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مهخص انبحث

أصبحت ظاىرة اإلرىاب تشكل أحد تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة التي تواجو
القانون الدولي اإلنساني ،التي أعادت فتح إشكاليات معينة حول العالقة بين أمن الدولة
وحماية األفراد ،أفضت إلى إعادة النظر في مدى كفاية القانون الدولي اإلنساني على نحو لم
يشهده العالم منذ سعى الستكمال "اتفاقيات جنيف لسنة  9191بالبروتوكولين االضافيين لها
لسنة  ،"9111خصوصا بعد الهجمات التي تعرضت لها العديد من الدول ،وإن إمكانية وقوع
أعمال إرىابية في زمن النزاعات المسلحة قائمة ،في ىذه الفترة الحساسة التي يحكمها قانون
النزاعات المسلحة أو القانون الدولي اإلنساني تتسم بكثرة انتهاكات الحقوق المحمية
بمختلف األساليب بما فيها اإلرىابية وكذلك احتجاز األشخاص الذين ألقي عليهم القبض أو
أوقفوا في سياق مكافحة اإلرىاب ،والتي تستوجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح ومالئم
مع احترام كامل الضمانات اإلجرائية ذات الصلة .وقد حاول القانون الدولي اإلنساني التصدي
لظاىرة اإلرىاب من خالل تجريمها ،والحث على معاقبة مرتكبيها وتحميلهم المسؤولية .كما

تطرق إلى ضبط بعض المفاىيم والمصطلحات التي تُ َعد ضرورية لالستفادة من حماية ىذا
القانون أثناء النزاعات المسلحة ،كالمقاتل والمدني اللذين يمكن أن يتحوال إلرىابيين.
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Abstract
The phenomenon of terrorism has become one of contemporary
armed conflicts’ challenges facing international humanitarian law. It
has reappointed certain problems about the relationship between
State security and the protection of individuals. This has led to a
review of the adequacy of international humanitarian law in an
unprecedented way. As the world attempted to complete the "Geneva
Conventions of 1949, with the additional Protocols of 1977",
especially after the attacks on many countries.
The possibility of terrorist acts in the times of armed conflicts
existing in this sensitive period governed by the law of armed conflicts
or international humanitarian law. It is described as a period of many
violations for protected rights in various ways, including terrorism, as
well as the detention of persons arrested in order to combat
terrorism.
Which must be done within a clear and appropriate legal
framework by respecting all relevant procedural guarantees.
International humanitarian law has tried to address the phenomenon
of terrorism by criminalizing it and punishing those who committed
such crimes by bearing the responsibility. It also addressed some of
the concepts and terminology that are necessary to take advantage of
the protection of this law during armed conflicts, such as combatants
and civilians who are venerable to be terrorists.
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