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 ملخص:

ْْرهاْبمجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْاْلْْقراراْتْْالمجالْالمحجوزْللدولةْفيْضوءهذهْالدراسةَْْْْبَحَثتْ 
حيثْأصبحْالفكرْالمعاصرْيتداولْالعديدْمنْالمفاهيمْذاتْاألبعادْوالمدلوالتْْْ؛فيْضوءْالقانونْالدولي

رهابْْمجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْالْْالمجالْالمحجوزْللدولةْفيْضوءْقراراْتولعلْمنْأهمهاْْْْ،المتعددة
الةْفيْظلْْهذهْالحْْإلىحيثْتمْالتطرقْْْْ؛بالسلمْواألمنْالدوليينْْالتصالهانظًراْْْْيفيْمجالْالقانونْالدول

ْوجودْتهديداتْوأضرارْمدمرةْومخاطرْجّديةْعلىْالنسان.
ْْْْ؛استنتاجاْتعدةْْْْإلىوقدْتوصلتْهذهْالدراسةْْ مجلسْاألمنْالمتعلقةْبمكافحةْْْْقراراْتْْأثرأهمهاْأنَّ

خصوًصاْفيْْْ،القانونْالدوليْْنْالمواضيعْالمهمةْوالمعقدةْفيفيْضوءْالقانونْالدوليْيعتبرْْمرهابْْال
ْظلْالتطوراتْالمتسارعةْوالتقلباتْالتيْتشهدهاْالساحةْالدوليةْوالتيْترتبطْبهذاْالموضوعْ.

 الكلمات المفتاحية:

ْمجلسْاألمن،ْالمجالْالمحجوز،ْالّدولة،ْالرهاب.
Abstract : 

       This study examined the researved area for the state based on Security 

Council resolutions related to combating terrorism in international law. 

Contemporary thought has come to circulate many concepts of multiple 

dimensions and implications, and perhaps most importantly of the reserved area 

for the state; Security Council resolutions related to combating terrorism in 

international law by connecting to international peace and security. This situation 
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 was addressed for presence of threats, devastating damage and serious dangers to 

humans. This study reached several conclusions, likewise, the impact of Security 

Council resolutions related to combating terrorism in international law is one of 

the important and complex issues in international law, particularly the rapid 

developments and fluctuations in the international arena that are related to. 

Key words: 

Security Council, Reserved area, Country, Terrorism. 

 مقدمة: 
عدْالدوليْللجريمةْالرهابيةْفيْتالشيْالتمييزْالتقليديْبينْالرهابْالداخليْوالرهابْْالبْ ساهمْْ

اْللسلمْواألمنْوينتهكْْعملْإرهابيْيشكلْتهديدًْالدولي،ْبعدماْاعتبرتْقراراتْمجلسْاألمنْالحديثةْأنْأيْ
قارنةْْمكافحةْالرهاب،ْأصبحْمنْالممكنْالملذلكْوبعدْإنشاءْمجلسْاألمنْلجنةْلْْ؛االقواعدْالدولية،ْوتطبيقًْ

بسببْالتزامْالدولْبتقديمْتقاريرْدورية2001ْْْْبينْالتشريعاتْالوطنيةْفيْمواجهتهاْلإلرهابْابتداءْمنْعامْْ
ْْ)لجنةْمكافْْإلى ْاألمنْرقم ْقرارْمجلس ْبموجب ْالمشكلة ْالرهاب ْفيْْْْ(1373حة 2001ْْسبتمبر28ْْْْالصادر

ومكافحتها،ْوقدْتبّينْفيْالتقاريرْالتيْقدمتهاْْْْبشأنْتجريمْاألفعالْالرهابيةالذيْتضمنْتحديدْماْقامتْبهْْ
لسرقةْوغيرها،ْْدولةْواجهتْالرهابْكجريمةْعادية،ْمثلْالقتلْوالتالفْوا86ْْأن2004ْْْْالدولْفيْسنةْْ

ذاْْوهك؛ْْفقدْاعتمدتْتشريعاتْتلكْالدولْعلىْعنصرْالضررْفيْالجريمةْدونْاالهتمامْبتكييفهاْبالرهاْب
تعتبرْالمواجهةْالوطنيةْلإلرهابْعبرْالجرائمْْْْ-القانونْالدوليْلمكافحةْالرهابْْْْوعلىْضوءْتطورْْ-

تجاهْالدولْلتكييفْتشريعاتهاْالوطنيةْبماْيتناسبْْاْْإلْى،ْاألمرْالذيْأدىْْ؛ْبااللتزاماتْالدوليالعاديةْإخالالًْ
ْالرهاب،ْوقدْْ ْمكافحة ْمجال ْفي ْالدولي ْالقانون ْقواعد ْالموجودةْْالتكييفْْذاهْْأثرمع ْالوطنية ْالتشريعات ْْ؛على

 تشريعاتْأخرىْ.ْإلىبلْتعدتهْْ؛إذْقامتْالدولْبإصدارْتشريعاتْجديدةْالْتتعلقْبالقانونْالجنائيْفحسْب

فيالحظْتطورْملحوظْفيْمجالْالتعريفْباألعمالْْْْ؛اْعلىْمستوىْقراراتْمجلسْاألمنْالدوليأمَّْ
،ْأصدرْبعدْهذا2001ْْمنْسبتمبر11ْْْْتلكْاألعمالْقبلْْْْيْبإدانةالرهابية،ْفبعدْأنْكانْالمجلسْيكتْف

(ْالذيْلمْيتضمنْأيْتعريف2001ْْ)1373ْْالتاريخْقراراتْمتعددةْلمكافحةْالرهابْالدوليْأهمهاْقرارْْ
اْبيانْالجريمةْالرهابية،ْإالْأنهْاقتصرْعلىْتحديدْالذيْحددْنسبيًْْْ(2004)1566ْْرهابْبخالفْقرارْْلإل

 لرهابْدونْتقديمْتعريفْمحددْلإلرهابْالدوليْ.خصائصْأعمالْا

فقدْشهدتْْْ؛أمَّاْالمسألةْالثانيةْفتتعلقْباستمرارْالمكافحةْبالرغمْمنْتعثرْتعريفْالرهابْالدولي
تشريعاتْالوطنيةْمنْجهةْوتحقيقْتعاونْوثيقْبينْالدولْمنْاْارتكزْعلىْالاْنوعيًْمكافحةْالرهابْتطورًْ
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حصلْتفاعلْبينْالقانونْالدوليْوالتشريعاتْالوطنيةْمنْتطبيقاتهْأنْتوسعْْْْجهةْثانية،ْوفيْهذاْالشأن
اْبعدْلدوليْفيْفرضْالتزاماتْعلىْالدولْلمكافحةْالرهابْوتحديدْوسائلْهذاْالتعاون،ْخصوًصْالقانونْا
،ْلذلكْ(ْمنْمجلسْاألمنْوالقراراتْالالحقةْعنه2001)1373ْْوصدورْقرار2001ْْْْْْسبتمبر11ْْهجماتْْ

 حدة.وَْبالنموذجْاألوروبيْالذيْقيدْالمجتمعاتْاألوروبيةْبقواعدْقانونيةْمْ ْْأثرقانونْالدوليْتالنْقيلْإ

التدابيرْالتيْتتخذهاْالدولْفيْمواجهةْتهديداتْالرهابْأصبحتْمحلْرقابةْأمامْاللجانْالتيْْْْإنَّْ
 الْالمحجوزْللدولة.لمجاْلأنشأهاْمجلسْاألمنْلذلكْاعتبرتْقراراتْمجلسْاألمنْالحديثةْمنْالبعضْتجاوزًْ

ْموضوعْالرهابْموضوعْقديمْحديث،ْذوْجْو تتمثلْفيْأنَّ ْأهميةْهذاْالموضوعْ انبْمتداخلةْإنَّ
ْالجْو ْالقانونيةومعقدةْتتضاربْفيه ْالسياسيةْبالقواعد دراساتْمستمرةْْْْإلىوبالتاليْيظلْفيْحاجةْدائمةْْْْ؛انب

ْبتدخلْمجلسْاألمنْ.ْْارتباطهيْظلْودقيقة،ْلكيْيتمْإرساءْقواعدْقانونيةْصلبةْخصوًصاْف
بجديْد ليسْ الرهابْ ْ أنَّ المعاصرةْْوبماْ الّدوليةْ الممارساتْ كثافةْْْْ؛فيْ الشأنْ هذاْ فيْ الجديدْ ْ فإنَّ

ْالتدخالتْمنْطرفْمجلسْاألمنْبشكلْغيرْمسبوقْ.
ْْومماْزادْفيْتعقيدْموضوعْتدخلْمجلسْاألمنْبذريعةْالرهابْفيْالّدولْهوْغيابْنظامْقانونْي

ْْأبرزْتْوْْ،صعوبةْضبطْهذهْالفكرةْْإلىالظاهرة،ْممَّاْأدىْْلهذهْْْْمنّظم باينْاآلراءْالفقهيةْبشأنها،ْوعليهْفإنَّ
ْدراسةْبخصوصْهذاْالموضوعْتصبْفيْهذاْالباب.

المْوْْسباْبواأل هذاْ لدارسةْ دفعتناْ فيالتيْ بعضهاْ إيجازْ يمكنْ الرهابْْْْضوعْ غموضْمصطلحْ
ىْذلكْللمباحةْوغيرْالمباحةْوفًقاْلقواعدْالقانونْالّدولي،ْوترتبْعوتداخلهْمعْالعديدْمنْاألفعالْاألخرىْا

فجوةْعميقةْأحدثهاْبينْمؤيدْومعارضْلتدخالتْمجلسْاألمنْفيْالّدولْوتجاوزْالمجالْالمحجوزْبذريعةْْ
الرهاب،ْاألمرْالذيْيتطلبْالبحثْعنْصيغةْماْفيْمنتصفْالطريقْلتحديدْمفهومْالرهابْبدقة،ْكيْْ

يْتطبيقْمعاييرْمزدوجةْتوجهْمجلسْاألمنْفْومجلسْاألمنْفيْإطارْتدخلهْبذريعةْالرهابْْنقّيمْسلوكْْ
الّدوليةْالتيْطرأتْعلىْْْْعبرفيْمواجهةْالرهابْْ العالم،ْجملةْالتطوراتْوالتغيراتْ مناطقْمختلفةْفيْ
منْْاياْْلقضْْاختصاصاتهحيثْكثرْعملهْوتوّسعتْْْْ؛مجلسْاألمنْْأداءانعكسْعلىْْالعالقاتْالّدوليةْمماْْ

أهمهاْالرهابْعلىْحسابْالمجالْالمحجوزْللدول،ْاألمرْالذيْأثارْالكثيرْمنْالتساؤالتْحولْطبيعةْْ
ْعملْمجلسْاألمنْفيْهذاْالطارْومدىْمشروعيتهْ.

الّدولْْْسيادْةمجلسْاألمنْبالتزمْْمعالجةْهذاْالموضوعْمنْخاللْالشكاليةْالتالية:ْهلْْارتأيناْْوقدْْ
ْْْالرهاب؟مجالْمكافحةْفيْْْدرهافيْقراراتهْالتيْأص
ْْ ْْْْعنولإلجابة الشكالية المنْْاعتمدناهذهْ الوصفيْْْهعلىْ بالتحليلجْ تأصيلْْْْالمشفوعْ عندْمحاولةْ
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ْسلطةْمجلسْاألمنْوتحديدْمجالهاْونطاقهاْفيماْيتعلقْبمكافحةْالرهابْ.
ْدراسةْموضوعْالبحثْْ ّولْممارساتْْتكونْمنْخاللْمبحثين:ْنتناولْفيْاألسوبناءْعلىْماْتقّدمْفإنَّ

مدىْمساسْقراراتْْْإلىيعْالعالميْبدعوىْمكافحةْالرهاب،ْونتطرقْفيْالثانيْمجلسْاألمنْلسلطةْالتشْر
 الّدولْبذريعةْمكافحةْالرهابْ.ْسيادةمجلسْاألمنْب

 رهاب:ممارسات مجلس األمن لسلطة التشريع العالمي بدعوى مكافحة اإل   المبحث األول:

ْيْس2001)1373ْْالقرارْْْْإلىقْْالتطرّْْْإنَّْ ْالدوليتدعيْمعرفةْْ( ْلإلرهاب ْاألمن )مطلبْْْْتصديْمجلس
 ْ.أول(،ْثمْنعالجْالطابعْالتشريعيْلقراراتْمجلسْاألمنْالدوليْذاتْالصلةْبمكافحةْالرهابْ)مطلبْثاٍن(

 تصدي مجلس األمن لإلرهاب الدوليالمطلب األول: 

ْالسب تْْلتيْطاال2001ْْرْسبتمبرْْهجماتْالحاديْعشْْكان1373ْْبْالمباشرْلصدورْالقرارْْإنَّ
علىْْْْاستخدامهاوالسياسيةْوالعسكريةْاألمريكيةْمنْقبلْطائراتْمدنيةْتمْْْْاالقتصاديةعدًداْمنْالمؤسساتْْ

يدْمجموعةْمسلحة،ْوتمثلتْهذهْالمؤسساتْفيْالهجومْبطائرتينْعلىْمركزْالتجارةْالعالميْفيْنيويورك،ْ
رابعةْسقطتْأوْأسقطتْفيْواليةْبنسلفانياْْون(،ْوالطائرةْاْلالدفاعْ)البنتاغْْوهجومْبطائرةْعلىْمبنىْوزارة

قبلْبلوغْهدفهاْالذيْيعتقدْأنَّهْإمَّاْالبيتْاألبيضْ)مقرْرئاسةْالجمهورية(،ْأوْمبنىْالكونغرسْأوْالمنتجعْْ
ْ(1ْ)ْة.الرئاسيْفيْكامبْديفيدْأوْطائرةْالرئاس

ْأَْوقَْ ْفادحةْوخسائر11ْْسفرتْهجماتْْد ْأضرارْمادية ْاألولىْْْسبتمبرْعن ْاللحظة بشريةْجسيمة،ْومنذ
ْالْو ْأصابعْْللهجومْوجهت ْاألمريكية ْالقاعدةْْْْإلىْْاالتهاماليات ْأفغانستانْْْْبقيادةتنظيم أسامةْبنْالدنْوطالبت
ْأفغانستانْكانتْمقًراْلهم(ْلمحاكمتهمْأمامْالمْْباعتباربتسليمهْوتنظيمهْْ) حاكمْاألمريكيةْبدونْتأخير،ْْأنَّ

ْحكومةْطالبانْْ(2ْ)ْْأفغانستانْتتحملْمسؤوليةْذلكْْيْحالةْالرفضْفإنَّْوبدونْفرضْأيةْشروطْوف ْأنَّ ،ْإالَّ
نْأبدتْْ محاكمتهْبأفغانستانْأوْتسليمهْلمحكمةْمحايدةْخارجْأمريكاْْلْْاستعدادهارفضتْالطلبْاألمريكيْوا 

يْوصممتْعلىْْولكنْالوالياتْالمتحدةْاألميركيةْرفضتْالطلبْاألفغانْْ؛(3)إذاْتمْتقديمْاألدلةْالتيْتدينه

 
 ْ.265،ْص2008سمعانْبطرسْفرجْهللا،ْجدليةْالقوةْوالقانونْفيْالعالقاتْالّدولية،ْمكتبةْالشروقْالّدولية،ْالقاهرة،ْ (1)
فظْالسلمْواألمنْالدوليين،ْمكتبةْجزيرةْالورد،ْالطبعةْْعبدْالستارْالجميلي،ْتأثيراتْالحربْالباردةْعلىْسلطاتْمجلسْاألمنْفيْحْْْ(2)

 ْ.382،ْص2011ْالقاهرةْ،األولى،ْ
ْممارساتْمجلسْاألمنْالتيْتدلْعلىْأنَّهاْتْعْْاالعترافرغمْعدمْْ  (3) ْأنَّ تبرْذلكْالنظامْيمثلْالدوليْبمشروعيةْحكمْنظامْطالبان،ْإالَّ

(ْالذيْطالبْفيهْمجلس1998ْْ)1214ْْقراراتْمجلسْاألمنْفيْهذاْالشأنْالقرارْْْْدولةْأفغانستانْباعتبارهْالحكومةْالفعلية،ْومنْبين
لتقديمهمْْ الدوليْ المجتمعْ بالتعاونْمعْ الدوليين،ْوطالبهاْ ْوْْإلىاألمنْحكومةْطالبانْبعدمْتوفيرْمأوىْأمنْلإلرهابيينْ القرارْْالعدالة،ْ

واعتبرْعدمْاستجابتهاْتهديًداْللسلمْواألمنْالدوليين1214ْْْْارْْ(ْالذيْيدينْفيهْمجبسْحكومةْطالبانْلعدمْتنفيذهاْللقْر1999)1267ْْ
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ْبالدهْتعرضتْاالبنمامْالتصريحاتْالصادرةْعنْالرئيسْاألمريكيْجورجْبوشْ)مطالبهاْاألولى،ْوأَْ (ْبأنَّ
ْالرهابيينْومنْيأويهمْويوفْر ْبين ْتمّيز ْاألعمالْولن ْتالحقْوتعاقبْمرتكبيْهذه ْيجعلها ْإرهابي،ْمما ْلهجوم

ْ(1ْ)ْ.لهمْالحماية

والوأَْ المتسارعةْ التطوراتْ هذهْ مجلسْْمامْ أصدرْ ولمواكبتهاْ رقمْْمتالحقة،ْ القرارْ بالجماعْ األمنْ
ْفيْديباجتهْعلىْمبادئْوأهدافْمنظمةْاألممْالمتحدة،2001ْْسبتمبر12ْْْْ(ْالصادرْفي1368ْْ) ،ْوأكدَّ

بكلْصوره،ْْْْوعلىْعزمْالمجلسْعلىْمكافحةْتهديداتْالسلمْواألمنْالدوليينْالناجمةْعنْأعمالْالرهاْب
والجماعيْعنْالنفسْوفًقاْللميثاق،ْوأعلنْالقرارْفيْْْْاألصيلْفيْالدفاعْالشرعيْالفرجْيكماْأكدَّْعلىْالحقْْ

اتْجميعْالتدابيرْالضروريةْللردْعلىْالهجمْْالتخاْذْْ؛مجلسْاألمنْالكاملْْاستعداْدالفقرةْالخامسةْمنهْعنْْ
ْ(2ْ)ْ.لمسؤولياتهْالمستمدةْمنْأحكامْالميثاقشكالهْوفًقاْأالرهابيةْولقمعْالرهابْبكلْ

ْالقرارْْوَْ ْإشارة ْيستندْْْْإلى(2001ْْ)1368ْْرغمْعدم ْالبعضْْْْإلىأنَّه ْأنَّ ْإالَّ ْالميثاق، ْالسابعْمن الفصل
ْمجلسْاألمنْْ 11ْْهجماتْْْْاعتبر(ْمنْالميثاق،ْوذلكْعندما39ْْ)ْْالمادةْْإلْىفيْهذاْالقرارْْْْاستنْديرىْأنَّ

ْالدوليين ْللسلمْواألمن ْتهديًدا ْتشكل ْالتي ْاألعمال ْقبيل ْمن ْتحتويْعلىْْسبتمبر ْمتفجرةْْْأ،ْألنَّها ْْاستهدفْتسلحة
علىْشكلْمنظمْوواسعْالنطاقْأهداًفاْمدنيةْمتسببةْفيْقتلْوجرحْاآلالف،ْمماْيجعلهاْتعتبرْمنْقبيلْْ

ْإْبحيْثْ؛مختزاًلْومبتوًراْاستعمالهاالميثاقْيجعلْْ(ْمن39)ْالمادةنصْْإلىْْواالستناْد،ْ(3ْ)الرهابْالدولي نَّ
التيْتخصهْوحده،ْوالمتعلقةْبمسؤوليةْتحديدْالعواملْالتيْْْْالمادةاألولْمنْنصْْْْمجلسْاألمنْأخذْبالشرط

(ْمنْالميثاق39ْْ)ْْالمادةتشكلْتهديًداْللسلمْواألمنْالدوليين،ْوأغفلْمجلسْاألمنْعنْالشطرْالثانيْمنْْ
ْالفعلْالذيْوقعْينطويْعلىْتهديدْالسلمْواألمنْالدوليين ْ(4ْ).الذيْبنىْعليهاْتقريرهْبأنَّ

 

ْحكومةْطالبانْمعترفْبهاْباعتبارهاْحكومةْفعليةْمن2000ْْ)1333ْْوأكدْمجلسْاألمنْنفسْالموقفْفيْالقرارْرقمْْ (ْمماْيفيدْأنَّ
 .274رسْفرجْهللا،ْالمرجعْالسابق،ْصسابقةْالذكرْالتيْيخاطبْفيهاْمجلسْاألمنْتلكْالحكومةْْْ،ْأنظرْسمعانْبطخاللْالقرارْال

 ْ.703،ْص2014ماهرْعبدْالمنعمْأبوْيونس،ْاستخدامْالقوةْفيْفرضْالشرعيةْالّدولية،ْالمكتبةْالمصرية،ْالسكندرية،ْْْ(1)
 ْ.346،ْص2008مجلسْاألمنْفيْحفظْالسلمْواألمنْالدوليين،ْدارْالجامعةْالجديدة،ْأحمدْعبدْهللاْأبوْالعال،ْتطورْدورْْْ(2)
،2005ْْأحمدْحسينْسويدان،ْالرهابْالدوليْفيْظلْالمتغيراتْالدولية،ْمنشوراتْالحلبيْالحقوقية،ْالطبعةْاألولى،ْبيروت،ْلبنان،ْْْْْ(3)

 ْ.118ْ،119صْ
41ْْنْْيقدمْفيْذلكْتوصياتهْأوْيقررْماْيجبْاتخاذهْمنْالتدابيرْطبًقاْألحكامْالمادتي(ْمنْالميثاقْعلىْأنَّه:ْ''...ْو39تنصْالمادةْ)ْْْ(4)
 نصابه''.ْإلىالسلمْواألمنْالدوليينْأوْإعادتهْْلحفظ42ْو
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ْالقرارْْمَْكَْ ْأنَّ ْبالفصاحْعن1368ْْْْا ْمكتفًيا ْإضافية ْإجراءات ْأي ْيتضمن الخطواتْْْالتخاْذْْاستعدادهلم
ْْْ،وفًقاْلمسؤولياتهْالتيْيحددهاْالميثاقكافةْللردْعلىْتلكْالهجماتْومكافحةْالرهابْبأشكالهْكافةْالاّلزمةْ

ْ(1ْ).شرْصراحةْلمعالجةْاألزمةْوفًقاْللفصلْالسابعولمْيْ 

ْْفيمَْ القرارْْْْظهرا ْمجلسْاألمنْقدْأعطىْبموجبْ المتحدة1368ْْْْجانبْفقهيْأنَّ للوالياتْ الحقْ
شمالْاألطلسيْ)الناتو(ْأوْمنْخاللْبناءْْالاألمريكيةْبمفردهاْ)الدفاعْالشرعيْالفردي(،ْأوْمنْخاللْحلفْْ

ق،ْبأنْْيثاالم(ْمن51ْْْ)ْْالمادةتحالفْدوليْمعْمجموعةْمنْالدولْ)الدفاعْالشرعيْالجماعي(ْتطبيًقاْلنصْْ
ْهذاْالرأيْتعرضْْ(2)االعتداءاْتتردْعلىْهذهْْ ْضوابطْقيامْحالةْْْْالنتقاداْت،ْغيرْأنَّ شديدةْومنْبينهاْأنَّ

ْ(3ْ).(ْمنْالميثاق،ْالْتتوافرْفيْالحالةْاألفغانية51)ْالمادةالدفاعْالشرعيْالتيْذكرتهاْ

الحاديْعشرْسبتمبرْْوَْ القرار2001ْْحولْذاتْالوضعْ)أحداثْ (2001ْْ)1368ْْ(ْوبعدْصدورْ
القرارْرقمْ) يتعلق2001ْْْْْْسبتمبر28ْْ(ْالصادرْفي1373ْْأصدرْمجلسْاألمنْ يعتبرْأهمْقرارْ حيثْ

إذْْ المتحدة،ْ األممْ نشأةْ منذْ وتحديدْبالرهابْ الرهابْ لمكافحةْ الشاملةْ القانونيةْ اآلليةْ البعضْ فيهْ رأىْ
ْ(4).واجباتْالدولْفيْهذاْالمجال

القرارْْ  امَْكَْ للقرارْْ(ْمْو2001)1373ْْجاءْ الطبيعيْْْْ(،2001)1368ْْافًقاْ الحقْ أكدَّْعلىْ والذيْ
ْالقرارْ ْأنَّ للدفاعْعنْالنفسْسواءْالفرديْأوْالجماعيْكماْهوْمعترفْبهْفيْميثاقْاألممْالمتحدة،ْإالَّ

الذي1368ْْْارْْأكدَّْصراحةْفيْديباجةْأنَّهْيتصرفْبموجبْالفصلْالسابعْمنْالميثاقْبخالفْالقْر1373ْْ
ْْ يشير واألمنْْْْإلْىلمْ السلمْ تهديدْ أنَّهْ علىْ الرهابْ يكّيفْ المجلسْ ْ أنَّ التعبيرْصريحْعلىْ وجاءْ ذلك،ْ

علىْدولْْْالتزاماْتبإجراءاتْدوليةْغيرْمألوفةْمنْخاللْترتيبهْثالثة1373ْْْْالدوليين،ْكماْجاءْفيْالقرارْْ
ْ:(5ْ)وهيْعضاءاأل

فيرْجميعْاألموالْالتيْتستخدمْْتْولْْكافةْْالرهابيةْوتجريمْاألعمالْالمتبعةوقفْمنعْتمويلْاألعمالْْ .1
ْفيْتمويلْهذهْاألعمالْالرهابيةْ.

 
ْالحاديْعشرْمنْسبتمبرْْْْْ(1) ْأحداث ْالّدوليةْبعد ْللشرعية ْاألمنْكمصدر ْإشكالياتْقراراتْمجلس ْأبوْمحسن، ،ْرسالة2001ْْحمزةْمحمد

 ْ.201صْ،2009ومْالسياسية،ْجامعةْدمشق،ْلنيلْدرجةْالماجستيرْفيْالعالقاتْالّدولية،ْقسمْالعالقاتْالّدولية،ْكليةْالعلأعّدتْ
 .347أبوْالعال،ْالمرجعْالسابق،ْصْْعبدْهللاأحمدْْْ(2)
بعةْاألولى،ْْالّدولي،ْدارْالنهضةْالعربية،ْالطعادلْعبدْهللاْالمسدى،ْالحربْعلىْالرهابْوالدفاعْالشرعيْفيْضوءْأحكامْالقانونْْْ(3)

 ْ.111ْ،110ْصْ،2006القاهرة،ْ
 وماْبعدهاْ.153ْدان،ْالمرجعْالسابق،ْصأحمدْحسينْسوْيْْ(4)
عبدْالرحمانْبنْعطيةْهللاْالظاهري،ْالحربْعلىْالرهابْفيْضوءْالقانونْالدوليْالمعاصر،ْأطروحةْدكتوراه،ْكليةْاالقتصادْْْْْ(5)

 ْ.535،ْص2007ة،ْجامعةْالقاهرة،ْوالعلومْالسياسْي
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شخاصْالمتورطينْْأوْاألتْْايانالكْْإلىالدعمْالصريحْأوْالضمنيْْْْأشكالْْلعنْتقديمْكْْاالمتناع .2
ْفيْاألعمالْالرهابيةْ.

العالمْْااللتزام .3 فيْ الرهابيةْ والشبكاتْ الرهابيينْ وتحركاتْ بأعمالْ الخاصةْ المعلوماتْ ْ،بتبادلْ
ْْواالتفاقياْتوخاصةْمنْخاللْوضعْالترتيباتْْْْ،والتعاونْفيْمجالْمنعْوقمعْاألعمالْالرهابية

هاب،ْْوالبروتوكوالتْالدوليةْذاتْالصلةْبالْرْْاالتفاقياْتْْإلىْْواالنضمامالثنائيةْوالمتعددةْاألطراف،ْْ
ْفيْْْْاالتفاقياْتوالسيماْْ ْالرهابْ)المؤرخة ْلمنع الدوليةْْْاالتفاقياْتْْ(ْوتنفيْذ1999ديسمبر09ْْْْالدولية

ْ(1ْ).ذاتْالصلةكافةْوالبروتوكوالتْوقراراتْمجلسْاألمنْ

 المطلب الثاني: الطابع التشريعي لقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب: 

الدوليْْطَْ األمنْ مجلسْ ْْفيْْالبْ 2001ْْْ)1373ْْالقرار باالنضمام الدولْ مكافحةْْْْإلى(ْ اتفاقياتْ
ْالْرْْالرهابْوتطبيقها، ْلجنةْمكافحة ْالغرض ْلهذا ْالدولية،ْْْْ(C.C.T)ْْهاْبوأنشأ ْاالتفاقيات ْتنفيذ للرقابةْعلى

ْْ )2(ْلتنظيمْالقمعْالجنائيْامصدرًْبرْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْبذلكْويعت

ْمجلسْاألمنْالدوليْفيْهذاْالقرارْلجأْْ سلطتهْليفرضْتدابيرْإلزاميةْعلىْالدول،ْوهذاْالعملْْْإلْىإنَّ
منْأنْالرهابْالدوليْكانْيعالجْْْْيعتبرْذاْطبيعةْخاصةْمنْمنظورْالنظامْالقانونيْالدولي،ْبالرغْمالقانونيْْ

العديدْمنْاالتفاقياتْالعالميةْبواسطةْْْفيْإطارْالجمعيةْالعامةْلألممْالمتحدةْمنْحيثْالمبدأ،ْوالتيْتبنْت
ْْأ ْالتي ْالدول ْالخاصةْممثلةْمن ْالتقنين ْأوْهيئات ْالدولي ْالقانون ْالغرْضْْعدْتلجنة ْالقرارْْْْْ؛لهذا ْأن 1373ْْإال

الفصلْالسابعْمنْالميثاقْمماْيشكلْمرحلةْحاسمةْْإلْى(ْعندماْعالجْمسألةْالرهابْالدوليْاستند2001ْْْْْ)
ْفيْإجراءاتْاألممْالمتحدةْألنْاألمرْيتعلقْمجلسْاألمن،ْوبالتاليْيعتبرْتحوالًْلمكافحةْالرهابْبواسطةْْ

 ْْ )3( ْ.التيْصيغتْبصفةْعامةْومجردةلواردةْفيهْْواْللقراراتْْابقرارْملزم،ْوفقًْ

اْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْعندماْفرضْعلىْالتشريعاتْالوطنيةْتجريمْالرهابْيكونْقدْلعبْدورًْْإنَّْ
ومنْثمْْْْْ(Ratione temporisْ)اْأنْتنفيذْالقرارْلمْيرتبطْبفترةْزمنيةْمحددةْْفيْالمجالْالجنائي،ْخصوًصْ

اعدْومصادرْشكليةْللقانونْالدوليْوهوْبذلكْيقتربْمنْاألعمالْالقانونيةْْإنشاءْقْوساهمْفيْْْْْدفهذاْالقرارْْق
سلطةْتشريعيةْْْإلْىذاتْالطبيعةْالتنظيمية،ْوفيْهذاْالصددْاعتبرْكتشريعْدولي،ْأوْأنْمجلسْاألمنْتحولْْ

(2001ْْْ)1373ْْبلْأنْمجلسْاألمنْاعترفْصراحةْبالطبيعةْالخاصةْلقرارْْْْْ؛أوْبأنهْقرارْشبهْتشريعْي

 
 وماْبعدهاْ.153ْحمزةْمحمدْأبوْحسن،ْالمرجعْالسابق،ْصْْ(1)

(2) Jean Christophe Martin ، Les règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme ، travaux du 

ceric ، Bruylant ، Paris ، 2006 ، p43.. ، P 104.   
(3) Ibid ، P 107. 
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القولْبأنْقرارْْْإلىْْْ(Sandra Szurekْ)،ْوقدْذهبتْالبروفيسورْْْ(1ْ)ْ(2004ْ)1535ْْبقرارْآخرْالحقْرقمْْ
1373ْْواعتبرتْأنْقرارْمجلسْاألمنْْْْْ(petit code pénalْ)مجلسْاألمنْشبيهْبقانونْالعقوباتْالمصغْر

ْْْْ(2)ْ.للقمعْالجنائْيْْاجديدًْْْْاقانونيًْْْْا(ْيعتبرْإطار2001ًْْ)

ْاقدْالحظْالبعضْأنْْوَْ ْْ؛مْيتماشىْمعْفكرةْالتشريعْالدوليألمنْفيْحفظْالسْلتوسيعْمهامْمجلسْ
ْفإنَّْ ْلمسائلْمختلفةْْْوبالتالي ْالقرار ْتعرض ْالرهابْعندما ْقمع ْالقرارْعبارةْعنْمشروعْالتفاقيةْعامةْحول هذا

 لوطني.ْكتسليمْالمجرمينْوالمساعدةْالقضائيةْواتخاذْالترتيباتْالمالئمةْلممارسةْاالختصاصْالقضائيْْا

ا،ْوهيْالتزاماتْتسموْْكانيًْاْوْمقدْوردْفيْالقرارْالسابقْالذكرْالتزاماتْترهقْالدولْغيرْمحددةْزمانيًْوَْ
الميثاْق25ْْْْالمادْةْو103ْْْْالمادْةاْلنصْْعلىْغيرهاْمنْااللتزاماتْتطبيقًْ تجريمْتمويلْْْْ.ْوفيْمجاْلْ(3ْ)منْ

الدوليةْْتحديدْالخاصيةْالداخليةْأوْالصفةْْْْ(ْجميعْاألفعالْالرهابيةْدوْن2001ْ)1373ْْالرهابْشملْالقراْر
ْْ قمع اتفاقيةْ تقتصرْ فيْحينْ ْْلإلرهاب،ْ لعام الرهابْ ْ)1999ْْتمويلْ الدوليْ الرهابْ من3ْْْْْالمادةعلىْ

 ْْ )4(ْ.ْ(االتفاقيْة

ْيقودناْْفقدْكيّْ ْالرهابْكجريمةْمما ْتمويل ْالدولي ْاألمن ْلعبْْْْإنْمجلْسالقولْْْْإلْىفْمجلس ْالدولي األمن
ساسْالفصلْالسابع،ْوقدْاعتبرْأنْْدوليْالجنائي،ْفألولْمرةْعرفْجريمةْدوليةْعلىْْأالقانونْاْلاْفيْمجالْْدورًْ

الدولْتكييفْتجريمْتمويلْالرهابْفيْْ المتحدة،ْمماْيفرضْعلىْ يتنافىْمعْمقاصدْاألممْ تمويلْالرهابْ
ْْ(5ْ)ْْالوطنيةْ.تشريعاتهاْْ

 
(1)  Ibid، P 108. 
(2) Sandra Szurek ، la lutte  internationale contre le terrorisme sous l'empire du chapitre VII : un laboratoire 

normatif ، RGDIP ، tome CIX ، 2005. ، PP 15-17.  
(3)  Samar Yassine ، le conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme ، thèse de Doctorat discipline droit 

public ، l’université Montpellier I ، faculté de droit et de science politique et Université Libanaise école 

doctorale de droit et des sciences politiques ، administratives et économiques ، Année 2010/2011. ، P 106.  
(4)  Nicolas Angelet ، vers un renforcement de la prévention et la répression du terrorisme par des moyens 

financiers et économiques ? ، le droit  international face au terrorisme ، après 11 septembre 2001 ، Préface 

de S.E. Gilbert Guillaume ، Sous la direction ، Karine Bannelier ، Théodore Christakis ، Olivier Corten ، 

Cahiers internationaux ، N°17 ، CEDIN-Paris I، 2002 ، P 255. 
(5)  Rachid Bouchaddakh ، l’ONU et le financement du terrorisme ، A la lumière de la convention de 9 

décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme et la résolution du conseil de sécurité 1373 

du 28 septembre ، 2001 ، mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies. ، p 57. 
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اْبدونْالرضاْالخاصْمنْالدول،ْْاْعالميًْومنْجهةْأخرىْسوفْتشهدْالقواعدْالواردةْفيْالقرارْتطبيقًْ
عالوةْعلىْذلكْيصبْالقرارْْْْ؛نخراطْفيْاتفاقيةْاألممْالمتحدةيعالجْمسألةْرفضْبعضْالدولْاالوهوْبذلكْْ

ْ(1ْ).فيْإطارْتجنبْإيجادْالرهابيينْلوسائلْأخرىْيتسللونْمنْخاللها

اكْوالمساهمةْفيْمالْاالشتْربتجريمْأعْْأيًضا(ْقام2001ْْْ)1373ْْالحظْأنْقرارْمجلسْاألمنْْي ْوَْْ
رقمْْْخطيرةْفيْتشريعاتهاْالوطنية،ْكماْأنْقرارْمجلسْاألمنالالرهابْبصورةْصريحةْواعتبارهاْكالجرائمْْ

(ْتضمنْمعاييرْالربطْبينْالمجموعاتْأوْالوحداتْأوْاألشخاصْالتيْلهاْعالقةْبتنظيم2005ْْ)1617ْْ
ثْم(2ْ)القاعدة القْْ،ْومنْ هذاْ أتاحْ ْمفقدْ تفسيرْ الشريكرارْ الرهابيْةْْفهومْ تجريمهْْْْ؛فيْاألعمالْ منْخاللْ

 ْ(3).لألفعالْالتيْتدلْعلىْالعالقةْبتنظيمْالقاعدةْمثلْاليواءْوالتمويلْوغيرهاْمنْوسائلْالدعم

االلتزاماتْالتيْْْْظهرْالطابعْالتشريعيْمنْخاللْعموميةأ(ْفقد2004ْْ)1540ْْاْبالنسبةْلقرارأمَّْ
منهْعبارة:ْ"...تمتنعْجميعْالدول..."،ْوفيْالفقرةْالثانيةْأدرجْْلفقرةْاألولىْْحيثْجاءْفيْاْْ؛وردتْفيْالقرار

ْاالنتشاْر ْتدابيرْمنع ْباتخاذ ْالدول ْالقرارْطالبْجميع ْفإن ْثم ْالدول..."،ْومن ْ"...تقومْجميع ،ْْ(4ْ)القرارْعبارة:
ساريةْالمفعولْْْيمكنْاستخالصهاْمنْخاللْااللتزاماتْالتيْتقعْعلىْالدولْفهيفأماْعنْخاصيةْالتجريدْ

ْبظروفْمعينة، ْفيْمواجهةْْفضاًلْْْفيْكلْزمانْومكان،ْوغيرْمحددة ْااللتزامات ْتندرجْضمنْطائفة ْأنها ْعن
 ْ(5).الكافةْالتيْتخرجْعنْالنطاقْالتعاهدي

الماديْالذيْيعتبرْاألكثرْأهميةْفهوْيطبقْْْثر(ْمنْالقرارْيتضحْاأل3و2ْالبندْ)اْلماْوردْفيْوفقًْوَْ
هذاْاألخيرْعلىْالدولْاتخاذْتدابيرْداخليةْعنْطريقْإنفاذْالقوانينْالتيْْحيثْيفرضْْْْغيرْمباشرْْأثرك

ْْتحظرْعلىْالكياناتْمنْغيرْالدولْمنْصنعْأوْتطويرْأوْنقلْأوْتمويلْاستعمالْتلكْاألسلحةْألغراْض

 
ْالبندْْْْْْْ(1) ْالرهابْمنْبينها3ْْجاءْبصفةْخاصة ْلالتفاقياتْمكافحة ْأقربْوقتْممكن ْاالنضمامْفي ْالتأكيدْعلى ْالقرار ْاألممْ)ب(ْمن اتفاقية

ْ.1999المتحدةْلقمعْالتمويلْسنةْْ
(ْوالقرار2002ْْ)1390ْْ(،ْوالقرار2000ْْْ)1333ْْ(،ْوالقرار1999ْْْ)1267ْْمنْقرارْْْْابتداْءْْتمْتوسيعْالمساهمةْفيْاألفعالْالرهابيْةْْْ(2)

 ْ(ْ.2005)1617ْْمنْالقرار20ْْْ(،ْإالْأنْهذاْالتوسيعْظهرْعملياْفيْالفقرة2004ْ)1566ْْ
 Mouangué Kobila ، James ، Le processus d’intervention du conseil de sécurité dans la lutte contre le راجع: 

terrorisme  international . Terrorisme et droit international/ terrorism and intarnational Law. Eds Michael   

J. Glennon et serge sur. Martinus Nihoff publishers ، 2008. Martinus nijhoff Online. 09 January 2013 DOI: 

10.1163/ej.9789004161078.423-466.2 ،. ، p 436   .  
(3) Samar Yassine ، op.cit. ، P 271 

ْبدرْالدينْلودياب،ْالطابعْالتشريعيْلقراراتْالمنظماتْالدولية،ْمنظمةْاألممْالمتحدةْأنموذجا،ْمذكرةْلنيلْدرجةْالماجستيرْفيْالقانوْنْْْ(4)
 .130،ْص2001ْالجزائر،ْْْالقانونْالدوليْالعام،ْجامعةْمولودْمعمري،ْكليةْالحقوقْوالعلومْالسياسيةْ،الدولي،ْفرعْْ

 .131نفسْالمرجع،ْصْْْ(5)
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ْتطبقْوفقْْ(1ْ)إرهابية ْتقنية ْالتدابيرْذاتْطبيعة ْفيها،ْوتلك ْالشروع ْأو ْأيةْمحاولة ْتقمع ْْ؛(2)قواعدْداخلية،ْوأن
مماْيفسرْتأكيدْالقرارْعلىْطريقةْالتجريمْالكالسيكيةْفيْالقانونْالداخليْلصعوبةْالتجريمْالمباشرْلهذهْْ

الدولي الصعيدْ علىْ تجاوزْْْْإلىWeekel Philippeْْالبروفسور،يذهبْْ(3)ْْالنشاطاتْ القرارْ بأنْ القولْ
والتيْتبلورتْفيْحظرْنشاطاتْمنعْاالنتشار،ْْ(ْبمفهومْتعميمْتجريمTNPْْصراحًةْاتفاقيةْمنعْاالنتشارْ)

 (4).جريمةْدوليةْجديدةْتظهرْفيْالرهاب..."

1904ْْبموجبْقراْرْْْ(5ْ)ْْالمظالم بأمين  ولعلْأهمْتطورْحصلْفيْهذاْالمجالْإنشاءْجهازْيعرفْْ
(ْ2009ْْ البند فيْ من20ْْْْ(ْحيثْجاءْ األسماءْ فيْطلباتْشطبْ نظرهاْ اللجنةْعندْ يساعدْ أنْ منهْ

(2011ْْْ)1989ْْشهرْ...ْوالتيْمددتْفيْقرار18ْْْْبْأمينْالمظالمْبدأْلفترةْأوليةْمدتهاْْالقائمةْمكْت
.ْواستحداثْمكتبْأمينْالمظالمْالمستقلْْْ(6ْ)شهرْمنْتاريخْاتخاذْهذاْالقراْر18ْْإلْى21ْْْْالبندْْبموجْب

ْالجراءاْت ْفي ْالنصافْوالوضوح ْلكافلة ْاألمن ْالباْحْ(7ْ)والمحايدْجاءْفيْسياقْمسعىْمجلس ْْاْنْث،ْويرى
شبيهْبقانونْالجراءاتْالجزائيةْْْْإجرائيْ(ْْ)تشريعْيأنْقراراتْمجلسْاألمنْاألخيرةْأصبحتْذاتْطابعْْ

 ْ(8ْ)ْ.فيْالتشريعاتْالداخليْة
جانبْْْْإلىاألمرْإذاْأصبحْيتعلقْبظهورْطريقةْجديدةْفيْإنشاءْأوْتكوينْالقانونْالدوليْالعامْْْْإنَّْ

منْالميثاقْظهرت103ْْْْْالمادةنصْْْْإلىْْإنهْبالنظرالقولْْْْاالتفاقياتْالدوليةْوالعرف،ْومنْثمْفإنهْيمكن
 قواعدْجديدةْتسموْعلىْغيرهاْمنْالقواعدْالدوليةْباستثناءْالقواعدْاآلمرة.ْ

 
 ْراجع:تتكفلْالدولْباتخاذْتدابيرْتشملْالوقايةْمنْالنشاطاتْغيرْالشرعيةْعلىْإقليمها،ْكماْتعملْأيضاْعلىْقمعها،ْْْْ(1)

Philippe Weckel ، terrorisme et droit de la guerre : le droit de la « guerre contre le terrorisme » ، les nouvelles 

menaces contre la paix et la sécurité internationales ، journée franco-allemande ، les nouvelles menaces 

contre la paix et la sécurité internationales ، SFDI ، éditions A. pedone ، Paris ، 2004 ،. ، p 196. 

(2) Sur Serge ، la résolution 1540 du conseil de sécurité (28 Avril 2004): entre la prolifération des armes de 

destruction massive ، le terrorisme et les acteurs non étatiques ، R.G.D.I.P ، tome 108/4 édition Pedone  ، 
Paris ، 2004 .. ،p 867. 

نْمشروعيةْالتهديدْباستخدامْاألسلحةْالنوويةْأوْاستخدامهاْالصادرْفيْ،ْالرأيْاالستشاريْلمحكمةْالعدلْالدوليةْبشأحنانْأحمدْالغولْيْْْ(3)
 وماْبعدها.528ْْْصْْْ،2004،ْرسالةْدكتوراهْكليةْالحقوقْعينْشمس،ْمصر،1996ْْجويلية8ْْْْ

(4) Philippe Weckel، le conseil de sécurité des Nations unies et l’arme Nucléaire، AFDI Volume LII 52 

CNRS، Paris، 2006، p 194. 
  Samar Yassine،ْop.cit. ،P 267ْْالتفصيل:لمزيدْمنْْْْْ(5)
 http: //www.moqatel.com/openshare/wtnaek/undoc51/1904.doc.cvt.htmراجعْالقرارْعلىْالموقع:ْْْْ(6)
التقريرْ(ْالذيْحددْدورْمكتبْأمينْالمظالمْوهيْجمعْالمعلوماتْ)شهران(ْالحوار)شهران(ْفي2009ْْْ)1904انيْمنْقرارْْالمرفقْالْثْْْ(7)

 واتخاذْالقرار.
 حيثْأدلتْكمبرليْلروستْأمينةْالمظالمْبأنهْأنيطْبهاْدورْإجرائيْوفنيْفيْذاتْالوقتْيتصلْبتقييمْطلباتْالرفعْمنْالقائمةْ.ْْ(8)

http://www.moqatel.com/openshare/wtnaek/undoc51/1904.doc.cvt.htm


 
   

19 

 

ألنهْالْيوجدْحكمْْْْ؛ْيعترفْبهاْميثاقْاألممْالمتحدةتشريعيةْللمجلسْالاْلشبهْْهذهْالسلطةْْْْْأنَّْالَّْإ
مارسةْتلكْالسلطة،ْفالمجلسْالْيمكنْأنْيتحولْ)ْمنْجهازْْفيْالميثاقْيمكنْاالعتمادْعليهْكأساسْلم

ْالْيسمحْبهْالميثاق،ْوفيْهذاْالصددْيذهبْومنْثمْفإنْالمجلسْمارسْعماًلْ؛ْْهيئةْتشريعيةْْْْإلىي(ْْشرط
Pelletْْ)البروفيسورْْ استثْْإلى( األمنْ أنْمجلسْ أنْالتأكيدْعلىْ القراراتْبوصفْ اتخاذْ مرْسلطتهْفيْ

سْاألمنْالدوليْالْيمكنْأنْيكونْْنْمجلالقولْإْإلىلينتهيْْ؛الدوليينْمنسلمْواألللاْالوضعيةْتشكلْتهديدًْ
مهماْكانتْهناكْاستثناءات،ْوفيْنفسْالسياقْأيضاْأكدْالفقيهْ"تيسور"ْفيْتحليلهْللفصلْْْْادوليْْامشرع

منْليسْْنْالميثاقْالْيعترفْللمجلسْبسلطةْفعلية،ْفمجلسْاأللميثاقْاألممْالمتحدةْ"ْبالقولْْإْْالخامس
 ْ(1ْ).ولوْأنيطْبحقْاستخدامْالقوةْلتطبيقْقراراتهْ"ْجهازاْتشريعياْبكلْماْتحملهْالكلمةْمنْمعنى

قواعدْعامةْبلْنْمجلسْاألمنْالْيضعْْ(ْبالقولْإSerge Surماْأكدْعليهْاألستاذْ)ْْأيًضاهذاْْْو
ْْ(2).يتخذْتدابيرْمؤقتة،ْوأنْالميثاقْلمْيسمحْلهْبهذهْالسلطة

 ْالّدول بدعوى مكافحة اإلرهاب: سيادةمدى مساس قرارات مجلس األمن ب المبحث الثاني:

قراْريَْ تجاوزْ لهاْ نتعرضْ التيْسوفْ التدابيرْ منْخاللْ األمنْْاْتتضحْ بمكافحةْْْْمجلسْ المتعلقةْ
 لمجالْالمحجوزْللدولةْوالمتمثلةْفي:صراحةْلرهابْال

 ْ:المساس باالختصاص األصيل للسلطات الوطنيةْالمطلب األول:

 :ْ: رفض تطبيق نظام اللجوء، ونظام المهجرين على اإلرهابيينأوالً 

يتطلبهاْدستورْالدولةْمنْالثابتْأنْاللجوءْالسياسيْحقْللشخصْالذيْتتوافرْفيهْالشروطْالتيْْ
 (3).وقوانينهاْالوطنية،ْومنْثمْفإنْتقديرْمنحْهذاْالحقْمتروكْللّسلطةْالتقديريةْللدولةْالمقدمْإليهاْالطلْب

 
جامعة1ْدمجلسْاألمنْالدوليْفيْمكافحةْالرهاب،ْالمجلةْالجزائريةْللعلومْالقانونيةْواالقتصاديةْوالسياسية،ْعدْْعليْمراح،ْدورْْْ(1)

 .408ص2010ْْْالمؤسسةْالوطنيةْللفنونْالمطبعية،ْالجزائرْْالحقوق،الجزائرْكليةْ
(2) Samar Yassine ، op.cit. ، P 109.  

48ْْ،ْصْْص2003للتجارةْوالطباعةْوالنشر،ْبدونْطبعة،ْالقاهرة،ْْْْةْالرهاب،ْمؤسسةْطوبجْيعبدْهللاْألشعل،ْالقانونْالدوليْلمكافْحْْْ(3)
،ْ49.ْ 



 
   

20 

 

اْْنْ)و(ْو)ز(ْأحكاماْألزمْمنْخاللْهفيْالبندْالثالثْفقرتْيْْ(1373ضمنْالقرارْ)المجالْتوفيْهذاْْ
،ْبهدفْعدمْقيامْطالبْاللجوءْبعملياتْإرهابيةْْ(1ْ)صفةْالالجئالمناسبةْقبلْمنحْْْْالدولْباتخاذْالتدابير

ْ(2ْ)ْالرهابية.وذلكْتجنباْلساءةْاستعمالْصفةْالالجئينْمنْقبلْمرتكبيْاألعمالْ
ذاْكانْااللتزامْبمنحْحقْاللجوءْْْْْْْْ طالبْاللجوءْيشكلْاستثناءْمنْالقاعدةْالمقررةْفيْالقانونْْْإلىوا 

،ْبأنْتسمحْبالدخولْأوْالبقاءْفيْإقليمهاْأليْشخصْدونْْ(3)الدولي،ْوالنابعةْمنْالحقْالسياديْلكلْدولة
وءْلشخصْثبتْارتكابهْْالدولةْمعْذلكْيمكنْلهاْرفضْمنحْحقْاللجْْفإنتدخلْمنْجانبْدولةْأخرى،ْْ

ْا ْالنظام ْالمتحدة،ْجريمةْضد ْاألمم ْلمقاصد ْأيْفعلْمخالف ْأو ْأوْجريمةْحرب ْالنسانية ْأوْجريمةْضد لعام
ْْ(4ْ)ْ(.1951جويليةْ)28ْحتىْولوْكانْالفعلْذاْطبيعةْسياسيةْطبقاْلماْنصتْعليهْاتفاقيةْجنيفْلـْ

،ْلذلكْفإنْالمفوضيةْْ(5ْ)كْفراًغاْتشريعًيافاقيةْتتْرهذهْاالتْْإلىالجديرْبالذكرْأنْالدولْالتيْلمْتنضمْْوَْ
ْتفاهمْمعْحكوماتْْ ْأوْمذكرات ْتعاون ْاتفاقيات ْالالجئينْوفق ْفيْطلبات ْالبت ْتتولى ْالالجئين ْلشؤون السامية

 (6ْ)ْالدول.هذهْ
ذاْكانْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْ)وَْ (ْفيْهذاْالطارْيتفقْمعْمبادئْميثاقْاألممْالمتحدة1373ْْا 
،ْبحيثْأصبحتْتتشددْفيْمنحْصفةْالالجئْْ(7ْ)لىْتصرفاتْالدولنْالدوليْالعام،ْفإنهْانعكسْعوالقانْو

 
(1) Adriano Mendy  ، La lutte contre le terrorisme en droit  internationale ، thèse de doctorat faculté de 

droit et de science politique ، discipline droit  international et relations internationales université de 

remise champagne ardenne ، 2008.p p 242-243 . 

(2)ْْْ(ْْ ْالنمائي ْالمتحدة ْاألمم ْبرنامج ْالدوليْوالممارسة، ْالقانون ْفي ْالنسان ْإسكندر،ْحقوق ْالدوليUNDPْغطاس ْللقانون ْالمصرية ْالجمعية )
 .60،ْْص2000ة،ْْجمهوريةْمصرْالعربية،ْوزارةْالخارجْيْْبالقاهرةْ،

فيْقرارهاْالصادرْفيْْْاعتبرْمجلسْالدولةْالمصريْفيْقضيةْمنحْاللجوءْالسياسيْللرئيسْالسودانيْاألسبقْمحمدْجعفرْالنوميرْيْْْ(3)
أنهْعندماْتقومْالحكومةْالمصريةْبمنحْاللجوءْللشخصْماْفإنْقرارهاْهذاْيعدْنهائياْوالْيجوزْالطعنْفيهْباعتبارهْعمال28/05/1991ْْْ
ْ.60أعمالْالسيادة،ْراجعْد.ْغطاسْإسكندرْمرجعْسابق،ْصْْْْمْن

ْاألحمر،ْمقرراتْْْفيلْرْْْ(4) ْللصليب ْالدولية ْالمجلة ْالماضيْوالحاضر، ْالحمايةْفي ْلالجئينْخمسونْعاًماْحولْتحديات ْالدولية ْالحماية اريكا،
 وماْبعدها.134ْص2001ْْْْمنْأعدادْ

 .1963جويلية25ْْْْاقيةْمصرْواليمنْوالمغربْوقدْانضمتْالجزائرْفيْهذهْاالتْفْْإلْىمنْالدولْالعربيةْالتيْانضمتْْْْ(5)
أيمنْأديبْالهلسة،ْالمركزْالقانونيْلالجئْغيرْالفلسطينيْفيْاألردن،ْمجلةْمؤتةْللبحوثْوالدراساتْ)مجلةْعلميةْمحكمةْمفهرسة(ْْْْ(6)

 .222،ْْص2006ألردن،ْ،ْتصدرْعنْجامعةْمؤتة،ْْا2،ْالعدد21مجلةْالعلومْالنسانيةْواالجتماعيةْالمجلْد
(7)  Adriano Mendy ، op.cit. ، PP 245-246 . 
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،ْخصوًصاْبعدْأنْاعتبرْمجلسْاألمنْالدوليْأنْمنظميْومرتكبيْْ(1ْ)لمنْيشتبهْتورطهْفيْأعمالْإرهابية
 (2)ْالمهجرين.إدماجهمْضمنْْإلىتْتؤديْالعملياتْالرهابيةْالْيستفيدونْمنْأيةْتسهيال

ْالفيدراليةْْوَْ ْ)المحكمة ْالهجرةْوالمواطنة ْ)محمدْحنيف(ْضدْوزير ْقضية ْمثال: ْالتشدد ْتطبيقاتْهذا من
ْارتكبْعمال2007ًْْْْ(بأستراليا ْبمن ْقرابة ْبعالقة ْيرتبط ْأنه ْأساس ْتأشيرتهْعن ْاألسترالية ْالسلطات ْألغت ْحيث
يستلزمْضرورةْاالرتباطْْْْانوْنلقإنْااْفيْ)مطارْغالسكو(ْوقدْعلقْأحدْالمحامينْعلىْذلكْبالقولْْإجراميًْ

 (3)ْ.الجراميْوليسْاالرتباطْاألسرْي
وأحداثْْْْإلىْْاواستنادًْ ومدريدْ لندنْ فيْ وقعتْ التيْ 11ْْْْالتفجيراتْ سبتمبر اعتبرت2001ْْمنْ ْ،

حكومةْبوتسواناْأنْالسيدْ)اغور(ْمهاجرْمحظورْوأنهْيشكلْتهديًداْلألمنْالقومي،ْفيْحينْأنْالمعنيْْ
 الخالفةْالرئاسيةْفيْبوتسوانا،ْوأنْالقضيةْبعيدةْكلْالبعدْعنْسياقْالرهاب.أستاذْجامعيْانتقدْ

الجبهةْالسالميةْْْْأفراْدرفضْمجلسْاللورداتْالبريطانيْالطعنْالمقدمْمنْأحدْْْْأيًضاالمقابلْْْْفيوَْ
لإلنقاذْالجزائريةْالمحظورة،ْحولْحقْاللجوءْالسياسيْعلىْأساسْاتهامهْبوضعْقنبلةْفيْمطارْالجزائرْْ

 ْ(4ْ).حصولْعلىْصفةْالالجئْالسياسيةْأشخاص،ْبعدْماْسعىْهذاْالشخصْللعشْرْْعنْمقتلأسفرْ
عْوقمعْتجنيدْأوْتنظيمْأوْْألزمْالدولْباتخاذْمزيدْمنْالتدابيرْلمن2014ْْْ–2128ْبصدورْقرارْوَْ

ارتكابْْْْدولةْغيرْالتيْيقيمونْفيهاْأوْيحملونْجنسيتهاْلغرْضْْإلْىالذينْيسافرونْْْْفراْدنقلْأوْتجهيزْاأل
ْاالرهابْأوْتلقيْذلكْأعمالْارهابيةْأوْتدبيرهاْأوْاالعدادْلهاْأ ْأوْتوفيرْتدريبْعلىْأعمال وْالمشاركةْفيها

 (5ْ).أوْأنشطتهمْفراْدالتدريبْوتمويلْسفرْهؤالءْاأل

 
 .60غطاسْإسكندر،ْمرجعْسابق،ْصْْ(1)
،ْوقدْشرعْفيْهذاْالجراءْحتىْقبلْصدورْقرار1992ْفيْسويسراْمثالْلمْيتمْقبولْأيْطلبْلجوءْسياسيْمقدمْمنْالجزائريينْمنذْْْْْ(2)

 (،ْراجعْ:2001ْ)1373ْالمجلسْالدوليْ
Zisyadis Josef ، droit d'asile et présentions en Algérie ، http: //parlement ،ch/f/souch/pages/greschafte.us.pr 

تْفيْاألزمةْفيْالجزائرْومنْومعْذلكْقدمتْبعضْالدولْالكبرىْتسهيالتْبمنحهاْاللجوءْالسياسيْلبعضْالعناصرْالتيْشاركتْوتسبْب
ْالدولْ: ْأراضيها،ْْْأمثالْهذه ْالسياسيْعلى ْبالنشاط ْبالقيام ْلهؤالء ْالدول ْألمانيا،ْحيثْسمحتْهذه ْالمتحدة، ْالواليات ْبريطانيا،ْفرنسا، بلجيكا،

ْْد ْدكتوراه ْأطروحة ْالجزائري، ْالدوليةْوالتشريع ْالمعاهدات ْنطاق ْفي ْالمجرمين ْتسليم ْأرزقيْعبالوي، ْالعام،ْجامعةْأمحند ْالقسم ْالقانون، ْفي ولة
 .115ْْ-114،ْصْص2010ْْْ-2009،ْكليةْالحقوق،ْالجزائر،1ْْالجزائرْْ

ْالمجلدْْْْْ(3) ْاألحمر، ْلصليب ْالدولية ْالنسان،ْمختاراتْمنْالمجلة ْالقضائيةْحولْحقوق ْالدعاوى ْالرهابْأو ْالحربْعلى ،90ْدوفيْهيلين،
 .163،ْْص2008سبتمبر871ْْْالعددْْ

 .61-60كندر،ْمرجعْسابق،ْصغطاسْإْسْْ(4)
 ْ.2(ْصAْْْ- 1609197)رهابْالمديريةْالتنفيذيةْلجنةْمكافحةْاالْْ(5)

http://parlement,ch/f/souch/pages/greschafte.us.pr
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 االلتزام بمراقبة الحدود لمنع تسلل اإلرهابيين:  ثانًيا:

إقليمهاْْْباستعماْلْْتسمْحيقعْعلىْعاتقْالدولْبأنْالْْْْ(ْالتزاًماْعاًمْا1373ضمنْقرارْمجلسْاألمنْْ)تَْ
فقرةْ)ز(ْأحكاماْتلزمْالدولْبفرضْضوابطْفعالةْعلى2ْْ،ْولهذاْالغرضْتضمنْالبندْْ(1ْ)منْطرفْالرهابييْن

منْخاللْالتأكدْمنْوثائقْالهويةْووثائقْالسفر،ْواتخاذْالتدابيرْالمناسبةْلمنعْالغشْوالتحايلْلهذهْْْالحدودْ،
 ْ(2)ْ.الوثائْق

توسعْفيْمضمونْهذهْااللتزامات،ْمثلْماْوردْفيْْْقْدْْْ(2009ْ)1904ْْأنْقرارْْْإلىجدرْاالشارةَْْتْْْ
اأْل40ْْالبندْْ الدولْ الخاصْْْْعضاْءمنه،ْوالذيْتضمنْتشجيعْ القطاعْ تتبادلْمعْ لقوانينهاْْْْوفًقْاْ-علىْأنْ

ويةْوالسفرْالمزورةْوالمزيفةْْالموجودةْفيْقواعدْبياناتهاْالمتعلقةْبوثائقْالْهْْالمعلوماْتْ-ْْوممارستهاْالداخلية
منْقرار48ْْْْقودةْالتيْتدخلْفيْنطاقْواليتهاْالقضائية،ْوقدْوردْنفسْهذاْالحكمْفيْالبندْْوالمسروقةْوالمْف

1989(ْ2011ْْ.) 
ْللسلطاتْالوطنية،ْومنْثمْتعتبرْتلكْالجراءاتْاْأصياًلْاْتعتبرْاختصاًصْالتدابيرْالمذكورةْسابقًْْإنَّْ

مكافحةْالرهابْالعالميةْلمْتتضمنْمثلْهذاْلمحجوزْللدولة،ْخصوصاْأنْاتفاقياتْتجاوزاْصريحاْللمجالْْا
علىْالعكسْمنْذلكْوردْفيْبعضْاالتفاقياتْالقليميةْكاتفاقيةْجامعةْالدولْالعربيةْواالتفاقيةْْبلْْْْْ؛االلتزاْم

 ْْْ(3ْ)ْالحدودْ.مثلْأنْتتعهدْالدولْبتطويرْوتحديثْأجهزةْالمراقبةْعبرْْْْالفريقيةْأحكامْمرنْة
 تدابير مكافحة تمويل االرهاب: ثالًثا:

فقرةْب(،ْفالقرارْألزمْالدولْبقمعْالعملياتْالرهابيةْدونْتعريفْلإلرهابْالدولي1ْْْردتْفيْالبندْ)وَْ
(ْ ْالرهاب ْتمويل ْقمع ْاتفاقية ْبين ْالفروق ْبعضاْمن ْأيضا ْيالحظ ْبالتمويل،ْكما ْالمقصود ْتبيين (1999ْْودون

منْاالتفاقية..."...يحقْللشخصْبأنْيستفيد17ْْْْْْالمادة(،ْحيثْنصت2001ْْ)1373ْْْْوقرارْمجلسْاألمن
منْمعاملةْمنصفةْومنْجميعْالحقوقْوالضماناتْطبقاْلتشريعاتْالدولةْالتيْيوجدْفيهاْهذاْالشخص..."ْ
الدوليْ األمنْ مجلسْ قرارْ فيْ الحكمْ هذاْ مثلْ نجدْ الْ حينْ فيْ النسان،ْ حقوقْ للقواعدْ تطبيقاْ

د(،ْوفيْهذاْالصددْعلقْرئيسْمكتبْْ–3باستثناءْماْوردْبشأنْطلبْاللجوءْفيْالبندْ)ْْ،(4ْ)(2001)1373
 

(1) Adriano Mendy ، op.cit. ، P 247.  

برزتْبشدةْمسألةْتزييفْجوازاتْالسفرْفيْقضيةْاغتيالْالمبحوح،ْعندماْقامتْسلطاتْالماراتيةْبالتحقيق،ْحيثْأكتشفْأنْالعديدْْْْ(2)
 سفرْمزورةْوتنتميْلعدةْجنسيات.منْجوازاتْاْل

ْالقاهرة،أسامةْبدرْمحمد،ْالتعاونْاألمنيْالعربيْلمكافحةْالرهاب،ْمجلةْكليةْالدراساتْالعليا،ْالعددْالسادس،ْأكاديميةْمباركْلألمن،ْْْ(3)
 .96،ْص2002ْْمصرْجانفيْ

(4) Nicolas Angelet ، op.cit. ، p227. 
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جديةْتجعلناْنعتقدْبأنْالدولْسوفْتلجأْْْْأسباْبالمفوضيةْالساميةْلحقوقْالنسانْبنيويورك..."ْبأنْهناكْْ
ْلهْْْْإلى ْلمْيتفطن ْلإلنسانْوهذاْما ْاألساسية ْالحقوق ْإضعاف ْتنطويْعلى ْاألمنْْجلمْْأعضاءاتخاذْتدابير س

 (.2001ْْ)1373ْالدوليْعندْتبنيْقرارْْ
ْقرارْْْو ْبين ْالتعارض ْبعضاْمن ْيظهر ْأخرى ْاعتبرت1999ْ)(ْواتفاقية2001ْْ)1373ْْمنْجهة ْالتي )

حينْصدورْقرارْبالمصادرة،ْفيْحينْأنْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْفرضْاتخاذْْْْإلىالحجزْتدبيرْمؤقتْْ
ْْ(1).نْالسلطةْالمختصةْ)السلطةْالقضائية(تدابيرْالحجزْدونْانتظارْقرارْالمصادرةْم

 في مجال التحريض على االرهاب: رابًعا: 

يعاتْمستقرْفيْالتشْرتجاوزْمبدأْالشرعيةْكمبدأْْْْقْد2005ْْْ-1624ْْالحظْأنْقرارْمجلسْاألمنْْيْ 
أنْتعتمدْمنْالتدابيرْماْيكونْمالزماْومتماشياْمعْالتزاماتهاْبموجبْْْْإلىالوطنيةْحيثْدعاْجميعْالدولْْ

 ْ(2).القانونْالدولي
نهْعلىْذلكْبالقولْإ2010ْْالصادرْعامْْقدْعلقْالمقررْالخاصْالسابقْلحقوقْالنسانْفيْتقريرهْْوَْ

ينبغيْعلىْالدولْْ استخدامْمصطلحْالدعوةْبشكلْصريحْبدالْمنْالدعوةْالمباشرة،ْذلكْأنْتجريمْْكانْ
أدانْت فيهْمبالغة،ْوفيْهذاْالطارْ يكونْ المباشرةْقدْ محكمةْحقوقْالنسانْاألوروبيةْفيْْْْالدعوةْغيرْ

ْْ(3).تمجيدْالرهابْواختالقْاألعذارْله2008ْ
ْالمحجوزْللدولةْْْْفيْاألخيروَْ ْالمجال ْاألستاذانْْ)فقدْْوفيماْيخص (ْعلىْهذهDaillier et Pelletْعلق

اتْالدولْأمامْمتطلْبْْسيادْةنْالمصلحةْالعامةْالمعربْعنهاْمنْمجلسْاألمنْتقتضيْرفضْْالفكرةْبالقولْْإ
ْالسلْم ْالبعضْْ،ْْْ(4ْ)ْْإقامة ْأن راحةْالمجالْالمحجوزْْانتقدواْتدابيرْمجلسْاألمنْعلىْأساسْأنهاْتتجاوزْصإال

(ْيتعلق2001ْْ)1373ْْالقولْبأنْالجانبْالحاسمْفيْقرارْْْْإلى(Serge sur)ْْذهبْاألستاْذللدولةْحيثْْ

 
(1)  Mouangué Kobila ، James ، Le processus d’intervention du conseil de sécurité dans la lutte contre le 

terrorisme international. Terrorisme et droit international/ terrorism and intarnational Law. Eds Michael  

J. Glennon et serge sur. Martinus Nihoff publishers ، 2008. Martinus nijhoff Online. 09 January 2013 DOI: 

10.1163/ej.9789004161078.423-466.2 ، p 437. 

للمديريةْالتنفيذيةْللجنةْمكافحةْالرهابْعلىْوضعْاستراتيجياتْْْ(2010ْ)ديسمبر20ْْل1963ْْشجعْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْرقمْْْْ(2)
 االستراتيجيات.تلكْْتشملْالتصديْلتحريضْعلىْارتكابْاألعمالْالرهابيةْوتقديمْمساعداتْعلىْتنفيذْ

ْبيرويْضدْفرنسا،ْْْْْ(3) ْالقرارْْْْأنظر:فيْقضية ْالعالميةْحولْتنفيذ ْاالستقصائية ْالصادرةْسنة2005ْْْ)1624ْْالدراسة ،ْمرجعْسابق،2012ْ(
 .25صْْ

(4)  « Dans l’intérêt général ، exprimé par le conseil de sécurité ، les souverainetés étatiques doivent s’incliner 

devant les exigences du maintien de la paix » .Voir Jean Christophe martin ، op.cit. P 333.   
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ْللدول ْالداخلي ْالقانوني ْالنظام ْفي ْالدولي ْاألمن ْلمجلس ْالواسع ْبتوجيهْوبصورةْْ(1ْ)بالتدخل ْيتعلق ْاألمر ،ْألن
ملزمةْالنظامْالقانونيْللدولةْعندماْتطرقْلمسائلْخاصة،ْمثلْنظامْتحويلْاألموال،ْوالسرْالبنكي،ْونظامْْ
المهجرينْوحقْاللجوء،ْوممارسةْالرقابةْعلىْالحدود،ْومنْثمْفإنْمجلسْاألمنْلمْيأخذْفيْالحسبانْالفقرةْْ

إال7ْْْْْْالمادة2ْْفْبأنْاستثناءْاالختصاصْالوطنيْواردْبموجبْالفقرةْْضيمنْالميثاق،ْوي7ْْْْالمادةمن2ْْْْ
ومنْْ مشروطة،ْ أوْ محددةْ وغيرْ دائمةْ أنهاْ كماْ الدول،ْ جميعْ وتمسْ عامةْ جاءتْ السابقةْ التدابيرْ أنْ
المعروفْأنْسلطاتْمجلسْاألمنْبموجبْالفصلْالسابعْمحدودةْبالوضعياتْالتيْتمسْالسلمْواألمنْْ

 ْ(2).انصابهْمْإلىالسلمْواألمنْْعادْةبيرْالمفروضةْينبغيْأنْتنتهيْبْإداالدوليين،ْوأنْالت
من7ْْْْ-2ْْالمادةغيابْتعريفْنظريْلإلرهابْعلىْنصْْْْأثرْأنهْمعْذلكْيمكنْمالحظةْامتدادْْإالَّْ
ْ(3ْ)ْسيادتها.فيْممارسةْمظاهرْوسلطاتهاْالدولةْْأدواْتالتضييقْمنْ حيثْيظهرْذلكْمنْخاللْالميثاق

 ة لجان مكافحة االرهاب على التشريعات الوطنية: : رقابالثانيالمطلب 

 : 2001سبتمبر  28( الصادر في  1373قم )ر بقرار مجلس األمن لجنة مكافحة اإلرهاب تشكيل : أوالً 

ْللرقابةْْ ْآلية ْتضع ْلم ْأنها ْإال ْللوقاية ْتدابير ْتضمنتهْمن ْالرهابْوما ْاتفاقياتْمكافحة ْأهمية بالرغمْمن
علىْعكسْاالتفاقياتْالدوليةْالمعنيةْبحقوقْالنسان،ْلذلكْيأتيْإنشاءْْْْالتدابير،ْْالدولْلتلكعلىْتطبيقْْ

آليةْللرقابةْبموجبْقرارْمجلسْاألمنْالدوليْعلىْتطبيقْالوثائقْالدوليةْالمناهضةْلإلرهابْكأداةْلتعزيزْ
 تطبيقهاْمنْقبلْالتشريعاتْالوطنية،ْمماْيزيدْمنْقيمتهاْالعملية.

(ْيرمزْلها2001ْْ)1373منْقرارْمجلسْاألمن6ْْْْابْبنصْالفقرةْْافحةْالرهئتْلجنةْمكدْأنشَقْوَْ
مجلسْاألمنْْْْأعضاء،ْوتتشكلْمنْجميعْْ«(comité contre le terrorisme» CCTباللغةْالفرنسيةْ)

 
 .Daillier et Pellet  األستاذان:حيثْيذكرْْْْ(1)

(2)    Sur Serge  ، Le droit international au défi du terrorisme. Terrorisme et droit international/ terrorism and 

international Law ، Eds Michael J. Glennon et serge sur. MartinusNih off publishers ، 2008. Martinusnijh 

off Online. 09 January 2013 DOI: 10.1163/ej.9789004161078.3-76.2 pp 46-47. 
ْالرهابْعلْىْْْ(3) ْلمفهوم ْالتشريعي ْلسكون ْالقانونية ْاألبعاد ْالمطلق، ْالبغليْسعد ْالدولية،ْرسالةْالستكمالْمتطلباتْْْالرشيدي ْالقانونية األنظمة

 .129،ْص2008منحْدرجةْالماجستيرْفيْالقانونْالعام،ْجامعةْعمانْالعربيةْلدراساتْالعليا،ْاألردن،ْ



 
   

25 

 

وقدْدعمْعملْاللجنةْمنْمثيالتْلجانْفرعيةْ)باسمْلجنةْ)أ(ْو)ب(ْو)ج(ْيترأسْكلْلجنةْفرعيةْْْْالدولي
 (1ْ).اللجنةْالثالثةْلرئيسْواحدْمنْالنواْب

ْالرهابْفيْحدْذاتهاْجهازا ْلجنةْمكافحة ْالرهابيينْوبذلكْ،(2)للعقوباْتْْوالْتعتبر ْتتضمنْقوائم كماْال
ولجنةْمجلسْاألمنْالمنشأةْْ،ْْْْ(3ْ)ْْ(1999)1267ْْفهيْتختلفْعنْكلْمنْاللجنةْالمنشأةْعمالْبالقرارْْ

ثمْفهيْ)أيْلجنةْمكافحةْالرهاب(ْبحكمْتكوينهاْْمنْْ،ْْو(4ْ)ا((ْ)أنظرْالحق2004ًْ)1540ْْعمالْبالقرارْْ
للمتابعة بسيطْ ليستْمجردْجهازْ تجريْحوارًْ(5ْ)ووظائفهاْ اللجنةْ أنْ ذلكْ حقيقيًْ،ْ بناءْعلىْْاْ الدولْ معْ اْ

ْبفحصهاْوتحليلها ْبعد ْفيما ْاللجنة ْلتقوم ْالدول ْالمرسلةْمن ْتعيدهاْْ،ْْ(6ْ)القرارات ْبمالحظاتْْْإلىثم الدولْمرفقة
(ْوهذاْبغرضْملءْالفراغات2001ْ)1373ْْيةْلقرارْْةْحولْمدىْاستجابةْالتشريعاتْالوطنوأسئلةْشامل

 (7ْ).الوطنيةْفيْمجالْمكافحةْالرهاْبْالقانونيةْأوْإصالحْقصورْالتشريعاْت
1535ْْرقمْْْْاألمنْالدوليقرارْمنْمجلس2004ْْْْمارس26ْْْْلتعزيزْنشاطاتْاللجنةْصدرْبتاريخْْْو

،ْمنْأجلْتعزيزْقدرةْاللجنةْعلىْرصدْتنفيذْْ(8)لرهاْبيةْللجنةْمكافحةْْاالمديريةْالتنفيْذْْلينشئ(2004ْْ)
(2008ْْ)1805ْْبموجبْقرار2010ْْْْغايةْديسمبرْْْْإلى(ْوقدْتمْتمديدْواليةْاللجنة2001ْْ)1373ْْقرارْْ

وتعملْاللجنةْفيْإطارْعهدتهاْعلىْضمانْتقديمْمعلوماتْمنظمةْلمجلسْاألمنْمنْخاللْالتقاريرْالتيْْ
ْ منْ وفقًْتتلقاهاْ ْالدولْ ْاْ وهي:ْ رئيسيةْ مبادئْ التحيزلثالثةْ ْعدم  ْ(Impartialitéْ ْالسرية (،ْ

 
تحليلية،ْرؤيةْتحليلْالسياساتْالعامةْلمواجهةْالتطرفْوالرهابْفيْدولةْالكويت،ْدراسةْتطبيقيةْْالمتوليْ،محمدْْْْالعنزي،عبدْالرحمنْْْْ(1)

ْْ.94،ْْص2008،ْالقاهرة،1ْْسياسيةْقانونيةْأمنية،ْدارْالنهضةْالعربية،ْْط
(2)    Svetlana Zasova ، la lutte contre le terrorisme à l’épreuve de la jurisprudence du tribunal de première 

instance des communautés européennes ، revue trimestrielles des droits de l’homme 19eme Année ، n° 74، 

Bruylant ، Bruxelles ، 1er Avril 2008 ، P 482. 
وهيْتلعبْدورْمحوريْفيْتنفيذ2004ْْْإلى1992ْْْْالرهابْثالثةْنماذجْمنْاللجانْتمْإنشائهاْفيْهذاْالمجال،ْبينْْفيْإطارْمكافحةْْْْْ(3)

 . Samar Yassine ، Op.cit. ، P 239.  يدْمكافحةْالرهاْبكأولْمرحلةْلتجْس1267ْْقراراتْمجلسْاألمنْالدولي،ْوتعتبرْلجنةْْ
(4) Sandra Szurek ، op.cit. PP 22-23. 
(5) Samar Yassine ، op.cit. P 271. 

ْاللجنة2005ْْسبتمبر30ْْْْفيْْْْْ(6) ْالشكل622ْْْْ،ْتلقت ْالدولْيمكنْتوزيعهاْعلى ْاألولىْْْْاآلتي:تقريرْمن ْالثانية141ْْْالتقارير ْالتقارير دولة،
 Adriano Mendy ، op.cit. ، P : نظْرادولة،22ْْْولة،ْالتقاريرْالخامسةْْد101ْدولة،ْالتقاريرْالرابعة130ْْالتقاريرْالثالثةْْْ،دولْة169ْْ

208 . 
(7)    Tine Abdoulaye ، La stratégie Antiterroriste du conseil : esquisse Dun bilan provisoir de la mis en œuvre 

des résolutions 1373 et 1540 ،Terrorisme et droit international/ terrorism and international Law. Eds 

Michael J. Glennon et serge sur. Martinus Nih off publishers ، 2008. Martinusnijh off Online. 09 January 

2013 DOI: 10.1163/ej.9789004161078.467-499.2. p 474. 
ْالمديرْْْْْ(8) ْالمكتبْْوتتألفْمنْمكتب ْالذيْيضمْرئيس ْالدعْم18ْْالتنفيذي ْالمكتبْوموظفي ْالذيْيضمْرئيس ْالدارةْوالعالم  . خبيرْومكتب
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(Accessibilitiesْا)  لديمومة(Permanenteْْ،)ًْاْأينْيمكنْللدولْأنْْاْمفتوحًْوبذلكْفاللجنةْتمثلْجهاز
 (1ْ).الالزمةْلتنفيذْالتزاماتهاْدواْتتأخذْمنهاْفيْأيْوقتْالرشاداتْواأل

لقراراتْالتيْتودعهاْالدول،ْحيثْْمارسْعلىْأساسْاقراراتْمجلسْاألمنْتالرقابةْعلىْتطبيقْْْْإنَّْ
ْالدولْْإ ْاعتمدتْعلىْمبدأْمطالبة ْاللجنة ْالشأنن ْبصفةْكاملةبتقديمْقراراتهاْفيْهذا ْالقرار ْتطبيق ْلضمان ْْ؛،

 بهذاْفإنْعمليةْالرقابةْوالمتابعةْقدْتأخذْمدةْطويلةْ.
ولىْتتمثلْفيْعمليةْدراسةْالتقاريرْوالتيْتقومْمنْْلةْاألالمرحْْ:وتمرْعمليةْفحصْالتقاريرْبمرحلتين

تتولىْكتابةْالتقاريرْوالبيانات،ْويمكنْلممثليْْْْأعضاءخاللهاْثالثْلجانْكلْواحدةْمنهاْمشكلةْمنْخمسةْْ
الدولْالمعنيةْحضورْالمناقشاتْالخاصةْبفحصْالتقاريرْالمقدمةْمنْالخبراء،ْولذلكْقيلْبأنْعملْاللجنةْْ

أْس التحاورْْيقومْعلىْ النسانْْوالتعاون،ْوهواسْ اتفاقياتْحقوقْ المتبعْفيْتطبيقْ المنهجْ أماْْْْ.(2ْ)ذاتْ
لجنةْمكافحةْالرهاب،ْْْإلىتوصلْإليهاْْتيْتمْالالمرحلةْالثانيةْفتقومْفيهاْاللجانْالفرعيةْبتقديمْالنتائجْال

اْللمعلوماتْالخاصةْوالحساسةْْليتولىْبعدْذلكْرئيسْاللجنةْمراسلةْالدولةْالمعنيةْبرسالةْسرية،ْوهذاْنظرًْ
 (3ْ).التيْتلتزمْالدولْبتقديمها

ْثالثةْْوالجديرْْ ْبرنامجْعملهاْكل ْاللجنةْويستعرض ْأعمال ْيشرفْعلى ْالدولي ْاألمن ْأنْمجلس بالذكر
 أشهر.

ْقطاعْْ ْفيْمجال ْالدولة ْاتخذتها ْالتي ْالتدابير ْاللجنة ْتشملْرقابة ْالرهابية ْالعملية وفيْمجالْمنعْوقوع
،ْأمنْالطيرانْالمدني،ْرات،ْالرقابةْعلىْالحدود،ْكقطاعْالهجرة،ْقطاعْالجمارك،ْ)األمنْالبحرْياالستخبا

 (4)ْذلك.أمنْالنقل،ْاالتجارْغيرْالمشروعْباألسلحة...(ْوغيرْ
ْأكّْ ْاللجنةْعندْمتابعتهاْتطبيقْقرارْْوقد ْأنهْيتعينْعلى ْالدولي،ْعلى (2001ْْ)1373ْْدْمجلسْاألمن

منْخاللْتقديمْْمنْأجلْتطبيقْالقرارْالحالي،ْْْْ؛القواعدْوالتقنيناتْالدوليةْالنافذةْْأنْتأخذْبعينْاالعتبار
 (5ْ).تشكلْفيْحدْذاتهاْوثائقْمرجعيةْإرشاداْت

 
(1) Sandra Szurek ، P 25. 

ْلهجماتْْنجاةْْْْْ(2) ْالقانونية ْالجوانب ،ْ ْالدولية،2001ْسبتمبر11ْْْْالساسي ْالدوليْوالعالقات ْالقانون ْفرع ْالماجستير، ْلنيلْدرجة ْأعدت ،ْرسالة
 .221،ْْص2010ْ/2009الحقوق،ْجامعةْالجزائرْبنْعكنون،ْالجزائر،ْالسنةْالجامعيةْْكليةْْ

(3) Ibid. ، P 26. 

(4) Ibid. ، P 29. 

(5)  Ibid. ، P 34   
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وللوقوفْعلىْأهميةْالدورْالذيْتقومْبهْلجنةْمكافحةْالرهابْمنْالناحيةْالعملية،ْمنْالمفيدْأنْْ
حيثْطالبْاللجنةْإخطارهْبصفةْدوريةْبالتقدم1456ْْْْ(ْرقم2003ْْنذكرْبقرارْمجلسْاألمنْالصادرْسنةْْ)

ْيمكنْْالحاصلْْ ْالتي ْالمشاكل ْالتقارير،ْوكذلك ْبإرسال ْالدول ْبااللتزام ْيتعلق ْاللجنةْْفيما ْتصادفْعمل ،ْ(1ْ)أن
(ْبأنْالتقاريرْالمرسلةْمن2004ْْوفيْهذاْالطارْجاءْفيْمالحظاتْرئيسْلجنةْمكافحةْالرهابْسنةْْ)

األ أنْهذهْ بينتْ مكافحةْْالدولْ اتفاقياتْ فإنْ ثمْ ومنْ الداخلي،ْ الصعيدْ وافيةْعلىْ تدابيرْ تتخذْ لمْ خيرةْ
السطحْفكرةْْْإلىطفتْْْْ،ْولذلْك(2ْ)ْْعمليْْأثربحتْمجردةْمنْأيْْالرهابْالموقعْعليهاْمنْطرفْالدولْأص
عملهاْْْْمرحلةْجديدةْمنْْإلىاْلذلكْانتقلتْلجنةْمكافحةْالرهابْْتعزيزْدورْاللجنةْفيْمجالْالرقابة،ْوتبعًْ

ْالواقع2005ْفيْمارسْْ ْأرض ْللقيامْوعلى ْالمعنيةْوذلك ْالدول ْأصبحتْتقومْبزياراتْميدانيةْبموافقة ،ْحيث
 (ْ.2001)1373ْلقرارْمجلسْاألمنْْْعضاءوبشكلْعمليْمتابعةْتنفيذْالدولْاأل

ولْفيْاألممْالمتحدةْح192ْْ(ْأعدتْاللجنةْتقييماْأولياْشامالْلجميعْالدولْالـ2006ْْوفيْفيفريْ)
 (ْ.2001)1373ْمدىْتنفيذْالدولْلقرارْ

المديريةْالتنفيذيةْللجنةْمكافحةْالرهابْأولْدراسةْاستقصائيةْعالميةْعنْكيفيةْْْْأجرْت2008ْوفيْْ
،ْوذلكْلبرازْمكامنْالتقدمْومواطنْالضعفْوقدْْ(3)(ْفيْمختلفْمناطقْالعالم2001)1373ْْتنفيذْالقرارْْ

ومراقبةْْْبْالتيْتناولهاْالقرار،ْشملتْتشريعاتْمكافحةْالرهاْبتضمنتْتلكْالدراسةْتقييمْشاملْللجوان
نفاذْالقوانينْوغيرها...،ْوفيْ 1373ْْانتهتْاللجنةْمنْإعدادْتقريرْشاملْحولْتنفيذْقرار2011ْْالحدودْوا 

 (ْسميتْبالدراسةْاالستقصائيةْالعالمية.2001ْْ)
األممْالمتحدةْالعالميةْلمكافحةْالرهابْْمنْجهةْأخرىْواصلتْالمديريةْالتنفيذيةْفيْتنفيذْاستراتيجيةْْ

لجنةْمكافحةْالرهابْخصوًصاْمنْخاللْبرامجْالعملْالتيْتعتمدهاْهذهْاألخيرةْبالتنسيقْمعْْْْبالتنسيقْمْع
،ْوتعاونهاْمعْهيئاتْاألممْالمتحدةْمثلْفريقْالرصدْالتابعْللجنةْمجلسْاألمنْْْ(الصلْةالمنظماتْالقليميةْذاتْْ

 
،2008ْ،ْمطابعْاألهرامْالتجارية،ْقليوب،ْمصر2ْْأحمدْفتحيْسرور،ْالمواجهةْالقانونيةْلإلرهاب،ْمركزْاألهرامْللطباعةْوالنشر،ْْطْْْ(1)

 .214صْْ
ْلهجماتْْْْأنظر:ْنجاةْالساسيْ،ْْْ(2) ْالقانونية ْالدوليْوالعالقات2001ْسبتمبر11ْْْْالجوانب ْالقانون ْالماجستير،ْفرع ْلنيلْدرجة ْأعدت ،ْرسالة

 .291،ْص2009/2010ْالدولية،ْكليةْالحقوق،ْجامعةْالجزائرْبنْعكنون،ْالجزائر،ْالسنةْالجامعيةْْ
ْللجنْةْْْْْ(3) ْالتنفيذية ْالمديرية ْبرنامجْعمل ْلفتْرْْأنظر ْالرهاب ْالثانيْ)جانفي(1ْْْْةْمنْْمكافحة ْلجنةْمكافحة2001ْْيوليو30ْْْْْْإلْىكانون .ْموقع

 .6الرهاب،ْْص
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بالقرْا عمالْ ْْالمنشأةْ مجلس1999ْْْ)1267ْْر للجنةْ التابعْ الخبراءْ وفريقْ ْ،)ْْ بالقرار المنشأةْ 1540ْْاألمنْ
(ْ2004)ْ.ْ(ْ1)ْ 

ْإطارْدولْْ ْالمتواجدْفي ْالرقابة ْالمجالْيتقاربْمنْجهاز ْالرهابْفيْهذا ْلجنةْمكافحة ْأنْدور ويبدو
 ْ(2ْ)ْاألوروبي.االتحادْ

   :2004أفريل   28في  الصادر 1540بقرار رقم لجنة لقرار مجلس األمن تشكيل ا: ثانيً 

ْإنشاءْْ ْاألمن ْأعضائهْْْْلجنةْيجريْتمديدهاقررْمجلس ْاألمنْتتألفْمنْجميع ْلمجلس كلْسنتينْتابعة
تقديمْالتقاريرْاألولىْفيْْْْإلْى،ْومنْثمْفالدولْمدعوةْْ(3ْ)مجلسْاألمنْللنظرْفيهاْْإلىتتولىْتقديمْالتقاريرْْ

خبراءْلديهمْخبراتْفيْعدة8ْْْْمْْقْيْضاعدْاللجنةْفريورْالقرار،ْويسأشهرْمنْتاريخْصْد6ْْمدةْالْيتجاوزْالـ
اْْ،ْكماْتتعاونْاللجنةْمعْالمنظماتْالدوليةْالقليميةْودونْالقليمية،ْوقدْتلقتْاللجنةْعروًضْ(4ْ)مجاالْت

كالةْالدوليةْلطاقةْالذريةْومجموعةْالموردينْالنوويينْكماْيمكنْْمعينةْتشتملْعلىْمساعداتْفنيةْمنْالْو
مك لجنةْ تكونْ ْْأنْ األمن مجلسْ بقرارْ المنشأةْ الرهابْ شريك2001ًْْ)1373ْْافحةْ قرارْ(ْ لجنةْ مهماْ اْ

ْاللجنة2004)1940 ْالدولْعلىْْ،ْْ(5ْ)(،ْويتمثلْدور ْنحوْكاملْوتشجيع ْالقرارْعلى ْلتنفيذ ْالجهود فيْتكثيف
 (6ْ).تقاريرْومعلوماتْإضافيةْعنْتنفيذْالقرارْوعنْطلباتْالمساعدةتقديمْ

بْوْْإنَّْ المنشأةْ لْداللجنةْ ليسْ القرارْ التيْْاسطةْ التطبيقْ تشخيصْمشكالتْ علىْ الكافيةْ القدرةْ يهاْ
اللجنة،ْكماْأنهاْالْتملكْْْْإلىدولةْلمْتقدمْتقاريرهاْبعد62ْْْْكانت2006ْْْْأفريل19ْْتواجههاْالدول،ْفحتىْْ

 
(1) Sandra Szurek ، op.cit. ، P43 ، Note31.  

(،2001ْ)1373ْْحولْتطبيقْقرار2011ْْْْأغسطس17ْْْْأنظرْنتائجْالدراسةْاالستقصائيةْالعالميةْالتيْأعدتهاْالمديريةْالتنفيذيةْبتاريخْْْْْ(2)
مكافحةْْْْبشأن(،2001ْْ)1373األمينْالعامْمنْرئيسْلجنةْمجلسْاألمنْعمالْبالقرارْْْْإلْىاب/ْأغسطسْموجهة17ْْرسالةْمؤرخةْفيْْ

وقدْكشفتْالدراسةْمدىْالتقدمْالمحرزْفيْتنفيذْاْلقرارْعلىْالصعيدْالقليميْودونْالقليمي.ْمنْقبلْالدول،ْ،s/2011ْْْ/463الرهابْْ
 وماْبعدها.4ْْنة،ْصالموقعْالشبكيْللْج

أفريلْْْإلْى(2008ْْْ)1810كماْمددتْمرةْأخرىْبموجبْالقرار2008ْْْْأفريلْْْْإلى(2006ْْ)1673ْْمددتْواليةْاللجنةْبموجبْالقرارْْْْْ(3)
 ْ.2021أفريل25ْْْْغايةْْإلْى(2011ْْْ)1977ْمددتْبموجبْقرارْْْو2011ْْ

،2012ْديسمبر12ْْْوالتقريرْالثالثْفي2008ْْجويلية08ْْنيْفيْوالتقريرْالثا2006ْْأفريْل25ْوقدْقدمْالتقريرْاألولْمنْاللجنةْفيْْْْ(4)
 .http: //www.un.org/arabic/sc/1540/committes-reports.shrml  أنظرْالمواقع:

يونيو   01النتشار خالل برامج العمل اليت جتريها وكان آخرها، برانمج العمل العاشر للجنة الذي بدأ  وطنية يف جمال منع ا تقوم اللجنة بتقييم التشريعات ال   (5)
، برانمج العمل على 2011جويلية    27املؤرخة يف    2004/ 1540رئيس جملس األمن من رئيس جلنة    إل ، الرسالة املوجهة  2012/ ماي  31  إل   2011
 http: //www.un.org/arabic/sc/1540/profram-of.work ، shrmlاملوقع:  

 اعدةْالذيْيعينْعلىْالدولْاستخدمهْفيْطلبْالمساعدة.نموذجْالمْس2007ْاعتمدتْاللجنةْفيْْْْْ(6)

http://www.un.org/arabic/sc/1540/committes-reports.shrml
http://www.un.org/arabic/sc/1540/profram-of.work,shrml
http://www.un.org/arabic/sc/1540/profram-of.work,shrml
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ةْْأنْاللجنserge surْْويرىْالبرفسورْْْْ،التيْيمكنْللدولْالمانحةْأنْتقدمهاْْمفصلةْعنْالمساعدةمعلوماتْْ
ْْ(1ْ).نْآليةْمتابعةْوليستْهيئةْرقابيةعبارةْع

فرعيةْخاصةْْإلىوبالرجوعْْ أجهزةْ إنشاءْ الدولْعارضتْ أنْبعضْ نجدْ القرارْ ،ad hocْمشروعْ
هاْمنْاألجهزةْْواقترحتْاليابانْمثالْأنْيتمْتطبيقْالقرارْتحتْإشرافْاألمينْالعامْوأنْتستمدْاللجنةْخبرات

 .لألممْالمتحدةالسالحْالتابعةْدائرةْشؤونْنزعْالفرعيةْاألخرىْك
تركْفراغاْحولْهذهْالمسألة،ْمماْيعنيْأنهْيقعْْْْ(2004)  1540  ذلكْفإنْالقرارْْإلىْْبالضافة

 (2ْ)ْالرهابية.عبءْعلىْعاتقْالتشريعاتْالوطنيةْفيْتعريفْوتحديدْالكيانات،ْوالمنظماتْوالشبكاتْ
جرىْطرحْأن1540ْْْْلجنةْْْْإلىىْالمقدمةْْمناقشةْمجلسْاألمنْللمعلوماتْاألوْلْْأثناءولهذاْفإنهْْو

فيْمجاالتْمعينةْكاألمنْالنووي،ْْْْاألمورعددْمنْْْْإلىاْْاالتفاقياتْالمشارْإليهاْفيْالقرارْالْتوفرْإرشادًْ
 ْ(3ْ)ْالكيميائية.واألمنْالماديْللموادْالقابلةْلالنشطارْوالموادْالممهدةْلألسلحةْ

 الخاتمة.
بمك المتعلقةْ والقراراتْ المواثيقْ نظامًْإنْ تشكلْ لمْ الرهابْ قانونيًْافحةْ متكاماًلْاْ ظاهرةْْاْ لمعالجةْ ْ

ْْ:الرهابْبسببْوجودْثغراتْأهمها
عدمْاالتفاقْعلىْتعريفْلإلرهاب،ْفالتعريفْالقانونيْلهْأهميةْخاصةْفيْمجالْالتجريمْوالعقابْْْ

 منْأجلْإبرازْالعناصرْالتيْتميزْهذهْالجريمةْعنْغيرهاْمنْالجرائم.ْ
اْلها،ْكماْأنْإيجادْيحْللمخاطبْبهاْضبطْتصرفاتهْوفقًْتأطيرْالقانونيْلهذهْالظاهرةْيتلاتحديدْْْْإنَّْ
ومنْثمْيعالجْهذهْالظاهرةْمعالجةْْابتةْوواضحةْيضمنْتحقيقْالعدالة؛ْاْلقواعدْثونيْصحيحْوفقًْمفهومْقان

إلرهابْتشويهْْموضوعية،ْلذلكْفقدْأثارتْمشكلةْاستمرارْعدمْاالتفاقْعلىْتعريفْمقبولْومتفقْعليهْل
وسائلْمكافحتهْعلىْالصعيدْالدوليْوالوطني،ْفقدْتبّينْأنْتعريفْالجرائمْالرهابيةْفيْبعضْالدولْمبهمْْ

راتْمجلسْاألمنْذاتْالصلةْبمكافحةْالرهاب،ْكماْأدىْذلكْوْفضفاضْمماْشكلْتحدياْأمامْتنفيذْقراأ
 المساسْبحريةْالتعبيرْوالمعتقدْوالتجمعْ.ْإلىأيضاْ

ْالرهابْالدوليْقمعْمرتْْوفيْمجال كبيْجرائمْالرهابْالدولي،ْجاءتْالقواعدْالدوليةْالمتعلقةْبتجريم
ْْ الرهابيْْعنقاصرة العملْ جميعْصورْ تركْتْْوسلوكه،ْْتحديدْ أنهاْ الوطنيةْْالتفاْصْْكماْ للتشريعاتْ يلْ

 
المساعدةْلتنفيذْْْإلْىعديدْمنْالدولْمازالتْبحاجةْْبأنْاْل2011ْْْ/1977وقدْاعترفْالمجلسْاألمنْالدوليْصراحةْبموجبْقرارْرقمْْْْْ(1)

 .1540/2004القرارْْ
(2) Ibid ، p 869. 

ْ.777نفسْالمرجع،ْصْْْ(3)
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ْْ الوطنْْْاتطبيقًْباعتبارها التشريعاتْ بينْ تباينْ الدولي،ْمماْترتبْعنهْ للقانونْ ية،ْوبهذاْظهرْْغيرْمباشرْ
 اْلقراراتْدوليةْتصدرْعنْمجلسْاألمنْ.تراجعْالدولْالراديْوالمستقلْفيْمجالْالتجريمْلخضوعه

سيطرْعلىْالقراراتْالدوليةْواالتفاقياتْالدوليةْعلىْْْالذيْْالطابعْاالستثنائيْلمنهجْالتجريمكماْتأكدْْ
غيرْدقيقةْتخرجْعنْالقواعدْالعامةْْبعضْاألفعالْالتيْتعتبرْمجردْأعمالْتحضيرية،ْفقدْوردتْعباراتْْ

فيماْيحصْتجريمْالتحريضْعلىْالرهابْالذيْْْالجنائية،ْكذلكفيْالتجريمْوالْتتماشىْمعْمبدأْالشرعيةْْ
انتهاكْالحقْفيْحريةْالتعبيرْبسببْالتطبيقْْْْإلىالسياسيْغبرْالعنيفْمماْيؤديْْالتعبيرْْْْإلىقدْيمتدْْ

ْألمرْالذيْيؤثرْعلىْعمليةْالمالحقةْالجنائيةْ.(ْا2005ْ)1624الفضفاضْلقرارْمجلسْاألمنْ
ْومنهْنوردْالتوصياتْالتالية:

1- ْْ الرهابيةْمنْخاللْْْْإلىبالتوصلْْالتعجيل للجرائمْ مقبولْعامْوشاملْ دوليةْتعريفْ اتفاقيةْ
صياغةْمشروعْاتفاقيةْمكافحةْالرهابْتجنباْللتأويالتْْْْعادةوذلكْبإْْ،مْإليهاْجميعْالدولتنْض

،ْقدْتتمسكْبهاْالدولْفيماْيتعلقْبتكيفْالتصرفاتْالتيْتندرجْتحتْحكمهاوالتفسيراتْالتيْْ
بي التفرقةْ مجالْ فيْ جهةْْوخصوصاْ منْ المشروعةْ والمقاومةْ المصيرْ تقريرْ فيْ الحقْ نْ

 واألعمالْالرهابيةْمنْجهةْأخرىْ.
دينيةْْبالتنوعْالثقافيْوالحريةْالْْاالعترافالرهابْوتعزيزْْْْأسباْبيالءْأهميةْمضاعفةْلمكافحةْْإ -2

 وقبولْالتعددية.
 الدولية.اْللشرعيةْإصالحْاألممْالمتحدةْوضبطْتدخلْمجلسْاألمنْوفقًْ -3
لضمانْالشرعيةْفيْإطارْمكافحةْالرهابْكوسيلةْْْْضرورةْتفعيلْمبدأْالمسؤوليةْعنْالحماية -4

 الدولية.
إطارْْْوسموْالقانونْفيْضوءْاعتباراتْحقوقْالنسانْوالعدالةْالجنائيةْفيْسيادةتطبيقْمبدأْ -5

ْمكافحةْالرهابْ.
 قائمة المراجع:

 باللغة العربية:أواًل: 

I. :الكتب 

حسينْسويدان،ْالرهابْالدوليْفيْظلْالمتغيراتْالدولية،ْمنشوراتْالحلبيْالحقوقية،ْالطبعةْْْْأحمْد-1ْْ
ْْ.2005األولى،ْبيروت،ْلبنان،ْْ

ْالعال،ْْْْأحمْد-2ْْ ْأبو ْالسلمْواألمنْْعبدْهللا ْاألمنْفيْحفظ ْالجديدة،ْتطورْدورْمجلس ْالجامعة الدوليين،ْدار
2008.ْ
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،ْمطابعْ،ْمركزْاألهرامْللطباعةْوالنشر،ْالطبعةْالثانيْةفتحيْسرور،ْالمواجهةْالقانونيةْلإلرهاْبْْأحمْد-3ْْ
ْْ.2008األهرامْالتجارية،ْقليوب،ْمصرْْ

اديْْإشكالياتْقراراتْمجلسْاألمنْكمصدرْللشرعيةْالّدوليةْبعدْأحداثْالحمحمدْأبوْمحسن،ْْْْحمزة-4ْْ
ةْالماجستيرْفيْالعالقاتْالّدولية،ْقسمْالعالقاتْالّدولية،ْْ،ْرسالةْأعّدتْلنيلْدرج2001عشرْمنْسبتمبرْ

ْْ.2009كليةْالعلومْالسياسية،ْجامعةْدمشق،ْ

ْْْْسمعان-5ْْ القاهرة،ْبطرسْفرجْهللا، الّدولية،ْ الشروقْ الّدولية،ْمكتبةْ العالقاتْ والقانونْفيْ القوةْ جدليةْ
2008.ْ

والدفاعْالشرعيْفيْضوءْأحكامْالقانونْالّدولي،ْدارْْالحربْعلىْالرهابْْْالمسدى،ْْدْهللْاعبْْعادلْ-6ْْ
ْ.2006النهضةْالعربية،ْالطبعةْاألولى،ْالقاهرةْ،

ْالجميلي،ْْْْعبْد-7ْْ ْالدوليين،ْالستار ْالسلمْواألمن ْفيْحفظ ْاألمن ْالباردةْعلىْسلطاتْمجلس ْالحرب تأثيرات
ْْ.2011القاهرة،ْْاألولى،مكتبةْجزيرةْالورد،ْالطبعةْ

،ْالقانونْالدوليْلمكافحةْالرهاب،ْمؤسسةْطوبجيْللتجارةْوالطباعةْوالنشر،ْبدونْطبعة،ْْهللاْألشعْلْْعبْدْ-8ْْ
ْْ.2003القاهرة،ْْ

ْالكويت،ْْْالعنزْيْ-9ْْ ْفيْدولة ْالتطرفْوالرهاب ْلمواجهة ْالعامة ْالسياسات ْتحليل ْالمتوليْمحمد، ْالرحمن، عبد
ْْ.2008،ْالقاهرة،1ْسياسيةْقانونيةْأمنية،ْدارْالنهضةْالعربية،ْْطدراسةْتطبيقيةْتحليلية،ْرؤيةْْ

ْالمتحْدْْغطاْسْ-10ْْ ْاألمم ْبرنامج ْالدوليْوالممارسة، ْالقانون ْفي ْالنسان ْْ)إسكندر،ْحقوق ْالنمائي (UNDPْْة
ْْ.2000الجمعيةْالمصريةْللقانونْالدوليْبالقاهرة،ْجمهوريةْمصرْالعربية،ْوزارةْالخارجية،ْْ

القوةْفيْفرضْالشرعيةْالّدولية،ْالمكتبةْالمصرية،ْالسكندرية،ْْْْاستخداْموْيونس،ْْمنعمْأْبعبدْالْْماهْرْ-11ْْ
2014.ْ

II. :األطروحات والرسائل 

الطابعْالتشريعيْلقراراتْالمنظماتْالدولية،ْمنظمةْاألممْالمتحدةْنموذجا،ْمذكرةْالدينْلودياب،ْْْْبدْرْ-12ْْ
ْالقانْو ْفرع ْالدولي، ْالقانون ْفي ْالماجستير ْالحقوقْوالعلومْْلنيلْدرجة ْالعام،ْجامعةْمولودْمعمري،ْكلية ْالدولي ن

 ْ.2001السياسية،ْالجزائر،ْْ
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الدوليةْبشأنْمشروعيةْالتهديدْباستخدامْاألسلحةْأحمدْالغولي،ْالرأيْاالستشاريْلمحكمةْالعدلْْْْحناْنْ-13ْ
ْالصادرْفيْْ ْاستخدامها ْْ.2004،ْمصر،ْْ،ْرسالةْدكتوراهْكليةْالحقوقْعينْشمْس1996جويلية8ْْْْالنوويةْأو

البغليْسعدْالمطلق،ْاألبعادْالقانونيةْلسكونْالتشريعيْلمفهومْالرهابْعلىْاألنظمةْالقانونيةْْْْالرشيديْ-14ْْ
القانونْالعام،ْجامعةْعمانْالعربيةْلدراساتْالدولية،ْرسالةْاْل ستكمالْمتطلباتْمنحْدرجةْالماجستيرْفيْ
ْْ.2008العليا،ْاألردن،ْْ

،ْرسالةْأعدتْلنيلْدرجةْالماجستير،ْفرع2001ْسبتمبر11ْْْْماتْْالقانونيةْلهْجْْنجاة،ْالجوانْبْْالساسْيْ-15ْْ
ْْ الجزائر جامعةْ الحقوق،ْ كليةْ الدولية،ْ والعالقاتْ الدوليْ الجامعيةْالقانونْ السنةْ الجزائر،ْ عكنون،ْ بنْ

2009/ْ2010.ْْ

اْْعبْدْ-16ْْْ الدوليْ القانونْ الحربْعلىْالرهابْفيْضوءْ الظاهري،ْ لمعاصر،ْْالرحمانْبنْعطيةْهللاْ
ْْ.2007والعلومْالسياسية،ْجامعةْالقاهرة،ْْاالقتصاْدأطروحةْدكتوراه،ْكليةْ

III. :المقاالت  

العربيْلمكافحةْالرهاب،ْمجلةْكليةْالدراساتْْْاألمنْيبدرْمحمد،ْأسامةْبدرْمحمد،ْالتعاونْْْْأسامْةْ-17ْْ
 ْ.2002العليا،ْالعددْالسادس،ْأكاديميةْمباركْلألمن،ْالقاهرة،ْمصرْجانفيْْ

أديبْالهلسة،ْالمركزْالقانونيْلالجئْغيرْالفلسطينيْفيْاألردن،ْمجلةْمؤتةْللبحوثْوالدراساتْْْنيْمأ-18ْْ
،ْتصدرْعنْجامعة2ْْْْالعدْدْْْ،21ْْْدالمجْل)مجلةْعلميةْمحكمةْمفهرسة(ْمجلةْالعلومْالنسانيةْواالجتماعيةْْ

ْْ.2006مؤتة،ْاألردن،ْْ

يةْحولْحقوقْالنسان،ْمختاراتْمنْالمجلةْهيلين،ْالحربْعلىْالرهابْأوْالدعاوىْالقضاْئْْدوفْيْ-19ْْ
ْْ.2008ْْسبتمبر871ْْْْ،ْالعدد90ْْليةْلصليبْاألحمر،ْالمجلدْْالدْو

القانونيةْْْْعلْيْ-20ْْ للعلومْ الجزائريةْ المجلةْ الرهاب،ْ مكافحةْ فيْ الدوليْ األمنْ مجلسْ دورْ مراح،ْ
عدْد والسياسية،ْ لج1واالقتصاديةْ الوطنيةْ المؤسسةْ الحقوق،ْ كليةْ الجزائرْ الجزائرْْامعةْ المطبعية،ْ لفنونْ

2010.ْ

ْالماضيْوالحاضر،ْالمجلةْْْفيلر-21ْْ ْالحمايةْفي ْلالجئينْخمسونْعاًماْحولْتحديات ْالدولية ْالحماية اريكا،
ْْ.2001الدوليةْللصليبْاألحمر،ْمقرراتْمنْأعدادْْ

ْ

ْ
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