
  مقتضيات التجريم واألحكام
 األخرى ذات الصلة يف

  االتفاقية الدولية لقمع أعمال
اإلرهاب النووي

مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية

  بتمويل من
االتحاد األوروبي



 توافر عنرص 
عرب وطني

يقترص نطاق تطبيق االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي 
أن  يعني  وهذا  عنرص عرب وطني.  عىل  تنطوي  التي  الجرائم  عىل 
إذا  الحاالت االستثنائية(  االتفاقية ال تنطبق )إال يف عدد محدود من 

تحققت الظروف األربعة التالية كلها:

ارتُكب الجرم داخل دولة واحدة؛  •  

•  كان املدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة؛  

•  ُعثر عىل املدعى ارتكابه الجرم يف إقليم تلك الدولة؛  

ملمارسة  الالزم  األساس  تملك  أخرى  دولة  أية  تكن  •  لم   
الوالية القضائية.

تعاريف التعاريف الرئيسية النووي  اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  االتفاقية  تتضمن 
ملصطلحات رئيسية، بما فيها:

•  “املواد املشعة”: املواد النووية وغريها من املواد املشعة التي   
تحتوي عىل نويدات تنحل تلقائيا ]...[ والتي قد تسبب نظرا 
البدني  لخواصها اإلشعاعية أو االنشطارية، املوت أو األذى 

الجسيم، أو تلحق أرضارا ذات شأن باملمتلكات أو بالبيئة؛

لنرش  جهاز  أي  أو  نووي  متفجر  جهاز  أي  •  “الجهاز”:   
املواد اإلشعاعية أو لبث اإلشعاع، والذي قد يسبب ]...[ املوت 
شأن  ذات  أرضارا  يلحق  أو  الجسيم  البدني  أو األذى 

باملمتلكات أو بالبيئة.

تجرم الدول األطراف يف االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي الجرائم املشمولة
السلوك التايل، رشيطة أن يكون غري مرشوع )أي ينفذ دون مربر 
مرشوع( ومتعمدا )أي يرتكب عن قصد(. وباإلضافة إىل ذلك، لكي 
اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  االتفاقية  بموجب  السلوك جرما  يعترب 

النووي، يجب أن يرتكب بقصد محدد )محدد يف نص االتفاقية(.



الجرمرقم املادة

 حيازة مادة مشعة بقصد التسبب يف أي مما ييل: إزهاق األرواح، التسبب يف أذى بدني 2 )1( )أ(
جسيم، إلحاق رضر ذي شأن باملمتلكات، إلحاق رضر ذي شأن بالبيئة

 صنع جهاز بقصد التسبب يف أي مما ييل: إزهاق األرواح، التسبب يف أذى بدني جسيم، 2 )1( )أ(
إلحاق رضر ذي شأن باملمتلكات، إلحاق رضر ذي شأن بالبيئة

 حيازة جهاز بقصد التسبب يف أي مما ييل: إزهاق األرواح، التسبب يف أذى بدني جسيم، 2 )1( )أ(
إلحاق رضر ذي شأن باملمتلكات، إلحاق رضر ذي شأن بالبيئة

2 )1( )ب( ‘1’ 
و ‘2’

األرواح،  إزهاق  ييل:  مما  أي  يف  التسبب  بقصد  طريقة  بأي  مشعة  مادة  أي  استخدام 
إلحاق رضر ذي شأن  إلحاق رضر ذي شأن باملمتلكات،  التسبب يف أذى بدني جسيم، 

بالبيئة

 استخدام أي مادة مشعة بأي طريقة بقصد إكراه شخص أو منظمة أو دولة عىل القيام 2 )1( )ب( ‘3’
بعمل ما أو االمتناع عن القيام به

2 )1( )ب( ‘1’ 
و ‘2’

 استخدام أي جهاز بأي طريقة بقصد التسبب يف أي مما ييل: إزهاق األرواح، التسبب 
يف أذى بدني جسيم، إلحاق رضر ذي شأن باملمتلكات، إلحاق رضر ذي شأن بالبيئة

 استخدام أي جهاز بأي طريقة بقصد إكراه شخص أو منظمة أو دولة عىل القيام بعمل 2 )1( )ب( ‘3’
ما أو االمتناع عن القيام به

2 )1( )ب( ‘1’ 
و ‘2’

مشعة  مادة  إطالق  إىل  تؤدي  بطريقة  به  أرضار  إحداث  أو  نووي  مرفق   استخدام 
أو تهدد بانطالقها بقصد التسبب يف أي مما ييل: إزهاق األرواح، التسبب يف أذى بدني 

جسيم، إلحاق رضر ذي شأن باملمتلكات، إلحاق رضر ذي شأن بالبيئة

مشعة 2 )1( )ب( ‘3’ مادة  إطالق  إىل  تؤدي  بطريقة  به  أرضار  إحداث  أو  نووي  مرفق   استخدام 
أو تهدد بانطالقها بقصد إكراه شخص أو منظمة أو دولة عىل القيام بعمل ما أو االمتناع 

عن القيام به

طلب مادة مشعة عن طريق التهديد2 )2( )ب(

طلب مادة مشعة باستخدام القوة2 )2( )ب(

التهديد بارتكاب جريمة عىل النحو املبني يف املادة 2 )1( )ب(2 )2( )أ(

طلب جهاز عن طريق التهديد2 )2( )ب(

طلب جهاز باستخدام القوة2 )2( )ب(

طلب مرفق نووي عن طريق التهديد2 )2( )ب(

طلب مرفق نووي باستخدام القوة2 )2( )ب(

الرشوع يف ارتكاب جريمة من الجرائم املنصوص عليها يف املادة 2 )1(2 )3(

 املساهمة كرشيك يف ارتكاب جريمة من الجرائم املنصوص عليها يف املادة 2 )1-3(2 )4( )أ(

 تنظيم أو توجيه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائم املنصوص عليها يف املادة 2 )1-3(2 )4( )ب(

 املساهمة بأي طريقة أخرى يف قيام مجموعة من األشخاص يعملون بقصد مشرتك 2 )4( )ج(
واملساهمة   .)3-1(  2 املادة  يف  عليها  املنصوص  الجرائم  من  أكثر  أو  بارتكاب جريمة 

املتعمدة، إما بهدف تيسري الجريمة أو مع العلم بنيَّة املجموعة ارتكاب الجريمة



املزيد من املعلومات متاح عىل الرابط التايل: 
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 الوالية القضائية
التسليم/املحاكمة

املبينة.  الجرائم  عىل  قضائية  والية  بإرساء  ملزمة  األطراف  الدول 
ارتكابه  املدعى  الجاني  فيها  يوجد  التي  الطرف  الدولة  وعىل 

الجرم إما:

•  تسليم املدعى ارتكابه الجرم إىل دولة طرف أخرى تدعي   
امتالكها الوالية القضائية عىل الجرم؛ أو

محاكمة املدعى ارتكابه الجرم.  •  

الدول التعاون الدويل من  النووي  اإلرهاب  أعمال  لقمع  الدولية  االتفاقية  تقتيض 
األطراف التعاون من أجل:

أقاليمها  داخل  الجرائم  الرتكاب  اإلعداد  ومناهضة  •  منع   
أو خارجها؛

وإقامة  فيها  والتحقيق  وقمعها  وكشفها  الجرائم  •  منع   
تبادل  ذلك  ويشمل  التسليم.  إجراءات  أو  جنائية  إجراءات 

املعلومات وتوفري األدلة؛

األجهزة  أو  املرافق  أو  املشعة  املواد  وسالمة  أمن  •  ضمان   
التي سيطرت عليها الدول األطراف عقب ارتكاب الجرم.

لضمان فعالية جهود التعاون، يتعني عىل الدول األطراف أن تسمي جهات االتصال
سلطاتها املختصة وجهات االتصال وأن تعرف الدول األطراف 

األخرى بها.

http://www.unodc.org/icsant

