
 

 

 

 ة القانون بدعوتكم لحضور ليتتشرف كلية الدراسات العليا وك

 الماجستير  رسالةمناقشة 

 وانــنـالع
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 عيسى محمد عبدهللا الحمادي

 المشرف 

  القانون العامقسم ، محمد خليل الموسىد. 
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 ظهرا   01:00 
  30/10/2018الموايق  ،الثالثاء

 طال  كلية القانون  مبنى، ( بالطابق األرض 0012المحكمة التعليمية ) قاعة

 الملخص
التي تواجه المجتمع الدولي، نظرًا لتصاعد وتيرة وشدة العمليات  والمحلية،يعد تمويل اإلرهاب من أهم التهديدات األمنية الدولية 
وأصبحت التنظيمات اإلرهابية تستمد قوتها بالدرجة األولى من مصادر  ،اإلرهابية في العديد من بقاع العالم في اآلونة األخيرة

تمويلها، فمتى تنوعت وتعددت مصادر التمويل اشتدت خطورة المنظمات اإلرهابية والجرائم التي ترتكبها. ولذلك أولت مختلف 
ية، سائل المعتمدة في تمويل العمليات اإلرهابالمنظمات الدولية والدول اهتمامًا بظاهرة تمويل اإلرهاب، وقامت أغلبها بتجريم الو 

دماجها ضمن  مكافحة اإلرهاب. وجاءت بمجموعة من االلتزامات ذات الطابع التشريعي والهادفة إلى تجريم ومتابعة  استراتيجيةوا 
مهورية ربية السعودية وجكما اتخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة الع لإلرهابيين.جميع أشكال الدعم والتمويل المقدم 

جراءات مختلفة لمواجهة وتجفيف منابع اإلرهاب في محاولة منها لخنق الظاهرة اإلرهابية والحد  مصر العربية سياسة جنائية وا 
 منها ومحاصرتها باعتبارها من الدول المتضررة من هذه الظاهرة.

ويل شريعات الوطنية والمقارنة بينهما، والتعرف على مصادر تمهدف الدراسة إلى تعريف تمويل اإلرهاب في القانون الدولي والتتو 
اإلرهاب المشروعة وغير المشروعة وعالقتها بغسل األموال والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم األخرى، وبيان اإلطار القانوني 

عليه. وبيان  لتجريم تمويل اإلرهاب والعقابللتعاون الدولي واإلقليمي لمنع تمويل اإلرهاب، والتعرف على التنظيم القانوني الوطني 
يقة بين هناك عالقة وث :بمجموعة من النتائج أهمهاالدراسة  تاإلرهاب. واختتماإلجراءات الوقائية واإلجرائية لمنع عمليات تمويل 

رع موال. اعتبر المشجريمة تمويل اإلرهاب وجريمة غسل األموال، ولكن جريمة تمويل اإلرهاب مستقلة تماًما عن جريمة غسل األ
تتبنى  : ضرورة أنبعدة توصيات منهاوانتهت الدراسة  اإلماراتي جريمة تمويل اإلرهاب جريمة معاقبًا عليها بمجرد ارتكابه.

مثل تالمنظمات الدولية واإلقليمية موقفًا موحدًا من تعريف التمويل اإلرهابي، إلزام الدول ذات األنظمة المالية والبنكية المرنة، والتي 
 يها.إلى أراض أرضًا خصبة ألموال اإلرهاب بتبني سياسة مالية دقيقة وشفافة لتفادي استقطاب أموال الجماعات اإلرهابية
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