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  لقانون الجو يلوالمؤتمر الد
  )٢٠١٠سبتمبر  ١٠أغسطس الى  ٣٠بيجين، (

 الفريق غير الرسمي المعني بجرائم النقل

  :على ما يلي المادة األولىمن  ١الفقرة من ) ط(الفقرة  تنص
 :يرتكب أيا من األفعال التالية عمدا وبدون حق قانوني أي شخصيعد مرتكبا لجريمة   -١

  :يسهل نقل ما يلي على متن الطائرةأو ينقل أو يتسبب في نقل أو   )ط(
أي مواد متفجرة أو مشعة مع العلم أن القصد منها أن تستخدم في التسبب في، أو في التهديد   )١(

بالتسبب في، بشرط أو بدون شرط، إحداث وفاة أو إصابة أو ضرر جسيم، على النحو الوارد 
مة أو منظمة دولية على في القانون الوطني بغرض إرهاب شعب من الشعوب أو إكراه حكو

 .ما أو االمتناع عن القيام به القيام بفعل 

أي سالح بيولوجي أو كيميائي أو نووي، مع العلم بكونه سالحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا   )٢(
 .حسب التعريف الوارد في المادة الثانية

خصيصا أو معدة  أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة أو معدات أو مواد مصممة  )٣(
لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة مع العلم بهدف استخدامها في نشاط 
تفجيري نووي أو أي نشاط نووي آخر بال ضمانات عمال باتفاق للضمانات مع الوكالة 

 .الدولية للطاقة الذرية

ارز في تصميم أو أي معدات أو مواد أو برمجيات أو تقنيات مرتبطة بها تسهم بشكل ب  )٤(
دون ترخيص تصنيع أو ايصال سالح من األسلحة البيولوجية أو الكيماوية أو النووية 

  .بقصد استخدامها لهذا الغرضومشروع 
التي يقوم بها شخص أو األنشطة طرفا، بما في ذلك  ةأنه بالنسبة لألنشطة التي تشمل دول مع العلم

عتبر جريمة بموجب الفقرتين تف، ال يجوز أن اطراأل دولإحدى الكيان قانوني مرخص له من قبل 
يتماشى مع  انشاط يعتبرخدم في أو يمتثل أو يستأو المواد األشياء إذا كان نقل هذه  ٤و  ٣ تينالفرعي

عددة األطراف تدة عدم االنتشار مهوالمسؤوليات والواجبات المنوطة به بموجب معاحقوق، ال
  .)ثالثة(الواردة في المادة الرابعة بما في ذلك تلك شكل طرفا فيها تالتي والمعمول بها 

  )ثالثة(المادة الرابعة 
اتفاقية منع انتشار  ليس في هذه االتفاقية ما يمس الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات األخرى للدول األطراف في

ير، وإنتاج، وتخزين ، أو اتفاقية منع تطو١/٧/١٩٦٨األسلحة النووية والموقعة في واشنطن، ولندن، وموسكو في 
، أو اتفاقية منع ١٠/٤/١٩٧٢األسلحة البيولوجية والسمية، وتدميرها والموقعة في واشنطن، ولندن، وموسكو في 

  .١٣/١/١٩٩٣تطوير، وإنتاج، وتخزين األسلحة الكيميائية وتدميرها، والموقعة في باريس في 

  ـ انتهـى ـ


