
 149     در قبال تروریسم و تأمین مالی آن ها المللی دولت مسئولیت بین

 «باشن. شنه انجام (شود تمامی جامع  جهانی جرم تلای می
 المللی هزم است:   بر اساس امن تعرمف دو شرط اساسی برات تحاق جرم بین

جههانی و ناهض    ت وجود تعهنت مرتبط با مصالد و م افع اساسهی جامعه   . 1
 آشکار امن تعهن.

)ابهراهیم،   المللهی بنانهن.   امن ناهض تعههن را جرمهی بهین     (1)جامع  جهانی. 2
1995، .  788) 

المللهی   بهین  جرالمنمون  برخی از اشکا   م واا ب نومح  پیش 19 ت ماده 3 ب ن
 از: انن مبارترا  سر نموده س  

مهمی در راب   بها  تهظ صهلد و ام یهت      المللی الف: ناض فا ش تعهن بین
 تعهن ب  مم ومیت تجاوز. :جهانی مان ن

 : ناض خ رناک تعهنت مهم و اساسی در راب   با  مامت از  اهو  بیهر   
تعههن به  مم ومیهت تحمیه       :ها در تعیهین سرنوشهت خهومش، مان هن     ملتو  ق 

  اسمیت استعمارت و ما ادام  آا با استتاده از زور.
المللی مههم و اساسهی در راب ه  بها      هن بینتع ت ز: ناض خ رناک و گسترده

سیهی و  دارت، نسه  تعههناتی سه  در مم ومیهت بهرده     مان هن:  مامت از نوع بیر، 
 ت گرفت  است.تبعیض نژادت، صور

و  سهت مز طیمحالمللی مهم در راب   با  مامت از  د: ناض خ رناک تعهن بین
 س ن. تعهناتی س  آلودگی هم  ازا و درماها را م ع می :نگهنارت آا، مان ن
المللی آمنه، ترورمسم و  بین جرالمشرامط و اشکا   م واا ب ا   با توج  ب  آا

اراسه   المللهی دانسهت،    بهین  جهرالم صهادمق  تهواا از م  ت مین مهالی آا را نیهز مهی   
المللی و تهنمن صلد و ام یت  موارد ناض تعهنات بین نمتر خ رناک اضر   ا در

گیرد. ته مین مهالی ترورمسهم نیهز      از طرمق اقنامات ترورمستی صورت می ،جهانی
مسهتا    طهور  ب  ها دولتانگارت نینه باشن و  جرمی مستا  جرم م واا ب  تی اگر 

 جهرالم متعهن ب  ماابل  با آا نباش ن؛ بهاز ههم تحهت م هواا معاونهت در ارتکها        
تواا مسهئولیت سیتهرت را    خواهن بود و از امن طرمق هم می بیتعا قاب ترورمستی 

 متوج  دولت متخلف نمود.


