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شخصهی بهودا    ههیچ م افهاتی بها    مسهئل  اشخا   ایای مباشر جرم اسهت. امهن   
 هرسنامزمرا دولت و افراد  ؛نخواهن آمن  سا  ب مجازات ننارد و مجازات دوگان  

انهن   و بر اساس نایی س  در جرم داشت  دارنن جرمخود سهمی را در ارتکا   نوب  ب 
 مستحق مجازات خواه ن بود. 

 بندی عجم

یهورها  س درگاشهت  شنا است. اگر   او  سیترت با سرمت فراواا در  ا  جهانی
سرزمی ی اممها   اسمیهت    صش یتِ در مرزهات جغرافیامی خود و براساس اص ِ

و بسهیارت از اممها  و رفتهار     باخته   رنه  هها   سردنن، امروزه دمگر آا مرزب نت می
و اصه  صهش یت جههانی      هن گرفت مهی المللی ب  خود  سیورها ابعاد جهانی و بین

مستی مکی از مصادمق بارز ج امهت  امروزه امما  ترور  .بود توسع  در ا  سرمت ب 
شهود. در اسه اد و    توانن میمو  اصه  صهش یت جههانی     ملی  بیرمت است و می

« محاسم  ما اسهترداد »قامنه  ازجمل المللی تنابیر زمادت  هات مختلف بین س وانسیوا
جههانی در مبهارزه    ت جامع  تمجناست، س   شنه ی یب شیپبرات ماابل  با ترورمسم 
ههات ماابله  بها      اضهر مکهی از بهتهرمن راه    دههن. در ها    با ترورمسم را نیاا می

المللی فراوانهی بهرات ماابله  بها      ترورمسم، ماابل  با ت مین مالی آا است. تنابیر بین
سه  برخهی    ،المللی اننمیینه شنه ت مین مالی ترورمسم در قلمرو  او  سیترت بین

هات شورات ام یت از الزامهات بسهیار قهوت فصه  هتهتم       ع ام اوا ق  هم ها آااز 
 م یور مل  متحن برخوردارنن.

برات جلوگیرت از فرار مجرمین از مجازات، پامر  اص  صهش یت جههانی   
رسن.  ضرورت ب  نظر می یستمترور جرالماوا  المللی مهم هم بین جرالمنسبت ب  

و مخهاطره   جهرالم  گونه   نمازاشی توج  بودا خسارات نا ا ین با توج  ب  قاب  هم
مجرمهاا   جهرالم  گونه   نمه االمللی، هزم است س  مرتکبین  ام یت و ثبات جامع  بین

و تمامی سیهورها از صهش یت سیتهرت تعایهب و مجهازات       شنه یمعرفالمللی  بین
هها   المللی دولت در سالیاا اخیر اننمی  مسئولیت سیترت بین ها برخوردار باش ن. آا

هها از طهر  آا    قب  س  دولهت  برخشفرشن سرده است و  تا مش ظ   قابب  شک  
و  موردبحه  شود س  اس وا بارها در محاف  مختلهف   سردنن میاهنه می اجت ا  می


