الدكتورة :مي محرزي

تمويل اإلرهاب في التشريع السوري

قسم القانون العام
كلية الحقوق

جامعة دمشق
الملخص
فرضت

مشتكلة تمويتل اإلرهتاب ا للتا للتت المجتمتع التدولي قتوة عتد دحتدار الحتادي لشتر متتن

ديلول لام  ،2001حير تزايد االهتمام الدولي مكافحة تمويل اإلرهاب لمنع الجمالتا
متتن تنذيتتد دهتتدافلا والحيلولتتة دون تمويتتل النشتتات اإلرهتتايي وتلتتدإل لمليتتا
تنذيد األلمال اإلرهايية ودلم اإلرهاب

ويعتي تتر م تتن الا تتعو ة الوا تتول ل تتت تق تتدي ار

تمويتتل اإلرهتتاب لتتت

شت ت نلا ،ألنل تتا تمي تتل عييعتل تتا نح تتو الست ترية ،وألن

القائمين يلا ال يوثقون حجم لملياتلم  ،كما دنلا تتم للت نعاق لالمي
وفيمتتا يتعلتتق يجلتتود مكافحتلتتا للتتت الاتتعيد التتوعني ،فقتتد ستتارل

اإلجراءا

اإلرهاييتة

الستتلعا

المعنيتتة لتتت تينتتي

الكذيلة يتعزيز قدرتلا للت مكافحة هده األنشتعة الطعيترة ،والحتد متن احتمتال انتشتارها

ودلتتب متتا يتماشتتت متتع التواتتيا

العربية واإلقليمية والدولية دا

والم تتادم الدوليتتة كمتتا اتتادق

الع قة مكافحة تمويل اإلرهاب

ستتورية للتتت جميتتع االتذاقيتتا

َهت َتدَف هتتده الد ارستتة لتتت ييتتان ماهيتتة تمويتتل اإلرهتتاب ،واجراءاتتتا ،وعرقتتا ،وتعريذتتا القتتانوني فتتي
ضتتوء دحكتتام المرستتوم التش تريعي رقتتم  27لعتتام  2011المعت لتدل للمرستتوم التش تريعي رقتتم  33لعتتام
 2005الطاص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،فض ً لن ييان لقو ا

1

مرتكييا

مقدمة:
تعتيتتر دنشتتعة تمويتتل اإلرهتتاب متتن دهتتم التلديتتدا

والمجتمعتتا

التتتي تواجتتا دمتتن وس ت مة األف تراد والجمالتتا

شتتتت اتتورها ،ويزيتتد متتن طعورتلتتا اتطادهتتا نمتتظ الجريمتتة المنامتتة العتتايرة للحتتدود

الوعنية ،فلم يعد التطعيظ للا وادارتلا وتنذيدها يتم داطل قليم دولة واحدة يتل يتتم نستط طعوعلتا
لير دول متعددة لتنذيدها في الدولة المستلدفة الجريمة

وقد ددى التقدم التكنولوجي الكيير وبطااة في مجال االتااال
والور دنمات جديدة منلتا للتت كافتة المستتويا

العالم من دنشعة تمويتل اإلرهتاب ،وزاد

لتت تعتور الجريمتة يوجتا لتام،

الوعنيتة واإلقليميتة والعالميتة ،فتزاد

معانتاة دول

طعتورة هتده األنشتعة اإلجراميتة لتت درجتة فاقت

جميع الدول قاع ة للت المواجلة ،ما في دلب الدول الكيرى

قتد ار

وتعتيتتر جلتتود المجتمتتع التتدولي لمنتتع تمويتتل اإلرهتتاب ومعاق تتة مرتكييتتا جتتزءا متتن لمليتتة مكافحتتة

اإلرهتتاب مطتلتتا جوان تتا وتيتتدل هتتده الجلتتود للتتت المستتتويين العتتالمي واإلقليمي فعلتتت المستتتوى

العالمي ،تشارب األمم المتحدة في هدا اإلعار مند لام 1970

وفي سنة  1972دنش

( ) 1اطتعت تتاإل العت تتائ ار

()1

الجمعية العامة دول لجنة متطااة معنية اإلرهاب الدولي(،)2

دو التعت تتري للست تتذر الجت تتوي المت تتدني ،ق ت ترار الجمعيت تتة العامت تتة رقت تتم (2645الت تتدورة ،)25

السج

الرسمية للجمعية العامة لألمم المتحدة،التدورة ( ،)25الجلستة  ،1914الملحتق ،28اتذحة  ،126وثيقتة

الحريا

األساسية ،ودراسة األس اب الكامنة وراء دشكال اإلرهاب ودلمال العنا الناجمة لتن اليت و وطي تة األمتل

األمم المتحدة ) ،A/8028(1970وقد دليد ع التا الحقاً في كتاب محمد شريا سيوني/
International
terrorism
:Acompilation
of
U.N.Documents(1972-2001)91
)(transnational publishers 2001
( ) 2التتتدايير الراميتتة لتتت منتتع اإلرهتتاب التتدولي التتدي يعتتري للطعتتر درواح تاً شترية يريئتتة دو يتتودي يلتتا دو يلتتدد

والضيم والقنوت والتي تحمل عي الناو للت التضحية األرواح ال شرية  ،ما فتي دلتب درواحلتم هم،فتي محاولتة

إلحدار تغيي ار جدرية" ،قرار الجمعيتة العامتة رقتم (3034التدورة  ،)27الستج

الرستمية للجمعيتة العامتة لألمتم

المتح تتدة ،ال تتدورة  ، 27الجلس تتة  ، 2114الملح تتق  ، 30ا تتذحة  ،19وثيق تتة األم تتم المتح تتدة )،A/8730(1972
والوارد في الاذحة  121من كتتاب ستيوني المتدكور فتي الحاشتية الستا قة  1وقتد داتدر اللجنتة المتطااتة
ث ث تتة تق تتارير ف تتي س تتنة  (1973الس تتج

الرس تتمية للجمعي تتة العام تتة لألم تتم المتح تتدة ،ال تتدورة العادي تتة،28الملح تتق

،28وثيقتتة األمتتم المتحتتدة  (A/9028وستتنة (1977الستتج

الرستتمية للجمعيتتة العامتتة لألمتتم المتحدة،التتدورة ،32

املحتتق ،37وثيقتتة األمتتم المتحتتدة  )A/23/37وستتنة ( 1979الستتج
الدورة ،34الملحق،37وثيقة األمم المتحدة.)A/34/37 ،
2

الرستتمية للجمعيتتة العامتتة لألمتتم المتحتتدة،

وفي لام  1994التمد
وفتتي ستتنة  1996دنش ت

ل ناً ش ن التدايير الرامية لت القضاء للت اإلرهاب الدولي

الجمعيتتة العامتتة لجنتتة متطااتتة جديتتدة لوضتتع اتذاقيتتا

()1

دوليتتة ش ت ن

اإلرهتتاب وتتتم فتتي هتتده اللجنتتة المتطااتتة وضتتع االتذاقيتتة المعنيتتة قمتتع تمويتتل اإلرهتتاب ومنتتد
سنة  2000يدد

اللجنة المتطااة العمل لوضع اتذاقية شاملة ش ن اإلرهاب الدولي

()2

وفي سنة  2001دنش مجلو األمن لجنة مكافحة اإلرهاب وكلذلا متا عة استجا ة الدول

األلضاء لمتعل ا

قرار مجلو األمن رقم )2000(1373

()3

وكتتان مجلتتو األمتتن قتتد قتترر متتن قيتتل فتتي ق ارريتتا رقمتتي )1999( 1267

()4

و )2000(1333

دن تقوم اليلدان األلضاء في األمتم المتحتدة ماتادرة داتول رهتاييين ومنامتا
االسم فض ً لن التماد لدد من االتذاقيا

للت المستوى اإلقليمي

ممتتا تقتتدم يتيتتين وجتتود ش ت كة معقتتدة متتن الوثتتائق الدوليتتة التتتي التزم ت

اإلرهاب و دا ح

()6

()5

رهاييتة حتددتلم

التتدول مقتضتتاها مكافحتتة

مكافحة تمويتل اإلرهتاب جتزءاً دساستيا متن هتده الجلتود فتي دلقتاب اللجمتا

( ) 1الجمعي تتة العام تتة ،قت ترار رق تتم  ، 60/49الس تتج

الرس تتمية للجمعي تتة العام تتة لألم تتم المتحدة،ال تتدورة العادي تتة

،49الجلسة  ،84الملحق  ،49وثيقة األمم المتحدة رقم )، A/49/60(1994وال ن مكمل إللت ن  1994شت ن
التدايير الرامية لت القضاء للت اإلرهاب الدولي ،قرار الجمعية العامة رقم ، 210/51السج

الرسمية للجمعية

العامت ت تتة لألمت ت تتم المتحت ت تتدة  ،الت ت تتدورة العاديت ت تتة ،51الجلست ت تتة ،88الملحت ت تتق ،49ات ت تتذحة  ،5وثيقت ت تتة األمت ت تتم المتحت ت تتدة
). A/Res/51/210/(1996
( ) 2راجع تقرير اللجنة المطااة المنش ة موجب قرار الجمعية العامة رقم  210/51الاادر في  17ديسمير
 ،1996التتدورة السادستتة( 28ينتتاير 1 -في اريتتر ) 2002الستتج

الرستتمية للجمعيتتة العامتتة لألمتتم المتحدة،التتدورة

العادية ،57الملحق  ،37وثيقة األمم المتحدة(A /57/37 )2002

الرس ت ت تتمية لمجلت ت تتو األمن،الت ت تتدورة،56الجلس ت ت تتة،4385وثيقت ت تتة األمت ت تتم المتح ت ت تتدة

( ) 3األمت ت تتم المتحت ت تتدة ،الست ت تتج
)S/Inf/57(2000
الرس ت ت تتمية لمجل ت ت تتو األمن،ال ت ت تتدورة ،54الجلس ت ت تتة ،4051وثيق ت ت تتة األم ت ت تتم المتح ت ت تتدة
( )4األم ت ت تتم المتحدة،الس ت ت تتج
)S/Iinf/55(1999
الرس ت ت تتمية لمجل ت ت تتو األمن،ال ت ت تتدورة ،55الجلس ت ت تتة ،4251وثيق ت ت تتة األم ت ت تتم المتح ت ت تتدة
) (5األم ت ت تتم المتحدة،الس ت ت تتج
)S/Inf/56(2000
( )6من يينلا اتذاقية منامتة التدول األمريكيتة )(OASلمنتع ومعاق تة دلمتال اإلرهتاب التتي تتطتد شتكل جترائم ضتد
األشطاص ،وما يتال يلا من لمليا

ايتزاز دا

مغزى دولي( ،)1971واالتذاقية األوروبية ش ن قمتع اإلرهتاب

()1977واالتذاقيت ت تتة اإلقليميت ت تتة لقمت ت تتع اإلرهت ت تتاب()1987الات ت تتادرة ل ت ت تتن ار عت ت تتة التعت ت تتاون اإلقليمت ت تتي فت ت تتي جن ت ت تتوب
دستتيا( )SAARCواالتذاقيتتة العربيتتة لقمتتع اإلرهتتاب()1988ومعاهتتدة التعتتاون يتتين التتدول األلضتتاء فتتي كمومنولتتر

التتدول المستتتقلة فتتي مجتتال مكافحتتة اإلرهتتاب( )1999واتذاقيتتة منامتتة الم ت تمر اإلس ت مي ش ت ن مكافحتتة اإلرهتتاب
الدولي ( )1999واتذاقية منامة الوحدة اإلفريقية) ) OAUش ن منع ومكافحة اإلرهاب ( )1999وفي شلر يونيتو

 2002التمتتد

تمويل اإلرهاب
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منامتتة التتدول األمريكيتتة االتذاقيتتة األمريكيتتة المشتتتركة لمكافحتتة اإلرهتتاب والتتتي تركتتز للتتت قمتتع

اإلرهايية التي حدث

التواتتيا

في الواليا

المتحدة األمريكية في سيتمير  ،2001وما ت دلتب متن التمتاد

الطااتتة لمكافحتتة تمويتتل اإلرهتتاب والاتتادرة لتتن مجمولتتة العمتتل ل ج تراءا

الماليتتة

المعنية غسل األموال ،والقرار  )2001( 1373وانشاء لجنة مكافحة اإلرهاب

وهكتتدا شتترت المجتمتتع التتدولي فتتي تنذيتتد يرنتتامط يستتتلدإل منتتع اإلرهتتاب وكشتتا ماتتادر تمويلتتا

وقمعلتتا وتجتريم تقتتديم التمويتتل ألغ ارضتتا فضت ً لتتن تشتتجيع التعتتاون التتدولي فتتي منتتع وقمتتع جترائم

اإلرهاب يداتلا

وت ت تي ستتورية فتتي مقدمتتة التتدول التتتي لان ت

متتن اإلرهتتاب وج ترائم العنتتا وتحديتتداً ط ت ل العقتتود

الث ثتتة األطيترة متتن القتترن الماضتتي فتتي محاولتتة لضتترب االستتتقرار فيلتتا متتن دجتتل دلتتب كتتان ل ازمتاً

لليلتتا التاتتدي لمواجلتتة اإلرهتتاب شتتكل لتتام ،ودنشتتعة تمويتتل اإلرهتتاب يوجتتا طتتاص ،والحتتد متتن

طعورتلتتا ومعاق تتة مرتكييلتتا ف اتتدر المشتترت الستتوري المرستتوم التش تريعي رقتتم  33لعتتام 2005

الطاص مكافحة غسل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب ،وفيتا تتم تجتريم فعتل تمويتل اإلرهتاب ألول مترة،
وبتتتاري  2011 /2/14اتتدر المرستتوم التشتريعي رقتتم ، 27المعتلدل للمرستتوم الستتايق،وقد تضتتمن
ملمتة فيمتا يتعلتق يجريمتتة تمويتل اإلرهتاب ،ستنتعري للتا ت التاً لمتا تقتدم ونات اًر لحداثتتة

تعتدي

المرسوم التشريعي األطير ،سوإل ينحار موضوت دراستنا هده اإلعتار التشتريعي لجريمتة تمويتل

اإلرهاب في سورية
خطة البحث :
سوإل نوضح من ط للا ماهيتة تمويتل اإلرهتاب ومطتاعره ،وآليتتا ،وعرقتا ،والتعريتا القتانوني لتا

في التشريع السوري  ،ودركان هده الجريمتة ولقو اتلتا ،لتدلب قستم
ي تي:

الد ارستة لتت م حثتين وفقتاً لمتا

المبحث األول :جريمة تمويل اإلرهاب

المطلب األول :المقاود يتمويل اإلرهاب

المطلب الثاني :آلية تمويل اإلرهاب ومطاعره

المطلب الثالث :التعريا القانوني لتمويل اإلرهاب في التشريع السوري

المبحث الثاني :دركان جريمة تمويل اإلرهاب ولقو اتلا
المطلب األول :الركن المادي

المطلب الثاني :الركن المعنوي
المطلب الثالث :العقو ا

الخاتمة.
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المبحث األول

جريمة تمويل اإلرهاب

ن لذاة الجريمة هي ااع ح شائع ،يعلق للت لدد من األفعال التي تطالا قوالد القتانون دو

المجتمتتع دو األط ت ق دو التتدين ،فيقتتال :الجريمتتة الجزائيتتة والجريمتتة المدنيتتة ،والجريمتتة الت ديييتتة

()1

وتعتترإل الجريمتتة متتن الناحيتتة القانونيتتة نلتتا ((كتتل فعتتل دو امتنتتات ل تن فعتتل يتتنص ويعاقتتب لليتتا

القانون الجزائي))

وال يعتير الذعل جريمة ال دا نص القانون للت دلب لم ً ميدد ((ال جريمة وال لقو تة ال يتنص

قانوني))

فتي العتالم لتم تجرمتا ال فتي نلايتة

وفيما يتعلق يجريمة تمويل اإلرهاب تحديداً ،فغاليية التشتريعا
التسعينا من القرن الماضي ف ا ح جريمة قائمة يداتلا ،للماً دن اإلرهاب كعمل يولد حالتة متن
الرلب دو الطوإل دو الذزت دو التلديد للجملور قديم قدم التاري المكتوب

حيتتر كتتان اإلرهتتاييون يقومتتون عمليتتا

()2

القراتتنة ال حريتتة واطتعتتاإل العتتائ ار واحتجتتاز الرهتتائن،

واللجوم للت المدنيين األيرياء ،واللجوم للت األشطاص المتمتعين حماية دولية ،ال

ق توانين ضتتد اإلرهتتاب للتغلتتب للتتت هتتده

ويعتيتتر مذيتتداً دن نشتتير لتتت دن غالييتتة التتدول قتتد ستتن
الا تتاهرة لل تتت المس تتتوى ال تتوعني قي تتل تجت تريم تموي تتل اإلره تتاب ودح تتد ه تتده القت توانين ه تتو الق تتانون

الذرنسي رقم  1020/86لعام  1986و مقتضت هدا القانون فإن" اإلرهاب هو طترق للقتانون يقتدم
لليا فرد من األفتراد دو تناتيم جمتالي يلتدإل ثتارة اضتعراب طعيتر فتي الناتام العتام لتن عريتق

التلديد الترهيب"

()3

كمتتا داتتدر المشتترت األمريكتتي فتتي تش ترين األول لتتام  2001القتتانون التتوعني األمريكتتي لمكافحتتة

اإلرهاب((،)4الدي يلدإل لت تعزيز قدرة سلعا

األمن األمريكية في مجال مكافحة اإلرهاب

( )1د ليد األحد يوسا سذر  ،جريمة غسل األموال  ،دار الكلمة  ،دمشق ،2007 ،ص 35
(alex schmid and albert j. jongman, et al, political terrorism: a new guide to )2
actors,authors,concepts,database,theories and literature,(rev,ed,Amsterdam,oxford ,new York:
north Holland publishing.1988,p.xvii.
وقددذ ر دد تدد

مددد زيز شددذ اإلرددإل اددو ي

د

ددذو  /د ارستتة قانونيتتة ناقتتدة،/دار العلتتم للم يتتين ،الع عتتة األولتتت،

ييرو  ، 1991،ص 14
( )3د محم ت تتد لزيت ت تتز شت ت تتكري،اإلرهاب الت ت تتدولي /د ارست ت تتة قانونيت ت تتة ناقت ت تتدة،/دار العلت ت تتم للم يت ت تتين ،الع عت ت تتة األولت ت تتت،
ييرو  ، 1991،ص 51

( )4د مايا طاعر،الحرب العالميتة للتت اإلرهتاب فتي ضتوء القتانون التدولي ،رستالة دكتتوراه ،كليتة الحقتوق ،جامعتة
دمشق ، 2011 ،ص 335
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ومن ناحية دطرى فتإن قتانون العقو تا

الستوري الاتادر لتام  ، 1949يمثتل تشتريعاً دكثتر قتدماً

فلتتو يحتتتوي للتتت تعريتتا شتتامل ل رهتتاب لتتت ح تتد متتا  ،وتتتدر فتتي العقو تتة التتتي تذتتري لل تتت
الذاللين والمحرضين والمتآمرين والشركاء في جريمة اإلرهاب التي يعتيرها القانون جريمة مستتقلة
حد داتلا

سوإل نقسم هدا الم حر لت ث ثة معالب ،نتناول من ط للا ،ماهية تمويل اإلرهاب ومطاعره،

وآليتا  ،والتعريا القانوني لا في التشريع السوري
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المطلب األول :المقاود يتمويل اإلرهاب
ن ل ارة "تمويل اإلرهاب" ل ارة مرك ة من كلمتين"تمويل" و"اإلرهاب"  ،فما المراد كل منلما؟

كلمتتة "التمويتتل"في اللغتتة العربيتتة ،مشتتتقة متتن الذعتتل مت هتول ومعنتتاه اتتيره دا متتال ،وتمت هتول المتتال دي
اقتناه لنذسا

()1

دمتتا كلمتتة "اإلرهتتاب" دت ت

متتن الذعتتل رهتتب ،ره تا وره تتة ،ولقتتد دقتتر المجمتتع اللغتتوي كلمتتة اإلرهتتاب

ككلمتتة حديثتتة فتتي اللغتتة العربيتتة دساستتلا “رهتتب” معنتتت طتتاإل ،ودرهتتب ف نتاً معنتتت طوفتتا وفزلتتا،
واإلرهاييون واا يعلق للت الدين يسلكون سيل العنا لتحقيق دهدافلم السياسية(.)2
دمتا تمويتتل اإلرهتتاب ااتع حاً :فلتتم يعتترإل شتتكل محتدد ال فتتي نلايتتة لقتد التستتعينا

متتن القتترن

الماضتتي متتن ط ت ل اتذاقيتتة األمتتم المتحتتدة لقمتتع تمويتتل اإلرهتتاب ستتنة  1999والتتتي تتتنص للتتت

اآلتي(:)3

] -1يرتكتتب جريمتتة مذلتتوم هتتده االتذاقيتتة كتتل شتتطص يقتتوم يتتة وستتيلة كان ت

م اش ترة دو غيتتر

م اش ت ترة ،و شتتتكل غيتتتر مشت تتروت وبإرادتتتتا يتقتتتديم دو جمتتتع دم ت توال ينيت تتة اس تتتطداملا ،دو يعلتتتم دنلت تتا

ستستطدم كلياً دو جزئياً للقيام:

د -عمل يشكل جريمة في نعاق حدى المعاهدا
المعاهدا

()4

الواردة في المرفتق و تالتعريا المحتدد فتي هتده

ب -ي لمل آطر يلدإل لت التسيب فتي متو شتطص متدني دو دي شتطص آطتر ،دو اتايتا

يجروح يدنية جسيمة ،لندما يكون هدا الشطص غير مشتترب فتي دلمتال لدائيتة فتي حالتة نشتوب
نزات مسلح ،لنتدما يكتون غتري هتدا العمتل ،حكتم عييعتتا دو ستياقا ،موجلتاً لترويتع الستكان ،دو
إلرغام حكومة دو منامة دولية للت القيام ي لمل دو االمتنات لن القيام ا

-2

 -3لكي يشكل لمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الذقرة  ،1ليو من الضتروري دن تستتعمل

األموال فعلياً لتنذيد جريمة متن الجترائم المشتار ليلتا فتي الذقترة  ،1الذقترتين الذترليتين (د) و (ب)[

()1

( )1المنجد في اللغة واألل م ،دار المشرق ،ييرو  ،ت ،1984 ،27ص780
( )2اقت و هدا التعريا من  :مجمع اللغة العربية-المعجم الوسيظ -الجزء  ،I.ص390
( )3الدليل االسترشادي ش ن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،اإلادار الثاني مع ضافة التواية
الطااة التاسعة ،كانون الثاني ،2005 ،الينب الدولي ،الناشر مركز معلوما

قراء الشرق األوسظ (ميريب)،

مار ،ص ا4-
( )4التفدقيدت ششد إ يهد ت

7

ش تق ت

فق ة ف اية( 1أ) زذ جة ت

شل ق قم ( )1هذ ب ثي

وق تتد ج تتاء

االتذاقي تتة الم تتدكورة نتيج تتة م تتادرة فرنس تتية حايت ت

يت يي تتد ق تتوي م تتن مجمول تتة ال تتدول

الاتتنالية الثمانيتتة( ،)2وفتتي متتايو  ، 1998حتتدد وزراء طارجيتتة التتدول الثمانيتتة قضتتية منتتع جمتتع
األمت توال ألغت تراي اإلره تتاب الت اره تتا م تتن المج تتاال
ضتتافية شت نلا

()3

وفتتي طريتتا  1998استتتلل

مقترحاً لت األمم المتحدة

()4

دا

األولوي تتة الت تتي يتع تتين اتط تتاد جت تراءا

فرنستتا المذاوضتتا

شت ن االتذاقيتتة وقتتدم

ناتاً

وفي ديسمير  1998قرر الجمعية العامة تكليا اللجنة المطااة المنش ة القرار 210/51
ي ح تتر االتذاقي تتة وف تتي التاس تتع م تتن ديس تتمير  1999التم تتد

ووقعتلا  132ودولة  ،ثم دا ح
وتتضمن االتذاقية ث ثة التزاما

الجمعي تتة العام تتة ن تتص االتذاقي تتة،

()5
()6

سارية المذعول في  80دولة الت ا اًر من  30ايريل 2003

رئيسة للت الدول الموقعة األول دن للت الدول األعراإل النص

للتتت جريمتتة تمويتتل األلمتتال اإلرهاييتتة فتتي تش تريعاتلا الجنائيتتة ،والثتتاني دن للتتت التتدول األع تراإل

الدطول في ل قا

تعاون واسع النعاق مع الدول األعراإل األطرى وتزويدها المسالدة القانونية

فتتي المستتائل التتتي تغعيلتتا االتذاقيتتة والثالتتر دن للتتت التتدول األع تراإل التتنص قانون تاً للتتت عتتي
المتعل تتا

الجلا

المتعلق تتة ي تتدور الم سس تتا

المالي تتة ف تتي الكش تتا ل تتن دلم تتال تموي تتل اإلره تتاب وا ت ت

المطتاة ي ددلة تتعلق يلا

ويعتير ضرورياً اإلشارة لت دنا ال يوجد اتذاق يين كافتة اليلتدان التتي التمتد

هتده االتذاقيتة للتت

األلمتتال التتتي تعتيتتر اتتورة محتتددة رها تاً ألن معنتتت اإلرهتتاب لتتيو مقي توالً اتتورة لامتتة نتيجتتة
للمدلوال

السياسية والدينية والقومية التي تطتلا من يلد لت آطر

فضت ً لتن دن مجمولتة العمتل المتالي التدولي (  )FATFالمعنيتة التتدايير الماليتة شت ن مكافحتة
غسل األموال وتمويل اإلرهتاب( ،)1المعتترإل يلتا كجلتة وضتع المعتايير القياستية لجلتود التدول فتي
ل تذاقية الدولية المعنية قمع تمويل اإلرهاب :/1999/

( )1راجع الموقع اآلتي للت ش كة االنترن
www.un.org/law/cod/finterr.ht
( )2راجع:
Clifton m. johnson, "introductory note to the international convention for the
)suppression of the financing of terrorism,"39 ILM 268(2000
( )3نتائط دلما ل وزراء طارجية مجمولة الدول الثمانية ،مايو /http://www.dfait-maeci.gc.ca/ ،1998
( )4قمع تمويل اإلرهاب ،دليل للاياغة التشريعية ،اادر لن اندوق النقد الدولي ،واشنعن ،2003 ،ص5
( )5التتتدايير الراميتتة لتتت القضتتاء للتتت اإلرهتتاب التتدولي ق ترار الجمعيتتة العامتتة رقتتم  ،108/53الستتج

الرستتمية

للجمعي ت تتة العام ت تتة لألم ت تتم المتحدة،ال ت تتدورة العادي ت تتة ،53الجلس ت تتة ،83الملح ت تتق،49الذقت ت ترة ،12وثيق ت تتة األم ت تتم المتح ت تتدة
)A/RES/53/108 (1999
الرسمية للجمعية العامتة
( )6االتذاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب ،قرار الجمعية العامة رقم  ،109/54السج
لألمم المتحدة ،الدورة العادية  ،54الجلسة  ،76الملحق  ،49وثيقة األمم المتحدة )A/RES/53/108 (1999
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مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،لتم تع لترإل ديضتاً ماتعلح تمويتل اإلرهتاب اتورة طااتة
في التوايا

ال دنلتتا قام ت

التسع الطااة يتمويل اإلرهاب

()2

التتي داتدرتلا لقتب دحتدار  11ديلتول ،2001

حتتر ودلتتوة اليلتتدان لتتت ي ترام وتنذيتتد اتذاقيتتة األمتتم المتحتتدة الدوليتتة المعنيتتة قمتتع

وتمويل اإلرهاب المدكورة دل ه ،ولدلب فإن التعريا الوارد دل ه هو التدي التمدتتا معاتم اليلتدان
ألغراي تعريا تمويل اإلرهاب

وقد لرإل القانون اليمني رقم  1لسنة 2010الطاص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،

تمويل اإلرهاب في المادة ال ار عة منا وفق األتي:
]يعد مرتك ا لجريمة تمويل اإلرهاب كل من:

د -يجمع دو يقدم دمواال شكل م اشر دو غير م اشر و ي وسيلة كان
كليا دو جزئيا ،في تمويل ارتكاب األلمال التالية:

-1دي فعل من دفعال العنا دو التلديد ا ديا كان

مع للما نلا ستستطدم

يوالثا دو دغراضا ،يقع تنذيدا لمشروت

جرامي فردى دو جمالي ،ويلدإل لت ير الرلب يين الناو دو ترويعلم يإيدائلم وتعريي

حياتلم دو حريتلم دو دمنلم للطعر دو لحاق الضرر الييئة دو حد المرافق دو األم ب العامة
دو الطااة ،دو احت للا دو االستي ء لليلا ،دو تعريي دحد الموارد الوعنية للطعر دو ج ار
حكومة دو منامة دولية للت القيام ي لمل غير مشروت دو االمتنات لن دي لمل مشروت.

-2دي فعل يشكل جريمة تندر في نعاق حدى االتذاقيا
تكون الجملورية قد اادق

دو انضم

ليلا.

دو المعاهدا

دا

الالة والتي

-3دي فعل يشكل جريمة مناوص لليلا في قانون مكافحة جرائم االطتعاإل والتقعع.

ب -كل من شرت في ارتكاب دو شارب دو حري دو لاون للت ارتكاب دي من األفعال الواردة
في الذقرة (د) من هده المادة.

وال تعد من الجرائم المشمولة في هده المادة حاال

الكذاح مطتلا الوسائل ضد االحت ل

األجنيي والعدوان ،ودلب من دجل التحرر وتقرير الماير وفقاً لم ادم القوانين الدولية  ،وال يعتير
من هده الحاال

وم تتن التعريذ تتا

كل فعل يمو الوحدة الترايية ألي من الدول العربية[

غي تتر القانوني تتة لتموي تتل اإلره تتاب ،تعري تتا ال تتدكتور ا تتالح الس تتعد ل تتا ف تتي كتا تتا

/التحقيق في غسل األموال وتمويل اإلرهتاب /نتا( :)3هتو المستاندة الماليتة دو تقتديم التدلم المتالي

( :)fatf ( )1اطتاار لت ()the financial action task force
()2

التوايا

الطااة يتمويل اإلرهاب ،راجع http://www.fatf-gafi.org/pdf/ :

( )3د اتتالح الستتعد ،التحقيتتق فتتي غستتل األم توال وتمويتتل اإلرهتتاب ،كتتتاب اتتادر لتتن اتح تاد الماتتارإل العربيتتة،
 ،2006ص44
9

ي شكل من األشتكال ل رهتاب دو لمتن يشتجعونا دو يضتعون طععتا دو يشتاركون دو يستالدون

فيا ،دو من يتولت ينذسا العملية اإلرهايية
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المطلب الثاني :آلية تمويل اإلرهاب ومطاعره
يت ع في طعظ تمويل اإلرهاب اإلجراءا

دو المراحل األساسية اآلتية(:)1

 -1مرحلةةة اإلح ة ل :وفيلتتا يقتتوم ممولتتو اإلرهتتاب يإدطتتال األمتوال التتتي يمكتتن دن يكتتون ماتتدرها

مشتترولاً دو غيتتر مشتتروت دو كليلمتتا فتتي الناتتام المتتالي ،ولتتادة متتا يكتتون دلتتب متتن ط ت ل م سستتة
ماليتتة ،ويمكتتن تحقيتتق هتتدا متتث ً يإيتتدات دمتوال نقديتتة فتتي حستتاب ماترفي ،وقتتد يتتتم اإلحت ل شتراء

دوراق مالية ال

 -2مرحلة التغطية :وهي المرحلة الثانية متن طعتة تمويتل اإلرهتاب ،ف عتد دطتول األمتوال المشتار
ليلتا فتي الذقترة الستا قة لتت الناتام المتالي ،يتتم نقللتا دو ربمتا تحويللتا لتت م سستا

دماكن مطتلذة لعمو منش ها دا كان غير مشروت دو طذاء مادرها شكل لام

متعتددة وفتي

 -3مرحلة توزيع األموال على اإلرهابيين وتنظيماتهم المساندة لتنفيذ أو تمويل أنشطة إرهابية
و يمكتتن دن تحتتدر م ارحتتل دو جتراءا

تمويتتل اإلرهتتاب ضتتمن مجمولتتة مطتلذتتة متتن التتدول ولتتيو

في دولة واحدة

كما تتعدد طرق تمويل اإلرهاب ما يتين نقتل األمتوال دو تحويللتا فرديتاً م تالة ستيعة دو استتغ ل
الجمعيا

الطيرية للدا الغري

ويشار دائماً للعرق المطتلذة المستطدمة في تمويل اإلرهتاب استم ( )Methodsالعترق المنلجيتة

دو ( )Typologiesدي األنوات

ويعتير من األمور الاع ة تحديد دو واا العرق المنلجية المطتلذتة التتي يستتطدملا المجرمتون

فتتي لمليتتا

تمويتتل اإلرهتتاب ،ألنتتا متتن المتترجح اطت فلتتا متتن يلتتد لتتت آطتتر ودلتتب ستتيب العوامتتل

والطاتتائص التتتي ينذتترد يلتتا كتتل يلتتد ،والتتتي تشتتمل اقتاتتاده وناتتام مكافحتتة تمويتتل اإلرهتتاب فيتتا،

فض ً لن دن هده العرق في تغير وتعور مستمر وسريع

()2

ويعتيتتر ضتترورياً اإلشتتارة لتتت دن تمويتتل اإلرهتتاب يمكتتن دن يحتتدر فتتي دي يلتتد متتن يلتتدان العتتالم

وطااة اليلدان التي لديلا دنامة مالية معقدة دو ينيتلا األساسية المعنية مكافحة تمويل اإلرهتاب

متراطية وغير فعالة دو فاسدة

وفيما يتعلق بمخاطر تمويل اإلرهاب ،فيمكن دن نلخصها النقات اآلتية(:)3

( )1الدليل االسترشادي ش ن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،المرجع السايق دكره ،ص ا9-
( )2المرجع نذسا  ،ص ا10 -
( )3المرجع نذسا ،ص اا1-
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 -1تتتنجم لنتتا لواقتتب اقتاتتادية واجتماليتتة وطيمتتة و اتتورة طااتتة للتتت اليلتتدان الناميتتة ،ألنلتتا
تعتيت تتر دس ت تواقاً ات تتغيرة وهت تتي التت تتالي دكثت تتر لرضت تتة ل ضت تتعراب نتيجت تتة الم ت ت ث ار اإلرهاييت تتة دو

اإلجرامية

 -2ن نجاح دلمال اإلجرام ولمليا

تمويل اإلرهتاب  ،يت دي لتت توستيع نعتاق لمتل المجترمين

وممولي اإلرهاب اإلجرامي ،و التالي تشجيع األنشعة غير القانونية األطرى كالذساد واالتجار فتي

المطد ار والتلريب واإلرهاب واالتجار في األسلحة ال

 -3ن السمعة التي تترت ظ اليلتدان كمت د لتمويتل اإلرهتاب ،يمكتن دن تستذر لتن لواقتب وطيمتة،
ت ثر شكل كيير للت لملية التنمية فيلا ،فضت ً لتن انطذتاي االستتثما ار األجنييتة فتي دي يلتد
يت ارطتت فيتا تنذيتد مكافحتتة تمويتل اإلرهتاب ،والحتتد اتورة كييترة متن دهليتلتتا لتلقتي المستالدا

الحكوما

متتن

األجنيية

 -4اإلضرار س مة القعات المالي والمارفي في اليلد المعني
 -5تُحت لتدر هتتده الاتتاهرة اإلجراميتتة الطعي ترة نزيتتا اقتاتتادي للتتدول نتيجتتة اضتتعرارها تطاتتيص
جزء من يراداتلا العامة ل نذاق للت مكافحتلا

المطلب الثالث :التعريف القانوني لتمويل اإلرهاب في التشريع السوري

ل ت هترإل المش تترت الس تتوري تموي تتل اإلره تتاب دول مت ترة ف تتي المرس تتوم التشت تريعي رق تتم  33لع تتام 2005
الطاص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،السيما المادة الثانية منتا ،الذقترة ب التتي نات

للت اآلتي:

]ب -يعتتد متتن قييتتل ارتكتتاب جتترم تمويتتل اإلرهتتاب كتتل فعتتل يقاتتد منتتا تقتتديم دو جمتتع دمتوال ت ي
وستتيلة ،م اش ترة دو غيتتر م اش ترة ،متتن ماتتادر مشتترولة دو غيتتر مشتترولة ،قاتتد استتتطداملا فتتي

لمتتل رهتتايي فتتي د ارضتتي الجملوريتتة العربيتتة الستتورية دو طارجلتتا وفق تاً للقتتانون واألنامتتة الستتورية
النافدة واالتذاقيا الدولية دو اإلقليمية دو الثنائية التي تكون سورية عرفاً فيلا([)1
ال دن ه تتدا التعري تتا ل تتم ي ت ل
تا المتعل تتا والمع تتايير الدولي تتة ف تتتم تعديل تتا موج تتب دحك تتام المرس تتوم
التشتريعي رقتتم  27الاتتادر يتتتاري  2011/2/14الستتيما المتتادة الثانيتتة منتتا الذقترة ب وقتتد دات ح
للت النحو اآلتي:

]ب – يعد من قييل جرائم تمويل اإلرهاب ،كل فعل يقاتد منتا تقتديم دو جمتع دمتوال ت ي وستيلة،

م اشرة دو غير م اشرة ،من ماتادر مشترولة دو غيتر مشترولة ،قاتد استتطداملا كليتاً دو جزئيتاً

( )1المادة الثانية ،الذقرة ب من المرسوم التشريعي رقم  33لعام  2005الطاص مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل
اإلرهاب
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فتتي لمتتل رهتتايي دو لتمويتتل منامتتة رهاييتتة دو شتتطص رهتتايي فتتي د ارضتتي الجملوريتتة العربيتتة

السورية دو طارجلا ،وفقاً للقوانين واالتذاقيا

العربية السورية([)1

الدولية دو اإلقليمية دو الثنائية النافدة فتي الجملوريتة

دمتتا األمةةوال فلتتي تعنتتي :كتتل دن توات األاتتول س تواء دكان ت
منقولة ،دياً كان

كيذية اقتنائلا والوثائق دو المستندا

ماديتتة دم غيتتر ماديتتة ،منقولتتة دم غيتتر

القانونية دياً كان شكللا ما فيا االلكترونية

دو الرقمية الدالة للت حق ملكية هده األاتول دو حاتة فيلتا ،وكتل متا ينتتط لتن هتده الملكيتة دو
دي حق متعلق يلا ما في دلب للت سييل المثال ال الحار العملتة الوعنيتة والعمت
والتست تتلي

الما ت ترفية والشت تتيكا

واألوراق المالية والسندا

والكميياال

الست تتياحية والش ت ت كا
وااللتمادا

الما ت ترفية والح ت تواال

المستندية

()2

األجنييتة

النقديت تتة واألست تتلم

من ط ل قراءتنا لتعريا المشرت السوري لماعلح تمويتل اإلرهتاب الشتكل المعتدل األطيتر ،نجتد
دنتتا قتتد التمتتد التعريتتا التتدي دوردتتتا االتذاقيتتة الدوليتتة المعنيتتة قمتتع تمويتتل اإلرهتتاب ستتنة ،1999

والتتتي ستتارل

ستتورية لتتت االنضتتمام ليلتتا وتنذيتتدها ،فضت ً لتتن تنذيتتد قت ار ار األمتتم المتحتتدة فيمتتا

ار مجلتو
يتعلق منتع وقمتع تمويتل اإلرهتاب وتجميتد داتول اإلرهتاييين ومتن يتدلملم الستيما قتر ا

األمن رقم  1373الاادر لام 2001ورقم 1267الاادر لام 1999

( )1المادة الثانية  ،الذقرة ب من المرسوم التشريعي رقم  27لعام  2011الطاص مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب

( )2المادة  /1/الذقرة /ب /من المرسوم التشريعي رقم  33لعام 2005
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المبحث الثاني

أركان جريمة تمويل اإلرهاب وعقوباتها
تشتتكل دركتتان الجريمتتة مكوناتلتتا األساستتية التتتي تععيلتتا لنتتد توافرهتتا وجتتوداً قانونيتاً ،وتقتتوم جريمتتة
تموي تتل اإلره تتاب لل تتت ركن تتين دساس تتيين هم تتا :ال تتركن الم تتادي وال تتركن المعن تتوي ،م تتع طت ت إل ح تتول
ضرورة وجود دو لدم وجود الركن الثالر وهو الركن القانوني التدي يتمثتل فتي وجتود نتص قتانوني

هتده الجريمتة ،فقتد حتددها المرستوم التشتريعي رقتم  33لعتام 2005

يجرملا وفيما يتعلق عقو تا
ل
المعدل المرسوم التشريعي رقم  27لعام 2011

ويعتيتتر متتن الضتتروري اإلشتتارة لتتت دن جريمتتة تمويتتل اإلرهتتاب ،تعتيتتر جريمتتة منذاتتلة تمامتاً لتتن

جريمة غسل األموال ،ومستقلة لنلا الواا القانوني ولكن نا اًر لت الع قة الوثيقة يين هاتين

الجريمتين فقد تم لحالما يتشريع واحد

وفيمتتا يلتتي ستتوإل نقستتم هتتدا الم حتتر لتتت ث ثتتة معالتتب ،نتنتتاول متتن ط للتتا الحتتدير لتتن التتركن

المادي والركن المعنوي ودطي اًر العقو ا
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المطلب األول :الركن المادي
تعريذتتا :هتتو المالتتر التتدي تيتترز تتا الجريمتتة لتتت العتتالم الطتتارجي

()1

هي:

ويت ت لا متتن ث ثتتة لنااتتر

الذعتتل وهتتو النشتتات اإليجتتايي دو الموقتتا الستتليي التتدي ينستتب لتتت المجتترم ،والنتيجتتة وهتتي األثتتر

الطارجي الدي يرت ا الذعل ،ويتمثل االلتداء للت حق يحميا القانون ،واتلة الستييية التتي تتربظ
الذعل النتيجة

ولما تقدم يتمثل الركن المادي لجريمة تمويل اإلرهاب في كل فعل يقاد منا:

تقديم دو جمع دموال ي وسيلة م اشرة دو غير م اشرة ،متن ماتادر مشترولة دو غيتر مشترولة،
قاد استطداملا كلياً دو جزئياً في:

 -لمل رهايي

 دو لتموي تتل منام تتة رهاييت تتة دو ش تتطص رهت تتايي ف تتي د ارض تتي الجملوريت تتة العربي تتة الستتتورية دوطارجلا

()2

وفيمتتا يتعلتتق العمتتل اإلرهتتايي هنتتاب اطتتت إل يتتين التتدول للتتت األلمتتال التتتي تعتيتتر رهاييتتة ،دمتتا

قانون العقو ا

السوري الاادر المرسوم التشريعي رقم  148تاري  22حزيران من لام 1949

فقد لرإل األعمال اإلرهابية في المادة  304منا للت النحو اآلتي:

(( يقاد األلمال اإلرهايية نلا جميع األفعال التي ترمي لت يجاد حالة دلر وترتكب يوسائل
ك تتاألدوا

المتذجت ترة واألس تتلحة الحربي تتة والمت تواد الملتل تتة والمنتج تتا

الو ائية دو الجرثومية التي من ش نلا دن تحدر طع اًر لاماً))
وفيمتتا يتعلتتق المنامتتا
جمعية دنش

الس تتامة دو المحرق تتة والعوام تتل

اإلرهاييتتة ديضتاً ،فقتتد لرفتلتتا المتتادة  306متتن نذتتو القتتانون نلتتا(( :كتتل

قاد تغيير كيان الدولة االقتاتادي دو االجتمتالي دو دوضتات المجتمتع األساستية

يإحدى الوسائل المدكورة في المادة ))304

واضافة لما سيق يجتب دن يكتون الذعتل الجرمتي فتي تمويتل اإلرهتاب قتد وقتع عتد اتدور المرستوم

التشريعي رقم  33لعام (( 2005ف تذري لقو ة وال تديير احترازي دو ا حي متن دجتل جترم
لم يكن القانون قد نص لليا حين اقترافا))

كمتا نات

المتتادة  /30/متن الدستتتور الستتوري للتت دنتتا (( :ال تستتري دحكتام القتوانين ال للتتت متتا

يقتتع متتن تتتاري العمتتل يلتتا وال يكتتون للتتا دثتتر رجعتتي ويجتتوز فتتي غيتتر األمتتور الج ازئيتتة التتنص للتتت

ط إل دلب))
( )1د ليود الس ار  ،شرح قانون العقو ا

 ،القسم العام ،منشو ار جامعة دمشق ،2007 ،ص281

( )2المادة  ،/2/الذقرة /ب /من المرسوم التشريعي رقم  27لعام 2011
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المطلب الثاني :الركن المعنوي

ويمثتتل التتركن المعنتتوي الجانتتب العقلتتي والنذستتي لمرتكتتب الجريمتتة ،ويعيتتر لتتن الاتتلة يتتين نشتتات

الذالل الدهني ونشاعا المادي

()1

ويتوافر الركن المعنتوي فتي جريمتة تمويتل اإلرهتاب متتت اتدر

النشات لن ولي وارادة آثمة ،دي متت قام الذالل ذعل التمويل تعيي اًر لن رادتا اآلثمة
وللتت دلتتب فتتإن د ارستتة التركن المعنتتوي فتتي دي جريمتتة تستتتلزم د ارستة الع قتتة يتتين رادة الذالتتل متتن
جلة والذعل الدي ارتك ا الذالل ،والنتيجة التي سييلا فعلا هدا من جلة ثانية

()2

لما تقدم ي طد الركن المعنوي حدى اورتين وهما:

 -1اورة القاد الجرمي ،وتكون الجريمة في هده الحالة من الجرائم المقاودة
 -2دو اورة الطع وتكون الجريمة في هده الحالة من الجرائم غير المقاودة

والس ال الدي يعرح نذسا هنا هو :هل تعد جريمة تمويل اإلرهاب جريمة قادية دم غير قادية؟

الجواب :الرجوت لت اتذاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب لسنة  1999نجد دنلا قتد تعليت
تت توافر ال تتركن المعن تتوي ف تتي جريم تتة تموي تتل اإلره تتاب ،فنات ت

اإلرهاب) للقيام :

 -1عمل يشكل جريمة في نعاق حدى المعاهدا
في هده المعاهدا

لل تتت دن يك تتون الذع تتل (دي تموي تتل

الواردة في مرفتق االتذاقيتة و تالتعريا المحتدد

 -2ي لمل آطر يلدإل لتت التستيب فتي متو شتطص متدني دو دي شتطص آطتر ،دو اتايتا

يجتتروح يدنيتتة جستتيمة ،لنتتدما يكتتون هتتدا الشتتطص غيتتر مشتتترب فتتي دلمتتال لدائيتتة فتتي حتتال
نشوب نزات مسلح ،لندما يكون غري هدا العمل ،موجلاً لترويع السكان ال

كمتتا تعلي ت

المتتادة الثانيتتة متتن المرستتوم التش تريعي رقتتم  27لعتتام  2011الطتتاص مكافحتتة غستتل

األموال وتمويل اإلرهاب توافر الركن المعنوي لندما نا

للت اآلتي:

((يعد من قييل جرائم تمويل اإلرهاب ،كل فعل يقاد منا:

تقديم دو جمع دموال ي وسيلة ،م اشرة دو غير م اشرة ،من ماادر مشرولة دو غير مشترولة،

قاد استطداملا كلياً دو جزئياً في لمل رهايي دو لتمويل منامة رهاييتة دو شتطص رهتايي فتي

سورية دو طارجلا

وممتتا تقتتدم نستتتنتط دن جريمتتة تمويتتل اإلرهتتاب هتتي جريمتتة قاتتدية ،تتعلتتب لقياملتتا ت توافر القاتتد
الجرمي العام الدي هو رادة الجاني ستلوب تمويتل اإلرهتاب والقاتد الجرمتي الطتاص التدي يتجلتت

( )1د ليود الس ار  ،المرجع السايق  ،ص331

( )2د جاب يوسا الحكيم ود رياي الطاني ،شرح قانون العقو ا  ،القستم الطتاص  ،مع عتة الروضتة  ،دمشتق ،
 ،1991-1990ص16
16

واضحاً يإرادة الجاني سلوب تمويل اإلرهتاب يلتدإل القيتام عمتل رهتايي دو لتمويتل منامتة رهاييتة

دو شطص رهايي
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المطلب الثالث :عقوبات جريمة تمويل اإلرهاب

حتتدد المشتترت الستتوري لقو تتا

جريمتتة تمويتتل اإلرهتتاب فتتي الم تواد  14و  15و  16متتن المرستتوم

التش تريعي رقتتم  33لعتتام  2005الطتتاص مكافحتتة غس تل األم توال وتمويتتل اإلرهتتاب  ،ال دنتتا قتتد
ملمتتة للتتت عتتي فق ت ار المتتادتين  15و 16الحق تاً فتتي المرستتوم التش تريعي رقتتم
عت در تعتتدي
ل
المعدل للمرسوم السايق ويمكن حار هده العقو ا اآلتي:
 27تاري 2011 /2/14
االلتقال الم ق

والغرامة المالية وماادرة وتجميد األموال محل جريمة تمويل اإلرهاب

أوالً :عقوبة االعتقال المؤقت والغرامة المالية(:)1
لاقب المشرت السوري كل من قام دو تدطل دو اشترب عمليا
من ث ر سنوا

سنوا

لت س

تمويل اإلرهاب االلتقتال الم قت

و غرامة مالية تعادل قيمة األموال المضتيوعة دو غ ارمتة تعتادل

قيمتلتتا فتتي حتتال تعتتدر ضت علا ،للتتت دن ال تقتتل لتتن مليتتون ليترة ستتورية ،متتا لتتم يقتتع الذعتتل تحت
عائلة لقو ة دشد

وتشدد هده العقو ة وفقاً ألحكام المادة  247من قانون العقو ا

العتام دا ارتكتب الجترم فتي عتار

لاا ة جرامية منامة واستناداً لت دحكام المادة ( )247من قانون العقو ا

العام:

يي تتدل اإللت تدام م تتن األش تتغال الش تتاقة الم ب تتدة وت تتزداد ك تتل لقو تتة م قت تتة م تتن الثل تتر ل تتت النا تتا
وتضالا الغرامة المالية

وفالل الجريمة هو من ديرز لت حيز الوجود العناار التي ت لا الجريمة ،دمتا الشتريب فلتو متن

دسلم مع غيره في تنذيد الجريمة

()2

دمتتا المتتتدطل فلتتو متتن يستتالد للتتت وقتتوت الجريمتتة عمتتل ال ياتتل لتتت ركنلتتا المتتادي دو دلماللتتا

ُّ
فيعد متدط ً في جناية دو جنحة(:)3
التنذيدية دو الرئيسية

أي من دلعت رشادا

القترافلا وان لم تسالد هده اإلرشادا

ي من شهدد لزيمة الذالل يوسيلة من الوسائل

للت الذعل

جي من قيل ايتغاء لمالحة مادية دو معنوية ،لري الذالل دن يرتكب الجريمة

زي من سالد الذالل دو لاونا للت األفعال التي هي
دتم

ارتكايلا

الجريمة دو سللتلا دو للت األفعال التي

( )1المادة  /14/من المرسوم التشريعي رقم  33لعام 2005
( )2المادة  /211/من قانون العقو ا
( )3المادة  /218/من قانون العقو ا
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السوري ،المرجع السايق ،ص87
السوري ،المرجع السايق ،ص89

هي من كان متذقاً مع الذالل دو دحد المتدطلين قيل ارتكتاب الجريمتة دو دستلم فتي طذتاء معالملتا
دو تطيئتتة دو تا تريا األشتتياء الناجمتتة لنلتتا ،دو اطتذتتاء شتتطص دو دكثتتر متتن التتدين اشتتتركوا

فيلا لن وجا العدالة

وي من كان لالماً سيرة األشرار الجنائية الدين دديلم قعع العريق دو ارتكاب دلمال العنا ضتد
دمن الدولة دو الس مة العامة دو ضتد األشتطاص دو الممتلكتا وقتدم للتم ععامتاً دو مت وى دو

مطتيئاً دو مكاناً ل جتمات
دمتتا المحت لتري فلتتو متتن حمتتل دو حتتاول دن يحمتتل شطا تاً آط ت اًر ت ي وستتيلة كان ت

جريمة

()1

للتتت ارتكتتاب

ل
المحري للت ارتكاب الجريمة
المحري مستقلة لن ت عة
وتعد ت عة
ه

ويتركز االشتراب الجرمي (الشريب – المتدطل – المحري) للت:

تقديم دو جمع دموال ت ي وستيلة م اشترة دو غيتر م اشترة ،متن ماتادر مشترولة دو غيتر مشترولة

قاد استطداملا كلياً دو جزئياً في لمل رهايي دو لتمويل منامة رهاييتة دو شتطص رهتايي فتي

دراضي الجملورية العربية السورية دو طارجلا

كما لاقب المشرت السوري للت الشروت في جريمة تمويل اإلرهاب عقو ة الذالل األالي وكدلب

فعل النس ة للشريب والمتدطل

()2

ويقاد الشروت :كل محاولة الرتكاب جناية يدد

فعال ترمي م اشرة لتت اقترافلتا تعتد كالجنايتة

نذسلا دا لم يحل دون تماملا سوى اروإل طارجة لن رادة الذالل
ويقاتتد الشتتروت الجرمتتي الحتتاال

()3

التتتي يذشتتل فيلتتا الذالتتل فتتي تمتتام جريمتتتا فت تتحقتتق النتيجتتة

المادية المعلو ة لقيام الجريمة وليو الشروت في الجريمتة هتو المرحلتة األولتت ،يتل تست قا م ارحتل

دطرى تمر فيلا الجريمة لند يدء التذكير وحتت اليدء في تنذيدها

()4

ثانياً :عقوبة مصادرة األموال محل جريمة تمويل اإلرهاب وتجميدها:

تعتتد المصةةادرة متتن دهتتم العقو تتا

المقتتررة لجريمتتة تمويتتل اإلرهتتاب ،كمتتا تشتتمل الماتتادرة األم توال

المنقولة وغير المنقولة وتقضي المحكمة المطتاة ماادرة األموال محل جريمتة تمويتل اإلرهتاب
وايراداتلما والوسائظ واألدوا

المستطدمة فيلا

()1

()1

المادة  /216/من قانون العقو ا

()2

المادة  /14/من المرسوم التشريعي رقم  33لعام 2005

السوري ،المرجع السايق ،ص88

()3

المادة  /199/من قانون العقو ا

()4

د ليد األحد يوسا سذر  ،جريمة غسل األموال ،المرجع السايق ،ص42
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دمتا التجميد :فلتو جتراء داري احتترازي تتطتده هيئتة مكافحتة غستل األمتوال وتمويتل اإلرهتاب دون
الحاجتتة لتتت حكتتم قضتتائي ،يتضتتمن حاتتر دي انتقتتال دو تحويتتل لألمتوال دو التاتترإل فيلتتا ،حيتتر
يجوز للليئة تجميد الحسا ا

المارفية المشيوهة متدة ستتة ديتام لمتل ،كمتا يجتوز للتا تمديتد هتده

المدة اثني لشر يوماً ضافياً موافقة لجنة دارة الليئة ولكن فتي حتال علتب الليئتة االدلتاء دمتام
النيا تتة العامتتة يجتتوز للتتا دن تقتتوم يتجميتتد هتتده الحستتا ا دو متا عتتة تجميتتدها دون التقيتتد المتتدد
السا قة ،وللقضاء فقظ قرار رفع التجميد دو مواالتا

()2

وتطتص النيا ة العامة ا حية قامتة دلتوى الحتق العتام فتي جترائم تمويتل اإلرهتاب وفقتاً ألحكتام
الق توانين النافتتدة ولقاضتتي التحقيتتق التتدي دودل ت لديتتا دلتتوى الحتتق العتتام ممارستتة الا ت حيا
المقتتررة لتتا فتتي قتتانون داتتول المحاكمتتا

الجزائيتتة والستتيما القيتتام التحريتتا

وض ظ األموال المتالة الجريمة ومتحا تلا دينما كان  ،واتطاد اإلجراءا

وجمتتع األدلتتة وتت تتع
التحذايتة ال زمتة،

ما فتي دلتب حجتز األمتوال المتاتلة يجترائم تمويتل اإلرهتاب وايراداتلتا والوستائظ المستتطدمة فيلتا،

وتحرير دو مواالة تجميد الحسا ا

المارفية التي قام

وف تتي ه تتدا الس تتياق ،ديضت تاً يج تتوز للس تتلعا

النلائي تتة الا تتادرة ل تتن الجل تتا

الليئة يتجميدها

()3

القض تتائية الس تتورية دن تت ت مر يتنذي تتد األحك تتام القض تتائية

القض تتائية األجنيي تتة يج تترم تموي تتل اإلره تتاب ،م تتا ف تتي دل تتب دحك تتام

ماتتادرة األم توال المتحاتتلة متتن ج ترائم تمويتتل اإلرهتتاب والوستتائظ المستتتطدمة فيلتتا وفتتق القوالتتد
واإلج تراءا

التتتي تحتتددها الق توانين واألنامتتة الستتورية النافتتدة واالتذاقيتتا

الثنائية التي تكون سورية عرفاً فيلا دو ميدد المعاملة المثل

()4

الدوليتتة دو اإلقليميتتة دو

وفتي حتتال تتتم تحويتتل األمتوال الناجمتتة لتتن جترائم تمويتتل اإلرهتتاب دو تيتتديللا لتتت األمتوال متتن نتتوت
هتتده األم توال ت موال

آطتتر فتتإن األم توال شتتكللا الجديتتد تطضتتع ديض تاً للماتتادرة ،دمتتا دا اطتلع ت
دطرى مشرولة فإنلا ديضاً تطضع للماادرة فتي حتدود القيمتة المقتدرة لألمتوال الناجمتة لتن جترائم
تمويل اإلرهاب دون اإلط ل حق الليئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق ش نلا

دطي ت ت اًر قت تتي دن نشت تتير لت تتت دن دحكت تتام المات تتادرة والتجميت تتد تنعيت تتق للت تتت األشت تتطاص العييعيت تتين
وااللت اريين

()5

( )1المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم  27لعام  ،2011المعدلة للمادة  /15/من المرسوم التشتريعي رقتم
 33لعام 2005
( )2المادة السا عة ،الذقرة /ب ،/من المرسوم التشريعي رقم  27لعام  2011المعتدل للمرستوم التشتريعي رقتم 33
لعام 2005
( )3الذقرة /د /من المادة السايق دكرها

( )4الذقرة ب من المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم  27لعام 2011
( )5المادة  /15/من المرسوم التشريعي رقم  33لعام 2005
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ولكن الس ال الدي يعرح نذسا هنا:

في حال ارتكاب جرم تمويل اإلرهاب من قيل مدير الشطص االلت تاري دو دلضتاء مجلتو دارتتا
دو ممثليا دو لمالا اسما دو يإحدى وسائلا ،من الدي يعاقب وكيا؟

الجواب :في هده الحالة تتم معاق ة الشطص االلت تاري وفقتاً ألحكتام المتادة ( )108ومتا يليلتا متن
قتتانون العقو تتا وال تطتتل هتتده العقو تتة المست ولية الجنائيتتة لألشتتطاص العييعيتتين دمتتا العقو تتا
المدكورة في المادة  108ومايليلا فلي:

(وقا الشطاية االلت ارية لن العمل ،وحل الشطاية االلت ارية في حال التكرار)
وهنا ال يد من اإلشارة لت دن هده العقو ا

األطيرة ال تعيق للت الجلا

العامة

ويقاد حل الشطاية االلت ارية :تاذية دموال الشطص االلت اري ،ويذقتد المتديرون دو دلضتاء
()1

اإلدارة وكل مس ول شطاياً لن الجريمة األهلية لت سيو هيئة مماثلة دو دارتلا
دما وقا الشطص االلت اري لن العمل ،فيقاد ا :وقتا دلمتال هتدا الشتطص دون التنتازل لتن

المحل (مكان العمل)

()2

( )1المادة  /110/من قانون العقو ا
( )2المادة السا قة نذسلا
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الخاتمة:
االنعكاستا

تعتير دنشتعة تمويتل اإلرهتاب متن دطعتر الجترائم الماليتة دا

الستليية للتت االقتاتاد

والمجتمتتع ،كمتتا دن االتجتتاه لتتت تجريملتتا لتتم يعتتد معل تاً طاا تاً لكتتل دولتتة يتتل هتتو معلتتب لتتالمي

اآلن ،حي تتر تعال تتب تتا ل تتدة منام تتا

وهيئ تتا

وتعم تتل م تتن دج تتل مكافح تتة تموي تتل

دولي تتة قامت ت

اإلرهتتاب ،ومنلتتا لجنتتة العمتتل المتتالي الدوليتتة لمكافحتتة غستتل األم توال وتمويتتل اإلرهتتاب ()FATF

التتتي دوا ت

فتتي تواتتيتلا الثانيتتة دنتتا( :)1للتتت كتتل متتن اليلتتدان تجتريم تمويتتل اإلرهتتاب واأللمتتال
اإلرهاييتة وللتتت اليلتتدان الت كتتد متتن تستتمية هتتده الجترائم كجترائم داتتلية لغستتل

اإلرهاييتتة والمنامتتا

األموال

وقيتتام ستتورية استاتتدار قتتانون طتتاص مكافحتتة غستتل األم توال وتمويتتل اإلرهتتاب ،واحتتدار هيئتتة

مستتتقلة ،مقرهتتا ماتترإل ستتورية المركتتزي ،مطتاتتة مكافحتتة غستتل األم توال وتمويتتل اإلرهتتاب(،)2
وتوقيتتع متتدكرة التذتتاهم الطااتتة مجمولتتة العمتتل المتتالي لمنعقتتة الشتترق األوستتظ وشتتمال فريقيتتا

()MENAFATF

()3

وانضتتماملا لتتت مجمولتتة اجمونت ()4الدوليتتة متتا هتتو ال دليتتل ستتاعع للتتت

اهتماملا مكافحة هده الجريمة والتادي للا فضت ً لتن دن التقتارير الستنوية لليئتة مكافحتة غستل

األم ت توال وتمويت تتل اإلرهت تتاب لألل ت توام  2009-2008-2007-2006-2005-2004المنشت تتورة
للت موقع الليئتة للتت شت كة اإلنترنت

التواردة لتت الليئتة/تمويل رهتاب/

تالتر دن لتدد الحتاال

قليل جداً معدل حالة تقري اً لكل لام ،استثناء لام  2007فلناب دربع حاال
نتائج البحث:

 -1التير تمويل اإلرهاب جريمة مستقلة وجنائية الواا في التشريع السوري

 -2شت همل المشتترت الستتوري جريمتتة تمويتتل اإلرهتتاب وجريمتتة غستتل األمتوال يتشتريع واحتتد نات اًر لتتت
الع ق تتة الوثيق تتة ي تتين الجت تريمتين ،ولك تتن م تتن ناحي تتة الوا تتا الق تتانوني ،قيت ت

جريم تتة تموي تتل

اإلرهاب مستقلة تماماً لن جريمة غسل األموال

 -3ن التعتتدي

الملمتتة التتتي ددطللتتا المش ترت الستتوري للتتت دحكتتام جريمتتة تمويتتل اإلرهتتاب فتتي

المرستوم التشتريعي رقتم  27لعتام  2011المعتدل للمرستوم التشتريعي رقتم  33لعتام  2005متا

هي ال دليل قوي للت رغ ة ستورية فتي محاربتة هتده الجريمتة الطعيترة واستتيذاء كتل المعتايير
والمتعل ا

الدولية ش ن مكافحتلا والتعاون مع المناما

والليئا

( )1راجع الموقع www.oecd.org/fatf/index.htm:
()2
()3
()4
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راجع موقع الليئة للت ش كة االنترن

اآلتيwww.bcs.gov.sy :

هي منامة قليمية للت غرار الذاتا ،مقرها ال حرين ،ت سس

راجع موقع اجمون

للت ش كة االنترن

لام 2004

اآلتي www.egmont.org :

الدولية المعنية

 -4ددى تذتتاقم النشتتاعا
لمليت تتا

اإلرهاييتتة وشتتدتلا وحداثتتة تقنياتلتتا لتتت اهتمتتام المجتمتتع التتدولي مكافحتتة

تمويت تتل اإلرهت تتاب ،فانعقت تتد

واتتدر القتوانين والتشتريعا

الم ت ت تم ار وتت تتم التوقيت تتع للت تتت المعاهت تتدا

واالتذاقيت تتا

ال زمتتة لتجريملتتا وم حقتتة فالليلتتا واتطتتاد اإلجتراءا

الكتشافلا والح ول دون وقوللا

ال زمتتة

 -5نا ت اًر لطعتتورة هتتده الجريمتتة ،تتتم توستتيع نعتتاق ماتتادر األم توال غيتتر المشتترولة التتتي كان ت

محددة في المرسوم التشريعي رقم  33لعام  2005لتشمل جرائم تمويل اإلرهاب فتي المرستوم

التشريعي رقم  27لعام 2011
االقتراحات:

 -1الت كي تتد دائمت تاً لل تتت دن الت تتدايير المتط تتدة لمكافح تتة تموي تتل اإلره تتاب يج تتب دن تك تتون متوافق تتة
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وال جئين والقانون الدولي اإلنساني والقوانين الوعنية
 -2الت كي تتد لل تتت دن الجل تتود الدولي تتة س تتتكون قاات ترة ل تتن المواجل تتة الذعال تتة لتموي تتل اإلره تتاب دا
افتقتتد

العمتتل الجمتتالي والتنستتيق المتوااتتل فيمتتا يتتين التتدول والمنامتتا

الدوليتتة اإلقليميتتة

المعنية ،ودن قت ار ار مجلتو األمتن دا الاتلة تشتكل عتا اًر قانونيتاً متماستكاً يلتدإل التاتدي
ل رهتتاب وتمويلتتا للتتت الاتتعيد التتدولي فض ت ً لتتن زيتتادة التعتتاون للتتت المستتتوى التتوعني
واإلقليمي للتنسيق يين األجلزة المطتاة مكافحة اإلرهاب وتمويلا
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الملحق رقم ()1

يتتورد مرفتتق االتذاقيتتة

()1

النحو اآلتي:

مرفق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب
قائمتتة المعاهتتدا

الدوليتتة التستتع التتتي تشتتتمل للتتت جترائم اإلرهتتاب ،للتتت

 -1اتذاقية قمع االستي ء غير المشروت للت العائ ار  ،الموقعة في الهاي في  16كتانون األول
 /ديسمير 1970

 -2اتذاقي تتة قم تتع األلم تتال غي تتر المش تترولة الموجل تتة ض تتد ست ت مة العيت تران الم تتدني الموقع تتة ف تتي
مونتريال في  23ديلول 1971 /

 -3اتذاقيتتة منتتع الجترائم المرتك تتة ضتتد األشتتطاص المتمتعتتين حمايتتة دوليتتة ،متتن فتتيلم المواذتتون
الديلوماسيون ،والمعاق ة لليلتا ،التتي التمتدتلا الجمعيتة العامتة لألمتم المتحتدة فتي  14كتانون
األول 1973 /

 -4االتذاقية الدولية لمناهضة دطد الرهائن ،التي التمدتلا الجمعية العامة لألمتم المتحتدة فتي 17
كانون األول 1979 /

 -5اتذاقية الحماية المادية للمواد النووية ،المعتمدة في فيينا في  3آدار 1980/
 -6اليروتوكتتول المتعلتتق قمتتع دلمتتال العنتتا غيتتر المشتترولة فتتي المعتتا ار التتتي تطتتدم العي تران
المتتدني التتدولي ،المكمتتل التذاقيتتة قمتتع األلمتتال غيتتر القانونيتتة الموجلتتة ضتتد س ت مة العي تران

المدني ،والموقع في مونتريال في  24ش ات 1988 /

 -7اتذاقية قمع األلمال غير المشرولة الموجلة ضد س مة الم حة ال حرية ،الموقعة فتي رومتا
في  10آدار 1988/

 -8اليروتوكتتول المتعلتتق قمتتع األلمتتال غيتتر المشتترولة الموجلتتة ضتتد س ت مة المناتتا
الواقعة للت الجرإل القاري ،الموقع في روما في  10آدار 1988/

 -9االتذاقية الدولية لقمع اللجما

في  15كانون األول 1997/

الثايتتتة

اإلرهايية القنايل التي التمدتلا الجمعية العامة لألمم المتحدة

( )1االتذاقيتتة الدوليتتة لقمتتع تمويتتل اإلرهتتاب ،ق ترار الجمعيتتة العامتتة رقتتم  ،109/54الستتج

الرستتمية للجمعيتتة

العامتتة لألمتتم المتحتتدة ،التتدورة العاديتتة  ،54الجلستتة  ،76الملحتتق  ،49وثيقتتة األمتتم المتحتتدة
)(1999

A/Res/53/108
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المراجع العربية:

الكتب:

 -1د ج ت تتاب يوس ت تتا الحك ت تتيم ود ري ت تتاي الطت ت تتاني ،ش ت تترح ق ت تتانون العقو ت تتا  ،القس ت تتم الطت ت تتاص ،
مع عة الروضة  ،دمشق 1991-1990 ،

 -2د ا تتالح الس تتعد ،التحقي تتق ف تتي غس تتل األمت توال وتموي تتل اإلره تتاب ،كت تتاب ا تتادر ل تتن اتح تتاد
الماارإل العربية2006 ،

 -3د ليود الس ار  ،شرح قانون العقو ا

 ،القسم العام ،منشو ار جامعة دمشق2007 ،

 -4د ليد األحد يوسا سذر ،جريمة غسل األموال ،دار الكلمة ،دمشق2007 ،

-5د محم تتد لزي تتز ش تتكري،اإلرهاب ال تتدولي /د ارس تتة قانوني تتة ناق تتدة،/دار العل تتم للم ي تتين ،الع ع تتة

األولت ،ييرو 1991،

-6قمتتع تمويتتل اإلرهتتاب ،دليتتل للاتتياغة التشتريعية ،اتتادر لتتن اتتندوق النقتتد التتدولي ،واشتتنعن،

2003

-7الدليل االسترشادي ش ن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهتاب ،اإلاتدار الثتاني متع ضتافة

التواتتية الطااتتة التاستتعة ،كتتانون الثتتاني ،2005 ،الينتتب التتدولي ،الناشتتر مركتتز معلومتتا

الشرق األوسظ (ميريب) ،مار
الرسائل العلمية:

ق تراء

-1د مايتتا طتتاعر،الحرب العالميتتة للتتت اإلرهتتاب فتتي ضتتوء القتتانون الدولي،رستتالة دكتتتوراه ،كليتتة

الحقوق ،جامعة دمشق2011 ،
القواميس:

المنجد في اللغة واألل م ،دار المشرق ،ييرو  ،ت1984 ،27

القوانين والمراسيم :

 -1المرسوم التشريعي رقم  33لعام  2005الطاص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 -2المرسوم التشريعي رقم  27لعام  2011الطاص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 -3قانون العقو ا

السوري

 -4القانون اليمني رقم  1لسنة  2010الطاص مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 -5القانون الذرنسي رقم  1020/86لعام  1986الطاص مكافحة اإلرهاب
 -6القانون الوعني األمريكي لسنة  2001الطاص مكافحة اإلرهاب
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االتفاقيات الدولية والق اررات والتقارير:
 -1االتذاقية الدولية لقمع تمويل اإلرهاب ،قرار الجمعية العامة رقم  ،109/54السج

الرسمية

للجمعيت تتة العامت تتة لألمت تتم المتحت تتدة ،الت تتدورة العاديت تتة  ،54الجلست تتة  ،76الملحت تتق  ،49وثيقت تتة األمت تتم
المتحدةA/res/108(1999) :

 -2اطتعت ت تتاإل العت ت تتائ ار دو التعت ت تتري للست ت تتذر الجت ت تتوي المت ت تتدني ،ق ت ت ترار الجمعيت ت تتة العامت ت تتة رقت ت تتم

(2645الت تتدورة  ،)25الست تتج

الرست تتمية للجمعيت تتة العامت تتة لألمت تتم المتحدة،الت تتدورة ( ،)25الجلست تتة

 ،1914الملحق ،28اذحة  ،126وثيقة األمم المتحدة )A/8028(1970

 -3التدايير الرامية لت منع اإلرهتاب التدولي التدي يعتري للطعتر درواحتاً شترية يريئتة دو يتودي
يلتتا دو يلتتدد الحريتتا

األساستتية ،ود ارستتة األس ت اب الكامنتتة وراء دشتتكال اإلرهتتاب ودلمتتال العنتتا

الناجم تتة ل تتن اليت ت و وطي تتة األم تتل والض تتيم والقن تتوت والت تتي تحم تتل ع تتي الن تتاو لل تتت التض تتحية
األرواح ال شرية  ،ما فتي دلتب درواحلتم هم،فتي محاولتة إلحتدار تغييت ار جدريتة" ،قترار الجمعيتة

العامتتة رقتتم (3034التتدورة  ،)27الستتج

الرستتمية للجمعيتتة العامتتة لألمتتم المتحتتدة ،التتدورة ، 27

الجلس ت تتة  ، 2114الملح ت تتق  ، 30ا ت تتذحة  ،19وثيق ت تتة األم ت تتم المتح ت تتدة ) ،A/8730(1972وق ت تتد

داتتدر اللجنتتة المتطااتتة ث ثةةة تقةةارير فتتي ستتنة  (1973الستتج

الرستتمية للجمعيتتة العامتتة

لألم ت ت تتم المتح ت ت تتدة ،ال ت ت تتدورة العادي ت ت تتة،28الملح ت ت تتق ،28وثيق ت ت تتة األم ت ت تتم المتح ت ت تتدة  (A/9028وس ت ت تتنة
(1977الس تتج

الرس تتمية للجمعي تتة العام تتة لألم تتم المتحدة،ال تتدورة  ،32املح تتق ،37وثيق تتة األم تتم

المتح تتدة  )A/23/37وس تتنة ( 1979الس تتج

الرس تتمية للجمعي تتة العام تتة لألم تتم المتح تتدة ،ال تتدورة

،34الملحق،37وثيقة األمم المتحدة.)A/34/37 ،
 -4الجمعية العامة ،قرار رقم  ، 60/49السج

الرسمية للجمعية العامة لألمتم المتحدة،التدورة

العادي تتة ،49الجلس تتة  ،84الملح تتق  ،49وثيق تتة األم تتم المتح تتدة رق تتم )، A/49/60(1994والت ت ن
مكمتتل إلل ت ن  1994ش ت ن التتتدايير الراميتتة لتتت القضتتاء للتتت اإلرهتتاب التتدولي ،ق ترار الجمعيتتة

العام ت تتة رق ت تتم ، 210/51الس ت تتج

الرس ت تتمية للجمعي ت تتة العام ت تتة لألم ت تتم المتح ت تتدة  ،ال ت تتدورة العادي ت تتة

،51الجلسة ،88الملحق ،49اذحة  ،5وثيقة األمم المتحدة ). A/Res/51/210/(1996

 -4راجع تقرير اللجنة المطااة المنش ة موجب قترار الجمعيتة العامتة رقتم  210/51الاتادر

فت تتي  17ديست تتمير  ،1996ال ت تتدورة السادست تتة( 28ينت تتاير 1 -في اري ت تتر ) 2002الست تتج

الرس ت تتمية

للجمعي تتة العامتتتة لألم تتم المتحدة،التتتدورة العادي تتة ،57الملحت تتق  ،37وثيق تتة األم تتم المتح تتدة()2002
A /57/37
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وثيقت تتة األمت تتم،4385الجلست تتة،56الت تتدورة،الرست تتمية لمجلت تتو األمن

 الست تتج، األمت تتم المتحت تتدة-5

وثيقت تتة األمت تتم،4051 الجلست تتة،54 الت تتدورة،الرست تتمية لمجلت تتو األمن

الست تتج، األمت تتم المتحدة-6

وثيقت تتة األمت تتم،4251 الجلست تتة،55 الت تتدورة،الرست تتمية لمجلت تتو األمن

S/Inf/57(2000) المتحدة
S/Inf/55(1999) المتحدة
الست تتج، األمت تتم المتحدة-7

S/Inf/56(2000) المتحدة
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Abstract
The problem of Terrorism Funding has strongly affected
the International Community after September 11, 2001.
Therefore, there is growing International interest in
Terrorism Funding combat to curb terrorist groups form
achieving their goals and prevent funding terrorist
actions taking into consideration that funding terrorism
aims at performing terrorist acts and supporting terrorism.
In this regard, it is almost hard to reach some estimates
because the operations tend to be confidential and because
those who work in that field do not hold accounts for how
much funding is taking place. However, we should not
forget that such operations are done on an international
basis.
As for the efforts exerted to nationally combat this
phenomenon, the authorities concerned hastened to
enforce the procedures that enhance the combat of such
hazardous activities and limits their spread according to
the international recommendations and principles. It
should be noted that Syria has ratified all Arab, Regional
and International agreements concerned in the issue of
Combat of Terrorism Funding.
This study aims at showing the essence, goal, procedures,
ways and definition of Terrorism Funding under the
Legislative Decree No. 27 of 2011 which is a modification
of the Legislative Decree No. 33 of 2005 that tackles
precisely Money Laundering and Terrorism Funding, let
alone the penalties on Terrorism funders.
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