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¶  د. أحمد العمادي وناصر الجابر خالل توقيع االتفاقية 

خالل افتتاح مؤتمر أكاديمي لكلية القانون.. د. الخليفي: 

قطر اتخذت تدابير جادة ملكافحة اإلرهاب 
القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مكتب    نظمت كلية 

األمــــم املــتــحــدة املــعــنــي بــالــجــريــمــة واملــــخــــدرات؛ مــؤتــمــًرا 

ا بعنوان: «استكشاف ومكافحة العالقات 
ً
ا دولي

ً
أكاديمي

املؤتمر ملدة  ــاب»، ويستمر  نظمة واإلرهــ
ُ
امل الجريمة  بــني 

يــومــني ، حيث يــهــدف إلــى تفعيل إعـــالن الــدوحــة 2015 

الــعــام لألمم  للمؤتمر  الثالث عشر  املؤتمر  الــصــادر عــن 

 فيما يتعلق 
ً
الجريمة والعدالة خاصة املتحدة، في منع 

العلمي فــي مكافحة  األكــاديــمــي والــبــحــث  التعليم  بـــدور 

الجريمة بما فيها الجريمة املنظمة واإلرهاب. 

وقال الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية 

ا في عاملنا 
ً
القانون إن قضية الجريمة واإلرهاب هامة جد

بدي أشد 
ُ
ت إذ  القانون في جامعة قطر  اليوم، وإن كلية 

التقدير للتعاون القائم  بينها وبني مكتب األمم املتحدة 

الـــذي ســاهــم فــي عقد هذا  املعني بالجريمة واملــخــدرات 

املؤتمر للنقاش، والدراسة، والتوصية».  

املنظمة واإلرهاب  الجريمة   
َّ
أن نعتقد  الخليفي  وأضاف 

ا 
ً
تهديد التي تشكل  الخطيرة،  الدولية  الجرائم  هي من 

ــا عـــلـــى املــجــتــمــع الــــدولــــي، ويـــجـــب مــواجــهــتــهــا 
ً
حــقــيــقــي

 
َّ
أن إلــى  الخليفي  الدكتور  أشــار  والقضاء عليها». كما 

الجرائم  ة ملكافحة هــذه 
ّ
اتــخــذت إجـــراءات جـــاد قــد  قطر 

ــاتــــي، فــعــلــى  ــتـــويـــني الـــتـــشـــريـــعـــي واملــــؤســــســ ــلـــى املـــسـ عـ

الــقــانــون رقــم 3  ت دولـــة قطر  أقـــرَّ التشريعي:  املــســتــوى 

لسنة 2004 بشأن مكافحة اإلرهاب، والذي تم تعديله 

مــكــافــحــة غسيل  قـــانـــون  يــولــيــو 2017 ضــمــن  فـــي 12 

لعام 2010، والقانون   4 األمــوال وتمويل اإلرهــاب رقــم 

بالبشر،  االتجار  15 لسنة 2011 بشأن مكافحة  رقــم 

اللجنة  أنشأت قطر  املؤسسي، فقد  املستوى  أمــا على 

الــوطــنــيــة ملكافحة  والــلــجــنــة  اإلرهــــاب،  الــوطــنــيــة ملكافحة 

غــســيــل األمـــــوال، ومــكــافــحــة تــمــويــل اإلرهـــــاب، والــلــجــنــة 

األعمال  بالبشر، تحت سلطة  االتجار  الوطنية ملكافحة 

الــخــيــريــة لــضــمــان عــدم اســتــخــدام املــســاهــمــات الخيرية 

ألغراض غير قانونية.

ــهــا، قــالــت األســـتـــاذة لــويــد آري، رئــيــس   ل
ٍ
وفـــي تــصــريــح

املــشــروع، شعبة  املنظمة واالتــجــار غير  الجريمة  شعبة 

شؤون املعاهدات بمكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

 ال يمكن لدولة، مهما كانت قوية، أن تهزم 
ُ
ه
َّ
والجريمة: « إن

الجريمة املنظمة واإلرهــاب وحدها، وال أن تكسر الصلة 

بني هاتني الجريمتني. إن املؤتمر األكاديمي الدولي حول 

«اســتــكــشــاف ومــكــافــحــة الـــروابـــط بــني الــجــريــمــة املنظمة 

واإلرهـــــــاب» الــــذي يــنــظــمــه مــكــتــب األمــــم املــتــحــدة املــعــنــي 

باملخدرات والجريمة والذي تستضيفه جامعة قطر، هو 

ــم فــي الــوقــت املــنــاســب؛ الستكشاف هذه 
ِّ
ــظ

ُ
حــدث مهم ن

ا خطيًرا للِسلم 
ً
الظاهرة املثيرة للقلق والتي تشكل تهديد

واألمن الدوليني».

◄ أوراق عمل متعددة 
 مــن الــخــبــراء مــن جــامــعــات دولــيــة مــتــعــددة 

ٌ
وقـــدم عـــدد

عــدد مــن أوراق الــعــمــل الــتــي نــاقــشــت مــحــاور املــؤتــمــر، 

ـــــــٍل مـــن: 
ُ
ــــــبــــــراٌء فــــي ك

ُ
حـــيـــث شـــــــارك فــــي تـــقـــديـــمـــهـــا خ

جــامــعــة ســاســكــس، جــامــعــة نــورثــهــامــبــتــون، جــامــعــة 

ــو، املــعــهــد  ــاتــ ــكــ ــل، جـــامـــعـــة وايــ ــويــ ــ مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس ل

ــقــانــونــيــة املـــتـــقـــدمـــة، جــامــعــة  ــات ال ــلـــدراسـ الــنــيــجــيــري لـ

االقــتــصــاد الــوطــنــي والــعــاملــي، جــامــعــة الــحــســن الــثــانــي، 

جـــامـــعـــة كـــــارلـــــوس الــــثــــالــــث بــــمــــدريــــد، جـــامـــعـــة بــكــني 

لــلــمــعــلــمــني، نــانــيــانــغ الــجــامــعــة الــتــكــنــولــوجــيــة، جــامــعــة 

الوطنية  مـــودري  يــارســلــوف جامعة  نــيــويــورك،  مدينة 

للقانون، جامعة أكسفورد، ومعهد الجامعة األوروبية.

 مــؤتــمــر «اســـتـــكـــشـــاف ومــكــافــحــة 
َّ
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

الــذي تنظمه  املنظمة واإلرهــــاب»  الجريمة  بــني  الــعــالقــات 

الحيوية منها:  املواضيع  ا مــن 
ً
تــنــاول عـــدد جامعة قطر؛ 

الحالة  ــات  التجريبية ودراسـ البيانات  تحديد ومناقشة 

الواقعية واستجابة الروابط بني االتجار باألسلحة النارية 

ــاب، كــمــا تــم عقد  واإلرهـــــاب واألنــشــطــة املتصلة بـــاإلرهـ

التحقيقات فــي قضايا اإلرهـــاب  جلسات حــول طــرائــق 

والــجــرائــم، وآثــار االعتماد على افــتــراض ارتــكــاب جرائم 

اإلرهاب وتمويلها ومناقشة دراسة أوجه الشبه اإلقليمية 

والعالقات املكانية حولها. 

    الدوحة - الشرق

¶ د. محمد الخليفي  

آري: املؤتمر يساعد في استكشاف اإلرهاب وتهديده لألمن

¶ الخبراء املشاركون في املؤتمر
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