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 2022-1-13تاريخ المناقشة 
وأخطرها تهديداً ألمن واستقرار المجتمعات وللديمقراطية وسيادة القانون كبر التحديات من أالتطرف يعد 

 تشاراً واسعاً في مناطق مختلفة من العالم بفعل مجموعةوحقوق اإلنسان، كظاهرة عابرة للحدود الوطنية عرفت ان

 من العوامل التي ساهمت في ارتكاب عمليات إرهابية بدوافع سياسية أو دينية متطرفة.

 تحدًيا مستمًرا بالنظر إلى أن السياسات التي تهدف إلى منع أسبابهوقد عرف تعريف التطرف وتحديد 

دون وجود فكرة واضحة عن الظاهرة التي تهدف هذه السياسات إلى التطرف العنيف ومكافحته تظل تتطور 

التصدي لها، بالرغم من اعتماده في قرارات األمم المتحدة، وتحديده كأولوية في خطة األمين العام لوكاالت 

 وبرامج األمم المتحدة والحكومات.

صكاً عالميًا(  13ة باإلرهاب )االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ذات الصل وبالرغم من صدور العديد من

ال يكفي من منظور مجلس م وانضمام الدول إليها في إطار المكافحة العالمية لإلرهاب، فإنه 1963منذ عام 

الءم مع داخلية تتومؤسسية ، ما لم تعتمد هذه الدول نظمًا قانونية ثبات انخراطها في الجهود الدوليةإل األمن

 .والتطرف العنيف الصلة بمكافحة اإلرهابأحكام االتفاقيات الدولية ذات 
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لتزاماتها الدولية المنصوص في االتفاقيات التي صادقت عليها، في هذا السياق، ومن منطلق تنفيذ ا

متطورة في مكافحتها للتطرف تعتمد باألساس المواجهة الوقائية)البرامج اعتمدت دولة قطر منظومة تشريعية 

الحقوقية والمالية( والمواجهة الجزائية)قانون العقوبات، قانون مكافحة اإلرهاب، قانون الدينية والتعليمية، البرامج 

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية. كما أنشأت دولة قطر عدة مؤسسات 

عة تنفيذ رهاب ومتابتنهض باختصاصات ذات طابع دولي لفهم الرؤى السلوكية لإلفي الدوحة  وطنية ودولية

 المعايير الدولية ذات الصلة. 

مكافحة ود أن جه تبينباستقراء أحكام المنظومة التشريعية والمؤسسية لمنع التطرف في دولة قطر، و 

يز التعاون ، وتعز اإلرهاب والتطرف العنيف تتطلب المزيد من الدعم في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية

التركيز و ت الوطنية المعنية في إطار خطة عمل وطنية تأخذ بعين االعتبار عوامل التطرف، والتنسيق بين الجها

ت التي تنطوي على تفاعل األشخاص بشكل انسيابي مع التنظيماتشكيل الفكر المتطرف واإلرهابي على مرحلة 

اإلرهابية المتطرفة، بسبب العوامل الدافعة للتطرف )دينية، اجتماعية واقتصادية، سياسية( والعوامل الجاذبة له، 

شكل ا بتلك األفعال، ومنع وقوعه التصدي إلىحيث يقتضي األمر االنتقال من المعاقبة على أفعال األفراد إلى 

 استباقي.
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Abstract 

Extremism is one of the largest challenges and the most dangerous threat to 

societies the security and stability, democracy, the rule of law and human rights, 

as a transnational phenomenon known to have spread widely in different regions 

of the world due to a group of factors that contributed terrorist operations committing 

with extremist political or religious motives. 

Extremism and determination its causes, has become a constant challenge 

looking at the policies aimed at preventing and combating violent extremism 

continue to promote without a clear idea of the phenomenon that these policies aim 

to address, despite its adoption in the United Nations decisions, and its identification 
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as a priority in the Secretary-General’s plan for agencies and programs of the 

United Nations and governments. 

In spite of the issuance of many international conventions and protocols 

related to terrorism (13 global treaties) since 1963 and the joining of countries to 

them in the context of the global fight against terrorism, it is not sufficient from the 

perspective of the Security Council to prove their involvement in the international 

efforts, unless these countries adopt internal legal and institutional systems that 

are compatible with the provisions of international conventions related to 

combating terrorism and violent extremism. 

In this context, and based on the implementation of its international 

commitments mentioned in the agreements that have approved, the State of Qatar 

has adopted a sophisticated legislative system in its fight against extremism that 

mainly depends on preventive confrontation (religious and educational programs, 

human rights and financial programs) and penal confrontation (penal code, anti-

terrorism law, anti-terrorism law Money Laundering and Terrorism Finance, 

Cybercrime Combating Law. The State of Qatar has also established several 

national and international institutions in Doha that undertake specializations of an 

international nature to understand the behavioral visions of terrorism and follow up 
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on the implementation of relevant international standards. 

By induction of the provisions of the legislative and institutional system to 

prevent extremism in the State of Qatar, it was found that efforts to combat 

terrorism and violent extremism require more support in the field of ability-

building and technical assistance, as well as strengthening cooperation and 

coordination between the concerned national authorities within the framework of a 

national action plan that takes into consideration the factors of extremism, and 

focusing on the stage of extremist and terrorist thought formation that involves 

people interacting smoothly with extremist terrorist organizations, due to the 

factors that drive extremism (religious, social, economic, political) and the factors 

that attract it, as it is necessary to move from punishing the individual acts to 

addressing those acts, and preventing their occurrence in advance. 

 


