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  قانون الجوبشأن  يلوالمؤتمر الد
  )٢٠١٠سبتمبر  ١٠إلى  أغسطس ٣٠،  بيجين(

  جريمة نقل بعض المواد واستعمال الطيران المدني ألغراض االنتشار

  )اأستراليمقدمة من ورقة (

  مةالمقد - ١
ئم حول الموضوع المقترح الخاص بجرا ٢٠٠٩ل المناقشة التي أجرتها لجنة الشؤون القانونية في سبتمبر خال ١- ١

ن جريمة تخص النقل، وال سيما جريمة تشمل انتشار بعض المواد عن تضمي ضرورة، أثيرت بعض األسئلة حول النقل
ما عنداصة وخ ،هذه المسائلوتساءل البعض عما إذا كانت االيكاو هي الهيئة المناسبة لتناول . ةالمدنيائرات طريق الط

 ةالمدني الطائراتاستعمال  حظراألسباب التي تجعل بيانا واضحا ورقة هذه ال تبينو. ائراتسالمة الطبالجريمة تعلق ت ال
، والمواد المتفجرة المرتبطة بها ووسائل االيصال والنووية، والمواد والكيميائيةألسلحة البيولوجية غير المشروع للنقل ل

 .بشكل كاملمع أهداف االيكاو  يتماشىبل والمشعة، أمرا ضروريا 

  يتنافى مع أهداف االيكاو  أمرألغراض االنتشار ني الطيران المداستخدام  - ٢
، )اتفاقية شيكاغو(ي غرض يتنافى مع اتفاقية الطيران المدني الدولي ألالطيران المدني دام خلضمان عدم است ١- ٢

ر النقل غيب صاخالتوجد ثغرات في اإلطار القانوني الدولي و. ألغراض االنتشار ةالمدنيائرات الطيجب أن نتناول استعمال 
 .خطرة على متن الطائرات المدنيةالمواد غيرها من الوالنووية و والكيميائيةالمشروع لألسلحة البيولوجية 

إساءة استعمال الطائرات المدنية كأسلحة دمار  "بشأن  ١-٣٣رقم  ، من خالل قرارهاالجمعية العمومية تكلفو ٢- ٢
على وجه االستعجال للتهديدات بالتصدي واألمين العام المجلس ، "وبشأن األعمال اإلرهابية األخرى في الطيران المدني

. )١( على وجه الخصوص مدى مالءمة اتفاقيات أمن الطيران الراهنة استعرضيوبأن  الطيران المدنيالناشئة ضد و الجديدة
يضا استخداما ، بل وتشكل أفحسب األفعال اإلرهابية ال تتناقض مع أبسط االعتبارات اإلنسانية "وقد أقر هذا القرار بأن 

النوع  "وبأن هذا " للطائرات المدنية في هجوم مسلح على المجتمع المدني المتحضر، كما أنها ال تستقيم مع القانون الدولي
 تحثو". جديد من التهديد من جانب المنظمات اإلرهابية يقتضي من الدول جهودا متضافرة جديدة وسياسات تعاونية جديدةال

على أن تكفل، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية شيكاغو، عدم استخدام الدول المتعاقدة جميع   "وق القرار الفقرة الثالثة من منط
 ".اتفاقية الطيران المدني الدوليفي أي غرض مخالف ألهداف الطيران المدني 

                                                   
  .من منطوق القرار ٧الفقرة    (١)
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). ٤لمادة ا(شيكاغو الدول من استخدام الطيران المدني ألي غرض يتنافى مع أهداف االتفاقية وتمنع اتفاقية  ٣- ٢
ألغراض المدنية االيكاو للمساعدة على تحقيق النمو اآلمن والمنتظم للطيران المدني، وتشجيع تشغيل الطائرات ُأنشئت وقد 

خطرة المواد غيرها من الوالنووية و والكيميائيةويهدد النقل غير المشروع للمواد البيولوجية ). )ب(و) أ( ٤٤المادة (سلمية 
أن تفادي بيد أن الفشل في . تهديدا مباشرا وركابها اتويمكن أن يهدد نقل هذه المواد سالمة الطائر. ةالمحددهذه األهداف 

وسيلة للنقل غير المشروع لهذه المواد، وإن لم تكن تلك هي الحال، يتعارض مع أهداف االتفاقية الطيران المدني يصبح 
والنووية، والمواد  والكيميائيةير المشروع لألسلحة البيولوجية إن الفشل في العمل على منع النقل غ. ويقوض أهداف االيكاو

تشجيع ال يمكن أن يعتبر إال فشال في  ،الطيران المدني، والمواد المتفجرة والمشعة في سياق ووسائل إيصالها ذات الصلة
  .لألغراض السلميةاستخدام الطائرات المدنية 

  واالنتشار اإلرهابالرابط بين  - ٣
. لالدول والمنظمات الدولية مرات عديدة التخاذ إجراءات في هذا المجاألمم المتحدة ل دعا مجلس األمن ١- ٣

بالمجتمع "في الواليات المتحدة األمريكية، أهاب مجلس األمن  ١١/٩/٢٠٠١وعقب الهجمات اإلرهابية التي وقعت في 
وقرر مجلس . )٢( "طريق زيادة التعاونالدولي أن يضاعف جهوده من أجل منع األعمال اإلرهابية وقمعها، بما في ذلك عن 

تقديم كفالة  "و" اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع ارتكاب األعمال اإلرهابية"أنه على الدول ) ٢٠٠١( ١٣٧٣األمن في قراره 
كما الحظ . )٣( "اإلعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالةتخطيطها أو أو شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية  أي
الصلة الوثيقة بين اإلرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية واالتجار غير المشروع  "جلس األمن كذلك مع القلق م

النقل غير المشروع للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وبالمخدرات وغسل األموال واالتجار غير المشروع باألسلحة 
في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على كل من الصعيد  ويؤكد، ميتةوغيرها من المواد التي يمكن أن تكون م

ديد لألمن والدولي تدعيما لالستجابة العالمية في مواجهة هذا التحدي الخطير والتهواإلقليمي الوطني ودون اإلقليمي 
 .)٤( "الدولي

هناك خطرا جسيما أن  "ى عل) ٢٠٠٣( ١٤٥٦القرار  فيمن جديد ، أكد مجلس األمن ٢٠٠٣وفي عام  ٢- ٣
ومتناميا يتمثل في حصول اإلرهابيين على المواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي يحتمل أن يكون 

مجلس األمن ودعا . )٥( "لها أثر فتاك واستخدامها، وأن هناك بالتالي حاجة إلى تشديد الضوابط المفروضة على هذه المواد
وجه هذا النداء بصفة خاصة إلى ، وي...م سبل تعزيز فعالية عملها الرامي إلى مكافحة اإلرهاب قيتُ  "كي  المنظمات الدولية

الوكاالت والمنظمات الفنية التي تتصل أنشطتها بمراقبة استخدام المواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد 
تأكيد أهمية االمتثال التام لاللتزامات القانونية القائمة في ينبغي السياق،  الفتاكة ومراقبة فرص الحصول عليها؛ وفي هذا

 .)٦( "ميدان نزع السالح وتحديد األسلحة وعدم االنتشار، وتعزيز الصكوك الدولية في هذا المجال، عند االقتضاء

من ... اإلرهاب  أن تتعاون تعاونا تاما على مكافحة "مجلس األمن بالدول من جديد  ب، أها٢٠٠٤وفي عام  ٣- ٣
أجل العثور على أي شخص يقوم بدعم األعمال اإلرهابية وتيسير ارتكابها أو االشتراك أو محاولة االشتراك في تمويلها أو 

، وحرمان ذلك الشخص من المالذ اآلمن وتقديمه للعدالة التخطيط أو اإلعداد لها أو ارتكابها أو توفير مالذات آمنة لمرتكبيها

                                                   
  ).٢٠٠١( ١٣٦٨من منطوق قرار مجلس األمن رقم  ٤الفقرة  (٢)
  ).٢٠٠١( ١٣٧٣من منطوق قرار مجلس األمن رقم  )ه(و ) ب( ٢الفقرة  (٣)
  ). ٢٠٠١( ١٣٧٣من منطوق قرار مجلس األمن رقم  ٤الفقرة  (٤)
  ).٢٠٠٣( ١٤٥٦منطوق قرار مجلس األمن رقم من  ٣، الفقرة الفرعية ١الملحق، الفقرة التمهيدية  (٥)
  ). ٢٠٠٣( ١٤٥٦من منطوق قرار مجلس األمن رقم  ٧الملحق، الفقرة  (٦)
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بالمنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية  "كذلك مجلس األمن كما أهاب . )٧( "إما التسليم أو المقاضاة على أساس مبدأ
 .)٨( ذات الصلة أن تعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب

سائل ايصالها، وة وأن انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجي "مجلس األمن ، يؤكد ١٥٤٠وفي القرار  ٤- ٣
بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهود المبذولة على الصعيد الوطني ودون "ويعترف " يشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين

بالحاجة الماسة  "و" اإلقليمي واإلقليمي والدولي اليجاد استجابة عالمية أقوى لهذا التحدي الخطير وهذا التهديد لألمن الدولي
لمنع انتشار األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل ميع الدول تدابير فعالة إضافية إلى أن تتخذ ج

جميع الدول إلى تعزيز الحوار والتعاون في مجال عدم االنتشار لمواجهة  "ليدعو مجلس األمن ويستمر قرار . )٩( "ايصالها
 .)١٠( "ة أو البيولوجية، ووسائل ايصالهاالخطر الذي يمثله انتشار األسلحة النووية أو الكيميائي

  القائم جودة في القانون الدوليموالثغرات ال - ٤
 والكيميائيةللنقل غير المشروع لألسلحة البيولوجية على حظر شامل القائمة االتفاقات الدولية نص ال ت ١- ٤

بعض الصكوك عناصر تتصل وفي حين تتناول . الطائرات المدنيةبهاربين، الخطرة، أو المواد غيرها من الوالنووية و
لمساعدة على تقديم امحدد ل بقصد بجريمة معينة لنقل المواد، تكون اإلجراءات ذات الصلة مرتبطة في غالب األحيان

نطاق الصكوك الدولية  )أ(المرفق ويناقش . ، أو وجود خطر على السالمةلضرر، أو إلحاق انطاقا ارتكاب جريمة أوسع
 .القائمة

 :ما يليالقائمة تفاقيات تغطي االايجاز، وب ٢- ٤

غير حاالت التي يكون فيها وضع المواد البيولوجية والكيميائية والنووية على متن طائرة قيد التشغيل ال  )أ 
 تلفأو تتسبب في إصابتها بة المواد الطائرتلك ح أن تدمر رجمشروع ومتعمد، وأن يكون من الم

  ؛)اتفاقية مونتريال(في حالة طيران وهي عرض سالمتها للخطر تأو  ،الطيرانعاجزة عن جعلها ي

لمواد نووية عن طريق وسائل النقل الدولية بدون إذن مشروع، يسبب أو المتعمد فعل يتمثل في النقل و  )ب 
يحتمل أن يسبب وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات 

  ؛)المواد النوويةاتفاقية (

، بصورة غير مشروعة وعن عمد، بهدف إزهاق األرواح أو التسبب مشع هازحيازة مادة مشعة أو جو  )ج 
أو المساعدة في ارتكاب هذا البيئة بفي أذى بدني جسيم، أو بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو 

   ؛)اتفاقية قمع اإلرهاب النووي(الجرم 

وية أخرى، أو أي سيطرة مباشرة أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نو قيام دولة بنقل إلى أي مستلم كانو  )د 
أو مواد انشطارية خاصة مواد مصدرية  وفيرأو غير مباشرة على أسلحة أو أجهزة من هذا القبيل؛ وت

 ؛)معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية(فيما بين الدول 

  ؛)اتفاقية األسلحة الكيميائية(نقل أسلحة كيميائية من طرف أشخاص طبيعيين أو اعتباريين و  )ه
                                                   

  ).٢٠٠٤( ١٥٦٦من منطوق قرار مجلس األمن رقم  ٢الفقرة (٧) 
  ). ٢٠٠٤( ١٥٦٦من منطوق قرار مجلس األمن رقم  ٦الفقرة  (٨)
  ). ٢٠٠٤( ١٥٤٠من منطوق قرار مجلس األمن رقم  ١٢و ١٠و ١الفقرات التمهيدية  (٩)

  ). ٢٠٠٤( ١٥٤٠من منطوق قرار مجلس األمن رقم  ٩الفقرة  (١٠)
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التكسينات،  وأالحيازة، في أي مكان على إقليم الدولة الطرف خاضع لواليتها أو رقابتها، للعوامل، و  )و
وسائل ايصال العوامل الجرثومية أو البيولوجية األخرى، أو التكسينات من  وأالمعدات  وأاألسلحة،  وأ

، األغراض السلمية األخرى األنواع وبالكميات التي ال تكون موجهة ألغراض الوقاية أو الحماية أو
في ة الستعمال تلك العوامل أو التكسينات خصصواألسلحة أو المعدات أو ووسائل االيصال الم

  ؛)اتفاقية األسلحة البيولوجية(األغراض العدائية أو المنازعات المسلحة 
عام أو مكان مفتوح لالستخدام الفي وضع، بصورة غير مشروعة وعن عمد، جهاز متفجر أو مميت و  )ز

ية خطيرة، أو بقصد إحداث دمار هائل نإصابات بدشبكة للنقل العام بقصد إزهاق األرواح أو إحداث 
أو المساعدة في لذلك المكان، حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة 

  ؛)ات اإلرهابية بالقنابلماتفاقية قمع الهج(ارتكاب هذا الجرم 
، من طائرة في معينة ئم الجديدة المقترح إدراجها في اتفاقية مونتريال جريمة إطالق موادتشمل الجراو ٣- ٤

عمال هذه وإحداث إصابة جسدية خطيرة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات أو البيئة، واستالخدمة، إلزهاق األرواح، 
رة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات أو طائرة في الخدمة إلزهاق األرواح وإحداث إصابة خطيالمواد ضد أو على متن 

 . إضافيةتبعية كما تم كذلك اقتراح إدراج جرائم . البيئة

ثغرات بخصوص النقل غير المشروع لألسلحة والمواد النووية في  يترك هذا األمربالرغم من ذلك، و ٤- ٤
النقل أو ال يحتمل أن يتسبب في يصيب الطائرات، وعندما ال يتسبب ضرر الحاالت التي ال تتسبب فيها تلك المواد في 

لشخص الذي لإزهاق األرواح أو إصابة أي شخص إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وعندما ال يكون 
أو زهاق األرواح والتسبب في إصابة جسدية خطيرة أو دمار واسع لمكان محدد تنجم عنه شخصي إل ينقل المواد قصد

قتصادية فادحة، أو عندما ال يترتب عن نقل المواد اعتبار الشخص مشاركا فرعيا في جريمة يرجح أن تنتج عنه خسارة ا
وثمة كذلك ثغرات تظهر بشكل بارز في الترتيبات الخاصة بالتعاون القانوني الدولي والتي أصبحت جزءا . أوسع نطاقا
 .نفاذ القانون المتعلق بالمعاهدات في الوقت الراهنإحاسما من 

ارة إلى أن المنظمة البحرية الدولية تحركت لمعالجة هذه المسائل في البحار بتجريم النقل الدولي اإلش وتجدر ٥- ٤
اتفاقية قمع األفعال غير غير المشروع للمواد البيولوجية والكيميائية والنووية ومواد أخرى باستعمال السفن، وذلك في 

، ةالمدني ائراتخاصة بالطمثيلة ذا لم تتخذ االيكاو إجراءات وإ. ٢٠٠٥ضد سالمة المالحة البحرية لعام الموجهة المشروعة 
باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يؤدي عدم تجريم نقل بعض المواد بالطائرات المدنية، في حين أن و؟ ذلك فمن سيفعل

نقل  منأكبر للزيادة  بدرجة ةالمدنيائرات ويل مرتكبي أعمال االنتشار على الطعالعمل يجرم عند استعمال السفن، إلى تنفس 
إن الخطر الموجه ضد و. لألغراض السلمية للخطر ةالمدنيائرات مما يعرض أهداف االيكاو وتشغيل الطهذه المواد، 

التعديالت التي تتناولها الطيران المدني الذي تمثله هذه األفعال يستدعي ردا مماثال على غرار األخطار األخرى المحددة و
  .المادة األولى من اتفاقية مونتريالالمقترح إدخالها على 

  
— — — — — — — — 
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  المرفق
  بجرائم النقل في سياق الطيران لمتعلقالقانون الدولي القائم ا

 اتفاقية مونتريال - ١

) اتفاقية مونتريال( لقمع األفعال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة الطيران المدنياتفاقية مونتريال تحظر  ١- ١
، الذي يحد من نطاق الجرائم، بسالمة الطيران المدني ويأتي هذا الربط. مة الطيران المدني للخطراألفعال التي تعرض سال

للجرائم التي تسري عليها اتفاقية مونتريال، ال تجرم االتفاقية إال نقل المواد البيولوجية فبالنسبة  . موضحا في أحكام االتفاقية
  .يصيب الطائرة وهي في حالة طيران ضررتمل أن ينتج عنه، خطر أو والكيميائية والنووية حين ينتج عن ذلك، أو يح

على متن طائرة وهي ، أو التسبب في وضع عن عمد وبشكل غير مشروع ضعوعلى سبيل المثال، يحظر و ٢- ١
صيبها تفي الخدمة جهازا أو مواد من شأنها أن تدمر تلك الطائرة، أو تصيبها بتلف يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن 

" نقل"وال يسري هذا الحكم على فعل )). ج( األولىالمادة (من شأنه أن يعرض سالمتها للخطر وهي في حالة طيران لف بت
من  ضررالطائرة أو أن يقع إلى تدمير وضع تلك المواد  ؤديوالكيميائية والنووية، إال حينما يحتمل أن يالمواد البيولوجية 

غير المشروع والمتعمد لألسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية والمواد الخطرة هذا الحكم فداحة النقل بين وال ي. جراء ذلك
  .كفعل ينبغي أن يجرم في حد ذاتهاألخرى 

معلومات يعلم الشخص أنها كاذبة، معرضا بذلك سالمة عن تبليغ الكما تعتبر اتفاقية مونتريال جريمة و ٣- ١
معلومات كاذبة وهو ينقل مواد  عن يمكن أن يبلغ الشخصو)). ه( ألولىاالمادة (الطائرة للخطر وهي في حالة طيران 

بيولوجية أو كيميائية أو نووية، ولكن ينبغي البرهنة على أن المعلومات الكاذبة تعرض على هذا األساس سالمة الطائرة 
  . وهي في حالة طيرانللخطر 

 اتفاقية الهاي - ٢

على غير المشروع االستيالء ) فاقية الهايات( اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائراتتغطي  ١- ٢
 .والكيميائية والنوويةالطائرات، وال تسري على نقل المواد البيولوجية 

 اتفاقية طوكيو - ٣

على ) اتفاقية طوكيو( االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات ال تنص ١- ٣
كما تسري االتفاقية على األفعال التي يحتمل . القوانين الوطنيةلمنصوص عليها في اعلى الجرائم  قومتجرائم محددة، ولكنها 

فيها، أو التي تعرض للخطر حسن النظام  كاتلالممتأن تعرض للخطر أو تعرض للخطر سالمة الطائرة أو األشخاص أو 
  .على متنهااالنضباط و

 اتفاقية الحماية المادية - ٤

على المواد النووية التي تستعمل  )اتفاقية الحماية المادية( واد النوويةاتفاقية الحماية المادية للمتسري  ١- ٤
لكن االتفاقية و. وال تتضمن االتفاقية جريمة تخص النقل. )١( ة وهي في وضع النقل الدولي للمواد النوويةيلألغراض السلم

إذن مشروع ويشكل استالما أو حيازة  الفعل الذي يتم بدون قانونها الوطنيتطلب من الدول األطراف بأن تعتبر جريمة في 
                                                   

؛ أو ٢٣٨-في المائة من البلوتونيوم  ٨٠م الذي يتجاوز تركيز النظائر المشعة فيه البلوتونيوم، ما عدا البلوتونيو المواد النوويةيقصد بتعبير   (١)
؛ أو اليورانيوم الذي يحتوي على خليط من النظائر ٢٣٣أو النظير المشع  ٢٣٥؛ أو اليورانيوم المخصب بالنظير المشع ٢٣٣-اليورانيوم 

  . ب الخام؛ أو أي مادة تحتوي على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكرالمشعة الموجودة في الطبيعة، عدا ما كان على شكل خام أو رواس
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بها أو تشتيتا لها، ويسبب أو يحتمل أن يسبب، وفاة أي شخص أو  اأو تغييرا لمواد نووية أو تصرف تحويالأو استعماال أو 
" تحويل"كلمة استعمال شمل يويمكن أن ). المادة السابعة(إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية بالممتلكات 

  ".النقل"كلمة في االتفاقية الواردة 

 اتفاقية قمع اإلرهاب النووي - ٥

عددا من الجرائم المرتبطة ) اتفاقية قمع اإلرهاب النووي( االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النوويتغطي  ١- ٥
   .يةفرعوتدخل جريمة نقل هذه المواد إلى حد ما في إطار الجرائم ال. )٢( ة مشعةباستعمال مواد أو أجهز

نووي متفجر أو جهاز باث مادة مشعة أو حيازة أو صنع جهاز حيازة جريمة على سبيل المثال، تعتبر و ٢- ٥
أن بالممتلكات أو البيئة األرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم، أو بقصد إلحاق ضرر ذي ش إزهاقبقصد  لإلشعاع

، تعتبر المشاركة في ارتكاب المتعلقة بالمشاركة في الجرائم ووفقا لألحكام. ")٢"و "١"الفقرتان الفرعيتان ) أ( )٢( المادة(
للمجموعة متعمدة وتجري إما بهدف تيسير النشاط اإلجرامي العام  مشاركةهذه الجريمة جريمة من الجرائم عندما تكون ال

وإذا ما أمكن )). ج)(٤(٢ة الماد(ة يرتكاب الجريمة أو الجرائم المعنالهدافها أو مع العلم الكامل بنية المجموعة ألأو خدمة 
نووية ، يعتبر الشخص الذي ينقل أو ينظم نقل مواد أو تكنولوجيا الجريمةأو العلم ب لقصدإثبات الشرط المطلوب وهو ا

 .بواسطة الطيران المدني مشاركا في الجريمة

 معاهدة عدم االنتشار - ٦

تلم كان، أي أسلحة نووية أو أجهزة ، إلى أي مسنقلعلى الدول  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية تحظر ١- ٦
من منع الدول كما تُ. متفجرة نووية أخرى، أو أي سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أسلحة أو أجهزة من هذا القبيل

مساعدة أو تشجيع أو حفز أي دولة غير حائزة ألسلحة نووية على صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو 
  ).المادة األولى(سيطرة عليها بأي طريقة أخرى اقتنائها أو ال

٢- ٦ أو مواد انشطارية أو أي معدات أو مواد مواد مصدرية على الدول األطراف في المعاهدة أن تقدم حظر كما ي
معدة أو مهيأة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج المواد االنشطارية الخاصة، إلى أي دولة غير حائزة ألسلحة نووية 

نشطارية الخاصة خاضعة للضمانات اال أو الموادالمواد المصدرية دمها في أغراض سلمية، إال إذا كانت تلك لتستخ
  ))٢( الثالثةالمادة (المطلوبة في المعاهدة 

 اتفاقية األسلحة الكيميائية - ٧

فاقية ات( وتدمير تلك األسلحة اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية تحظر ١- ٧
األسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان  نقلعلى الدول األطراف في االتفاقية  )األسلحة الكيميائية

                                                   
نوع أو انبعاث وهي عملية يصحبها (تلقائيا تنحل من المواد المشعة التي تحتوي على نويدات  هاالمواد النووية وغير المواد المشعةيقصد بتعبير   (٢)

والتي قد تسبب، نظـرا لخواصـها اإلشـعاعية أو    ) وجسيمات النيوترونات وأشعة غاما عدة أنواع من اإلشعاعات المؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا
  . االنشطارية، الموت أو األذى البدني الجسيم، أو تلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة

يتسبب نظرا لخواصه اإلشعاعية فـي   أي جهاز متفجر نووي أو أي جهاز لنشر المواد اإلشعاعية أو لبث اإلشعاع، والذي قد جهازيقصد بتعبير   
  .الموت أو األذى البدني الجسيم أو يلحق أضرارا ذات شأن بالممتلكات أو البيئة
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يتها ورعاياها في الخارج تلتزم الدول بأن تحظر على األشخاص الخاضعين لوالو. )٣())أ(١الفقرة  –المادة األولى (
المادة (شأن هذه األنشطة ويشمل هذا االلتزام سن تشريعات جزائية ب. التفاقيةبأي نشاط محظور بموجب هذه ا القيام

لزم الدول بأن تحظر على األشخاص الطبيعيين واالعتباريين الخاضعين لواليتها نقل ذلك ما يو ،)ج(و) أ) (١( السابعة
أو المساعدة المتهمين سليم هذا المجال، كتة في بيد إن االتفاقية ال تتناول آليات التعاون القانوني الدولي. أسلحة كيميائية

 .المتبادلة

 اتفاقية األسلحة البيولوجية - ٨

وتدمير تلك  والتكسينية) البيولوجية( اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجيةتمنع  ١- ٨
 أو غير مباشرة، أيا من العواملإلى أي كان، بصورة مباشرة أو  تحولالدول من أن ) اتفاقية األسلحة البيولوجية( األسلحة

وعلى  .)٤() المادة الثالثة(التكسينات أو األسلحة أو المعدات أو وسائل االيصال المعينة في المادة األولى من هذه االتفاقية 
يتها التابعة لوالخالف اتفاقية األسلحة الكيميائية، فإن االلتزام الذي يقع على الدول لمنع وقوع الجرائم داخل األراضي 

 وأأي من العوامل  اقتناءلكن االتفاقية تشمل اتخاذ تدابير لحظر ومنع و. النقل بأنواعه حظر، ال يتسع نطاقه ليشمل القضائية
ليات مرة أخرى، ال تتناول هذه االتفاقية آو .المعدات أو وسائل االيصال الواردة في المادة األولى وأاألسلحة  وأالتكسينات 

 .والمساعدة المتبادلةالمتهمين سليم دولية كتالتعاون القانوني ال

 اتفاقية قمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل - ٩

أحكاما واسعة ) اتفاقية قمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل( قمع الهجمات اإلرهابية بالقنابللاالتفاقية الدولية تضم  ١- ٩
ويعرف الجهاز المتفجر أو المميت )). ١(ثانية المادة ال(استعمال جهاز متفجر أو مميت تسري على وجريمة تخص الالنطاق 

أو مصمم إلحداث إصابات  األرواح أو لديه القدرة على إزهاق للتسبب في الموتعلى أنه يشمل أي سالح أو جهاز مصمم 
امة، بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة أو لديه القدرة على ذلك، عن طريق إطالق أو نشر أو تأثير المواد الكيميائية الس

 )).ب()٣(الفقرة  ،المادة األولى(أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد المماثلة أو اإلشعاع أو المواد المشعة 

مماثلة لألحكام (أحكام فرعية  فثمةوبالرغم من أن االتفاقية ال تضم حكما يحظر نقل جهاز متفجر أو مميت،  ٢- ٩
وتعتبر المساهمة في ارتكاب الجرائم . تغطي إلى حد ما نقل هذه المواد) النووي الفرعية الواردة في اتفاقية قمع اإلرهاب

تعزيز النشاط اإلجرامي العام أو متعمدة، أو أن تجري إما بهدف المذكورة في المادة الثانية جريمة إذا كانت المساهمة 
)). ج)(٣(المادة الثانية، الفقرة (ائم المعنية الغرض اإلجرامي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجر

وإذا أمكن إثبات شرط وجود القصد أو العلم به، فإن الشخص الذي ينقل أو ينظم نقل مواد أو تكنولوجيا نووية عبر الطيران 
لحكم يتوقف لكن هذا او. يعتبر مشاركا في الجريمة الواردة في االتفاقية المدني بطريقة تساهم في ارتكاب إحدى الجرائم

  .ذاتهافي حد على إثبات الجريمة األساسية 

                                                   
  : ما يلي، مجتمعا أو منفردااألسلحة الكيميائية يقصد بمصطلح   (٣)

ذه االتفاقية ما دامت األنواع والكميات المواد الكيميائية السامة وسالئبها، فيما عدا المواد المعدة منها ألغراض غير محظورة بموجب ه  ) أ
  متفقة مع هذه األغراض؛

الذخائر والنبائط المصممة خصيصا إلحداث الوفاة أو غيرها من األضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط   )ب
 ؛)أ(من الخواص السامة المحددة في الفقرة الفرعية 

  ).ب(الستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية أي معدات مصممة خصيصا   )ج
  : المواد الواردة في المادة األولى هي  (٤)

ن العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية األخرى، أو التكسينات أيا كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من األنواع وبالكميات التي ال تكو  ) أ
  وجهة ألغراض الوقاية أو الحماية أو األغراض السلمية األخرى؛م

  .األسلحة أو المعدات أو وسائل االيصال الموجهة الستعمال تلك العوامل أو التكسينات في األغراض العدائية أو المنازعات المسلحة  ) ب
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الممكنة الوقوع في والمرتبطة بالنقل والجرائم القائمة : لوالجد
  سياق الطيران

  الجريمة  المادة  االتفاقية 

  :ما يليبيحظر القيام بشكل غير مشروع ومتعمد   األولى  اتفاقية مونتريال 
...  

يق غيره، بأي وسيلة كانت، على بنفسه أو عن طرالشخص أن يضع ) ج(
اد من شأنها أن تدمر تلك الطائرة، أو أن أي طائرة في الخدمة جهازا أو مو

بتلف يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن تصيبها بتلف من شأنه أن تصيبها 
  رض سالمتها للخطر وهي في حالة طيرانعي

...  
سالمة أي طائرة أنها كاذبة، معرضا بذلك  معلومات يعلمعن أن يبلغ ) ه(

  .للخطر وهي في حالة طيران
  :االرتكاب المتعمد لما يلي): ١(الفقرة   السابعة  اتفاقية الحماية المادية

أي فعل يتم دون إذن مشروع ويشكل استالما أو حيازة أو استعماال أو ) أ(
تصرفا بها أو تشتيتا لها، ويسبب، أو يحتمل أن أو تغييرا لمواد نووية أو  نقال

، وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق أضرار جوهرية يسبب
  . بالممتلكات

  .ينحصر الفعل في النقل الدولي للمواد النووية
تحظر حيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز، بصورة  :)أ) (١(الفقرة   الثانية  اتفاقية قمع اإلرهاب النووي

و التسبب في أذى بدني غير مشروعة وعن عمد، بهدف إزهاق األرواح أ
  .جسيم، أو بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو البيئة

  .تحظر المساهمة كشريك في الجريمة) أ() ٤(
يحظر المساهمة بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من ) ج( )٤(

  .األشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر
  .االتفاقية محصورة في المواد المشعة
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معاهدة عدم انتشار األسلحة 
  النووية

إلى أي مستلم كان أسلحة نووية أو أجهزة  تنقلتتعهد الدول األطراف أال   األولى 
متفجرة نووية أخرى، أو أي سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أسلحة أو 

، وبأال تقوم إطالقا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أي دولة أجهزة من هذا القبيل
  . ة ألسلحة نووية على صنع أسلحة نووية أو على اقتنائهاغير حائز

انشطارية بأال تقدم مواد مصدرية أو مواد الدول األطراف تتعهد  :)٢(الفقرة   الثالثة  
د معدة أو مهيأة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو اخاصة، أو معدات أو مو

لحة نووية إنتاج المواد االنشطارية الخاصة، إلى أي دولة غير حائزة ألس
في أغراض سلمية، إال إذا كانت تلك المواد المصدرية أو المواد لتستخدمها 

  .االنشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه االتفاقية
تحت أي ظروف  قومتتعهد الدول األطراف بأن ال ت :)أ) (١(الفقرة   األولى   اتفاقية األسلحة الكيميائية

سلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها استحداث أو إنتاج األب
األسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة  نقلأو االحتفاظ بها، أو 

  .إلى أي كان
على األشخاص الطبيعيين األطراف الدول تحظر ): أ) (١(الفقرة   السابعة  

خاضعة  واالعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخرى
يعترف به القانون الدولي االضطالع بأي أنشطة محظورة لواليتها على نحو 

على أي دولة طرف بموجب هذه االتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جزائية 
  .بشأن هذه األنشطة

أن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة  :)ج) (١(الفقرة 
شطة محظورة على أي دولة طرف بموجب شمل أي أنتبحيث ) أ(الفرعية 

هذه االتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، 
  .طبقا للقانون الدولي

فيما المواد الكيميائية السامة وسالئفها، " األسلحة الكيميائية "يشمل مصطلح 
 ،عدا المواد المعدة منها ألغراض غير محظورة بموجب هذه االتفاقية

والنبائط ذخائر ادامت األنواع والكميات متفقة مع هذه األغراض، والم
خصيصا إلحداث الوفاة أو غيرها من األضرار عن طريق ما المصممة 

ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد 
الكيميائية السامة، وأي معدات مصممة خصيصا الستعمال يتعلق مباشرة 

  )).١(، الفقرة المادة الثانية(ستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة با
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إلى أي كان، بصورة  تحولتتعهد كل دولة من الدول األطراف بأن ال   الثالثة  البيولوجيةاتفاقية األسلحة 
التكسينات أو األسلحة أو المعدات  وأ، أيا من العوامل مباشرة أو غير مباشرة

المعينة في المادة األولى من هذه االتفاقية، وبأن ال تقوم، أو وسائل االيصال 
طريقة كانت، بمساعدة أو تشجيع أو تحريض أية دولة أو مجموعة من ية بأ

  .الدول أو أية منظمة دولية على صنعها أو اقتنائها على أي نحو آخر
الزمة لحظر ، وفقا إلجراءاتها الدستورية، كل التدابير الالدول األطرافتتخذ   الرابعة  

ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو حفظ العوامل والتكسينات 
واألسلحة والمعدات ووسائل االيصال المعينة في المادة األولى من هذه 
  .االتفاقية ضمن إقليمها أو في أي مكان خاضع لواليتها أو لرقابتها أينما كان

اتفاقية قمع الهجمات اإلرهابية 
  بالقنابل

يقصد بتعبير جهاز متفجر أو غيره من األجهزة المميتة أي  :)ب( ٣الفقرة   األولى 
سالح أو جهاز متفجر أو حارق مصمم إلزهاق األرواح أو لديه القدرة على 
إزهاقها، أو مصمم إلحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة 

هاق األرواح أو أو لديه القدرة على ذلك، أو أي سالح أو جهاز مصمم إلز
أضرار لديه القدرة على إزهاقها أو مصمم إلحداث إصابات بدنية خطيرة أو 

مادية جسيمة أو لديه القدرة على ذلك، عن طريق إطالق أو نشر أو تأثير 
المواد الكيميائية السامة، أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد 

  .المماثلة أو اإلشعاع أو المواد المشعة
يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه االتفاقية إذا قام  :)١(الفقرة   لثانيةا  

بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطالق أو تفجير جهاز 
مكان مفتوح لالستخدام  دمتفجر أو غيره من األجهزة المميتة داخل أو ض

نقل العام أو مرفق بنية أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للالعام 
أساسية بقصد إزهاق األرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة، أو بقصد 
إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا الدمار 

  .أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة
أي يرتكب جريمة أيضا كل من يساهم كشريك، أو يساهم ب :)٣(الفقرة 

طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك، 
  .بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم

  — انتهى —


