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  الدولياإلرهاب 
  

تقراره      ه واس ت أمن ي قوض اطر الت ن المخ د م ن العدي ساني م ع اإلن انى المجتم ع
آالحروب واالستعمار والتمييز العنصري، ولكن اليوم أصبح يعاني من خطر اإلرهاب الذي            
ة آانت         أضحى منتشًرا في العديد من دول العالم، حيث يذآر أن أآثر من واحد وخمسين دول

  .ليات إرهابية أزهقت آثيًرا من األرواح وروعت المدنيين العزلمسرًحا لعم
رد أو مجموعة أو مجموعات            ه ف وم ب ويرتبط اإلرهاب بالمجتمع آأحد ظواهره وقد يق

ا                         ة أخرى، ولكنه ا أو دول دول أو الحكومات ضد شعب م منظمة من األفراد، وقد تقوم به ال
ة من    في النهاية تشكل منظومة واحدة ألعمال العنف ال       تي تؤدي لزعزعة األمن وإشاعة حال

   .الخوف والرعب والفزع
ة أو                       ه دول وم ب ذي تق واإلرهاب الذي يعنينا في هذا المجال هو اإلرهاب الدولي وهو ال

د يرتكب ضد                        إرهابيةمنظمة   ة ، وق ات معين راد أو فئ د يرتكب ضد األف  واحدة أو أآثر، وق
  . داخلية بهادول أخرى بهدف االنتقام أو إحداث اضطرابات

  

  تعريف اإلرهاب الدولي
دولي من أصعب الموضوعات ،                         تعد محاولة الوصول لتعريف محدد لإلرهاب ال

نظًرا لما يكتنف هذا التعريف من فراغ في محتواه القانوني الثابت والمحدد، إذ أن مصطلح                  
دخالت  ا أن الت دء استخدامه، آم ذ ب اه من ر معن د تطور وتغي رت اإلرهاب ق د أث سياسية  ق ال

دول                    ة بث الرعب في نفوس ال أيًضا على تحديد مفهومه، واليوم تستهدف العمليات اإلرهابي
شاء          1972آافة، مما حدا باألمم المتحدة عام         إلى إضافة لفظ دولي لمصطلح اإلرهاب مع إن

  .لجنة متخصصة لدراسة الدوافع واألسباب الكامنة وراء العمليات اإلرهابية
ه بعض         قد اختلفت الرؤىن  والشك أ    د تناولت دولي، فق د تعريف اإلرهاب ال  حول تحدي

ة وأساسها                    ة العربي ة في اللغ معاجم اللغة بل وأقر المجمع اللغوي آلمة اإلرهاب آكلمة حديث
سلكون سبيل العنف                       ذين ي م ال ابيين ه رهب بمعنى خاف، وأوضح المعجم اللغوي أن اإلره

ى ذات    ية، وعل داف سياس ق أه ة إذ    لتحقي سية واإلنجليزي ة الفرن واميس اللغ ارت ق نهج س ال
    .ربطت بين اإلرهاب والعنف ألغراض سياسية

رف  د ع ه             وق اب بأن اء اإلره د الفقه ب أو   "أح صحوب بالرع ي الم ل اإلجرام العم
  ".العنف أو الفزع بقصد تحقيق هدف معين

يق، وبال      اني ض ع والث دهما واس ومين أح ر بمفه ه آخ ا عرف ع  بينم وم الواس سبة للمفه ن
ا      "فيقصد باإلرهاب    آل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها والتعبير عنها م

ضيق          وم ال سبة للمفه ا بالن ام، أم ر ع ا خط شأ عنه ة ين ن طبيع ا م ا له ام لم زع الع ر الف يثي



ي  اب يعن وف والرع    "فاإلره شر الخ ي ن دفها األساس ون ه ي يك ة الت ال اإلجرامي ب، األعم
  ."آعنصر شخصي وذلك باستخدام وسائل تستطيع خلق حالة من الخطر العام آعنصر مادي

العنف يصدر عن         "ويتناوله فقيه آخر بالنظر لطبيعته الدولية، فيعرفه بأنه            سم ب عمل يت
ؤثرة،                   ال م ذه األفع جماعة غالًبا ما تكون ذات طبيعة دولية لتحقيق غاية سياسية مما يجعل ه

شر   أنها ن ن ش وط     وم دمير خط رات لت تخدام المتفج ق اس ن طري ك ع وف والرعب وذل الخ
ة      السكك الحديدية وتحطيم السدود، وتسميم المياه المستخدمة للشرب، ونشر األمراض المعدي

  ".بما يؤدي لخلق حالة من الفوضى وعدم االستقرار بين أفراد المجتمع
ه     دولي بأن اب ال اء اإلره د الفقه د عرف أح داء عل"وق ل اعت ات آ ى األرواح والممتلك

ادئ                      ك المب ا في ذل ة بم دولي بمصادره المختلف انون ال العامة أو الخاصة بالمخالفة ألحكام الق
ة،           ) 38(العامة للقانون بالمعنى الذي تحدده المادة        دل الدولي ة الع من النظام األساسي لمحكم

  .لدوليوهو ما يمكن أن يطلق عليه أنه جريمة دولية أساسها مخالفة القانون ا

  دوافع اإلرهاب الدولي
ة خاصة في المجال                  تتعدد وتتباين الدوافع واألسباب الكامنة لتصاعد األعمال اإلرهابي

د من العنف وزعزعة            ا إلحداث مزي الدولي، والذي أصبح فيه أسلوب اإلرهاب يتطور دوًم
ابي ع                    دوافع في آل عمل إره ره   االستقرار وإثارة جو من عدم االطمئنان، وتختلف ال ن غي

ابي وال                 د يرتكب العمل اإلره صادًيا، وق فنرى الباعث غالًبا سياسًيا وقد يكون إعالمًيا أو اقت
ة     .تعرف دوافعه بسبب وفاة مرتكبه أو لعدم توصل السلطات لحقيقة وأسباب العملية اإلرهابي

    
ا                 ع ظاهرة اإلره د تعرضت ألسباب ودواف م المتحدة ق ب وتجدر اإلشارة إلى أن منظمة األم

ة           1979في دراسة تحليلية عن اإلرهاب الدولي عام         ول إدان ، على اعتبار أنه ليس من المقب
    .اإلرهاب دون دراسة األسباب والدوافع المؤدية إليه

  أرآان اإلرهاب الدولي
ى وضع تعريف                      ة اإلرهاب عل ى والخاصة بمكافحة ومعاقب ذهبت اتفاقية جنيف األول

ة   رة الثاني ي الفق صت ف اب فن ه    لإلره ى أن ا عل ى منه ادة األول ن الم ة  " م ال اإلجرامي األفع
دى شخصيات   اعة الرعب ل ي إش ا ف ل غرضها أو طبيعته ي يتمث ة والت ة ضد الدول الموجه

  ".معينة أو جماعات من األشخاص أو لعامة الشعب
ًرا ألن                دولي نظ ة اإلرهاب ال ان جريم ات أرآ ذا التعريف اشتقت معظم المؤلف ومن ه

ف أور  ذا التعري ي       ه سبق ف ه ال ان ل دولي فك اب ال ت باإلره ي عني ات الت ى االتفاقي ه أول دت
ة ،    إبرازه  ان مختلف ة ذات أرآ ة دولي ا       ا آجريم دولي وفًق ة اإلرهاب ال ان جريم وتتكون أرآ

  : اآلتيمنلهذا التعريف 



  الرآن المادي: أوًال
ال العنف الم                    وجه  يتكون الرآن المادي لجريمة اإلرهاب الدولي من أي عمل من أعم

ذا                 نجم عن ه إلى شخص أو مجموعة من األشخاص أو الرهائن أو المنشآت أو الممتلكات وي
ة أو   شآت العام ر المن ال تفجي ل أفع سلطات مث واطنين أو ال ع للم ف أو تروي ف تخوي العن
شر األمراض                 شرب ون اه ال سميم مي تدميرها، وتحطيم الكباري واألنفاق والسكك الحديدية وت

  .اعي والخطفالمعدية والقتل الجم
اني      ه الج ذي يتبع صر ال ي العن ة أو ف ي موضوع الجريم اب ف ار اإلره وينحصر معي

اذ        ى اتخ ا عل ة أو إجباره كل الدول ر ش ي أو لتغيي ذهب سياس رض م دف لف ان يه واء آ وس
   .قرارات معينة تفرض عليها

  الرآن المعنوي: ثانًيا
وا        ى ت دولي مت اب ال ة اإلره ي جريم وي ف رآن المعن وافر ال ل  يت ائم بالعم دى الق فر ل

د       ة، فتع ال اإلرهابي ك األفع ن تل ستهدفين م اب للم ف واإلره ف للتخوي صد العن ابي ق اإلره
ة الرعب        شر حال ة لن ن الدعاي ا م ة أو نوًع الة موجه ت رس و آان ا ل ة آم ال اإلرهابي األعم

  .مستخدمين في ذلك الهدف الذي من أجله وجهت األعمال اإلرهابية
ام      ويشترط أيًضا الستكم    ين ت ى يق ابي عل ال الرآن المعنوي أن يكون منفذ العمل اإلره

ذا     م، ل ن خالله ة م ه اإلرهابي ق غايت صود تحقي م المق م ذاته ة ه ه اإلرهابي أن ضحايا أعمال ب
ة              ة معين ين أو فئ دى شخص مع ى قصد إشاعة اإلرهاب ل ا ينصرف إل وي هن الرآن المعن ف

وافر القصد                ويتوافر هذا القصد بالعلم واإلرادة، وتعد األف       ى ت ة عل ا قرين وم عليه ال التي يق ع
  .في حقه

  الرآن الدولي: ثالًثا
يشترط الستكمال أرآان جريمة اإلرهاب الدولي أن تكون أفعال العنف المستخدمة في                

ى                        ة أخرى، أو عل ة ضد دول ل دول العملية اإلرهابية قد تمت بناء على خطة مرسومة من ِقَب
ا أو بن            ة م شجيع من دول ا يعمل                 األقل بت ا، فالجاني هن ا أو موافقته ى رضاها أو دعمه اء عل

  .باسم الدولة ولحسابها وال يشترط فيه أن يكون حامًال لجنسيتها

  مصادر تجريم اإلرهاب على المستوى الدولي
ك الجرائم من                       ه تل ا تمثل دولي، لم تضافرت الجهود الدولية لمكافحة جرائم اإلرهاب ال

دولي      ا                   خطورة على نظام األمن ال دد فيه ة تتع ة وتدميري ال تخريبي شمله من أفع ا ت ام، وم  الع
  .األطراف وتتنوع فيها الضحايا وتمس مصالح دول أخرى أو رعاياها أو ممتلكاتها

شآت والمؤسسات            ا تخريب المن ددة من بينه وتتخذ جريمة اإلرهاب الدولي صوًرا متع
سياس ال الشخصيات ال صادية، واغتي ة االقت ة ذات األهمي رأي العام ى ال أثير عل ية أو ذات الت

ر          االعام بهدف زعزعة آيان الدولة واستقراره      واطنين أو لتغيي ين الم زع ب  وبث الرعب والف
  .النظام السياسي أو قلب نظام الحكم في دولة ما



ع                    ة لمن ات الدولي د من االتفاقي اهتمت الدول باإلرهاب الدولي وسارعت إلى إبرام العدي
  :، ومن أهم هذه االتفاقيات بية الموجهة ضد الدولةومعاقبة األعمال اإلرها

  1937اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة األعمال اإلرهابية : أوًال
ة    ه الحكوم دمت ب راح تق ؤتمر دبلوماسي بجنيف لبحث اقت د م م لعق دعت عصبة األم

ام  سمبر ع ي التاسع من دي سية ف ي 1934الفرن ع الجرائم الت ة لقم ة دولي د اتفاقي  تضمن عق
راًرا في العاشر                    تر ة للعصبة ق ة العام م أصدرت الجمعي تكب ألغراض سياسية وإرهابية، ث

ى             ه حددت في  1936من أآتوبر عام     دة عل ة المقترحة مؤآ  المبادئ التي ستقوم عليها االتفاقي
  .ضرورة امتناع أية دولة عن التدخل في الحياة السياسية ألية دولة أخرى

ة جنيف ب          رة من     عقد مؤتمر دولي في مدين سرا خالل الفت وفمبر  16 -1سوي  1937 ن
شروعات     ؤتمر الم د بحث الم دولي، وق اب ال ة اإلره ة لمكافح ة دولي دف التوصل التفاقي به

  .المقدمة وتوصل في النهاية إلى اتفاقيتين األولى لمنع ومعاقبة اإلرهاب الدولي
ى من    ادة األول ة من الم رة الثاني ي الفق دولي ف ة حيث جاء تعريف اإلرهاب ال االتفاقي

ة ويكون       ة ضد دول ة الموجه ال الجنائي اب، األفع ال اإلره ارة أعم راد بعب ه ي ى إن نصت عل
ة أو جماعات من                     دى شخصيات معين القصد منها أو يكون من شأنها إثارة الفزع والرعب ل

    .الناس أو لدى الجمهور
ة     وقد حددت المادة الثانية من هذه االتفاقية األعمال التي ُتعد من ق              ال اإلرهابي بيل األعم

  .وأوردتها على سبيل المثال ال الحصر
ال إذا       ك األفع ريم تل ا بتج ا التزاًم راف فيه دول األط اتق ال ى ع ة عل ت االتفاقي د ألق وق

ا ى إقليمه ة،  , وقعت عل ى االتفاقي ة عل دول األخرى الموقع ة من ال ة ضد دول وآانت موجه
شريعاتها ال ضمين ت دول بت زام ال ى الت ذلك عالوة عل ة، آ ال اإلرهابي ك األفع أثيم لتل ة ت وطني

ة                       ال اإلرهابي ا وتكون ذات صلة باألعم ى إقليمه ع عل التزامها بتجريم بعض األفعال التي تق
  .آالتآمر واالتفاق والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية

صديق     دم الت ًرا لع الي نظ ا الح ى وقتن اذ إل ز النف دخل حي م ت ة جنيف ل وإذا آانت اتفاقي
ز                عل ي متمي د دول د جه ا ُتع د، إال أنه يها من جانب الدول الموقعة، ماعدا دولة واحدة هي الهن

  .في مجال التعاون بين الدول لمعالجة ظاهرة اإلرهاب الدولي

  1977االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب : ثانًيا
ر    صدت لج ي ت ات الت رز االتفاقي ن أب اب م ع اإلره ة لقم ة األوروبي د االتفاقي ائم ُتع

د        ي، وق اون األوروب س التع ي مجل ضاء ف ع األع ا جمي ارك فيه ث ش دولي، حي اب ال اإلره
  .صدقت جميع هذه الدول على االتفاقية دون أي تحفظات

دولي                       سياسي ذات الطابع ال ال اإلرهاب ال ساهمة في قمع أعم وتهدف االتفاقية إلى الم
ة ذات   عندما تشكل اعتداء على الحقوق والحريات األساسية لألشخا        ص، وقد تضمنت االتفاقي

اير   24المبادئ التي سبق وأن أوصى بها قرار لجنة الوزراء في المجلس األوروبي في                    ين



ة                 1974 ال اإلرهابي سليم مرتكبي األفع  بقرار أدان به اإلرهاب الدولي وأآد على ضرورة ت
  .إلى الدول صاحبة الشأن

ر                      ومن أبرز ما تتميز به هذه االتفاقية آونها قد عددت مجموعة من الجرائم التي تعتب
ة                          ى من االتفاقي ادة األول د حددت الم سليم، فق ة بالت ة المطالب زم الدول ة تل بمثابة جرائم إرهابي
ا                  ة عدم التعامل معه األفعال المكونة لجريمة اإلرهاب الدولي والتي يجب على الدول الموقع

رائم دول   آج ذه ال سنى له ى يت ية، حت رائم ذات بواعث سياس ة بج ال مرتبط ية أو آأفع  سياس
  .تسليم مرتكبي األعمال اإلرهابية لمحاآمتهم وعقابهم

وقد سمحت المادة الثانية من االتفاقية للدول المتعاقدة بتوسيع نطاق الجرائم التي ال تعد                
الي إمكاني  ية، وبالت ية أو ذات بواعث سياس رائم سياس ذه ج سليم، وه راء الت ة خضوعها إلج

سان    انطواؤهاالجرائم المتوسع فيها روعي فيها بشاعتها و  وق اإلن رة لحق  على انتهاآات خطي
  .أو لممتلكاتهم

ف فحسب      دولي ال تتوق ستوى ال ى الم اب عل ريم اإلره صادر تج ذآر أن م دير بال وج
ات التي أبرمت في مجال          على االتفاقية السالف اإلشارة إليها بل أن هناك العديد من اال           تفاقي

  :ومن بينهانواع خاصة من الجرائم اإلرهابية، مكافحة أ
ال      -1 خاص وأعم د األش رائم ض كل الج ذ ش ي تأخ اب الت ال اإلره ة أعم ع ومعاقب ة من اتفاقي

  ).1971واشنطن (االبتزاز المرتبطة بها ذات األهمية الدولية 
ك        اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد األ   -2 ا في ذل ة بم ة دولي ين بحماي شخاص المتمتع

  ).1973نيويورك (المبعوثين الدبلوماسيين 
  ).1979نيويورك (االتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن  -3
  ).1997األمم المتحدة (االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل  -4 
  ).1999األمم المتحدة) (لتمويلاتفاقية ا(االتفاقية الدولية لقمع اإلرهاب -5 

  الجهود العربية لمكافحة اإلرهاب الدولي
تضافرت الجهود العربية في مجال مكافحة اإلرهاب الدولي من خالل إعالن الرياض                

، حيث أآدت الدول المشارآة في       2005الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب عام        
يكون قاصًرا ع ي س د دول د اإلعالن أن أي جه اب إذا افتق اهرة اإلره ال لظ صدي الفع ن الت

ق                        شكيل فري م ت د ت ذا فق ا، ل شامل في التعامل معه للعمل الجماعي والمنظور االستراتيجي ال
ادئ     عمل لبلورة مقترح إنشاء مرآز دولي لمكافحة اإلرهاب  ؤتمر عدة مب ، وقد تبنى هذا الم

  :تمثلت فيما يلي
ال ا   - 1 سوغ ألفع رر أو م ود مب دم وج دوافع    ع روف أو ال ت الظ ا آان ابيين مهم إلره

  .المزعومة
ه أو                        -2 ن ل سماوية إذ أن اإلرهاب ال دي ان ال التأآيد على عدم الربط بين اإلرهاب واألدي

  .جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة
أهمية االلتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة األمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة              -3
دولي ضد                 ا اون ال إلرهاب، مع التأآيد على أن األمم المتحدة هي المنبر األساسي لتعزيز التع

  .على الدول االمتثال الكامل ألحكام قرارات مجلس األمنمن الواجب اإلرهاب، لذا ف



ورة                        -4 يم في بل ة ونظم التعل ة دور وسائل اإلعالم والمؤسسات المدني ى أهمي التأآيد عل
  . لمزاعم اإلرهابييناستراتيجيات التصدي

زة                   -5 ين األجه سيق ب ائي واإلقليمي للتن وطني والثن أهمية زيادة التعاون على المستوى ال
ب    رات وتهري لحة والمتفج ار باألس وال واالتج سل األم اب وغ ة اإلره صة بمكافح المخت

  .المخدرات لتبادل الخبرات والتجارب لزيادة ضمان فعالية محاربة اإلرهابيين
ابيين ألسلحة               التشديد    -6 ك اإلره ع تمل ة لمن على الحاجة لتقوية اإلجراءات الدولية الرامي

  .الدمار الشامل
ابيين من استغالل            -7 ع اإلره ة بمن ة الكفيل شريعات واإلجراءات الوطني  ضرورة تطوير الت

د                 قوانين   دول آقواعد للتجني اللجوء والهجرة للحصول على مالذ آمن أو استخدام أراضي ال
لتنفيذ أعمال إرهاب دولي ضد دولة   . أو التخطيط أو التحريض أو االنطالق منها         أو التدريب 

  .أخرى
  : تقسيم العمل في المؤتمر إلى أربع ورش عمل تناولت موضوعات رئيسة هيوقد تم 

  .جذور اإلرهاب وبذوره وثقافته وفكره -1
وال واأل     -2                            سل األم اب وغ ين اإلره ة ب ب  العالق لحة وتهري س

  .المخدرات
  .الخبرات والدروس المستفادة من محاربة اإلرهاب -3         

  .التنظيمات اإلرهابية والتشكيالت -4                     
  
  
  

  : من التوصيات الهامة والتي من أهمها ما يليإصدار العديدإلى  المؤتمر انتهىوقد 
  
نظم             شاملة وفاعلة و   ستراتيجيةاضرورة اعتماد      -1 دولي الم د ال التوازي مع الجه موحدة ب

  .للتصدي لإلرهاب وإدانته
ين أو جنس أو                   -2 دين مع ضرورة اتخاذ التدابير للحيلولة دون أية محاولة لربط اإلرهاب ب

  .جنسية أو منطقة جغرافية محددة
الي         -3 ر الم ك الخط د وتفكي دول لتحدي ين ال ائي ب ي والثن دولي واإلقليم اون ال ز التع تعزي
ة  لإل ة المنظم شطة مجموعات الجريم ذا أن اب وآ ارره لحة واالتج ي األس شروع ف ر الم  غي

  . في المخدراتواالتجاروالمتفجرات 
أهمية وجود آليات فعالة على المستوى الثنائي والمتعددة األطراف تقودها إرادة سياسية               -4

انون و    اذ الق ي إنف ل ف اون والتكام ز التع تنفار لتعزي ضائي  اس االت الق تخباراتية المج ة واالس
  .لمواجهة عدد من القضايا مثل اإلطار القانوني للتعامل مع الجماعات اإلرهابية

ن         -5 ابيين م ع اإلره ى من ادرة عل ة ق شريعات وطني دابير وت اذ ت ى اتخ دول عل شجيع ال ت
ات       ن العملي ريض وش يط والتح دريب والتخط د والت د للتجني دول آقواع تخدام أراضي ال اس

  .دول األخرىاإلرهابية ضد ال
ة          -6 ات اإلرهابي ة التنظيم ة لمواجه اء األولوي ة وإعط ة المبذول ود الدولي ف الجه تكثي

  .بتشكيالتها المختلفة



ات   -7 ادل المعلوم ة لتب ة آلي ضطلع بتنمي اب ي ة اإلره ي لمكافح ز دول شاء مرآ رة إن م فك دع
ة لمكاف               ط المراآز الوطني حة اإلرهاب    والخبرات بين الدول في مجال مكافحة اإلرهاب ورب

ة واالستخباراتية               ببعضها، مع إيجاد قاعدة بيانات آفيلة باالستكمال السريع للمعلومات األمني
  .الممكنة

  :دور منظمة األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب الدولي
م، حيث سرت                           شأة عصبة األم ذ ن م المتحدة في مكافحة اإلرهاب من بدأت جهود األم

وفمبر  16 األعمال اإلرهابية المبرمة في      اتفاقية جنيف لمنع وقمع    ود    1927 ن  في إطار جه
  .العصبة آأولى محاوالت المجتمع الدولي لتجريم أفعال اإلرهاب الموجهة ضد الدول

 الصادر  57وقد جاءت أول إشارة إلى اإلرهاب بقرارات مجلس األمن في القرار رقم               
ال ال        1948 ديسمبر   18في   ة اغتي أول وسيط           والذي أدان فيه عملي ادوت آ ك برن كونت فول

ال      " سيرو"لألمم المتحدة في فلسطين هو ومعاونه الفرنسي الكولونيل          ة االغتي ووصف عملي
   . "عمل جبان ارتكب بواسطة جماعة من اإلرهابيين"بأنها 
ر                         د تناولت موضوع اإلرهاب بصورة غي م المتحدة ق ة لألم ة العام والشك أن الجمعي

ك تكليف               مباشرة خالل الفترة األ    ولى من عمر المنظمة وعلى مدى قرابة ربع قرن، ومن ذل
ام                      ين ع صياغة تقن ة ب ة الثاني اب الحرب العالمي دولي في أعق انون ال الجمعية العامة للجنة الق
ين                       ذا التقن ة مشروع ه ك اللجن دمت تل د ق شرية، وق لالنتهاآات الموجهة ضد السالم وأمن الب

ة من     مكوًن1954إلى الجمعية العامة عام   ة دولي ا من خمس مواد ورد بها ثالثة عشر جريم
  .ضمنها جريمة اإلرهاب

ام     ي ع دأ ف د ب رة فق صورة مباش دولي ب اهرة اإلرهاب ال دة لظ م المتح صدي األم ا ت أم
 عندما طلب األمين العام لألمم المتحدة من الجمعية العامة أن تدرج في جدول أعمال               1972

ة            دورتها السابعة والعشرين موضوع اإل      دابير الالزم رهاب بغرض دراسة اإلجراءات والت
سادسة    ة ال ة للجن ع اإلحال اهرة، م ذه الظ ع ه ة"لمن ذا  " الثانوي شأن ه ا ب داد تقريره إلع

درج في جدول                 سألة لت الموضوع، وبعد المداوالت ومناقشة المقترحات تم تعديل صياغة الم
د  ين أعمال الدورة السابعة والعشر  دابير الرامي  "تحت بن ذي      الت دولي ال ع اإلرهاب ال ى من ة إل

ة        ية، ودراس ات األساس دد الحري ا أو يه ودي به ة أو ي شرية بريئ ا ب ر أرواًح رض للخط يع
ة األمل                         شأ عن البؤس وخيب ال العنف التي تن ة وراء أشكال اإلرهاب وأعم األسباب الكامن

شرية بم                     أرواح ب ى التضحية ب اس عل ا   والشعور بالظلم واليأس، والتي تحمل بعض الن ا فيه
  ".أرواحهم هم، محاولين بذلك إحداث تغييرات جذرية

سادسة                    ة ال وبناء على اقتراح تقدمت به مجموعة دول عدم االنحياز وتوصية من اللجن
م      1972 ديسمبر عام    18فقد أصدرت الجمعية العامة في       ا رق دت     3034 قراره ذي أب ، وال

دولي، و         ال اإلرهاب ال د أعم ة       فيه قلقها الشديد إزاء تزاي ول عادل اد حل ى إيج دول عل حثت ال
شعوب           ع ال ا أآدت حق جمي ف، آم ال العن ة وراء أعم ة األسباب الكامن سمح بإزال لمية ت وس



ل                 ر القاب ة غي الخاضعة ألنظمة استعمارية أو عنصرية أو غيرها من أشكال السيطرة األجنبي
ا                 يما آف ا والس دت مشروعية آفاحه ح حرآات   للتصرف في تقرير المصير واالستقالل، وأي

  .التحرير الوطني
ا من صكوك                     وجدير بالذآر أن المجتمع الدولي يتوافر لديه حالًيا اثنا عشر صًكا عالمًي

رائم         ة الج ن اتفاقي دًءا م ود ب ة عق ا أربع اوض عليه تغرق التف دولي اس اب ال ة اإلره مكافح
اء  1963وبعض األعمال األخرى المرتكبة على متن الطائرات عام    ى   باالتفاقي وانته ة األول

ام  اب لع ل اإلره ع تموي ة  1999لقم ة العالمي ن المكافح زأ م زًءا ال يتج شكل ج ا ت ، وجميعه
  .لإلرهاب الدولي
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