،  الجريمة  من  أخرى  بأشكال  يرتبط  ما  وكثرياً  الوطنية 

ران لها الوسائل املادية واملالية الالزمة لتحقيق أهدافها وإدامة وجودها.)36( وسلَّم  املنظمة ويرُس حصولها عليها يوفِّ

مجلس األمن، يف ديباجة قراره 2370 )2017(، بأنَّ “النقل غري املرشوع والرسقة من املخزونات الوطنية واإلنتاج 

الحريف غري املرشوع يمكن أن تكون مصدراً لألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة، مما يمكِّن الجماعات اإلرهابية من 

زيادة قدراتها املسلحة زيادة كبرية”.

والغرض من بروتوكول األسلحة النارية هو ترويج وتيسري وتعزيز التعاون بني الدول األطراف بغية منع ومكافحة 

 .)2 )املادة  مرشوعة  غري  بصورة  بها  واالتجار  والذخرية  ومكوِّناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  صنع  واستئصال 

بها،  املرشوع  غري  واالتجار  والذخرية  ومكوِّناتها  وأجزائها  النارية  األسلحة  تجريم صنع  عىل  الربوتوكول  وينصُّ 

وكذلك التالعب بعالمات الوسم املوجودة عليها )املادة 5(. والهدف من تجريم هذه األفعال هو ضمان قيام الدول 

األطراف بوضع إطار قانوني يمكن ضمنه صنع األسلحة النارية ونقلها بصورة مرشوعة، بينما تُكَشف املعامالت 

غري املرشوعة وياُلَحق مرتكبوها قضائيًّا.

 ،CTOC/COP/WG.6/2018/4( 2018 تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعني باألسلحة النارية، فيينا، 2 و3 أيار/مايو  )36(

التوصية العامة 1(.

دراسة حالة  

تهريب األسلحة إىل القوات املسلحة الثورية الكولومبية )فارك()أ(

اشرتت قوات “فارك” أسلحة نارية )من بينها بنادق من طراز AK-47 وبنادق عادية وبنادق رش( يف األسواق 

“الرمادية” و“السوداء”، وذلك بطرائق من بينها استخدام األرباح التي جنتها من اتجارها باملخدرات، أو دفع ثمن 

األسلحة بالكوكايني أو الهريوين. ويف السوق الرمادية، تحصل عملية البيع والتوزيع األولية من خالل قنوات قانونية 

ص لها، ولكنَّ الوجهة النهائية هي جهة غري قانونية. وقد جاءت مبيعات السوق  من قبل جهة حكومية أو خاصة مرخَّ

الرمادية )السوق املوازية( إىل قوات “فارك” من ترسيب فائض األسلحة العسكرية لدى دول أجنبية من ِقبَل مسؤولني 

حكوميني أجانب فاسدين يف دول من أمريكا الالتينية يعملون عن طريق ُمتَّجرين وسطاء غري رشعيني، وكذلك من 

نقل أسلحة من السوق الخاصة املحلية يف الواليات املتحدة، وذلك يف كثري من األحيان باستخدام وثائق هوية مزوَّرة.

تها - البيع والتوزيع والوجهة النهائية - غري قانونية ألنَّ الضالعني فيها هم  ويف السوق السوداء، تُعترب الصفقة برمَّ

الدولية، حصلت قوات “فارك” عىل أسلحة من مسؤولني  ص لها. ويف السوق السوداء  جهات أو قنوات غري مرخَّ

حكوميني من أمريكا الالتينية قاموا بصورة غري قانونية بنقل مخزونات عسكرية؛ ومخزونات متبقية بعد انتهاء 

نزاعات دارت يف أمريكا الوسطى؛ وأسلحة أُنتجت يف مصانع يف بلدان أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى يف فرتة ما بعد 

الحرب الباردة. ويف بعض األحيان، حصلت قوات “فارك” أيضاً عىل أسلحة من السوق السوداء املحلية، وذلك من 

متَّجرين محليني مرتبطني باملتَّجرين الدوليني أو من موظفي أمن أو موظفي رشكات فاسدين.

  UNODC, Violence, Crime and Illegal Arms Trafficking in Colombia, December 2006, pp. 28–33, 107 and 108  )أ(

.)https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/press_release_2006_12_20.html(
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وينحرص نطاق انطباق الجرائم الجنائية املنصوص عليها يف بروتوكول األسلحة النارية يف الجرائم ذات الطابع عرب 

الوطني التي تضلع فيها جماعة إجرامية منظمة. وهو ال ينطبق عىل الصفقات من دولة إىل أخرى أو عمليات النقل 

بني الدول التي تحصل لصالح األمن الوطني )املادة 4(.

عىل تزويد اإلرهابيني باألسلحة بحثاً أعمق يف الفصل الرابع من هذه النميطة، الذي يتناول الضوابط الدولية <  إحالة مرجعية يُبَحث موضوع بروتوكول األسلحة النارية وغريه من الصكوك الدولية الهامة للقضاء 

عىل األسلحة.

االتجار غري املرشوع باملخدرات  -8

منذ أواخر الثمانينات والجمعية العامة تُعرب عن انزعاجها إزاء “الصلة املتزايدة بني االتجار باملخدرات واإلرهاب” 

يف العديد من القرارات.)37( ويف الوثيقة الختامية للدورة االستثنائية لعام 2016 بشأن مشكلة املخدرات العاملية، 

سلطت الجمعية العامة الضوء عىل رضورة التصدي للتحديات الخطرية التي تطرحها الصالت املتزايدة بني االتجار 

باملخدرات واإلرهاب، بما يف ذلك غسل األموال، فيما يتعلق بتمويل اإلرهاب.)38( وأهاب مجلس األمن، يف قراره 2482 

)2019(، بالدول األعضاء أن تعزِّز جهودها وكذلك التعاون الدويل ملواجهة “الخطر الذي يتعرَّض له املجتمع الدويل 

من جراء أنشطة زراعة املخدرات واملؤثرات العقلية وإنتاجها واالتجار بها وتعاطيها عىل نحو غري مرشوع التي 
يمكن أن تسهم إسهاماً كبرياً يف تزويد الجماعات اإلرهابية باملوارد املالية”.)39(

وتخضع املخدرات غري املرشوعة )تلك التي ال تُستخَدم ألغراض طبية أو علمية مرشوعة( للمراقبة بموجب ثالث 

 ،)1972 لسنة  بربوتوكولها  لة  املعدَّ )بصيغتها   1961 لسنة  للمخدرات  الوحيدة  االتفاقية  رئيسية هي:  معاهدات 

واتفاقية املؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدرات واملؤثرات 

العقلية لسنة 1988. وتتناول هذه االتفاقيات الروابط الرئيسية يف سلسلة توريد املخدِّرات غري املرشوعة: اإلنتاج 

أن تقوم كل دولة طرف، “مع  للمخدِّرات عىل  الوحيدة  االتفاقية  )أ( من   )1( 36 املادة  والنقل والتوزيع. وتنصُّ 

وإنتاجها وصنعها  املخدِّرات  الكفيلة بجعل زراعة  الالزمة  التدابري  “باتِّخاذ  الدستورية”،  أحكامها  مراعاة حدود 

واستخراجها وتحضريها وحيازتها وتقديمها وعرضها للبيع وتوزيعها ورشائها وبيعها وتسليمها بأية صفة من 

الصفات والسمرسة فيها وإرسالها وتمريرها ونقلها واستريادها وتصديرها… جرائم يعاَقب عليها إن ارتُكبت عمداً؛ 

وكذلك باتِّخاذ التدابري الكفيلة بفرض العقوبات املناسبة عىل الجرائم الخطرية والسيما عقوبة الحبس أو غريها من 

العقوبات السالبة للحرية.”

رات  وهذا السلوك نفسه محظور بموجب املادة 3 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدِّ

االستهالك  لغرض  زراعتها  أو  رشاءها  أو  مرشوعة  غري  رات  مخدِّ حيازة  كذلك  تجرِّم  التي  العقلية،  واملؤثرات 

الشخيص )املادة 3 )2((. وتستهدف االتفاقية أيضاً األنشطة التي تُماَرس يف مراحل أبعد يف سلسلة اإلمداد. فهي 

توريدها  ويف  رات  املخدِّ إنتاج  يف  املستخدمة  والسالئف  واملواد  املعدات  حيازة  أو  توزيع  أو  نقل  أو  صنع  تجرِّم 

رات غري املرشوعة )املادة 3  بصورة غري مرشوعة.)40( وتجرِّم االتفاقية أيضاً تنظيم أو إدارة أو تمويل توريد املخدِّ

)1()أ(( وغسل عائدات تلك الجرائم )املادة 3 )1( )ب((.

)37(  انظر قرارات الجمعية العامة 103/46 و102/47 و112/48.

)38(  الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة االستثنائية بشأن مشكلة املخدرات العاملية، مرفق قرار الجمعية العامة دا-1/30.

)39(  قرار مجلس األمن 2482 )2019(، الفقرة 4.

)40(  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االتجار غري املرشوع يف املخدِّرات واملؤثرات العقلية، املادتان 3 )1( )أ( ‘4’ و3 )1( )ج( )األمم 

املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1019، الرقم 14956(.
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وال تتناول االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدِّرات التنظيمات اإلرهابية تحديداً. غري أنَّ اتفاقية مكافحة االتجار غري 

املرشوع يف املخدِّرات واملؤثرات العقلية تبنيِّ العوامل املشدِّدة لغرض العقوبة، ومنها تورُّط جماعة إجرامية منظمة، 

بجريمة  تتصل  مرشوعة  غري  أخرى  أنشطة  يف  أو  الوطنية  الحدود  عرب  منظَّمة  أخرى  جريمة  يف  الجاني  وتورُّط 

املخدرات واستخدام العنف أو األسلحة )املادة 3 )5((.

ويمكن أن يكون اإلرهاب واالتجار باملخدِّرات مرتابطني بطرائق عدة:)41(

للمخدِّرات  آخرين  إنتاج  عىل  رضائب”  “فرض  طريق  عن  إيرادات  تجني  أن  يمكن  اإلرهابية  	فالجماعات  	• 	
رة  متطوِّ حماية  عملية  طالبان  حركة  تدير  املثال،  سبيل  فعىل  مرشوعة.  غري  بصورة  توزيعها  أو  أو نقلها 

لنقل  املتَّجرين  من  ومبالغ  املزارعني  من  رضائب  بجبي  وذلك  باملخدرات،  واملتَّجرين  الخشخاش  ملزارعي 
املخدرات عرب املناطق التي يسيطر عليها املتمرِّدون؛)42(

مواصلة  لهم  متيحة  ومهرِّبيها،  وملنتجيها  املخدِّرات  ملرافق  الحماية  اإلرهابية  الجماعات  ر  توفِّ أن  	ويمكن  	• 	
ل فيها  عملياتهم أو توسيع نطاقها. فعىل سبيل املثال، تُدَفع لطالبان مبالغ مقابل حماية املختربات التي يحوَّ

معجون األفيون إىل هريوين؛)43(

	ويمكن أن تستخدم الجماعات اإلرهابية املخدِّرات غري املرشوعة مبارشة كعملة، كما حدث عىل سبيل املثال يف  	• 	
عىل  الحصول  أجل  من  وبيعها  املخدِّرات  مقايضة  جرت  عندما   ،2004 عام  يف  مدريد  قطارات  تفجريات 

رات )نجح املغرب يف محاكمة متَّجر باملخدِّرات مدان لتورُّطه يف تلك التفجريات(؛)44( أو يف عام 2008،  املتفجِّ
عندما رتَّب سجني من هندوراس لتبادل األسلحة مقابل الكوكايني من قوات “فارك”؛)45(

عىل  ألعضائها  البدنية  القدرة  لزيادة  املخدِّرات  استهالك  إىل  نفسها  اإلرهابية  الجماعات  تعمد  أن  	ويمكن  	• 	
املشاركة يف القتال؛)46(

ل الجماعات اإلرهابية التي كانت يف األصل تسعى إىل تحقيق أهداف سياسية  	ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحوَّ 	• 	
أو دينية أو أيديولوجية إىل جماعات إجرامية منظمة تركِّز عىل االتجار باملخدِّرات، بعد أن كانت يف البداية 

تلجأ إىل التجارة باملخدِّرات من أجل تمويل أهدافها السياسية.

الجماعات  أنَّ  املخدرات والجريمة  املخدِّرات. فقد قدَّر مكتب  إيرادات  كبرياً عىل  اعتماداً  الجماعات  وتعتمد بعض 

اإلرهابية واملتمرِّدة جمعت يف عام 2016 قرابة 150 مليون دوالر من التجارة باألفيونيات األفغانية من خالل جباية 

رضائب عىل زراعة خشخاش األفيون واالتجار باألفيونيات.)47( ويف عام 2014، أفادت فرقة العمل املعنية باإلجراءات 
املالية بأنَّ حزب العمال الكردستاني يكسب ما يقدَّر بنحو 200 مليون دوالر سنويًّا من االتجار بالهريوين.)48(

 UNODC, Regions Under Stress: When TOC Threatens Governance and Stability )2010(, pp. 221 and  )41(

مكتب  أيضاً  انظر  )www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/11.Regions_under_stress.pdf( 248؛ 
قات املالية غري املرشوعة والفساد  املخدرات والجريمة، تقرير املخدِّرات العاملي 2017، الكتيب 5، مشكلة املخدِّرات والجريمة املنظمة والتدفُّ

 .)https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Arabic.pdf( 40-31 واإلرهاب، الصفحات

 FATF, Financing Flows Linked to the Production and Trafficking of Afghan Opiates, June 2014, pp. 42  )42(

.and 43

)43(  املرجع نفسه.

https://www.unodc.org/documents/(  49 الصفحة   ،)2010( اإلرهاب  قضايا  خالصة  والجريمة،  املخدرات  )44(  مكتب 

.)terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Arabic.pdf

.United States v. Jamal Yousef, 750 F.3d 254 C.A.2 )NY(, 2014  )45(

655، يف معرض اإلشارة إىل التقارير الواردة عن استخدام  2016، الفقرة  )46(  الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات، التقرير السنوي 

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/( “كابتاغون”  أنها  عىل  ق  تُسوَّ التي  املزيَّفة  الحبوب 
.)AR2016/Arabic/AR2016_A_ebook.pdf

https://www.unodc.org/doc/(  41 الصفحة   ،5 الكتيِّب   ،2017 العاملي  املخدِّرات  تقرير  والجريمة،  املخدرات  )47(  مكتب 

.)wdr2017/WDR2017_Booklet5_Arabic.pdf

.FATF, Financial Flows Linked to the Production and Trafficking of Afghan Opiates, June 2014, p. 48  )48(

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/11.Regions_under_stress.pdf
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Digest_of_Terrorist_Cases/Arabic.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Arabic/AR2016_A_ebook.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Arabic/AR2016_A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Arabic.pdf
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رات عىل واليات قضائية عديدة، بحسب دروب اإلمداد والنقل والتوزيع  وتمتدُّ الصالت بني اإلرهاب واالتجار باملخدِّ

م  قات املالية ذات الصلة. فعىل سبيل املثال، أدين يف الواليات املتحدة يف عام 2011 مواطن من مايل، ألنه قدَّ والتدفُّ

القاعدة  تنظيم  تزويد  بنيَّة  وشمالها  أفريقيا  غرب  عرب  الكوكايني  بنقل  إرهابية  لكيانات  املادي  الدعم 
وقوات “فارك”.)49(

االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية  -9

من  وغريهما  النرصة  وجبهة  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أنَّ   )2015(  2199 قراره  يف  األمن  مجلس  أبرز 

الجماعات املرتبطة بتنظيم القاعدة تجني إيرادات من نهب وتهريب أصناف الرتاث الثقايف يف العراق والجمهورية 

العربية السورية، وقرَّر أن تتَّخذ جميع الدول األعضاء التدابري املناسبة ملنع االتجار بتلك األصناف، بسبل منها حظر 

التجارة بتلك األصناف عرب الحدود.)50( وأكَّد مجلس األمن مرة أخرى يف قراره 2347 )2017( أنَّ أيَّ مشاركة يف 

التجارة باملمتلكات الثقافية يضلع فيها تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وجبهة النرصة وسائر األفراد أو الجماعات 

املرتبطني بتنظيم القاعدة، يمكن أن تشكِّل دعماً ماليًّا للكيانات اإلرهابية.

النزاعات  يف  الثقافية  املمتلكات  نهب  أو  مهاجمة  عىل  املفروض  الحظر  النميطة  هذه  من  الثالث  الفصل  ويناقش 

املسلحة بموجب القانون الدويل اإلنساني. ويف وقت السلم، فإنَّ الصكني الرئيسيني هما اتفاقية منظمة األمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( لعام 1970 بشأن الوسائل التي تُستخَدم لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل 

القانون  لتوحيد  الدويل  املعهد  اتفاقية  وهي  لها  لة  املكمِّ واالتفاقية  مرشوعة  غري  بطرق  الثقافية  املمتلكات  ملكية 

الخاص )اليونيدروا( لعام 1995 بشأن القطع الثقافية املرسوقة أو املصدَّرة بطرق غري مرشوعة. وهاتان االتفاقيتان 

لتني لقواعد القانون الدويل اإلنساني التي ترسي عىل النزاعات. فعىل سبيل املثال، قد يعمد  يمكن أن تكونا أيضاً مكمِّ

أولئك الذين يرسقون املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات، يف ما يشكِّل انتهاكاً للقانون الدويل اإلنساني، إىل بيع تلك 

املمتلكات إىل أشخاص أو كيانات خارج النزاع، أو ليسوا أطرافاً فيه أو غري مشمولني بالقانون الدويل اإلنساني.

وتهدف اتفاقية اليونسكو لعام 1970 إىل قمع االتجار باملمتلكات الثقافية يف زمن السلم. وهي تعرِّف املمتلكات 

الثقافية تعريفاً واسعاً )املادة 1( وتطلب من الدول حظر االسترياد أو التصدير أو نقل امللكية بصورة غري مرشوعة 

ص بتصديرها )املادة 6( وأن تحظر  )املادة 3(. ويجب عىل الدول املصدِّرة أن تشهد بأنَّ املمتلكات الثقافية مرخَّ

اسرتداد  وجوب  عىل  االتفاقية  وتنصُّ   .)7 )املادة  املرسوقة  أو  مرشوعة  غري  بصورة  املصدَّرة  املمتلكات  استرياد 

املمتلكات املستوردة بصورة غري مرشوعة وإعادتها، وتعويض املشرتين أو املالكني األبرياء )املادتان 7 و13(. كما 

ن فيها تفاصيل اإلمدادات واملبيعات )املادة 10(. وباإلضافة إىل  أنها تنصُّ عىل وجوب احتفاظ التجار بسجالت تدوَّ

ذلك، هناك حكم يتعلق بالتعاون الدويل، بما يف ذلك مراقبة االسترياد/التصدير يف حالة النهب )املادة 9(.

لة تتناول ردَّ القطع الثقافية  ر قواعد مفصَّ وال تنصُّ اتفاقية اليونيدروا لعام 1995 عىل جرائم جنائية، ولكنها توفِّ

املرسوقة وإعادة األشياء التي أزيلت من دولة ما عىل نحو يخالف قوانينها الخاصة بتصدير الرتاث الثقايف.

ويف عام 2014، اعتمدت الجمعية العامة املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما 
يتعلق باالتِّجار باملمتلكات الثقافية وما يتَّصل به من جرائم أخرى.)51(

 Breuner, Lanny, ”Questions for the Record: Combating International Organized Crime: Evaluating Current  )49(

 Authorities, Tools, and Resources“, prepared testimony of the Assistant Attorney General, Criminal Division, to the
.Subcommittee on Crime and Terrorism of the Committee on the Judiciary, 1 November 2011, p. 37

التي يجني بها  الطرائق  الجزاءات  التحلييل ورصد  الدعم  17؛ وقد وصف فريق  الفقرة   ،)2015( 2199 )50(  قرار مجلس األمن 

تنظيم داعش األموال من االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية )انظر S/2018/705، الفقرة 72 وما بعدها(.

)51(  مرفق قرار الجمعية العامة 196/69.
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غري  واالتجار  الثقافية  املمتلكات  نهب  من  االستفادة  إىل  الرامية  اإلرهابية  الجماعات  جهود  وقمع  منع  أجل  ومن 

املرشوع بها، ال بد من التعاون بني الحكومات والجهات الفاعلة من القطاع الخاص )بمن يف ذلك تجار القطع الفنية 
ودور املزادات(.)52(

االستغالل غري املرشوع للموارد الطبيعية والجرائم البيئية  -10

كثرياً ما تموَّلت الجماعات املسلحة، بما فيها بعض الكيانات املصنَّفة عىل أنها كيانات إرهابية، من االستغالل غري 

املرشوع للموارد الطبيعية واالتجار بها. وقد أعرب مجلس األمن يف قراره 2482 )2019( عن قلقه “إزاء ما تقوم 

به الجماعات املسلحة والجماعات اإلرهابية والشبكات اإلجرامية الداعمة لها من استغالل للموارد الطبيعية واالتجار 

بها بصورة غري قانونية، مثل املعادن والفلزات الثمينة من قبيل الذهب والفضة والنحاس واملاس، وكذلك األخشاب 

الجهود  األعضاء عىل “مواصلة  الدول   ،)2019(  2482 األمن، يف قراره  ع مجلس  الربية”. وشجَّ والفحم واألحياء 

الرامية إىل وضع حد لالتجار غري املرشوع باملوارد الطبيعية، وال سيما يف قطاع الذهب، ومحاسبة املتواطئني يف هذا 

االتجار غري املرشوع، يف إطار ما يُبذَل من جهود عىل نطاق أوسع لكفالة عدم انتفاع الكيانات الخاضعة للجزاءات 
أو الجماعات اإلرهابية أو الجماعات املسلحة أو الشبكات اإلجرامية من االتجار غري املرشوع باملوارد الطبيعية”.)53(

وأشارت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، يف تقريرها لعام 2015، عن املخاطر الناشئة فيما يتعلق بتمويل 

اإلرهاب إىل أنَّ االستغالل غري املرشوع لقطاعات املوارد الطبيعية قد يروق للجماعات اإلرهابية ليس فقط بسبب 

ربحيتها، ولكن أيضاً بسبب انخفاض مستوى الكشف واملالحقة القضائية والعقوبات األقل شدة املرتبطة بالنشاط 
اإلجرامي املتعلق باملوارد الطبيعية.)54(

وباإلضافة إىل ذلك، قد تتعرَّض الرشكات التي تستغل املوارد الطبيعية للهجوم أو االبتزاز، أو قد يُختَطف موظفوها 

من ِقبَل الجماعات اإلرهابية للحصول عىل فدية.)55( وهناك أيضاً حاالت فساد يف الرشكات تسبَّبت فيه الجماعات 

اإلرهابية. فعىل سبيل املثال، لم يكتف كبار املسؤولني التنفيذيني يف رشكة أجنبية تقوم ببناء خط ألنابيب النفط يف 

جيش  من  أيضاً  طلبوا  بل  الوطني،  التحرير  وجيش  “فارك”  قوات  إىل  االبتزاز  سبيل  عىل  مبالغ  بدفع  كولومبيا 
التحرير الوطني تهديد رشكات النفط املنافسة يف املنطقة.)56(

)52(  املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، إضافة ملحقة بوثيقة الهاي للممارسات الجيِّدة املعنية بالصلة بني الجريمة املنظمة العابرة 

https://www.thegctf.org/ انظر( الجيِّدتان 2 و3  املمارستان   ،)2020( الجنائية  العدالة  الرتكيز عىل  الوطنية واإلرهاب:  للحدود 
.)Portals/1/Documents/

)53(  قرار مجلس األمن 2482 )2019(، الفقرتان 13 و14.

FATF, Emerging Terrorist Financing Risks, October 2015, p. 39 )www.fatf-gafi.org/media/fatf/  )54(

.documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf(

)55(  املرجع نفسه.

)56(  املرجع نفسه، ص 40.

األدوات  

مكتب املخدرات والجريمة، أداة املساعدة العملية للمساعدة عىل تنفيذ املبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابري منع الجريمة 

https://www.( )2016( الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى الجنائية فيما يتعلق باالتجار باملمتلكات  والعدالة 
.)unodc.org/documents/organized-crime/Publications/16-01840_A_ebook_Arabic.pdf

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2020/Addendum to The Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism_ARA.pdf?ver=2020-09-30-154830-820
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2020/Addendum to The Hague Good Practices on the Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism_ARA.pdf?ver=2020-09-30-154830-820
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/16-01840_A_ebook_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/16-01840_A_ebook_Arabic.pdf
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املعاهدات التي تمنع الجرائم املتعلقة بالبيئة واملوارد الطبيعية

ال توجد معاهدة دولية شاملة تتصدى لجميع الجرائم التي تمسُّ البيئة. وبدالً من ذلك، تنظِّم اتفاقات أو ترتيبات 

غري رسمية بعض املشاكل عرب الوطنية، من قبيل ما ييل:

الحيوانات  بأنواع  الدويل  االتجار  اتفاقية  وبالخشب؛  باالنقراض  املهدَّدة  باألنواع  املرشوعة  غري  	التجارة  	• 	
والنباتات الربية املهدَّدة باالنقراض؛

	الصيد البحري غري املرشوع وغري املبلَّغ عنه وغري املنظَّم: اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاق منظمة  	• 	
األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن التدابري التي تتَّخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ 

ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛

)اتفاقية  الحدود  منها عرب  والتخلص  الخطرة  النفايات  نقل  التحكُّم يف  اتفاقية  الخطرة:  والنفايات  	التلوث  	• 	
بازل(.

وتركِّز الصكوك البيئية عموماً عىل املنع والتعاون، ولكنَّ بعضها يتطلب أيضاً من الدول األطراف سنَّ قوانني بشأن 

الجرائم. فعىل سبيل املثال، تعاقب اتفاقية االتجار الدويل بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهدَّدة باالنقراض لعام 

1973 عىل االتجار باألنواع املهدَّدة باالنقراض أو حيازتها )املادة 8( وتَنُصُّ عىل وجوب مصادرتها وإعادتها.

فإنَّ  الوطنية بشكل متكرِّر،  للحدود  الطبيعية من طابع عابر  للموارد  ملا يكتسيه االستغالل غري املرشوع  ونظراً 

اتفاقية الجريمة املنظمة ترسي عىل هذه األنشطة عندما تُجرَّم هذه األفعال باعتبارها جرائم خطرية بموجب القانون 

الوطني. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ أنشطة مثل الصيد البحري غري املرشوع وغري املبلَّغ عنه وغري املنظَّم كثرياً ما ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بأنشطة غري قانونية أخرى قد تحدث يف مرحلة أو أكثر من مراحل سلسلة قيمة مصائد األسماك. 

وكثرياً ما تستويف هذه األنشطة، التي قد تشمل االحتيال والتزوير والفساد والجرائم الرضيبية، املعايري املنصوص 

عليها يف اتفاقية الجريمة املنظمة.

تدابري مجلس األمن

باإلضافة إىل تشجيع الدول عىل مساءلة املتورِّطني يف االتجار غري املرشوع باملوارد الطبيعية،)57( اعتمد مجلس األمن 

اإلرهابية.  الجماعات  ِقبَل  من  الطبيعية  للموارد  املرشوع  غري  لالستغالل  للتصدي  محدَّدة  بحاالت  خاصة  تدابري 

فمجلس األمن، عىل سبيل املثال:

حظر صادرات الفحم الواردة من الصومال )القراران 2036 )2012( و2498 )2019((؛ 	• 	

النرصة وغريهما من  )داعش( وجبهة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ِقبَل  بالنفط من  املرشوعة  التجارة غري  	أدان  	• 	
املنتسبني إىل تنظيم القاعدة يف العراق والجمهورية العربية السورية باعتباره انتهاكاً للجزاءات ونظم تمويل 

اإلرهاب )قرار مجلس األمن 2199 )2015((.

االختطاف من أجل الحصول عىل فدية  -11

أدان مجلس األمن مراراً االختطاف من أجل الحصول عىل فدية، وأعرب عن قلقه من أنَّ “مبالغ الفدية التي تُدَفع 

للجماعات اإلرهابية تشكِّل أحد مصادر الدخل التي تدعم الجهود التي تبذلها تلك الجماعات لتجنيد األفراد، وتعزِّز 

قدرتها، من حيث العمليات، عىل تنظيم الهجمات اإلرهابية وتنفيذها، وهي حافز عىل ارتكاب حوادث االختطاف 

طلباً للفدية يف املستقبل”.)58( وقد جمع عدد من الجماعات اإلرهابية أموااًل طائلة من خالل االختطاف للحصول عىل 

)57(  قرار مجلس األمن 2482 )2019(، الفقرة 14.

)58(  قرارا مجلس األمن 2133 )2014(، الفقرة 7، و2199 )2015(.
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فدية، ومنها تنظيم داعش، وجماعة أبو سياف يف الفلبني، وحركة الوحدة والجهاد يف غرب أفريقيا، وجماعة بوكو 

حرام، وجماعة أنصار املسلمني يف بالد السودان، وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي.)59( وُقدِّرت املبالغ املدفوعة 
لتنظيم داعش كفدية لعمليات االختطاف بما يرتاوح بني 35 مليون دوالر و45 مليون دوالر يف عام 2014.)60(

ومع أنه ال توجد معاهدة دولية تتناول تحديداً االختطاف من أجل الحصول عىل فدية، إالَّ أنَّ عدداً من املعاهدات 

الدولية التي تنصُّ عىل تجريم هذه األفعال لها صلة بقمعها، ومنها التالية:

االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن، 1979 )“اتفاقية الرهائن”(؛ 	• 	

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية، 2000؛ 	• 	

	اتفاقية منع وقمع الجرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني بحماية دولية، بما فيهم املوظفون الدبلوماسيون،  	• 	
1973؛

االتفاقية بشأن سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها، 1994؛ 	• 	

	الصكوك املتعلقة بالسالمة الجوية والبحرية املدنية،)61( بقدر ما يشكِّل االختطاف عىل متن طائرة أو سفينة  	• 	
عنفاً ضد شخص عىل متنها؛

وتعرِّف اتفاقية الرهائن لعام 1979، يف املادة 1 )1(، جريمة أخذ الرهائن عىل النحو التايل:

د بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه    “أيُّ شخص يقبض عىل شخص آخر أو يحتجزه ويهدِّ

من  مجموعة  أو  اعتباريًّا،  أو  طبيعيًّا  شخصاً  أو  حكومية،  دولية  منظمة  أو  دولة  كان  سواء  ثالث،  طرف 

األشخاص، عىل القيام أو االمتناع عن القيام بفعل معنيَّ كرشط رصيح أو ضمني لإلفراج عن الرهينة، يرتكب 

جريمة أخذ الرهائن باملعنى الوارد يف هذه االتفاقية”.

وال يقترص الغرض من أخذ الرهائن بموجب االتفاقية عىل تقديم مطالب سياسية، بل يشمل أيضاً أيَّ نية إلجبار 

، كرشط لإلفراج عن  طرف ثالث عىل القيام بأيِّ عمل، بما يف ذلك دفع الفدية، أو االمتناع عن القيام بعمل معنيَّ

طبيعي  شخص  أيَّ  أيضاً  تشمل  بل  فحسب،  الدولية  املنظمات  أو  الدول  الثالثة  األطراف  وال تشمل  الرهائن. 

أو اعتباري، يمكن أن يكون، عىل سبيل املثال، من أفراد أرسة الشخص الذي اختطفته جماعة إرهابية أو املؤسسة 

ر االتفاقية إطاراً قانونيًّا مناسباً للتصدي لالختطاف من أجل الحصول عىل فدية يف وقت  التي يعمل بها. وهكذا توفِّ

السلم. والقيد الرئييس التفاقية الرهائن هي أنها ال ترسي إالَّ يف الحاالت العابرة للحدود الوطنية وال ترسي يف الحاالت 

املسلحة  النزاعات  يف  الرهائن  أخذ  عىل  االتفاقية  ترسي  ال  ذلك،  عىل  وعالوة   )62(.)13 )املادة  الرصفة  الوطنية 

)املادة 12(، إذ هذا مشمول بالقانون الدويل اإلنساني بدالً من ذلك.

)59(  مجلس األمن، الجلسة 1537 )S/PV.7351، 19 كانون األول/ديسمرب 2014( )املراقب الدائم عن االتحاد األفريقي لدى األمم 

 O‘Brien, McKenzie, ”Fluctuations Between Crime and Terror: The Case of Abu Sayyaf‘s11؛ و الصفحة  املتحدة(، 
.Kidnapping Activities“, )2012(, Terrorism and Political Violence, pp. 320–336

.UNODC, Countering Trafficking in Persons in Conflict Situations )2018(, p. 33  )60(

العنف غري  أعمال  بقمع  املتعلق  الربوتوكول  1971؛  املدني،  الطريان  هة ضد سالمة  املوجَّ املرشوعة  األعمال غري  قمع  )61(  اتفاقية 

املدني،  الطريان  هة ضد سالمة  املوجَّ ل التفاقية قمع األعمال غري املرشوعة  املكمِّ الدويل،  املدني  الطريان  التي تخدم  املرشوعة يف املطارات 
املرشوعة  غري  األعمال  قمع  اتفاقية  بروتوكول  1988؛  البحرية،  املالحة  هة ضد سالمة  املوجَّ املرشوعة  غري  األعمال  قمع  اتفاقية  1988؛ 
هة ضد سالمة املالحة البحرية، 2005؛ بروتوكول قمع األعمال غري املرشوعة املوّجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف الجرف  املوجَّ

القاري، 1988.

إليه  املنسوبة  الرهينة والشخص  داخل دولة واحدة، ويكون  الجريمة  فيها  تُرتكب  التي  الحاالت  االتفاقية يف  )62(  “ال ترسي هذه 

الجريمة من مواطني تلك الدولة ويوجد الشخص املنسوبة إليه الجريمة يف إقليم تلك الدولة”.
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أكثر  ع عىل استخدامها عىل نحو  الدول تُشجَّ أنَّ  إالَّ  املنظمة ال تذكر االختطاف تحديداً،  الجريمة  اتفاقية  أنَّ  ومع 

فعالية يف سياق االختطاف من أجل الحصول عىل فدية.)63( ويمكن أن يكون االختطاف من أجل الحصول عىل فدية 

ل التفاقية الجريمة املنظمة،)64(  كذلك شكالً من أشكال “االستغالل” بموجب بروتوكول االتجار باألشخاص املكمِّ
داً للعقوبة من أشكال تهريب املهاجرين.)65( وهو يمكن أن يمثِّل شكالً مشدِّ

وقد أدان مجلس األمن االختطاف من أجل الحصول عىل فدية من ِقبَل الجماعات اإلرهابية يف عدد من قراراته.)66( وتمثَّل 

رده الرئييس يف تصميمه عىل “ضمان اإلفراج عن الرهائن بشكل آمن دون دفع فدية”.)67( ولهذا الغرض، أكَّد املجلس 

يف قراره 1373 )2001( التزام الدول بأن تمنع تمويل اإلرهاب وبالتايل بأن “تحول دون استفادة اإلرهابيني، بصورة 

مبارشة أو غري مبارشة، من مدفوعات الفدية”.)68( كما أهاب بالدول “تشجيع الرشكاء من القطاع الخاص عىل اعتماد 

أو اتباع املبادئ التوجيهية ذات الصلة واملمارسات الجيِّدة ملنع عمليات االختطاف اإلرهابية والتصدي لها دون دفع 

فدية”.)69( وأكَّد مجلس األمن مجدَّداً، يف قراره 2199 )2015(، أنَّ االلتزامات بتجميد األصول ترسي عىل دفع الفديات 

لألفراد والكيانات املدرجني يف قائمة الجزاءات املفروضة عىل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة.

1999 أيضاً عندما يدفع شخص ما فدية للمختطفني اإلرهابيني  اتفاقية تمويل اإلرهاب لعام  ويمكن أن تنطبق 

“وهو يعلم” بأنها ستُستخدم للقيام بعمل إرهابي )املادة 2 )1((. ويرسي قرار مجلس األمن 2462 )2019()70( 

ونظام الجزاءات املفروضة عىل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة عىل نطاق أوسع ألنهما يغطيان أيضاً توفري األموال 

للجماعات اإلرهابية وليس فقط لتمويل األعمال اإلرهابية.

وهناك جدل قائم حول ما إذا كان دفع الفدية يرقى إىل تمويل اإلرهاب، واملمارسة يف هذا الصدد متغرية.)71( وقد 

يكون فرض حظر عىل املدفوعات أمراً مستصوباً من مجرَّد منظور إنفاذ القانون، وذلك ألغراض من بينها ردع 

االختطاف يف املستقبل، غري أنَّ اللجنة االستشارية ملجلس حقوق اإلنسان الحظت أنَّ منع دفع الفدية يمكن أن يشكِّل 

انتهاكاً لحق الرهائن يف الحياة وأنَّ االسرتاتيجيات التي تستهدف االختطاف اإلرهابي يجب أن “تركِّز عىل احتياجات 
ومصالح الضحايا الفردية والجماعية”.)72(

الدويل  القانون  أنَّ معاهدات  النزاعات املسلحة.)73( ومع  الرهائن يف  الدويل اإلنساني ويجرِّم أخذ  القانون  ويحظر 

اإلنساني نفسها ال تعرِّف أخذ الرهائن، إالَّ أنَّ أركان الجرائم تقتيض أن تكون هناك نية “إجبار دولة أو منظمة 

دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة أشخاص عىل القيام بأيِّ فعل أو االمتناع عن أيِّ فعل كرشط رصيح 

A/CONF.222/5( 2015(؛ فقد  12-19 نيسان/أبريل  الثالث عرش ملنع الجريمة والعدالة الجنائية،  )63(  مؤتمر األمم املتحدة 

اعتمد املؤتمر إعالن الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدي للتحديات 
االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون عىل الصعيدين الوطني والدويل ومشاركة الجمهور )مرفق قرار الجمعية العامة 174/70(.

)64(  الفريق العامل املعني باالتجار باألشخاص، ورقة معلومات أساسية من األمانة بشأن أشكال االستغالل التي لم تُذَكر رصاحة يف 

الربوتوكول )CTOC/COP/WG.4/2013/4، الفقرة 8(.

)65(  بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين، املادة 6 )3( )ب( )قرار الجمعية العامة 25/55(.

)66(  قرارات مجلس األمن 2133 )2014( و2195 )2014( و2199 )2015(.

)67(  املرجع نفسه.

)68(  املرجع نفسه.

)69(  قرار مجلس األمن 2199 )2015(.

من  غرض  “أليِّ  األموال  توفري  عىل  تنطبق  اإلرهاب  تمويل  جريمة  أنَّ   )2019(  2462 قراره  يف  رصاحة  األمن  مجلس  )70(  ذكر 

األغراض” و“حتى وإن لم يكن لذلك أية صلة بعمل إرهابي محدَّد” )الفقرة 5(.

)71(  مجلس حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن عىل يد اإلرهابيني: تقرير اللجنة االستشارية التابعة ملجلس 

حقوق اإلنسان )A/HRC/24/47، الفقرة 46(.

)72(  املرجع نفسه.

و147؛   34 املادتان   ،1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  املشرتكة؛  )ب(   )1(  3 املادة   ،1949 لعام  األربع  جنيف  )73(  اتفاقيات 

الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977، املادة 75 )2( )ج(؛ الربوتوكول اإلضايف الثاني لعام 1977، املادة 4 )2( )ج(؛ نظام روما األسايس 
1998، املادة 8 )2( )أ( ‘8’ )النزاعات الدولية( واملادة 8 )2( )ج( ‘3’ )النزاعات غري الدولية(؛ اللجنة  للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 96.
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أو ضمني لسالمة هذا الشخص أو هؤالء األشخاص أو اإلفراج عنه أو عنهم”،)74( وهذا يشبه أساساً النهج املتَّبع يف 

اتفاقية الرهائن لعام 1979. وهكذا، فإنَّ أخذ الرهائن يف القانون الدويل اإلنساني يشمل اإلكراه السيايس والضغط 
من أجل تحقيق مكاسب مالية.)75(

)74(  املحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، املعتمدة يف جمعية الدول األطراف يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، 

الدورة األوىل )2002(: الركن املشرتك 3، املادة 8 )2( )أ( ‘8’ و)ج( ‘3’.

.Prosecutor v. Blaškic )ICTY-95-14-T( )3 March 2000(, para. 158  )75(

أضواء  

املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب: مذكِّرة الجزائر

نت مذكِّرة الجزائر بشأن املمارسات الجيِّدة ملنع عمليات االختطاف للحصول عىل فدية وحرمان اإلرهابيني  تضمَّ

www.thegctf.org/ :من االستفادة منها )2012(، التي استُكملت باإلضافة إىل مذكِّرة الجزائر )2015( )انظر

About-us/GCTF-framework-documents(، ممارسات جيِّدة تتعلق بما ييل:

اإلجراءات والربامج الحكومية، بما يف ذلك املشورة يف مجال السفر وحمالت التوعية العامة؛  •
التحقيق؛  •

املالحقة القضائية؛  •
ضبط عائدات االختطاف؛  •
التعاون الوطني والدويل؛  •

بناء القدرات؛  •
اسرتاتيجية بشأن اإلعالم.  •

األدوات  

 United Nations Counter-Terrorism Committee/Counter-Terrorism Committee  •
 Executive Directorate )CTED(, special meeting side-event on kidnapping for ransom

)2014( ،and hostage-taking committed by terrorist groups.)أ(

•  املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، مذكِّرة الجزائر بشأن املمارسات الجيِّدة ملنع عمليات االختطاف للحصول 
عىل فدية وحرمان اإلرهابيني من االستفادة منها )2012(.

•  املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، اإلضافة امللحقة بمذكِّرة الجزائر بشأن التنفيذ الفعال ملمارسات جيِّدة 
تهدف إىل منع عمليات االختطاف من طرف اإلرهابيني )2015(.)ب(

 Organization for Security and Cooperation in Europe )OSCE(, Declaration on the  •
 OSCE Role in Countering Kidnapping and Hostage-Taking by Terrorist Groups in the

)2014( ،Context of the Implementation of UN Security Council Resolution 2133.)ج(

)أ(   مجلس األمن، لجنة مكافحة اإلرهاب، االجتماع الخاص للجنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب، حدث جانبي بشأن 

www.un.org/sc/ctc/news/2014/11/24/( االختطاف من أجل الحصول عىل فدية وأخذ الرهائن اللذين تقوم بهما الجماعات اإلرهابية
special-meetingof-the-of-the-ctc-cted-side-event-on-kidnapping-for-ransom-and-hostage-taking-committed-

.)by-terrorist-groups/

)ب(  املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، اإلضافة امللحقة بمذكِّرة الجزائر بشأن التنفيذ الفعال ملمارسات جيِّدة تهدف إىل منع عمليات االختطاف من 

.www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents طرف اإلرهابيني، انظر

 OSCE, ”Declaration on the OSCE Role in Countering Kidnapping and Hostage-Taking by Terrorist Groups in the Context  )ج(

.of the Implementation of UN Security Council Resolution 2133“ )2014( )www.osce.org/cio/130551?download=true(

http://www.un.org/sc/ctc/news/2014/11/24/special-meetingof-the-of-the-ctc-cted-side-event-on-kidnapping-for-ransom-and-hostage-taking-committed-by-terrorist-groups/
http://www.un.org/sc/ctc/news/2014/11/24/special-meetingof-the-of-the-ctc-cted-side-event-on-kidnapping-for-ransom-and-hostage-taking-committed-by-terrorist-groups/
http://www.un.org/sc/ctc/news/2014/11/24/special-meetingof-the-of-the-ctc-cted-side-event-on-kidnapping-for-ransom-and-hostage-taking-committed-by-terrorist-groups/
http://www.thegctf.org/About-us/GCTF-framework-documents
http://www.osce.org/cio/130551?download=true
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الجريمة السيربانية واإلرهاب السيرباني واستخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية  -12

“الجريمة السيربانية” هو مصطلح يُستخدم ليس كمصطلح قانوني متداول فحسب، بل هو تعبري جامع يشمل 

تمييز بني جانبي  أحياناً  بواسطتها.)76( وهناك  أو  أنظمة حاسوبية  أو  بيانات  املرتكبة ضد  األفعال  مجموعة من 

الجريمة التاليني ألغراض تربوية:

	الجريمة املعتمدة عىل الفضاء السيرباني، وهي تتطلب عادة بنية تحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  	• 	
ع  د )بما يف ذلك الهجوم املوزَّ وتنطوي عىل ترميز برمجيات خبيثة وإنشائها وتعميمها ونرشها عىل هدف محدَّ

لقطع الخدمة(/الهجوم النتزاع فدية(؛

البنية  بواسطة  ارتكابها  يتيرسَّ  أن  يمكن  التي  ارتكابها، وهي  السيرباني  الفضاء  التي ييرسِّ  	الجريمة  	• 	
باإلنرتنت )ومنها عىل سبيل  اتصال  ارتكابها بدون  املعلومات واالتصاالت ولكن يمكن  لتكنولوجيا  التحتية 

املثال االحتيال عرب اإلنرتنت، ورشاء املواد غري املرشوعة، وغسل األموال(.

وفيما يتعلق باإلرهاب، “يمكن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسهيل ارتكاب جرائم ذات صلة باإلرهاب 

)وهذا شكل من أشكال اإلرهاب الذي ييرسِّ الفضاء السيرباني ارتكابه( أو يمكن أن تكون تلك التكنولوجيا هدفاً 
لإلرهابيني )وهذا شكل من أشكال اإلرهاب املعتمد عىل الفضاء السيرباني(”.)77(

وقد عرَّف مكتب املخدِّرات والجريمة اإلرهاب السيرباني بأنه “استغالل الشبكات الحاسوبية عن عمد باعتبارها 

وسيلة لشن هجوم… ]بهدف[ تعطيل… نظم الحاسوب والخواديم وبنيتها التحتية األساسية”.)78( كما وصفت األمم 

ق البيانات بني النظم  املتحدة اإلرهاب السيرباني بأنه “يغريِّ عن بعد املعلومات يف النظم الحاسوبية أو يعطِّل تدفُّ

الحاسوبية” من أجل ارتكاب هجمات إرهابية.)79( ومن األمثلة عىل ذلك: التالعب بالنظم الحاسوبية إلطالق سيل 

خطري من املياه من أحد السدود؛ أو تعطيل شبكات الرصف الصحي لتعريض الصحة العامة للخطر؛ أو تعطيل 

إشارات مرور وسائل النقل، مما يتسبَّب يف تحطُّم قطار أو طائرة؛ أو قطع إمدادات الطاقة أو الغاز األساسية عن 

املستشفيات أو املنازل يف فصل الشتاء.

ويمكن تمييز اإلرهاب السيرباني الذي يهدف إىل إيذاء الناس أو املمتلكات وتخويف السكان أو إجبار الحكومة عن:

س  	الجريمة السيربانية العادية )التي يمكن أن تشمل “القرصنة” الخبيثة، مثل رسقة املعلومات، أو التجسُّ 	• 	
الخبيثة”،  “الربامجيات  توزيع  أو  الخدمة”،  “قطع  هجمات  أو  اإللكرتونية  املواقع  تشويه  أو  الصناعي، 

أو “برامجيات انتزاع فدية” أو برامجيات رسائل الربيد اإللكرتوني “التصيُّدية”(؛

استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية أو لتسهيل عمل الجماعات اإلرهابية )ترد مناقشة كليهما أدناه(. 	• 	

ومن املفيد التمييز بني اإلرهاب السيرباني )ارتكاب اإلرهاب بوسائل سيربانية أو ضد أهداف سيربانية( واستخدام 

الجماعات اإلرهابية لإلنرتنت استخداماً أعمَّ.

ويجري بانتظام استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنفيذ الهجمات اإلرهابية “التقليدية”. ففي عام 2008، 

النار والتفجريات يف مومباي، بالهند، استخدم اإلرهابيون  عىل سبيل املثال، وبغية تنسيق وتنفيذ هجمات إطالق 

https://www.unodc.( 17 الصفحة ،)76(  مكتب املخدرات والجريمة، مرشوع دراسة شاملة عن الجريمة السيربانية )2013(

.)org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Arabic.pdf

 UNODC, University Module Series, Cybercrime, Module 14, Hacktivism, Terrorism, Espionage,  )77(

.Disinformation Campaigns and Warfare in Cyberspace )2019(

http://www.unodc.org/( 11 الصفحة  إرهابية” )2012(،  أغراض  اإلنرتنت يف  املخدرات والجريمة، “استخدام  )78(  مكتب 

documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_
.)Terrorist_Purposes_Arabic.pdf

 Counter-Terrorism Implementation Task Force )CTITF(, ”Countering the Use of the Internet for  )79(

.Terrorist Purposes“ )Working Group Report, CTITF Publication Series, February 2009(

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_Arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_Arabic.pdf
http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_Arabic.pdf
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وأرقام  الصناعية  األقمار  وصور  املحمولة  والهواتف  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  معدات  قبيل  من  تكنولوجيا 
هواتف بروتوكول الصوت عرب اإلنرتنت.)80(

د لدى األعضاء الجدد وتجنيدهم وتدريبهم، وتسهيل  وقد تستخدم التنظيمات اإلرهابية اإلنرتنت لتغذية نزعة التشدُّ

سفر املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وتنظيم وتنسيق أنشطتها، وتمويل عملياتها، وذلك بطرائق منها التماس التربعات 
بالعمالت الرقمية، والتحريض عىل اإلرهاب وبث الرعب.)81(

ولذلك، يجب عىل الدول األعضاء “التماس سبل تبادل املعلومات العملية والتعجيل به وبخاصة ما يتعلق منها… 

باستخدام الجماعات اإلرهابية لتكنولوجيا االتصاالت“)82( وتكثيف تعاونها مع القطاع الخاص واملجتمع املدني ملنع 
اإلرهابيني من استغالل التكنولوجيا واالتصاالت يف األعمال اإلرهابية.)83(

 باء-  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية 
كأساس للتعاون الدويل يف املسائل الجنائية

املنظمة عرب  بالجريمة  املتصلة  األنشطة  الوطنية، ألنَّ  املنظمة عرب  للجريمة  بمفرده  يتصدَّى  أن  بلد  يمكن أليِّ  ال 

يقارب  ما  العالم  يف  هناك  كان  وملا  واحدة.  دولة  من  ألكثر  القضائية  الوالية  إىل  تمتد  طبيعتها،  بحكم  الوطنية، 

200 بلد ذي سيادة مع ما لدى هذه البلدان من نظم وتقاليد قانونية خاصة بها، ومع اختالف قدراتها وتصوراتها 

املعنية  البلدان وسلطاتها  بالغ األهمية. وعىل  أمراً  التعاون، رغم ما يطرحه من صعوبات،  القانون، يظل  لسيادة 
د قواها وأن يساعد بعضها بعضاً.)84( بالعدالة الجنائية وإنفاذ القانون أن توحِّ

 Wax, Emily, ”Mumbai Attackers Made Sophisticated Use of Technology“, The Washington Post,  )80( 

.3 December 2008

)81(  قرارا مجلس األمن 2129 )2013(، الفقرة 14، و2178 )2014(، الديباجة.

)82(  قرار مجلس األمن 1373 )2001(، الفقرة 3 )أ(.

)83(  قرار مجلس األمن 2396 )2017(، الديباجة.

)84(  مكتب املخدرات والجريمة، التعليم من أجل العدالة، سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية، الجريمة املنظمة، الوحدة ]النميطة[ 11، 

https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/( التعاون الدويل عىل مكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية
.)index.html

األدوات  

مكتب املخدرات والجريمة، مرشوع دراسة شاملة عن الجريمة السيربانية )2013(

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_(

.)Arabic.pdf

مكتب املخدرات والجريمة، استخدام اإلنرتنت يف أغراض إرهابية )2012( 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_(
.)Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_Arabic.pdf

 United Nations Institute for Disarmament Research )UNIDIR(, The United Nations,
.Cyberspace and International Peace and Security )2017(

https://unidir.org/publication/united-nations-cyberspace-and-international-peace-(
.)and-securityresponding-complexity

https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/index.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/index.html
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_Terrorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_Arabic.pdf
https://unidir.org/publication/united-nations-cyberspace-and-international-peace-and-securityresponding-complexity
https://unidir.org/publication/united-nations-cyberspace-and-international-peace-and-securityresponding-complexity
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وكما هو شأن االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ملكافحة اإلرهاب، تهدف اتفاقية الجريمة املنظمة إىل مساعدة الدول 

يف التصدِّي للتحديات التي تواجهها عندما تتعاون عىل الصعيد الدويل، وبالتايل حرمان املجرمني من املالذ اآلمن. 

وتلتزم الدول األطراف يف اتفاقية الجريمة املنظمة ليس بتجريم األفعال عىل الصعيد الوطني فحسب، بل وكذلك 

القانونية  واملساعدة  املجرمني  تسليم  بينها  ومن  الجنائية،  املسائل  يف  الدويل  للتعاون  وناجعة  فعالة  أطر  بوضع 

املتبادلة والتعاون يف مجال إنفاذ القانون.

صاً لبعض السمات الرئيسية لإلطار القانوني للتعاون الدويل يف املسائل الجنائية الذي أرسته  ويقدِّم هذا القسم ملخَّ

اتفاقية الجريمة املنظمة.

تسليم املجرمني  -1

د املادة 16 )1( نطاق االلتزام بالتسليم.  ترسي عىل تسليم املجرمني املادة 16 من اتفاقية الجريمة املنظمة. وتحدِّ

األموال،  إجرامية منظمة، وغسل  )املشاركة يف جماعة  نفسها  االتفاقية  املجرَّمة بموجب  األفعال  ينطبق عىل  وهذا 

والفساد، وعرقلة سري العدالة(، وعىل الجرائم الخطرية التي يُعاَقب عليها بأقىص حد من الحرمان من الحرية ملدة 

أقصاها أربع سنوات عىل األقل أو بعقوبة أشدَّ من ذلك، وعىل الجرائم املشمولة بربوتوكوالتها، رشيطة أن تكون ذات 

طابع عرب وطني وتشارك فيها جماعة إجرامية منظمة.

وباإلضافة إىل ذلك، ورهناً برشط ازدواجية التجريم، ينطبق االلتزام بالتسليم كذلك يف الحاالت التي تنطوي عىل 

ضلوع جماعة إجرامية منظمة يف ارتكاب الجرائم املعنيَّة، ويقع الشخص املطلوب تسليمه يف إقليم الدولة متلقية 

ر الطابع عرب الوطني للجريمة املزعومة. وبهذا املعنى، فإنَّ نطاق انطباق املادة 16 من  الطلب، دون رضورة توفُّ

االتفاقية هو أوسع من نطاق انطباق االتفاقية نفسها، ألنَّ هذا الحكم يمكن أن ينطبق أيضاً عىل الجرائم الداخلية 
التي يُقبَض فيها عىل الجاني يف إقليم دولة طرف أخرى.)85(

وتنصُّ االتفاقية عىل أن تعترب الدول األطراف الجرائم املشمولة باملادة 16 جرائم يجوز تسليم مرتكبيها بموجب 

القانون الوطني.

ن املادة 16 من اتفاقية الجريمة املنظمة 17 فقرة يمكن تجميعها بشكل عام يف سبع فئات، عىل النحو التايل: وتتضمَّ

الفقرتان 1 و2 تحدِّدان نطاق انطباق املادة 16؛ 	• 	

	الفقرتان 3 و17 تتعلقان بتفاعل املادة 16 مع معاهدات تسليم املجرمني األخرى، املوجودة منها و/أو التي  	• 	
ستوضع يف املستقبل؛

الفقرات 4 إىل 6 تتعلق باألسس القانونية لتسليم املجرمني، سواء باالستناد إىل معاهدة أو بدون ذلك؛ 	• 	

الفقرتان 7 و8 تتعلقان برشوط التسليم ومتطلباته؛ 	• 	

الفقرة 9 تتعلَّق بالحجز أو بتدابري أخرى ضد شخص يُلتَمس تسليمه يف دولة طرف متلقية للطلب؛ 	• 	

من  املنصوص عليها بدالً  املواطنني والبدائل  12 تضع أحكاماً خاصة تتعلق بعدم تسليم  إىل   10 	الفقرات  	• 	
تسليمهم؛

	الفقرة 13 تتعلق بمعاملة وحقوق األشخاص الذين يُلتَمس تسليمهم أثناء إجراءات التسليم يف الدول مقدِّمة  	• 	
الطلب؛

عة(  	الفقرات 14 إىل 16 تتناول الحاالت التي يجوز فيها رفض التسليم )املعاملة أو العقوبة التمييزية املتوقَّ 	• 	
أو ال يجوز رفضها )الجرائم املالية( وما ينطوي عليه التسليم من مشاورات ذات صلة.

https://www.( 59الفقرتان 58 و ،)85(  مكتب املخدرات والجريمة، دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني )2012(

.)unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf
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وتسمح الفقرة 4 للدول األطراف، ولكن ال تشرتط عليها، أن تستخدم االتفاقية كأساس تعاهدي لتسليم املجرمني 

إذا كان هذا األساس التعاهدي رشطاً مسبقاً لتسليم املجرمني. ويف هذه الظروف، يمكن أن تكون اتفاقية الجريمة 
املنظمة بمثابة “اتفاقية بديلة لتسليم املجرمني”.)86(

الدول  قانون بعض  ويمنع  اختياريًّا.  املجرمني  لتسليم  قانوني  كأساس  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  استخدام  ويَُعدُّ 

استخدام االتفاقية كأساس قانوني لتسليم املجرمني يف غياب معاهدات أخرى ذات صلة بني الدول مقدِّمة الطلب 

والدول متلقية الطلب. وتنصُّ املادة 16 )5( )أ( عىل أن تبلِّغ الدول األطراف التي تجعل تسليم املجرمني مرشوطاً 

لتسليم  قانوني  كأساس  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  باستخدام  ستسمح  كانت  إذا  بما  العام  األمني  معاهدة  بوجود 

املجرمني أم ال.

تسليم املجرمني وممارسة االختصاص القضائي

إنَّ ممارسة االختصاص القضائي عىل الجريمة املنظمة يف إطار اتفاقية الجريمة املنظمة محدودة أكثر مما هي عليه 

تسليم  ويجب  عاملي”  اختصاص قضائي “شبه  إرساء  بموجبها  يجب  التي  باإلرهاب،  املتصلة  الصكوك  إطار  يف 

الجاني املزعوم أو مقاضاته يف جميع الظروف:

	فاملادة 16 )10( من اتفاقية الجريمة املنظمة تنصُّ عىل أنه إذا لم تسلِّم الدولة الطرف متلقية الطلب شخصاً  	• 	
يوجد يف إقليمها ألنه أحد رعاياها، وجب عليها، بناء عىل طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل 

.Boister, Neil, An Introduction to Transnational Criminal Law )2nd ed., 2018(, p. 358  )86(

التخصيص أضواء  قاعدة 

تنصُّ املادة 16 )7( من اتفاقية الجريمة املنظمة عىل أن “يكون تسليم املجرمني خاضعاً للرشوط التي ينصُّ عليها 

الرشوط،  هذه  وأحد  املنطبقة”.  املجرمني  تسليم  معاهدات  أو  الطلب  متلقية  الطرف  للدولة  الداخيل  القانون 

الطلب(  متلقية  )الدولة  التسليم  قبل  احرتامه  يجب  رشطاً  باعتباره  الداخلية،  الترشيعات  يف  عليها  املنصوص 

التسليم بعد  املحدَّدة يف طلب  املطلوبني غري تلك  إلزامية ضد األشخاص  اتخاذ تدابري  وكمتطلَّب إجرائي يحظر 

تسليمهم )الدولة مقدِّمة الطلب(، هو رشط قاعدة التخصيص.

الطلب،  مقدِّمة  الدولة  إىل  الطلب  متلقية  الدولة  من  تسليمه  املطلوب  الشخص  يحاَكم  ال  القاعدة،  لهذه  ووفقاً 

وال يَصدر حكم ضده، وال يُحتَجز، وال يُسلَّم من جديد إىل دولة ثالثة، بسبب أيِّ جرم ارتكبه قبل التسليم غري 

الجرم الذي ُسلِّم من أجله.

األشخاص  بتسليم  تأمر  عندما  عليه  تُوافق  ملا  الطلب مدركة  متلقية  الدول  تكون  أن  التخصيص  قاعدة  وتكفل 

االستماع  قبل جلسات  ُمدركني،  فيهم  املشتبه  يكون  الطلب وأن  الدول مقدِّمة  إىل  القضائية  لواليتها  الخاضعني 
هة ضدَّهم.)أ( بشأن التسليم وأثناءها، لالدعاءات املوجَّ

وبناء عليه، فإنَّ األشخاص الذين يسلَّمون ملواجهة تهم تتعلق بالجريمة املنظمة ال يجوز بعد ذلك اتهامهم بارتكاب 

جرائم إرهابية والعكس صحيح. ومن ثم، من املهم ضمان أن تشمل طلبات التسليم جميع التُّهم ذات الصلة وأن 

تُرَسل يف وقت تكون فيه التحقيقات متقدِّمة بما يكفي لتحديد جميع الجرائم الجنائية املحتملة.

https://www.unodc.org/( 105 الفقرة ،)أ( مكتب املخدرات والجريمة، دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني )2012(

.)documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf
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أن  املعنية  األطراف  للدول  وينبغي  املالحقة.  بقصد  ة  املختصَّ سلطاتها  إىل  له  مربِّر  ال  إبطاء  دون  القضية 
تتعاون فيما بينها، وخصوصاً يف الجوانب اإلجرائية واملتعلقة باألدلة، ضماناً لفعالية تلك املالحقة؛)87(

الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  إىل  إعادته  تاً برشط  مؤقَّ الشخص  تسليم  إمكانية  إىل   )11(  16 املادة  	وتشري  	• 	
لغرض قضاء الحكم الصادر عليه. ويمكن أن يُستخَدم هذا الخيار كأداة للتغلب عىل إحجام بعض الدول عن 

تسليم رعاياها؛

	وتدعو املادة 16 )12( الدولة الطرف التي رفضت، عىل أساس الجنسية، طلباً من دولة طرف أخرى بتسليم  	• 	
شخص هارب بغرض تنفيذ حكم قضائي صادر عليه إىل النظر يف تنفيذ الحكم نفسه.

ا املحاكمة” يف الفصل السادس باء-1 من هذه النميطة،  ا التسليم وإمَّ  املتعلق بالقمع الوطني للجرائم الدولية.     <  إحالة مرجعية ترد مناقشة مبدأ “إمَّ

وتناقش النميطة 4 من منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب، وعنوانها حقوق اإلنسان وتدابري 

العدالة الجنائية للتصدِّي لإلرهاب، يف الفصل 7، قانون حقوق اإلنسان الذي له صلة بالنقل الدويل لألشخاص 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/( املشتبه يف ارتكابهم جرائم إرهابية

.)Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf

املساعدة القانونية املتبادلة  -2

تتألف املادة 18 من اتفاقية الجريمة املنظمة، املكرَّسة للمساعدة القانونية املتبادلة، من 30 فقرة، وهي أطول مادة 

رة” يف حدِّ ذاتها.  تها. وهي تُعترب “أفضل املمارسات” وكثرياً ما يشار إليها عىل أنها “معاهدة مصغَّ يف االتفاقية برمَّ

بكثري من االلتزام األسايس  املتبادلة هي أكثر تفصيالً  القانونية  اتفاقية الجريمة املنظمة بشأن املساعدة  وأحكام 

ر قواعد تكميلية حيثما ال توجد  باملساعدة القانونية املتبادلة بموجب الصكوك الدولية ملكافحة اإلرهاب. وهي توفِّ

اتفاقات محدَّدة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة بني الدول األطراف املعنية، وهي بذلك تساعد يف تيسري التعاون.

وتتناول املادة 18 من االتفاقية ما ييل:

أنواع املساعدة؛ 	• 	

شكل طلبات املساعدة ومحتواها؛ 	• 	

األسباب االختيارية لرفض املساعدة لدواع مختلفة )من بينها ازدواجية التجريم(؛ 	• 	

أسباب عدم رفض املساعدة )الرسية املرصفية، الجرائم التي تنطوي عىل مسائل رضيبية(؛ 	• 	

تأجيل املساعدة إذا كان ذلك يتعارض مع تحقيق جار أو مالحقة قضائية أو إجراءات قضائية جارية؛ 	• 	

تقديم أسباب الرفض أو التنفيذ الفوري للطلب؛ 	• 	

املساعدة برشوط، بعد التشاور؛ 	• 	

نقل الشهود وإصدار جوازات مرورهم؛ 	• 	

اإلدالء بالشهادة يف جلسات استماع بواسطة الفيديو؛ 	• 	

القيود املفروضة عىل استخدام ونقل املعلومات أو األدلة املقدَّمة من خالل املساعدة القانونية املتبادلة؛ 	• 	

)87(  مكتب املخدرات والجريمة، األدلة الترشيعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها 

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20(  506-499 الفقرات   ،)2017(
.)guides_Full%20version.pdf

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pd
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http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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املسؤولية عن التكاليف؛ 	• 	

حفظ السجالت. 	• 	

وتنصُّ املادة 18 من اتفاقية الجريمة املنظمة أيضاً )خالفاً التفاقيات مكافحة اإلرهاب( عىل أن تعنيِّ الدول األطراف 
سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخوَّلة بتلقي وتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املقدَّمة وفقاً لالتفاقية.)88(

ويتطلب تتبُّع مسار جميع االتفاقات واملعاهدات ومذكِّرات التفاهم وخدمات االتصال بني أجهزة الرشطة واألنظمة 

رات يف القانون الوطني والقانون الدويل ومختلف دوائر خدمات إنفاذ القانون والتحقيقات التي  القانونية والتطوُّ

الواردة والصادرة نفسها، خربة وسلطة قانونيتني  الطلبات  التي تقدَّم، إىل جانب مسار كل  الطلبات  هي مصدر 

أكثر فأكثر، حيث تُستخَدم وسائل  د  التعقُّ القانون آخذ يف  املجال من مجاالت  وإداريتني لكي تكون فعالة. وهذا 

ر السلطة املركزية املعيَّنة آلية رضورية للحفاظ عىل الرقابة  عديدة مختلفة بني العديد من البلدان املختلفة. وتوفِّ
واإلرشاف الالزمني عىل هذه املسائل.)89(

وتنصُّ الفقرة 13 من املادة 18 من اتفاقية الجريمة املنظمة كذلك عىل أنه يجوز يف الحاالت العاجلة توجيه طلبات 

املساعدة القانونية املتبادلة عن طريق املنظمة الدولية للرشطة الجنائية )اإلنرتبول(. وتؤدِّي املكاتب املركزية الوطنية 

لإلنرتبول، املنشأة عماًل باملادة 32 من دستور اإلنرتبول، دور مراكز التنسيق يف كل دولة عضو يف اإلنرتبول بغرض 

األمانة  ومع  األخرى،  الدول  يف  الوطنية  املركزية  املكاتب  ومع  الدولة،  تلك  يف  أخرى  إدارات  مع  داخليًّا  االتصال 

العامة لإلنرتبول.

التحقيقات املشرتكة

ع املادة 19 من اتفاقية الجريمة املنظمة الدول األطراف عىل أن تنظر يف “إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية  تشجِّ

ة املعنيَّة أن تنشئ هيئات تحقيق مشرتكة، فيما يتعلق باملسائل التي  دة األطراف تجيز للسلطات املختصَّ أو متعدِّ

19، عىل  املادة  ع االتفاقية، يف  هي موضع تحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة أو أكثر”. وتشجِّ

مجال  يف  والتعاون  املتبادلة  القانونية  املساعدة  مثل  التقليدية”،  “التدابري  يتجاوز  الدويل  التعاون  من  نوع 

إنفاذ القانون.

أو ترتيبات بشأن إنشاء هيئات  اتفاقات  إبرام  الدول األطراف يف  19 عىل أن تنظر  املادة  وبصورة عامة، تنصُّ 

تحقيق مشرتكة. ومن الناحية التقنية، فإنَّ صيغة “تنظر” ]التي تفيد الوجوب يف النص العربي[ الواردة يف هذه 

يف  الجدِّ  بعني  تنظر  أن  منها  مطلوب  األطراف  الدول  أنَّ  يعني  وهذا  إلزامي،  شبه  الحكم  هذا  تجعل  املادة 

مع  متوافقاً  سيكون  التدابري  هذه  اعتماد  كان  إذا  ما  ملعرفة  حقيقيًّا  جهداً  تبذل  وأن  دة  محدَّ اعتماد تدابري 

نظمها القانونية.

وتمنح املادة 19 كذلك سلطة قانونية إلجراء تحقيقات مشرتكة عىل أساس كل حالة عىل حدة، حتى يف حال عدم 

د. وال يكتيس هذا النص طابعاً إلزاميًّا )“يجوز القيام بالتحقيقات املشرتكة”(. والقوانني  وجود اتفاق أو ترتيب محدَّ

الوطنية ملعظم الدول تسمح من قبُل بمثل هذه األنشطة املشرتكة، وبالنسبة للدول القليلة التي ال تسمح قوانينها 

بذلك، فإنَّ هذا الحكم يمكن أن يكون مصدراً كافياً يتيح سلطة قانونية للقيام بتعاون من هذا القبيل عىل أساس 

كل حالة عىل حدة.

)88(  اتفاقية الجريمة املنظمة، املادة 18 )13(.

https://www.unodc.( 69 الفقرة ،)89(  مكتب املخدرات والجريمة، دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني )2012(

.)org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
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طلب األدلة اإللكرتونية عرب الحدود

املراسلة  وتطبيقات  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  يستخدمون  املنظمون  واملجرمون  اإلرهابيون  كان  ملا 

رة بشكل متزايد لتعزيز إجرامهم، فإنَّ تأمني األدلة من مقدِّمي هذه الخدمات أمر حيوي. وهذا ينطوي يف كثري  املشفَّ

من األحيان عىل عنرص عرب وطني، ومن الرضوري يف أيِّ تحقيق جنائي أن يُنَظر يف مرحلة مبكِّرة يف طلب األدلة من 

دة  مقدِّمي الخدمات يف بلدان أخرى، ألنَّ هذه التحقيقات يمكن أن تستغرق وقتاً طويالً كما يمكن أن تكون معقَّ

ومكلِّفة. وكما لوحظ يف الدليل العميل لطلب األدلة اإللكرتونية عرب الحدود الذي وضعه املكتب واملديرية التنفيذية 

للجنة مكافحة اإلرهاب والرابطة الدولية للمدَّعني العامني، فإنَّ هذا:

  “يعني يف كثري من األحيان االعتماد عىل املساعدة القانونية املتبادلة، التي أصبح الطلب عليها متزايداً أكثر 

فأكثر، مما يؤدي إىل تأخريات طويلة. وهذا ال يتماىش مع رسعة وترية اإلرهاب أو الجريمة املنظمة، حيث 

إنفاذ  موظفو  أي  الطلب،  مقدِّمة  الدولة  يف  املمارسون  يفهم  أن  الرضوري  ومن  لإلنرتنت.  حدود  ال توجد 

القانون واملدعون العامون والسلطات القضائية، كيفية الحفاظ عىل األدلة اإللكرتونية، والحصول عىل بيانات 

لتجنُّب الطوارئ، وكيفية ووقت استخدام بدائل للمساعدة القانونية املتبادلة، وكيفية صياغة طلب للمساعدة 

القانونية املتبادلة يفي باملعايري املطلوبة من أجل الحصول عىل أدلة إلكرتونية”.

التعاون يف مجال إنفاذ القانون  -3

تنصُّ املادة 27 من اتفاقية الجريمة املنظمة عىل أن تعزِّز الدول األطراف فعالية التعاون يف مجال إنفاذ القانون، 

بما يف ذلك:

حقيقة عملية املشرتكة  التحقيقات  أضواء  جعل 

النموذجني كأساس  التحقيقات املشرتكة. ويمكن استخدام أيٍّ من  العملية استخدام نموذجني من  املمارسة  يشيع يف 
لتنفيذ املادة 19:)أ(

ا النموذج األول فهو عبارة عن تحقيقات متَّسقة ومتوازية ذات هدف مشرتك، وذلك بمساعدة من شبكة  أمَّ )أ( 
من موظفي االتصال أو من خالل االتصاالت الشخصية، وتُستكَمل بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة الرسمية 
من أجل الحصول عىل األدلة. ويمكن أن يعمل املوظفون املسؤولون املعنيون يف أماكن مختلفة ولكنهم يستطيعون 
العمل معاً استناداً إىل ممارسات تعاونية قائمة منذ فرتة طويلة و/أو استناداً إىل الترشيعات القائمة يف مجال 

املساعدة القانونية املتبادلة، حسب طبيعة النظام القانوني املنطبق )أو النظم القانونية املنطبقة(؛

ن من أفرقة تحقيقات مشرتكة ومتكاملة تضمُّ موظفني مسؤولني من واليتني  ا النموذج الثاني فيتكوَّ وأمَّ )ب( 
ا فاعلة.  ا غري فاعلة وإمَّ قضائيتني عىل األقل. ويمكن عالوًة عىل ذلك تقسيم هذه األفرقة وتمييزها باعتبارها إمَّ
ومن األمثلة عىل األفرقة املتكاملة غري الفاعلة الحالة التي يكون فيها موظف أجنبي مسؤول عن إنفاذ القانون 
مدمجاً مع موظفني مسؤولني من الدولة املضيفة للقيام بدور استشاري أو تشاوري أو بدور مساند يقوم عىل 
ا الفريق املتكامل الفاعل فهو يمكن أن يشتمل عىل موظفني مسؤولني  تقديم املساعدة التقنية إىل الدولة املضيفة. أمَّ
من واليتني قضائيتني عىل األقل، وله املقدرة عىل ممارسة الصالحيات العملياتية )كاملًة أو ممارسة بعض منها 

عىل األقل( تحت إرشاف الدولة املضيفة يف اإلقليم أو الوالية القضائية التي يمارس فيها الفريق عملياته.

596؛  الصفحة  الوطنية،  عرب  املنظمة  الجريمة  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  لتنفيذ  الترشيعي  الدليل  والجريمة،  املخدرات  مكتب   )أ( 

 Boister, Neil, ”The Cooperation Provisions of the UN Convention against Transnational Organized Crime: و 
.A ’Toolbox‘ Rarely Used?“, International Criminal Law Review, vol. 16, Issue 1 )2016(, pp. 39 and 50
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أجل  الرضورة، من  القنوات عند  تلك  وإنشاء  القانون،  بإنفاذ  املعنية  السلطات  االتصال بني  قنوات  	تعزيز  	• 	
تيسري تبادل املعلومات بصورة مأمونة ورسيعة عن الجرائم املشمولة باالتفاقية، بما يف ذلك صالتها باألنشطة 

اإلجرامية األخرى؛

	التعاون مع الدول األطراف األخرى عىل إجراء تحريات بشأن أمور منها هوية املشتبه فيهم وأماكن وجودهم  	• 	
وأنشطتهم، وحركة عائدات الجريمة؛

	تبادل املعلومات عن الوسائل واألساليب املحدَّدة التي تستخدمها الجماعات اإلجرامية املنظمة، بما يف ذلك،  	• 	
رة أو مزيَّفة أو وسائل  وحسب مقتىض الحال، الدروب ووسائط النقل واستخدام هويات مزيَّفة أو وثائق مزوَّ

أخرى إلخفاء أنشطتها؛

ة، بما يف ذلك تعيني ضباط اتصال؛ تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاتها املختصَّ 	• 	

املعنية  املبارش بني أجهزتها  التعاون  أو متعدِّدة األطراف بشأن  أو ترتيبات ثنائية  اتفاقات  إبرام  	النظر يف  	• 	
بإنفاذ القانون.

 جيم-  اعتبارات مختارة للتحقيق يف الجرائم املنظمة والجرائم اإلرهابية 
ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا

اإلرهاب والجريمة املنظمة ظاهرتان مختلفتان تحكمهما أطر قانونية دولية، ويف معظم الحاالت أطر قانونية وطنية، 

مختلفة. غري أنَّ تدابري العدالة الجنائية للتصدي لإلرهاب وتدابريها للتصدي للجريمة املنظمة يجب أن تواجه عدداً 

من التحديات املشرتكة، ومن بينها ما ييل: خطورة أثر الجرائم يف الضحايا األفراد واألمن العام؛ واستمرارية الجرائم 

وتنظيمها املحكم ورسيتها؛ واستخدام تكنولوجيا املعلومات؛ واملخاطر التي قد يظل الجناة يمثِّلونها عند سجنهم. 

وهذا القسم يصف صالت مختارة بني تدابري العدالة الجنائية ملكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة، ويسلِّط الضوء 

ة ملكافحة اإلرهاب. عىل السبل التي يمكن أن تكون بها تدابري العدالة الجنائية للتصدي للجريمة املنظمة مهمَّ

التحقيقات االستباقية  -1

بعد  الجرائم  عىل  عموماً  تردُّ  الرشطة  أنَّ  أي  فعل،  ردِّ  عن  عبارة  األول  املقام  يف  هو  التقليدي  الرشطة  عمل  إنَّ 

ارتكابها واإلبالغ عنها. ويتطلب أيُّ تحقيق ناجح يف الجريمة املنظمة اتباع نهج استباقي. فالعديد من الجرائم 

التي ترتكبها جماعات إجرامية منظمة ال تُبلَّغ بها السلطات، وبالتايل فإنَّ عمليات التفتيش من خالل السجالت 

األدوات  

مكتب املخدرات والجريمة، دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املجرمني )2012( 
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_(

.)Assistance_Ebook_A.pdf

 UNODC, CTED and International Association of Prosecutors, Practical Guide for Requesting
Electronic Evidence Across Borders )2019(

.)https://sherloc.unodc.org/cld/en/publications/practical-guide/practical-guide.html(

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_A.pdf
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وقعت  قد  كانت  إذا  ما  لتحديد  الزمة  تكون  ما  كثرياً  املراقبة  وأنشطة  واملواطنني  املخربين  مع  واملقابالت  املالية 
جريمة.)90(

كما أنَّ نُُهج التحقيق االستباقي هي عنارص أساسية يف اسرتاتيجيات العدالة الجنائية الوقائية ملكافحة اإلرهاب التي 

ال تسعى إىل تحديد ومعاقبة مرتكبي الهجمات اإلرهابية بعد وقوع هجوم فحسب، بل تسعى أيضاً إىل كشف أنشطة 

الجماعات اإلرهابية والتحقيق فيها واملالحقة عليها قضائيًّا، بهدف إحباط املؤامرات اإلرهابية قبل وقوع هجوم.

العنف اإلرهابي  ق تقليص  العاملي ملكافحة اإلرهاب، “كي يتحقَّ املنتدى  الرباط الصادرة عن  وكما ورد يف مذكِّرة 

ل االستباقي عندما  وإحباط الهجمات قبل وقوعها، يتعنيَّ أن تكون السلطات قادرة عىل تركيز اهتمامها عىل التدخُّ
يكون اإلرهابيون املشتبه بهم يف مراحل التخطيط والتحضري”.)91(

أساليب  التآمرية واستخدام  إجرامية منظمة والجرائم  التي ترتكبها جماعات  الجرائم  املشاركة يف  ويمثِّل تجريم 

تحقيق خاصة والقيام بتحقيقات مالية وحماية الشهود تدابري أساسية للتصدي للجريمة املنظمة واإلرهاب عىل نحو 

استباقي “تطلُّعي”.

كما أنَّ استخدام “االستخبارات الجنائية”، وهو عنرص آخر من عنارص نهج التحقيق االستباقي الذي ُوضع يف سياق 

ا يف تصدي العدالة الجنائية لإلرهاب. ويسمح التحليل االستخباري  مكافحة الجريمة املنظمة، هو أيضاً عنرص مهمٌّ جدًّ

الجماعات  إىل  االهتداء  خالل  من  للجريمة  للتصدي  استباقية  إجراءات  باتخاذ  القانون  إنفاذ  لسلطات  الجنائي 

اإلجرامية  األنشطة  ر  تطوُّ وعرقلة  اإلجرامية،  أنشطتها  يف  الراهنة  االتجاهات  وتقدير  عاداتها،  وفهم  اإلجرامية 

رة يف املستقبل.)92( ويكتيس جمع املعلومات االستخبارية املالية وتحليلها أهمية يف مكافحة الجريمة املنظمة  املتصوَّ

اإلرهابية،  الجماعات  هيكل  عن  يكشفا  أن  “يمكن  ألنهما  باإلرهاب  يتعلق  فيما  ذلك  يكتسيها  التي  األهمية  بقدر 
وأنشطة فرادى اإلرهابيني، وشبكاتهم اللوجستية والتيسريية”.)93(

تعزيز التنسيق بني الوكاالت  -2

إنَّ تعزيز التنسيق الوطني من أجل النهوض بالتعاون بني الوكاالت أمر أسايس للتحقيق يف الجرائم املنظمة والجرائم 

ق للروابط بني اإلرهاب والجريمة املنظمة. اإلرهابية وضمان التصدِّي بشكل منسَّ

وتعتمد الدول األعضاء آليات مختلفة للنهوض بالتعاون بني الوكاالت:

صة أو أفرقة    “يف بعض الواليات القضائية، يتم التنسيق العملياتي من خالل فرق عمل معنية باملسائل املتخصِّ

التحقيق املشرتكة. ويمكن إنشاء هذا النوع من فرق العمل رسميًّا من خالل األنظمة أو السياسات الوطنية، 

كما يمكنها أن تعمل بشكل غري رسمي. وتمكِّن هذه الفرق من تبادل املعلومات بشأن حاالت محدَّدة ومن 

وضع اسرتاتيجيات التحليالت الجنائية والتحقيقات واملالحقات القضائية املشرتكة. وتتَّبع دول أعضاء أخرى 

الجارية وكفالة  القضايا  االدِّعاء برصد  كبار موظفي  تكلِّف  التعاون: فهناك دولة  تعزيز  مختلفة يف  نُهجاً 

 UNODC, Education for Justice )E4J(, University Module Series, Organized Crime, Module 8, Law  )90(

Enforcement Tools and Cooperation )www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/
.special-investigative-techniques/intro.html(

الجنائية  العدالة  قطاع  يف  فعالة  إلجراءات  الجيِّدة  املمارسات  بشأن  الرباط  مذكِّرة  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي   )91(  املنتدى 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20 )انظر   31 الجيِّدة  املمارسة   ، اإلرهاب  ملكافحة 
.)Documents/2016%20and%20before/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-115829-903

UNODC, Criminal Intelligence – Manual for Analysts )www.unodc.org/documents/organized-crime/  )92(

.Law-Enforcement/ Criminal_Intelligence_for _Analysts.pdf(

FATF, Consolidated FATF Strategy on Combating Terrorist Financing )http://www.fatf-gafi.org/  )93(

.media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf(

http://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
http://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2016 and before/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-115829-903
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2016 and before/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-115829-903
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/ Criminal_Intelligence_for _Analysts.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/ Criminal_Intelligence_for _Analysts.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Terrorist-Financing-Strategy.pdf
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وضع االسرتاتيجيات املشرتكة وتعزيز التعاون، مع الربط بني وحدات مختلفة عند الرضورة؛ وتكلِّف دولة 

صة  أخرى وحدة التحقيق املعنية بمكافحة اإلرهاب التابعة لها بضمان التعاون بني مختلف الوحدات املتخصِّ

عت دولة ثالثة نطاق واليات وحدتها املعنية بالجريمة املنظمة لتشمل اإلرهاب  املعنية بالجريمة املنظمة؛ ووسَّ
وعزَّزت دور املدعني العامني يف مقاطعاتها ليشمل الجريمة املنظمة واإلرهاب.”)94(

التحقيقات املالية املوازية  -3

مثلما ذُكر آنفاً )القسم ألف-3(، كثرياً ما تكون الطرائق واألساليب املستخدمة لغسل عائدات الجريمة أو لتمويل 

ع الجمعية العامة ومجلس األمن وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية الدول عىل  اإلرهاب هي ذاتها. ومن ثمَّ، تشجِّ

مكافحة كلٍّ من غسل األموال وتمويل اإلرهاب باعتماد وتطبيق الصكوك واملعايري الدولية ذات الصلة.)95( وتنصُّ 

توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية عىل أنه “ينبغي للدول أن تتأكَّد من أنَّ سلطات إنفاذ قانون محدَّدة 

ل مسؤولية إجراء تحقيقات يف غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن إطار السياسات الوطنية يف مجال مكافحة  تتحمَّ
غسل األموال وتمويل اإلرهاب”.)96(

وباإلضافة إىل التحقيق يف جرائم تمويل اإلرهاب ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا، فإنَّ الدول األعضاء مطلوب منها إجراء 

تحقيقات مالية يف القضايا املتصلة باإلرهاب.)97( وتويص فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية بأن “تقوم سلطات 

إنفاذ القانون املحدَّدة تلك بإجراء تحقيق مايل ابتدائي مواز عند مالحقة غسل األموال والجرائم األصلية املرتبطة 

ح املالحظة التفسريية بشأن التوصية 30 ما ييل: وتمويل اإلرهاب”.)98( ]اإلبراز بحروف مائلة مضاف[. وتوضِّ

غسل  يف  )التقليدي(  الجنائي  التحقيق  جانب  إىل  مايل،  تحقيق  إجراء  إىل  املوازي’  املايل  ‘التحقيق  “يشري 

األموال و/أو تمويل اإلرهاب و/أو الجريمة )الجرائم( األصلية، أو يف سياق ذلك التحقيق الجنائي. وينبغي 

بغسل  ذات صلة  أيِّ جرائم  يف  بالتحقيق  القانون  بإنفاذ  املعنيني  األصلية  الجرائم  يف  قني  للمحقِّ يؤذَن  أن 

األموال وتمويل اإلرهاب أثناء القيام بتحقيق مواز، أو ينبغي أن يكونوا قادرين عىل إحالة القضية إىل جهاز 

آخر ملتابعة هذه التحقيقات”.

أهمية  يكتيس  الوكاالت  بني  التعاون  أنَّ  غري  صون.  متخصِّ ماليون  قون  محقِّ املالية  التحقيقات  يقود  ما  وكثرياً 

خاصة يف التحقيقات املالية: “تَجمع اللجان أو فرق العمل التنسيقية املعنية بتمويل اإلرهاب ممثلني من مختلف 

الوكاالت، بما يف ذلك االدعاء والداخلية واملالية والشؤون الخارجية وإنفاذ القانون واملرصف املركزي، من أجل 

قون واملدَّعون  إيجاد حلول مشرتكة والتوعية بتوصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية يف دوائر منها املحقِّ

املحليون”.)99(  العامون 

ة  	وتنصُّ التوصية 4 من توصيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية عىل أن تمكِّن البلدان سلطاتها املختصَّ 	• 	
املستخدمة يف غسل  اآلليات  أو  عائداتها  أو  تم غسلها  التي  املمتلكات  ليس  أو حجز ومصادرة  تجميد  من 

األموال أو الجرائم األصلية فحسب، بل وكذلك “املمتلكات التي هي عائدات من تمويل اإلرهاب أو األعمال 

صة  النية إىل استخدامها أو املخصَّ التي اتجهت  اإلرهابية أو املنظمات اإلرهابية أو يتم استخدامها فيها أو 

لالستخدام يف تمويل هذه األعمال أو املنظمات اإلرهابية”.

)S/2020/754  )94، الفقرة 42.

)95(  قرار مجلس األمن 2462 )2019(، الفقرة 4؛ واسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، مرفق قرار الجمعية العامة 

288/60، الجزء الثاني، الفقرة 10؛ وقرار مجلس األمن 1617 )2005(، الفقرة 7.

)96(  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، التوصية 30.

)97(  قرار مجلس األمن 2462 )2019(، الفقرة 7.

)98(  فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، التوصية 30.

)S/2020/754  )99، الفقرة 43.
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التحقيقات املوازية يف األسلحة النارية  -4

إنَّ األسلحة النارية أساسية لعمليات العديد من الجماعات اإلرهابية. ومن أجل الحصول عىل معلومات استخبارية 

قات األسلحة غري املرشوعة وشبكات االتجار التي تقف وراء إمداد اإلرهابيني باألسلحة، ينبغي لسلطات  عن تدفُّ

مكوِّناتها  أو  وأجزائها  املرشوعة  غري  النارية  األسلحة  منشأ  بشأن  استباقية  تحقيقات  تبدأ  أن  الجنائية  العدالة 

السياقية  والظروف  املضبوطة  باألصناف  املتعلقة  البيانات  منهجي  بشكل  تجمع  أن  للبلدان  وينبغي  والذخرية. 

للمصادر  فهمها  زيادة  يف  السلطات  سيساعد  مما  تحللها،  وأن  مركزي  مكان  يف  تضعها  وأن  املضبوطات  لتلك 

واالتجاهات واألنماط املتعلقة بترسيب األسلحة النارية واالتجار غري املرشوع بها، ووضع تدابري تصدٍّ شاملة، بما 

أن  أيضاً  ة  املختصَّ الوطنية  للسلطات  ينبغي  الغرض،  لذلك  وتحقيقاً  اإلرهاب.)100(  مكافحة  منظور  من  ذلك  يف 

تتبادل مع نظرياتها يف البلدان األخرى معلومات عن الجماعات اإلجرامية املنظمة التي تشارك يف صنع األسلحة 
النارية أو االتجار بها بصورة غري مرشوعة، ووسائل اإلخفاء والدروب املستعملة عادة.)101(

وتتيح مضبوطات األسلحة النارية فرصاً فريدة للتحقيق ال تزال غري مستَغلة استغالالً كافياً يف أنحاء كثرية من 

قة الرامية إىل تحديد مصدر األسلحة غري املرشوعة يف الكشف عن  العالم. فأوَّالً، يمكن أن تسهم التحقيقات املنسَّ

املتصلة  الجرائم  من  كل  عىل  املالحقة  تكفل  أن  يمكن  وثانياً،  اإلرهابية.  للجماعات  والتيسري  اإلمداد  شبكات 

النارية والجرائم املتصلة باإلرهاب إصدار اإلدانات واألحكام املتناسبة مع فداحة تلك الجرائم، بما يف  باألسلحة 

ذلك يف الحاالت التي ال تنجح فيها املالحقة القضائية بتهم اإلرهاب أو تنجح يف توجيه تهم بسيطة فقط.

أساليب التحري الخاصة  -5

التنظيمات اإلجرامية املنظمة والتنظيمات اإلرهابية  تتطلَّب رسية الجريمة املنظمة واألنشطة اإلرهابية وأساليب 

املستهَدفني  ينبِّه  ال  املعلومات واألدلة عىل نحو  أساليب لجمع  صة، وبوجه خاص  أساليب تحرٍّ متخصِّ استخدام 

التحريات. بتلك 

ر  وال يوجد تعريٌف مقبول عامليًّا لتعبري “أساليب التحري الخاصة” أو قائمٌة حرصية بهذه األساليب؛ ذلك أنَّ التطوُّ

اعتمد مجلس أوروبا   ،2005 للتكنولوجيات املستخدمة يجعل من الصعب وضع قائمة شاملة. ويف عام  املستمر 

هة إىل الدول األعضاء فيه بشأن أساليب التحري الخاصة، ويف هذا السياق عرَّفها عىل النحو التايل:  توصيات موجَّ

ة يف سياق التحقيقات الجنائية لغرض  “تعني ‘أساليب التحري الخاصة’ األساليب التي تطبِّقها السلطات املختصَّ

UNODC, Guiding Templates for Firearms Related Investigations )2020(, Introduction )www.unodc.  )100(

.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf(

)101(  بروتوكول األسلحة النارية، املادة 12 )2(.

األدوات  

UNODC, Guiding Templates for Firearms Related Investigations )2020(
)www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_

.final.pdf(

http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf
http://www.unodc.org/documents/firearms-protocol/2020/UNODC-GFP-GUIDLINES-ENGLISH_final.pdf
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الكشف عن الجرائم الخطرية واملشتبه فيهم بارتكابها والتحقيق فيها وفيهم، وتهدف إىل جمع املعلومات بحيث 
ال تثري انتباه األشخاص املستهدفني”.)102(

تغطي  ممكناً، وهي  املختلفة  الرسية  املراقبة  أشكال  من  العديد  أصبح  الحديثة،  التكنولوجيا  يف  رات  التطوُّ ومع 

التي  للمباني  السمعية  املراقبة  أو  فيهم  للمشتبه  البرصية  املراقبة  عن  فضالً  الحديثة،  االتصال  أشكال  جميع 

عمالء  البرش  هؤالء  أكان  سواء  الرسية،  البرشية  االستخبارات  استخدام  يزال  وال  فيها.  يجتمعون  أو  يعيشون 

ومالحقة  وكشفها  اإلرهابية  واألعمال  املنظمة  الجرائم  منع  يف  تُستخدم  شائعة  طريقة  مخربين،  أم  رسيني 

مرتكبيها قضائيًّا.

املنظمة  الجريمة  وقمع  ملنع  األحيان  من  كثري  يف  ورضورية  مفيدة  التحري  أساليب  من  وغريها  هذه  أنَّ  ومع 

املستهدفني،  األشخاص  انتباه  تثري  ال  األشخاص بطريقة  أي جمع معلومات عن  ذاته،  أنَّ هدفها  إالَّ  واإلرهاب، 

من  وغريه  املستهدف  الشخص  لحقِّ  انتهاك  عىل  األحيان  معظم  يف  ينطوي  األساليب  هذه  استخدام  أنَّ  يعني 

األشخاص يف الحياة الخاصة. وعالوة عىل ذلك، يمكن أن تشعر أجهزة التحري التي تستخدم أساليب التحري 

واملحاكمة.  املحاكمة  قبل  ما  مرحلتي  يف  األساليب  هذه  استخدام  كيفية  عن  الكشف  منع  إىل  بالحاجة  الخاصة 

الحق يف محاكمة عادلة. ومن شواغل حقوق اإلنسان اإلضافية  وهذا يمكن أن يطرح أسئلة صعبة من منظور 

العنرصي  التنميط  ممارسات  يف  التمييزي  االستخدام  خطر  الخاصة  التحري  أساليب  استخدام  تكتنف  التي 

ع  والتجمُّ والتعبري  والفكر  بالدين  املتعلقة  األساسية  الحريات  يف  الرسية  املراقبة  وأثر  الديني،  أو  أو السيايس 

وتكوين الجمعيات. ولهذه األسباب كلها، يجب أن يخضع استخدام أساليب التحري الخاصة للتنظيم ولإلرشاف 

الدقيق، بما يف ذلك من الناحية القضائية، ويجب أن يحرتم مبدأي الرضورة والتناسب من أجل ضمان احرتام 
حقوق اإلنسان.)103(

أساليب  الستخدام  قانوني  إطار  وضع  عىل  األطراف  الدول  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  من   20 املادة  ع  وتشجِّ

من  وغريها  اإللكرتونية  واملراقبة  املتسرتة  والعمليات  املراقب  التسليم  أسلوب  ومنها  الخاصة،  التحري 

أشكال املراقبة.

كانت  إذا  الوطني  الصعيد  عىل  الخاصة  التحري  أساليب  استخدام  عىل  االتفاقية  من   )1(  20 املادة  ع  وتشجِّ

التحري  أساليب  استخدام  يكون  أن  ينبغي  ثم،  ومن  بذلك.  تسمح  الوطني  القانوني  للنظام  األساسية  املبادئ 

االطِّالع  الجميع  قوانني يسهل عىل  أو  قانون  إىل  يستند  أن  أي  الوطنية،  الترشيعات  يف  أساس سليم  عىل  قائماً 

عليها ويكون بها نظام قضائي إلصدار الرتاخيص )أو تتضمن، عىل األقل، إرشافاً قضائيًّا(. وينبغي أن يؤخذ 

الخصوصية  يف  والحق  عادلة  محاكمة  يف  الحق  مثل  اإلنسان،  حقوق  من  معيَّنة  حقوق  انتهاك  االعتبار  يف 

)انظر أعاله(.

وتنص املادة 20 )2-4( عىل اتخاذ تدابري عىل الصعيد الدويل: فالفقرة 2 من املادة 20 تويل األولوية لالتفاقات 

ع الدول األطراف عىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو  الدولية بشأن استخدام أساليب التحري الخاصة وتشجِّ

الوطنية.  بالسيادة  املتعلقة  للشواغل  الواجب  االعتبار  إيالء  املجال، مع  التعاون يف هذا  لتعزيز  دة األطراف  متعدِّ

من  التي  الخاصة،  التحري  أساليب  استخدام  خالل  من  الدولية  املتسرتة  العمليات  سري  سالسة  تيسري  ويمكن 

األسايس فيها التعاون بني وكاالت عديدة إلنفاذ القانون يف بلدان مختلفة. ومن املهم اإلشارة إىل أنَّ بعض أشكال 

 UNODC, Education for Justice )E4J( University Module Series E4J Counter-Terrorism, Module 12,  )102(

Privacy, Investigative Techniques and Intelligence Gathering )www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-
.12/key-issues/special-investigative-techniques.html(

)103(  مكتب املخدرات والجريمة، منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب، النميطة 4، حقوق اإلنسان وتدابري العدالة الجنائية 

للتصدي لإلرهاب )2014(، الفصل 3-7؛ انظر أيضاً تقرير األمني العام لعام 2020 عن التدابري الرامية إىل معالجة الصالت بني الجريمة 
املنظمة واإلرهاب، الذي يسلِّط الضوء عىل خطر تطبيق ترشيعات وتدابري مكافحة اإلرهاب التقييدية تطبيقاً واسعاً يمتدُّ ليشمل أفعاالً 

إجرامية أخرى، بما يف ذلك ما يتعلق باستخدام صالحيات تحقيق خاصة )S/2020/754، الفقرة 107(.

http://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-12/key-issues/special-investigative-techniques.html
http://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-12/key-issues/special-investigative-techniques.html
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واليات  يف  مقبولة  غري  تكون  قد  أنها  إالَّ  القضائية،  الواليات  بعض  يف  قانونية  تكون  قد  املتسرتة  التحريات 

قضائية أخرى.

تشجيع األشخاص الذين شاركوا يف ارتكاب جرائم عىل التعاون  -6

لتشجيع  املالئمة  التدابري  طرف  دولة  كل  “تتَّخذ  أن:  عىل  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  من  )أ(   )1(  26 املادة  تنصُّ 

األشخاص الذين يشاركون أو كانوا يشاركون يف جماعات إجرامية منظمة عىل اإلدالء بمعلومات”.

وتضيف املادة 26 )2( ما ييل: “تنظر كل دولة طرف يف إتاحة إمكانية اللجوء، يف الحاالت املناسبة، إىل تخفيف 

املشمولة  الجرائم  إحدى  بشأن  املالحقة  أو  التحقيق  إجراءات  يف  كبرياً  عوناً  م  يقدِّ الذي  املتَّهم  الشخص  عقوبة 

بهذه االتفاقية”.

األساليب  وهذه  املنظمة؛  الجريمة  حاالت  يف  معهودة  تحرٍّ  أداة  هو  والشهود  الداخل  من  املخربين  استخدام  إنَّ 

ناجعة التكلفة، وهي - بسبب الطبيعة الخفية للعديد من أنشطة الجريمة املنظمة - ال يمكن االستغناء عنها يف 

بها هؤالء  يكافأ  التي  القانونية  الطريقة  وتختلف  اإلدانات.  تدعم  أن  يمكن  التي  األدلة  لتأمني  األحيان  من  كثري 

املخربون عىل تعاونهم بحسب النظام القانوني، إذ تمنح بعض التقاليد القانونية املدَّعني العامني حرية كبرية يف 

عدم توجيه اتهامات أو القيام بمفاوضات لتخفيف العقوبة، بينما تسمح تقاليد أخرى للمدَّعني العامني بصالحية 

تقديرية أقل بكثري.

عىل  منظمة  إجرامية  جماعات  يف  يشاركون  الذين  األشخاص  تحفيز  برضورة  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  وتسلِّم 

تقديم املعلومات، وهي تنصُّ أيضاً عىل أن تكفل الدول األطراف أنَّ الصالحيات التقديرية فيما يتعلق باملالحقة 

القضائية “تماَرس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون… ومع إيالء االعتبار الواجب لرضورة 

ردع ارتكابها” )املادة 11 )2((.

وتنصُّ الصكوك العاملية ملكافحة اإلرهاب عىل أن تجعل الدول مرتكبي الجرائم “عرضة لعقوبات مناسبة تراعي 

)1( من   11 املادة  يف  ملا ورد  انعكاس  األخري هو  الحكم  الجرائم من طابع خطري”.)104( وهذا  تلك  به  تتَّسم  ما 

االتفاقية  يف  املجرَّمة  األفعال  مرتكبي  األطراف  الدول  تُخضع  أن  عىل  تنصُّ  التي  املنظمة،  الجريمة  اتفاقية 

“لجزاءات تُراَعى فيها خطورة ذلك الجرم”.

قراره  2 من  الفقرة  يف  األمن،  قرَّر مجلس  كما  بالقنابل؛  اإلرهابية  الهجمات  لقمع  الدولية  االتفاقية  من  4 )ب(  املادة   )104(  انظر 

1373 )2001(، أنَّ “... عىل جميع الدول ... )ه( كفالة أن ... تعكس العقوبات عىل النحو الواجب جسامة تلك األعمال اإلرهابية”.

األدوات  

 UNODC, Education for Justice )E4J(, University Module Series, Organized Crime,  •
Module 8, Law Enforcement Tools and Cooperation )www.unodc.org/e4j/en/organized-

.crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html(

•  مكتب املخدرات والجريمة، منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب، النميطة 4، حقوق اإلنسان وتدابري 
ن، يف الفصل 7-3، مناقشة ملوضوع حقوق اإلنسان يف  العدالة الجنائية للتصدي لإلرهاب )2014(؛ وهو يتضمَّ
https://www.unodc.org/documents/terrorism/( الخاصة  التحري  أساليب  استخدام  سياق 

.)Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf

http://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
http://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/intro.html
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
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املنظمة.  الجريمة  اتفاقية  26 من  للمادة  مماثلة  أحكاماً  اإلرهاب  الدولية ملكافحة  القانونية  الصكوك  ن  وال تتضمَّ

الجنائية  العدالة  قطاع  يف  فعالة  إلجراءات  الجيِّدة  املمارسات  بشأن  الرباط  مذكِّرة  من  مقتطف  ييل  وفيما 

ملكافحة اإلرهاب:

  “بدون الحوافز املناسبة، لن تكون هناك أسباب تدعو األفراد العاملني بأمر نشاط إرهابي أو الضالعني فيه إىل 

التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، ال سيما يف ضوء الخوف من انتقام أعضاء آخرين يف املنظمة اإلرهابية 

منهم. ولذا، ينبغي اعتماد برامج حوافز مالئمة لتشجيع اإلرهابيني املشتبه بهم وغريهم عىل تقديم معلومات 
ة”.)105( دقيقة ومفيدة حول النشاطات واملؤامرات اإلرهابية إىل السلطات املختصَّ

كما تويص مذكرة الرباط بما ييل:

القانونية  العمليات اإلرهابية، يجب أن تكون األنظمة    “فيما يتعلق باألفراد املشاركني يف تخطيط أو تنفيذ 

مرنة بحيث تأخذ بعني االعتبار تعاونهم مع السلطات، بما يف ذلك اإلدالء بشهادة يف قضايا جنائية أخرى 

واالعرتاف املبكر بالذنب لتخفيف العقوبة. وتشكِّل اتفاقات التعاون الرسمية أو ‘املساومة الدفاعية’ ]حيث 

يعرتف املجرم بالذنب مقابل الرأفة من املحكمة[ أسلوباً واحداً ولكنه ليس وحيداً لتحقيق هذا الهدف، شأنها 
يف ذلك شأن القواعد املتعلقة باألحكام القضائية التي تأخذ يف الحسبان تعاون املجرم مع العدالة”.)106(

وتقيم اإلضافة امللحقة بوثيقة الهاي للممارسات الجيِّدة املعنية بالصلة بني الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية 

واإلرهاب، الصادرة عن املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، رابطاً بني املالحقات القضائية عىل الجرائم املنظمة عرب 

ص حوافز للمتَّهمني  الوطنية والجرائم اإلرهابية يف هذا الصدد: “ينبغي للدول، حيثما يكون ذلك مالئماً، أن تخصِّ

حتى يتعاونوا مع السلطات يف الجرائم املتصلة باإلرهاب أو الجريمة املنظمة عرب الوطنية. وإذا كان شخص ما قد 

ف عقوبته أو يمنحه الحصانة من  اختار طوعاً أن يتعاون، فيجوز للمدعي العام، وفقاً للترشيعات الوطنية، أن يخفِّ

املالحقة. وينبغي للمدعني العامني أن يأخذوا يف االعتبار عوامل من بينها خطورة الجرائم وطبيعتها عند ممارسة 
هذه السلطة التقديرية ]لالدعاء[”.)107(

ويف قضايا الجريمة املنظمة واإلرهاب، يجب عىل سلطات العدالة الجنائية أن تكون يقظة لضمان أالَّ تؤدي حوافز 

التعاون إىل قيام املشتبه فيهم بتقديم معلومات كاذبة إىل سلطات إنفاذ القانون.

التي تلحق بحقوق اإلنسان من جراء عدم  الجنائية أن تكون يقظة فيما يتعلق باآلثار  العدالة  وينبغي لسلطات 

ا وإساءات إىل حقوق  العقوبة يف حالة األشخاص املسؤولني عن جرائم خطرية جدًّ املالحقة القضائية أو تخفيف 

اإلنسان. فاإلفالت من العقاب يمكن أن يمثِّل انتهاكاً لحقوق الضحايا وتقويضاً لسيادة القانون. ويف الوقت نفسه، 

ينبغي أن يوضع يف االعتبار أثر استخدام املخربين يف حقوق املتَّهمني، وخاصة عندما يتمتَّع املخربون بتدابري بعيدة 
املدى لحماية الشهود يمكن أن يكون لها أثر كبري يف حقِّ املتَّهم يف محاكمة عادلة.)108(

الجنائية  العدالة  قطاع  يف  فعالة  إلجراءات  الجيِّدة  املمارسات  بشأن  الرباط  مذكِّرة  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي   )105(  املنتدى 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20 )انظر   5 رقم  الجيِّدة  املمارسة  اإلرهاب،  ملكافحة 
.)Documents/2016%20and%20before/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-115829-903

)106(  املرجع نفسه.

)107(  املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، إضافة ملحقة بوثيقة الهاي للممارسات الجيِّدة املعنية بالصلة بني الجريمة املنظمة العابرة 

https://www.thegctf.org/ )انظر   17 الجيِّدة  املمارسة   ،)2020( الجنائية  العدالة  عىل  الرتكيز  واإلرهاب:  الوطنية  للحدود 
.)DesktopModules/

)108(  مكتب املخدرات والجريمة، منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب، النميطة 4، حقوق اإلنسان وتدابري العدالة الجنائية 

للتصدي لإلرهاب )2014(؛ القسم 1-7-3.

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2016 and before/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-115829-903
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework Documents/2016 and before/GCTF-Rabat-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-115829-903
https://www.thegctf.org/DesktopModules/
https://www.thegctf.org/DesktopModules/
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يف مذكِّرة الهاي للممارسات الحسنة للسلك القضائي حول الحكم يف جرائم اإلرهاب، الصادرة عن املنتدى العاملي 

ملكافحة اإلرهاب، ذُكر ما ييل:

  “نظراً لتاريخ العنف وأعمال الرتهيب التي صاحبت قضايا اإلرهاب يف الكثري من البلدان، فإنَّ توفري األمن 

ال وخال من  للقضاة وموظفي املحكمة والضحايا والشهود أمر رضوري لكفالة نظام عدالة جنائية عادل وفعَّ

الرتهيب واالنتقام وإعاقة العدالة. كما أنَّ ذلك يزيد من احتمالية وثوق الضحايا والشهود عىل نحو أكثر ثباتاً 
بنظام العدالة الجنائية لحل النزاعات وحماية الذين أصيبوا فعليًّا بصدمة أعمال العنف أو التهديد بها”.)109(

وهذه االعتبارات التي ُقدِّمت فيما يتعلق بقضايا اإلرهاب لها نفس القدر من األهمية يف التحقيق يف قضايا الجريمة 

ا أن يعمد أعضاء الجماعات اإلجرامية املنظمة إىل القضاء عىل  املنظمة ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا. ومن املعهود جدًّ
قي الرشطة وتهديد القضاة واملدَّعني العامني.)110( الشهود واستخدام القوة البدنية ضد محقِّ

جرائم عرقلة سري العدالة

“عرقلة سري  لقمع  أخرى  وتدابري  تدابري ترشيعية  األطراف  الدول  تعتمد  أن  عىل  املنظمة  الجريمة  اتفاقية  تنصُّ 

العدالة”. فاملادة 23 تنصُّ عىل وجوب تجريم الجهود الرامية إىل التأثري يف الشهود املحتملني وغريهم ممن هم يف 

وضع يسمح لهم بتزويد السلطات باألدلة ذات الصلة، سواء من خالل استخدام وسائل فاسدة )مثل الرشوة( أو من 

خالل وسائل قرسية )مثل التهديد أو العنف(. وتنصُّ املادة 23 )ب( عىل وجوب تجريم السلوك الذي يُقَصد منه 

تقويض سري العدالة باستخدام وسائل قرسية، ومنها القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب، ضد املوظفني املعنيني 

بإنفاذ القانون واملوظفني القضائيني.

ومن املهم أن تُجرِّم القوانني أيضاً محاولة عرقلة سري العدالة. ومن أجل إثبات الجريمة، يكفي إثبات أنَّ املتَّهمني 

ل يف اإلدالء بالشهادة أو تقديم األدلة؛ وال ينبغي أن يكون  فوا بنيَّة التحريض عىل اإلدالء بشهادة زور أو التدخُّ ترصَّ

من الرضوري إثبات أنَّ الشهادة أو األدلة الكاذبة، بسبب سلوك املتَّهمني، قد ُحرِّض عىل تقديمهما أو ُقدِّمتا فعالً. 

تفي  بذلك  للقيام  نية  فأيُّ  لواجباته؛  املوظف  ممارسة  يف  فعيل  ل  تدخُّ حصول  إثبات  أيضاً  مطلوباً  وليس 
بأركان الجريمة.)111(

حماية الشهود

تنصُّ اتفاقية الجريمة املنظمة عىل أن “تتَّخذ كلُّ دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياتها لتوفري حماية فعالة 

للشهود الذين يدلون يف اإلجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم املشمولة بهذه االتفاقية، وكذلك ألقاربهم 

ع  وسائر األشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب االقتضاء، من أيِّ انتقام أو ترهيب محتمل” )املادة 24(. كما توسِّ

االتفاقية ضمانات حماية الشهود لتشمل الضحايا من حيث كونهم شهوداً )املادة 24 )4((.

)109(  املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، مذكِّرة الهاي للممارسات الحسنة للسلك القضائي حول الحكم يف جرائم اإلرهاب، املمارسة 

الحسنة 7.

 UNODC, Education for Justice )E4J( University Module Series, Organized Crime, Module 2,  )110(

.Organizing the Commission of Crimes )www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-2/index.html(

لة لجرائم “عرقلة سري العدالة” يف اتفاقية الجريمة املنظمة، انظر األدلة الترشيعية لتنفيذ اتفاقية  )111(  لالطِّالع عىل مناقشة مفصَّ

http://www.unodc.( 240-222 الفقرات ،)األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها )2017
.)org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf

http://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-2/index.html
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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انتظار  أو تحرسه يف غرفة  إىل قاعة املحكمة  الشهود توفري حراسة من الرشطة ترافقه  أن تشمل حماية  ويمكن 

منفصلة. ويمكن أن تشمل تدابري الحماية القضائية األخرى الحفاظ عىل رسية املعلومات عن الشاهد املحمي أو 

إغالق املحكمة أو ختم سجالت املحاكمة أو توفري اإلقامة املؤقتة يف منزل آمن أو استخدام تشويه الصوت وإخفاء 

الوجه أو استخدام التداول بالفيديو لإلدالء بالشهادة. غري أنَّ هناك أيضاً حاالت يكون فيها تعاون الشاهد أمراً بالغ 

األهمية بالنسبة لالدِّعاء، ولكنَّ سلطة وسيطرة الجماعة اإلجرامية املنظمة املعنية بعيدة املدى إىل حد أنَّ هناك حاجة 
إىل اتخاذ تدابري إضافية من خالل برنامج رسمي لحماية الشهود.)112(

جميع  سالمة  لضمان  صارمة  وتدابري  كافية  وموارد  واضحة  وسياسات  معايري  الشهود  حماية  تدابري  وتتطلب 

اإلرهابية عىل  والجماعات  املنظمة  بالجريمة  املرتبطني  األشخاص  تدابري تشجيع  مع  تنسيقها  يلزم  كما  املعنيني. 

التعاون من خالل تخفيف العقوبة أو الحصانة من املالحقة القضائية، ذلك أنَّ التجربة أثبتت أنَّ عدداً كبرياً من 

الشهود الذين يحتاجون إىل الحماية يف بلدان كثرية هم مشاركون )سابقون( يف أنشطة إجرامية تتَّصل بالقضية. 

وينبغي أن تكون تدابري حماية الشهود يف قضايا الجريمة املنظمة واإلرهاب مستنرية بالوعي باآلثار الناجمة عن 

املتَّهم يف  أو بحق  املطلوب حمايتهم  األشخاص  يتعلق بحقوق  فيما  اإلنسان، سواء  التدابري يف مجال حقوق  هذه 

محاكمة عادلة.

وكما ذُكر يف بداية هذا القسم، فإنَّ تدابري العدالة الجنائية الفعالة للتصدي للجريمة املنظمة واإلرهاب تتطلَّب توفري 

قني واملدَّعني العامني والقضاة وموظفي املحاكم واملباني املادية التي يعملون فيها. ومن الرضوري  األمن الكايف للمحقِّ

التنسيق بني مختلف أجزاء نظام العدالة يف معالجة مسألة األمن بصورة تعاونية.

إنَّ حماية الشهود مجال يمكن أن تستفيد فيه جهود مكافحة اإلرهاب استفادة كبرية من الخربة املكتسبة والدروس 

ر األدوات املذكورة يف النص املؤطَّر أدناه منطلقاً لذلك. املستفادة يف مكافحة الجريمة املنظمة. وتوفِّ

)112(  مكتب املخدرات والجريمة، التعليم من أجل العدالة، سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية، الجريمة املنظمة، الوحدة ]النميطة[ 9، 

https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-( اسرتاتيجيات املالحقة القضائية
قة، انظر مكتب املخدرات والجريمة، األدلة الترشيعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  protection.html(؛ لالطِّالع عىل مناقشة متعمِّ
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_( 401-384 الفقرات ،)الجريمة املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالتها )2017

.)guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf

األدوات  

الجنائية  اإلجراءات  يف  الشهود  حماية  بشأن  الجيِّدة  املمارسات  والجريمة،  املخدرات   •  مكتب 
https://www.unodc.org/documents/organized-(  )2008( املنظمة  بالجريمة  املتعلقة 

.)crime/09-80619_ebook_A.pdf

•  مكتب املخدرات والجريمة، األدلة الترشيعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب 
http://www.unodc.org/pdf/crime/( 401-384 الفقرات ،)الوطنية وبروتوكوالتها  )2017

.)legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf

الجريمة  الجامعية،  التعليمية  الوحدات  سلسلة  العدالة،  أجل  من  التعليم  والجريمة،  املخدرات  •  مكتب 
https://www.unodc.org/e4j/( املنظمة، الوحدة ]النميطة[ 9، اسرتاتيجيات املالحقة القضائية

.)ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html

https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80619_ebook_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80619_ebook_A.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-9/key-issues/witness-protection.html
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إدارة السجون  -8

إنَّ كالًّ من السجناء املتَّهمني بارتكاب جرائم ذات صلة بالجريمة املنظمة أو املدانني بارتكابها والسجناء املتَّهمني 

بارتكاب جرائم إرهابية أو املدانني بارتكابها هم سجناء يُحتَمل أن يشكِّلوا خطراً كبرياً، ويطرحون بالتايل تحديات 

محدَّدة أمام إدارة السجون، وهذا يتطلَّب من إدارات السجون اعتماد تدابري معيَّنة لضمان أمن السجون وسالمتها 

ه من داخل السجن. والنظام فيها وحماية املجتمع من النشاط اإلجرامي املوجَّ

املنظمة  الجريمة  جماعات  أعضاء  بني  السجون  يف  املحتمل  التفاعل  عن  ناشئة  تحديات  هناك  ذلك،  عىل  وعالوة 

واملجرمني املتطرفني العنيفني.

ع مجلس األمن يف قراره 2482 )2019( الدول عىل استكشاف السبل الكفيلة بما ييل: ويف هذا الصدد، شجَّ

التشجيع عىل إعادة تأهيل اإلرهابيني املدانني وإعادة إدماجهم؛ 	• 	

التي قد يتعرَّض فيها  الحاالت  العنف داخل نظم سجونها، “بما يف ذلك يف  إىل  املفيض  د  التشدُّ 	منع تغذية  	• 	
مرتكبو الجرائم البسيطة لالستغالل أو التجنيد عىل يد اإلرهابيني”؛

الحيلولة دون التعاون ونقل املهارات واملعارف بني اإلرهابيني واملجرمني اآلخرين.)113( 	• 	

وتُعترَب عملية التصنيف امُلحكمة من حيث التصميم واإلدارة حجر الزاوية يف نظام السجون الفعال، وأساس حماية 

حقوق اإلنسان، وعماد القدرة عىل تخطيط القضايا والعقوبات حسب كل حالة عىل حدة وعىل االستخدام الفعال 

للموارد اإلصالحية املحدودة.

إنفاذ  وكاالت  من  الواردة  االستخبارية  املعلومات  عىل  عالوة  السجون،  يف  واالستخبارات  الدينامي  لألمن  أنَّ  كما 

ر بني املجرمني املتطرِّفني العنيفني والسجناء من  ا يف تحديد مخاطر العالقات التي تتطوَّ القانون األخرى، دوراً مهمًّ

د املفيض إىل العنف.)114(  جماعات إجرامية منظمة، فضالً عن مخاطر تغذية التشدُّ

)113(  قرار مجلس األمن 2482 )2019(، الفقرتان 18 و20.

)114(  املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، إضافة ملحقة بوثيقة الهاي للممارسات الجيِّدة املعنية بالصلة بني الجريمة املنظمة العابرة 

https://www.thegctf.org/ للحدود الوطنية واإلرهاب: الرتكيز عىل العدالة الجنائية )2020(، املمارستان الجيِّدتان 23 و24 )انظر
Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2019/Addendum%20on%20CVE-ARA%20)final(.

.)pdf?ver=2020-01-13-141028-840

•  مكتب املخدرات والجريمة، منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب، النميطة 4، حقوق اإلنسان 
https://www.unodc.org/(  7-3 الفصل   ،)2014( لإلرهاب  للتصدي  الجنائية  العدالة  وتدابري 
documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_

.)Human_Rights_A.pdf

الحكم يف  القضائي حول  للسلك  الحسنة  للممارسات  مذكرة الهاي  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي  •  املنتدى 
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20( اإلرهاب  جرائم 
Documents/2016%20and%20before/GCTF-The-Hague-Memorandum-ARA.

.)pdf?ver=2016-09-01-150857-347

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2019/Addendum%20on%20CVE-ARA%20(final).pdf?ver=2020-01-13-141028-840
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2019/Addendum%20on%20CVE-ARA%20(final).pdf?ver=2020-01-13-141028-840
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2019/Addendum%20on%20CVE-ARA%20(final).pdf?ver=2020-01-13-141028-840
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_4_Human_Rights_A.pdf
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2016%20and%20before/GCTF-The-Hague-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-150857-347
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2016%20and%20before/GCTF-The-Hague-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-150857-347
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2016%20and%20before/GCTF-The-Hague-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-150857-347
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وينبغي أن تقرِّر إدارات السجون كيفية إيواء السجناء املتطرفني العنيفني، وكذلك السجناء املنتمني إىل جماعات 

املتطرفني  السجناء  الفصل بني  ينبغي  إذا كان  ما  املسائل، منها  بعدد من  القرار  إجرامية منظمة. ويرتبط هذا 

)العزل(،  إذا كان ينبغي عزل بعضهم عن بعض  األمر كذلك، ما  )الفصل(، وإذا كان  السجناء  العنيفني وعامة 

البديل فهو  ا  أمَّ أو االحتفاظ بهم يف مكان واحد )الرتكيز( أو تفريقهم عىل عدد صغري من السجون )التفريق(. 

إدماج السجناء املتطرفني العنيفني يف عامة السكان )اإلدماج(. ويمكن مالحظة وجود مزيج من هذه النُّهج لدى 

الدول. ويف الواقع، كثرياً ما يُعتمد نهج مختلط. وليس هناك جواب صحيح واحد، وسيكون عىل إدارات السجون 
دة داخل بلدانها.)115( د النَّهج األمثل إزاء إيواء السجناء استناداً إىل عوامل محدَّ الوطنية أن تحدِّ

بني  التفاعل  يشكِّلها  التي  للمخاطر  التصدي  وتدابري  كبرياً  يمثلون خطراً  الذين  السجناء  إدارة شؤون  وتتطلب 

حقوق  لجوانب  متأنية  دراسة  السجن  يف  العنيفني  املتطرفني  واملجرمني  املنظمة  اإلجرامية  الجماعات  أعضاء 

اإلنسان، ومنها ما ييل:

ال ينبغي تطبيق السياسات والتدابري التقييدية إالَّ عىل السجناء الشديدي الخطورة الذين خضعوا  )أ(   

األمن  التاليني حرصاً: ضمان  للسببني  التدابري بشأنهم  تلك  اتخاذ  أنه يجب  إىل  للمخاطر وُخلص  لتقدير صحيح 

والسالمة والنظام يف السجون أو حماية املجتمع:)116( وينبغي أن تكون هذه السياسات والتدابري رضورية ومتناسبة 

واملعاملة  التعذيب  مثل حظر  املطلقة،  اإلنسان  حقوق  دائماً  تحرتم  أن  ويجب  تخفيفها  ينبغي  التي  املخاطر  مع 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

اإلنسان  املنظمة حقوق  الجريمة  أو  العنيف  للتطرف  التصدي  إىل  الرامية  التدابري  أن تحرتم  يجب  )ب(   

الواجبة للسجناء وحرياتهم األساسية يف الفكر واملعتقد والدين والتعبري؛

يجب التصدي للتحديات التي يطرحها السجناء الشديدو الخطورة مع االمتثال التام لقواعد األمم  )ج(   

املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال( وغريها من املعايري والقواعد الدولية ذات الصلة، 

بما يف ذلك من منظور جنساني؛

يجب أن تراعي جميع التدابري زيادة هشاشة السجينات؛)117( )د(   

املعلومات  نوع  ذلك  يف  بما  السجون،  يف  واالستخبارات  املعلومات  لتنظيم  قوانني  وضع  ينبغي  )ه(   

معاملتها.  وكيفية  أجله،  من  بها  االحتفاظ  يمكن  الذي  والغرض  السجون،  موظفو  بها  يحتفظ  أن  التي يمكن 

اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  حصول  دون  للحيلولة  الة  فعَّ عمومية  رقابة  آليات  أيضاً  القوانني  تُريس  أن  وينبغي 

يف السجون.

)115(  مكتب املخدرات والجريمة، سلسلة كتيِّبات العدالة الجنائية، كتيِّب بشأن إدارة شؤون السجناء املتطرفني العنيفني والوقاية من 

د املفيض إىل العنف يف السجون )2016(، الفقرة 3-4. التشدُّ
)116(  مكتب املخدرات والجريمة، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية، كتيِّب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة )2016(، 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_HB_high_risk_prisoners_( 2 املقدِّمة، الصفحة
.)ebook.pdf

 4 الفصل  لإلرهاب،  التصدي  مجال  يف  الجنائية  العدالة  لتدابري  الجنسانية  األبعاد  عن  كتيِّب  والجريمة،  املخدرات  )117(  مكتب 

)https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_
 Training (؛ وكتيِّب عن املرأة والسجن، سلسلة كتيبات العدالة الجنائية )منشورات األمم املتحدة، 2014(. وJustice_A_ebook.pdf
 Curriculum on Women and Imprisonment )Version 1.0(, Criminal Justice Handbook Series )Vienna, 2015(, 

.pp. 7 and 8

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_HB_high_risk_prisoners_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_HB_high_risk_prisoners_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
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أسئلة للتقييم الذاتي

ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  املنظمة  اإلجرامية  الجماعة  تعريف  نها  يتضمَّ التي  األربعة  املعايري  اذكر   -1

الجريمة املنظمة عرب الوطنية )اتفاقية الجريمة املنظمة(.

ما هي األفعال التي يجب عىل الدول األطراف تجريمها بموجب اتفاقية الجريمة املنظمة؟  -2

هناك أوجه تشابه واختالفات بني جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب. اذكر أربعة أركان عىل األقل تكون   -3

ا مشرتكة بني الجريمتني أو تميِّزهما عن بعضهما. إمَّ

بقمع  صلة  ذات  هي  التي  املالية  باإلجراءات  املعنية  العمل  فرقة  توصيات  من  األقل  عىل  توصيتني  اذكر   -4

تمويل اإلرهاب.

اذكر ثالث طرائق يمكن أن يرتبط بها الفساد باإلرهاب.  -5

ما هي األركان الثالثة التي تشكِّل جريمة االتجار باألشخاص بموجب بروتوكول االتجار باألشخاص امللحق   -6

باتفاقية الجريمة املنظمة؟

ماذا يقول قرارا مجلس األمن 2331 )2016( و2388 )2017( فيما يتعلق بالصلة بني االتجار باألشخاص   -7

وأنشطة الجماعات اإلرهابية؟

األدوات  

مكتب املخدرات والجريمة، كتيِّب بشأن تصنيف السجناء )2020( 
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Prisons/HandBookPrisonerClassification/(

.)Handbook-Classification_of_Prisoners_AR_Ebook.pdf

مكتب املخدرات والجريمة، سلسلة كتيِّبات العدالة الجنائية، كتيِّب بشأن التعامل مع السجناء الشديدي الخطورة 
)2016(

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_HB_high_risk_prisoners_(
.)ebook.pdf

مكتب املخدرات والجريمة، سلسلة كتيِّبات العدالة الجنائية، كتيِّب بشأن إدارة شؤون السجناء املتطرفني العنيفني 
د املفيض إىل العنف يف السجون )2016( والوقاية من التشدُّ

.)https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook-on-VEPs-AR.pdf(

مكتب املخدرات والجريمة، كتيِّب بشأن األمن الدينامي واستقصاء املعلومات االستخبارية يف السجون )2015( 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/dynamic_security_and_prison_(

.)intelligence.A

الجريمة  بني  بالصلة  املعنية  الجيِّدة  للممارسات  الهاي  بوثيقة  ملحقة  إضافة  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى 
املنظمة العابرة للحدود الوطنية واإلرهاب: الرتكيز عىل العدالة الجنائية )2020(، املمارسة الجيِّدة 17 

 .)https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework% انظر(

املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب، مذكرة روما الخاصة باملمارسات الجيِّدة إلعادة تأهيل ودمج املجرمني املتطرفني 
املستخدمني للعنف 

https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2016%20and%20 )انظر 
.)before/GCTF-Rome-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-121311-423

https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Prisons/HandBookPrisonerClassification/Handbook-Classification_of_Prisoners_AR_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Prisons/HandBookPrisonerClassification/Handbook-Classification_of_Prisoners_AR_Ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_HB_high_risk_prisoners_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/A_HB_high_risk_prisoners_ebook.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook-on-VEPs-AR.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/dynamic_security_and_prison_intelligence.A
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/dynamic_security_and_prison_intelligence.A
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2016%20and%20before/GCTF-Rome-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-121311-423
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/2016%20and%20before/GCTF-Rome-Memorandum-ARA.pdf?ver=2016-09-01-121311-423
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ارشح مفهومي السوق “السوداء” والسوق “الرمادية” لألسلحة النارية.  -8

اذكر ثالثة صكوك دولية ذات صلة بقمع االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية، بما يف ذلك االتجار الذي   -9

تقوم به الجماعات اإلرهابية.

اذكر ما ال يقل عن أربعة صكوك دولية ذات صلة بقمع االختطاف الذي تمارسه الجماعات اإلرهابية من أجل   -10

الحصول عىل فدية.

اإلنرتنت  و“استخدام  السيرباني”  و“اإلرهاب  )العادية(”  السيربانية  “الجريمة  مفاهيم  بني  الفرق  ناقش   -11

ألغراض إرهابية”.

ارشح قاعدة التخصيص يف قانون تسليم املجرمني. ما هي صلة هذه التدابري بتدابري العدالة الجنائية للتصدي   -12

للروابط بني الجريمة املنظمة واإلرهاب؟

فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة، قارن التدابري املنصوص عليها يف اتفاقية الجريمة املنظمة بالتدابري   -13

الواردة يف اتفاقيات وبروتوكوالت مكافحة اإلرهاب.

ارشح مفهوم “التحقيقات االستباقية” وناقش أهميته ملكافحة اإلرهاب ومكافحة الجريمة املنظمة.  -14

ارشح مصطلح “التحقيق املايل املوازي” وبنيِّ أهميته للتحقيق يف الجرائم املنظمة والجرائم اإلرهابية.  -15

الجماعات  من  املضبوطة  النارية  األسلحة  إىل  تستند  التي  التحقيقات  بهما  تتَّسم  األقل  عىل  ميزتني  اذكر   -16

اإلرهابية.

ناقش املادة 26 من اتفاقية الجريمة املنظمة. ما هي أهميتها يف مكافحة اإلرهاب؟  -17

الخاصة  التحري  أساليب  باستخدام  يتعلق  فيما  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  األقل  عىل  اعتبارات  ثالثة  اذكر   -18

سلطات  مع  التعاون  عىل  اإلرهاب  أو  املنظمة  الجريمة  يف  شاركوا  الذين  األشخاص  تشجيع  إىل  الرامية  والتدابري 

العدالة الجنائية.



197

منهاج التدريب القانوني عىل مكافحة اإلرهاب  النميطة 1 

مكافحة اإلرهاب يف سياق القانون الدويل

 الجرائم الدولية
وجرائم اإلرهاب 

سادساً-



4

األهـداف

عند انتهاء الفصل السادس، سيكون يف وسع القارئ:

وصف الظروف التي يمكن أن تشكِّل فيها األعمال اإلرهابية، أو أنشطة 
الجماعات اإلرهابية، الجرائم الدولية األساسية املتمثلة يف اإلبادة الجماعية 

وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية.

الدولية  الجرائم  العاملي عىل  القضائي  االختصاص  مناقشة مفهوم 
األساسية،  الدولية  الجرائم  للمساءلة عن  الدولية  واآلليات   األساسية 

الدولية. الجنائية  املحكمة  أمام  القضائية  املالحقة  بما يف ذلك 

تحديد النُُّهج االسرتاتيجية الرئيسية للمالحقة القضائية عىل الجرائم الدولية 
التي ترتكبها الجماعات اإلرهابية ومتطلبات اإلثبات ذات الصلة.

 مناقشة أهمية الجرائم الدولية يف تحميل أعضاء الجماعات اإلرهابية 
املسؤولية عن جرائم العنف الجنيس والجنساني.

1

2

3



مقدِّمة

ومنها  خاص،  بشكل  الفادحة  العنف  أشكال  من  الناس  جميع  حماية  إىل  الدويل  الجنائي  القانون  يسعى 

للمجتمع  األساسية  بالقيم  والنهوض  اإلنسانية،  ضد  والجرائم  الحرب  وجرائم  الجماعية  اإلبادة  جرائم 

لديها مصلحة يف ضمان  الدول  اإلنسان. فجميع  الدوليان وحقوق  السلم واألمن  أال وهي  الدويل،  القانوني 

املساءلة عن الجرائم الدولية، ذلك أنَّ اإلفالت من العقاب عىل هذه الجرائم يُعتَب متنافياً مع حقوق اإلنسان.

أعضاء  بها  يقوم  التي  العنيفة  األنشطة  من  غريها  أو  اإلرهاب  أعمال  تُعتَب  أن  يمكن  الحاالت،  بعض  ويف 

الجماعات اإلرهابية جرائم دولية. وقد دعا األمني العام نُُظم العدالة الوطنية إىل أن تأخذ يف االعتبار، عند 

مقاضاة أعضاء الجماعات اإلرهابية، “كامل نصوص القانون الجنائي الدويل، بما يف ذلك الجرائم املرتكبة 

فحسب”،  اإلرهابية  الجرائم  عىل  مقاضاتهم  تقترص  أالَّ  ويجب  الجماعية،  اإلبادة  وجرائم  اإلنسانية  ضد 
وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والجنسانية.)1(

ر القانون الجنائي الدويل عدداً من األحكام القانونية واملؤسسات واملمارسات والخبات  وعالوة عىل ذلك، يوفِّ

التي يمكن أن تكون مهمة ملماريس العدالة الجنائية الذين يسعون إىل مساءلة مرتكبي األعمال اإلرهابية. 

وهذه الخطوات هي التالية: االختصاص القضائي العاملي؛ وآليات املساءلة الدولية؛ ونُُهج القانون الجنائي 

الالزمة  واإلجراءات  مرؤوسوهم؛  يرتكبها  التي  الجرائم  عن  واملدنيني  العسكريني  القادة  مساءلة  لضمان 

لضمان جمع األدلة املقبولة حتى يف ظل الظروف الصعبة التي يفرضها النزاع املسلح.

األساسية”،  الدولية  “للجرائم  مناقشة  ن  يتضمَّ ألف  فالقسم  أقسام:  ثالثة  إىل  السادس  الفصل  وينقسم 

وجرائم اإلبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، وكلها تفسَّ من منظور صلتها باملساءلة 

للجرائم  وجيزة  مناقشة  ألف  القسم  ن  يتضمَّ كما  اإلرهابية.  الجماعات  أعضاء  يرتكبها  التي  األعمال  عن 

الدولية األخرى.

أجل  من  القضائية  واليتها  ممارسة  الدولية  والهيئات  للدول  بها  يمكن  التي  الطرائق  باء  القسم  ويتناول 

الدولية  الجرائم  يف  التحقيق  عند  الرئيسية  االعتبارات  جيم  القسم  ويتناول  الدولية.  الجرائم  عن  املساءلة 

التي يرتكبها أعضاء الجماعات اإلرهابية ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا، وهي: مفهوم “جرائم النظام” الذي 

ا من الجناة والضحايا والنُُّهج االسرتاتيجية ملالحقة مرتكبي هذه الجرائم قضائيًّا؛  يشمل أعداداً كبرية جدًّ

العسكريني واملدنيني عن  القادة  الدويل ومسؤولية  الجنائي  القانون  املسؤولية” بموجب  و“طرائق تحميل 

الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم؛ واستخدام املعلومات التي يجمعها الجيش كدليل؛ واملساءلة عن العنف 

الجنيس والجنساني الذي يمارسه أعضاء الجماعات اإلرهابية؛ ومزايا املالحقة القضائية عىل جرائم اإلرهاب 

والجرائم الدولية معاً.

)1(  S/2017/861، الفقرة 61؛ انظر أيضاً الفقرتني 18 و19 من قرار مجلس األمن 2396 )2017(.
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الجرائم الدولية األساسية ألف- 

اإلبادة الجماعية  -1

تنصُّ اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها لعام 1948 )اتفاقية اإلبادة الجماعية()2( عىل أنَّ اإلبادة 

الجماعية هي “جريمة بمقتىض القانون الدويل”، ويجب عىل الدول منعها واملعاقبة عليها، سواء ارتُكبت يف أيام 

السلم أو أثناء الحرب )املادة األوىل(. وتعرِّف املادة الثانية من االتفاقية اإلبادة الجماعية بأنها أفعال مختلفة تهدف 

إىل تدمري جماعات محدَّدة:

  “يف هذه االتفاقية، تعني اإلبادة الجماعية أيًّا من األفعال التالية، املرتكبة عىل قصد التدمري الكيل أو الجزئي 

لجماعة قومية أو إثنية أو عنرصية أو دينية، بصفتها هذه:

قتل أعضاء من الجماعة؛ )أ(    

إلحاق أذى جسدي أو روحي خطري بأعضاء من الجماعة؛ )ب(    

إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يُراد بها تدمريها املادي كليًّا أو جزئيًّا؛ )ج(    

فرض تدابري تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة؛ )د(    

نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إىل جماعة أخرى.” )ه(    

ا الركن الذهني لجريمة اإلبادة الجماعية فهو ذو شقني: )أ( نية ارتكاب فعل بدني مدرج يف القائمة؛ و)ب( نية  أمَّ

خاصة للقيام بذلك لغرض تدمري إحدى الجماعات املذكورة.

ويجب عىل الدول تجريم أفعال اإلبادة الجماعية وكذلك التآمر والتحريض املبارش والعلني عىل ارتكابها ومحاولة 

ارتكابها واالشرتاك يف ارتكابها )املادة الثالثة( أيًّا كان الشخص الذي يرتكبها )املادة الرابعة(.

6 من  املادة  ُعرِّفت يف  التي  الجماعية،  الدولية اختصاص قضائي فيما يتعلق بجريمة اإلبادة  الجنائية  وللمحكمة 

الجماعية  اإلبادة  اتفاقية  بها  عرَّفتها  التي  العبارات  بنفس   1998 عام  يف  روما  يف  اعتُمد  الذي  األسايس  نظامها 

لعام 1948.

فون باسم الدول ألنَّ الدول هي التي لديها املوارد  وجريمة اإلبادة الجماعية يرتكبها يف معظم األحيان أشخاص يترصَّ

والقدرة التنظيمية التي تمكِّنها من تدمري جماعات مختارة من السكان الخاضعني لسيطرتها. ولكن، وكما يتَّضح 

من دراسة الحالة الواردة أدناه، من املمكن أن يكون قادة وأعضاء الجماعات املنظمة من غري الدول، ومنها الجماعات 

عىل  تسيطر  إرهابية  جماعة  كانت  إذا  وخاصة  الجماعية،  اإلبادة  جريمة  ارتكاب  عىل  قادرين  اإلرهابية، 

األرايض والسكان.

)2(  قرار الجمعية العامة 260 ألف )د-3(.
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جرائم الحرب  -2

يُبنيِّ الفصل الثالث من هذه النميطة كيف يرسي القانون الدويل اإلنساني عىل النزاعات املسلحة التي تشارك فيها 

اإلرهابية  األعمال  معظم  يحظر  اإلنساني  الدويل  القانون  فإنَّ  الثالث،  الفصل  يف  نوقش  وكما  إرهابية.  جماعات 

ل املسؤولية الفردية بشأنها. ويبني  املرتكبة يف النزاعات املسلحة وينصُّ عىل أنها تشكِّل جرائم حرب، ويدعو إىل تحمُّ

النص املؤطر “أضواء” الوارد أدناه كيف أنَّ جرائم الحرب تشمل من قبُل أعماالً إرهابية عديدة، استناداً إىل القائمة 

التي  الحرب  الدولية. وتكتيس جرائم  الجنائية  للمحكمة  األسايس  نظام روما  الواردة يف  الحرب  لجرائم  املعارصة 

تُرتكب يف النزاعات غري الدولية أهمية خاصة عندما تشارك فيها جماعات إرهابية مسلحة من غري الدول.

السورية:  العربية  الجمهورية  بشأن  املستقلة  الدولية  التحقيق  دراسة حالة  لجنة 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ارتكبها  التي  الجماعية  اإلبادة  بشأن  استنتاجات 

السورية)أ( العربية  والجمهورية  العراق  يف  األيزيديني  )داعش( ضد  والشام 

ارتكب تنظيم داعش، وال يزال يرتكب، جريمة إبادة جماعية، وكذلك جرائم متعدِّدة ضد اإلنسانية   -201“

وجرائم حرب، ضد األيزيديني.

القتل، عىل  املقام األول من خالل عمليات  ذ يف  تُنفَّ لم  املرتكبة ضد األيزيديني  الجماعية  واإلبادة   -202“

الرغم من حدوث عمليات قتل جماعي للرجال والنساء. بل كان تنظيم داعش يسعى إىل تدمري األيزيديني 

داعش،  تنظيم  سعى  فقد   .1948 لعام  الجماعية  اإلبادة  اتفاقية  صائغو  عها  توقَّ كما  متعدِّدة،  بطرائق 

وال يزال يسعى، إىل تدمري األيزيديني من خالل القتل؛ واالسرتقاق الجنيس واالسرتقاق والتعذيب واملعاملة 

الالإنسانية واملهينة والنقل القرسي الذي يسبِّب أذى بدنيًّا وذهنيًّا فادحاً؛ وفرض ظروف معيشة تؤدي إىل 

موت بطيء؛ وفرض تدابري للحيلولة دون والدة أطفال أيزيديني، وذلك بطرائق منها إجبار الراشدين عىل 

النفسية؛ ونقل األطفال األيزيديني من  تغيري دينهم، والفصل بني الرجال والنساء األيزيديني، والصدمات 

هويتهم  ومحو  ملَّتهم،  وممارسات  معتقدات  عن  عزلهم  وبالتايل  داعش،  مقاتيل  مع  ووضعهم  عائالتهم 

األيزيدية. ويتجىلَّ بوضوح من الترصيحات العلنية الصادرة عن تنظيم داعش ومقاتليه ومن سلوكهم أنَّ 

هذا التنظيم كان ينوي تدمري األيزيديني يف سنجار، كليًّا أو جزئيًّا”.

.Human Rights Council, ”They came to destroy“: ISIS Crimes against the Yazidis )A/HRC/32/CRP.2(  )أ(
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واملندرجة ضمن  الدولية  املسلحة غري  النزاعات  يف  املرتكبة  الحرب  أضواء  جرائم 
الجنائية  للمحكمة  األسايس  النظام  الدولية:  الجنائية  للمحكمة  القضائي  االختصاص 

و)ه( )ج(   2 الفرعيتان  الفقرتان   ،8 املادة  الدولية، 

“)ج(   ... االنتهاكات الجسيمة للمادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع املؤرَّخة 12 آب/أغسطس 1949، 
وهي أيٌّ من األفعال التالية املرتكبة ضد أشخاص غري مشرتكني اشرتاكاً فعليًّا يف األعمال الحربية، بما يف ذلك 
أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب املرض أو اإلصابة 

أو االحتجاز أو أليِّ سبب آخر؛

واملعاملة  والتشويه،  أنواعه،  بجميع  القتل  وبخاصة  واألشخاص،  الحياة  ضد  العنف  ‘1’  استعمال   
القاسية، والتعذيب؛

‘2’  االعتداء عىل كرامة الشخص، وبخاصة املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة؛  

‘3’  أخذ رهائن؛  

‘4’  إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكَّلة تشكيالً نظاميًّا   
تكفل جميع الضمانات القضائية املعرتف عموماً بأنه ال غنى عنها.

“)ھ(   االنتهاكات الخطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية عىل املنازعات املسلحة غري ذات الطابع الدويل...:

د توجيه هجمات ضد السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيني ال يشاركون مبارشة  ‘1’  تعمُّ  
يف األعمال الحربية؛

د توجيه هجمات ضد ]املوظفني الطبيني أو األشياء الطبية[؛ تعمُّ  ’2‘  

د شنِّ هجمات ضد ]موظفي املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم أو األشياء املتعلقة بهما[؛ ‘3’  تعمُّ  

صة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية  د توجيه هجمات ضد املباني املخصَّ ‘4’  تعمُّ  
ع املرىض والجرحى، رشيطة أالَّ تكون  أو الخريية، واآلثار التاريخية، واملستشفيات، وأماكن تجمُّ

أهدافاً عسكرية؛

نهب أيِّ بلدة أو مكان...؛  ’5‘  

‘6’  االغتصاب، أو االستعباد الجنيس، أو اإلكراه عىل البغاء، أو الحمل القرسي... أو التعقيم القرسي،   
أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنيس...؛

‘7’  تجنيد األطفال دون الخامسة عرشة من العمر إلزاميًّا أو طوعيًّا يف القوات املسلحة أو يف جماعات   
مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًّا يف األعمال الحربية؛

‘8’  إصدار أوامر بترشيد السكان املدنيني ألسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن املدنيني   
املعنيني أو ألسباب عسكرية ملحة؛

قتل أحد املقاتلني من العدو أو إصابته غدراً؛  ’9‘  

إعالن أنه لن يبقى أحد عىل قيد الحياة؛  ’10‘  

‘11’  إخضاع األشخاص املوجودين تحت سلطة طرف آخر يف النزاع للتشويه البدني أو أليِّ نوع من   
التجارب الطبية أو العلمية التي... تتسبَّب يف وفاة ذلك الشخص أو أولئك األشخاص أو يف تعريض 

صحتهم لخطر شديد؛

‘12’  تدمري ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمري أو االستيالء مما تحتمه رضورات   
الحرب؛

   ‘13’-‘15’  ]استخدام أسلحة محظورة، بما يف ذلك السموم أو األسلحة الكيميائية أو البيولوجية، أو الرصاصات 
التي تتمدَّد، أو األسلحة التي ال يمكن اكتشافها يف جسم اإلنسان باألشعة السينية أو أسلحة الليزر 

مة إلحداث العمى الدائم[”. املصمَّ
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لجرائم الحرب، يميِّز القانون بني جرائم الحرب املرتكبة يف النزاعات املسلحة الدولية وتلك املرتكبة يف النزاعات <  إحالة مرجعية يف النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ويف معظم التدوينات القانونية األخرى 

املسلحة غري الدولية. ولذلك، من املهم أن تضع الجهات الفاعلة يف مجال العدالة الجنائية تصنيفاً صحيحاً 

للنزاع املسلح الذي ارتُكبت فيه الجرائم املزعومة. ويرد توضيح لهذا املجال من القانون يف الفصل الثالث من 

هذه النميطة.

ويمكن أن يرتكب جرائم الحرب أفراد من الحكومة أو قوات مسلحة منشقة، أو قوات غري نظامية تابعة للدولة، 

أُوصفت  وسواء  ذاتيًّا،  مستقلة  أو  دولة  مع  متحالفة  أكانت  )سواء  الدول  غري  من  منظمة  مسلحة  جماعات  أو 

دراستا  ح  وتوضِّ اإلرهابيني(.  أو  العصابات  حرب  مماريس  أو  ني  املنشقِّ أو  املتمرِّدين  من  جماعة  بأنها  سياسيًّا 

إرهابية وجرائم حرب  بأنها جرائم  نفسه  الوقت  يف  الوقائع  نفس مجموعة  يمكن وصف  كيف  التاليتان  الحالة 

وجرائم ضد اإلنسانية.

الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة  للمدعية  األولية   دراسة حالة  الدراسة 
2020-2015 نيجرييا،  يف  الوضع  بشأن 

يتبنيَّ التداخل املحتمل بني الجرائم اإلرهابية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية من املناقشة املتعلقة باألفعال 
الجنائية  للمحكمة  العامة  للمدعية   2015 عام  تقرير  ترد يف  والتي  ارتكبتها  بوكو حرام  أنَّ جماعة  يُزعم  التي 
الدولية بشأن أنشطة الدراسة األولية.)أ( وتخضع جماعة بوكو حرام لعقوبات يف إطار مكافحة اإلرهاب فرضها 

مجلس األمن منذ عام 2014، كما أنَّ مجلس األمن أدانها مراراً الرتكابها أعماالً إرهابية.

ويحدد التقرير “ثماني حاالت محتملة تنطوي عىل ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب بموجب املادتني 7 
و8 من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية: ست حاالت منها تتعلق بسلوك جماعة بوكو حرام وحالتان 

تتعلقان بسلوك قوات األمن النيجريية” )الفقرة 195(.

وتتعلق الحاالت املحتملة لسلوك جماعة بوكو حرام املزعوم بما ييل:

"الهجمات عىل املدنيني الذين يُنَظر إليهم عىل أنهم “كافرون” )الفقرة 196(.  •  

•  "اختطاف وسجن املدنيني، مما أدَّى إىل مزاعم جرائم قتل ومعاملة قاسية وهتك للكرامة الشخصية”   
)الفقرة 199(.

صة للتعليم واملعلمني والطالب ...” )الفقرة 201(. "الهجمات عىل املباني املخصَّ  •  

"تجنيد واستخدام األطفال دون سن الخامسة عرشة للمشاركة يف األعمال القتالية” )الفقرة 203(.  •  

•  "االعتداءات عىل النساء والفتيات ... وحاالت االغتصاب واالسرتقاق الجنيس وغري ذلك من أشكال العنف   
الجنيس، والزواج القرسي، واستخدام املرأة يف مهام تنفيذية ويف االغتياالت” )الفقرتان 205 و206(.

صة للعبادة، ومنها الكنائس واملساجد...” )الفقرة 208(. د للمباني املخصَّ "االستهداف املتعمَّ  •  

وتتعلق الحاالت املحتملة ذات الصلة بسلوك قوات األمن النيجريية بما ييل:

•  "مزاعم اعتقاالت جماعية لصبية وشباب يشتبه يف أنهم أعضاء يف جماعة بوكو حرام أو مؤيدون لها،   
وتلتها انتهاكات واسعة النطاق، من بينها اإلعدام بإجراءات موجزة والتعذيب” )انظر الفقرة 219(.

مزاعم “هجمات ضد املدنيني” )الفقرة 212(.  •  

ق يف جرائم إضافية ارتكبتها قوات األمن النيجريية، شملت العنف  ويف عام 2018، أفادت املدعية العامة بأنها تحقِّ
دين داخليًّا. الجنيس ضد النساء والفتيات يف مخيمات املرشَّ
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ويف عام 2020، أنهت املدعية العامة دراستها األولية، وخلصت إىل وجود أساس معقول لالعتقاد بأنَّ جماعة بوكو 
السلطات  أنَّ  العامة كذلك إىل  املدعية  املذكورة أعاله. وأشارت  الجرائم  ارتكبتا  النيجريية قد  حرام وقوات األمن 
النيجريية لم تف بواجباتها األساسية املتعلقة بضمان املساءلة عىل الصعيد الوطني، وذلك ألسباب منها أنَّ محاكمة 
مقاتيل جماعة بوكو حرام استهدفت أساساً مقاتلني من ذوي الرتب الدنيا بسبب عضويتهم يف تنظيم إرهابي، 
وليس بسبب جرائم دولية. وتعتزم املدعية العامة طلب إذن من قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية 

بفتح تحقيقات رسمية.

.)www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-prosecutor-statement( انظر بيان املدعية العامة  )أ(

تنظيم  من  ارتكبها عنارص  التي  الحرب  دراسة حالة  املحاكمة عىل جرائم 
الوطني املستوى  )داعش( عىل  والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة 

قامت أملانيا بمقاضاة عدد من الرعايا األملان عىل جرائم دولية ارتُكبت يف سياق النزاع الدائر يف الجمهورية العربية 
السورية.

ففي قضية املدعي العام ضد عبد الكريم،)أ( سافر املدَّعى عليه، وهو مواطن أملاني، من منزله يف أملانيا إىل الجمهورية 
الً يف  العربية السورية يف عام 2013 لالنضمام إىل تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( والقتال معه، وكان عضواً مسجَّ

ذلك التنظيم. وقد ألقي القبض عليه يف تركيا بينما كان عائداً إىل أملانيا وُسلِّم إىل أملانيا.

ويف عام 2013، شوَّهت مجموعة من مقاتيل داعش جثة أحد أفراد القوات املسلحة السورية. ولم يرتكب املدَّعى 
هت إليه تهم  ع املقاتلني اآلخرين لفظيًّا عىل تشويه الجثة. وُوجِّ ره وشجَّ عليه هذا الفعل املهني مبارشة ولكنه صوَّ
ا أو حاطة بالكرامة؛ واالنتماء إىل تنظيم إرهابي يف  ارتكاب جريمة حرب بمعاملة شخص محميٍّ معاملة مهينة جدًّ
الخارج؛ وحيازة سالح كالشنيكوف بشكل غري قانوني. وأدانت املحكمة املدَّعى عليه بالتهم الثالث. وفيما يتعلق 

َعى عليه ارتكب جريمة حرب باملشاركة يف أعمال الجماعة. بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجدت املحكمة أنَّ املدَّ

 Prosecutor v. Abdelkarim El-B., Frankfurt am Main, Higher Regional Court, Case No. 5-3 StE 16/4-4-3/16,  )أ(

.Judgment of 8 November 2016

النشاط  

الدولية: ما هي، في حدود علمك،  الجنائية  للمحكمة  النظام األساسي  8 من  المادة  إلى  بالرجوع  )أ( 
األفعال التي تشكِّل جرائم حرب بموجب المادة 8 وارتكبها أعضاء في جماعات إرهابية في حاالت نزاع 

مسلح في بلدك أو في بلدان أخرى؟

ل تعريف  أركان الجرائم، التي اعتمدتها جمعية الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية، تكمِّ )ب( 
الجرائم الوارد في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية:)أ( قارن أركان جريمة أخذ الرهائن في نزاع 
مسلح غير دولي بموجب الفقرة 2 )ج( ‘3’ من المادة 8 من نظام روما األساسي، وفقاً لما هو مبيَّن في 

أركان الجرائم، بتعريف أخذ الرهائن الوارد في االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979.

 International Criminal Court )ICC(, Elements of Crimes, The Hague )revised 2011(, article 7, Crimes )أ( 

.against humanity )www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx(



سادسًا- الجرائم الدولية وجرائم اإلرهاب | 205

جريمة الحرب املتمثلة يف محاولة بث الرعب بني السكان املدنيني

يحظر القانون الدويل اإلنساني أيضاً نوعاً معيَّناً عىل وجه التحديد من “اإلرهاب” يف النزاعات املسلحة، وهو يختلف 
عن جرائم اإلرهاب العادية يف وقت السلم.)3( فعىل سبيل املثال، يف النزاعات الدولية وغري الدولية عىل السواء، تُحَظر 

“أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إىل بث الذعر بني السكان املدنيني”.)4(

وكانت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أول محكمة دولية تجد أنَّ هذه املحظورات هي أيضاً أساس 
جريمة “اإلرهاب، باعتباره انتهاكاً لقوانني الحرب أو أعرافها” )بموجب املعاهدة والعرف(،)5( يف قضية املدعي العام 

ضد غاليتش )2003(.)6( وفيما ييل أركان الجريمة التي ذُكرت يف تلك القضية:

1-  أعمال العنف التي استهدفت السكان املدنيني أو املدنيني األفراد الذين لم يشاركوا مبارشة يف األعمال   
القتالية وتسبَّبت بذلك يف املوت أو اإلصابة الخطرية يف الجسم أو يف الصحة بني السكان املدنيني.

د املجرم استهداف السكان املدنيني أو املدنيني األفراد الذين لم يشاركوا مبارشة يف األعمال العدائية  2-  تعمَّ  
بأعمال العنف تلك.

3-  ارتُكبت الجريمة املذكورة أعاله لغرض أسايس هو بثُّ الرعب بني السكان املدنيني.)7(  

تشمل  ال  لكنها  متناسبة،)8(  غري  أو  عشوائية  هجمات  أو  مبارشة  هجمات  املدنيني  ضد  العنف”  “أعمال  وتشمل 
وتشمل  العسكرية(.  األهداف  عىل  املتناسبة  الهجمات  )مثل  اإلنساني  الدويل  القانون  بموجب  املرشوعة  الهجمات 
“الصدمات والرضر  فإنَّ  ذلك،  املدنيني.)9( وعالوة عىل  والتهديدات بشنِّ هجمات ضد  الهجمات  الجريمة كالًّ من 

النفيس عىل نطاق واسع يشكالن جزءاً من أعمال العنف أو التهديد بالعنف”.)10(

والسمة املميِّزة لجريمة الحرب املتمثلة يف اإلرهاب هي أركانها الذهنية: فباإلضافة إىل النية العامة الستهداف املدنيني 
عمداً بأعمال العنف أو التهديدات به،)11( يجب أن تكون هناك “نية محدَّدة” الرتكاب هذه األفعال بهدف أسايس هو 

بث الرعب بني املدنيني.)12(

وقد ُعرِّف الرعب ببساطة بأنه “الخوف الشديد”.)13( وتتعلق الجريمة باألفعال أو التهديدات التي تُرتَكب خصيصاً 
لبث الرعب، وليس بالخوف العريض الذي ينتاب املدنيني يف الحرب نتيجة لألعمال العسكرية املرشوعة.)14( وعالوة 

)3(  انظر اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب )اعتُمدت يف 12 آب/أغسطس 1949، ودخلت حيز 

النفاذ يف 21 ترشين األول/أكتوبر 1950( )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 75، الرقم 973(، املادة 33 )التي تحظر “جميع 
تدابري التهديد أو اإلرهاب” ضد املدنيني يف النزاعات الدولية(؛ والفقرة 2 )د( من املادة 4 من الربوتوكول اإلضايف الثاني لعام 1977، التي 

تحظر “أعمال اإلرهاب” يف النزاعات غري الدولية.

)4(  الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف التي اعتُمدت يف 12 آب/أغسطس 1949، املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة 

الدولية )اعتُمد يف 8 حزيران/يونيه 1977، ودخل حيز النفاذ يف 7 كانون األول/ديسمرب 1978(، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 
 ،1949 آب/أغسطس   12 اعتُمدت يف  التي  الثاني التفاقيات جنيف  اإلضايف  2؛ والربوتوكول  الفقرة   ،51 املادة   ،17512 الرقم   ،1125
املتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية )اعتُمد يف 8 حزيران/يونيه 1977، ودخل حيز النفاذ يف 7 كانون األول/ديسمرب 

1978(، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، 1125، الرقم 17513(، املادة 13، الفقرة 2.
 International Tribunal for the Former Yugoslavia )ICTY(, Prosecutor v. Galić, Trial Chamber,  )5(

 ICTY, Prosecutor v. Galić, ،ً؛ انظر أيضاJudgement, Case No. IT-98-29-T, Ch.I., 5 December 2003, paras. 91–98
.Appeals Chamber, Judgment, Case No. IT-98-29-A, A. Ch., 30 November 2006, para. 86 and following

 Prosecutor v. Galić, Trial Chamber, Judgment, Case No. IT-98-29-T, T. Ch. I., 5 December 2003, para. 138;  )6(

.and Prosecutor v. Galić, IT-98-29-A, Appeals Chamber, Judgment, Case No. IT-98-29-A, A.Ch., 30 November 2006
.ICTY, Prosecutor v. Galić, Trial Chamber, Judgment, 5 December 2003, para. 133  )7(

.ICTY, Prosecutor v. Galić, Appeals Court, Judgment, 30 November 2006, para. 102  )8(

)9(  املرجع نفسه.

)10(  املرجع نفسه.

.ICTY, Prosecutor v. Galić, Trial Chamber, Judgment, 5 December 2003, para. 136  )11(

.ICTY, Galić, Appeals Court, Judgment, 30 November 2006, para. 103 ً12(  املرجع نفسه، انظر أيضا(

.ICTY, Prosecutor v. Galić, Trial Court, Judgment, 5 December 2003, para. 137  )13(

.ICTY, Prosecutor v. Galić, Appeals Court, Judgment, 30 November 2006, para. 103  )14(
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عىل ذلك، ليس من الرضوري أن تكون نية بث الرعب هي الغرض الوحيد من الفعل أو التهديد، ما دامت نية بث 
الرعب “هي الهدف الرئييس من بني األهداف”.)15(

وال يشمل نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية رصاحة جريمة الحرب املتمثلة يف اإلرهاب ضمن نطاق 
االختصاص القضائي للمحكمة. غري أنه، كما الحظت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف قضية املدعي 
العام ضد غاليتش، فإنَّ هذه األفعال يمكن اعتبارها أمثلة محدَّدة عىل الحظر العام عىل الهجمات عىل املدنيني، التي 
تدخل انتهاكاتها ضمن اختصاص املحكمة الجنائية الدولية.)16( وهكذا، فإنَّ األفعال اإلرهابية، بصفتها تلك، يمكن 

دة ضد السكان املدنيني. أن تكون دليالً مناسباً عىل ارتكاب هجمات متعمَّ

الجرائم ضد اإلنسانية  -3

الدويل  القانون  لجنة  أنَّ  من  الرغم  عىل  اإلنسانية،  ضد  للجرائم  مكرَّسة  املفعول  سارية  شاملة  معاهدة  توجد  ال 
يف  املايض  يف  الجرائم  هذه  مرتكبو  حوكم  وقد   )17(،2019 عام  يف  املوضوع  هذا  حول  مواد”  “مشاريع  اعتمدت 
محاكمات دولية يف أوروبا ويف منطقة آسيا واملحيط الهادئ يف نهاية الحرب العاملية الثانية. ويرد يف املادة 7 من 
من  والعديد  أدناه.  “أضواء”  اإلطار  يف  نصه  ويرد  للجريمة،  عموماً  مقبول  معارص  تعريف  األسايس  روما  نظام 

األعمال املذكورة هي أساليب معهودة لدى اإلرهابيني يستخدمونها عند استهداف املدنيني.

)15(  املرجع نفسه، الفقرة 104.

)16(  انظر نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )اعتُمد يف 17 تموز/يوليه 1998، ودخل حيز النفاذ يف 1 تموز/يوليه 

2002(، األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2187، الرقم 38544، الفقرات الفرعية 2 )ب( ‘1’-‘5’ )النزاعات الدولية( واملادة 8، 
الفقرات الفرعية 2 )ه( ‘1’-‘5’.

)17(  لجنة القانون الدويل، مشاريع مواد بشأن منع الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية واملعاقبة عليها )A/74/10 وCorr.1، الفصل 

الرابع-هاء(.

الرعب  بث  يف  املتمثلة  الحرب  غاليتش: جريمة  العام ضد  دراسة حالة  املدعي 
املدنيني السكان  بني 

استناداً إىل الوقائع يف قضية املدعي العام ضد غاليتش، تبنيَّ أنَّ جريمة الحرب املتمثلة يف بثِّ الرعب قد ارتُكبت 
املدنية  األنشطة  “لطبيعة  نتيجة  وكانت  املحارصة،  مدينة رساييفو  يف  للمدنيني  قنص وقصف  من خالل حملة 
املستهدفة، وطريقة تنفيذ الهجمات عىل املدنيني، وتوقيت ومدة الهجمات عىل املدنيني”. وخلصت املحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسالفيا السابقة إىل أنَّ املدنيني استُهدفوا “أثناء ممارستهم أنشطة مدنية اعتيادية” يف جميع أنحاء 
الرتام  قطارات  ويف  واملستشفيات؛  اإلسعاف  سيارات  يف  استُهدفوا  كما  الجنازات؛  تشييع  بينها  ومن  املدينة، 
ق؛ أو جمع  والحافالت؛ وأثناء قيادة السيارات أو ركوب الدراجات أو امليش؛ ويف املنزل أو يف املدرسة؛ وأثناء التسوُّ
املياه أو الحطب؛ ويف املهرجانات العامة والجنازات. وكان املستضعفون مستهدفني بصفة خاصة، ومنهم النساء 

واألطفال واملسنُّون. وقد ُقتل مئات املدنيني وُجرح اآلالف.)أ(

وتبنيَّ أنَّ الهجمات لم تكن لها أهمية عسكرية وال يمكن تفسريها بأخطاء يف الهدف أو بتبادل إلطالق النار. كما 
مة إلبادة السكان أو استنزافهم. بل كان نمط إطالق النار باألحرى عشوائيًّا وغري تمييزي، يف  أنها لم تكن مصمَّ
بإغالق  املدنيون  وردَّ  النفسية.  اآلثار  وتعظيم  املفاجأة  تحقيق  منه  الغرض  وكان  عة،  متوقَّ غري  وأوقات  أماكن 
املدارس، واالختباء نهاراً والعيش ليالً، ونادراً ما كانوا يتنقلون أو يقيمون الحواجز. وخلصت املحكمة الدولية إىل 
ا” مفادها أنه “ليس هناك يف رساييفو مدني يف مأمن يف أيِّ مكان  أنَّ الهدف تمثل يف إرسال رسالة “واضحة جدًّ
الواردة يف سجل  أنَّ “االستنتاج املعقول الوحيد، يف ضوء األدلة  الليل”. وخلصت إىل  أو  النهار  ويف أيِّ وقت من 

املحاكمة، هو أنَّ الغرض الرئييس من الحملة هو بثُّ حالة من الذعر الشديد يف نفوس السكان املدنيني”.)ب(

.ICTY, Prosecutor v. Galić, Trial Court, Judgement, 5 December 2003, paras. 569, 584 and 592–597 )أ( 

املرجع نفسه، الفقرات 563-573 و586 و592 و593 و598. )ب( 
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وكما هو محدَّد يف املادة 7، تشمل الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ما ييل:

ارتكاب بعض األفعال الخطرية )الركن املادي(. 	• 	

ه ضد أيِّ مجموعة من السكان املدنيني )الركن  	األفعال املرتكبة يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّ 	• 	
السياقي(.

األفعال املرتكبة مع العلم أنها جزء من امليضِّ يف هذا الهجوم أو بنية امليضِّ يف تنفيذه )الركن الذهني(. 	• 	

ونتيجة لظروف تاريخية، ُحرصت الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية يف األصل يف الهجمات: )أ( املرتكبة يف نزاع مسلح؛ 
األسايس،  روما  نظام  يف  مبنيَّ  هو  كما  املعارص،  الدويل  للقانون  وفقاً  أنه  غري  الدولة.  بسياسات  صلة  لها  و)ب( 
فون باسم الدول  قد تُرتَكب هذه الجرائم أيضاً: )ج( يف وقت السلم أو يف النزاعات املسلحة؛ و)د( من قبل أفراد يترصَّ
وكذلك من قبل أعضاء تنظيمات من غري الدول يرتكبون أفعاالً إجرامية فادحة، ومن هذه التنظيمات الجماعات 

اإلرهابية أو اإلجرامية املنظمة.

األركان السياقية

املدنيني،  أفعال عديدة تستهدف  ارتكاب  الذي ينطوي عىل  السلوك  املدنيني”  السكان  ه ضد  املوجَّ يعني “الهجوم 

عمالً بسياسة دولة أو منظمة تقيض بارتكاب هذا الهجوم.)18( وليس الهجوم بالرضورة هجوماً يستخدم أسلحة 

ICC, Elements of Crimes, The Hague, 2011, article 7, Crimes against humanity )www.icc-cpi.int/  )18(

.resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx(

الدولية الجنائية  للمحكمة  األسايس  روما  أضواء  نظام 

الجرائم ضد اإلنسانية: الفقرة 1 من املادة 7

“لغرض هذا النظام األسايس، يشكِّل أيُّ فعل من األفعال التالية ‘جريمة ضد اإلنسانية’ متى ارتُكب يف إطار هجوم 
ه ضد أية مجموعة من السكان املدنيني، وعن علم بالهجوم: واسع النطاق أو منهجي موجَّ

القتل العمد؛ )أ(   

اإلبادة؛ )ب(   

االسرتقاق؛ )ج(   

إبعاد السكان أو النقل القرسي للسكان؛ )د(   

األساسية  القواعد  يخالف  بما  البدنية  الحرية  من  آخر  نحو  أيِّ  عىل  الشديد  الحرمان  أو  )ھ(  السجن   
للقانون الدويل؛

التعذيب؛ )و(   

)ز(  االغتصاب، أو االستعباد الجنيس، أو اإلكراه عىل البغاء، أو الحمل القرسي أو التعقيم القرسي، أو أيُّ   
شكل آخر من أشكال العنف الجنيس عىل مثل هذه الدرجة من الخطورة؛

قومية  أو  أو عرقية  السكان ألسباب سياسية  من  أو مجموع محدَّد  أية جماعة محدَّدة  )ح(  اضطهاد   
3، أو ألسباب  الفقرة  النحو املعرَّف يف  أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس عىل  أو ثقافية  أو إثنية 
أخرى من املسلَّم عامليًّا بأنَّ القانون الدويل ال يجيزها، وذلك فيما يتَّصل بأيِّ فعل مشار إليه يف هذه 

الفقرة أو بأية جريمة تدخل يف اختصاص املحكمة؛

االختفاء القرسي لألشخاص؛ )ط(   

جريمة الفصل العنرصي؛ )ي(   

)ك(  األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع املماثل التي تتسبَّب عمداً يف معاناة شديدة، أو يف أذى خطري   
يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.”

http://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
http://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx


1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  208 |  النميطة 

عرضيني.)19(  ضحايا  وليس  املقصود  الرئييس  الهدف  هم  املدنيون  يكون  أن  يجب  ولكن  عسكرية،  أو تكتيكات 

وتستدعي “السياسة الرامية إىل القيام بهذا الهجوم” أن تقوم الدولة أو املنظمة بتعزيز أو تشجيع فعيل للهجوم 
ضد السكان املدنيني.)20(

والهجوم “الواسع النطاق” هو الهجوم الذي يَُشنُّ عىل نطاق واسع ويكون خطرياً وينطوي عىل أفعال متكرِّرة تؤثِّر 
يف كثري من الضحايا.)21(

ويعني الهجوم “املنهجي” نمطاً منظَّماً ومستمرًّا أو منتظماً من األفعال )بدالً من األفعال املنعزلة أو العشوائية(، 
استناداً إىل سياسة أو خطة، وتُستخدم فيه موارد كبرية.)22(

إرهابية رسية  أو جماعات  أفراد  بها  يقوم  التي  املتفرِّقة  أو  العرضية  اإلرهابية  األفعال  تفي  أن  ح  املرجَّ ومن غري 

اختطاف طائرة  املثال،  األفعال، عىل سبيل  اإلنسانية.)23( ومن هذه  الجريمة ضد  لركن  الدنيا  باملتطلبات  صغرية 

أن تشنَّ  املحتمل قطعاً  ناحية أخرى، من  انتحاري منعزلة. ومن  أو تفجري  اغتيال  أو عملية  أو تفجريها،  واحدة 

جماعات إرهابية هجوماً واسع النطاق أو هجوماً منهجيًّا عىل السكان املدنيني، وذلك بطرائق منها سلسلة من أفعال 

العنف عىل مدى فرتة من الزمن )مثل شنِّ حملة قصف متكرِّر ألهداف مدنية(، مع أنَّ هذه الحمالت ال تستويف كلها 

ق واحد كبري الحجم، يف رأي عديد من الخرباء، جريمة  وصف الجرائم ضد اإلنسانية. ويمكن أن يشكِّل هجوم منسَّ
ضد اإلنسانية، ومن ذلك مثالً الهجمات عىل الواليات املتحدة األمريكية يف 11 أيلول/سبتمرب 2001.)24(

ويف النزاعات املسلحة، ال يندرج األفراد العسكريون يف عداد “السكان املدنيني”، حتى عندما يكونون خارج ساحة 

املعركة، كأن يكونوا، عىل سبيل املثال، جرحى أو مسجونني.)25( ومع أنَّ الجرائم ضد اإلنسانية يجب أن تنطوي عىل 

هجوم شامل عىل السكان املدنيني، فإنَّ األفراد العسكريني الذين هم خارج ساحة املعركة يمكن أن يندرجوا ضمن 
األفراد الذين هم ضحايا جرائم معيَّنة.)26(

ويف وقت السلم، هناك قدر أكرب من الريبة بشأن ما إذا كان “السكان املدنيون” يشملون األفراد العسكريني. وخلصت 

املحكمة الجنائية الدولية لرواندا إىل أنَّ أفراد الجيش والرشطة واألمن مشمولون يف صفوف السكان املدنيني، ما لم 

يكونوا مسلحني وقادرين عىل الدفاع عن أنفسهم عندما يتعرَّضون لهجوم.)27( وعىل النقيض من ذلك، أكدت املحكمة 

الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أنَّ تعبري “السكان املدنيني”، ألغراض تعريف الجرائم ضد اإلنسانية، له نفس 

املعنى الوارد يف القانون الدويل اإلنساني،)28( وهذا يعني أنَّ األفراد العسكريني مستثنون من هذا التعبري حتى يف 

 Prosecutor v. Kunarac et al., Judgment, Trial Chamber, Case No. IT-96-23/1-T. Ch, 22 February  )19(

 Prosecutor v. Katanga, Judgment, 2001؛ واعتمدت الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية نفس التفسري يف قضية, para. 421
.Trial Chamber II, ICC01/04-01/07, 7 March 2014, para. 1104

ICC, Elements of Crimes, The Hague, article 7, Crimes against humanity )www.icc-cpi.int/  )20(

.resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx(

 International Criminal Tribunal for Rwanda )ICTR(, Prosecutor v Akayesu, Trial Chamber, Judgment,  )21(

.Case No. ICTR-96-4-T, T.Ch.I, 2 September 1998, para. 580

 ICTY, Prosecutor v. Tadić, Trial Chamber, Case IT-94-1, Judgment, 7 May 1997, para. ً22(  املرجع نفسه؛ انظر أيضا(

.ICC, Prosecutor v. Katanga, Judgment, Trial Chamber II, ICC01/04-01/07, 7 March 2014, para. 1123 646 ؛ و

 Arnold, Roberta, ”The Prosecution of Terrorism as a Crime against Humanity“, Heidelberg Journal of  )23(

.International Law, 64 )2004(, No. 4, pp. 979 and 995–998

 Antonio Cassese, ”Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International 24(  انظر(

.Law“, European Journal of International Law, vol. 12, No. 5, pp. 993, 994–995

.ICTY, Prosecutor v. Blaškić, Appeals Chamber, Judgment, Case No. IT-95-14-A, 29 July 2004, para. 114  )25(

.ICTY, Prosecutor v. Martić, Appeals Chamber, Judgment, Case No. IT-95-11-A, 8 October 2008, para. 313  )26(

.ICTR, Prosecutor v. Kayishema, Judgment, Trial Chamber, Case No. ICTR-95-1-T, 21 May 1999, para. 127  )27(

 ICTY, Prosecutor v. Martić, Appeals Chamber, Judgment, Case No. IT-95-11-A, 8 October 2008,  )28(

.paras. 297 and 299

http://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
http://www.icc-cpi.int/resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx
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وقت السلم. غري أنَّ جميع قضايا املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة تعلقت بحاالت وقائعية انطوت عىل 

نزاع مسلح، ولم تعالج املحكمة هذه املسألة مبارشة يف وقت السلم.

األركان املادية

يلجأ اإلرهابيون بشكل شائع إىل العديد من األفعال املادية املشمولة بالجرائم ضد اإلنسانية، ومنها القتل والتعذيب 

وأخذ الرهائن واالختطاف واالختفاء القرسي واالسرتقاق واالضطهاد واألفعال الالإنسانية. ومن األمثلة عىل مجموعة 

من هذه األفعال التي يحتَمل أن تشكِّل جرائم ضد اإلنسانية هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( عىل األقليات 

الدينية يف العراق.

الجرائم الدولية األخرى  -4

باإلضافة إىل الجرائم الدولية “األساسية”، أي اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية، هناك بعض 

الجرائم األخرى بموجب القانون الدويل العريف، وكثري منها تجرِّمه املعاهدات أيضاً، وتفرض التزامات أكثر تحديداً 

باملنع والقمع والتعاون الدويل، وهي التالية:

السورية:  العربية  الجمهورية  بشأن  املستقلة  الدولية  التحقيق  دراسة حالة  لجنة 
العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ارتكبها  التي  اإلنسانية  الجرائم ضد  بشأن  استنتاجات 

السورية)أ( العربية  والجمهورية  العراق  يف  األيزيديني  )داعش( ضد  والشام 

يشكِّل الهجوم الذي شنَّه تنظيم داعش يف آب/أغسطس 2014 عىل سنجار وما تاله من إساءة معاملة   -166“

لأليزيديني األرسى، ومن ذلك العنف الجنيس والجسدي الذي استهدف النساء واألطفال األيزيديني الذين نُقلوا إىل 

سوريا، هجوماً مبارشاً عىل األيزيديني، وهم سكان مدنيون كانوا الهدف الرئييس للهجوم.

وكان هجوم داعش واسع االنتشار، إذ شمل مئات القرى يف جميع أنحاء منطقة سنجار، وجبل سنجار   -167“

نفسه. كما كان الهجوم منهجيًّا، حيث ارتكب املقاتلون أعمال عنف منظمة بطريقة شبه متطابقة عرب سنجار، 

األيزيديني،  الهجمات عىل  وترتكب  والعراق.  داعش يف سوريا  تنظيم  عليها  التي سيطر  املناطق  ذلك عرب  وبعد 

املتواصلة حتى يومنا هذا، وفقاً لسياسة أيديولوجية رصيحة للجماعة اإلرهابية، التي ال يسمح تفسريها الديني 

املتشدِّد بوجود الديانة األيزيدية عىل األرايض التي تسيطر عليها. ويمثل سوء معاملة املقاتلني لأليزيديني تطبيقاً 

دقيقاً لسياسة داعش التنظيمية املعلنة، ويدعم تنظيم داعش ذلك.

وقد ارتكب تنظيُم داعش، بقتله الرجال والنساء واألطفال األيزيديني، الجريمَة ضد اإلنسانية املتمثلة يف   -168“

النساء والفتيات  الجنيس واالستعباد والرضب عىل  التنظيُم، بممارسته االسرتقاَق  العمد واإلبادة. وارتكب  القتل 

األيزيديات، الجرائَم ضد اإلنسانية املتمثلة يف االسرتقاق الجنيس واالغتصاب والعنف الجنيس واالستعباد والتعذيب 

واألفعال الالإنسانية األخرى والحرمان الشديد من الحرية. وارتكب التنظيم، بإجبار الرجال والفتيان األيزيديني 

عىل العمل يف مشاريع داعش ورضبهم لرفضهم القيام بذلك، الجرائم ضد اإلنسانية املتمثلة يف االستعباد والتعذيب 

وغريهما من األفعال الالإنسانية. وقد ارتُكبت هذه الجرائُم يف حق األيزيديني ألسباب تمييزية عىل أساس دينهم، 
ومن ثم فهي يمكن أن تُعترب بمثابة جريمة ضد اإلنسانية تتمثل يف االضطهاد.”)ب(

.Human Rights Council, ”They came to destroy“: ISIS Crimes against the Yazidis )A/HRC/32/CRP.2( )أ( 

 ICTY, Prosecutor v. Galić, Trial Chamber, Opinion and Judgment, Case. No. IT-94-1-T, 7 May 1997,  )ب( 

.paras. 704–710
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	القرصنة، وهي تعني “أيَّ عمل غري قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز… يُرتَكب ألغراض خاصة” يف  	• 	
هاً ضد أشخاص عىل متن  أعايل البحار من ِقبَل أشخاص عىل متن سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجَّ

سفينة أو طائرة خاصة أخرى؛)29(

كلها  امللكية،  حق  عن  الناجمة  السلطات  عليه  تُماَرس  شخص  أيِّ  وضع  أو  “حالة  يعني  وهو  	الرق،  	• 	
أو بعضها”؛)30(

	التعذيب، وهو يعني أيَّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًّا كان أم عقليًّا، يلحق عمداً بشخص ما  	• 	
د )الحصول عىل اعرتاف أو املعاقبة أو التخويف أو اإلرغام أو التمييز( من جانب موظف رسمي  لغرض محدَّ

أو شخص آخر يترصف بصفته الرسمية )أو بتحريض منه أو بموافقته أو السكوت عنه(؛)31(

ِقبَل دولة ما ضد دولة أخرى بما يتناىف مع ميثاق األمم  املسلحة من  القوة  	العدوان، وهو يعني استعمال  	• 	
املتحدة.)32( ويجب أن يكون مرتكب جريمة العدوان املاثل أمام املحكمة الجنائية الدولية مسؤواًل سياسيًّا 

السيايس  العمل  يف  التحكُّم  من  فعالً  يمكِّنه  وضع  له  ما،  “شخص  أنه  أي  ما،  لدولة  عسكريًّا  قائداً  أو 

ح أن يكون ذلك الفعل قد ارتكبه  أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل”.)33( ولذلك فمن غري املرجَّ

عضو يف جماعة إرهابية.

ويمكن أن يشكِّل االسرتقاق والتعذيب كذلك جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية، أو أفعاالً أساسية لجريمة اإلبادة 

الجماعية، إذا استوفيت رشوط معيَّنة، مثلما نوقش آنفاً.

ويمكن تمييز الجرائم الدولية عن “الجرائم عرب الوطنية” التي ورد ذكرها يف املعاهدات، والتي يجب عىل الدول أيضاً 

أن تُجرِّمها يف القانون الوطني، ولكنها ال تنشئ مسؤولية فردية بموجب القانون الدويل العريف مبارشة. ومن األمثلة 

عىل ذلك الجرائم املذكورة يف املعاهدات الدولية ملكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة عرب الوطنية والفساد والفصل 

العنرصي واالختفاء القرسي. وقد نوقشت بعض هذه الجرائم يف الفصل الخامس من هذه النميطة.

االختصاص القضائي والتعاون الدويل وآليات املساءلة الدولية باء-  

إنَّ الوسيلة الرئيسية إلنفاذ املساءلة عن الجرائم الدولية هي من خالل القيام يف القانون الوطني بتجريم األفعال 

املجرَّمة يف االتفاقيات الدولية ملكافحة الجريمة والتحقيق يف تلك الجرائم ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا ومعاقبتهم، إىل 

املتبادلة بموجب تلك االتفاقيات، كما  القانونية  الوطني من خالل تسليم املجرمني واملساعدة  التعاون عرب  جانب 

يحدث يف حاالت األعمال اإلرهابية والجرائم املنظمة )نوقش ذلك يف الفصل الخامس من هذه النميطة(.

القضائي  “االختصاص  مفهوم  وهما:  الدولية،  بالجرائم  يتعلق  فيما  االعتبار  يف  إضافيني  عنرصين  أخذ  وينبغي 

العاملي” بموجب القانون الدويل؛ ووجود آليات دولية ملحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.

)29(  اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، 1982، املادة 101 )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 1833، الرقم 31363(.

)30(  اتفاقية إلغاء الرق وتجارة الرقيق واملؤسسات واملمارسات املشابهة للرق )اتفاقية الرق(، 1926، املادة 1 )1(، األمم املتحدة، 

مجموعة املعاهدات، املجلد 266، الرقم 3822.
)31(  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، قرار الجمعية العامة 46/39، 

1984، املادة 1.

)32(  انظر قرار الجمعية العامة 3314 )د-29(، املعنون “تعريف العدوان”، املرفق، املواد 3-1.

)33(  بموجب املادة 8 مكرراً من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية.
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القمع الوطني للجرائم الدولية  -1

إنَّ مسألة ما إذا كان يمكن ملحكمة وطنية أن تحاكم مرتكب فعل إرهابي عندما يكون ذلك الفعل جريمة دولية أيضاً 

ذته بها.  ذت القانون الدويل املتعلق بتلك الجرائم وعىل الطريقة التي نفَّ ف عىل ما إذا كانت تلك الدولة قد نفَّ يتوقَّ

وتنصُّ املعاهدات التي وضعت قوانني بشأن الجرائم الدولية عىل أن تتَّخذ الدول األطراف تدابري وطنية لقمعها. 

ل االلتزامات التالية: وتشمل هذه التدابري يف املقام األوَّ

منع الجرائم بشكل دؤوب؛)34( 	• 	

	تجريم الجرائم عىل الصعيد الوطني)35( ووضع “عقوبات فعالة“)36( بشأنها )أو عقوبات “مناسبة”، تأخذ يف  	• 	
االعتبار فداحة الجرائم(؛)37(

للمحاكمة  الرضورة  حسب  املزعومني  الجناة  واعتقال  املزعومني،)38(  املزعومة/الجناة  الجرائم  يف  	التحقيق  	• 	
أو املالحقة القضائية؛)39(

مالحقة الجناة املزعومني قضائيًّا أو تسليمهم إىل دولة أخرى ذات اختصاص قضائي؛)40( 	• 	

تقديم املساعدة املتبادلة إىل الدول األطراف األخرى يف إجراءاتها الجنائية.)41( 	• 	

االختصاص القضائي

األشخاص  سلوك  بتنظيم  يتعلق  فيما  الدولة  اختصاص  يعني  الدويل،  القانون  بموجب  القضائي،  االختصاص 

والكيانات داخل إقليمها أو خارجه. وهناك نوعان مهمان من االختصاص القضائي:

•  االختصاص القضائي الترشيعي الذي يعني سلطة سنِّ القوانني. فالقانون الدويل يسلِّم بحق الدولة يف سنِّ   

قوانني فيما يتعلق بالجرائم املرتكبة: )أ( يف إقليمها، أو )ب( من قبل رعاياها، أو )ج( ضد رعاياها )ولكن 

أيضاً  يسلِّم  وهو  الوطني.  أمنها  تمسُّ  التي  )د(  أو  اإلرهاب(،  مثل  خطرية  بجرائم  يتعلق  فيما  فقط 

أن  أيضاً  للمعاهدات  أدناه(. ويمكن  الدولية )ترد مناقشته  الجرائم  العاملي” عىل  القضائي  ب  “االختصاص 

د أسساً أخرى لالختصاص القضائي. تحدِّ

القضائي  )“االختصاص  القضائي  أو  التنفيذي  الجهاز  يعني سلطة  الذي  اإلنفاذي،  القضائي  •  االختصاص   

التقريري”( فيما يتعلق بإنفاذ تلك القوانني )عىل سبيل املثال، من خالل التحقيقات الجنائية، واالعتقاالت، 

يقترص  عام،  وبوجه  املتبادلة(.  واملساعدة  املجرمني،  وتسليم  والعقاب،  واإلدانة،  القضائية،  واملالحقات 

االختصاص القضائي اإلنفاذي عىل إقليم الدولة ذاتها حرصاً، ما لم توافق دولة أجنبية عىل أن تمارس دولة 

أخرى اختصاصاً قضائيًّا عىل أراضيها.

)34(  اتفاقيات جنيف لعام 1949، املادة 1 املشرتكة؛ واتفاقية اإلبادة الجماعية، املادتان 1 و8؛ واتفاقية مكافحة اإلرهاب، املادة 2 )1(.

)35(  اتفاقيات جنيف من األوىل إىل الرابعة، املواد 49 و50 و129 و146 عىل التوايل؛ واتفاقية اإلبادة الجماعية، املادة 5؛ واتفاقية 

مكافحة اإلرهاب، املادة 4.

)36(  اتفاقيات جنيف من األوىل إىل الرابعة، املواد 49 و50 و129 و146 عىل التوايل؛ واتفاقية اإلبادة الجماعية، املادة 5.

)37(  اتفاقية مكافحة اإلرهاب، املادة 4.

)38(  اتفاقيات جنيف من األوىل إىل الرابعة، املواد 49 و50 و129 و146 عىل التوايل؛ واتفاقية مكافحة اإلرهاب، املادة 6.

)39(  اتفاقية مكافحة اإلرهاب، املادة 6: هذا الحكم ليس رصيحاً يف اتفاقية اإلبادة الجماعية وال يف اتفاقيات جنيف لعام 1949.

التوايل؛  49 و50 و129 و146، عىل  املواد  الرابعة،  4 و7؛ واتفاقيات جنيف من األوىل إىل  املادتان  الجماعية،  )40(  اتفاقية اإلبادة 

واتفاقية مكافحة اإلرهاب، املادة 7.

)41(  اتفاقية مكافحة اإلرهاب، املادة 9: ال يوجد التزام من هذا القبيل بموجب اتفاقية اإلبادة الجماعية أو اتفاقيات جنيف لعام 1949، 

ل ذلك عىل حدة. عىل الرغم من أنَّ اتفاقات املساعدة املتبادلة بني الدول قد تسهِّ



1 مكافحة اإلرهاب في سياق القانون الدولي  212 |  النميطة 

االختصاص القضائي العاملي

يعني االختصاص القضائي العاملي اختصاص الدولة، بموجب القانون الدويل العريف أو بموجب املعاهدات، فيما 

يتعلق بتجريم األفعال التي هي جرائم دولية ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا حتى يف غياب صلة بني الدولة والجريمة 

)عىل سبيل املثال، عندما تُرتَكب جريمة يف الخارج وال تشمل مواطنيها كمجرمني أو ضحايا مزعومني وال تمسُّ األمن 

ف يف املعاهدات أو يف القانون الوطني عىل وجود الجاني  الوطني(. غري أنَّ ممارسة هذا االختصاص القضائي قد تتوقَّ

جسديًّا يف إقليم الدولة.

وينطبق االختصاص القضائي العاملي عىل جرائم دولية من قبيل القرصنة والرق وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية 

والجرائم ضد اإلنسانية والتعذيب.)42( وهو يمكن أن ينطبق أيضاً بموجب معاهدات عىل جرائم أخرى غري الجرائم 

الدولية، بما يف ذلك بموجب اتفاقيات مكافحة اإلرهاب.

وبما أنه ال توجد اتفاقية سارية املفعول عىل الجرائم ضد اإلنسانية )باستثناء نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية 

الدولية، كما ترد مناقشته أدناه(، فإنَّ االختصاص القضائي العاملي بموجب القانون الدويل العريف يشكِّل أساساً 

ا لتجريم هذه األفعال عىل الصعيد الوطني. مهمًّ

ومع أنَّ للدول الحقَّ يف ممارسة االختصاص القضائي العاملي بموجب القانون العريف، إالَّ أنَّ بعض املعاهدات تقتيض 

من الدول أن تنشئ وتمارس هذا االختصاص القضائي رسميًّا من خالل الترشيعات الوطنية. وال يستتبع االختصاص 

القضائية  يتعلق بواجب “املالحقة  االتفاقيات، وال سيما فيما  التزامات محدَّدة يف بعض  العريف  العاملي  القضائي 

أو التسليم” )الذي ترد مناقشته أدناه(، وتيسري تسليم املجرمني أو املساعدة املتبادلة.

فاتفاقيات جنيف األربع لعام 1949، التي تقدِّم مثاالً عىل االختصاص القضائي العاملي بموجب معاهدة، تشرتط أن 

تالحق الدول األطراف قضائيًّا األفراد الذين يُزَعم أنهم ارتكبوا “مخالفات جسيمة” لالتفاقيات )أي جرائم حرب 

بموجب االتفاقيات يف النزاعات الدولية( “أيًّا كانت جنسيتهم“)43( أو أيُّ صلة أخرى لهم بالدولة )عىل سبيل املثال، 

الدول األطراف أن تنشئ اختصاصاً  أنه يشرتط عىل  الحكم  أمنها أو جنسية الضحايا(. ويُفَهم من  أو  بأراضيها 

إقليم  داخل  املزعوم  الجاني  وجود  عىل  عادة  القضائية  املالحقة  ف  تتوقَّ العملية،  املمارسة  ويف  عامليًّا.)44(  قضائيًّا 

اعتمادها يف  منذ  النادرة. وقد كان التفاقيات جنيف،  الحاالت  التي هي من  الغيابية  املحاكمة  إالَّ يف حالة  الدولة، 
عام 1949، تأثري يف تطوير االختصاص القضائي العاملي العريف.)45(

 Arrest Warrant of 11 April 2000 )Democratic Republic of the Congo v. Belgium( Judgment, )42(  انظر 

International Court of Justice )I.C.J.( Reports 2002, paras. 27, 51 and 52؛ واللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/( )الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 157 )االختصاص عىل جرائم الحرب
 Crawford, James, Brownlie‘s Principles of Public International Law )9th edition, و  docs/v1_rul_rule157(؛ 

.Oxford University Press, 2019(, p. 452

)43(  اتفاقيات جنيف من األوىل إىل الرابعة، املواد 49 و50 و129 و146، عىل التوايل.

 ICRC, Commentary of 2016 to article 49 )Penal sanctions( of the First Geneva Convention of 1949,  )44(

.paras. 2846 and 2863–2867

 Arrest Warrant of 11 April 2000 157؛ و القاعدة  العريف،  اإلنساني  الدويل  القانون  األحمر،  للصليب  الدولية  )45(  اللجنة 

.)Democratic Republic of the Congo v. Belgium( Judgment, I.C.J. Reports 2002, para. 46

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule157
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule157
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املالحقة القضائية وتسليم املجرمني

تعزِّز اتفاقيات جنيف األربع أيضاً احتماالت املساءلة عن جرائم الحرب يف النزاعات املسلحة الدولية، وذلك بالنصِّ 

َلت ذلك”، تسليم الجاني املزعوم إىل دولة طرف  ا باملالحقة القضائية أو، “إذا فضَّ عىل أن تقوم الدولة الطرف إمَّ

أخرى ذات اختصاص قضائي.)46( ويرَُتك خيار “املالحقة القضائية أو التسليم” للدولة التي تحتجز الجاني املزعوم، 

ف خيار املالحقة  كما يرُتك لها اختيار الدولة التي تسلِّم إليها الشخص عندما ترد إليها طلبات تسليم عديدة. وال يتوقَّ

)46(  اتفاقيات جنيف من األوىل إىل الرابعة، املواد 49 و50 و129 و146 عىل التوايل.

الحرب  العاملي عىل جرائم  القضائي   دراسة حالة  االختصاص 
الفنلندي القانون  بموجب 

تستطيع فنلندا، وفقاً لقانونها الوطني، ممارسة االختصاص القضائي العاملي عىل جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد 
اإلنسانية وجرائم الحرب والتعذيب.)أ( وال تتطلَّب التحقيقات واملالحقات القضائية يف فنلندا عىل هذه الجرائم الدولية 
التي يرتكبها مواطن أجنبي يف الخارج أن يكون املشتبه به حارضاً أو مقيماً يف األرايض الفنلندية. غري أنَّ املدعني العامني 
يأخذون هذا العنرص يف االعتبار من الناحية العملية قبل بدء املالحقة القضائية. وإذا كان املشتبه به مقيماً دائماً يف فنلندا 
وقت ارتكاب الجريمة أو يف بداية اإلجراءات القضائية، فإنه يُعاَمل بنفس الطريقة التي يُعاَمل بها املواطن الفنلندي: 

ونتيجة لذلك، فإنَّ السلطات الفنلندية لها اختصاص قضائي عىل األجانب فيما يتعلق بالجرائم املرتكبة يف الخارج.)ب(

وكانت أول مالحقة قضائية بموجب أحكام االختصاص القضائي العاملي الفنلندية قد استهدفت فرانسوا بازارامبا، وهو 
ق من الخلفية، وجدت سلطات الهجرة  مواطن رواندي وصل إىل فنلندا يف عام 2003 كطالب لجوء. وخالل عمليات التحقُّ
الفنلندية اسمه يف تقرير منظمة غري حكومية عن الجرائم الدولية املرتكبة يف رواندا يف عام 1994. واعتقلت السلطات 
الفنلندية بازارامبا يف نيسان/أبريل 2007. وطلبت رواندا تسليمه، ولكنَّ الطلب رُفض ألسباب تتعلق بمخاوف بشأن 
ه املدَّعي  ما إذا كان املشتبه يف ارتكابهم جرائم إبادة جماعية سيُحاَكمون محاكمة عادلة يف رواندا. ويف وقت الحق، وجَّ
العام الفنلندي إىل بازارامبا تهمة اإلبادة الجماعية و15 تهمة قتل فيما يتَّصل بأحداث عام 1994 يف رواندا. ويف تموز/

يوليه 2010، أدين فرانسوا بازارامبا وُحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة اإلبادة الجماعية والقتل.)ج(

ويف اآلونة األخرية، الحقت فنلندا قضائيًّا مواطننَي عراقيني وصال إىل فنلندا كطالبي لجوء. ويف تهم تتعلق بمشاركة 
أُدين الشقيقان بالقتل العمد بنية إرهابية و/أو بجرائم حرب  الشقيقني املزعومة يف مذبحة وقعت يف عام 2014، 
تستوجب تشديد العقوبة لقتل أشخاص يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف. ففي حزيران/يونيه 2014، أرُس 
ما يقدَّر بنحو 700 1 شاب أعزل ومعظمهم من املجنَّدين والجنود العراقيني الشيعة من قاعدة مخيَّم سبايكر العسكرية 
وُقتلوا عىل يد مقاتيل تنظيم داعش يف مذبحة يف تكريت )العراق(. وقدَّم فريق األمم املتحدة للتحقيق لتعزيز املساءلة عن 
الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )يونيتا( أدلة عىل املذبحة إىل السلطات الفنلندية. غري أنَّ 

محكمة الدائرة ومحكمة االستئناف رفضتا لوائح االتهام بسبب عدم كفاية األدلة املتعلقة بتورُّط املدَّعى عليهما.)د(

 Open Society Justice Initiative and TRIAL International, briefing paper. ”Universal Jurisdiction Law and )أ( 

Practice in Finland“ )February 2020(, p. 4 )https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/
.Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-Finland.pdf(

املرجع نفسه، الصفحة 12. )ب( 

 District Court of Itä-Uusimaa, press release, 11 June 2010, Judgment in a criminal case of genocide, )ج( 

Prosecutor Francois Bazaramba )R09/404( )www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/
.Finland/ Bazaramba_Press_Release_EN.pdf(

 European Network of National Contact Points in respect of persons responsible for genocide, crimes against )د( 

 humanity and war crimes and EUROJUST report, ”Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters for core
 international crimes and terrorism-related offences“ )The Hague, 2020(, p. 24 )www.eurojust.europa.eu/

.cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related(

https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-Finland.pdf
https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/Universal-Jurisdiction-Law-and-Practice-in-Finland.pdf
http://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Finland/ Bazaramba_Press_Release_EN.pdf
http://www.asser.nl/upload/documents/DomCLIC/Docs/NLP/Finland/ Bazaramba_Press_Release_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/ cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
http://www.eurojust.europa.eu/ cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
http://www.eurojust.europa.eu/ cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
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القضائية عىل رفض طلب التسليم)47( )كما هو الحال يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب 

الوطنية التي هي أكثر تقييداً، وقد وردت مناقشتها يف الفصل الخامس من هذه النميطة(.

وال يتطلب خيار املالحقة القضائية القيام فعالً بمالحقة قضائية يف جميع الحاالت، وإنما هو يقتيض أن تُعَرض 

القضية عىل سلطات النيابة العامة للنظر يف املالحقة القضائية بنفس الطريقة التي تنظر بها يف القضايا الجنائية 

األخرى. ويجوز للمدعني العامني أن يقرِّروا عدم املالحقة القضائية لعدم كفاية األدلة التي تكفل اإلدانة.

بموجب  اإلقليمية  الحدود  خارج  القضائي  باالختصاص  مقرتناً  التسليم”،  أو  القضائية  “باملالحقة  االلتزام  وهذا 

اتفاقيات جنيف، يكفل عدم وجود ثغرات يف املساءلة عن جرائم الحرب يف النزاعات املسلحة الدولية بموجب تلك 

االتفاقيات. فجرائم الحرب املرتكبة يف الخارج يجب دائماً القيام باملالحقة القضائية عليها أو تسليم الجاني املزعوم. 

وإذا ُرفض التسليم، أو لم يرد طلب تسليم، وجب عىل الدولة املحتجزة أن تتوىل املالحقة القضائية؛ وإذا كانت الدولة 

املحتجزة ال ترغب يف املالحقة القضائية، وجب عليها تسليم الجاني إذا تلقت طلباً صالحاً يف هذا الشأن.

ل الرتتيبات القانونية لتسليم املجرمني بني  ومن األمور التي تقيِّد ذلك عدم وجود أحكام يف اتفاقيات جنيف تسهِّ

ر إمكانية التسليم عىل ما إذا كانت القوانني الوطنية )لكل من الدولة الطالبة والدولة  ف توفُّ الدول األطراف. ويتوقَّ

متلقية الطلب( وأيُّ معاهدات لتسليم املجرمني )إن وجدت( تنصُّ عىل ذلك. ويف املمارسة العملية، كثرياً ما تُدَرج 
جرائم الحرب )وكذلك الجرائم الدولية األخرى( يف معاهدات تسليم املجرمني املربمة بني الدول.)48(

وثمة قيد آخر وهو أنَّ االلتزام “باملالحقة القضائية أو التسليم” املنصوص عليه يف اتفاقيات جنيف ال ينطبق إالَّ عىل 

جرائم الحرب يف النزاعات املسلحة الدولية. ومع ذلك، يقتيض القانون الدويل اإلنساني العريف أن تتعاون الدول يف 

إجراءات جرائم الحرب املتعلقة بجميع النزاعات املسلحة، بما فيها النزاعات غري الدولية.)49( وهذا يشمل إلزام الدول 

املحتِجزة بأن تنظر عىل النحو الواجب يف طلب التسليم، ويف حالة رفضه أن تقايض املتَّهم يف محاكمها.

وتفرض اتفاقية مناهضة التعذيب التزاماً “باملقاضاة أو التسليم“)50( يماثل يف نطاقه النطاق الوارد يف اتفاقيات 

ن أحكاماً تيرسِّ تسليم املجرمني، بحيث ال ترُتك مسألة التسليم ملا يمكن أن تقرِّره أيُّ قوانني  جنيف، كما أنها تتضمَّ

وطنية أو معاهدات لتسليم املجرمني. وهذه األحكام تسدُّ بعض الثغرات أو تتغلَّب عىل بعض القيود املوجودة يف 

القوانني الوطنية أو معاهدات تسليم املجرمني القائمة. وتشبه األحكام املتعلقة بتسليم املجرمني والواردة يف اتفاقية 
مناهضة التعذيب األحكام الواردة يف معظم االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب.)51(

ويف جوانب أخرى، ال يزال التسليم خاضعاً للقانون الوطني وقانون املعاهدات اللذين يرسيان عىل تسليم املجرمني، 

واللذين يمكن أن يشكِّال أيضاً حواجز أمام تسليم املجرمني، ويمكن أن تشمل هذه الحواجز القواعد املتعلقة بعدم 

تسليم املواطنني، والتجريم املزدوج، والتخصيص، واملحاكمة العادلة، والخطر املزدوج، وعدم األثر الرجعي، وعدم 
التمييز، وعدم اإلعادة القرسية، ومصالح العدالة والشواغل اإلنسانية.)52(

 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )Belgium v. Senegal(, Judgment, I.C.J.  )47(

.Reports 2012, paras. 89–95 )www.icj-cij.org/en/case/144/judgments(

)48(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 161، التعاون الدويل يف اإلجراءات الجنائية )“يوجد 

التسليم”(  معاهدات  بمقتىض  للتسليم  تخضع  الحرب  جرائم  أنَّ  مفاده  الوطني،  والقانون  التعاهدي  القانون  يف  املمارسة،  يف  انتظام 
.)https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule161(

)49(  املرجع نفسه.

)50(  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 7 )1(.

)51(  مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة، النميطة 2، اإلطار القانوني العاملي ملكافحة اإلرهاب، منهاج التدريب القانوني 

عىل مكافحة اإلرهاب )نيويورك، 2017(، الصفحتان 67 و68.

)52(  مكتب املخدرات والجريمة، النميطة 3، التعاون الدويل يف املسائل الجنائية املتعلقة بمكافحة اإلرهاب، برنامج التدريب القانوني 

عىل مكافحة اإلرهاب )نيويورك، 2012(، الصفحات 55-68؛ ومكتب املخدِّرات والجريمة، دليل التعاون الدويل يف املسائل الجنائية ملكافحة 
اإلرهاب )نيويورك، 2009(، الصفحات 87-67.

http://www.icj-cij.org/en/case/144/judgments
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استثناء الجريمة السياسية من التسليم

يسمح استثناء “الجريمة السياسية” يف القانون الوطني وبعض معاهدات تسليم املجرمني للدولة متلقية الطلب 

ل الدولة متلقية الطلب  برفض طلب التسليم عىل أساس الطابع السيايس للجريمة. وهو يهدف إىل ضمان عدم تدخُّ

يف نزاع سيايس داخيل يف الدولة الطالبة باالنحياز إىل جانب الحكومة، وحماية اللجوء السيايس. وهو ينطبق عادة عىل 

التي  الفتنة، ولكنه يمكن أن ينطبق أيضاً عىل الجرائم السياسية  س والتحريض عىل  جرائم مثل الخيانة والتجسُّ

تنطوي عىل أنواع معيَّنة من العنف.

وتنصُّ اتفاقية اإلبادة الجماعية عىل أالَّ تُعاِمل الدول األطراف اإلبادة الجماعية عىل أنها جريمة “سياسية” لغرض 

التسليم )املادة 7(. فالقضاء عىل جريمة اإلبادة الجماعية ينطوي عىل اعرتاف بأنه عىل الرغم من أنها قد تكون ذات 

دوافع سياسية أو تشكِّل جزءاً من نزاع سيايس، إالَّ أنها بشعة إىل درجة أنه ال يجب استثناؤها من التسليم ملجرَّد 

أنها قد يكون لها جانب سيايس.

وال يوجد حكم من هذا القبيل يف اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 أو يف اتفاقية مناهضة التعذيب. غري أنه من 

املقبول عىل نطاق واسع يف ممارسة الدول أنَّ جرائم الحرب)53( وغريها من الجرائم الدولية ال يمكن اعتبارها جرائم 

التسليم. كما أنَّ استبعاد االستثناء املتعلق بالجريمة السياسية كحاجز أمام تسليم  سياسية لغرض رفض طلب 
املجرمني هو عنرص مهم يف االتفاقيات والربوتوكوالت املعارصة ملكافحة اإلرهاب.)54(

أالَّ تسلِّم شخصاً أو تعيده بطريقة أخرى إىل بلد يوجد فيه خوف له ما يربِّره من تعرُّضه لالضطهاد أو خطر <  إحالة مرجعية يناقش الفصل الثاني من هذه النميطة مبدأ عدم اإلعادة القرسية، الذي يقتيض من الدول 

ع من تعرُّضه النتهاكات خطرية أخرى لحقوق اإلنسان. حقيقي ومتوقَّ

تبادل املساعدة يف املسائل الجنائية

)مثل  الجنائية  اإلجراءات  يف  املتبادلة  املساعدة  الدول  م  تقدِّ أن  عىل  رصاحة  األربع  جنيف  اتفاقيات  تنصُّ  ال 

الحصول عىل األدلة أو الشهود(. غري أنَّ هذا االلتزام موجود يف الربوتوكول اإلضايف األول لعام 1977 )املادة 88( 

وهو أيضاً جزء من القانون الدويل العريف فيما يتعلق بجرائم الحرب.)55( وتنصُّ اتفاقية مناهضة التعذيب عىل 

املتبادلة  املساعدة  اتفاقات  ذلك  تنصَّ عىل  أن  يمكن  كما  بالتعذيب،)56(  يتعلق  فيما  املساعدة  تقديم هذه  وجوب 
دة األطراف.)57( الثنائية أو املتعدِّ

القمع الوطني فيما يتَّصل باملحكمة الجنائية الدولية

أنشأ نظام روما األسايس لعام 1998 املحكمة الجنائية الدولية ذات االختصاص القضائي للمحاكمة عىل الجرائم 

القضائي  الً” لالختصاص  الدولية سيكون “مكمِّ الجنائية  أنَّ اختصاص املحكمة  النظام عىل  الدولية. ونصَّ ذلك 

ا غري راغبة يف االضطالع بالتحقيق  الجنائي الوطني )املادة 1( وأنَّ املحكمة لن تنظر يف قضية ما لم تكن الدولة حقًّ

الجنائية  اإلجراءات  يف  الدويل  التعاون   ،161 القاعدة  العريف،  اإلنساني  الدويل  القانون  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  )53(  انظر 

.)https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule161(

)54(  انظر املادة 11 من اتفاقية التفجريات اإلرهابية لعام 1997، واملادة 14 من اتفاقية تمويل اإلرهاب لعام 1999.

)55(  اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدويل اإلنساني العريف، القاعدة 161، التعاون الدويل يف اإلجراءات الجنائية.

)56(  اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 9.

الجماعية  اإلبادة  التحقيق يف جرائم  الدويل عىل  التعاون  اتفاقية  16-32( من مرشوع  )املواد  الثالث  الجزء  اعتماد  )57(  من شأن 

www.gov.si/ لة بشأن املساعدة املتبادلة )انظر والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب واملالحقة عليها قضائيًّا أن يفرض متطلبات مفصَّ
.)en/registries/projects/mla-initiative

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule161
http://www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative
http://www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative
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أو املقاضاة أو غري قادرة عىل ذلك )املادة 17 )1( )أ((. ومع أنَّ النظام األسايس ال ينصُّ عىل وجوب أن تسنَّ الدول 

األطراف قوانني أو تقوم بمالحقات قضائية عىل الصعيد الوطني فيما يتعلق بجرائمها الدولية، إالَّ أنَّ القيام بذلك 

أمر حكيم ومرغوب فيه ألنه يمكِّن الدول األطراف من القيام بما ييل:

الجرائم وتعريفها، وطرائق  قائمة  ييل:  بما  يتعلق  ما  الدولية، ومنها  بالجرائم  املتعلقة  القواعد  أحدث  	سنِّ  	• 	
املسؤولية، واالستثناءات من املسؤولية )مثل عدم وجود اختصاص قضائي عىل األطفال دون سنِّ 18 عاماً(، 

وعدم وجود قوانني للتقادم، والدفاعات )بما يف ذلك تقييد الدفاع بحجة االمتثال “ألوامر الرؤساء”(.

ل املسؤولية الرئيسية عن املالحقة القضائية عىل الجرائم الدولية، وإقامة العدل محليًّا، بحيث ال يكون  	تحمُّ 	• 	
من الرضوري للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس دورها التكمييل.

	تيسري التزامات محدَّدة بموجب النظام األسايس بالتعاون مع املحكمة الجنائية الدولية يف التحقيقات واعتقال  	• 	
املشتبه فيهم ونقلهم، وخلع حصانة الدولة، وإنفاذ األحكام.

القمع الدويل للجرائم الدولية  -2

باإلضافة إىل السبل الوطنية للمساءلة عن الجرائم الدولية، أنشأت الدول عدداً من آليات املساءلة الدولية. وال توجد 

الجنائية  واملحاكم  الدولية.  الجرائم  جميع  عىل  القضائية  للمالحقة  عاملي  قضائي  اختصاص  لها  دولية  محكمة 

نورمربغ  محكمتي  )مثل  محدَّدة  نزاعات  معالجة  عىل  األحيان  من  كثري  يف  تقترص  وهي  تاريخيًّا،  نادرة  الدولية 

محكمتني  األمن  مجلس  إنشاء  أو  الثانية،  العاملية  الحرب  خالل  املرتكبة  الجرائم  ملعالجة  ُشكِّلتا  اللتني  وطوكيو 

دوليتني بشأن النزاعني اللذين نشبا يف يوغوسالفيا السابقة ورواندا يف التسعينات(. ومع أنَّ املحكمة الجنائية الدولية 

هي هيئة دائمة، إالَّ أنَّ اختصاصها القضائي محدود من نواح مختلفة، كما هو مبنيَّ أدناه.

املحكمة الجنائية الدولية

بموجب نظام روما األسايس، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس االختصاص القضائي عىل جريمة اإلبادة 

الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجريمة العدوان)58( )املادة 5( املرتكبة بعد 1 تموز/يوليه 2002 

روما  نظام  بموجب  الرابعة  الجريمة  عىل  اختصاص  أيضاً  الدولية  الجنائية  للمحكمة   ،2018 تموز/يوليه   17 من  )58(  اعتباراً 

األسايس، أي جريمة العدوان، التي تتعلق بأفعال شخص “له وضع يمكِّنه فعالً من التحكم يف العمل السيايس أو العسكري للدولة أو من 
 15 الدولية عىل جريمة العدوان )انظر املادتني  توجيه هذا العمل”. وتنطبق قواعد إجرائية مختلفة بشأن اختصاص املحكمة الجنائية 

مكرراً و15 مكرراً ثانياً(.

النشاط

ادرس األسئلة التالية فيما يتعلق بقانونك الوطني:

هل أدمج بلدك الجرائم الدولية التي ُدرست هنا يف القانون الجنائي الوطني؟   ↙

)مثل  بلدك  أرايض  خارج  املرتكبة  الدولية  الجرائم  عىل  القضائي  االختصاص  ممارسة  معايري  هي  ↙   ما 

االختصاص القضائي الجنائي خارج اإلقليم(؟

↙   هل تختلف معايري االختصاص القضائي خارج حدود اإلقليم عىل الجرائم الدولية عن معايري االختصاص 

القضائي الجنائي خارج حدود اإلقليم عىل الجرائم املتصلة باإلرهاب؟ من أيِّ جانب؟
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املسبقة  الرشوط  وتشمل  اإلرهاب(.  )ومنها  األخرى  الجرائم  عىل  قضائيًّا  اختصاصاً  ال تملك  ولكنها   ،)11 )املادة 

الهامة املتعلقة باختصاص املحكمة الجنائية الدولية ما ييل:

 12 )املادة  للمحكمة  القضائي  االختصاص  تقبل  دولة  أو  طرف  دولة  إقليم  يف  وقعت  الجريمة  تكون  •  أن    

)2( )أ((؛

أن يكون املتهم من رعايا دولة طرف أو دولة تقبل االختصاص القضائي للمحكمة )املادة 12 )2( )ب((؛  •  

الجريمة  مكان  أو  املتَّهم  جنسية  عن  النظر  بغض  العام،  املدعي  إىل  حالة  األمن  مجلس  يحيل  •  أن    

)املادة 13 )ب((.

الدول األطراف. ويف الظروف  الدولية يعتمد يف املقام األول عىل موافقة  وهكذا، فإنَّ اختصاص املحكمة الجنائية 

العادية، ال يمكن للمحكمة أن تالحق قضائيًّا عىل الجرائم الدولية املرتكبة حرصاً داخل إقليم دولة غري طرف، ما لم 

يكن املتَّهم من رعايا دولة طرف أو ما لم يكن مجلس األمن قد أحال املسألة إىل املحكمة )وهي صالحية خاضعة 

لحقِّ النقض الذي تتمتَّع به كل دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية يف املجلس(.

ويمكن أن تستهل الدولة الطرف التحقيقات واملالحقات القضائية بإحالة حالة ما إىل املدعي العام للمحكمة الجنائية 

الدولية )املادتان 13 )أ( و14(؛ أو بمبارشة املدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه )املادتان 13 )ج( و15(، استناداً 

إىل معلومات واردة من مصادر موثوقة.

مبدأ التكامل

حتى يف الحاالت التي يكون فيها للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص من الناحية التقنية، لن تُقبل القضية إالَّ 

ا غري راغبة يف االضطالع  ق يف القضية أو تقايض فيها “حقًّ إذا كانت الدولة )ذات االختصاص القضائي( التي تحقِّ

بالتحقيق أو املقاضاة أو غري قادرة عىل ذلك” )املادة 17(. ويهدف مبدأ “التكامل” هذا إىل ضمان أن تكون نظم 

ل  تتدخَّ ولن  العدالة.  إىل  الدولية  الجرائم  مرتكبي  إحالة  عن  األول  املقام  يف  مسؤولة  الوطنية  الجنائية  العدالة 

املحكمة الجنائية الدولية إالَّ عندما تكون النظم القانونية الوطنية غري قادرة )بسبب نقص يف القدرات أو انهيار 

ذات  األخرى  العوامل  ومن  ف.  الترصُّ يف  الجريمة(  مرتكب  تحمي  )ألنها  راغبة  غري  أو  املحيل(  العدالة  نظام  يف 

بشكل  اإلجراءات  تجري  ال  عندما  أو  الوطنية،  اإلجراءات  يف  مربَّر  غري  ر  تأخُّ هناك  كان  إذا  ما  مسألة  الصلة 

مستقل ومحايد.

وباإلضافة إىل ذلك، يمكن إعالن عدم قبول قضية ما إذا لم تكن “عىل درجة كافية من الخطورة” تربِّر اتخاذ املحكمة 

الجنائية الدولية إجراًء آخر )املادة 17 )1( )د((، ألنَّ املحكمة ال تملك املوارد أو القدرة عىل املقاضاة عىل كل جريمة 

دولية تندرج ضمن نطاق اختصاصها القضائي يف جميع أنحاء العالم. وكسياسة عامة، يركِّز املدعي العام للمحكمة 

لون املسؤولية الكربى عن الجرائم املرتكبة. الجنائية الدولية عىل القضايا املتعلقة باألفراد الذين يتحمَّ

تعاون الدول مع املحكمة الجنائية الدولية

تعتمد املحكمة الجنائية الدولية عىل تعاون الدول األطراف، وينصُّ نظام روما األسايس عىل التزامات عامة ومحدَّدة 

واسعة النطاق بالتعاون واملساعدة القضائية يف اإلجراءات )املواد 86-102( وإنفاذ األحكام )املواد 107-103(. 

ويجوز ملجلس األمن أيضاً أن يطلب من الدول غري األطراف التعاون مع املحكمة.

الجنائية  للمحكمة  القضائية  املالحقات  جانب  إىل  الوطنية  القضائية  الواليات  أهمية  العام  املدعي  مكتب  وعزَّز 

العام اسرتاتيجية  املدعي  الغاية، اعتمد مكتب  لهذه  الجنائية”. وتحقيقاً  للعدالة  الدولية يف إطار “نظام تكمييل 

لوا ارتكاب  للتعاون مع الدول التي تتوىلَّ التحقيق واملالحقة القضائية فيما يتعلق باألفراد الذين ارتكبوا أو سهَّ
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اإلرهاب.)59(  جريمة  ومنها  الوطني،  القانون  بموجب  خطرية  جريمة  أو  األسايس  روما  نظام  بموجب  جرائم 

د أنواع املساعدة التي تشمل، يف جملة أمور،  ويحصل هذا التعاون عمالً باملادة 93 من النظام األسايس التي تحدِّ

أيِّ  استجواب  أو  املحكمة،  بهما  تقوم  اللذين  املحاكمة  أو  التحقيق  خالل  من  عليها  يُحَصل  التي  األدلة  تقديم 

شخص تحتجزه املحكمة.

وخالفاً للمثول أمام املحاكم الوطنية، حيث تظل بعض حصانات الدول ثابتة يف خدمة رؤساء الدول والحكومات 

وغريهم من كبار قادة الدول، فإنَّ الصفة الرسمية للفرد ال يُعتَدُّ بها أمام املحكمة الجنائية الدولية )املادة 27(. وكما 

العسكريني  القادة  مسؤولية  عىل  أيضاً  الدولية  الجنائية  املحكمة  تنصُّ  أدناه،  التفصيل  من  بمزيد  مناقشته  ترد 

وغريهم من الرؤساء )املادة 28( وتقيِّد نطاق أيِّ دفاع بحجة تنفيذ “أوامر الرؤساء” )املادة 33(.

 ICC, Office of the Prosecutor, ”Policy Paper on Case Selection and Prioritisation“, September 2016,  )59(

.para. 7 )www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_eng.pdf(

الدولية الجنائية  املحكمة  فيها  نظرت  التي  باإلرهاب  الصلة  ذات  أضواء  القضايا 

مايل

يف قضية املدعي العام ضد أحمد الفقي املهدي التي نظرت فيها املحكمة الجنائية الدولية، كان املدَّعى عليه عضواً 

يف جماعة أنصار الدين، وهي جماعة أدرجتها لجنة مجلس األمن املعنية بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط 

 .)2012(  2083 املجلس  بقرار  عمالً  إرهابيًّا  كياناً  باعتبارها  وكيانات  ومؤسسات  وجماعات  أفراد  من  بهما 

وتعلقت القضية بتدمري عدة أرضحة ومساجد تاريخية يف تمبكتو، بمايل، يف عام 2012. وأدانت املحكمة الجنائية 

الدولية السيد املهدي، باعتباره أحد املشاركني يف الجريمة، بارتكاب جريمة الحرب املتمثلة يف القيام عمداً بتوجيه 

2012، وُحكم  صة للعبادة يف حزيران/يونيه وتموز/يوليه  هجمات استهدفت املعالم التاريخية واملباني املخصَّ

عليه بالسجن ملدة تسع سنوات.

أوغندا

تعلقت قضية املدعي العام ضد دومينيك أونغوين التي نظرت فيها املحكمة الجنائية الدولية بقائد عسكري سابق 

اإلرهابية.)أ(  الكيانات  قائمة  يف  األفريقي  واالتحاد  أوغندا  أدرجتها  مسلحة  وهي جماعة  للمقاومة،  الرب  لجيش 

وأدانت الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية السيد أونغوين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 
دين داخليًّا والقتل العمد والتعذيب والعنف الجنيس وتجنيد األطفال.)ب( شملت هجمات عىل مخيَّمات املرشَّ

أفغانستان

يف آذار/مارس 2020، أذنت دائرة االستئناف باملحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام بمبارشة تحقيق يف مزاعم 

بشأن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ارتُكبت فيما يتعلق بالنزاع املسلح يف أفغانستان. وتعلَّق التحقيق بمزاعم 

بشأن جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ارتكبها أعضاء يف حركة طالبان والشبكة املنتسبة إليها، وهي شبكة 

حقاني، التي أدرجها مجلس األمن يف عداد التنظيمات اإلرهابية عمالً بالقرار 1988 )2001(. وتعلَّق التحقيق 

أيضاً بمزاعم بشأن جرائم حرب ارتُكبت تمثَّلت يف التعذيب واملعاملة القاسية، واالعتداءات عىل الكرامة الشخصية، 

واالغتصاب، وغري ذلك من أشكال العنف الجنيس التي ارتكبتها قوات الواليات املتحدة ضد محتجزين لهم صلة 

بالنزاع يُشتبه يف أنهم أعضاء يف حركة طالبان وتنظيم القاعدة أو يتعاونون معهما.

http://www.icc-cpi.int/itemsdocuments/20160915_otp-policy_case-selection_eng.pdf


سادسًا- الجرائم الدولية وجرائم اإلرهاب | 219

املحاكم الخاصة

يف بعض األحيان، أنشئت محاكم مختلطة خاصة ملعالجة جرائم وطنية أو دولية ارتُكبت يف سياق نزاعات محدَّدة، 

ومنها النزاعات التي نشبت يف كمبوديا وتيمور الرشقية وكوسوفو وسرياليون. كما شارك املجتمع الدويل يف إنشاء 

أو تيسري محكمتني للمقاضاة عىل فعلني إرهابيني خطريين، بموجب القانون الوطني: “تفجري لوكربي” الذي تمثل 

الحريري يف بريوت،  1988 وتفجري  يف تفجري طائرة تحطمت يف أحد شوارع مدينة لوكربي، بإسكتلندا، يف عام 

لبنان، يف عام 2005.

تفجري لوكربي ومحكمة إسكتلندية تبارش املقاضاة يف هولندا

من األمثلة املبكِّرة عىل مشاركة مجلس األمن يف مالحقات قضائية خاصة تتعلق باإلرهاب تفجري طائرة فوق مدينة 

لوكربي يف إسكتلندا يف عام 1988، مما أودى بحياة 270 شخصاً، معظمهم من مواطني الواليات املتحدة واململكة 

“األعمال  هذه  عن  املسؤولية  تحديد  يف  ليبيا  تعاون  عدم   )1992(  731 قراره  يف  األمن  مجلس  وأدان  املتحدة. 

اإلرهابية”.)60( وطالب املجلس يف قراره 748 )1992( ليبيا باالمتثال لطلبات من فرنسا واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة بتسليم املشتبه فيهم للمحاكمة الوطنية.)61(

ت بحقها يف محاكمة املشتبه فيهم بدالً من تسليمهم بموجب اتفاقية قمع األعمال غري املرشوعة  ومع أنَّ ليبيا احتجَّ

هة ضد سالمة الطريان املدني لعام 1971، أرصَّ مجلس األمن عىل تسليم املشتبه فيهم بسبب القلق بشأن تورُّط  املوجَّ

الدولة الليبية يف التفجري وخطر عدم إجراء محاكمة حقيقية يف ليبيا. وأيَّدت محكمة العدل الدولية طلب املجلس يف 

الرسمي يف قراره  الطابع  األمن  إليها بعد مفاوضات وأضفى عليها مجلس  ل  التوصُّ تمَّ  أوَّيل. وبعد تسوية  إجراء 

1192 )1998(، سلَّمت ليبيا شخصني مشتبه فيهما من أجل محاكمتهما أمام محكمة إسكتلندية تعقد جلساتها 
يف هولندا، وطبَّقت هذه املحكمة القانون الوطني إلدانة أحد املشتبه فيهما بقتل 270 شخصاً عمداً.)62(

)60(  قرار مجلس األمن 731 )1992(، الفقرتان 2 و3.

)61(  قرار مجلس األمن 748 )1992(، الفقرة 1، والفقرات 4-7 عىل التوايل.

 Her Majesty‘s Advocate v. Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi and Al Amin Khalifa Fhimah, High Court of  )62(

Justiciary at Camp Zeist, The Netherlands, Case No. 1475/99, 31 January 2001 )www.scotcourts.gov.uk/search-
.judgments/judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7(

نيجرييا

أنَّ  يُزَعم  بجرائم  يتعلق  فيما  نيجرييا،  يف  للوضع  أولية  دراسة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العامة  املدعية  أجرت 

أعضاء بوكو حرام ارتكبوها )انظر دراسة الحالة يف القسم ألف أعاله(.

 African Union Peace and Security Council, communique, Addis Ababa, 22 November 2011, PSC/PR/COMM. )أ( 

)CCXCIX(, para. 10 )www.peaceau.org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-
at-its299th-meeting-held-on-22-november-2011-adopted-the-following-decision-on-the-

.operationalization-of-the-au-led-regional-cooperation-initiative-against-the-lord-s-resistance-army-lra(

هذه  كتابة  وقت   .The Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15, Judgment of 4 February 2021 )ب( 

الوثيقة، كان الحكم الصادر ما يزال خاضعاً لالستئناف.

http://www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7
http://www.scotcourts.gov.uk/search-judgments/judgment?id=040987a6-8980-69d2-b500-ff0000d74aa7
http://www.peaceau.org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its299th-meeting-held-on-22-november-2011-adopted-the-following-decision-on-the-operationalization-of-the-au-led-regional-cooperation-initiative-against-the-lord-s-resist
http://www.peaceau.org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its299th-meeting-held-on-22-november-2011-adopted-the-following-decision-on-the-operationalization-of-the-au-led-regional-cooperation-initiative-against-the-lord-s-resist
http://www.peaceau.org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the-african-union-au-at-its299th-meeting-held-on-22-november-2011-adopted-the-following-decision-on-the-operationalization-of-the-au-led-regional-cooperation-initiative-against-the-lord-s-resist
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تفجري الحريري واملحكمة الخاصة بلبنان

يف  لبنان  يف  خة  مفخَّ بسيارة  ضخم  تفجري  عن  املسؤولون  العدالة  إىل  يُحال  لكي  بلبنان  الخاصة  املحكمة  أنشئت 

عام 2005 أسفر عن مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و21 شخصاً آخر. وقد أنشأها مجلس األمن يف 

أنَّ  ومع  إلنشائها.  ولبنان  املتحدة  األمم  بني  اتفاق  التصديق عىل  يف  اللبناني  الربملان  أن فشل  بعد  عام 2007،)63( 

املحكمة الخاصة تضمُّ خليطاً من القضاة اللبنانيني والدوليني، ويقع مقرُّها يف هولندا، إالَّ أنَّ اختصاصها القضائي 

يقترص عىل جريمة اإلرهاب بموجب القانون الوطني اللبناني،)64( وليس لها اختصاص فيما يتعلق بالجرائم الدولية 

عمل  بارتكاب  واحداً  املحكمة شخصاً  أدانت  غيابية،  محاكمة  وبعد   ،2020 ويف عام  الوطنية.  للحدود  العابرة  أو 

إرهابي، والتآمر الرتكاب عمل إرهابي، وقتل 22 شخصاً عمداً، ومحاولة قتل 226 شخصاً أُصيبوا بجروح.)65( وبرَّأت 

ق يف هجمات ذات صلة استهدفت سياسيني لبنانيني آخرين. املحكمة ثالثة من املتهمني اآلخرين. وال تزال املحكمة تحقِّ

آليات املساءلة الدولية األخرى

أنشأت الدول األعضاء يف األمم املتحدة آليات قضائية أخرى لإلسهام يف املساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون 

الدويل، وذلك بطرائق منها جمع األدلة وتحليلها وإعداد ملفات القضايا لتيسري املقاضاة الوطنية )وربما الدولية 

أو اإلقليمية( يف نهاية املطاف.

الجمهورية العربية السورية

يف عام 2016، أنشأت الجمعية العامة اآللية الدولية املحايدة واملستقلة للمساعدة يف التحقيق واملالحقة القضائية بشأن 

األشخاص املسؤولني عن الجرائم األشد خطورة وفق تصنيف القانون الدويل املرتكبة يف الجمهورية العربية السورية 

منذ آذار/مارس 2011. وكما يوحي اسمها، فإنَّ الغرض منها هو املساعدة يف التحقيق يف جرائم اإلبادة الجماعية 
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب املرتكبة يف الجمهورية العربية السورية ومالحقة مرتكبيها قضائيًّا.)66(

انتهاكات  عىل  األدلة  وتحليل  وتجميع وحفظ  استقاء  مهمة  أوَّالً  بها  أنيطت  فقد  )أ(  مزدوجة:  والية  اآللية  ولهذه 

ا من الجهات الفاعلة األخرى أو من خالل  القانون الدويل اإلنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان، وذلك إمَّ

املقابالت وشهادات الشهود والوثائق ومواد االستدالل الجنائي؛)67( و)ب( أنيطت بها مهمة إعداد ملفات القضايا 

وتبادل املعلومات وتيسري اإلجراءات الجنائية ضد الجناة املزعومني الذين يقع عليهم القدر األكرب من املسؤولية )بمن 

فيهم مسؤولون حكوميون( يف املحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية، التي لها أو قد تكون لها 
اختصاص قضائي بشأن هذه الجرائم.)68(

العراق

الدولة  ارتكبها تنظيم  التي  الجرائم  املساءلة عن  أجل تعزيز  للتحقيق من  املتحدة  األمم  األمن فريق  أنشأ مجلس 

السلطات  دعم  بغية  العراق،  بناء عىل طلب   ،)2017(  2379 بقراره  )داعش( عمالً  والشام  العراق  يف  اإلسالمية 

)63(  قرار مجلس األمن 1757 )2007(.

)64(  املرجع نفسه، املرفق، الضميمة، النظام األسايس للمحكمة الخاصة بلبنان، املادة 2 )أ(.

 )2020 آب/أغسطس   18(  )STL-11-01/T/TC( الحكم،  وآخرين،  عياش  ضد  العام  املدعي  بلبنان،  الخاصة  )65(  املحكمة 

.)https://www.stl-tsl.org/ar(

)66(  قرار الجمعية العامة 248/71.

األشخاص  بشأن  التحقيق  يف  للمساعدة  ومستقلة  محايدة  دولية  آلية  بإنشاء  القايض  القرار  تنفيذ  عن  العام  األمني  )67(  تقرير 

املسؤولني عن الجرائم األشد خطورة بموجب القانون الدويل املرتكبة يف الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 ومالحقتهم 
قضائيًّا )A/71/755، املرفق(.

)68(  املرجع نفسه.

https://www.stl-tsl.org/ar
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العراقية يف محاسبة تنظيم داعش عىل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية.)69( ويعمل فريق 

التحقيق بالتعاون والتشاور مع العراق.)70( وعىل غرار اآللية املتعلقة بسوريا، ينصبُّ تركيز العمل التحقيقي لفريق 

التحقيق عىل األشخاص الذين يتحملون القدر األكرب من املسؤولية عن الفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية 

)داعش(، بمن فيهم أولئك الذين أمروا بارتكاب تلك الجرائم. وتركِّز مهام فريق التحقيق عىل ما ييل:

	جمع طائفة واسعة من األدلة القائمة عىل الوثائق والشهادات التي يُحصل عليها من السلطات الوطنية العراقية  	• 	
والحكومات الوطنية ومجموعات الضحايا والشهود وهيئات املجتمع املدني واملنظمات الدولية واإلقليمية.

جمع وتحليل مواد اإلثبات هذه. 	• 	

إجراء تحقيقات ميدانية للحصول عىل أدلة مادية وأدلة مستمدة من التحاليل الجنائية ومن شهادات الشهود. 	• 	

حفظ األدلة وتخزينها. 	• 	

	إعداد ملفات تحليلية شاملة لدعم اإلجراءات الوطنية يف العراق ويف دول أعضاء أخرى.)71( وكمثال عىل ذلك، يرسَّ  	• 	
فريق التحقيق املالحقة القضائية يف فنلندا عىل جرائم الحرب التي ارتكبها يف عام 2014 شخصان ينتميان إىل 

تنظيم داعش متَّهمان باملشاركة يف مذبحة “معسكر سبايكر”، التي أودت بحياة 700 1 سجني عسكري.)72(

االختصاص القضائي اإلقليمي واملالحقة القضائية

لم تُنشئ املنظمات اإلقليمية بعُد أيَّ محاكم جنائية. وتقرتح معاهدة االتحاد األفريقي لعام 2014، التي لم تدخل 

النفاذ بعُد، منح “االختصاص الجنائي الدويل” ملحكمة إقليمية جرى إصالحها تابعة لالتحاد األفريقي.)73(  حيز 

ُوضع  وقد  اإلرهاب.  ومنها  والدولية،  الوطنية  عرب  الجرائم  من  مجموعة  يف  النظر  اختصاص  للمحكمة  وسيكون 

نموذج ملا يشكِّل جريمة اإلرهاب )املادة 28 ز( عىل شاكلة ما ورد يف اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع ومكافحة 

اإلرهاب لعام 1999.)74( ويُقرتح أن تُعَرض القضايا عىل املحكمة من ِقبل الدول األطراف األفريقية؛ وجمعية االتحاد 

ص لها؛ واملدَّعي العام؛ واألفراد األفارقة املعتمدين  األفريقي وبرملانه ومجلسه للسالم واألمن وأجهزته األخرى املرخَّ

أو املنظمات غري الحكومية األفريقية املعتمدة )املادتان 15 و16(.

 جيم-  االعتبارات االسرتاتيجية والعملية ملقاضاة أعضاء الجماعات اإلرهابية 
عىل الجرائم الدولية التي ارتكبوها

إنَّ الجرائم الدولية وجرائم اإلرهاب، وخاصة عندما تُرتَكب يف سياق نزاع مسلح أو عنف واسع االنتشار، يمكن أن 

ا.  جدًّ داً  معقَّ أمراً  قضائيًّا  مرتكبيها  ومالحقة  فيها  التحقيق  تجعل  التي  املشرتكة  الخصائص  بعض  لها  تكون 

)69(  استجابة لطلب العراق بشأن الحصول عىل مساعدة دولية لضمان محاسبة أعضاء تنظيم داعش عىل جرائمهم يف العراق؛ انظر 

S/2017/710، املرفق.

)70(  التقرير األول للمستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة عن الجرائم املرتكبة من جانب 

داعش/تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )S/2018/1031، الفقرات 17-8(.

)71(  املرجع نفسه، الفقرة 30.

)72(  التقرير العارش لألمني العام عن التهديد الذي يُشّكله تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( للسالم واألمن الدوليني 

)S/2020/95، الفقرة 70(.

املرفق   ،2014 لعام  اإلنسان  وحقوق  للعدل  األفريقية  للمحكمة  األسايس  النظام  بروتوكول  بتعديل  املتعلق  )73(  الربوتوكول 

https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_(
.)protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_a.pdf

)74(  اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ملنع ومكافحة اإلرهاب لعام 1999 )اعتُمدت يف 14 تموز/يوليه 1999، ودخلت حيز النفاذ يف 

6 كانون األول/ديسمرب 2002( )األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 2219، الرقم 179(.

https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_a.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/36398-treaty-0045_-_protocol_on_amendments_to_the_protocol_on_the_statute_of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_a.pdf
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واالهتمام بهذه التحديات املشرتكة أمر أسايس للتمكني من املقاضاة عىل السلوك باعتباره من الجرائم الدولية أو 

الجرائم اإلرهابية. ومن هذه املجاالت ما ييل:

	قد تَرتكب الجرائَم أعداد كبرية من املجرمني املنظَّمني يف تنظيمات هيكلية؛ ويمكن أن يكون هناك وراء من  	• 	
يرتكبون العنف مبارشة جهاز من القادة العسكريني أو السياسيني واملنظِّمني واملموِّلني واملجنِّدين واملساعدين 

املتورِّطني  سوى  العدالة  إىل  تقدِّم  ال  القضائية  واملالحقة  للتحقيق  اسرتاتيجية  أيُّ  وستكون  واملحرِّضني. 

ة من حيث العدالة والردع. مبارشة يف تنفيذ هجمات محدَّدة مقرصِّ

	ليست خطورة الجرائم ناجمة عن األفعال األساسية فحسب، بل أيضاً عن أركان سياقية، كأن تكون مثالً  	• 	
الصلة  أو  اإلنسانية،  الجرائم ضد  املدنيني يف حالة  السكان  أو منهجي ضد  النطاق  من هجوم واسع  جزءاً 

بالنزاع املسلح يف حالة جرائم الحرب، أو النية الخاصة لتدمري جماعة يف حالة اإلبادة الجماعية، أو الغرض 

اإلرهابي املتمثل يف تخويف السكان أو إكراه حكومة أو منظمة دولية يف حالة اإلرهاب.

الضحايا  بينهم  املساعدة والدعم والعدالة، ومن  إىل  الضحايا  	يف كثري من األحيان، قد يحتاج عدد كبري من  	• 	
املستضعفون بصفة خاصة، مثل ضحايا العنف الجنيس واألطفال الضحايا.

	يمكن أن تكون األدلة عىل الجرائم املرتكبة وعىل تورُّط أشخاص محدَّدين فيها موجودة يف مناطق النزاع أو يف  	• 	
قني الجنائيني الوصول إليها. واليات قضائية أجنبية، وقد يصعب عىل املحقِّ

ريبة  مواطن  تنطوي عىل  أن  يمكن  كما  ومكلفة،  القضائية طويلة  واملالحقات  التحقيقات  تكون  أن  	يمكن  	• 	
صة. يف الفقه القضائي وتتطلب خربة وموارد متخصِّ

	يمكن أن تكون الجرائم املرتكبة مرتبطة بنزاعات طائفية سياسية أو إثنية أو دينية طويلة األمد، أو بظروف  	• 	
هيكلية أخرى تفيض إىل العنف، وتتطلب حلوالً سياسية ومصالحة باإلضافة إىل العدالة.

الدولية  الجرائم  بني  املشرتكة  الخصائص  بهذه  مرتبطة   - وعملية  قانونية  مسائل  عدة  التايل  القسم  ويستكشف 

قني واملدَّعني العامني والقضاة وصانعي السياسات يف مجال العدالة الجنائية أن  والجرائم اإلرهابية - ينبغي للمحقِّ

يضعوها يف اعتبارهم عند التصدي للحاالت التي يمكن أن تشكِّل فيها الجرائم التي يرتكبها اإلرهابيون جرائم دولية 

هة. أساسية أيضاً. وهي تشمل بعض املزايا أو املساوئ املتعلقة بالنظر يف أنواع مختلفة من التهم املوجَّ

الجرائم الدولية باعتبارها “جرائم نظام”  -1

تختلف الجرائم الدولية، وال سيما جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، عن العديد من الجرائم العادية 

من حيث كونها عموماً من الحجم الذي يجعل ارتكابها يتطلب درجة من التنظيم أو النظام. “تتَّسم جرائم النظام … 

ذين ووجود ترتيبات يف بناء الجريمة وتنفيذها تجعل من العسري إثبات  عموماً بتقسيم العمل بني املخطِّطني واملنفِّ

الصلة بني هذين املستويني. … وتؤثِّر الجرائم عادة عىل أعداد كبرية من الضحايا، ومسائل الحجم والسياق هذه هي 
التي تجعل التحقيقات أكثر صعوبة من الناحية اللوجستية”.)75(

التي يرتكبها  الجرائم  النظام”، وهي  تتَّسم بخصائص “جرائم  أيضاً  السياقات، هناك جرائم أخرى  ويف بعض 

أعضاء الجماعات اإلرهابية، وال سيما عندما تمارس الجماعة سيطرتها عىل األرايض والسكان، أو عندما تُرتَكب 

ذ كجزء من سياسة تنظيمية ملهاجمة مجموعة مستهدفة. ويف هذه الحاالت،  يف سياق نزاع مسلح، أو عندما تنفَّ

)نيويورك وجنيف،  املقاضاة  مبادرات  الرصاع:  بعد  ما  لدول  القانون  أدوات سيادة  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  األمم  )75(  مفوضية 

.)https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsar.pdf( 11 الصفحة ،)2006

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsar.pdf
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هذا  يراعي خصائص  القضائية  واملالحقات  التحقيقات  بشأن  اسرتاتيجي  نهج  البلدان  لدى  يكون  أن  املهم  من 

النوع من اإلجرام.

وتضع اتفاقيات وبروتوكوالت مكافحة اإلرهاب يف االعتبار أنَّ أعمال اإلرهاب ال يرتكبها يف الغالب أفراد من تلقاء 

أنفسهم، بل ترتكبها مجموعات من األشخاص الذين يضطلعون بأدوار مختلفة يف ارتكاب الجرائم. ولذلك، فإنها 

تقتيض من الدول األعضاء أن تكفل عدم االكتفاء بتقديم مرتكبي أعمال اإلرهاب املبارشين إىل العدالة، بل أن تقدِّم 

ه آخرين الرتكاب جريمة”، أو “يساهم كرشيك”، أو “يساهم بأيِّ طريقة أخرى يف قيام  أيضاً كلَّ من “ينظِّم أو يوجِّ

تمويل  فإنَّ  ذلك،  عىل  وعالوة  أكثر…”.)76(  أو  جريمة  بارتكاب  مشرتك،  بقصد  يعملون  األشخاص،  من  مجموعة 

اإلرهاب هو نوع خاص من الدعم التحضريي لإلرهاب الذي هو مجرَّم بصورة خاصة، حتى وإن لم يحدث عمل 

الرشكات  )مثل  االعتبارية  الكيانات  عىل  املسؤولية  تُلقي  عهداً  األحدث  االتفاقيات  بعض  أنَّ  كما  فعالً.  إرهابي 

أو املنظمات غري الحكومية(، باإلضافة إىل األشخاص الطبيعيني.

لون القدر األكرب من املسؤولية   2-  املالحقات القضائية التي تركِّز عىل من يتحمَّ
و“طرائق تحميل املسؤولية” عن الجرائم الدولية

اسرتاتيجية املقاضاة

وليس  املسؤولية،  من  األكرب  القدر  لون  يتحمَّ من  مقاضاة  النظام،  جرائم  لطبيعة  التصدي  أجل  من  املهم،  من 

مرؤوسيهم فحسب. ويسعى مرتكبو الجرائم الدولية وأعمال اإلرهاب يف كثري من األحيان إىل تربير جرائمهم بحجج 

عقائدية. ولذلك، يمكن القول إنَّ أهداف املالحقة القضائية عىل تلك الجرائم ينبغي أن تكون أوسع من مجازاة أولئك 

الذين ارتكبوا الجرائم ماديًّا. فإدانة الجرائم الدولية وردعها يكونان أكثر فعالية عندما يحاَسب أيضاً املسؤولون عن 

صياغة السياسات واالسرتاتيجيات التي أدت إىل ارتكاب الجرائم.)77( غري أنه قد يكون من الصعب أحياناً الحصول 

عىل أدلة كافية إلثبات مسؤولية كبار القادة، وقد يتطلب القيام بذلك بذل جهود كبرية.

وقد تختلف اسرتاتيجيات االدعاء بني املحاكم الوطنية والدولية. فبينما قد تسعى املالحقات القضائية الوطنية إىل 

لون القدر األكرب من  محاسبة أكرب عدد ممكن من الجناة، تركِّز املحكمة الجنائية الدولية عىل املسؤولني الذين يتحمَّ

الجرائم  جميع  عىل  املقاضاة  تستطيع  ال  الدولية  الجنائية  املحكمة  ألنَّ  وذلك  الدولية.)78(  الجرائم  عن  املسؤولية 

لون القدر األكرب  الدولية، ولذلك فهي تستخدم مواردها املحدودة عىل أفضل وجه ملعاقبة وردع املسؤولني الذين يتحمَّ

من املسؤولية.

طرائق تحميل املسؤولية

يف القانون الجنائي الدويل، يُعترَب القانون املتعلق بما يسمى “طرائق تحميل املسؤولية” أداة مهمة لضمان إمكانية 

الجرائم  املسؤولية عن  الدنيا  الدرجة  ذين من  املنفِّ الذين هم خارج نطاق  تحميل مجموعة واسعة من األشخاص 

الدولية، وال سيما أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية أو لديهم غري ذلك من املسؤوليات العليا.

 ،2149 املجلد  املعاهدات،  مجموعة  املتحدة،  )األمم   )3(  2 املادة  بالقنابل،  اإلرهابية  الهجمات  لقمع  الدولية  االتفاقية   )76(  انظر 

الرقم 37517(.

)77(  مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الرصاع: مبادرات املقاضاة )2006(، الصفحة 7 

.)https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsar.pdf(

https://www.icc-cpi.int/Publications/(  )1(  34 البند  العام،  املدعي  مكتب  الئحة  الدولية،  الجنائية  )78(  املحكمة 

.)Regulations-of-the-Office-of-the-Prosecutor-Arabic.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsar.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Regulations-of-the-Office-of-the-Prosecutor-Arabic.pdf
https://www.icc-cpi.int/Publications/Regulations-of-the-Office-of-the-Prosecutor-Arabic.pdf
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العريف،  الدويل  والقانون  صة  املخصَّ الدولية  واملحاكم  الدولية  الجنائية  املحكمة  القانوني بني  املجال  هذا  ويختلف 

ولكن من املفيد توضيح بعض املفاهيم األساسية استناداً إىل نظام روما األسايس الذي يعرتف بنوعني من املسؤولية 

الجنائية: املسؤولية الفردية املبارشة؛ ومسؤولية القيادة أو املسؤولية العليا.

فبموجب املادة 25 )3( )أ( من النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز تحميل شخص املسؤولية املبارشة 

ذون فعالً جريمة بصفة  باعتباره رئيساً. ويمكن أن يُلقى هذا النوع من املسؤولية ليس عىل األشخاص الذين ينفِّ

الجريمة  ارتكاب  بزمام  يُمسكون  الذين  األشخاص  بل وكذلك عىل  آخر فحسب،  باالشرتاك مع شخص  أو  فردية 

أو عدم ارتكابها وبكيفية ارتكابها، عىل الرغم من عدم تورُّطهم جسديًّا يف ارتكابها.

ويمكن أن تُلَقى املسؤولية الثانوية عىل األشخاص الذين يأمرون بارتكاب جريمة أو يُغرون بذلك أو يحثُّون عليه 

ون ارتكاب جريمة أو يقدِّمون العون يف ذلك أو يساعدون يف ذلك بطريقة  25 )3( )ب((، أو الذين ييرسِّ )املادة 

أخرى )املادة 25 )3( )ج((، أو يساهمون عمداً بأيِّ طريقة أخرى يف قيام جماعة من األشخاص، يعملون بقصد 

مشرتك، بارتكاب الجريمة )املادة 25 )3( )د((.

كما يمكن اعتبار الرؤساء العسكريني أو املدنيني مسؤولني جنائيًّا عن عدم منع الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم 

أو املعاقبة عليها من خالل مبدأ القيادة أو املسؤولية العليا. وتميِّز املادة 28 من نظام روما األسايس بني مسؤولية: 

)أ( القادة العسكريني، أو أولئك الذين يقومون فعالً بأعمال القادة العسكريني، و)ب( الرؤساء الذين ال يندرجون 
ضمن الفئة املذكورة يف )أ(، وهم يمكن أن يشملوا القادة املدنيني. وعىل النقيض من املسؤولية الفردية املبارشة، تنبع 

التي  السيطرة  سلطات  إىل  بالنظر  الرؤساء  يتحملها  التي  املسؤولية  من  العليا  املسؤولية  أو  القيادة  مسؤولية 
يمارسونها عىل مرؤوسيهم.)79(

وتربط مسؤولية القيادة أو املسؤولية العليا القائد بالجرائم التي يرتكبها أعضاء تلك الجماعة دون الحاجة إىل 

إثبات تورُّط القائد تورُّطاً مبارشاً أو شخصيًّا يف هذه الجرائم أو التخطيط لها.)80( فعىل سبيل املثال، يمكن أن 

يكون القائد العسكري مسؤوالً عندما يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، أنَّ مرؤوسيه يرتكبون جرائم دولية أو هم 

عىل وشك ارتكابها، ولكنه “لم يتَّخذ… جميع التدابري الالزمة واملعقولة يف حدود سلطته ملنع أو قمع ارتكاب هذه 

الجرائم”.)81( وهذه الطريقة أوسع من غريها من طرائق تحميل املسؤولية، بما فيها تلك التي يمكن أن تنطبق 

املسؤولية  من  دة  متعدِّ مستويات  الستهداف  وسيلة  أيضاً  ر  توفِّ أن  يمكن  وهي  الوطنية.  اإلرهابية  الجرائم  عىل 

داخل سلسلة واحدة من السلطة أو القيادة.)82( ويظل املرؤوسون عادة مسؤولني عن جرائمهم حتى لو تصرَّفوا 
بناء عىل أوامر الرؤساء.)83(

للقضية. وهو  دة  املحدَّ الوقائع  إىل  القيادة  تطبيق مسؤولية  يستند  أن  يجب  اإلرهابية،  بالجماعات  يتعلق  وفيما 

السلطة  نوع  الجماعة  أعضاء  عىل  خاللها  من  القادُة  يمارس  قيادة  سلسلُة  للجماعة  كانت  إذا  ما  عىل  ف  يتوقَّ

ف استخدام هذه الطريقة يف املالحقات القضائية الوطنية عىل ما إذا كانت قد أُدرجت  ره.)84( ويتوقَّ املطلوب توفُّ

يف القانون الوطني، مثلما فعلت دول كثرية يف قوانينها الجنائية وكتيباتها العسكرية.

.ICC, The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, para. 172 )www.icc-cpi.int/car/bemba( انظر  )79(

.Mettraux, Guénaël, The Law of Command Responsibility )Oxford University Press, 2009(, p. 117  )80(

املتعلق بالرؤساء املدنيني هو إىل حد ما أقل رصامة )نظام روما األسايس،  ‘2’؛ واالختبار  28 )أ(  املادة   )81(  نظام روما األسايس، 

املادة 28 )ب((.

)82(  نظام روما األسايس، املادة 28 )ب(.

)83(  املرجع نفسه، املادة 33.

.Mettraux, The Law of Command Responsibility, pp. 114–115  )84(

http://www.icc-cpi.int/car/bemba
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قون واملدَّعون العامون الذين يسعون إلثبات الجرائم الدولية مدركني للحاجة إىل جمع األدلة  يجب أن يكون املحقِّ

إلثبات ما ييل دون أيِّ مجال للشك:

الفعل األسايس، ومن ذلك مثالً القتل العمد والتعذيب واالغتصاب. 	• 	

	األركان السياقية لجريمة الحرب أو الجريمة ضد اإلنسانية أو عمل اإلبادة الجماعية )كما نوقش يف القسم ألف  	• 	
أعاله(.

“طريقة تحميل املسؤولية”. 	• 	

األركان الذهنية )وهي تشمل أيَّ أركان نية خاصة(. 	• 	

وفيما يتعلق باملشتبه فيهم من الرتب العليا، من الرضوري جمع األدلة التي يمكن أن تساعد يف إثبات مسؤولية من 

هوها أو تسامحوا مع مرؤوسيهم الذين ارتكبوها ولم يمنعوهم من ارتكابها. وهذا يمكن  أمروا بتلك األفعال أو وجَّ

أن يشمل املعلومات التي تشري إىل وجود سلسلة قيادة أو تسلسل هرمي، أو إجراءات اإلبالغ أو االتصاالت داخل 

جماعة ما أو األدلة عىل قدرة املشتبه فيه عىل إصدار أوامر وعىل االعتماد عىل تلك األوامر.

استخدام املعلومات التي يجمعها الجيش كدليل  -4

بغية التمكني من املالحقة القضائية الناجحة عىل الجرائم التي يرتكبها أعضاء الجماعات اإلرهابية، ومنها الجرائم 

الدولية، من الرضوري أكثر فأكثر جمع املعلومات ومعالجتها وحفظها ومشاطرتها يف البيئات الصعبة التي تشهد 

نزاعاً أو خرجت من نزاع، وفقاً للقانون الوطني والدويل ذي الصلة. ويف بعض الحاالت االستثنائية التي قد ال يتمكَّن 

فيها املوظفون املدنيون املعنيون بإنفاذ القانون من التحقيق يف الجرائم املتَّصلة باإلرهاب بسبب النزاعات الجارية، 

قد يضطلع األفراد العسكريون الذين هم يف الخطوط األمامية بصورة استثنائية بمهام تُسنَد يف العادة إىل موظفي 

النشاط  

نزاعاً  اإلرهابية،  الجماعات  عداد  في  زرقاستان  حكومة  تصنِّفها  التي  “سين”،  المسلحة  الجماعة  تخوض 

مسلحاً من نوع حرب العصابات مع جيش زرقاستان في المنطقة الجنوبية الجبلية الفقيرة من البلد.

قرويًّا   30 واعتقلت  الجنوبية،  المنطقة  في  قرية  “سين”  الجماعة  من  عناصر  دخلت  أشهر،  ثالثة  وقبل 

وسائل  على  بياناً  “سين”  الجماعة  زعيم  أصدر  اإلعدام،  حكم  تنفيذ  وعقب  موجزة.  بإجراءات  وأعدمتهم 

ة لتعاون القرية مع الجيش. التواصل االجتماعي ذكر فيه أنَّ عمليات القتل هي العقوبة المستحقَّ

وفي وقت الحق، ألقي القبض على زعيم الجماعة “سين” في مخبأ بعيد يبدو أنه كان مختفياً فيه لمدة سنة 

على األقل.

الثالثين. وهي  البلد زرقاستان مساءلة زعيم الجماعة “سين” على مقتل القرويين  وتريد المدعية العامة في 

عاء إلثبات مسؤولية زعيم الجماعة عن عمليات القتل  إليها باألركان التي سيحتاجها االدِّ تطلب منك أن تشير 

بموجب )أ( القانون الجنائي الدولي، و)ب( الجرائم اإلرهابية و)ج( القانون الجنائي العام.

افترض أنَّ البلد زرقاستان قد أدرج في قانونه الوطني الجرائم وطرائق تحميل المسؤولية المنصوص عليها 

في نظام روما األساسي وأنَّ جرائم اإلرهاب وغيرها من أحكام القانون الجنائي في زرقاستان مماثلة لما هي 

عليه في بلدك.
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إنفاذ القانون، مثل جمع مصادر املعلومات التي قد تكون لها قيمة إثباتية عند استخدامها يف مراحل الحقة ملبارشة 

التحقيقات واملالحقات القضائية.

ل من ظهر للتصدي يف ساحة الهجوم  ويمكن أن تنشأ إمكانية جمع األدلة، عىل سبيل املثال، عندما يكون الجيش أوَّ

اإلرهابي، أو أثناء مهمة عسكرية تهدف إىل جمع املعلومات االستخبارية أو أثناء القيام بمراقبة روتينية. وقد يُطَلب 

من األفراد العسكريني تأمني موقع والتحرِّي فيه، أو حفظ أشياء مادية ووسمها بعالمات أو استجواب أشخاص 

وفقاً  الصحيح،  النحو  عىل  ومشاطرتها  واملعلومات  املواد  جمع  عدم  يؤدي  وقد  بالهجوم.  معرفة  لديهم  أنَّ  يبدو 

لسيادة القانون وحقوق اإلنسان، إىل إفساد التحقيقات واملالحقات الجنائية الالحقة، ألنَّ قيمتها كدليل قد تتعرَّض 

للتشويه أو اإلتالف قبل أن يتسنى وصول موظفي العدالة الجنائية املدنيني إىل عني املكان )هذا إذا كانوا قادرين عىل 

الحضور أصالً(.

التي قامت بجمعها وإدارتها وحفظها  التالية يف “املبادئ التوجيهية لتيسري استخدام املعلومات  وترد التوصيات 

ومشاطرتها القوات العسكرية وقبولها كأدلة أمام املحاكم الجنائية الوطنية من أجل محاكمة الجرائم اإلرهابية” 

)“املبادئ التوجيهية لألدلة العسكرية”(:

	ينبغي منح الجيش إذناً قانونيًّا وطنيًّا واضحاً للمساعدة يف جمع املعلومات التي قد تكون فيما بعد ذات صلة  	• 	
بالتحقيق واملالحقة القضائية، وإمساك تلك املعلومات وحفظها ومشاطرتها.

	يجب عىل األفراد العسكريني احرتام القانون الدويل، بما يف ذلك مبدأ السيادة، والقانون الدويل لحقوق اإلنسان  	• 	
والقانون اإلنساني الدويل، عند جمع املعلومات التي يمكن استخدامها كدليل يف املحكمة.

	يُعترب التعاون والتنسيق بني الوكاالت فيما بني الجهات العسكرية واملدنية الفاعلة يف مجال إنفاذ القانون  	• 	
املحكمة  يف  مقبول  كدليل  استخدامها  يمكن  التي  املعلومات  جمع  لتيسري  حاسماً  أمراً  العامني  واملدعني 

وتحديدها وحفظها ومشاطرتها.

ر التدريب عىل املهارات لألفراد العسكريني املكلفني بجمع املعلومات وتحديدها والتعامل  	ينبغي للدول أن توفِّ 	• 	
معها وحفظها ومشاطرتها، وال سيما فيما يتعلق بإجراء مقابالت حساسة مع الضحايا والشهود، بطريقة 

تراعي الفوارق بني الجنسني وتراعي األطفال، وذلك ملنع إعادة إيذائهم.

لحقوق  الدويل  والقانون  القانون  لسيادة  نحو موافق  فيهم واحتجازهم عىل  املشتبه  اعتقال  ذ  يُنفَّ أن  	يجب  	• 	
اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل. وهذا يشمل حظر التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة )املعلومات التي 

بتوفري  وااللتزام  الجنائية(،  اإلجراءات  يف  مقبولة  أية حال، غري  األساليب ستكون، عىل  بهذه  عليها  يُحَصل 

ظروف احتجاز مالئمة وبإتاحة إمكانية الحصول عىل محام.

بجمع  املتعلقة  اإلجراءات  جميع  بشأن  العسكرية  القوات  إلرشاد  نموذجية  تشغيل  إجراءات  وضع  	ينبغي  	• 	
وحفظ وتبادل مختلف أنواع مصادر املعلومات، بما فيها، يف جملة أمور، املواد الرقمية والبيانات البيومرتية.

	ينبغي لألفراد العسكريني أن يقيِّموا، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، أفضل السبل الحرتام مبادئ تسلسل  	• 	
العهدة يف جمع مصادر املعلومات التي يمكن استخدامها الحقاً كدليل وتحديدها والتعامل معها وحفظها 

ومشاطرتها.
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مثلما أكَّد مجلس األمن، فإنَّ “أعمال العنف الجنيس والجنساني يف حاالت النزاع يمكن أن تكون جزءاً من األهداف 

االسرتاتيجية لبعض األطراف يف النزاعات املسلحة وكعنرص من الفكر األيديولوجي الذي تؤمن به وأسلوباً تكتيكيًّا 

تنهجه، بما فيها الجماعات املسلحة غري التابعة للدول املدرجة باعتبارها جماعات إرهابية…”.)85( وقد أُثبت يف عدد 

من تقارير األمم املتحدة أنَّ هذا النوع من العنف تقوم به جماعات إرهابية، من بينها تنظيم الدولة اإلسالمية يف 

العراق والشام )داعش( وجماعة بوكو حرام وحركة الشباب وأنصار الدين وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي 
وجبهة النرصة.)86(

وتشمل األشكال الفظيعة املوثَّقة من العنف الجنيس والجنساني االغتصاب وغريه من أشكال االعتداء الجنيس عىل 

القرسي، واالسرتقاق  األطفال  ذلك زواج  بما يف  القرسي،  والزواج  والفتيان؛  الرجال  والفتيات، وكذلك عىل  النساء 

جنساني،  أساس  عىل  قتل  لعمليات  ضحايا  النساء  وقعت  كما  القرسي.  واإلجهاض  القرسي  والحمل  الجنيس، 

وتعرَّضن للعنف لعدم امتثالهن لألدوار الجنسانية التمييزية، وأُجربن عىل العمل كدروع برشية أو لتفجري قنابل. 

الذي تمارسه الجماعات اإلرهابية، وهو ما وردت  السياقات، يرتبط هذا السلوك باالتجار باألشخاص  ويف بعض 
مناقشته يف الفصل الخامس من هذه النميطة واملتعلق بالجريمة املنظمة عرب الوطنية.)87(

ويمكن أن يشكِّل العنف الجنيس والجنساني الذي يمارسه أعضاء الجماعات اإلرهابية جرائم حرب أو جرائم ضد 

الواقع، ملا كانت معظم ترشيعات مكافحة اإلرهاب ال تجرِّم جرائم العنف  إبادة جماعية. ويف  اإلنسانية أو أعمال 

الجنيس والجنساني، فإنَّ املالحقة القضائية عىل تلك الجرائم باعتبارها جرائم دولية قد تكون أفضل سبيل ملساءلة 

الجناة. ومن ثمَّ، فقد دعا األمنُي العام، يف تقريره عن املرأة والسالم واألمن لعام 2017، نُُظم العدالة الوطنية إىل 

التحقيق يف تلك الجرائم واملالحقة عليها قضائيًّا:

وعالوة عىل ذلك، عند مقاضاة أفراد الجماعات اإلرهابية والجماعات املتطرفة العنيفة عىل الجرائم اإلرهابية، يجب 

النظر يف الطابع الجنساني للجرائم املرتكبة ويف كامل نصوص القانون الجنائي الدويل، بما يف ذلك الجرائم املرتكبة 
ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة الجماعية، ويجب أالَّ تقترص مقاضاتهم عىل الجرائم اإلرهابية فحسب.)88(

العنف الجنيس والجنساني باعتباره جريمة إبادة جماعية

منع  إىل  تهدف  تدابري  الجماعية فرض  اإلبادة  اتفاقية  الثانية من  املادة  الوارد يف  الجماعية  اإلبادة  تعريف  يشمل 

ته املحكمة الجنائية الدولية لرواندا يف قضية املدعي العام ضد أكاييسو عىل  الوالدات داخل مجموعة ما، وهو ما فرسَّ

تلك  ويف  الزواج.)89(  وحظر  الجنسني  بني  والفصل  القرسي  النسل  وتحديد  والتعقيم  الجنيس  التشويه  يشمل  أنه 

القضية، أقرَّت املحكمة بأنَّ االغتصاب والعنف الجنيس هما من أفعال اإلبادة الجماعية.

ومثلما نوقش يف القسم ألف أعاله، خلصت لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية إىل 

أنَّ الجرائم الجنسية والجنسانية هي من بني أعمال اإلبادة الجماعية األساسية التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية 

)داعش( ضد األيزيديني.

)85(  قرار مجلس األمن 2467 )2019(، الفقرة 28.

 S/2017/249و S/2016/361/Rev.1و S/2015/203 ،86(  انظر تقارير األمني العام عن العنف الجنيس املتصل بالنزاعات(

.S/2018/250و

)87(  انظر قرارات مجلس األمن 2195 )2014( و2331 )2016( و2388 )2017(.

)S/2017/861  )88، الفقرة 61.

 ICTR, Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Chamber, Case No. ICTR-96-4-T, T.Ch.I, Judgment 89(  انظر(

.of 2 September 1998, para. 507
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العنف الجنيس والجنساني باعتباره جريمة حرب

تنصُّ املادة 8 من نظام روما األسايس عىل أنَّ الجرائم الجنسية والجنسانية التي تشكِّل أفعاالً أساسية لجرائم الحرب 

أيَّ شكل  أو  القرسي  التعقيم  أو  القرسي  الحمل  أو  البغاء  اإلكراه عىل  أو  الجنيس  االستعباد  أو  االغتصاب  تشمل 

آخر من أشكال العنف الجنيس األخرى التي تشكِّل انتهاكاً خطرياً للمادة 3 املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األربع.

العنف الجنيس والجنساني باعتباره جريمة ضد اإلنسانية

أساسية  أفعاالً  التي تشكِّل  الجنسية والجنسانية  الجرائم  عالوة عىل ذلك، وبموجب نظام روما األسايس، تشمل 

للجرائم ضد اإلنسانية جرائم االغتصاب أو االستعباد الجنيس أو اإلكراه عىل البغاء أو الحمل القرسي أو التعقيم 

)ز((.   )1(  7 )املادة  الخطورة  من  الدرجة  هذه  مثل  الجنيس عىل  العنف  أشكال  من  آخر  أيَّ شكل  أو  القرسي 

وتشمل األشكال األخرى من الجرائم ضد اإلنسانية التي قد تُرتَكب باستخدام العنف الجنيس أو الجنساني جرائم 

األفعال  أو  )ح((   )1(  7 )املادة  االضطهاد  أو  )و((   )1(  7 )املادة  التعذيب  أو  )أ((   )1(  7 )املادة  العمد  القتل 

7 )1( )ه((. وقد  أو السجن )املادة  7 )1( )ج((  أو االسرتقاق )املادة  7 )1( )ك((  الالإنسانية األخرى )املادة 

خلصت لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية إىل أنَّ الجرائم الجنسية والجنسانية 

والتي  األيزيديني  ضد  )داعش(  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ارتكبها  التي  اإلنسانية  ضد  للجرائم  أسايس  فعل  هي 

نوقشت يف القسم ألف-3 أعاله.

ارتكبه  الذي  والجنساني  الجنسي  العنف  على  القضائية  النشاط  المالحقة 
إرهابية أعضاء جماعات 

مثلما ذكر مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان:

عام  منذ  مريعة،  وبأشكال  واسع  نطاق  على  والبنات  النساء  معاملة  تسيء  حرام  بوكو  جماعة    “ظلت 

وتغيير  القسري  والحمل  القسري  والزواج  الجنسي  والعنف  الجنسي  االستعباد  ذلك  في  بما   ،2009

الديانة القسري. وتبرِّر الجماعة هذه الممارسات من منطلق مفهومها لدور النساء والبنات في المجتمع. 

وأعلن تشيكاو، في رسالة فيديو أعلنت فيها بوكو حرام مسؤوليتها عن اختطاف البنات في تشيبوك... 

المختطفات  البنات  أمره’. وتحدَّث في رسالة أخرى عن  ذ  له، وسأنفِّ ِملك  ببيعهن، فهنَّ  أمرني  ‘الله  أنَّ 
‘سبايا’”.)أ( باعتبارهن 

ناقش ما يلي:

الجنسي  العنف  في  متورِّط  حرام  بوكو  جماعة  في  عضو  بها  يُتََّهم  أن  يمكن  التي  الجرائم  هي  	ما  		↙

االختصاص  متطلبات  استيفاء  افتراض  )على  بلدك  قوانين  بموجب  أعاله  المذكور  والجنساني 

القضائي(؟

	ما هي المزايا والعيوب المحتملة لمقاضاة مشتبه فيه استناداً إلى تهم تتعلق بارتكابه جرائم دولية أو  		↙

تهم تتعلق بارتكابه جرائم إرهابية أو تهم تتعلق بارتكابه جرائم عادية مثل االختطاف واالغتصاب؟

العدالة  لتدابير  الجنسانية  األبعاد  عن  كتيِّب  المعنون  المكتب  كتيِّب  في  التفصيل  من  بمزيد  األسئلة  هذه  مناقشة  ترد  مالحظة: 
الجنائية في مجال التصدِّي لإلرهاب )2019(.

)أ( انظر A/HRC/30/67، الفقرة 38.
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اختيار التُّهم واملالحقة القضائية الرتاكمية عىل جرائم اإلرهاب والجرائم الدولية  -6

عندما يُشتبَه يف ارتكاب شخص جرائم إرهابية وجرائم دولية، ويجرِّم القانون الوطني الجرائم الدولية، قد يكون 

ا عىل الجرائم اإلرهابية أو الجرائم الدولية أو كلتيهما معاً. بإمكان املدَّعني العامني توجيه تهم إمَّ

وينبغي لهم عند اتخاذ هذا القرار مراعاة ما ييل:

	األدلة املتاحة إلثبات أركان جريمة معيَّنة، ومن ذلك ما إذا كان يمكن إثبات األركان السياقية للجرائم الدولية،  	• 	
مثل وجود نزاع مسلح، أو وجود هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان املدنيني فيما يتعلق بالجرائم 

ضد اإلنسانية. كذلك، فإنَّ األركان السياقية لجرائم إرهابية معيَّنة )مثل وجود نيَّة محدَّدة لتخويف السكان 

أو إجبار حكومة أو منظمة دولية( قد تطرح تحدياتها اإلثباتية والقانونية الخاصة بها.

مكافحة  اتفاقيات  بموجب  املجرَّمة  واألفعال  الدولية  للجرائم  دوليًّا  واملقبولة  نسبيًّا  الواضحة  	التعاريف  	• 	
اإلرهاب، وما يرتبط بها من فقه قضائي، مقارنة بالتعاريف املتباينة أو الغامضة للجرائم اإلرهابية األخرى 

بموجب القانون الوطني، والريبة املحتملة يف تفسريها؛

	أهمية االعرتاف - رمزيًّا وعمليًّا )من خالل تشديد العقوبات( - بالخطورة الكاملة للجرائم املرتكبة والرضر  	• 	
املتصلة  الجرائم  إثبات بعض  السهولة  من  أكرب  بقدر  يمكن  بينما  الصدد،  هذا  بالضحايا. ويف  يلحق  الذي 

باإلرهاب، كاالنتماء إىل جماعة إرهابية أو دعم جماعة إرهابية أو السفر ألغراض إرهابية، إالَّ أنَّ هذه الجرائم 

ضد  جريمة  أو  حرب  جريمة  باعتبارهما  االغتصاب  أو  العمد  القتل  قبيل  من  تهم  خطورة  إىل  تفتقر  قد 

اإلنسانية. واألهم من ذلك هو أنها قد ال تعكس عىل نحو كاف الرضر الذي يلحق بالضحايا واملجتمع الوطني 

والدويل، وبالتايل فإنها قد تقرصِّ يف التنديد بالسلوك املعني ووصمه أو يف حماية حقوق الضحايا.

	النطاق األوسع ملساءلة املشتبه فيهم الرفيعي املستوى عىل الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم، الذي تتيحه  	• 	
بعض “طرائق تحميل املسؤولية” بموجب القانون الجنائي الدويل )وال سيما مبدأ مسؤولية القيادة وعدم 

ر الجرائم اإلرهابية مزاياها الخاصة يف  تقييد الدفاع بحجة تنفيذ أوامر الرؤساء(. ويف الوقت نفسه، قد توفِّ

السفر  أو  اإلرهاب  بتمويل  يتعلق  فيما  الحال  )كما هو  نطاقاً  أوسع  التي هي  التحضريية  املسؤولية  إثبات 

أو الدعم أو الجرائم املختلفة املتصلة بالتنظيمات اإلرهابية(.

ر سبل انتصاف للضحايا بحيث يمكن ربطها تحديداً بالجرائم الدولية أو باإلرهاب، بما يف ذلك الحق يف  	توفُّ 	• 	
معرفة الحقيقة والعدالة والجرب )بما يف ذلك التعويض(، واألهداف الجماعية األوسع نطاقاً املتمثلة يف عدم 

التكرار واملصالحة، بما يف ذلك من خالل آليات وعمليات العدالة االنتقالية.

	أيِّ مزايا أو قيود من حيث االختصاص القضائي فيما يتعلق بالجرائم املختلفة، مع مراعاة أنَّ الجرائم الدولية  	• 	
حيث  من  أكثر  محدودة  أحياناً  تكون  قد  اإلرهابية  الجرائم  أنَّ  حني  يف  عامليًّا،  قضائيًّا  اختصاصاً  تجتذب 

االختصاص القضائي )سواء بموجب اتفاقيات مكافحة اإلرهاب أو بموجب القانون الوطني(.

	االختالفات املحتملة بني األدوات املتاحة للتعاون الدويل يف املسائل الجنائية، تبعاً ملا إذا كان األفراد متََّهمني  	• 	
باإلرهاب أو بجرائم دولية، بما يف ذلك ما يتعلق بتبادل املعلومات، والتعاون يف مجال إنفاذ القانون، واملساعدة 

املتبادلة، وتسليم املجرمني.

َعى عليه عدة مرات بتهم  	مبدأ عدم جواز املحاكمة عىل ذات الجرم مرتني، الذي يحدُّ من إمكانية مقاضاة املدَّ 	• 	
أمام املالحقات القضائية الرتاكمية ألنَّ  تتعلق بنفس األفعال، عىل الرغم من أنَّ هذا لن يكون عموماً عائقاً 

الجرائم الدولية وجرائم اإلرهاب تنزع إىل أن تكون لها أركان متباينة.
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الدويل لحقوق اإلنسان  القانون  	االتِّساق يف استخدام الجرائم اإلرهابية، بناء عىل وقائع حاالت محدَّدة، مع  	• 	
والقانون اإلنساني الدويل.

أيِّ آثار موردية وخربة مقارنة يف املالحقة القضائية عىل جرائم معيَّنة. 	• 	

ويمكن أن يتيح توجيه تهم عىل جرائم اإلرهاب والجرائم الدولية معاً، حيثما أمكن، مزايا كبرية، كما لوحظ يف دراسة 

تتعلق بمقاضاة املقاتلني اإلرهابيني األجانب يف البلدان األوروبية:

“أثبتت بعض الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي من قبُل أنَّ من املمكن املالحقة القضائية الرتاكمية للمقاتلني 

اإلرهابيني األجانب وإحالتهم إىل العدالة عىل كلتا املجموعتني من األفعال اإلجرامية - الجرائم الدولية األساسية 

عىل  القضائية  باملالحقة  تقرتن  التي  اإلرهاب  جرائم  عىل  القضائية  فاملالحقة  باإلرهاب.  املتعلقة  والجرائم 

األفعال التي هي جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو غريها من األفعال اإلجرامية 

العدالة للضحايا،  املزيد من  ر  الكاملة، وتوفِّ الجنائية  املسؤولية  الجناة  ق مزايا عديدة وتضمن تحميل  تحقِّ

. وباإلضافة إىل ذلك، ال ينطبق قانون التقادم عىل الجرائم الدولية األساسية، ويمكن  وتسفر عن أحكام أشدَّ
تحميل الجناة املسؤولية عن هذه الجرائم بعد عقود من الزمن”.)90(

القسم ألف أعاله( مزايا املالحقة القضائية الرتاكمية. ففي تلك  الحالة يف  الكريم )انظر دراسة  وتبنيِّ قضية عبد 

تتعلق  وجريمة  حرب  وجريمة  باإلرهاب  تتعلق  جريمة  بارتكاب  اتهامات  األملان  العامون  املدَّعون  ه  وجَّ القضية، 

بحيازة أسلحة بصورة غري مرشوعة.

لت فئة من الجرائم عىل  وسواء جرت املالحقة القضائية عىل جرائم اإلرهاب والجرائم الدولية بشكل تراكمي، أو ُفضِّ

صني يف  قني واملدَّعني العامني املتخصِّ األخرى، ينبغي للدول األعضاء إنشاء آليات لضمان التعاون الوثيق بني املحقِّ

صني يف القانون الجنائي الدويل. قضايا اإلرهاب واملتخصِّ

 European Network of contact points in respect of persons responsible for genocide, crimes against  )90(

 humanity and war crimes and EUROJUST, Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters for core
international crimes and terrorism-related offences )2020(, p. 5 )www.eurojust.europa.eu/

.cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related(

األدوات  

مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الرصاع، مبادرات املقاضاة )نيويورك 
وجنيف، 2006(

.)https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsar.pdf( 

بجمعها  قامت  التي  املعلومات  استخدام  لتيسري  التوجيهية  املبادئ  اإلرهاب،  مكافحة  للجنة  التنفيذية  املديرية 
وإدارتها وحفظها ومشاطرتها القوات العسكرية وقبولها كأدلة أمام املحاكم الجنائية الوطنية من أجل محاكمة 

الجرائم اإلرهابية )"املبادئ التوجيهية لألدلة العسكرية"( )2019( 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/CTED/Battlefield_Evidence_Arabic_(

.)v3.pdf

مكتب املخدرات والجريمة، كتيِّب عن األبعاد الجنسانية لتدابري العدالة الجنائية يف مجال التصدي لإلرهاب )فيينا، 
)2019

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_(
.)Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf

http://www.eurojust.europa.eu/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
http://www.eurojust.europa.eu/cumulative-prosecution-foreign-terrorist-fighters-core-international-crimes-and-terrorism-related
https://www.unodc.org/documents/terrorism/CTED/Battlefield_Evidence_Arabic_v3.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/CTED/Battlefield_Evidence_Arabic_v3.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/GENDER/19-01527_HB_Gender_Criminal_Justice_A_ebook.pdf
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أسئلة للتقييم الذاتي

اذكر ركنني من أركان جريمة اإلبادة الجماعية.  -1

ما هي أركان جريمة الحرب املتمثلة يف بث الرعب يف صفوف املدنيني؟ ما الذي يميِّز هذه الجريمة عن الجرائم   -2

املتصلة باإلرهاب؟

اذكر أركان الجرائم ضد اإلنسانية.  -3

ارشح االختصاص القضائي العاملي عىل جرائم الحرب بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949.  -4

ارشح املتطلبات التي ينبغي استيفاؤها لكي تمارس املحكمة الجنائية الدولية اختصاصها عىل الجرائم التي   -5

يرتكبها أعضاء الجماعات اإلرهابية.

الجماعات  أعضاء  يرتكبها  التي  الجرائم  عىل  القضائية  باملالحقة  النظام”  “جرائم  مفهوم  يتَّصل  كيف   -6

اإلرهابية؟

صف الفرق بني تحميل املسؤولية عن إصدار أمر بارتكاب جريمة بموجب املادة 25 من نظام روما األسايس   -7

للمحكمة الجنائية الدولية ومسؤولية الرؤساء العسكريني أو املدنيني بموجب املادة 28 من نظام روما األسايس.

اذكر ثالث توصيات تتعلق بدور الجيش يف تأمني األدلة عىل الجرائم الدولية وجرائم اإلرهاب.  -8

ملاذا يكتيس القانون الجنائي الدويل أهمية خاصة يف الجهود الرامية إىل مساءلة أعضاء الجماعات اإلرهابية   -9

عىل جرائم العنف الجنيس والجنساني؟

اذكر ثالث مزايا للمالحقة القضائية الرتاكمية عىل جرائم اإلرهاب والجريمة الدولية.  -10

املالحقة  ألغراض  وتبادلها  واستخدامها  األدلة  جمع  بشأن  أبوجا  توصيات  اإلرهاب،  ملكافحة  العاملي  املنتدى 
القضائية الجنائية للمشتبه يف ارتكابهم أعماالً إرهابية 

.)https://www.thegctf.org/DesktopModules/(

الربوتوكول الدويل للتحقيق يف جرائم العنف الجنيس يف حاالت النزاع وتوثيقها 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/(

.)attachment_data/file/376603/low_res_PSVI_Protocol_FULL-ara.pdf

 European Network of contact points in respect of persons responsible for genocide, crimes
 against humanity and war crimes )the Genocide Network( and the European Union Agency
 for Criminal Justice Cooperation )EUROJUST( report, ”Cumulative Prosecution of Foreign
 Terrorist Fighters for Core International Crimes and Terrorism-Related Offences“, May
2020 )www.eurojust.europa.eu/sites/default/ files/Partners/Genocide/2020-05_Report-

.)on-cumulative-prosecution-of-FTFs_EN.PDF

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376603/low_res_PSVI_Protocol_FULL-ara.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376603/low_res_PSVI_Protocol_FULL-ara.pdf
file:///C:/Users/Slimane/Desktop/UNJOB/21-02317/(www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-2/index.html
file:///C:/Users/Slimane/Desktop/UNJOB/21-02317/(www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-2/index.html
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