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JASTA KANUNUN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

GETİRECEĞİ HUKUKİ SAKINCALAR 

Av. Mohammed DHomyan Alanzi1  

 

Övgüler Allah’ın ve dua ve barış Peygamberimiz Muhammed ve onun 

ailesi ve sahabesi ve sonra gelenlerin üzerine olsun… 

Terörizm sponsorlarına karşı adalet yasası (JASTA) şeklinde 

adlandırılan ve Birleşik Devletler Kongresi tarafından yasalaştırılan 

düzenleme hukuka, sözleşmelere ve ülkelerin dokunulmazlık ve 

egemenliklerine ilişkin uluslararası normlara karşı yapılmış yakın 

tarihli bir darbedir. . Bu kanun Birleşik Devletler Kongresini, Birleşik 

Devletlerin problemlerini, başka ülkelere müdahale ve işgaller ile 

altyapıyı yerle bir etmenin yanında binlerce insan öldürmeyi, ve 

örneğin Vietnam, Afganistan ve Irak’ta olan sayısız olaya ek olarak 

Japonya’ya iki nükleer bomba atılmasını ortadan kaldırmayacaktır. 

JASTA’ya ilişkin ABD Kongresindeki tartışmalardan ve JASTA’nın 

yürürlüğe girmesinden sonra üst derece yetkililerin açıklamalarından 

sonra bu kanunun anlamının Suudi Arabistan’ı adalete aykırı şekilde 

terörizmi desteklemekle suçlamaktır. Bu nedenle bu çalışmada Suudi 

Arabistan’ın terörizmle savaşını, insani sorunlarla ilgili çabalarını, 

terörizm fenomenine karşı Suudi Arabistan’ın attığı önemli ve somut 

adımlarını, bu fenomeni, bunun korkunçluğunu ve yıkıcı sonuçlarını 

işaret eden konferans ve toplantılara yapılan etkili katkıları açıklamak 

bizim için gerekli hale gelmiştir. Suudi Arabistan uluslararası 

terörizmle savaş üzerine sözleşmeye ilk imza atan ülkedir. 

Krallık uluslararası toplumu terörizmle mücadeleye çağırmakta ve 

tüm barış seven ülkelerle terörizme karşı savaşta ve terörizmi 

kökünden kazımada birlikte durmuştur ve uluslararası toplumu 

uluslararası meşruiyet çerçevesinde terörizmi yok etmeyi, masum 

insanların hayatlarını korumayı ve ülkelerin egemenliği, güvenliği ve 

istikrarını garanti eden kapsamlı bir eylem benimsemeye çağırmıştır. 

                                                           
1 Riyad Barosu Başkan Vekili/ Suudi Arabistan/ UHUB yönetim Kurulu Üyesi 
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Bu kapsamda Suudi Arabistan Krallığı 5 Şubat 2005 tarihinde 

uluslararsı, bölgesel ve Arap organizasyonlarının yanında elliden fazla 

Arap, Müslüman ve yabancı ülkenin  katılımıyla Uluslararası Anti-

Terörizm Konferansına ev sahipliği yapmıştır. Sonuç olarak, 

terörizmin ulusal, bölgesel ve uluslararsı seviyede her türlüsüyle 

savaşmak için gösterilen çabanın zirvesi, terörizmin ciddi bir yanıt ve 

tüm ülkelerin işbirliğini, birlikteliğini ve kararlı çabalarını gerektiren 

global bir problem olduğu düşüncesinden geçmektedir.  

Suudi Arabistan bilge bir liderlik altında terörün hiçbir türlüsüne taviz 

vermemeye ve bunu yerel ve uluslararası seviyelerde ortaya koymaya 

karar vermiştir. Küresel bir fenomen haline gelen terörizmin her 

türlüsünden Suudi Arabistan Krallığı çok mağdur olmuştur.   

Şiddet ve terörle hem yerel hem de uluslararası düzeyde karşılaşan 

Suudi Arabistan, bunları yerel ve global anlamda kınamış ve suçlu 

bulmuştur. Yerel düzeyde Krallık terörizmle iki paralel düzeyde 

mücadele etmiştir: koruyucu muamele ve önleyici muamele. 

Koruyucu muamele anlamında Suudi güvenlik güçleri şiddet ve terör 

eylemlerine karşı etkileyici bir ilerleme kaydetmişlerdir. Güvenlik 

güçlerinin eşi görülmemiş başarısı ise Allah’ın lütfu ve güvenlik 

liderlerinin güvenlik stratejisi sayesinde proaktif şekilde terörist 

faaliyetlerinin %95’ini bozguna uğratmasıdır. Yine suçu işleyenlerden 

daha az tehlikeli olmayan terör sempatizanları ve finansörleri de 

yakalanmıştır. Bunlar Suudi Arabistan için teröre karşı savaşta tecrübe 

haline gelmiş ve teröristlerin komploları daha büyük şeyler olmadan 

açığa çıkarılmıştır.  

(Anti-Terörizmle İlgili Uluslararası Anlaşmalar) 

Suudi Arabistan Krallığı’nın terörizm fenomenine karşı savaşındaki 

pozisyonunun devamı olarak, Krallık birçok anti-terörizm 

sözleşmesini onaylamış, yine pek çok ilgili uluslararası sözleşmeyi 

imzalamıştır. Bunlara Hava Taşıtlarında Gerçekleşen Saldırılar ve 

Belirli Diğer Fiillere İlişkin Sözleşme (Tokyo, 1963),  Diplomatik 

Ajanlar Dahil Uluslararası Korunan Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi 

ve Cezalandırılmasına İlişkin Anlaşma (New York, 1973), Rehin 

Alınmasına Karşı Uluslararası Anlaşma(New York 1979), 
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Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Eden Havalimanlarındaki 

Hukuka Aykırı Şiddet Eylemlerinin Önlenmesine İlişkin Protokol, 

Hava Taşıtının Hukuka Aykırı Zaptının Önlenmesine İlişkin Anlaşma 

(The Hague, 1970), Sivil Havacılığın Güvenliğine Aykırı Hukuk Dışı 

Eylemlerin Önlenmesine ilişkin Anlaşma (Montreal 1988), Deniz 

Seyrüseferinin Güvenliğine Aykırı Hukuk Dışı Eylemlerin 

Önlenmesine ilişkin Anlaşma (Roma, 1988), Kıta Sahanlığında 

Konumlandırılmış Sabit Platformların Güvenliğine Aykırı Hukuk Dışı 

Eylemlerin Önlenmesine ilişkin Anlaşma (Roma, 1988), Tespit 

Amacıyla Plastik Patlayıcıların İşaretlenmesine İlişkin Anlaşma 

(Montreal, 1991) Terörizmin Finanse Edilmesini Önlemeye İlişkin 

Uluslararası Anlaşma ( New York, 1999), Terörist Bombalamaları 

Önlemeye İlişkin Uluslararası Anlaşma (New York 1997), Nükleer 

Terörizmin Önlenmesine İlişkin Anlaşma (New York, 2005), Nükleer 

Materyallerin Fiziksel Korunmasına İlişkin Anlaşma (Viyana, 1980) 

örnek gösterilebilir.       

Krallık terörle mücadele alanında 1999 tarihli Uluslararası Terörle 

Mücadele’ye Dair İslami Konferans Sözleşmesi (Treaty Organization 

of the Islamic Conference on Combating International Terrorism), 

1995 tarihli Yedinci İslam Zirvesi’nde İslam Konferansı Örgütü 

tarafından kabul edilen Uluslararası Terörle Mücadele Tüzüğü (Code 

of Conduct to combat international terrorism) ve 22 Nisan 1998’e 

tekabül eden 25 Zilhicce Hicri 1418 tarihinde Arap İçişleri ve Adalet 

Bakanlar Kurulu toplantıları sırasında kabul edilen teröre karşı 

mücadeleye dair Arap Konvansiyonu da dahil olmak üzere birçok 

bölgesel antlaşmaya taraf oldu. Bu, Arapların diğer ulusların terörle 

mücadele sözleşmelerinden olduğu kadar 1998 tarihli Terörün 

Durdurulması’na Dair Arap Konvansiyonu, Arap İçişleri Bakanlar 

Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 1996 yılında kabul edilen Arap 

Terörle Mücadele Stratejisi ve Gulf İşbirliği Konseyi’nin 2004 tarihli 

(GCC) Teröre Karşı Savaşa Dair Konvansiyonu ile GCC’nin 2003 

tarihli terör ile bağlantılı radikallik fenomenine karşı geliştirilen 

birleşik güvenlik stratejisi arasından çıkardığı bir sonuç olup 

mücadelenin Arap güvenlik boyutunda tamamlanmış en önemli 

unsurudur.  
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Krallık birkaç Arap İslami ve dost ülke ile birlikte teröre karşı 

işbirliği, terörü alt etme ve bunlara karşı savaşma hükümleri içeren iki 

taraflı sözleşmeler imzaladı. Suudi Arabistan da terörist ideolojinin 

yüzünün kapsamlı ve tutarlı bir mücadele ile değişeceğini ve bunun 

İslam’a ve Müslümanlara yönelen şiddet yanlısı radikal yazılara karşı 

mücadeleyi işaret ettiğini vurgulayarak terörün her nerede ve ne 

şekilde olursa olsun hiçbir gerekçesinin olamayacağını teyit etti. 

Suudi Arabistan’ın barışa beslediği aşk ve teröre karşı mücadelesi, 

yüzünü yekpare biçimde Krallık’a döndürdü. Suudi Arabistan’ın 

terörist fenomeni fikri açıdan, güvenlik açısından ve yasal açıdan 

İslami mezhepler arasında bir diyaloğu gerektirdi. Arap Kralı, İslami 

birliği uluslararası düzeyde korumak açısından dinler ve kültürler arası 

diyaloğa destek verdi ve BM ile uluslararası teröre karşı işbirliği 

içinde oldu. Terör kapsamına giren yağma suçu gibi suçlarda şeriatı 

uyguladı ve bu fenomene işaret etmek için sistemler geliştirdi.  

Ayrıca terörü ve teröristleri korumayı suç haline getiren kanuni 

düzenlemeler ile terörün mali kaynaklarını kurutmaya çalıştı. BM 

çatısı altında kapsamlı bir terörle mücadele çalışması adına BM 

Merkezi’ne yeniden Suudi desteği sağladı. Ek olarak, geçen ay 

Krallık’ın İnsan Hakları Merkezi’nde yapılan seçimlerde üyelerden 

140 oy alarak 4. kez yeniden seçildi. 

Bu, Suudi Arabistan’ın bölgede, Arap ve İslam coğrafyasında ve 

dünyada öncü ve merkezi rolünü, çözüme kavuşturulan bölgesel ve 

uluslararası düzeydeki insan hakkı problemleri ve İslami Değerler 

Krallığı’nın payidar hakikatlerini cisimleştirmesi noktalarındaki 

önemini vurgular. 

(Terörle Mücadelede Strateji) 

Konuşmalarında terörü besleyen sert ideolojiye karşı verilen savaşın 

çağın en acil ve önemli uluslararası zorluklarından olduğunu, 

öncelikleri arasında ilk sırada geldiğini, düşüncede radikallik ve terör 

fenomenine, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde planlanmış 

faaliyetlere dikkat çekmek açısından inisiyatif aldığını belirtti. 
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Bu anlamda, krallık radikalliğe karşı kapsamlı bir strateji takip etti. 

Genel güvenlik önlemleri ve teröre karşı olağan düzeyde yasalar ile 

sınırlı kalmadı, kaynaklarını kurutmaya uğraştı ve şiddet içeren 

radikalliğin altında yatan gerçek sorunu tespit etmeye uğraştı ve 

çözüm stratejisi olarak fikri düzeyde üç unsura dayandı; engelleme, 

rehabilitasyon ve bakım. 

(Fikri Anlamda Terörle Mücadele) 

Bunu başarmak için Krallık “ Muhammed bin Nayef Tavsiye ve 

Bakım Merkezi” açtı. Bu terör suçlarından hüküm giymiş kişileri 

hayata yeniden kazandırmak ve sapkın fikirli grupların 

rehabilitasyonu demekti. Geçen ay Krallık’ın İnsan Hakları 

Merkezi’nde yapılan seçimlerde üyelerden 140 oy alarak 4. kez 

yeniden seçildi. 

Bu, Suudi Arabistan’ın bölgede, Arap ve İslam coğrafyasında ve 

dünyada öncü ve merkezi rolünü, çözüme kavuşturulan bölgesel ve 

uluslararası düzeydeki insan hakkı problemleri ve İslami Değerler 

Krallığı’nın payidar hakikatlerini cisimleştirmesi noktalarındaki 

önemini vurgular. 

Bu ayrıca Suudi Arabistan Krallığı’nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği 

aracılığıyla insan haklarını koruma ve kollamayı ve kutuplaştırma ve 

ayrımcılığı önlemeyi etkin biçimde başardığını gösterir. 

(Suudi Arabistan’da İnsani İşler) 

Suudi Arabistan ayrıca Arap Gulf Devletleri İşbirliği Konseyi, Arap 

Ligi, İslami İşbirliği Örgütü ve BM’nin yapısına uygun şekilde bir 

politika izlemekte ve attığı adımlar tansiyonu düşürme, bölgesel 

uyuşmazlıkları bitirme ve terörle mücadele, terörden ve radikallikten 

vazgeçirmeye çalışma yönünde olmaktadır. Ayrıca insanların refahı ve 

insancıl hizmete ilişkin her şeyde aktif katılım göstermesine ek olarak, 

güvenlik ve uluslararası barışın korunması alanında en çok 

uluslararası antlaşma ve sözleşmeyi imzalayan ülkedir. 
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Krallık ayrıca bu politikasının uluslararası barış ve güvenliğini ve 

anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesini sağlamak adına 

herkes ile işbirliği ile devamlılığının sağlanacağının altını çizmektedir. 

Bu noktada, bütün insanlık adına faydayı gerçekleştirme amacıyla 

uluslararası örgütler ve kolektif faaliyete inanan üye devletler ile 

çalışılmaya devam edilecektir. 

(Yardım) 

Suudi Arabistan gelişmekte olan, kriz veya acil durumda olan ülkelere 

yardım sağlanmasında büyük bir role sahiptir ve son yıllarda 

dünyadaki en büyük bağışçılar arasında yer almaktadır; 1973-2004 

süresince gelişmekte olan ülkelere yapılan yardımın toplamının 115 

milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

Suudi Arabistan son dört on yılda göçmenlere yapılan devlet 

yardımında ve insani yardımda toplamda 139 milyar dolar ile dünyada 

üçüncü sırada yer almaktadır. 

Krallık, kuruluşundan beri, Kurucu Kral Abdul Aziz eliyle insancıl 

kurallar benimsemiştir. Örneğin Suriye’de krizin patlak vermesinden 

bu yana yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yapılmış ve 

Suudi Arabistan, Suriyelilerin insani ihtiyaçlarının karşılanması 

anlamında hep en ön safta yer almıştır. Suriyelilere mülteci olarak 

muamelede bulunulmamış, sığınma kamplarında onurlarına yaraşır 

güvenlikli şartlar sağlanmış, tam dolaşım özgürlüğü tanınarak Suudi 

Arabistan’da istedikleri yerde ikamet etmelerine olanak sağlanmış, 

yüz binlercesinin sistemli bir şekilde yerleşmelerine, iş edinmelerine 

ve ücretsiz sağlık sisteminden faydalanmalarına olanak sağlanmıştır. 

141 binden fazla Suriyeli öğrenciye ücretsiz eğitim olanağı 

sunulmuştur. Ayrıca komşu ülkelerdeki milyonarca Suriyelinin 

ihtiyaçları için de destek olunmaktadır. 

Kardeşliğe dair verilebilecek bir diğer canlı örnek, Suudi Arabistan 

tarafından Yemenli mültecilere gösterilen kardeşlik ve yarım 

milyondan fazlasına dolaşım özgürlüğü, iş edinme,, aileleri getirme 

olanağı sağlanmasıdır. Binlerce Yemenli öğrenciye ücretsiz eğitim 

olanağı sunulmuştur. Cibuti ve Somali’de bulunan Yemenli 
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mültecilere 42 milyon dolar yardım yapılmış, toplamda Yemenli 

mültecilere yapılan insani yardım 500 milyon doları geçmiştir. 

Suudi Arabistan’ın insancıl rolünün yansıtılması ve koruyucu 

görevinin sağlanması amacıyla Kral Selman bin Abdul Aziz 

tarafından, Kral Selman İnsani ve İnsancıl Yardım Merkezi 

kurulmuştur. 

(Krallığın Vizyonu) 

Suudi Arabistan Krallığı, dünyadaki çatışmaların sona ermesi için ilk 

ve asıl adım olarak Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde çözüm 

çabalarının yoğunlaştırılmasının ve krizin daha da büyüyerek askeri 

bir krize ve buna bağlı olarak insani felaketlere yol açmaması için 

önektin diplomasiye başvurulmasının gerekliliğine inanmaktadır. 

Suudi Arabistan Krallığı halihazırda, itidal ve sorumluluk hissiyle 

insani, siyasi ve ekonomik anlamda rolünü etkin bir şekilde yerine 

getirmekte, adaletin sağlanması için ülke ekseninde gerekli 

uluslararası eylemlerin yapılması için çalışmaktadır. 

(Krallığa Yönelik Terörist Saldırılar) 

Belirtilmek gerekir ki, Suudi Arabistan 1992’den beri 100den fazla 

terörist saldırıya hedef olmuş ve 268 terör operasyonu 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2003-2006 arasında El Kaide tarafından 

yöneltilen, güvenlik noktalarına, hükümet binalarına, finansal ve diğer 

kuruluşlara ve özellikle de yabancıların ikamet ettiği yerlere yönelik 

kanlı ve ölümcül saldırılara maruz kalınmıştır. 

(Jasta) 

Jasta, bu nedenle uluslararası ilişkiler tarihinde bir numunedir ve 1969 

Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi’nin ve 1961 Diplomatik İlişkiler 

Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin açık bir şekilde ihlalidir.  Bu 

sözleşmeler ulusal mahkemelerin yabancı devletleri yargılamasını açık 

bir şekilde yasaklamaktadır. Aynı yöndeki önceki sözleşmelerin 

devamı niteliğinde olan, 2004 yılında ABD ve Birleşmiş Milletler 
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arasında imzalanan devletlerin ve malvarlıklarının yargı bağışıklığı 

hakkındaki sözleşme dahi tek başına bu duruma karşı durmaktadır. 

Jasta, ceza sorumluluğunun suç konusu eylemin failinin dışına 

genişletilmesini yasaklayan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 

de açıkça çelişmektedir.Buna göre bir devletin, vatandaşlarından 

birinin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı cezai anlamda sorumlu olması 

mümkün değildir. Bu durumda Jasta yasasının daha ziyade siyasi bir 

araç olduğu ve bir hesaplaşma aracı olduğu anlaşılmaktadır. Birleşmiş 

Milletler ve uluslar arası toplumun uluslar arası ilişkiler sisteminin 

yeniden düzene sokulması ve egemenlik prensibinin tesisi için gerekli 

adımları atması gerekmektedir. Nitekim Avrupa Birliği, söz konusu 

yasayı reddetmekte, uluslar arası hukukun temel ilkelerine ve eşitlik 

ilkesine aykırı olarak nitelemektedir. 

Prens Mohammed bin Nayef’in de belirttiği gibi yasanın hedefi açık 

ve tartışmasızdır.. ancak önemli olan kendimizi mümkün olduğunca 

güçlendirmektir. ABD’den ise uzun vadede eşitlik ve egemenlik 

ilkelerine yapacağı etkileri hesaba katarak yasanın uygulamasını 

önlemesini talep ediyoruz. Uluslar arası hukukun temel ilkeleri bu 

yasanın uygulamasının derhal durdurulmasını ve gözden 

geçirilmesini, çözüm ve telafi yollarının araştırılmasını 

gerektirmektedir. Bu çerçevede şu adımların atılmasını öneriyoruz: 

Bir: Kongre’den bu yasayı kaldırmasını talep etmek 

İki: Amerikan Yüksek Mahkemesi önünde yasanın temyiz edilmesi 

Üç: Yasa uluslar arası hukuku, normları ve sözleşmeleri ihlal ettiği 

için bunların korunmasından sorumlu olan Birleşmiş Milletler 

nezdinde yasayı şikayet konusu yapmak. 

Dört: 11 Eylül olaylarının ve bu terör eyleminin arkasında kimlerin 

olduğunun araştırılması ve ilgililerin cezalandırılması yoluyla 

uluslararası adaletin sağlanması için  Birleşmiş Milletler nezdinde bir 

komisyon kurulması. 
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AN EVOLATION OF JASTA AND  ITS PROBLEMS 

Lawyer \ Mohammed DHomyan Alanzi1 

 

In the name of of Allah the Merciful 

Raise be to God and prayer and peace upon our Prophet Muhammad 

and his family and companions and after ... 

What's-called justice law against sponsors of terrorism (Justa) passed 

by the US Congress his recent coup against the laws and conventions 

and international norms relating to immunity and sovereignty of 

States, and this law will bring what Islam did not abolish the US 

Congress, the problems of the United States and causing interference 

in and invade countries in the It killed thousands of people in addition 

to infrastructure destruction and for example, embarked by the United 

States in Japan from throwing for two nuclear bombs, which caused 

the Massey innumerable addition to what caused in Vietnam, 

Afghanistan and Iraq, and through discussions of the US Congress for 

a project called (Justa) and senior uS officials statements after its 

release it is clear that the meaning of this law is to accuse Saudi 

Arabia unfairly supporting terrorism, and so it was necessary for us to 

make clear in this paper the efforts made by Saudi Arabia to combat 

terrorism and its efforts in the humanitarian issues of service Saudi 

Arabia has made significant and concrete steps in the fight against the 

phenomenon of terrorism and contributed effectively in addressing 

this phenomenon and its horrors and its devastating consequences 

through conferences and meetings, and Arab and international posts. 

Saudi Arabia was the first country to sign on combating international 

terrorism, the OIC at zero Treaty of 1421, corresponding to the month 

of May of 2000. 

                                                           
1 Riyadh Bar Assocain’s  member/ Kingdom of Saudi Arabia . Member of executive 

comitty of the International International Jurists  Union 
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The Kingdom has been in urging the international community to deal 

with terrorism and stood with all peace-loving nations in the fight and 

work to eliminate and eradicate it from its roots, and called on the 

international community to adopt a comprehensive action in the 

framework of international legitimacy, ensuring the elimination of 

terrorism and safeguard the lives of innocent people and preserves the 

states sovereignty and security and stability. In this context, the 

Kingdom of Saudi Arabia hosted the International Counter-Terrorism 

Conference in Riyadh on 25 Dhu al-Hijjah of the year 1425 

corresponding to February 5 for the year 2005 with the participation 

of more than 50 Arab, Islamic and foreign countries, as well as a 

number of international, regional and Arab organizations. This comes, 

the culmination of their efforts in the fight against terrorism in all its 

forms at the national, regional and international level to eliminate this 

phenomenon, flying from the belief that terrorism is a global problem 

that requires a serious response, and the cooperation of all countries, 

solidarity and concerted efforts. 

And decided to Saudi Arabia under the wise leadership to take a firm 

stance and firm against terrorism in all its forms and manifestations on 

the local and international levels, the Kingdom of Saudi Arabia have 

suffered from acts of violence and terrorism, which has become a 

global phenomenon varied methods. 

Saudi Arabia, as well as engaged in violence and terror on the local 

and international levels Vharepetth locally and globally denounced 

and found guilty. At the local level, the Kingdom of terrorism fought 

through two parallel lines: the security of treatment and preventive 

treatment. For security processing level, the security men Saudis line 

impressive security achievements, in responding to acts of violence 

and terrorism, and they succeeded with courage and mastery and 

creativity after having imbibed justice of the cause. The security men 

scored unprecedented achievements was the strikes proactive and 

spoiling more than 95% of the terrorist operations by the grace of God 

and thanks to security strategy, developed by the security leaders and 

has been recognized by the whole world, as recorded another 

milestone represents a breakthrough in the second circle to the owners 
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of deviant thought they sympathizers and financiers of terrorism, who 

are no less dangerous than the perpetrators of terrorist operations Vtm 

arrested many of them. 

And become Saudi Arabia's experience in the fight against terror, and 

to uncover terrorist plots before they are carried superior 

unprecedented record of Saudi Arabia preceded by many advanced 

countries, has suffered from terrorism for decades. 

(International conventions' counter-terrorism) 

In continuation of the positions of the Kingdom of Saudi Arabia from 

the phenomenon and combat terrorism, has ratified a number of 

counter-terrorism conventions, also ratified a number of relevant 

international agreements, including the Convention on Offenses and 

Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo, 1963) and 

the Convention against unlawful seizure The project of aircraft (The 

Hague, 1970) and the Convention for the suppression of Unlawful acts 

against the Safety of civil Aviation (Montreal, 1971) and the 

Convention on the prevention of crimes against persons of crimes 

Internationally Protected, including Diplomatic Agents and 

Punishment (New York, 1973) and the international Convention 

against the taking of hostages (New York 0.1979 m) and the Protocol 

for the suppression of Unlawful acts of violence at Airports serving 

international civil Aviation, the Convention on the suppression of 

Unlawful acts against the Safety of civil Aviation (Montreal, 1988 (as 

UK acceded to the Convention for the suppression of Unlawful acts 

against the Safety of Maritime navigation (Rome 0.1988 m) and the 

Protocol for the suppression of Unlawful acts against the Safety of 

fixed Platforms located on the continental shelf (Rome, 1988) and the 

Convention on the Marking of plastic explosives for the purpose of 

Detection (Montreal, 1991) and the international Convention for the 

suppression of the financing of terrorism (New York, 1999) and the 

international Convention for the suppression of terrorist Bombings 

(New York, 1997) and the Convention for the suppression of nuclear 

terrorism (New York, 2005) and the Convention on the Physical 

Protection of Nuclear Material (Vienna, 1980) and the Protocol to the 
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Convention on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 

Maritime Navigation and the Protocol for the Suppression of 

Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the 

continental shelf and modifications Convention on the Physical 

Protection of Nuclear Material. 

The Kingdom has acceded to a number of regional treaties in the field 

of counter-terrorism, including Treaty Organization of the Islamic 

Conference on Combating International Terrorism, 1999 and the Code 

of Conduct to combat international terrorism, adopted by the 

Organization of the Islamic Conference in the seventh Islamic Summit 

Conference in 1995, and the Arab Convention for the fight against 

terrorism during the meetings of the Council of Ministers Interior and 

Justice Arabs on 25 Dhu al-Hijjah 1418 AH, corresponding to 22 

April 1998. It is the most prominent instrument, which was completed 

at the Arab level of security, where Arabs record from which to scoop 

among the nations of the world in their agreement on the fight against 

terrorism as well as the Arab Convention for the Suppression of 

terrorism, 1998, and the Arab strategy to combat terrorism issued in 

1996 by the General Secretariat of the Council of Arab Interior 

ministers and the Convention on the Gulf cooperation Council (GCC) 

for the fight against terrorism, 2004 unified security strategy to 

combat the phenomenon of extremism associated with terrorism of the 

Gulf cooperation Council (GCC) 0.2003 m. 

The Kingdom has signed bilateral security agreements with a number 

of Arab, Islamic and friendly countries include among its provisions 

the fight against terrorism and cooperation in dealing with him and 

fight. 

And Saudi Arabia confirmed that terrorism has no justification in any 

place and under any circumstances, stressing that the face of the 

terrorist ideology should be the face of a comprehensive and 

consistent indicating that the fight against terrorism requires 

combating violent extremist rhetoric directed against Islam and 

Muslims. 
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Saudi Arabia's love for peace and the fight against terrorism in all its 

knock and methods faced Kingdom. Saudi Arabia phenomenon 

terrorist intellectually and security, and legal and had already call for a 

dialogue between Islamic sects center collects the word Islamic nation 

Dara to temptation and to preserve Islamic unity and at the 

international level, the Kingdom of Saudi Arabia is the sponsor for the 

establishment of dialogue between religions and cultures and the 

center Center international counter-terrorism cooperation with the 

United Nations and was considered the Kingdom of Saudi Arabia, 

which implements the provisions of the Islamic Sharia terrorism 

among the crimes (banditry) and systems have been developed to 

address this phenomenon and work to dry the sources of funding as 

enacted regulations that criminalize the financing of terrorism and 

terrorists. 

And renewed Saudi support for the United Nations Centre for the fight 

against terrorism as a comprehensive counter-terrorism work in the 

United Nations umbrella. " 

And this is the election of the Kingdom in the Human Rights Council 

for the fourth time after he won 140 votes from members of the 

Council during the elections held last month. 

It emphasizes the importance of its leading role and pivotal role in the 

region and in the world, and its role in the Arab and Islamic nation 

causes, and human rights issues at the regional and international 

levels, and the embodiment of the constants of the Kingdom of 

Islamic values. 

(Counter-terrorism strategy) 

She stressed the kingdom that the fight against the speech hard-line 

ideology that feeds terrorism of the most contemporary international 

challenges urgent and important, which is at the forefront of priorities, 

which focused on Saudi Arabia  where he took the initiative to address 

the phenomenon of extremism and terrorism in thought and structured 

activities and at all local, regional and international levels. 
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In this sense, the kingdom followed a comprehensive strategy to 

combat extremism, not content with relying on security measures and 

enact national legislation on the fight against terrorism, and work to 

dry the material its sources, but has worked to diagnose the reality of 

intellectual and investigate the root causes that led to the spread of 

violent extremism and the idea of the foundations upon which the and 

it has developed intellectual security strategy that relied on three 

elements: prevention, rehabilitation and care. 

(Counter-terrorism intellectually) 

To achieve this, the Kingdom established "Mohammed bin Nayef 

Center for advise and care," which means to re-absorb those convicted 

of terrorism-related offenses and rehabilitation, rehabilitation of 

endangered groups deviant ideas. " 

The election of the Kingdom in the Human Rights Council for the 

fourth time after he won 140 votes from members of the Council 

during the elections held last month. 

It emphasizes the importance of its leading role and pivotal role in the 

region and in the world, and its role in the Arab and Islamic nation 

causes, and human rights issues at the regional and international 

levels, and the embodiment of the constants of the Kingdom of 

Islamic values. 

And operates the Kingdom of Saudi Arabia through its membership in 

the Human Rights Council with the international community to 

maintain and protect human rights and promote away from 

politicization and selectivity. 

(Humanitarian work in Saudi Arabia) 

And Saudi Arabia sought in the framework of the Cooperation 

Council for the Arab Gulf States, the Arab League and the 

Organization of Islamic Cooperation, and the United Nations to adopt 

policies and initiatives aimed at reducing tensions and ending regional 

conflicts and the fight against terrorism, renounce violence and 



 

 

 

135 

 

extremism, and has signed the most international treaties and 

agreements that preserve security and international peace, in addition 

to active participation in everything that people's welfare and 

humanitarian service 

UK also stressed the continuation of its policy through cooperation 

with everyone to achieve international peace and security, peaceful 

settlement of disputes and work with international organizations and 

Member States that believe in collective action in order to achieve 

what is good for all of humanity. 

(Aid) 

Saudi Arabia is a major role in providing aid to developing countries 

and in crisis emergency and is one of the largest donors of aid in the 

world in recent years, "has reached the total aid provided by the UK to 

developing countries during the period 1973-2014 is estimated at 

more than US $ 115 billion .  

Classified Saudi Arabia third globally in terms of state aid provided to 

refugees, and that the relief aid provided by Saudi Arabia during the 

past four decades value, amounted to 139 billion dollars. 

And consistently Kingdom since its inception at the hands of the 

founder King Abdul Aziz (may Allah have mercy on him) to establish 

humanitarian rules. 

For example, Saudi Arabia has received since the outbreak of the 

crisis in Syria, nearly two million and a half million Syrian citizen and 

Saudi Arabia has been at the forefront of countries supporting the 

Syrian people to alleviate human suffering, and careful not to treat 

them as refugees, or their position in asylum camps, in order to 

preserve their dignity and safety, and gave them complete freedom of 

movement, and awarded for those who wanted to stay were in the 

Saudi Arabia , they are hundreds of thousands, accommodation 

systemic, and allowed them to enter the labor market and access to 

free health care and education, as the number of Syrian students 

totaled more than 141 thousand Syrian student seats free study, and 



 

 

 

136 

 

contributed to the support and care of millions of Syrian refugees in 

neighboring countries to their homeland. 

Another vivid example of giving to the brothers, siblings, manifested 

when the kingdom was considered siblings Yemeni refugees to 

visitors Kingdom, and provided for more than half a million, a 

Yemeni freedom of movement, work and bring their families and the 

number of students Yemenis enrolled watch free public education in 

the UK (285) thousand students. 

Value of the aid provided by the UK recently Yemeni refugees in 

Djibouti and Somalia also amounted to more than ($ 42 million, and 

the response to the humanitarian relief needs of the Yemeni people 

Kingdom provided about $ 500 million. 

In the interest of the Custodian of the Two Holy Mosques King 

Salman bin Abdulaziz Al Saud, may God protect him on uniting the 

efforts of relief and humanitarian Kingdom to support needy 

countries, came the establishment of the King Salman Center for 

Relief and humanitarian action; to reflect the humanitarian role of the 

Kingdom of the Orient in the world. 

(The kingdom's vision) 

The Kingdom of Saudi Arabia believes that the first and essential step 

to deal with the crisis is to intensify efforts to resolve existing 

conflicts in the world under the Charter of the United Nations, and by 

employing proactive diplomacy to prevent the worsening crisis and its 

transformation into a military conflicts generate crises and 

humanitarian disasters. The UK continues to perform humanitarian, 

political and economic role with a sense of responsibility and 

moderation, and to ensure justice, the concepts that make up the fixed 

international action for our country axes. 

(Terrorist attacks on the kingdom) 

It is noteworthy that Saudi Arabia had been for more than 100 terrorist 

incident since 1992 and had foiled more than 268 terrorist operation 
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also suffered between 2003 and 2006 by a wave of bloody waged by 

al-Qaida attacks, targeting security headquarters and government 

installations, economic and other places especially foreigners 

residence claimed many dead. 

(Justa) 

That is why the law (Justa) is a precedent in the history of 

international relations, and breach of the Agreement "Vienna" about 

the Law of Treaties of 1969, and Conventions "Vienna" on Diplomatic 

Relations of 1961 and relations Consulate in 1963 which do not 

permit any foreign courts to sue another state, which It puts the law in 

a flagrant violation of international law, let alone oppose blatant 

agreement with the United States signed with the United Nations 

regarding the immunity of States and their property in 2004, a 

continuation of previous agreements in this regard. 

Also exceeds the so-called Justa, the International Bill of Human 

Rights, which prohibits extension of crime is the perpetrator, crime 

and personal punishment for those who committed the unlawful act, it 

is not entitled under that load state criminal liability, under the pretext 

that one of its nationals committed a crime I believe that the issuance 

of Justa law closer to measure or political action goal extortion, the 

United Nations and the international community to take appropriate 

action, including re-balance the system of international relations and 

the principles of sovereignty, which is the European Union to reject 

the law called and considered contrary to the principles of the United 

Nations and the principles of equality, and it was the Crown Prince, 

His Royal Highness Prince Mohammed bin Nayef has said that the 

target is clear and undisputed ... but it is important to fortify ourselves 

as much as possible. 

And us at the above we demand to take measures to avoid the 

application of this law procedures, taking into account the seriousness 

of their impact on the equality and sovereignty of States, the basic 

principles of international relations also requires it serious pause for 

review and to develop treatments and solutions that will repeal this 

unjust law It also requires serious pause for review and to develop 
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treatments and solutions that will repeal this unjust law and us on the 

above, we would like to propose the following:  

First:  Ask the US Congress to abolish this law 

Second: the appeal to this law (Justa) in front of the American 

Constitutional Courts 

Third: make a complaint to the United Nations on Justa law because 

he assaulted the laws and conventions and norms of international law 

and the United Nations are legally responsible for the defense of 

international law and international conventions. 

Fourth:  the United Nations demand the formation of an international 

commission of inquiry into the events of atheist from September 2001 

to find out who is behind this terrorist act and submit to international 

justice as a prelude to punish her. 

Over God grants success 

 


