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مقدمة
ِّ
خلفية وغر�ض منهاج التدريب القانوين على مكافحة الإرهاب والنميطة
التدريبية عن الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي
املخدرات واجلرمية �أو املكتب) مك َّلف مبقت�ضى الوالية
مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية (مكتب ِّ
ِّ
امل�سندة �إليه بتقدمي امل�ساعدة �إىل الدول الأع�ضاء التي تطلب هذه امل�ساعدة يف اجلوانب القانونية واجلوانب اخلا�صة
بالعدالة اجلنائية ب�ش�أن مكافحة الإرهاب .ويتولىَّ فرع منع الإرهاب التابع للمكتب توجيه م�سار تقدمي هذه امل�ساعدة،
ال �سيما عن طريق م�ساعدة الدول على الت�صديق على ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب ،و�إدماج �أحكامها
يف الت�شريعات الوطنية ،وبناء قدرات نظم العدالة اجلنائية الوطنية فيها على تنفيذ تلك الأحكام بفعالية ،وفق ًا
ل�سيادة القانون وباالحرتام الواجب حلقوق الإن�سان.

ومنهاج التدريب القانوين على مكافحة الإرهاب من الأدوات التي ا�ستحدثها الفرع لنقل املعارف واخلربات الالزمة
لتعزيز قدرة الدول على تنفيذ التزاماتها القانونية الدولية يف جمال مكافحة الإرهاب.
وتُنقل هذه املعارف من خالل:
التدريب املبا�شر ملوظفي العدالة اجلنائية؛
املدربني؛
 �أن�شطة تدريب ِّ
العامني و�أكادمييات
 دعم م�ؤ�س�سات التدريب الوطنية ملوظفي العدالة اجلنائية (معاهد الق�ضاة وامل َّدعني ِّ
موظفي �إنفاذ القانون ،وغريها من امل�ؤ�س�سات املعنية) يف القيام ب�إعداد عنا�صر مكافحة الإرهاب
و�إدماجها يف مناهجها.
ويتك َّون املنهاج من ع َّدة منائط يتناول ك ٌّل منها جماالت موا�ضيعية حم َّددة من اجلوانب القانونية وجوانب العدالة
اجلنائية ملكافحة الإرهاب .والنمائط ال�ست الأوىل هي:

 النميطة  :1مكافحة الإرهاب يف ال�سياق القانوين الدويل (قيد الإعداد)
 النميطة  :2الإطار القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب (�صدرت)
 النميطة  :3التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية املتعلقة مبكافحة الإرهاب (�صدرت)
للت�صدي للإرهاب (�صدرت)
 النميطة  :4حقوق الإن�سان وتدابري العدالة اجلنائية
ِّ
 النميطة  :5اجلرائم الإرهابية املتعلقة بالنقل (الطريان املدين والنقل البحري) (�صدرت)
 النميطة  :6الإطار القانوين الدويل ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي (هذه
النميطة)
وقد ُ�ص ِّممت هذه النميطة ب�ش�أن اجلرائم املتعلقة بالإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي ال�ستعمالها
العامني .ومع
املوجهة �إىل مق ِّرري ال�سيا�سات العامة وامل�ش ِّرعني والق�ضاة وامل َّدعني ِّ
يف املبادرات املعنية ببناء القدرات َّ
ٍ
م�ستهدفة �أخرى �أعم ،ومنها مث ًال فئة املوظفني
فئات
قدرات
بناء
أن�شطة
�
يف
ذلك ،يجوز ا�ستعمالها بنجاح �أي�ض ًا
َ
امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون.
1

  -1ال�صكوك القانونية الدولية
ملكافحة الإرهاب
الكيميائي والبيولوجي
والإ�شعاعي والنووي
اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
تن�ص اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية على توفري احلماية املادية للمواد النووية امل�ستخدمة يف الأغرا�ض ال�سلمية
ُّ
�أثناء النقل النووي الدويل .وتقت�ضي �أي�ض ًا من الدول الأطراف �أن جتعل يف عداد اجلرائم التي ت�ستحق العقاب مبوجب
بع�ض اجلرائم املع َّينة ذات ال�صلة بالأفعال غري امل�شروعة واملرتَكبة عمد ًا فيما يتعلق باملواد النووية،
قانونها الوطني َ
ومنها مث ًال �سرقة املواد النووية؛ وتت�ض َّمن االتفاقي ُة �أي�ض ًا �أحكام ًا تهدف �إىل تي�سري التعاون فيما بني الدول الأطراف
يف ع َّدة جماالت ،مبا يف ذلك امل�ساعدة القانونية املتبا َدلة.

تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
يقت�ضي تعديل هذه االتفاقية من الدول الأطراف �أن تقوم ب�إن�شاء وتنفيذ و�صون نظام ٍ للحماية املادية املنا�سبة
وين�ص التعديل �أي�ض ًا على تو�سيع
واجب التطبيق على املواد النووية واملرافق النووية اخلا�ضعة لواليتها الق�ضائيةُّ .
نطاق التعاون بني الدول الأطراف بخ�صو�ص اتخاذ تدابري عاجلة لتحديد موا�ضع املواد النووية امل�سروقة �أو امله َّربة
وا�سرتدادها ،والتخفيف من � ِّأي عواقب �إ�شعاعية تت�أتَّى عن التخريب ،ومنع اجلرائم ذات ال�صلة بذلك ومكافحتها.

االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي
اعتُمدت االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي وفُتح باب التوقيع عليها يف عام َّ 2005ثم دخلت ح ِّيز النفاذ
يف عام  .2007وتقت�ضي من ِّ
كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من التدابري لكي تدرج يف عداد اجلرائم اجلنائية
يف �إطار قانونها الوطني الأفعالَ ا ُ
جلرمية املح َّددة التي تتعلق بحيازة مادة م�ش َّعة �أو جهاز م�شع �أو ا�ستخدامهما �أو
التهديد با�ستخدامهما� ،أو �إحلاق �ضرر مبرافق نووية على نحو ي�ؤ ِّدي �إىل �إطالق مادة م�ش َّعة �أو �إىل خماطر انطالقها،
بق�صد �إزهاق الأرواح �أو الت�س ُّبب يف �أذى بدين ج�سيم� ،أو �إحلاق �ضرر فادح باملمتلكات �أو بالبيئة .وتقت�ضي كذلك من
ِّ
كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من التدابري لكي تدرج يف عداد اجلرائم اجلنائية مبوجب قانونها الوطني بع�ض
اجلرائم املح َّددة فيما يتعلق بالتهديد با�ستخدام مادة نووية �أو غريها من املواد امل�ش َّعة �أو مرافق نووية �أو طلب الو�صول
�إليها على نحو غري م�شروع .وتلزَ م الدول الأطراف مبمار�سة واليتها الق�ضائية على هذه اجلرائم يف ظروف مع َّينة.
تقدم ك ٌّل منها �إىل الأخرى �أكرب قدر من امل�ساعدة فيما يتعلق
وتقت�ضي �أي�ض ًا هذه االتفاقية من الدول الأطراف ب�أن ِّ
بالتحقيقات �أو الإجراءات اجلنائية �أو �إجراءات الت�سليم التي ُتبا�شَ ر بخ�صو�ص اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذه
االتفاقية .وي�شمل التعاون مبوجب هذه االتفاقية تبادل املعلومات وفق ًا للقانون الوطني فيما يت�صل بك�شف اجلرائم
املب َّينة يف هذه االتفاقية ومنعها وقمعها والتحقيق فيها .وتقت�ضي �أي�ض ًا من الدول الأطراف �أن تتخذ تدابري مع َّينة فيما
يتعلق مبناولة املواد �أو الأجهزة امل�ش َّعة �أو املرافق النووية عند حجزها عقب ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف هذه االتفاقية.
3
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االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
املتفجرات وغريها
تقت�ضي االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل من الدول الأطراف �أن جت ِّرم ا�ستخدام ِّ
من الأجهزة املميتة ،على نحو غري م�شروع وعن َع ْمد ،داخل �أو �ضد مكان مفتوح لال�ستخدام العام �أو مرفق تابع لدولة
�أو حكومة �أو �شبكة للنقل العام �أو مرفق بنية �أ�سا�سية ،بق�صد �إزهاق الأرواح �أو �إحداث �إ�صابات بدنية خطرية� ،أو
رجح �أن يت�س َّبب يف خ�سائر
بق�صد �إحداث دمار هائل لذلك املكان �أو املرفق �أو ال�شبكة ،حيث يت�س َّبب هذا الدمار �أو ُي َّ
اقت�صادية فادحة.

املوجهة
بروتوكول عام  2005التفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
�ضد �سالمة املالحة البحرية
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية (اتفاقية عام
يعزِّ ز بروتوكول عام  2005التفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
ً
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية ،ويوفِّر �إطارا قانون ًّيا دول ًّيا
 )2005اتفاقي َة عام  1988لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
لتجرمي �أعمال �إرهابية مع َّينة وللتعاون يف منع اجلرائم امل�شتبه فيها والتحقيق فيها واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيها.

املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة
بروتوكول عام  2005لربوتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
يف اجلرف القاري (بروتوكول عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة)
املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري
يحتوي بروتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
(بروتوكول عام  )2005على �أحكام مماثلة لأحكام اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة ،فيما يتعلق
املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري.
بالأعمال غري امل�شروعة َّ

اتفاقية قمع الأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل
حتدد اتفاقية قمع الأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل (اتفاقية بيجني )2010 ،عدد ًا من
ِّ
الت�صدي للهجمات �ضد الطريان املدين الدويل ،مبا يف ذلك بع�ض الأفعال املع َّينة التي تنطوي
اجلرائم من �أجل
ِّ
على ا�ستخدام الطائرات ،وكذلك النقل اجلوي غري امل�شروع ل ٍّأي من الأ�سلحة البيولوجية �أو الكيميائية �أو النووية
وتو�سع االتفاقية نطاق الأ�سباب التي تقوم عليها الوالية الق�ضائية مبقت�ضى
�أو املواد والتكنولوجيات ذات ال�صلةِّ .
�صكوك دولية �سابقة خا�صة ب�أمن املالحة اجلوية ،فتقت�ضي من ِّ
كل دولة طرف ب�سط واليتها الق�ضائية عندما َيرتكب
تن�ص على �أنه يجوز ِّ
لكل دولة طرف ب�سط واليتها الق�ضائية عندما يكون �ضحي َة اجلرمية
اجلرمي َة �أح ُد مواطنيها ،كما ُّ
�أح ُد مواطنيها.
بالإ�ضافة �إىل ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي،
املح َّددة �أعاله ،توجد �صكوك قانونية �أخرى ذات �أهمية ق�صوى عند الت�صدِّ ي لأ�سلحة الدمار ال�شامل؛
وهي اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين الأ�سلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتك�سينية وتدمري
تلك الأ�سلحة (اتفاقية الأ�سلحة البيولوجية) ،واتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة
الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة (اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية) ،ومعاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية
(�أ)
(معاهدة عدم االنت�شار).
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة يف عام  2004القرار  ،1540الذي ُيلزم
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،اعتَمد
ُ
الدول باتخاذ تدابري مع َّينة ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف القرارُ ،يق�صد منها احل ُّد من خماطر انت�شار
الأ�سلحة النووية ومنع اجلهات من غري الدول من الو�صول �إىل �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،وبخا�صة لأغرا�ض
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�إرهابية (انظر الق�سم  .)2-2وهذه النميطة التدريبية ال تتط َّرق بالدرا�سة �إىل اتفاقية الأ�سلحة البيولوجية
وال �إىل اتفاقية الأ�سلحة الكيميائية ،ولكن يوجد بع�ض �أوجه ال�شبه بني �أحكامهما و�أحكام ال�صكوك املتعلقة
بالتهديدات الإرهابية الكيميائية �أو البيولوجية �أو الإ�شعاعية �أو النووية .وتبع ًا لذلكَّ ،
لعل َ
الدول تو ُّد �أن
ت�أخذها يف احل�سبان �أي�ض ًا عند و�ضع ت�شريعاتها ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي
والإ�شعاعي والنووي.
مما يجدر ذكره ،على �سبيل املثال� ،أنَّ املادة ال�سابعة من اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية تقت�ضي من الدول الأطراف �أن
(�أ) َّ
جت ِّرم يف ت�شريعاتها الوطنية الأعمال املحظورة مبوجب االتفاقية .وبذلك ت�سهم يف منع وقمع انت�شار الأ�سلحة الكيميائية .كما �أنَّ املادة
مما
الرابعة من اتفاقية حظر الأ�سلحة البيولوجية تقت�ضي �أي�ض ًا من الدول �أن تتخذ تدابري من �أجل "حظر ومنع" بع�ض الأعمال املع َّينةَّ ،
ُيفهم منه على �أن ذلك ي�شمل اتخاذ تدابري ت�شريعية و�إدارية وتنظيمية رقابية.

  -1-1ملحة عامة عن ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي
والبيولوجي امل�شرتكة
العنا�صر امل�شرتكة
ملعظم ال�صكوك القانونية الدولية املوجودة حال ًّيا واملح َّددة �أعاله ب�ش�أن مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي
تن�ص على ما يلي:
والإ�شعاعي والنووي �سمات م�شرتكة .فهي عموم ًا ُّ
جترمي �أفعال مع َّينة؛
�إلزام الدول الأطراف بتجرمي �أفعال من هذا القبيل يف قوانينها الداخلية؛
 حتديد حيثيات ب�سط الوالية الق�ضائية للدول الأطراف فيما يخ�ص املالحقة الق�ضائية ملرتكبي اجلرائم
املب َّينة؛
�إدراج التزام ب�ش�أن مبد�أ "�إ َّما الت�سليم و�إ َّما املحاكمة"؛
 توفري الأ�س�س القانونية للتعاون بني الدول الأطراف على ت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة
بخ�صو�ص الأفعال التي جت ّرمها.

 -2-1التجرمي
�إحدى ال�سمات الرئي�سية يف كثري من ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي
جرائم
والنووي هي االلتزام الذي يقت�ضي عموم ًا من الدول الأطراف اعتبار �أفعال ُجرمية حم َّددة يف هذه ال�صكوك
َ
جنائية يف قوانينها الوطنية .وحتتوي الأحكام اخلا�صة با�ستحداث جترمي �أفعال مع َّينة ،الواردة يف ال�صكوك ،على
عدد من ال�سمات امل�شرتكة ،التي ميكن تلخي�صها كما يلي:
ُ -1يح َّدد ك ُّل �سلوك �إجرامي بح�سب عنا�صره املو�ضوعية واملادية (واملثال على ذلك �أفعال الت�س ُّبب يف
املتفجرات ،واال�ستيالء على الطائرات وال�سفن ،وغري ذلك) .ويف بع�ض احلاالت ،ث َّمة عن�صر
التدمري ،وو�ضع ِّ
مك ِّون �آخر من عنا�صر اجلرمية هو الت�س ُّبب يف اخلطر ،ب�صرف النظر ع َّما �إذا كان الت�س ُّبب يف ذلك اخلطر
املوجهة �ضد �سالمة الطريان
متع َّمد ًا �أم ال (فعلى �سبيل املثال ،ال ت�شمل اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
املدين جميع �أعمال العنف املرتكبة على منت طائرة ما؛ و�إمنا تقت�صر اجلرمية ذات ال�صلة على تلك الأعمال
التي ُيحتمل �أن تع ِّر�ض �سالمة الطائرة للخطر يف �أثناء الطريان) .لكن ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة
الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي ال تع ِّرف "الأعمال الإرهابية" وال جتعل الدافع الإرهابي
�شرط ًا الزم ًا لبع�ض ال�سلوكات املع َّينة التي تعترب جرائم� ،إذ الُ  ي َع ُّد الداف ُع الإرهابي عن�صر ًا من عنا�صر ا ُ
جلرم
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�إ َّال يف بع�ض احلاالت املع َّينة فح�سب .ويف تلك احلاالتُ ،يق َّدم الدافع الإرهابي على �أنه الق�صد الرامي �إىل
"�إكراه �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري �أو منظمة دولية �أو دولة على القيام بعمل ما �أو االمتناع عن القيام به"� )1(،أو
()2
تخويف جمموعة من النا�س �أو �إرغام حكومة �أو منظمة دولية على القيام بفعل ما �أو االمتناع عن القيام به".
العن�صر الذاتي واملتع َّمد املندرج �ضمن �أحكام التجرمي ي�شرتط عموم ًا �أن يكون ا ُ
جلرم مرتَكب ًا "ع ْمد ًا"

-2
�أو عن ق�صد .وغالب ًا ما يكون هذا الق�صد "العام" م�صحوب ًا بق�صد "خا�ص" ،وهو الق�صد الإ�ضافي لدى مرتكب
ا ُ
جلرم بالت�س ُّبب يف وفاة �أو �إ�صابات بدنية خطرية ،على �سبيل املثال.
جلرمية (تلك الأفعال ا ُ
ال�صكوك الدولَ الأطراف عالوة على ذلك باعتبار تلك الأفعال ا ُ
ُ
جلرمية
 -3وتلزم
يحددها ال�صك ذو ال�صلة) جرائم جنائية مبوجب قوانينها الداخلية ،مبا يف ذلك �أفعال ال�شروع والتواط�ؤ
التي ِّ
(امل�ساعدة والتحري�ض).
 -4كما � َّأن االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،واالتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب
النووي ،وتعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،وال�صكوك اخلا�صة ب�أمن الطريان املدين واملالحة
البحرية املذكورة يف هذه النميطة التدريبية ،حتتوي على متطلبات جترمي �إ�ضافية فيما يتعلق بامل�ساهمة يف
ارتكاب اجلرائم من جانب جماعة من الأ�شخا�ص تعمل لتحقيق غر�ض م�شرتك.
  -5ال تفر�ض هذه ال�صكوك عقوبات حم َّددة ،بل ت�شرتط بد ًال من ذلك �أن تُط َّبق على هذه اجلرائم عقوبات
منا�سبة ت�أخذ يف احل�سبان الطابع اخلطري للجرائم.

 -3-1ا�ستبعاد القوات امل�س َّلحة/القوات الع�سكرية للدولة
ال تُط َّبق ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي على �أن�شطة القوات
امل�س َّلحة �أثناء نزاع م�س َّلح ،ح�سبما ُيفهم من هذه التعابري يف �إطار القانون الإن�ساين الدويل( )3كما ال تُط َّبق على
الأن�شطة التي ت�ضطلع بها القوات الع�سكرية لدولة ما يف �صدد ممار�سة واجباتها الر�سمية بقدر ما ت َّ
ُنظم بقواعد �أخرى
من القانون الدويل.

 -4-1الوالية الق�ضائية
واحد من الأهداف التي ترمي �إليها ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي
والنووي هو �ضمان �أن يكون لدى �أكرث عدد ممكن من الدول الأطراف والية ق�ضائية مت ِّكنها من املالحقة الق�ضائية
ملرتكبي اجلرائم املح َّددة مبقت�ضى هذه ال�صكوك ،وذلك بغية اجتناب ن�شوء مالذات �آمنه لهم.
وتعزِّ ز هذه ال�صكوك ال�سعي �إىل بلوغ هذا الهدف من خالل �أحكام تلزم الدول الأطراف بب�سط واليتها الق�ضائية
حتددها يف جملة متن ِّوعة من الظروف املحيطة باجلرمية .وبوجه عام ،تقت�ضي هذه ال�صكوك من
على اجلرائم التي ِّ
الدول الأطراف �أن تثبت واليتها الق�ضائية عندما تُرتكب اجلرمية يف �إقليم الدولة املعنية ،وعندما تُرتكب اجلرمية
()1مث ًال الفقرة  1ب ‘ ’3من املادة  2من االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي.
املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين.
()2املادة الثالثة مك َّرر ًا من اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
()3يف حالة النزاع امل�س َّلح ،تكون الأرجحية من حيث املبد�أ ،لقواعد القانون الإن�ساين الدويل ذات ال�صلة على �أ�سا�س "قاعدة التخ�صي�ص".
ومبوجب الفقرة  2من املادة  19من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل" ،ال ت�سري هذه االتفاقية على �أن�شطة القوات امل�س َّلحة خالل
�صراع م�س َّلح ،ح�سبما ُيفهم من تلك التعابري يف �إطار القانون الإن�ساين الدويل ،والتي يحكمها ذلك القانون" .وتوجد �أحكام مماثلة مدرجة يف
ال�صكوك التي تُبحث يف هذه النميطة ،و�أُبرمت يف وقت الحق.
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م�سجلة يف تلك الدولة� ،أو عندما َيرتكب اجلرمية مواطن من
على منت �سفينة ترفع َع َلم تلك الدولة �أو على منت طائرة َّ
مما يعني � َّأن الدول
تابعية تلك الدولة .وغالب ًا ما ُي�شار �إىل هذه الظروف على �أنها �أ�س�س �إلزامية للوالية الق�ضائيةَّ ،
الأطراف ملزَ مة ب�إدماجها يف ُ�صلب قوانينها الوطنية .وتت�ض َّمن �أي�ض ًا هذه ال�صكوك التزام ًا بب�سط الوالية الق�ضائية
على اجلرائم عندما يكون اجلاين املزعوم موجود ًا يف �إقليم دولة ما ال متنح املوافقة على ت�سليم املجرم عم ًال بطلب
مق َّدم من دولة طرف �أخرى لديها والية ق�ضائية يف هذا ال�صدد .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتيح �أي�ض ًا هذه ال�صكوك عدد ًا
من اخليارات اخلا�صة بالأ�س�س التي ت�ستند �إليها الوالية الق�ضائية ،ومنها مث ًال مبد�أ جن�سية ال�شخ�صية ال�سالبة
(الفاعل) ،حيث ميكن لبع�ض الدول الأطراف �أن تثبت واليتها الق�ضائية على اجلرائم التي تُرتكب يف اخلارج على
()4
�أحد رعاياها.

 -5-1االلتزام بت�سليم املطلوب �أو حماكمته
تت�ض َّمن ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي كلها التزام ًا مببد�أ
فتن�ص الأحكام ذات ال�صلة بذلك على �أنه حيثما ُيطلب ت�سليم فرد موجود على �أرا�ضي
�إ َّما الت�سليم و�إ َّما املحاكمةُّ .
دولة ما ،ف� َّإن على تلك الدولة �إ َّما �أن ت�س ِّلم ال�شخ�ص املعني �إىل الدولة الطالبة و�إ َّما �أن حتيل الق�ضية �إىل ال�سلطات
املخت�صة لغر�ض حماكمته.
تن�ص االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل)
على �سبيل املثالُّ ،
(�إىل جانب �صكوك �أخرى ت�ستخدم عبارات مطابقة �أو مماثلة ج ًّدا) ،يف الفقرة  1من املادة  8منها ،على � َّأن � َّأي دولة
طرف ال ت�س ِّلم �شخ�ص ًا �إىل دولة طرف طالبة "يتعينَّ عليها ،دون ا�ستثناء مهما كان ،و�سواء ارتُكبت اجلرمية على
�أرا�ضيها �أم ال� ،أن ترفع الق�ضية دون �إبطاء ال داعي له �إىل ال�سلطات املخت�صة لديها لغر�ض املقا�ضاة ،من خالل
ال�سلطات قرارها على غرار ما تفعله يف حالة � ِّأي جرمية ذات
�إجراءات ُت َّتخذ وفق ًا لقوانني تلك الدولة .و َت َّتخذ تلك
ُ
طابع خطري ،مبوجب قانون تلك الدولة".

 -6-1التعاون الدويل
بالنظر �إىل البعد العاملي للتهديد الإرهابي با�ستخدام مواد كيميائية �أو بيولوجية �أو �إ�شعاعية �أو نووية ،ف� َّإن ال�صكوك
القانونية الدولية ملكافحة هذا اخلطر الإرهابي بهذه املواد توفِّر الأدوات والآليات الق�ضائية الأ�سا�سية التي مت ِّكن
ال�سلطات الوطنية من �إجراء التح ِّريات والتحقيقات عرب احلدود على نحو ف َّعال ،ومن �ضمان عدم توفُّر مالذات �آمنة
للإرهابيني املزعومني .كما � َّأن هذه ال�صكوك تز ِّود جميع الدول الأطراف مبجموعة من الأ�س�س القانونية للتعاون غري
املحدودة بال�شواغل اجلغرافية .ومن اجلدير باملالحظة � َّأن ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي
والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي تر ِّكز على التعاون الدويل من وجهة نظر العدالة اجلنائيةْ � ،أي �أنها ترمي �إىل ت�سهيل
القيام بالإجراءات اجلنائية يف الق�ضايا التي تت�ض َّمن عنا�صر تتجاوز احلدود الوطنية .ومن بني خمتلف �أ�شكال
التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية ،تر ِّكز هذه ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة هذا الإرهاب على ت�سليم املطلوبني
وامل�ساعدة القانونية املتبادلة .ويف بع�ض احلاالت ،ت�شتمل �أي�ض ًا على �أ�شكال �أخرى من التعاون.

()4ال تتناول ال�صكوك القانونية الدولية م�س�ألة �أيِّ هيئة تابعة للدولة تكون م�س�ؤولة عن املالحقة الق�ضائية لق�ضية من هذا القبيل .و ُيرتك
هذا اجلانب لكل دولة لكي تتناوله مبفردها .فقد ترغب الدول مث ًال �أن تط ِّبق املركزية على املالحقة الق�ضائية للجرائم ذات ال�صلة بالإرهاب من
متخ�ص�صة� ،أو قد ِّ
تف�ضل توزيع عبء العمل ب�أ�ساليب خمتلفة .وت�ستند هذه القرارات �إىل االعتبارات املحلية وال�سيا�سات العامة
خالل وحدات
ِّ
اجلنائية.
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�أ َّما القيمة امل�ضافة يف جمال ت�سليم املطلوبني التي ت�ساهم بها ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي
والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي فهي كما يلي:
 تُعترب اجلرائم املدرجة يف ال�صكوك الدولية ملكافحة الإرهاب واردة كجرائم قابلة لت�سليم مرتكبيها يف � ِّأي
معاهدة قائمة لت�سليم املجرمني مربمة بني الدول الأطراف؛
 تتع َّهد الدول الأطراف ب�أن تدرج اجلرائم املو�صوفة يف تلك ال�صكوك على �أنها جرائم قابلة لت�سليم
مرتكبيها يف � ِّأي معاهدة لت�سليم املجرمني تربم م�ستقب ًال بينها؛
 يتعينَّ على الدول الأطراف التي ال جتعل الت�سليم م�شروط ًا بوجود معاهدة �أن تعترب اجلرائم املدرجة يف
ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي بو�صفها جرائم
قابلة لت�سليم مرتكبيها فيما بينها؛
 يجوز للدول الأطراف التي ت�شرتط عادة وجود معاهدة لت�سليم املجرمني ،ح�سب تقديرها� ،أن ت�ستخدم
ال�صك الدويل ك�أ�سا�س للت�سليم ،عندما ُيق َّدم �إليها طلب من دولة طرف �أخرى؛
 معاهدات وترتيبات ت�سليم املجرمني بني الدول الأطراف يف ال�صك الدويل نف�سه كلها "تُعترب
بخ�صو�ص اجلرائم املعنية� ،إذا كانت غري متوائمة مع ذلك ال�صك الدويل؛

مع َّدلة"

  ُيحظر على الدول الأطراف رف�ض � ِّأي طلب ت�سليم ي�صدر عن دولة طرف �أخرى (فيما يتعلق ب� ِّأي جرمية
مدرجة يف االتفاقية) على �أ�سا�س �أنها تتعلق بجرمية �سيا�سية �أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية
لها دوافع �سيا�سية (انظر املناق�شة الواردة �أدناه) ،لأنه ال ينبغي اعتبار � ٍّأي من اجلرائم املح َّددة على هذا
يخ�ص ت�سليم املطلوبني؛
النحو فيما ُّ
 لي�س يف هذه ال�صكوك ما يفر�ض التزام ًا على الدول الأطراف بت�سليم املطلوبني (بخ�صو�ص � ِّأي فعل جم َّرم
مبقت�ضى هذه ال�صكوك) �إذا توفَّرت لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم �أ�سباب وجيهة تدعوها �إىل
االعتقاد ب� َّأن طلب الت�سليم قد ُق ِّدم لغر�ض حماكمة �شخ�ص ما �أو معاقبته ب�سبب عن�صره الذي ينتمي �إليه
مي�س بو�ضع
�أو دينه �أو جن�سيته �أو �أ�صله العرقي (الإثني) �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو �إذا كان من �ش�أن ذلك �أن َّ
ال�شخ�ص املعني ل ٍّأي من هذه الأ�سباب (انظر املناق�شة الواردة �أدناه).
يخ�ص امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
وفيما ُّ
 تُلزم الدول الأطراف ب�أن تتبادل مع ًا �أكرب قدر من امل�ساعدة القانونية فيما يتعلق بالتحقيقات �أو الإجراءات
اجلنائية �أو �إجراءات ت�سليم املجرمني التي تُبا�شر بخ�صو�ص اجلرائم املح َّددة مبوجب ال�صك ذي ال�صلة،
مبا يف ذلك امل�ساعدة يف احل�صول على ما يلزم من الأدلة الإثباتية ب�ش�أن هذه الإجراءات؛
  ُيحظر على الدول الأطراف رف�ض طلب مق َّدم من دولة طرف �أخرى ب�ش�أن التما�س امل�ساعدة القانونية
بخ�صو�ص � ِّأي فعل جم َّرم مبوجب هذه ال�صكوك بنا ًء على �أ�سباب تتعلق ب�أنها جرمية �سيا�سية� ،أو جرمية
ذات �صلة بجرمية �سيا�سية� ،أو جرمية ذات دوافع �سيا�سية (انظر ما يرد �أدناه) ،لأنه ال يجوز اعتبار � ٍّأي من
جرائم من هذا النحو ب�ش�أن �أغرا�ض التما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة؛
اجلرائم املح َّددة �أنها
َ
 لي�س يف هذه ال�صكوك ما يفر�ض التزام ًا على الدول الأطراف بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة بخ�صو�ص
الأفعال املج َّرمة مبوجب هذه ال�صكوك �إذا كان لدى الطرف املق َّدم �إليه الطلب �أ�سباب وجيهة تدعوه �إىل
االعتقاد ب�أن الطلب ُق ِّدم لغر�ض حماكمة �شخ�ص ما �أو معاقبته ب�سبب عن�صره الذي ينتمي �إليه �أو دينه �أو
مي�س بو�ضع ال�شخ�ص
جن�سيته �أو �أ�صله العرقي (الإثني) �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو �إذا كان من �ش�أن ذلك �أن َّ
املعني ل ٍّأي من تلك الأ�سباب (انظر املناق�شة الواردة �أدناه).

 -1ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي

  -7-1ا�ستثناء اجلرمية ال�سيا�سية
و�شرط عدم التمييز
ا�ستثناء اجلرمية ذات الطابع ال�سيا�سي �شرط معياري موجود يف �أكرثية معاهدات ت�سليم املجرمني ويف كثري من
مت�سكت
القوانني الوطنية يف الدول .وبح�سب التقاليد ال�سائدة ،كانت طلبات ت�سليم الأ�شخا�ص املطلوبني تُرف�ض �إذا ما َّ
الدولة املق َّدم �إليها الطلب ب� َّأن اجلرمية املعنية ذات طابع �سيا�سي .ويعود من�ش�أ هذا املبد�أ يف تاريخه �إىل القرن
التا�سع ع�شر ،وي�ستند �إىل الفكرة التي مفادها � َّأن مقاومة اال�ضطهاد ال�سيا�سي واال�ستبداد الديكتاتوري ال ب َّد من
دعمها .ولكن اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ترف�ض �صراح ًة ا�ستثناء اجلرمية ال�سيا�سية بالن�سبة �إىل
اجلرائم الواردة فيها .كما � َّأن ال�صكوك القانونية الدولية الالحقة ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي
مما ي�ضمن يف حالة اجلرائم اخلطرية عدم �إعاقة طلبات ت�سليم املطلوبني
والنووي كلها حتتوي على هذا احلكم نف�سه َّ
وطلبات والتما�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة باعرتا�ضات غري قائمة على �أ�س�س وجيهة ب�ش�أن تطبيق ا�ستثناء
اجلرمية ال�سيا�سية.
وتت�ض َّمن املاد ُة  11من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل �صياغ ًة لغوي ًة �شامل ًة م�ص َّممة بو�ضوح لكي
تُط َّبق على ِّ
كل االحتماالت البديلة من هذا اال�ستثناء:
ال يجوز لأغرا�ض ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة اعتبار � ِّأي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف املادة  2جرمية �سيا�سية �أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتُكبت بدوافع �سيا�سية .وبالتايل ،ال
يجوز رف�ض طلب ب�ش�أن ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة م�ؤ�س�س على مثل هذه اجلرمية ملج َّرد �أنه
يتعلق بجرمية �سيا�سية �أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتُكبت بدوافع �سيا�سية.
مما يبدو ظاهر ًّيا �أنه �إعادة �صياغة متك ِّررة لأ�سا�س العبارات اخلا�صة با�ستثناء اجلرمية ال�سيا�سية يف املادة 11
والغر�ض َّ
بو�صفها " :جرمية �سيا�سية �أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتُكبت بدوافع �سيا�سية" �إمنا هو نفي �صريح
مما ي�ضمن عدم االعرتاف بها يف � ِّأي �صياغة مبقت�ضى
و�شامل لكل امل�س ِّوغات التي تُق َّدم بخ�صو�ص ذلك اال�ستثناءَّ ،
االتفاقيات التي ترد فيها هذه املادة .وقد �أ�صبحت تلك ال�صياغة معيار ًا يف ال�صكوك الدولية الالحقة التي تر ِّكز
على مكافحة الإرهاب ،و�أُدرجت �أي�ض ًا يف جميع ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي
()5
والإ�شعاعي والنووي ،التي اعتُمدت بعد �إبرام االتفاقية اخلا�صة بالهجمات الإرهابية بالقنابل.

�شرط عدم التمييز
مبقت�ضى ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي ،يكون اجلناة
املزعومون املطلوب ت�سليمهم (�أو املق َّدم فيما يتعلق بهم طلب التما�س م�ساعدة قانونية) حمميني ب�شرط م�ش َّدد
بخ�صو�ص عدم التمييز .و�إذا كان لدى الدولة التي تتلقَّى طلب ت�سليم �شخ�ص �أو التما�س م�ساعدة قانونية متبادلة
دواع وجيهة لالعتقاد ب� َّأن الطلب ُق ِّدم لغر�ض مالحقة ال�شخ�ص ق�ضائ ًّيا �أو معاقبته ب�سبب ِعرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو
مي�س بو�ضعه على نحو متحامل ل ٍّأي من هذه
�أ�صله الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو �إذا كان االمتثال للطلب من �ش�أنه �أن َّ
الأ�سباب ،ف� َّإن املواد اخلا�صة بعدم التمييز ت�سمح برف�ض طلب ت�سليمه �أو املوافقة على التما�س امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ب�ش�أنه.

املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية؛ واملادة 2
()5انظر الفقرة  2من املادة  10من بروتوكول عام  2005التفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري؛ واملادة 13
من بروتوكول عام  2005امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
من اتفاقية قمع الأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل؛ واملادة  12من الربوتوكول املك َّمل التفاقية قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على
الطائرات.
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تن�ص املادة  12من االتفاقية اخلا�صة بالهجمات الإرهابية بالقنابل على �أنه:
وعلى �سبيل املثالُّ ،
ف�سر على �أنه يفر�ض التزام ًا بت�سليم املجرمني �أو بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة
لي�س يف هذه االتفاقية ما ُي َّ
�إذا توفَّرت لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم �أ�سباب وجيهة تدعوها �إىل االعتقاد ب� َّأن طلب ت�سليم
املجرمني الرتكابهم اجلرائم املذكورة يف املادة � ،2أو طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق بهذه
اجلرائم ،قد ُق ِّدم بغية حماكمة� ،أو معاقبة� ،شخ�ص ما ب�سبب العرق الذي ينتمي �إليه �أو ب�سبب دينه �أو جن�سيته
مت�س بو�ضع ال�شخ�ص املذكور ل ٍّأي من
�أو �أ�صله الإثني �أو ر�أيه ال�سيا�سي� ،أو ب� َّأن ا�ستجابتها للطلب من �ش�أنها �أن َّ
هذه الأ�سباب.
وميكن العثور على �أحكام مماثلة يف �صكوك �أخرى تُبحث يف هذه النميطة.
ِّ
لالطالع على جدول مقارنة بني جميع هذه العنا�صر امل�شرتكة الواردة يف ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة
الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي ،انظر املرفق يف هذه النميطة.

  -2قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب
الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي
-1-2

قرار جمل�س الأمن )2001( 1373

اعتُمد قرار جمل�س الأمن  )2001( 1373يف �أعقاب الهجمات الإرهابية يف � 11أيلول�/سبتمرب  2001يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة .وال يقت�صر القرار  1373على �إدانة مظاهر
الإرهاب املح َّددة يف �أنحاء مع َّينة من العامل ،بل يت�ص َّدى �أي�ض ًا للإرهاب بو�صفه ظاهرة عامة .وهو ين�شئ �إطار ًا
لتح�سني التعاون الدويل على مكافحة الإرهاب.
ويالحظ القرا ُر مع القلق ال�صلة الوثيقة بالإرهاب الدويل وحركة النقل غري القانوين للمواد النووية والكيميائية
والبيولوجية وغريها من املواد التي ميكن �أن ترتتَّب عليها �آثار مميتة ،وي�ؤ ِّكد يف هذا ال�صدد �ضرورة تعزيز تن�سيق
اجلهود على ٍّ
التحدي والتهديد
كل من ال�صعيد الوطني ودون الإقليمي والدويل تدعيم ًا لال�ستجابة العاملية يف مواجهة ِّ
اخلطريين للأمن الدويل.
وتر ِّكز الفقرة  1من منطوق القرار على منع ووقف متويل الأعمال الإرهابية ،وتنتدب جميع الدول �إىل القيام بجملة
�أمور ومنها ما يلي:
منع ووقف متويل الأعمال الإرهابية (الفقرة �( 1أ))؛
 جترمي قيام رعايا هذه الدول عمد ًا بتوفري الأموال �أو جمعها ،ب� ِّأي و�سيلة ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،أو يف
�أرا�ضيها ،بغية ا�ستخدام تلك الأموال للقيام ب�أعمال �إرهابية( ،الفقرة ( 1ب))؛
 القيام بدون ت�أخري بتجميد الأموال و� ِّأي �أ�صول مالية �أو موارد اقت�صادية لأ�شخا�ص يرتكبون �أعما ًال
�إرهابية� ،أو ي�شرعون يف ارتكابها� ،أو ي�شاركون يف ارتكابها �أو ي�س ِّهلون ارتكابها؛ �أو لكيانات ميتلكها �أو يتح َّكم
فيها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ه�ؤالء الأ�شخا�ص؛ �أو ل ِّأي �أ�شخا�ص �أو كيانات تعمل حل�ساب ه�ؤالء
الأ�شخا�ص والكيانات� ،أو بتوجيه منهم ،مبا يف ذلك الأموال امل�ستم َّدة من املمتلكات التي ميتلكها ه�ؤالء
الإرهابيون ومن يرتبط بهم من �أ�شخا�ص وكيانات �أو الأموال التي تد ُّرها هذه املمتلكات (الفقرة ( 1ج))؛
 �أن حتظر على رعاياها �أو على � ِّأي �أ�شخا�ص وكيانات داخل �أرا�ضيها �إتاحة � ِّأي �أموال �أو �أ�صول مالية
�أو موارد اقت�صادية �أو خدمات مالية �أو غريها من اخلدمات املت�صلة بها ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،للأ�شخا�ص الذين يرتكبون �أعما ًال �إرهابية �أو ي�شرعون يف ارتكابها �أو ي�س ِّهلون ارتكابها �أو
ي�شاركون يف ارتكابها ،وللكيانات التي ميلكها ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو يتح َّكمون فيها ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة ،وللأ�شخا�ص الذين يعملون وللكيانات التي تعمل با�سم ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو بتوجيه
منهم (الفقرة ( 1د))؛

11

12

النميطة —6الإطار القانوين الدويل ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي

وتت�ض َّمن الفقرة  2من منطوق القرار مقت�ضيات تهدف �إىل منع الأعمال الإرهابية وجلب الإرهابيني �إىل العدالة ،كما
تقت�ضي خ�صو�ص ًا من الدول ما يلي:
 االمتناع عن تقدمي � ِّأي �شكل من �أ�شكال الدعم ،ال�صريح �أو ال�ضمني� ،إىل الكيانات �أو الأ�شخا�ص ال�ضالعني
حد لعملية جتنيد �أع�ضاء اجلماعات الإرهابية ومنع تزويد
يف الأعمال الإرهابية ،وي�شمل ذلك و�ضع ٍّ
الإرهابيني بال�سالح (الفقرة �( 2أ))؛
 عدم توفري املالذ الآمن ملن مي ِّولون الأعمال الإرهابية �أو يد ِّبرونها �أو يدعمونها �أو يرتكبونها ،وملن يوفرون
املالذ الآمن للإرهابيني (الفقرة ( 2ج))؛
 كفالة تقدمي � ِّأي �شخ�ص ي�شارك يف متويل اعمال �إرهابية �أو تدبريها �أو الإعداد لها �أو ارتكابها �أو دعمها
�إىل العدالة ،وكفالة �إدراج الأعمال الإرهابية يف القوانني والت�شريعات املحلية بو�صفها جرائم خطرية،
وكفالة �أن تعك�س العقوبات على النحو الواجب ج�سامة تلك الأعمال الإرهابية ،وذلك بالإ�ضافة �إىل � ِّأي
تدابري �أخرى قد تُتخذ يف هذا ال�صدد (الفقرة ( 2ﻫ))؛
 تزويد كل منها الأخرى ب�أق�صى قدر من امل�ساعدة فيما يت�صل بالتحقيقات �أو الإجراءات اجلنائية املتعلقة
بتمويل �أو دعم الأعمال الإرهابية ،وي�شمل ذلك امل�ساعدة على ح�صول كل منها على ما لدى الأخرى من
�أدلة الزمة للإجراءات القانونية (الفقرة ( 2و))؛
 منع حت ُّركات الإرهابيني �أو اجلماعات الإرهابية عن طريق فر�ض �ضوابط ف َّعالة على احلدود وعلى �إ�صدار
�أوراق �إثبات الهوية ووثائق ال�سفر وباتخاذ تدابري ملنع تزوير وتزييف �أوراق �إثبات الهوية ووثائق ال�سفر �أو
انتحال �شخ�صية حامليها (الفقرة ( 2ز))؛
وتتناول الفقر ُة  3من منطوق القرار با�ستفا�ضة تدابري التعاون الدويل ،وتطلب من جميع الدول جملة �أمور
ومنها ما يلي:
 التما�س ُ�سبل تبادل املعلومات العملية والتعجيل بها ،وبخا�صة ما يتعلق منها ب�أعمال �أو حت ُّركات الإرهابيني
املتفجرات �أو املواد
�أو ال�شبكات الإرهابية؛ وبوثائق ال�سفر املز َّورة �أو املز َّيفة؛ واالجتار بالأ�سلحة �أو
ِّ
احل�سا�سة؛ وبا�ستخدام اجلماعات الإرهابية لتكنولوجيا االت�صاالت؛ وباخلطر الذي ي�ش ِّكله امتالك
َّ
اجلماعات الإرهابية �أ�سلحة الدمار ال�شامل (الفقرة �( 3أ))؛
ومتعددة الأطراف ،على منع وقمع االعتداءات
 التعاون ،ب�صفة خا�صة من خالل ترتيبات واتفاقات ثنائية ِّ
الإرهابية ،واتخاذ �إجراءات �ضد مرتكبي تلك الأعمال (الفقرة ( 3ج))؛
 االن�ضمام يف �أقرب وقت ممكن �إىل االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات ال�صلة بالإرهاب [( ]...الفقرة
( 3د))؛
 اتخاذ التدابري املنا�سبة طبق ًا للأحكام ذات ال�صلة من القوانني الوطنية والدولية ،مبا يف ذلك املعايري
الدولية حلقوق الإن�سان ،قبل منح �صفة الالجئ ،بغية �ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط �أعمال
�إرهابية �أو تي�سريها �أو اال�شرتاك يف ارتكابها (الفقرة ( 3و))؛
 كفالة عدم �إ�ساءة ا�ستعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية �أو ِّ
يي�سرها لو�ضع الالجئني ،وفق ًا
منظميها �أو من ِّ
للقانون الدويل ،وكفالة عدم االعرتاف باالدعاءات بوجود بواعث �سيا�سية ك�أ�سباب لرف�ض طلبات ت�سليم
الإرهابيني امل�شتبه بهم (الفقرة ( 3ز)).

جلنة مكافحة الإرهاب

تقوم جلنة مكافحة الإرهاب مبراقبة تنفيذ القرار  1373ال�صادر عن جمل�س الأمن ،وت�ساعدها مديرية تنفيذية للجنة
مكافحة الإرهاب .وقد �أن�شئت جلنة مكافحة الإرهاب ،مبوجب القرار  ،1373وهي هيئة فرعية تابعة ملجل�س الأمن.
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والهدف منها تي�سري تقدمي امل�ساعدة �إىل الدول لبناء قدراتها على مكافحة الإرهاب ،على كل من امل�ستويات الوطنية
والإقليمية وامل�ستوى العاملي.
وتن�سق
وقد �أن�ش�أ جمل�س الأمن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب لكي ت�ساعد جلن َة مكافحة الإرهاب يف عملهاِّ ،
عملية ر�صد تنفيذ القرار  .1373ومنذ عام  ،2006ت�ستخدم املديري ُة �أدا َة ر�صد رئي�سية هي الدرا�سة اال�ستق�صائية
التف�صيلية عن التنفيذ .كما � َّأن تقديرات التنفيذ التمهيدية ،التي �أُع َّدت من �أجل جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم
تقدم �صور ًة خاطفة عن حالة مكافحة الإرهاب يف كل بلد ،وا�ستناد ًا �إىل
املتحدة ،البالغ عددها  193دول ًة ع�ضو ًاِّ ،
املعلومات املتلقَّاة من كل بلد بذاته ومن املنظمات الدولية وغري ذلك من امل�صادر العامة.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ما هي اخلطوات التي قام بها بل ُد َك لتنفيذ قرار جمل�س الأمن 1373؟
 ما هي اخلطوات التي يخطط بل ُد َك للقيام بها يف هذا ال�صدد؟ راجع� ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة،
التقارير التي ق َّدمها بلدك �إىل جلنة مكافحة الإرهاب؟
 ال يع ِّرف قرار جمل�س الأمن �صراح ًة "الأفعال الإرهابية" ،فلماذا ذلك يف ر�أيك؟ ناق�ش مزايا وم�آخذ
هذا النهج امل َّتبع.
 �س ِّلط ال�ضو َء على الأجزاء من قرار جمل�س الأمن  1373التي تبينِّ  ،يف ر�أيك نهج ًا وقائ ًّيا م َّتبع ًا يف
الت�صدي للإرهاب.
ِّ
 هل يقت�صر نطاق تطبيق قرار جمل�س الأمن  1373على مكافحة �أعمال الإرهاب املرتكبة يف مناطق
مع َّينة من العامل� ،أو على �أنواع �أو مظاهر مع َّينة من الإرهاب؟
 وفق ًا مليثاق الأمم املتحدة ،ما هي التبعات القانونية التي ترتتَّب على الدول �إذا ما �أخ َّلت بقرار
جمل�س الأمن 1373؟
يخ�ص قرار جمل�س الأمن 1373؟
ما هو دور جلنة مكافحة الإرهاب فيما ُّ

 -2-2قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة )2004( 1540
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة القرا َر  1540بالإجماع يف  28ني�سان�/أبريل  2004مبوجب الف�صل ال�سابع
اعتمد
ُ
من ميثاق الأمم املتحدة .وهو �أول قرار �صادر عن جمل�س الأمن ير ِّكز على احتماالت حيازة اجلهات الفاعلة من غري
الدول (اجلهات غري الر�سمية �أو غري التابعة لدول) لأ�سلحة الدمار ال�شامل .وهو ي�ؤ ِّكد � َّأن "انت�شار الأ�سلحة النووية
والكيميائية والبيولوجية وو�سائل �إي�صالها ي�ش ِّكل تهديد ًا لل�سلم والأمن الدوليني".
التوجه �إىل الأخطار التهديدية التي مل ت�شملها �صكوك عدم االنت�شار
وي�سعى القرار  )2004( 1540ق�صد ًا �إىل ُّ
املوجودة حال ًّيا ،وخ�صو�ص ًا ال�صكوك املقرتنة باالجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وو�سائل
يحددها القرار ب�أنها ُبع ٌد جديد يف ظاهرة انت�شارها.
�إي�صالها وما يتعلق بها من مواد ،والتي ِّ
ويقت�ضي القرار �أن تقوم الدول بجملة �أمور ومنها ما يلي:
 [� ]...أن متتنع عن تقدمي � ِّأي �شكل من �أ�شكال الدعم للجهات غري التابعة للدول التي حتاول ا�ستحداث
�أ�سلحة نووية �أو كيميائية �أو بيولوجية وو�سائل �إي�صالها� ،أو احتياز هذه الأ�سلحة والو�سائل �أو �صنعها �أو
امتالكها �أو نقلها �أو حتويلها �أو ا�ستعمالها (الفقرة  1من منطوق القرار)؛
 [ ]...اعتماد و�إنفاذ قوانني ف َّعالة منا�سبة حتظر على � ِّأي جهة غري تابعة لدولة �صنع الأ�سلحة النووية �أو
الكيميائية �أو البيولوجية وو�سائل �إي�صالها� ،أو احتيازها �أو امتالكها �أو تطويرها �أو نقلها �أو حتويلها �أو
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ا�ستعمالها ،ال �سيما يف الأغرا�ض الإرهابية ،كما حتظر ال�شروع يف ارتكاب � ٍّأي من الأن�شطة الآنفة الذكر �أو
ال�ضلوع ك�شريك فيها �أو امل�ساعدة على القيام بها �أو متويلها (الفقرة  2من منطوق القرار)؛
 [ ]...اتخاذ و�إنفاذ تدابري ف َّعالة لو�ضع �ضوابط حملية ترمي �إىل منع انت�شار الأ�سلحة النووية �أو الكيميائية
�أو البيولوجية وو�سائل �إي�صالها ،مبا يف ذلك عن طريق و�ضع �ضوابط مالئمة على ما يت�صل بذلك من
مواد( ]...[ ،الفقرة  3من منطوق القرار).
ويدعو �أي�ض ًا القرا ُر  1540الدولَ �إىل تعزيز التعاون ب�ش�أن عدم االنت�شار ،وي ؤ� ِّكد القرار دعم املعاهدات املتعددة
الأطراف التي تهدف �إىل منع انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،و�أهمية قيام جميع الدول بتنفيذها تنفيذ ًا تا ًّما؛ ويق ِّرر
ف�سر � ٌّأي من االلتزامات املن�صو�ص عليها يف القرار مبا يتعار�ض مع حقوق والتزامات الدول الأطراف يف معاهدة
�أ َّال ُي َّ
عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،واتفاقية الأ�سلحة الكيميائية ،واتفاقية الأ�سلحة البيولوجية� ،أو مبا يغيرِّ م�س�ؤوليات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية �أو منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية.
وجتدر الإ�شارة �إىل � َّأن تنفيذ �أحكام التجرمي الواردة يف ال�صكوك القانونية الدولية ال�سبعة ملكافحة الإرهاب الكيميائي
والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي هو �إحدى اخلطوات التي ميكن للدول �أن تقوم بها �صوب الوفاء بالتزاماتها مبقت�ضى
الفقرة  2من منطوق قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة  .)2004( 1540وتقت�ضي تلك الفقرة �أن تقوم جميع
الدول "وفق ًا لإجراءاتها الوطنية ،باعتماد و�إنفاذ قوانني ف َّعالة منا�سبة حتظر على � ِّأي جهة غري تابعة لدولة �صنع
الأ�سلحة النووية �أو الكيميائية �أو البيولوجية وو�سائل �إي�صالها� ،أو احتيازها �أو امتالكها �أو تطويرها �أو نقلها �أو حتويلها
�أو ا�ستعمالها ،ال �سيما يف الأغرا�ض الإرهابية ،كما حتظر ال�شروع يف ارتكاب � ٍّأي من الأن�شطة الآنفة الذكر �أو ال�ضلوع
ك�شريك فيها �أو امل�ساعدة على القيام بها �أو متويلها ".ومن َّثم ف� َّإن القرار  1540يتعلق مبا�شرة بال�صكوك القانونية
الدولية ال�سبعة التي تتناولها هذه النميطة اخلا�صة مبنهاج التدريب القانونية على مكافحة الإرهاب.

جلنة القرار 1540
اقت�ضى القرا ُر � 1540إن�شا َء جلنة تت�ألَّف من جميع �أع�ضاء جمل�س الأمن ،تُك َّلف مبهمة ر�صد تنفيذ القرار .وقد م َّدد
جمل�س الأمن فرتة الوالية امل�سندة �إىل اللجنة ،بو�صفها هيئة فرعية تابعة للمجل�س ،ع َّدة مرات� ،أحدثها عهد ًا كانت
مبوجب قرار جمل�س الأمن  ،)2011( 1977الذي �أ�سند �إىل اللجنة والية مدتها ع�شر �سنوات .ومع كل متديد كان جمل�س
يو�سع �أي�ض ًا نطاق الوالية امل�سندة �إىل اللجنة ،وذلك مث ًال يف تن�سيق امل�ساعدات املتوائمة وجتميع املمار�سات
الأمن ِّ
الف َّعالة .وللجنة �أربعة �أفرقة عاملة تابعة لها ،وهي� :أفرقة الر�صد والتنفيذ على ال�صعيد الوطني ،وامل�ساعدة والتعاون
مع املنظمات الدولية ،مبا يف ذلك جلنتا جمل�س الأمن املن�ش�أتان مبوجب القرارين  )1999( 1267و،)2001( 1373
وال�شفافية والتوعية التوا�صلية الإعالمية.
ت�صدر جلن ُة القرار  1540جمموع ًة وا�سعة من املواد من �أجل امل�ساعدة على ر�صد التنفيذ وتي�سريه.
وت�شمل تلك النواجت فيما ت�شمله تقارير �سنوية عن حالة التنفيذ ،وم�صفوفات بيانية خا�صة بكل دولة ع�ضو
يف الأمم املتحدة عن تدابريها التنفيذية الوطنية املتخذة ،وجتميع ًا للممار�سات الدولية والوطنية الف َّعالة
امل َّتبعة يف التنفيذ ،وكذلك عرو�ض ًا وطلبات خا�صة بامل�ساعدة ،وتقارير وطنية ،وخطط عمل وطنية ب�ش�أن
التنفيذ ،و�أن�شطة توعية توا�صلية .وتن�شر فرادى هذه املواد كلها يف املوقع ال�شبكي اخلا�ص بهذه اللجنة
( .)http://www.un.org/ar/sc/1540وحتى عام  ،2015كانت تبينِّ التقاري ُر � َّأن دو ًال كثرية قد اتخذت طائف ًة
وا�سعة من �إجراءات العمل ب�صدد تنفيذ القرار منذ عام  ،2004و�إن كانت ال تزال هناك ثغرات كثرية.
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وي�ساعد اللجن َة فري ٌق من اخلرباء؛ وهي تعمل ،مبعية فريقها ،مع الدول الأع�ضاء ب�أ�سلوب تعاوين ،وخ�صو�ص ًا من خالل
امل�شاركة يف حوارات مع الدول ومع الهيئات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية املعنية.
ما هي اخلطوات التي قام بها بل ُد َك تنفيذ ًا لقرار جمل�س الأمن )2004( 1540؟ راجع� ،إذا اقت�صت ال�ضرورة،
امل�صفوفة اخلا�صة ببلدك التي �أع َّدتها جلنة القرار .1540
ما هي اخلطوات التي ِّ
يخطط بل ُد َك للقيام بها يف هذا ال�صدد؟ راجع� ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة ،التقارير �أو خطط
العمل الوطنية التي ق َّدمها بلدك �إىل جلنة القرار .1540
�س ِّلط ال�ضوء على الت�أثري الذي �أ َّدى �إليه القرار حتى الآن ،يف ر�أيك ،يف الإ�سهام يف ال�سلم والأمن الدوليني.
كيف تدارك القرار  1540الثغرات التي كانت موجودة يف القانون الدويل قبل اعتماده؟
هل ين�شئ القرار � َّأي جزاءات مع َّينة؟
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  -3ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب
الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي
 -1-3اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
ال�سمات الرئي�سية
 هي االتفاقية الدولية الأوىل التي تقت�ضي من الدول الأطراف �أن تقوم باخلطوات املنا�سبة لكي ت�ضمن �إىل
�أبعد مدى ممكن عمل ًّيا حماية املواد النووية �أثناء نقلها على ال�صعيد الدويل.
تن�ص على عقوبات واجبة على �أفعال ُجرمية مع َّينة،
 تقت�ضي من الدول الأطراف �أن جتعل قوانينها الوطنية ُّ
مبا يف ذلك الأفعال التي ت�شمل �سرقة املواد النووية والتهديد بها ،و�أن تب�سط واليتها الق�ضائية على الأفعال
ا ُ
جلرمية امل�شمولة يف حاالت مع َّينة.
تن�ص على �آليات للتعاون وتبادل املعلومات.
  ُّ

املنافع
حتدد االتفاقية م�ستويات دنيا حلماية املواد النووية �أثناء النقل النووي الدويل ،وبذلك ت�سهم يف الأمن
  ِّ
النووي.
 ت�س ِّهل التعاون الدويل وتبادل املعلومات.
مما ي�س ِّهل التن�سيق يف هذا ال�صدد.
 ت�ستحدث �شبكة من ال�سلطات املركزية الوطنية وجهات االت�صالَّ ،
وقد اعتُمدت اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية يف عام  1979بعد عامني من املفاو�ضات ،ا�ستناد ًا �إىل م�شروع
�صيغة �أع َّدته الواليات املتحدة الأمريكية )6(.ودخلت ح ِّيز النفاذ يف � 18شباط/فرباير  .1987وديعها هو املدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وت�شمل اتفاقي ُة احلماية املادية للمواد النووية نطاقَ تطبيق ثالثي اجلوانب :احلماية املادية للمواد النووية امل�ستخدمة
للأغرا�ض ال�سلمية �أثناء النقل النووي الدويل وتخزينها الطارئ تبع ًا لذلك النقل؛ وجترمي الأفعال ا ُ
جلرمية؛
والتعاون الدويل.
و ُيع َّرف النقل الدويل ب�أنه "نقل �شحنة من املواد النووية ب� ِّأي وا�سطة من و�سائط النقل بق�صد جتاوز �إقليم دولة
من� أش� ال�شحنة بدء ًا بخروجها من مرفق لل�شاحن يف تلك الدولة وانتها ًء بو�صولها �إىل مرفق للم�ستلم داخل دولة مكان
الو�صول النهائي".
(Maria de Lourdes Vez Carmona, “The International Regime on the Physical Protection of Nuclear Material and)6
”( ،the Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Materialن�شرة الطاقة النووية ال�صادرة عن منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي)  .OECD Nuclear Energy Bulletin, January 2005متاحة يف املوقع ال�شبكيwww.oecd-ilibrary. :
org/nuclear-energy/the-international-regime-on-the-physical-protection-of-nuclear-material-and-the-amendment-to.the-convention-on-the-physical-protection-of-nuclear-material_nuclear_law-2005-5k9czgt8tfth?crawler=true
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النميطة —6الإطار القانوين الدويل ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي

�  -1-1-3أحكام احلماية املادية
تقت�ضي املادة � 3أن تتخذ ك ُّل دولة طرف اخلطوات املنا�سبة ،يف �إطار قانونها الوطني ،ومبا يتم�شَّ ى مع القانون الدويل،
لكي تكفل بالقدر املمكن عمل ًّيا� ،أثناء النقل النووي الدويل ،توفري احلماية على م�ستويات مع َّينة للمواد النووية املوجودة
داخل �إقليمها� ،أو على منت �سفينة �أو طائرة خا�ضعة لواليتها ما دامت تلك ال�سفينة �أو الطائرة ت�ضطلع بعملية النقل
من تلك الدولة �أو �إليها.
ويرد يف املرفق الأول بهذه االتفاقية و�صف مل�ستويات احلماية بح�سب فئة املواد النووية .وي�صنِّف املرفق الثاين املواد
النووية يف فئات خمتلفة.
ومبوجب املادة  2من هذه االتفاقية اخلا�صة باحلماية املادية للمواد النووية ،ال تنطبق التدابري ذات ال�صلة باحلماية
املادية (املواد  3و 4واملادة  ،5الفقرة  3منها) �إ َّال على املواد النووية امل�ستخدمة يف الأغرا�ض ال�سلمية �أثناء النقل
النووي الدويل .و�أ َّما بقية �أحكام هذه االتفاقية فتنطبق �أي�ض ًا على املواد النووية امل�ستخدمة يف الأغرا�ض ال�سلمية �أثناء
ا�ستخدامها وتخزينها ونقلها حمل ًّيا.
وحتظر املادة  4على ِّ
ت�صدر مواد نووية ما مل تكن قد تلقَّت ت�أكيدات ب� َّأن احلماية �ستُوفَّر لتلك املواد
كل دولة طرف �أن ِّ
�أثناء النقل النووي الدويل ،على امل�ستويات امل�شروحة يف املرفق الأول .وحتظر �أي�ض ًا املادة  4على ِّ
كل دولة طرف �أن
ت�ستورد مواد نووية من دولة لي�ست طرف ًا يف االتفاقية ،ما مل تتلقَّ الدولة الطرف املعنية الت�أكيدات نف�سها .و�إ�ضافة �إىل
تن�ص املادة  4على �أ َّال ت�سمح � ُّأي دولة طرف باملرور العابر يف �إقليمها ملواد نووية منقولة بني دولتني لي�ستا طرفني
ذلكُّ ،
يف هذه االتفاقية ،ما مل تكن الدولة الطرف قد تلقَّت ت�أكيدات ،بالقدر املمكن عمل ًّيا ،ب� َّأن احلماية �ستُوفَّر لهذه املواد
النووية �أثناء النقل النووي الدويل على امل�ستويات امل�شروحة يف املرفق الأول.
وتقت�ضي الفقرة  3من املادة � 5أن تتعاون الدول و�أن تت�شاور مع ًا ،ح�سبما يكون منا�سب ًا ،بغية احل�صول على �إر�شادات
ب�ش�أن ت�صميم و�صيانة وحت�سني نظم احلماية املادية للمواد النووي �أثناء النقل الدويل.

 -2-1-3ال�س ِّرية
وفق ًا للمادة  6من اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،على الدول الأطراف �أن تتخذ ما يقت�ضيه احلال من التدابري
ِّ
املتم�شية مع قوانينها الوطنية حلماية �س ِّرية � ِّأي معلومات تتلقَّاها بو�صفها مو�ضع ثقة مبقت�ضى �أحكام هذه االتفاقية
من دولة طرف �أخرى �أو من خالل ا�شرتاكها يف � ِّأي ن�شاط م�ضطلع به تنفيذ ًا لهذه االتفاقية .وتق ُّر املادة عالوة على
ذلك � َّأن الدول الأطراف لي�ست ملزَ م ًة بتقدمي � ِّأي معلومات ال ت�سمح لها قوانينها الوطنية الإف�ضاء بها �أو � ِّأي معلومات
من �ش�أنها �أن تع ِّر�ض للخطر �أمن الدولة املعنية �أو احلماية املادية للمواد النووية.

 -3-1-3التجرمي
تقت�ضي املادة  7من الدول الأطراف �أن جتعل ارتكاب الأفعال التالية يف عداد اجلرائم التي ت�ستحق العقاب مبوجب
قوانينها الوطنية:
االرتكاب املتع َّمد ملا يلي:
(�أ)  � ّأي فعل يت ُّم من دون �إذن م�شروع ي�ش ِّكل ا�ستالم ًا �أو حياز ًة �أو ا�ستعما ًال �أو نق ًال �أو تغيري ًا للمواد
النووية �أو ت�ص ُّرف ًا بها �أو تبديد ًا لها ،وي�س ِّبب� ،أو يحتمل �أن ي�س ِّبب ،وفاة � ِّأي �شخ�ص �أو �إ�صابته �إ�صاب ًة بليغة �أو
�إحلاق �أ�ضرار ج�سيمة باملمتلكات؛
(ب) �سرقة �أو �سلب املواد النووية؛
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(ج) اختال�س املواد النووية �أو احل�صول عليها بطريق االحتيال؛
(د)  � ّأي فعل ي�ش ِّكل مطالبة مبواد نووية عن طريق التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستعمالها �أو ب� ِّأي �شكل
�آخر من �أ�شكال التخويف؛
(ﻫ)  � ّأي تهديد:
‘  ’1با�ستعمال مواد نووية للت�س ُّبب يف وفاة � ِّأي �شخ�ص �أو �إ�صابته �إ�صابة بليغة �أو ب�إحلاق
�أ�ضرار ج�سيمة باملمتلكات؛
‘  ’2بارتكاب جرمية مب َّينه يف الفقرة الفرعية (ب) ،من �أجل حمل �شخ�ص طبيعي �أو
اعتباري �أو منظمة دولية �أو دولة على القيام ب� ِّأي عمل �أو االمتناع عن القيام به؛
(و) ال�شروع يف ارتكاب � ّأي جرمية واردة يف الفقرات الفرعية (�أ) �أو (ب) �أو (ج)؛
(ز)  � ّأي فعل ي�ش ِّكل ا�شرتاك ًا يف �أية جرمية مب َّينة يف الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (و).

�  -4-1-3أحكام الوالية الق�ضائية
تقت�ضي املادة � 8أن تتخذ ك ُّل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتثبت واليتها الق�ضائية على اجلرائم املب َّينة يف املادة 7
يف احلاالت التالية:
م�سجلة يف تلك الدولة:
(�أ) عندما تُرتكب اجلرمية يف �إقليم تلك الدولة �أو على منت �سفينة �أو طائرة َّ
(ب) عندما يكون املن�سوب �إليه اجلرمية من رعايا تلك الدولة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتخذ ك ُّل دولة طرف ما يلزم من التدابري لتثبت واليتها الق�ضائية على هذه اجلرائم يف احلاالت
التي يكون فيها املن�سوب �إليه ارتكاب اجلرمية موجود ًا يف �إقليمها وال ت�س ِّلمه� ،إىل � ٍّأي من الدول املذكورة يف الفقرتني
الفرعيتني (�أ) و(ب).
تن�ص املادة  8على الإمكانية املتاحة ِّ
لكل دولة طرف �أن تثبت واليتها الق�ضائية على اجلرائم املب َّينة يف هذه
وكذلك ُّ
م�صدرة �أو م�ستوردة.
االتفاقية عندما تكون م�شرتكة يف نقل نووي دويل بو�صفها دولة ِّ

 -5-1-3التعاون الدويل
تن�ص الفقرة  1من املادة  5من هذه االتفاقية على �أن:
ُّ
تعمد الدول الأطراف �إىل حتديد �سلطاتها املركزية ،وجهات االت�صال فيها ،امل�س�ؤولية عن احلماية املادية للمواد
النووية وتن�سيق عمليات اال�ستعادة والرد يف حالة حدوث � ِّأي نقل �أو ا�ستخدام �أو تغيري غري مرخَّ �ص به للمواد
الت�صدي له بحدوث ذلك ،وتتولىَّ ك ٌّل منها �إعالم الأخرى ،مبا�شرة �أو
النووية �أو يف حالة وجود تهديد ميكن
ِّ
بوا�سطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بتلك ال�سلطات وجهات االت�صال.
مما
يف حالة وقوع �سرقة �أو �سلب �أو � ِّأي �شكل �آخر من �أ�شكال الأخذ غري امل�شروع للمواد النووية �أو وجود تهديد بذلك َّ
حد ممكن عمل ًّيا� ،إىل تقدمي تعاونها
ميكن
ِّ
الت�صدي له ،تعمد الدول الأع�ضاء ،وفق ًا لقوانينها الوطنية ،و�إىل �أق�صى ٍّ
وم�ساعدتها يف ا�ستعادة وحماية تلك املواد �إىل � ِّأي دولة تطلب ذلك .ويف تلك احلاالت ،تتخذ الدولة الطرف اخلطوات
املنا�سبة لكي تعلم ،يف �أقرب وقت ممكن ،الدول الأخرى التي يبدو � َّأن الأمر يعنيها ،ب� ِّأي �سرقة �أو �سلب �أو � ِّأي �شكل �آخر
من �أ�شكال الأخذ غري امل�شروع للمواد النووية �أو ب� ِّأي تهديد ميكن ت�صديقه بذلك ،وعند االقت�ضاء ،لكي تُعلم املنظمات
الدولية بالأمر .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتبادل الدول الأطراف املعنية ح�سب االقت�ضاء املعلومات فيما بينها �أو مع املنظمات
الدولية ،بغية حماية املواد النووية امله َّددة� ،أو التحقُّق من �سالمة حاوية النقل� ،أو ا�ستعادة املواد النووية امل�أخوذة على
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تن�سق جهودها ،ح�سب االقت�ضاء ،عن طريق القنوات الدبلوما�سية �أو غريها
نحو غري م�شروع .ولدى القيام بذلكِّ ،
وتقدم امل�ساعدة ،عندما يطلب �إليها ذلك؛ وت�ضمن �إعادة املواد النووية امل�سروقة �أو املفقودة
من الطرق املتفق عليها؛ ِّ
نتيجة الأحداث املذكورة �أعاله.
-1
-2
-3
-4
-5

 هل االن�ضمام �إىل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية منا�سب للدول التي لي�ست لديها مواد نووية؟ �إذا
كان كذلك ،فلماذا؟
 هل ميكن لدولة طرف يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية �أن تنقل مواد نووية �إىل دولة غري طرف
يف االتفاقية؟
 هل اجلرائم املب َّينة يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية م�ض َّمنة يف الت�شريعات الوطنية يف بلدك؟
 هل ميكن لدولة طرف يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية �أن تطلب ت�سليم جانٍ مزعوم �إىل دولة
غري طرف فيها يف حال عدم وجود معاهدة لت�سليم املطلوبني مربمة بينهما؟
هل �سرقة م�صدر ُم�شع جم َّرمة مبوجب اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية؟

 -2-3تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
ال�سمات الرئي�سية
يو�سع تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية نطاق هذه االتفاقية ،ويجعل من امللزم قانون ًّيا ل ِّأي دولة
  ِّ
طرف فيها �أن حتمي �أي�ض ًا املرافق النووية ،واملواد النووية امل�ستخدمة للأغرا�ض ال�سلمية �أثناء ا�ستعمالها
وتخزينها وكذلك نقلها.
 يقت�ضي من � ِّأي دولة من هذا القبيل �أن تن�شئ وت�شغِّل وتتع َّهد نظام حماية مادية مالئم ًا ينطبق على املواد
النووية وعلى املرافق النووية اخلا�ضعة لواليتها الق�ضائية ،مبا يف ذلك �إن�شاء وتع ُّهد �إطار ت�شريعي ورقابي
يحكم احلماية املادية.
 يتعينَّ على الدول الأطراف يف هذا التعديل التفاقية احلماية املادية للمواد النووية �أن تتخذ ما يلزم من
التدابري لإثبات واليتها الق�ضائية ،و�أن جتعل االرتكاب املتع َّمد لبع�ض الأفعال املع َّينة جرائم ت�ستحق العقاب
موجه �ضد � ِّأي مرفق نووي ،وكذلك � ُّأي
مبوجب قانونها الوطني ،ومنها مث ًال تهريب املواد النووية ،و� ُّأي فعل َّ
فعل ذو �صلة بتوجيه هذه الأفعال ا ُ
جلرمية وامل�شاركة يف ارتكابها.
يقدم التعديل ترتيبات جديدة ب�ش�أن التعاون وامل�ساعدة والتن�سيق فيما بني الدول والوكالة الدولية
 �أخري ًاِّ ،
للطاقة الذرية ،مبا يف ذلك فيما بني جهات االت�صال ،وتبادل املعلومات بغية جملة �أمور منها ،حماية �أو
والت�صدي للتهديدات التي ميكن ت�صديقها
ا�سرتجاع املواد النووية امل�ستوىل عليها بطريقة غري قانونية
ِّ
ب�ش�أن تخريب املواد النووية �أو املرافق النووية �أو يف حالة وقع التخريب عليها.

املنافع
 يعزِّ ز ُ
تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية الأمن النووي؛
 يك ِّمل التعديل االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي.
بعد زهاء  20عام ًا على اعتماد اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية� ،أخذت ع َّدة دول �أطراف فيها تثري دواعي قلق
ب�ش�أن نطاق تطبيق االتفاقية املحدود ،لأنها ،على �سبيل املثال ،ال تن�شئ �إ َّال االلتزامات ب�ش�أن حماية املواد النووية �أثناء
النقل الدويل ،وال ت�شمل املرافق النووية.
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َّثم بعد ع َّدة �أعوام من املفاو�ضات اعتمدت الدولُ الأطراف يف االتفاقية املذكورة بالإجماع ،يف  8متوز/يوليه ،2005
تعدي ًال لالتفاقية .ودخل التعديل املذكور ح ِّيز النفاذ يف � 8أيار/مايو .2016

�  -1-2-3أحكام احلماية املادية
يو�سع تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية نطاق االتفاقية لي�شمل حماية املواد النووية امل�ستخدمة يف الأغرا�ض
ِّ
ال�سلمية �أثناء ا�ستعمالها وخزنها ونقلها على ال�صعيد املحلي ،وكذلك املرافق النووية امل�ستخدمة يف الأغرا�ض ال�سلمية،
با�ستثناء ما هو حمدود يف املادة .2
وتقت�ضي املادة � 2ألف من التعديل من ِّ
كل دولة طرف �أن تن�شئ وت�شغِّل وتتع َّهد نظام حماية مادية مالئم ًا ينطبق على
املواد النووية واملرافق النووية اخلا�ضعة لواليتها.
يخ�ص احلماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية ،على
�إ�ضاف ًة �إىل ذلكِّ ،
تقدم املادة � 2ألف  12مبد ً�أ �أ�سا�س ًّيا فيما ُّ
الدول الأطراف �أن تط ِّبقها "بالقدر املعقول واملمكن عمل ًّيا".

 -2-2-3ال�س ِّرية
تقت�ضي املادة  6من الدول الأطراف �أن تتخذ تدابري مالئمة ت َّت�سق مع قوانينها الوطنية من �أجل حماية �س ِّرية �أية
معلومات تتلقَّاها ،م�ؤمتنَة عليها ،مبوجب �أحكام االتفاقية املع َّدلة ،من دولة طرف �أخرى ،من خالل ا�شرتاكها يف
طي الكتمان من دولة طرف
� ِّأي ن�شاط م�ضط َلع به لأغرا�ض االتفاقية املع َّدلةُّ .
وتن�ص �أي�ض ًا املادة  6على � َّأن املعلومات َّ
�أخرى ال يجوز تقدميها لأطراف ثالثة �إ َّال مبوافقة تلك الدولة الطرف التي ق َّدمت املعلومات.

 -3-2-3التجرمي
يعدل ُ
أحكام بع�ض اجلرائم امل�شمولة يف االتفاقية ،ويق ِّرر �أحكام ًا ب�ش�أن
ِّ
تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية � َ
جرائم جديدة ،مبا يف ذلك:
 االرتكاب الع ْمدي ل ِّأي "فعل ي�ش ِّكل َح ْم ًال �أو �إر�سا ًال �أو نق ًال ملواد نووية دخو ًال �إىل دولة ما �أو خروج ًا منها دون
�إذن م�شروع" .ومن َّثم ف� َّإن التعديل ي�صبح �أول �صك يج ّرم تهريب املواد النووية .ويبينِّ تعديل االتفاقية،
بجعله هذا الفعل جرمية قائمة بذاتها ومنف�صلة عن جم َّرد حمل مواد نووية على نحو م�شروع ،خطور َة هذا
ا ُ
جلرم و�ضرورة �أن جت ِّرم الدول تهريب املواد النووية على نحو منف�صل وتفر�ض ب�ش�أنه العقوبات املنا�سبة.
موجه �ضد مرفق نووي� ،أو � ِّأي فعل يتدخَّ ل يف ت�شغيل مرفق نووي ،ويت�س َّبب فيه
 االرتكاب الع ْمدي ل ِّأي "فعل َّ
املرجح �أن يت�س َّبب عمله يف وفاة
�صاحب هذا الفعل عن عملٍ – �أو يعرف فيه �صاحب هذا الفعل � َّأن من َّ
� ِّأي �شخ�ص �أو �إحلاق �إ�صابة خطرية به �أو �إحلاق �أ�ضرار جوهرية باملمتلكات �أو بالبيئة نتيجة التع ُّر�ض
لإ�شعاعات �أو النطالق مواد م�ش َّعة ،ما مل يكن هذا الفعل قد ارتُكب وفق ًا للقانون الوطني للدولة الطرف
التي يقع يف �أرا�ضيها املرفق النووي"
يخ�ص اجلرائم التبعية ،بالإ�ضافة �إىل اجلرائم امل�شمولة يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،ومبا
�أ َّما فيما ُّ
ين�ص �أي�ض ًا على جترمي � ِّأي فعل ُيرتكب عمد ًا
يتما�شى مع �صكوك مكافحة الإرهاب احلديثة ،ف� َّإن تعديل االتفاقية ُّ
لتنظيم وتوجيه �أ�شخا�ص �آخرين الرتكاب جرائم مع َّينة وللإ�سهام يف ارتكاب هذه اجلرائم.
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�  -4-2-3أحكام الوالية الق�ضائية
ال يغيرِّ تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية �أحكام الوالية الق�ضائية الواردة يف االتفاقية.

 -5-2-3التعاون الدويل
ُ
التعاون من جانب الدول الأطراف وتقري َر و�سيلة تنفيذ هذا
تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
يقت�ضي
َ
التعاون يف حالة وجود تهديد معقول بتخريب مواد نووية �أو مرفق نووي �أو يف حالة حدوث مثل هذا التخريب ،وذلك
على النحو التايل:
 -3يف حالة وجود تهديد معقول بتخريب مواد نووية �أو مرفق نووي �أو يف حالة حدوث مثل هذا التخريب،
تقوم الدول الأطراف ب�أق�صى قدر ممكن عمل ًّيا ووفق ًا لقوانينها الوطنية ومبا يتفق مع التزاماتها ذات ال�صلة
مبوجب القانون الدويل ،بتوفري التعاون على النحو التايل:
(�أ)  �إذا كان لدى دولة طرف ِعلم بوجود تهديد معقول بتخريب مواد نووية �أو مرفق نووي يف
دولة �أخرى ،كان على تلك الدولة الطرف �أن تق ِّرر ما يلزم اتخاذه من خطوات مالئمة من �أجل �إبالغ
هذه الدولة يف �أ�سرع وقت ممكن وكذلك ،عند االقت�ضاء� ،إبالغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملنظمات
الدولية الأخرى ذات ال�صلة بغية منع هذا التخريب؛
(ب) يف حالة حدوث تخريب ملواد نووية �أو مرفق نووي يف دولة طرف و�إذا ر�أت تلك الدولة
الطرف � َّأن من املحتمل �أن ت�ضار دول �أخرى �إ�شعاع ًّيا من جراء ذلك ،كان على تلك الدولة �أن تتخذ ،دون
امل�سا�س بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل ،خطوات مالئمة من �أجل القيام ،يف �أ�سرع وقت ممكن،
ب�إبالغ الدولة �أو الدول التي ُيحتمل �أن ت�ضار �إ�شعاع ًّيا ومن �أجل القيام ،عند االقت�ضاء ،ب�إبالغ الوكالة
الدولية للطاقة الذرية واملنظمات الدولية الأخرى ذات ال�صلة بغية احل ّد من العواقب الإ�شعاعية املرتتِّبة
على ذلك �أو تخفيفها؛
تن�ص املادة � 11ألف من تعديل اتفاقية احلماية املادية
ومبا يتما�شى مع �صكوك �أخرى حديثة ب�ش�أن مكافحة الإرهابُّ ،
على �أنه ال يجوز ،لأغرا�ض ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،اعتبار � ِّأي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص
ف�سر على �أنه يفر�ض التزام ًا
عليها يف املادة  ،7جرمية �سيا�سية .وتق ِّرر املادة  11باء �أنه لي�س يف هذه االتفاقية ما ُي َّ
بت�سليم املجرمني �أو بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إذا توفَّرت لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم �أ�سباب
وجيهة تدعوها �إىل االعتقاد ب�أن طلب ت�سليم املجرمني �أو طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق بهذه اجلرائم
قد ُق ِّدم بغية حماكمة �أو معاقبة �شخ�ص ما ب�سبب العرق الذي ينتمي �إليه �أو ب�سبب دينه �أو جن�سيته �أو �أ�صله الإثني �أو
مت�س بو�ضع ال�شخ�ص املذكور ،ل ٍّأي من هذه الأ�سباب.
ر�أيه ال�سيا�سي� ،أو ب� َّأن ا�ستجابتها للطلب من �ش�أنها �أن َّ
هل االن�ضمام �إىل تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية منا�سب للدول التي لي�ست لديها مرافق نووية؟
هل �سرقة مادة نووية من مرفق نووي جرمية م�شمولة بتعديل اتفاقية احلماية املادية؟
هل �سرقة م�صدر ُم�شع م�شمولة بتعديل اتفاقية احلماية املادية؟
هل ج َّرم بلدك تهريب املواد النووية؟
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�صكوك �أخرى ذات �صلة �صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ث َّمة عدد من ال�صكوك الدولية امللزمة قانون ًا ذات �صلة بالأمن النووي اعتمدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وم�شمولة برعايتها .وعلى وجه اخل�صو�ص ،هناك االتفاقيتان امللزمتان قانون ًا ،وهما اتفاقية التبليغ املب ِّكر عن
وقوع حادث نووي لعام  ،)INFCIRC/335( 1986واتفاقية تقدمي امل�ساعدة يف حالة وقوع حادث نووي �أو طارئ
�إ�شعاعي لعام  ،)INFCIRC/336( 1986اللتان تن�شئان النظام الدويل لال�ستعداد واال�ستجابة حلاالت الطوارئ.
كما ت�شمل ال�صكوك القانونية غري امللزمة ال�صادرة برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تو�صيات الأمن النووي
املتعلقة باحلماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية (( INFCIRC/225/Revision 5العدد  13من �سل�سلة الأمن
النووي التي ت�صدر عن الوكالة)) ،ومدونة قواعد ال�سلوك املتعلقة ب�أمان امل�صادر امل�ش َّعة و�أمنها ال�صادرة عام 2003
( ،)IAEA/CODEOC/2004وكذلك مبادئها التوجيهية التكميلية املتعلقة با�سترياد امل�صادر امل�ش َّعة وت�صديرها
((طبعة عام .)IAEA/CODEOC/IMO-EXP/2012 )2012

 -3-3االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي
ملحة عامة
ُطلب �أن تعالج املفاو�ضات ب�ش�أن االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ( )ICSANTالثغرات املوجودة يف
والت�صدي لها .وقد اعتمدت اجلمعية العامة هذه االتفاقية يف
الإطار القانوين الدويل ملنع �أعمال الإرهاب النووي
ِّ
ني�سان�/أبريل  ،2005وفُتح باب التوقيع عليها يف �أيلول�/سبتمرب َّ .2005ثم بد أ� نفاذها يف  7متوز/يوليه  .2007وديعها
هو الأمني العام للأمم املتحدة.

ال�سمات الرئي�سية
تن�ص االتفاقية على �أحكام ب�ش�أن اجلرائم ذات ال�صلة بحيازة مواد نووية �أو م�ش َّعة �أو ا�ستخدامها �أو
  ُّ
التهديد با�ستخدامها� ،أو �إحلاق �ضرر مبرافق نووية بق�صد �إزهاق الأرواح �أو الت�س ُّبب يف �أذى بدين ج�سيم،
�أو �إحلاق �ضرر خطري ال�ش�أن باملمتلكات �أو البيئة.
تن�ص على �أحكام ب�ش�أن اجلرائم ذات ال�صلة بالتهديد با�ستخدام مواد نووية �أو م�ش َّعة �أو مرافق نووية �أو
  ُّ
باملطالبة غري امل�شروعة للح�صول على مواد نووية �أو م�ش َّعة �أو الو�صول �إىل مرافق نووية.
 تقت�ضي االتفاقية التجر َمي الداخلي للأفعال ا ُ
جلرمية امل�شمولة فيها ،وتُلزِ م الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم
من تدابري لإقامة واليتها الق�ضائية على هذه اجلرائم يف ظروف مع َّينة.
 تقت�ضي من الدول الأطراف �أن تفر�ض على هذه اجلرائم عقوبات منا�سبة ت�ضع يف احل�سبان ما ت َّت�سم به
هذه اجلرائم من طابع خطري.
 تقت�ضي من الدول الأطراف �أن تتعاون باتخاذ جميع التدابري املمكنة عمل ًّيا ملنع ومناه�ضة الإعداد الرتكاب
هذه اجلرائم داخل �أقاليمها �أو خارجها.
 تقت�ضي من الدول الأطراف �أن تتعاون باتخاذ جميع التدابري املمكنة عمل ًّيا ملنع ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص
عليها يف االتفاقية ،مبا يف ذلك تكييف قانونها الوطني عند اللزوم.
 تقت�ضي من الدول الأطراف �أن تتعاون بتبادل املعلومات ،وفق ًا لقانونها الوطني ،ملنع وقوع اجلرائم
وحتدد اخلطوات الالزمة لإعادة املواد �أو
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية وك�شفها وقمعها والتحقيق فيهاِّ ،
الأجهزة النووية التي ُ�ضبطت عقب ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية ،على الدولة التي
تُن�سب لها تلك املواد �أو الأجهزة.
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جرائم ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها ،يف � ِّأي معاهدة لت�سليم
 تَعترب االتفاقي ُة اجلرائم املن�صو�ص عليها فيها
َ
وتن�ص على �أن تتع َّهد الدول
املجرمني تكون نافذ ًة بني � ٍّأي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ االتفاقيةُّ ،
الأطراف ب�إدراج مثل هذه اجلرائم كجرائم ت�ستوجب ت�سليم املجرم يف ِّ
كل معاهدة لت�سليم املجرمني تُعقد
فيما بينها بعد ذلك.
تن�ص على �أن تعرتف الدول الأطراف التي ال ت�شرتط لت�سليم املجرمني وجود معاهدة ،باجلرائم املن�صو�ص
  ُّ
ً
ين�ص عليها قانون
عليها يف االتفاقية كجرائم ت�ستوجب ت�سليم املجرمني فيما بينها ،رهنا بال�شروط التي ُّ
الدولة املق َّدم �إليها الطلب.
تن�ص االتفاقية على �أنه ال يجوز ،لأغرا�ض ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،اعتبا ُر � ِّأي
  ُّ
جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فيها جرمي ًة �سيا�سية.

املنافع
يخ�ص �أعمال الإرهاب التي تنطوي على
 تتدارك االتفاقية الثغرات ال�سابقة يف الإطار القانوين الدويل فيما ُّ
مواد نووية وغريها من املواد امل�ش َّعة.
 ت�ستحدث التزامات على الدول الأطراف ب�أن تتخذ جميع التدابري املمكنة باالتفاقية ،مع الت�سليم يف الوقت
نف�سه بحق جميع الدول يف �أن تنتج الطاقة النووية وت�ستعملها للأغرا�ض ال�سلمية ،ومب�صاحلها امل�شروعة
يف املنافع املحتمل �أن تُ�ستم َّد من ا�ستعمال الطاقة النووية يف الأغرا�ض ال�سلمية.

 -1-3-3ال�س ِّرية
عم ًال بالفقرة  2من املادة  7من االتفاقية ،تتخذ الدول الأطراف فيها التدابري املنا�سبة مبا يتفق مع قانونها الوطني
حلماية �س ِّرية � ِّأي معلومات حت�صل عليها �س ًّرا مبوجب �أحكام االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي .وتق ِّرر
الفقرة  3من املادة � 7أنه ال ُيطلب من الدول الأطراف مبقت�ضى هذه االتفاقية تقدمي �أية معلومات ال يجوز لها �إبالغها
وفق ًا لقانونها الوطني� ،أو يكون من �ش�أنها �أن ت�ض َّر ب�أمن الدولة املعنية �أو باحلماية املادية للمواد النووية.

 -2-3-3التجرمي
تقت�ضي االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي من الدول الأطراف �أن تتخذ ما يلزم من التدابري لكي جت ّرم
مبوجب قانونها الوطني الأفعال ا ُ
جلرمية املن�صو�ص عليها يف املادة  2من االتفاقية ،وهي م�ستن�سخة فيما يلي:
-1

َيرتكب جرمي ًة مبفهوم هذه االتفاقية ك ُّل من يقوم ب�صورة غري م�شروعة وعن عمد:
(�أ) بحيازة مادة م�ش َّعة �أو �صنع �أو حيازة جهاز:
‘  ’1بق�صد �إزهاق الأرواح �أو الت�س ُّبب يف �أذى بدين ج�سيم؛ �أو
‘  ’2بق�صد �إحلاق �ضرر ذي �ش�أن باملمتلكات �أو بالبيئة؛
(ب) با�ستخدام � ِّأي مادة م�ش َّعة �أو جهاز م�شع ب�أية طريقة� ،أو ا�ستخدام مرفق نووي �أو �إحداث �أ�ضرار
تهدد بانطالقها:
به بطريقة ت�ؤ ِّدي �إىل �إطالق مادة م�ش َّعة �أو ِّ
‘  ’1بق�صد �إزهاق الأرواح �أو الت�س ُّبب يف �أذى بدين ج�سيم؛ �أو
‘  ’2بق�صد �إحلاق �ضرر ذي �ش�أن باملمتلكات �أو بالبيئة؛ �أو
‘  ’3بق�صد �إكراه �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري� ،أو منظمة دولية �أو دولة على القيام بعمل ما
�أو االمتناع عن القيام به.

 -3ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي

وتن�ص �أي�ض ًا املادة  2من االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي على �أنه:
ُّ
َ -2يرتكب جرمي ًة �أي�ض ًا ك ُّل من:

(�أ)
املبي يف
ِّ
يهدد يف ظروف توحي مب�صداقية التهديد بارتكاب جرمية على النحو نَّ
الفقرة ( 1ب) من هذه املادة؛ �أو
(ب) يطلب ب�صورة غري م�شروعة وعن عمد وعن طريق التهديد ،ماد ًة نووي ًة �أو جهاز ًا م�ش ًّعا �أو
مرفق ًا نوو ًّيا ،يف ظل ظروف توحي مب�صداقية التهديد� ،أو با�ستخدام القوة.
على �سبيل املثال ،يف عام � ،1992سرق ل�صو�ص �صندوق ًا يحتوي على مادة م�ش َّعة يف مدينة بريدني�سرتوفيه املولدافية.
وه َّدد الل�صو�ص بتفجري املادة امل�ش َّعة �إذا مل يتم وقف القتال يف جمهورية مولدوفا�(.أ) فما هو احلكم (الأحكام) من
االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،مبقت�ضى املادة )1( 2ب� ،إن وجدت تلك الأحكام املع َّينة ،الذي ميكن
�أن ي�ستوعب هذا امل�شهد الوقائعي؟
(�أ) ،“Radioactive Material Stolen from Transdniestr”, JPRS-Proliferation Issues,تقرير �صادر يف  3ني�سان�/أبريل ،1992
متاح يف املوقع ال�شبكي.http://www.nti.org/analysis/articles/radioactive-material-stolen-transdniestr/ :

َيرتكب جرمي ًة �أي�ض ًا ك ُّل من ي�شرع يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من هذه

-3
املادة.
َ -4يرتكب جرمي ًة �أي�ض ًا ك ُّل من:
(�أ)
ي�ساهم ك�شريك يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرات � 1أو � 2أو  3من هذه
املادة؛ �أو
ِّ
يوجه �آخرين الرتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرات � 1أو 2
(ب)
ينظم �أو ِّ
�أو  3من هذه املادة؛ �أو
(ج) ي�ساهم ب� ِّأي طريقة �أخرى يف قيام جمموعة من الأ�شخا�ص ،يعملون بق�صد م�شرتك،
بارتكاب جرمية �أو �أكرث من اجلرائم املب َّينة يف الفقرات � 1أو � 2أو  3من هذه املادة ،على �أن تكون هذه
امل�ساهمة متع َّمدة وجتري �إ َّما بهدف تي�سري الن�شاط الإجرامي العام للمجموعة �أو خدمة �أهدافها �أو مع
العلم الكامل بن َّية املجموعة ارتكاب اجلرمية �أو اجلرائم املعنية.
يف عام  ،1974تلقَّت �شرطة فيينا ات�صا ًال هاتف ًّيا من رجل يزعم �أنه ع�ضو يف جماعة حرب ع�صابات معروفة با�سم
مغاوير من �أجل العدالة ( .)Justice Guerrillasوا َّدعى ب� َّأن مادة م�ش َّعة قد و�ضعت يف قطار متَّجه �إىل روما .وقد عرثت
ال�شرطة على مادة م�ش َّعة مبقدار هام ولكنه ال ينطوي على خطر ماحق ،من الآيودين  ،131حتت مقعد من عربة من
الدرجة الأوىل من القطار ال�سريع فيينا-روما .ومل تكن هناك تهديدات للحياة �أو املمتلكات .وقد ا�شتُبه ب� َّأن التل ُّوث
موجهة �إىل
احلا�صل كان نتيج ًة ل�شحنة غري م�صحوبة من مادة الآيودين  131الطبية ،تابعة ل�شركة عقاقري فييناويةَّ ،
م�ست�شفى يف مدينة لينت�س ،لغر�ض ا�ستعمالها يف الت�شخي�ص الطبي .وقد اجتذبت هذه احلادثة �إ�شهار ًا وا�سع النطاق،
مما ت�س َّبب يف العديد من حاالت الت�أخري يف مواعيد القطاراتَّ .ثم ُقب�ض على رجل
و�أثارت موج ًة من الإنذارات الكاذبةَّ ،
له تاريخ من مر�ض عقلي ،فيما يتعلق بهذه الهجمة ،زعم � َّأن الق�صد من ت�ص ُّرفه كان الجتذاب االنتباه �إىل �سوء معاملة
(�أ)
الأ�شخا�ص من ذوي الأمرا�ض العقلية يف امل�ست�شفيات النم�ساوية.
 -1افرت�ض � َّأن هذه احلادثة كانت جرمي ًة ذات طابع دويل ل َّأن الرجل الذي ُقب�ض عليه مل يكن مواطن ًا من�ساو ًّيا �أو
ل َّأن املادة امل�ش َّعة ُعرث عليها حال دخول القطار الأرا�ضي الإيطالية .فهل كان من �ش�أن ت�ص ُّرف الرجل املقبو�ض عليه �أن
يبلغ درجة "م�صداقية التهديد" مبقت�ضى الفقرة �( 2أ) من املادة  ،2بارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
الفقرة ( 1ب) من املادة  2من االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي؟
�  -2إذا كان كذلك ،فهل ي�ستوفي ذلك تعريف "املادة امل�ش َّعة" مبقت�ضى الفقرة  1من املادة  1من االتفاقية املذكورة؟
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يف  18كانون الثاين/يناير � ،1982أُطلقت خم�سة �صواريخ م�سروقة من اجلي�ش الفرن�سي على حمطة القوى النووية يف
كريه-مالفيل ،التي كانت تُبنى بالقرب من ليون(.ب) وقد �أ�صابت ال�صواريخ اجلدران الإ�سمنتية البالغ ارتفاعها 80
املخ�ص�صة الحتواء قلب املفاعل .و�أ�صاب �صاروخان منها الطبقة البنيوية اخلارجية الإ�سمنتية امل�س َّلحة و�أحلقا
مرت ًا
َّ
�أ�ضرار ًا طفيفة بها ،ولكنهما مل يبلغا هدفهما يف �إ�صابة قلب املفاعل الفارغ .ومل ُي�صب �أحد ب�أذى .وبعد وقت ق�صري على
وحماة البيئة الأحيائية" .ويف � 8أيار/
وقوع الهجوم ،ا َّدعى رجل م�س�ؤوليته عن ذلك الهجوم با�سم "جلنة �أن�صار ال�سلم ُ
مايو  ،2003اعرتف ،يف نهاية املطاف بالقيام بذلك الهجوم حاييم ن�سيم ،الذي كان قد انتُخب يف عام  1985ع�ضو ًا
يف احلكومة الكانتونية ملقاطعة جنيف عن حزب اخل�ضر ال�سوي�سري .وا َّدعى � َّأن الأ�سلحة َّمت احل�صول عليها من املدعو
"كارلو�س الواوي" عن طريق "اخلاليا ال�شيوعية املقاتلة" يف بلجيكا.
 -1هل هذه الأفعال ت�ستوفي تعريف اجلرمية املتعلقة ب�إحداث "�أ�ضرار [مبرفق نووي] بطريقة ت�ؤ ِّدي �إىل �إطالق مادة
تهدد بانطالقها" مبقت�ضى الفقرة ( 1ب) من املادة  2من االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي؟
م�ش َّعة �أو ِّ
افرت�ض � َّأن جواب ال�س�ؤال الوارد �أعاله بالإيجاب .وقد �أعلن ن�سيم بقوله � َّإن جماعته قد "توخَّ ت َّ
كل حذر ميكن ت�ص ُّوره
(ج)
من �أجل التي ُّقن من عدم تع ُّر�ض � ِّأي عامل ملخاطر الإ�صابة ،ولذلك فقد اقرتفنا هجوم ًا ال عنف فيه".
 -1ما هو نوع الق�صد العمدي مبقت�ضى الفقرة ( 1ب) من املادة  2من االتفاقية� ،إن وجد ،الذي من �ش�أنه �أن ينطبق
على الأفعال التي ارتكبها ال�سيد ن�سيم وجماعته؟
 -2هل من �ش�أن الأفعال التي ارتكبها "كارلو�س الواوي" و"اخلاليا ال�شيوعية املقاتلة" �أن تكون م�شمول ًة باالتفاقية
الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي؟
ت�ستند رواية هذه احلادثة �إىل �سرد و�صفي ق َّدمه

(�أ)
Brian Michael Jenkins, “Protecting Surface Transportation
”Systems and Patrons from Terrorist Activities: Case Studies of Best Security Practices and a Chronology of Attacks
IISTPS
Robert K. Mullen, «Nuclear http://transweb.sjsu.edu/project/9704.html
Violence», in Preventing Nuclear Terrorism: The Report and Papers of the International Task Force on Prevention of
Nuclear Terrorism
Paul Leventhal and Yonah Alexander, eds. (Lexington, MA:
Lexington Books, 1987), pp. 242 and 246
(ب)
Eliot Marshall, “Super Phénix Unscathed in Rocket Attack”, Science, vol. 215, No. 4533 (February 1982),
p. 64
(ج)
http://nissim.blog.tdg.ch/about.html
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�  -3-3-3أحكام الوالية الق�ضائية
تُلزم الفقرة  1من املادة  9من االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ك َّل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من
التدابري لإقامة واليتها الق�ضائية على � ِّأي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية عندما تُرتكب اجلرمية يف
م�سجلة مبوجب قوانني
�إقليم تلك الدولة� ،أو عندما تُرتكب اجلرمية على منت �سفينة ترفع َع َلم تلك الدولة �أو طائرة َّ
تلك الدولة وقت ارتكاب اجلرمية؛ �أو عندما َيرتكب اجلرمية �أح ُد مواطني تلك الدولة.
وتتيح الفقرة  2من املادة  9للدولة الطرف اخليار �أن تقيم واليتها الق�ضائية على � ِّأي جرمية عندما تُرتكب اجلرمية
�ضد �أحد مواطني تلك الدولة؛ �أو عندما تُرتكب اجلرمية �ضد مرفق عام �أو حكومي تابع لتلك الدولة باخلارج ،مبا
يف ذلك ال�سفارات �أو غريها من الأماكن الدبلوما�سية �أو القن�صلية التابعة لتلك الدولة؛ �أو عندما َيرتكب اجلرمي َة
�شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد حم ُّل �إقامته املعتاد يف �إقليم تلك الدولة؛ �أو عندما تُرتكب اجلرمية يف حماولة لإرغام
ٌ
تلك الدولة على القيام ب� ِّأي عمل من الأعمال �أو االمتناع عن القيام به؛ �أو عندما تُرتكب اجلرمية على منت طائرة
ت�شغِّلها حكومة تلك الدولة.
وكانت �إحدى امل�سائل احلرجة التي كان ال ب َّد من معاجلتها �أثناء املفاو�ضات هي ما �إذا كان ينبغي �أن تتناول االتفاقية
الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي �أن�شط َة الدول يف هذا ال�صدد ،مبا يف ذلك �أن�شطة قواتها امل�س َّلحة .وتبينِّ ديباجة
االتفاقية � َّأن الدول:
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�إذ تالحظ � َّأن �أن�شطة القوات الع�سكرية للدول ِّ
تنظمها قواعد للقانون الدويل تخرج عن �إطار هذه
االتفاقية ،و� َّأن ا�ستثناء �أعمال مع َّينة من النطاق الذي ت�شمله هذه االتفاقية ال يعني التغا�ضي عن �أعمال
غري م�شروعة من جهة �أخرى �أو يجعل منها �أعما ًال م�شروعة� ،أو ي�ستبعد مالحقة مرتكبيها ق�ضائيا مبوجب
()7
قوانني �أخرى.
ون�صها كما يلي:
وينبغي �أن ُيقر�أ هذا الن�ص من الديباجة مع املادة  4من االتفاقيةُّ ،
مي�س احلقوق وااللتزامات وامل�س�ؤوليات الأخرى للدول والأفراد مبوجب القانون
 -1لي�س يف هذه االتفاقية ما ُّ
الدويل ،وال �سيما مقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة والقانون الإن�ساين الدويل.
  -2ال ت�سري هذه االتفاقية على �أن�شطة القوات امل�س َّلحة خالل نزاع م�س َّلح ،ح�سبما ُيفهم من تلك التعابري
يف �إطار القانون الإن�ساين الدويل ،والتي يحكمها ذلك القانون ،كما ال ت�سري هذه االتفاقية على الأن�شطة التي
ت�ضطلع بها القوات الع�سكرية لدولة ما ب�صدد ممار�سة واجباتها الر�سمية بقدر ما ت َّ
ُنظم بقواعد �أخرى من
القانون الدويل.
ُف�سر �أحكام الفقرة  2من هذه املادة على �أنها تعني التغا�ضي عن �أعمال غري م�شروعة من جهة �أخرى
  -3ال ت َّ
ًّ
ً
ً
�أو جتعل منها �أعماال م�شروعة �أو ت�ستبعد مالحقة مرتكبيها ق�ضائيا مبوجب قوانني� أخرى.
  -4ال تتناول هذه االتفاقية ،وال ميكن تف�سريها على �أنها تتناول ،على � ِّأي نحو ،م�س�ألة م�شروعية ا�ستعمال
الأ�سلحة النووية �أو التهديد با�ستعمالها من قبل الدول.

 -4-3-3التعاون الدويل
لزمة ب�أن تتبادل �أكرب قدر من امل�ساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات �أو الإجراءات اجلنائية
الدول الأطراف يف االتفاقية ُم َ
�أو �إجراءات الت�سليم التي تت ُّم مبا�شرتها بخ�صو�ص اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة 2؛ وكذلك تُلزَ م الدول
الأطراف مبقت�ضى املادة  14ب�أن تتخذ التدابري املنا�سبة لكي ت ِ
يخ�ص
ُخطر ،عند االقت�ضاء ،املنظمات الدولية فيما ُّ
يخ�ص �أي�ض ًا الإعداد الرتكاب تلك اجلرائم التي تكون قد منت
ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  ،2وفيما ُّ
�إىل علمها.
وتن�ص املادة  8على �أن تبذل الدول الأطراف كل جهد التخاذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان حماية املواد امل�ش َّعة ،مع مراعاة
ُّ
التو�صيات واملهام الوظيفية ذات ال�صلة اخلا�صة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتن�ص املادة  18على �أنه عند حجز مواد �أو �أجهزة م�ش َّعة �أو مرافق نووية� ،أو ال�سيطرة عليها عقب ارتكاب �إحدى
ُّ
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  ،2تقوم الدولة الطرف التي حتوزها مبا يلي�( :أ) تتخذ �إجراءات جلعل املادة
امل�ش َّعة �أو اجلهاز امل�شع �أو املرفق النووي عدمي ال�ضرر؛ (ب) وت�ضمن االحتفاظ ب� ِّأي مواد نووية وفق ًا ملا ينطبق عليها
من �ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ (ج) وتراعي التو�صيات املتعلقة باحلماية املادية ومعايري ال�صحة
وال�سالمة ال�صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتتط َّرق املادة مبزيد من التف�صيل �إىل جملة �أمور ومنها طرائق �إعادة تلك املواد والأجهزة وتخزينها ،بعد االنتهاء
من � ِّأي �إجراءات تتعلق ب�إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية الدولية .ومن َّثم ف� َّإن ك َّل دولة طرف مطالبة
ب�إعادة � ِّأي مادة م�ش َّعة �أو جهاز م�شع �أو مرفق نووي ،بعد الت�شاور مع الدول الأطراف املعنية ،وبخا�صة فيما يتعلق
ن�ص حكم مماثل وارد يف االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابلُ ،و�ضع يف �سياق ا�ستبعاد �أن�شطة
الن�ص على ِّ
()7ا�ستند هذا ُّ
القوات الع�سكرية من نطاق االتفاقية.
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بطرائق الإعادة والتخزين� ،إىل الدولة الطرف التي تعود �إليها تلك املادة �أو ذلك اجلهاز �أو املرفق� ،أو �إىل الدولة
الطرف التي يكون ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري املالك لتلك املادة �أو اجلهاز �أو املرفق �أحد مواطنيها �أو املقيمني
فيها� ،أو الدولة الطرف التي تكون تلك املادة �أو اجلهاز �أو املرفق قد ُ�سرقت من �إقليمها �أو �أُخذت منها بطريقة غري
م�شروعة �أخرى.
وتتط َّرق املادة �أي�ض ًا �إىل الأنظمة اخلا�صة التي تُط َّبق ب�ش�أن حيازة املواد النووية �أو غريها من املواد امل�ش َّعة .ومن َّثم
ف� َّإن الفقرة ( 3ب) من املادة  ،18على �سبيل املثال ،تتناول احلالة التي ال يجوز فيها قانون ًا للدولة الطرف التي تكون
يف حوزتها املواد �أو الأجهزة امل�ش َّعة �أو املرافق النووية �أن حتوزها .ويف تلك الأحوال ،تكون تلك الدول ُة ملزَ م ًة ب�أن ت�ضمن
و�ضعها يف �أقرب وقت ممكن يف حوزة دولة يجوز لها قانون ًا حيازتها ،وتكون قد ق َّدمت ال�ضمانات الالزمة اتِّ�ساق ًا مع
مقت�ضيات الفقرة  1من املادة (فيما يتعلق بدرء الأذى واحلر�ص على ال�سالمة وتوفري احلماية املادية).
و�أ َّما يف الأحوال التي تكون فيها املواد النووية �أو غريها من املواد �أو الأجهزة امل�ش َّعة �أو املرافق النووية غري مملوكة ل ٍّأي
من الدول الأطراف� ،أو لأحد مواطني دولة طرف �أو �أحد املقيمني فيها� ،أو مل تكن قد ُ�سرقت �أو َّمت احل�صول عليها
بطريقة غري م�شروعة �أخرى من �إقليم دولة طرف� ،أو �إذا مل تكن هناك دولة طرف ترغب يف ا�ستالمها ،فمن الالزم
اتخاذ قرار منف�صل يف هذا ال�ش�أن ،بالت�شاور مع الدولة املعنية و� ِّأي منظمات دولية ذات �صلة.
وهذه الأحكام التف�صيلية التي ت�أخذ علم ًا بالأنظمة اخلا�صة التي تُط َّبق على حيازة املواد �أو الأجهزة امل�ش َّعة �أو املرافق
النووية ،ومبقت�ضياتها املحدودة اخلا�صة بدرء �أذى تلك املواد وبتوفري احلماية املادية لها ،وغري ذلك ،تربز �أي�ض ًا
الدور اخلا�ص املنوط بالدول التي لديها القدرة الالزمة �أ�سا�س ًا على تقدمي امل�ساعدة يف �أحوال ما بعد الأزمات ،وكذلك
متخ�ص�صة ،ومنها مث ًال الوكالة الدولية
مركزية الدور املنوط يف تلك الأحوال باملنظمات الدولية امل�سندة �إليها والية
ِّ
للطاقة الذرية.
و�أخري ًا ،ف� َّإن الفقرة  4من املادة  7ت�ستلزم �أن تب ِّلغ الدولُ الأطراف الأم َني العام للأمم املتحدة ب�ش�أن �سلطاتها املخت�صة
يخ�ص
وجهات االت�صال امل�س�ؤولة فيها عن �إر�سال وتلقِّي املعلومات امل�شار �إليها يف هذه املادة .وت�شمل تلك املعلومات ما ُّ
ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  ،2وكذلك الإعداد الرتكاب تلك اجلرائم التي تكون قد منت �إىل علمها
و ُيب ِّلغ الأمني العام للأمم املتحدة املعلومات املتعلقة بال�سلطات املخت�صة وجهات االت�صال �إىل جميع الدول و�إىل الوكالة
متي�سر ًا با�ستمرار.
الدولية للطاقة الذرية؛ ويجب �أن يكون االت�صال بتلك ال�سلطات وبجهات االت�صال ِّ
هل �سرقة م�صدر م�شع جم َّرمة مبوجب االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي؟
تن�ص حتديد ًا االتفاقية الدولية املذكورة على كيف ينبغي للدول الأطراف فيها �أن حتمي املواد امل�ش َّعة؟
هل ُّ
هل تُعترب ال�شاحنة ال�صغرية التي تنقل م�صدر ًا م�ش ًّعا مرفق ًا نوو ًّيا مبوجب هذه االتفاقية؟
هل عينَّ بل ُد َك ،مبقت�ضى الفقرة  4من املادة � ،7سلطات خمت�صة وجهات ات�صال؟
هل الإنذارات الكاذبة التي تتعلق باملواد النووية جم َّرمة مبوجب هذه االتفاقية؟
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  -5-3-3االختالف يف النطاق والتعاريف بني االتفاقية الدولية
لقمع �أعمال الإرهاب النووي واتفاقية احلماية املادية
للمواد النووية وتعديلها

النطاق" :املواد امل�ش َّعة" واملواد واملرافق النووية امل�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية

يخ�ص التجرميُ ،ت َع ُّد االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي �أو�سع نطاق ًا من اتفاقية احلماية املادية للمواد
فيما ُّ
النووية وتعديلها ،من حيث �إنها جت ِّرم الأفعال التي تنطوي على "مواد م�ش َّعة" ،ال ت�شمل املواد النووية فقط ،بل ت�شمل
�أي�ض ًا املواد امل�ش َّعة ،بح�سب تعريفها الوارد يف االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي .وين�سحب نطاقها �أي�ض ًا
على املواد واملرافق النووية امل�ستخدمة �أو املحتفظ بها لأغرا�ض ع�سكرية ،امل�ستبعدة �صراحة من نطاق احلماية املادة
للمواد النووية وتعديلها لعام .2005
التعاريف :مفهوم "املرفق النووي"

تن�ص االتفاقية الدولية واتفاقية احلماية املادية املذكورتان هنا على حماية املرافق النووية؛ ولكن هذا امل�صطلح
ُّ
مع َّرف ب�صيغة خمتلفة يف هذين ال�صكني.
مبقت�ضى االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،تع ِّرف الفقرة  3من املادة " 1املرفق النووي" كما يلي:
(�أ)  � ُّأي مفاعل نووي ،مبا يف ذلك املفاعالت التي جت َّهز بها ال�سفن �أو املركبات �أو الطائرات �أو
الأج�سام الف�ضائية ُي�ستعمل كم�صدر للطاقة لدفع هذه ال�سفن �أو املركبات �أو الطائرات �أو الأج�سام الف�ضائية،
�أو ل ِّأي غر�ض �آخر؛
(ب) � ُّأي من�ش�أة �أو و�سيلة نقل ت�ستعمل لإنتاج �أو خزن �أو معاجلة �أو نقل مواد م�ش َّعة.
ويع ِّرف تعديل اتفاقية احلماية املادة للمواد النووية "املرفق النووي" كما يلي:
(د) ُيق�صد بعبارة "املرفق النووي" مرفق (مبا يف ذلك ما يرتبط به من مبانٍ ومعدات) يت ُّم فيه �إنتاج
مواد نووية �أو معاجلتها �أو ا�ستعمالها �أو تداولها �أو خزنها �أو التخلُّ�ص منها ،وميكن �إذا حلق به �ضرر �أو َّمت العبث
به� ،أن ي�ؤ ِّدي �إىل انطالق كميات كبرية من الإ�شعاعات �أو املواد امل�ش َّعة.
وخالف ًا لتعديل اتفاقية احلماية املادية املذكور ،ت�شمل �أي�ض ًا االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي املرافق
النووية امل�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية ،وتع ِّرف املرافق النووية بطريقة �أو�سع .ومن ناحية ثانية ،ي�شمل تعديل اتفاقية
احلماية املادية يف �إطار املرافق النووية "ما يرتبط بها من مبانٍ ومعدات".

  -4-3االتفاقية الدولية لقمع الهجمات
الإرهابية بالقنابل
ال�سمات الرئي�سية
للمتفجرات وغريها من
 تقت�ضي االتفاقية من الدول الأطراف �أن جت ِّرم اال�ستعمال غري امل�شروع وعن عمد
ِّ
الأجهزة املميتة داخل �أو �ضد مكان مفتوح لال�ستخدام العام� ،أو مرفق تابع لدولة �أو حكومة� ،أو �شبكة للنقل
العام� ،أو مرفق بنية �أ�سا�سية ،بق�صد �إزهاق الأرواح �أو �إحداث �إ�صابات بدنية خطرية� ،أو بق�صد �إحداث
رجح �أن يت�س َّبب يف خ�سائر
دمار هائل لذلك املكان �أو املرفق �أو ال�شبكة ،حيث يت�س َّبب هذا الدمار �أو ُي َّ
اقت�صادية فادحة.
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 تفر�ض التزام ًا على الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابري املمكنة ملنع الإعداد يف �أقاليمها لهجمات
�إرهابية بالقنابل.
 تُعترب اجلرائم املن�صو�ص عليها مبوجب االتفاقية جرائم ت�ستوجب ت�سليم املجرم.
املخ�ص�ص الغر�ض ،مبعاملة االتفاقية ك�أ�سا�س لت�سليم املجرمني يف حال
تن�ص على �إمكانية الت�سليم
  ُّ
َّ
عدم وجود معاهدة ،وعلى تعديل �أحكام معاهدات ت�سليم املجرمني املوجودة من حيث عدم توافقها مع
�أحكام االتفاقية.
 تقت�ضي من ِّ
كل دولة طرف �أن متار�س واليتها الق�ضائية على اجلرمية حينما تُرتكب على يد �أحد مواطني
م�سجلة مبوجب قوانينها
الدولة املعنية� ،أو حينما تُرتكب على منت �سفينة ترفع َع َلم تلك الدولة �أو طائرة َّ
وقت ارتكاب اجلرمية.
 مت ِّكن َّ
كل دولة طرف من �أن متار�س واليتها الق�ضائية على � ِّأي جرمية حينما تُرتكب �ضد �أحد مواطني
الدولة املعنية� ،أو حينما تُرتكب �ضد مرفق للدولة �أو احلكومة تابع تلك الدولة يف اخلارج ،مبا يف ذلك
ال�سفارات �أو القن�صليات التابعة لتلك الدولة� ،أو حينما تُرتكب على يد �شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد حمل
�إقامته املعتاد يف �إقليم تلك الدولة� ،أو حينما تُرتكب يف حماول ٍة ت�ستهدف �إرغام تلك الدولة على القيام ب� ِّأي
عمل من الأعمال �أو االمتناع عن القيام به� ،أو حينما تُرتكب على منت طائرة ت�شغِّلها حكومة تلك الدولة.
 تنفي �إمكانية رف�ض ت�سليم جمرم ملج َّرد � َّأن اجلرمية ذات طابع �سيا�سي.
 تفر�ض التزام ًا على الدول باملالحقة الق�ضائية ل ِّأي �أ�شخا�ص من هذا القبيل �أو ت�سليمهم �إىل دولة �أخرى
لديها والية ق�ضائية ملحاكمتهم.

املنافع
 تعزِّ ز االتفاقية التعاون الدويل بني الدول يف ابتكار واتخاذ تدابري ف َّعالة وعملية ملنع الأعمال الإرهابية
وملحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم.
 ت�ستحدث و�سائل �إ�ضافية من �أجل حتميل امل�س�ؤولية اجلنائية بخ�صو�ص ع َّدة �أ�شكال من اجلرمية ومنها
ال�شروع يف ارتكاب جرمية ،وامل�ساهمة ك�شريك يف جرمية ،وتنظيم �أو توجيه �آخرين الرتكاب جرمية،
وامل�ساهمة يف قيام جماعة من الأ�شخا�ص يعملون بق�صد م�شرتك بارتكاب جرمية.
وبحلول منت�صف الت�سعينات ،كانت قد و�ضعت �صكوك قانونية دولية خمتلفة تُعنى مبكافحة الإرهاب� ،أخذت تعالج
�أعما ًال مثل �أخذ الرهائن واالختطاف �أو �أفعا ًال �ضد �سالمة املالحة اجلوية �أو البحرية ،ولكنها مل تكن تعالج حتديد ًا
الهجمات الإرهابية بالقنابل .ومن َّثم �أ َّدت �سل�سلة من الهجمات بالقنابل يف عامي  1995و 1996يف �أنحاء خمتلفة من
العامل �إىل اعتماد اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل ،يف كانون الأول/دي�سمرب  .1997وبد أ� نفاذ االتفاقية يف 23
�أيار/مايو  )8(.2008وديعها هو الأمني العام للأمم املتحدة.

 -1-4-3التجرمي
تن�ص اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل ،يف الفقرة  1من املادة  2منها ،على ما يلي:
ُّ
ُيعترب � ُّأي �شخ�ص مرتكب ًا جلرمية يف مفهوم هذه االتفاقية �إذا قام ب�صورة غري م�شروعة وعن عمد بت�سليم �أو
متفجر �أو غريه من الأجهزة املميتة داخل �أو �ضد مكان مفتوح لال�ستخدام العام
و�ضع �أو �إطالق �أو تفجري جهاز ِّ
�أو مرفق تابع للدولة �أو احلكومة �أو �شبكة للنقل العام �أو مرفق بنية �أ�سا�سية ،وذلك:
( ،Pierre Klein, “International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings”)8الورقة الدرا�سية عن االتفاقية متاحة
يف املوقع ال�شبكي.http://legal.un.org/avl/pdf/ha/icstb/icstb_e.pdf :

 -3ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي

(�أ) بق�صد �إزهاق الأرواح �أو �إحداث �إ�صابات بدنية خطرية؛ �أو
رجح
(ب) بق�صد �إحداث دمار هائل لذلك املكان �أو املرفق �أو ال�شبكة ،حيث يت�س َّبب هذا الدمار �أو ُي َّ
�أن يت�س َّبب يف خ�سائر اقت�صادية فادحة.
متفجر �أو غريه من الأجهزة املميتة" � َّأي �سالح �أو جهاز م�ص َّمم لإزهاق الأرواح �أو لديه
وي�شمل جزئ ًّيا تعبري "جهاز ِّ
القدرة على �إزهاقها �أو لإحداث �إ�صابات بدنية خطرية �أو �أ�ضرار مادية ج�سيمة نتيجة �إطالق �أو ن�شر �أو ت�أثري املواد
()9
الكيميائية ال�سا َّمة� ،أو العوامل البيولوجية �أو التك�سينات� ،أو املواد املماثلة �أو الإ�شعاع �أو املواد امل�ش َّعة.
وتن�ص �أي�ض ًا اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل على و�سائل �إ�ضافية من �أجل حتميل امل�س�ؤولية اجلنائية ،كما يلي:
ُّ
املادة.

-2

َيرتكب جرمي ًة �أي�ض ًا ك ُّل من ي�شرع يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من هذه

-3

َيرتكب جرمي ًة �أي�ض ًا:
(�أ) ك ُّل من ي�ساهم ك�شريك يف جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة � 1أو الفقرة  2من
هذه املادة؛ �أو
(ب) ك ُّل من ِّ
يوجه �آخرين الرتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة � 1أو
ينظم �أو ِّ
الفقرة  2من هذه املادة؛ �أو
(ج) ك ُّل من ي�ساهم ب� ِّأي طريقة �أخرى يف قيام جمموعة من الأ�شخا�ص ،يعملون بق�صد م�شرتك،
بارتكاب جرمية �أو �أكرث من اجلرائم املب َّينة يف الفقرة � 1أو الفقرة  2من هذه املادة ،ويجب �أن تكون هذه
امل�ساهمة متع َّمد ًة و�أن جتري �إ َّما بهدف تعزيز الن�شاط الإجرامي العام �أو الغر�ض الإجرامي للمجموعة �أو مع
العلم بن َّية املجموعة ارتكاب اجلرمية �أو اجلرائم املعنية.

ومن َّثم ف� َّإن االتفاقية تقت�ضي من الدول الأطراف �أن جت ِّرم َ
الفعل الذي ين�شط به فاعل رئي�سي يعطي قنبلة ،وك َّل َمن
ي�شرع يف فعل ذلك ولكنه ال ينجح يف فعله ،وال�شريك الذي ِ
م�ستهدفة.
يو�صل قنبلة �إىل منطقة
َ

متفجر �أو غريه من الأجهزة املميتة"،
()9انظر الفقرة  1من املادة  3من اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل ،التي تع ِّرف تعبري "جهاز ِّ
متفجرة �أو حارقة م�ص َّممة لإزهاق الأرواح �أو لديها القدرة على �إزهاقها �أو لإحداث �إ�صابات بدنية خطرية� ،أو �أ�ضرار
ب�أنه (�أ) � ُّأي �أ�سلحة �أو �أجهزة ِّ
مادية ج�سيمة؛ �أو (ب) � ُّأي �سالح �أو جهاز م�ص َّمم لإزهاق الأرواح �أو لديه القدرة على �إزهاقها �أو لإحداث �إ�صابات بدنية خطرية �أو �أ�ضرار مادية
ج�سيمة نتيجة �إطالق �أو ن�شر �أو ت�أثري املواد الكيميائية ال�سامة� ،أو العوامل البيولوجية �أو التك�سينات �أو املواد املماثلة �أو الإ�شعاع �أو املواد امل�ش َّعة.
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�ألف -يف  1كانون الثاين/يناير � ،1976ضبطت دائرة تابعة ل�سلطات الربيد يف الواليات املتحدة طرد ًا �صغري ًا كان
متفجرة �صغرية م�ص َّممة لتفجري قارورة �صغرية من غاز الأع�صاب عند فتح الطرد .وقد َّ
عطل
يحتوي على �شحنة ِّ
(�أ)
املتفجر خرباء ع�سكريون يف الواليات املتحدة ،وا�شتُبه ب�ضلوع جماعة �أجنبية يف ذلك.
اجلهاز ِّ
باء -يف  6كانون الثاين/يناير  ،2002تلقَّت �سفارة الواليات املتحدة يف وي ِّلنغتون ر�سالة ُم�ش َّربة بال�ساينايد .وقد
تهدد بتعطيل افتتاح م�سابقة نيوزيلندا للجولف.
�أر�سلت من نيوزيلندا ،وكانت حتتوي على ملحوظة ِّ
جيم -يف � 14شباط/فرباير ُ ،2002قب�ض على ت�سعة �أ�شخا�ص �أجانب يف روما ا�شتُبه يف ت�آمرهم على الهجوم على
مبتفجرات من ال�ساينايد والبارود .و�ضبطت ال�سلطات  10كيلوغرامات من البارود و4.4
�سفارة الواليات املتحدة
ِّ
كيلوغرامات من مادة الفريو�ساينايد البوتا�سيوم ،التي ميكن �أن تطلق ،عند متا�سها بحم�ض قوي� ،أو عند ت�سخينها،
ُف�صل فيها عملية الهجوم .وكان �أربعة رجال ممن
ال�س ِّمية؛ ُ
وعرث على خريطة ت َّ
غاز ال�ساينايد الهيدروجيني ال�شديد ُّ
(ب)
قب�ض عليهم لهم روابط بتنظيم القاعدة.
 -1هل من �ش�أن �أحكام الوالية الق�ضائية من اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل �أن تُط َّبق على هذه احلاالت
الثالث؟
ُّ �  -2أي واحدة من اجلرائم املب َّينة يف املادة  2يف اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل من �ش�أنها �أن تُط َّبق على هذه
ال�سيناريوهات؟
(�أ)
Hamid Mohtadi and Antu Murshid, “A Global Chronology of Incidents of Chemical, Biological, Radioactive and
https://pantherfile.uwm.edu/mohtadi/www/A%20
Nuclear Attacks: 1950-2005”, July 7 2006, p. 11
Global%20Chronology%20of%20Incidents%20of%20Chemical%20Biological%20and%20Radionuclear%20Attacks.
doc.pdf
(ب)
Melinda Henneberger, “A Nation Challenged: Rome; Investigators Show that U.S. Embassy is Vulnerable”,
February 27, 2002; Eric Croddy, Matthew Osborne and Kimberly McCloud, “Chemical Terrorist Plot in Rome?”, James
http://cns.miis.edu/stories/020311.htm
Martin Center for Nonproliferation Studies

 .متاحة يف املوقع ال�شبكي:

.

 .متاحة يف املوقع ال�شبكي:

.

مبي �أعاله ،تقت�ضي الفقرة ( 3ج) من املادة  2من االتفاقية جترمي الت�ص ُّرف ال�سلوكي غري امل�شروع
وح�سبما هو نَّ
والعمدي ،والذي "ي�ساهم ب� ِّأي طريقة �أخرى يف قيام جمموعة من الأ�شخا�ص يعملون بق�صد م�شرتك ،بارتكاب جرمية
�أو �أكرث من اجلرائمَّ ."...ثم ُيق َّيد هذا احلظر الوا�سع النطاق باال�شرتاط ال�صريح ب�أن "تكون هذه امل�ساهمة متع َّمدة
و�أن جتري إ� َّما بهدف تعزيز الن�شاط الإجرامي العام �أو الغر�ض الإجرامي للمجموعة �أو مع العلم بن َّية املجموعة
ارتكاب اجلرمية �أو اجلرائم املعنية".
كما � َّأن اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل لها تقييد خطري ال�ش�أن؛ وذلك � َّأن املالحقة الق�ضائية ال تتوخَّ ى ما مل تتم
اجلرمية �أو ُي�ش َرع فيها؛ بل لن تكون املالحقة الق�ضائية ممكنة باال�ستناد �إىل �أدلة �إثباتية كا�سحة على وجود اتفاق
على ارتكاب هجوم بالقنابل ،مع �إثبات �شراء مك ِّونات جهاز �صاعق للتفجري وم�سامري ال�ستخدامها �شظايا متناثرة .مع
� َّأن من ال�صحيح �أي�ض ًا � َّأن االتفاقية ال متنع الدول من جترمي ذلك ال�سلوك ،ولن متنع من اللجوء �إىل التعاون الدويل
()10
يف تلك احلالة.
من النادر �أن يكون ب�إمكان ال�سلطات مراقبة و�ضع تعبوي مراقبة كلية بحيث ميكنها الت�أ ُّكد من حلظة التدخل بال�ضبط
حينما يكون املت�آمرون قد بد�أوا ال�شروع يف اجلرمية ،وبذلك يكونون قيد املالحقة الق�ضائية حينذاك ولكن قبل �إجناز
()10ينبغي الت�شديد على �أنَّ وفاء دولة ما بالتزاماتها مبوجب القرار  )2004( 1540من �ش�أنه �أن يخول لها ال�سلطة الالزمة للمالحقة
الق�ضائية لهذه الأن�شطة لأنه �سوف يكون لزام ًا عليها �أن حتظر على �أيِّ جهة غري تابعة لدولة "�صنع الأ�سلحة" الكيميائية � ...أو حيازتها �أو امتالكها
�أو تطويرها �أو نقلها �أو حتويلها �أو ا�ستعمالها ،وكذلك حماوالت االنخراط يف �أيٍّ من الأن�شطة الآنفة الذكر �أو ال�ضلوع ك�شريك فيها �أو امل�ساعدة على
القيام بها �أو متويلها .كما �أنَّ � َّأي دولة طرف يف اتفاقية حظر الأ�سلحة الكيميائية �سوف تكون ملزم ًة �أي�ض ًا بحظر �أيِّ جهة فاعلة غري تابعة لدولة من
"ا�ستحداث و�إنتاج واحتياز وتخزين الأ�سلحة الكيميائية واالحتفاظ بها �أو نقلها �أو ا�ستعمالها؛ �أو نقل الأ�سلحة الكيميائية ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة� ،إىل �أيٍّ كان؛ �أو ا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية؛ �أو م�ساعدة �أو ت�شجيع �أو حثِّ �أيٍّ كان ب�أيِّ طريقة على القيام ]ب�أيِّ ن�شاط من هذا القبيل[.
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تهب عا�صفة ممطرة
فعل العنف .فقد يحدث �أن يغيب �ضابط مراقبة ب�سبب مر�ض يل ُّم به �أو نتيجة حلادث مرور .وقد ُّ
تتعذَّر معها الر�ؤية الوا�ضحة .وقد ي�ؤ ِّدي انقطاع يف التيار الكهربائي �إىل تو ُّقف متابعة الأحداث بوا�سطة الو�سائل
ال�سمعية الب�صرية .و� َّإن العجز عن �ضمان ال�سيطرة على موقف ينذر بعواقب وخيمة قد يجرب ال�سلطات على احليلولة
مما ينال من القدرة على املالحقة الق�ضائية و�إقامة دعوى وامل�ضي يف
دون تنفيذ م�ؤامرات خطرية قبل بدء تنفيذها َّ
ً
ً
�إجراء حت ِّريات �س ِّرية .وعالوة على ذلك ف� َّإن � َّأي نظام يكفل تعاونا دول ًّيا على مكافحة الإرهاب لن يكون مر�ضيا ما دام
�شن هجوم قد يرتتَّب عليه تع ُّر�ض الع�شرات �أو املئات للموت .و�أخري ًا ف� َّإن ظاهرتي
ي�شرتط القانون عدم التدخُّ ل قبل �أن ُي َّ
التع�صب الديني و�إلقاء القنابل االنتحارية ال تف�سحا � َّأي جمال للت�أثري الرادع لعملية العدالة اجلنائية .ف�إذا ما �أريد احل ُّد
ُّ
تعي على ال�سلطات �أن تر ِّكز انتباهها على التدخُّ ل اال�ستباقي ( )proactiveيف مرحلة التخطيط
من العنف الإرهابي ،نَّ
()11
والتح�ضري".
يف عام � ،1975أُبلغ يف بع�ض الأنباء غري امل�ؤكَّدة التي ب َّثتها و�سائل �إعالم ب� َّأن جماعة �إرهابية غري معروفة �سرقت
حم�صن للذخرية تابع للواليات املتحدة يف �أملانيا ،التي
�أ�سطوانات قذائف حتتوي على غاز اخلردل من م�ستودع َّ
كانت تُ�س َّمى حينذاك جمهورية �أملانيا االحتادية .و�أ�شارت التقارير الإعالمية غري امل�ؤكَّدة ذاتها �إىل � َّأن تلك ال�سرقة
�أعقبتها تهديدات ب�إطالق الغاز �ضد �سكان مدينة �شتوتغارت ما مل تفرج حكومة جمهورية �أملانيا االحتادية عن �سجناء
�سيا�سيني�(.أ) ولو كانت تلك الأنباء �صحيحة ،فهل كان من �ش�أن العن�صر الدويل الذي ت�شرتط وجوده الفقرة ( 2ب)
ون�صه" :حني تكون
من املادة  6من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل �أن ُي�ستوفى بذلك احلكمُّ ،
اجلرمية قد ارتُكبت �ضد مرفق للحكومة �أو الدولة تابع لتلك الدولة باخلارج ،مبا يف ذلك ال�سفارات �أو غريها من
الأماكن الدبلوما�سية �أو القن�صلية التابعة لتلك الدولة"؟ وبافرتا�ض � َّأن امل�ستودع الع�سكري الأجنبي ينطبق على نعت
ُواجه يف تطبيق اتفاقية الهجمات الإرهابية
"مرفق للحكومة" ،ف� َّإن هذا ال�سيناريو ينطوي على مثال على ال�صعوبة التي ت َ
بالقنابل ب�سبب عدم كفاية الأدلة لإثبات � َّأن اجلماعة الإرهابية املعنية قد ارتُكبت فعل "و�ضع �أو �إطالق �أو تفجري جهاز
متفجر �ضد مكان مفتوح لال�ستخدام العام �أو مرفق تابع للدولة �أو احلكومة �أو �شبكة للنقل العام �أو مرفق بنية �أ�سا�سية"
ِّ
مبوجب الفقرة  1من املادة  2من االتفاقية.
(�أ)

Jenkins and Rubin, 1978. But see David Claridge, “The Baader-Meinhof Gang (1975)”, in Toxic Error:
Assessing Terrorist Use of Chemical and Biological Weapons, Jonathan B. Tucker, ed. (MIT Press, 2000) at pp. 95106

.

�  -2-4-3أحكام الوالية الق�ضائية
ُق�سم املادة  6من اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل �إىل
على منوال االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،ت َّ
فئتني من الأ�سباب التي يجوز �أن متا َر�س الوالية الق�ضائية بنا ًء عليها .فت�ستلزم الفقرة  1من املادة � 6أن متا َر�س الوالية
الق�ضائية على �أ�سا�س ال�صفة الإقليمية ،وت�سجيل ال�سفينة �أو الطائرة ،وجن�سية مرتكب اجلرمية .وت�شري الفقرة  2من
املادة � 6إىل خمتلف الأ�سباب التي يجوز للأطراف بنا ًء عليها اختيار ممار�سة الوالية الق�ضائية ،ومنها مث ًال جن�سية
ال�ضحية� ،أو املحاولة التي ت�ستهدف حمل تلك الدولة على القيام ب� ِّأي عمل من الأعمال �أو االمتناع عن القيام به.
وكذلك على نحو مماثل لالتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،ال تنطبق املادة  3من اتفاقية الهجمات الإرهابية
جلرم داخل دولة واحدة ،وكان امل َّدعى ارتكابه ا ُ
بالقنابل على اجلرائم غري العمدية� ،إذا ارتُكب ا ُ
جلرم وال�ضحايا من
رعايا تلك الدولة ،و�إذا عرث على امل َّدعى ارتكابه ا ُ
جلرم يف �إقليم تلك الدولة ،ومل تكن � ّأي دولة �أخرى متلك ،مبوجب
الفقرة � 1أو  2من املادة  6من االتفاقية ،الأ�سا�س الالزم ملمار�سة الوالية الق�ضائية .وال ت�سري هذه االتفاقية على �أن�شطة
القوات امل�س َّلحة خالل �صراع م�س َّلح لأنها تخ�ضع لقواعد منف�صلة واردة يف القانون الإن�ساين الدويل.
()11مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية فرع منع الإرهاب" ،منع الأفعال الإرهابية :ا�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية تط ِّبق معايري
حكم القانون يف تنفيذ �صكوك الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب" ،وثيقة عمل �صادرة عن دائرة امل�ساعدة التقنية ،فرع منع الإرهاب ،ال�صفحة
 .7من�شور متاح يف املوقع ال�شبكي.http://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Preventing_Terrorist_Acts/Arabic.pdf :
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 -3-4-3التعاون الدويل
أحكام امل�شار �إليها يف �صكوك قانونية دولية �أخرى ملكافحة
تك ِّرر املاد ُة  9من اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل ال َ
الإرهاب الكيميائي �أو البيولوجي �أو الإ�شعاعي �أو النووي ،وذلك باعتبار اجلرائم املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الهجمات
جرائم ت�ستوجب ت�سليم املجرم يف � ِّأي معاهدة لت�سليم املجرمني ،وب�إتاحة املجال لإمكانية الت�سليم
الإرهابية بالقنابل
َ
املخ�ص�ص الغر�ض ،ومبعاملة االتفاقية ك�أ�سا�س لت�سليم املجرمني يف حال عدم وجود معاهدة يف هذا ال�ش�أن ،وكذلك
َّ
احلد الذي تتعار�ض فيه تلك الأحكام مع
ب�إتاحة املجال لتعديل �أحكام معاهدات ت�سليم املجرمني النافذة ،وذلك �إىل ِّ
�أحكام هذه االتفاقية.
وعلى نحو مماثل ،تعالج املادة  11م�س�ألة اجلرمية ال�سيا�سية .ووفق ًا لذلك ،ال يجوز رف�ض طلب ب�ش�أن ت�سليم املجرمني
�أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة ي�ستند �إىل جرمية من�صو�ص عليها مبوجب اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل ،ملج َّرد
�أنه يتعلق بجرمية �سيا�سية �أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتُكبت بدوافع �سيا�سية.
تن�ص عليها اتفاقية الهجمات الإرهابية
 -1هل تفجري قنبلة تن�شر مواد م�ش َّعة ُي َع ُّد دائم ًا جرمية من اجلرائم التي ُّ
بالقنابل؟
املتفجر �أو غريه من الأجهزة املميتة"؟
 -2هل الت�شريعات الوطنية يف بلدك تع ِّرف "اجلهاز ِّ
 -3هل ث َّمة � ُّأي �أفعال من �ش�أنها �أن ُت َع َّد جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل
واالتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي كلتيهما مع ًا؟

  -5-3بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية
َّ
(اتفاقية عام )2005
ال�سمات الرئي�سية
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية (اتفاقية عام
  ِّ
تقدم اتفاقية عام  1988لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
ً
 1988لقمع الأعمال غري امل�شروعة) �إطارا قانون ًّيا دول ًّيا للتعاون الدويل فيما يتعلق بارتكاب �أعمال غري
موجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية .وت�شمل هذه الأعمال ،على �سبيل املثال ،اال�ستيالء على �سفن
م�شروعة َّ
متفجرة على
با�ستخدام القوة ،وممار�سة �أعمال عنف مع َّينة �ضد �أ�شخا�ص على منت �سفن ،وو�ضع �أجهزة ِّ
تدمر ال�سفينة �أو تلحق �ضرر ًا بها .وتُلزَ م الدول الأطراف فيها �إ َّما بت�سليم و�إ َّما مبحاكمة
رجح �أن ِّ
متنها ُي َّ
املوجهة
اجلناة املزعومني .وترد �أحكام مماثلة يف بروتوكول عام  1988املتعلق بقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
�ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري (بروتوكول عام .)1988
املوجهة �ضد �سالمة املالحة
الهدف الذي ترمي �إليه اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
البحرية (اتفاقية عام  )2005هو تعزيز اتفاقية عام  1988من �أجل توفري تدابري منا�سبة ملواجهة املخاطر
املتزايدة التي ي�ش ِّكلها الإرهاب الدويل بالن�سبة للمالحة البحرية.
 ت�شمل املعاهدات يف �إطار اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة �ضد �سالمة املالحة البحرية
تو�سيع ًا بعيد املدى لطائفة اجلرائم املتن ِّوعة ،مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ،ا�ستخدام �سفينة بطريقة
ت�س ِّبب وفاة �أو �إ�صابة فادحة �أو �ضرر ًا ج�سيم ًا� ،أو لنقل �إرهابيني من �أجل الإفالت من املالحقة اجلنائية،
�أو النقل البحري غري امل�أذون به لأ�سلحة الدمار ال�شامل.
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ِ
ت�ستحدث اتفاقي ُة عام  2005املذكورة �أحكام ًا ب�ش�أن الإجراءات التي ُت َّتبع يف اعتالء منت ال�سفن امل�شتبه
كما
ب�ضلوعها ب�أن�شطة �إرهابية.

املنافع
 �إنها االتفاقية الدولية الأوىل التي تُعنى ب�أنواع مع َّينة من الإرهاب يف البحر ،والنقل غري امل�شروع على
منت ال�سفن لأ�سلحة الدمار ال�شامل �أو املواد النووية �أو املواد امل�ش َّعة ،وما يت�صل بها من املعدات واملواد
والتكنولوجيات.

اخللفية
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية (اتفاقية عام  ،)1988والربوتوكول
اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري
امللحق بها املتعلق بقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
املوجهة �ضد �سالمة
(بروتوكول عام )1988؛ واعتماد بروتوكول اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
املالحة البحرية (اتفاقية عام .)2005
بعد اختطاف الباخرة �أكيله الورو( )12يف عام  ،1985أُ�ويل االعتبار �إىل احلاجة �إىل �صك قانوين دويل �إ�ضافي من
املوجهة �ضد ال�سفن وكذلك املن�صات الثابتة القائمة يف
�أجل معاجلة الأعمال غري امل�شروعة و�أفعال العنف الإرهابي َّ
اجلرف القاري.
ويف �آذار/مار�س  ،1988اعتمد م�ؤمت ٌر ُعقد يف روما اتفاقي َة قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام  1988وبروتوكولَ عام
 .1988وكان الغر�ض الرئي�سي من الأوىل �ضمان اتخاذ �إجراءات منا�سبة جتاه الأ�شخا�ص الذين يرتكبون �أعما ًال غري
م�شروعة �ضد ال�سفن .وت�شمل هذه الأعمال اال�ستيالء على ال�سفن بالقوة ،و�أفعال العنف �ضد الأ�شخا�ص على منت ال�سفن؛
تدمرها �أو تلحق �ضرر ًا بها .ويحتوي بروتوكول عام  1988على�أحكام مماثلة.
يرجح �أن ِّ
وو�ضع �أجهزة على منت �سفينة َّ
� َّإن ا�ستمرار عدم منعة النقل البحري يف مواجهة الهجمات الإرهابية يتب َّدى بجالء من خالل تفجري قنبلة يف �شباط/
فرباير  2004على منت ال�سفينة الع َّبارة �سوبرفريي � .14إذ بعد �أن �أبحرت الع َّبارة من خليج مانيال عرب درب مائي
حملي ،انفجرت فيها قنبلة كانت خم َّب�أة يف جهاز تلفزيون .وقد توفيِّ من جراء االنفجار مائة و�ستة ع�شر �شخ�ص ًا من
مما �أ�سفر عن احرتاق ال�سفينة وغرقها.
البحارة الذين كانوا على متنهاَّ ،
بني قرابة ت�سعمائة من الركاب و�أفراد طاقم َّ
وقد ا َّدعى امل�س�ؤولية عن ذلك االعتداء جماعة �أبو �س َّياف االنف�صاليةَّ .ثم بعد ا�ستخدام طائرات م�ستوىل عليها على
نحو غري م�شروع ك�أ�سلحة ارتطامية وحارقة يف الهجمات الإرهابية يف �أيلول �سبتمرب  ،2001وكذلك ا�ستخدام باخرة
باملتفجرات ملهاجمة ال�سفينة ناقلة النفط ليمبورغ يف عام � ،2002أع َّدت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية
م�شحونة
ِّ
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية
الدولية م�شاري َع تعديالت على اتفاقية عام  1988لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
وبروتوكولها اخلا�ص باملن�صات الثابتة �أي�ض ًا؛ وقد اعتُمدت تعديالت ال�صكني كليهما يف ت�شرين الأول�/أكتوبر 2005
خالل م�ؤمتر دبلوما�سي ب�ش�أن تنقيح معاهدات قمع الأعمال غري امل�شروعة.
ملحوظة :وفق ًا للمادة  15من الربوتوكول املعتمد يف عام  ،2005ينبغي قراءة الربوتوكول وتف�سريه فيما بني الدول
الأطراف باعتباره �ص ًّكا واحد ًا مع اتفاقية عام  1988لقمع الأعمال غري امل�شروعة .وتُ�س َّمى �أحكام عام  2005اجلديدة
املوجهة �ضد �سالمة املالحة
هي واملواد املنقَّحة من اتفاقية عام " 1988اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
()13
البحرية (اتفاقية عام ".)2005
(ِّ )12
لالطالع على معلومات عن اختطاف ال�سفينة الطوافة ال�سياحية �أكيله الورو والأحداث الالحقة ،انظر املن�شور ال�صادر عن مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية بعنوان منهاج للتدريب القانوين على مكافحة الإرهاب ،النميطة  ،5اجلرائم الإرهابية املتعلقة بالنقل (الطريان
املدين والنقل البحري) ،الق�سم https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Transport/13-89032_ :2-3
.Ebook_from_DM_9-9-2014.pdf
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غري
امل�شروعة
غري
أعمال
ل
ا
لقمع
2005
عام
()13بد أ� �سريان ك ّل من اتفاقية
َّ
املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري يف  28متوز/يوليه .2010
امل�شروعة ّ
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وهذان ال�صكان ال�صادران عام  2005عن املنظمة البحرية الدولية يتناوالن جرائم جديدة فيما يتعلق بالأ�سلحة
البيولوجية والكيميائية والنووية ) (BCNواملواد النووية وغريها من املواد امل�ش َّعة ،مل تكن مدرجة يف �صكوك قانونية
بحرية �سابقة .وهما �أي�ض ًا ال�صكان الأ َّوالن اللذان ُيطبقَّان على املعدات واملواد والتكنولوجيات ذات ال�صلة بت�صميم
�أو �صنع �أو �إي�صال �أ�سلحة الدمار ال�شامل )14(.ولذلك فهما �أول �صكني قانونيني دوليني يتناوالن منع وقمع الإرهاب
الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي ) (CBRNفيما يتعلق باملالحة البحرية .وهذه النميطة تر ِّكز على اجلوانب
من هذين ال�صكني ذات ال�صلة بالإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنوويِّ .
لالطالع على حتليل تف�صيلي
لهذين ال�صكنيُ ،يرجى الرجوع �إىل منهاج التدريب القانوين على مكافحة الإرهاب ،النميطة  ،5اجلرائم الإرهابية
باملخدرات واجلرمية.
املتعلقة بالنقل (الطريان املدين والنقل البحري) ،من �إعداد مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ

املوجهة �ضد
املو�سع التفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
  -1-5-3الغر�ض اال�سرتاتيجي َّ
�سالمة املالحة البحرية
املوجهة �ضد �سالمة املالحة
باملقارنة مبعاهدة عام  ،1988ف� َّإن اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
تن�ص �أي�ض ًا على تدابري
تو�سع على نحو بينِّ الغر�ض اال�سرتاتيجي املتوخَّ ى منها .وهي ُّ
البحرية (اتفاقية عام ِّ )2005
�إنفاذ عملية ترمي �إىل تنفيذ ذلك الغر�ض ،مبا يف ذلك �إجراءات ُت َّتبع ب�ش�أن اعتالء منت ال�سفن (املادة  8مك َّرر ًا).
وكما �س ُيبينَّ فيما يلي ،ت�ستم ُّد اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة مفاهيمها من ال�صكوك ذات ال�صلة ب�أمن
النقل ال�سابقة عليها ،وكذلك �أي�ض ًا من مفاهيم عدم انت�شار الأ�سلحة امل�ض َّمنة يف ُ�صلب املعاهدات التي تُعنى بالأ�سلحة
أحكام اجلرائم الإ�ضافية
البيولوجية والكيميائية والنووية .وهذه املفاهيم امل�شار �إليها هي وقائية بطبيعتها .وتقت�ضي � ُ
التي ا�ستحدثتها اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة املعاقبة على ت�صرفات �سلوكية من قبيل نقل الأ�سلحة
احلد من �إمكانية ا�ستعمال ال�صنف
البيولوجية والكيميائية والنووية على منت ال�سفن يف حاالت مع َّينة ،وذلك بغية ِّ
املنقول من �أجل القيام بعمل �إرهابي .وعالوة على ذلك ،ق َّدمت اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة �آليات
تف�صيلية للتعاون والإنفاذ ،وخ�صو�ص ًا فيما يت�صل بالتفتي�ش واعتالء ال�سفن ،م�ص َّممة بغية تنفيذ هذا الغر�ض الوقائي.
هذا النهج اال�ستباقي �إىل الفعل هو على اتِّ�ساق مع االبتكار الوارد يف �صكوك دولية ذات �صلة بالإرهاب ،والذي
احلد من وقوع �أعمال الإرهاب
ا�ستحدثته االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب� .إذ � َّإن تلك االتفاقية ت�سعى �إىل ِّ
ال ُعنفي ،وذلك بتجرمي الأفعال غري القائمة على العنف والرامية �إىل تقدمي املوارد املالية وجمع الأموال املق�صود
احلد من توفُّر الأ�سلحة
�أو املعلوم �أن تُ�ستخدم لأغرا�ض �إرهابية .وعلى نحو مماثل ،ي�سعى بروتوكول عام � 2005إىل ِّ
البيولوجية والكيميائية والنووية للإرهابيني وللجهات الفاعلة من غري الدول ،وكذلك من خماطر ا�ستعمالها يف نهاية
املطاف .ويفعل الربتوكول ذلك بتجرمي النقل على نحو غري م�شروع وعن عمد لهذه الأ�سلحة ول ِّأي معدات �أو مواد
�أو براجميات �أو التكنولوجيا ذات ال�صلة بها التي ت�سهم بقدر كبري يف ت�صميم الأ�سلحة البيولوجية �أو الكيميائية �أو
النووية �أو يف �صنعها �أو �إي�صالها ،وكذلك بو�ضع �إجراءات ُت َّتبع ب�ش�أن الردع والإنفاذ من خالل التعاون.

  -2-5-3العالقة بني اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة وال�صكوك اخلا�صة
بعدم االنت�شار
وتو�ضح الفقرة
متعددة الأطراف حتظى بالقبول الوا�سع النطاقِّ .
تتناول الفقرة  3من املادة  2مك َّرر ًا ثالث معاهدات ِّ
مي�س بحقوق الدول
�أنه لي�س يف اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية ما ُّ
الأطراف يف تلك ال�صكوك والتزاماتها وم�س�ؤولياتها املن�صو�ص عليها يف تلك ال�صكوك .وتلك ال�صكوك هي:
()14هذا يوائم بني اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة والقرار  ،)2004( 1540الذي يع ِّرف ،لأغرا�ض القرار" ،ما يت�صل بها
من مواد" ب�أنها تعني" :املواد واملعدات والتكنولوجيا امل�شمولة باملعاهدات والرتتيبات املتعددة الأطراف ذات ال�صلة� ،أو املدرجة يف قوائم الرقابة
الوطنية ،التي ميكن ا�ستعمالها من �أجل ت�صميم الأ�سلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وو�سائل �إي�صالها� ،أو من �أجل ا�ستحداثها �أو �إنتاجها �أو
ا�ستعمالها" .ويقت�ضي تنفيذ اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة من الدول القيام باخلطوات امل�شمولة بالقرار �أي�ض ًا ،ومنها على �سبيل
املثال و�ضع �ضوابط رقابة حدودية ف َّعالة وموا�صلة العمل بها ،ووجود �ضوابط رقابية وطنية ف َّعالة لت�صدير هذه الأ�صناف و�شحنها العابر.

 -3ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي

 معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية لعام ( 1968معاهدة عدم االنت�شار) .بد�أ نفاذ هذه املعاهدة يف
عام .1970
 اتفاقية حظر وا�ستحداث و�إنتاج وتخزين الأ�سلحة البكرتيولوجية (البيولوجية) والتك�سينية وتدمري تلك
الأ�سلحة .بد�أ نفاذ هذه االتفاقية يف عام .1973
 اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة .بد�أ نفاذ هذه
االتفاقية يف عام .1997
املتعددة الأطراف على وجه التحديد هو �أنها تفر�ض التزامات
و�أحد الأ�سباب الداعية �إىل ذكر هذه ال�صكوك الثالثة ِّ
تتعلق بانت�شار الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية والنووية ،وذلك على التمام مثل اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال
غري امل�شروعة.

�  -3-5-3سياق اجلهود الرامية �إىل مراقبة الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية والنووية �أثناء و�ضع
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية
اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية (اتفاقية عام )2005
اعتُمدت اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
يف وقت كانت فيه مراقبة الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية والنووية مو�ضو َع انتباه جمل�س الأمن وع َّدة م�ؤمترات
للت�صدي ملخاطر ا�ستعمال الإرهابيني الأ�سلحة البيولوجية
دبلوما�سية .وقد اتخذ جمل�س الأمن عدد ًا من التدابري
ِّ
والكيميائية والنووية ،مبا يف ذلك اعتماد القرار .)2004( 1540
تو�سع نطاق اتفاقية قمع الأعمال
ويت�ضح ،على خلفية االن�شغال هذه وكذلك م�سار الن�شاط الدبلوما�سي يف هذا ال�صددُّ ،
غري امل�شروعة لعام  1988من ٍّ
خ�صي�ص ًا حلماية النقل البحري �إىل اتفاقية عام  ،2005التي هي عبارة عن
�صك ُم َع ٍّد ِّ
اتفاق مزدوج الغر�ض يت�ض َّمن الهدف الإ�ضافي اخلا�ص بردع انت�شار الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية والنووية ب�أيدي
التو�سع يتك َّون من ا�ستحداث �أحكام ب�ش�أن
جهات نا�شطة من غري الدول (غري تابعة لدول) .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن هذا ُّ
جرائم جنائية بخ�صو�ص النقل غري امل�شروع للأ�سلحة البيولوجية والكيميائية ،والنووية واملواد امل�ش َّعة وما يت�صل به
الن�ص على �ضوابط رقابية ي�ستدعيها القرار  1540ال�صادر عن جمل�س
من جرائم �أخرى فح�سب ،بل يت�ض َّمن �أي�ض ًا َّ
الأمن ،مع قواعد و�ضمانات العتالء ال�سفن وعمليات البحث والتفتي�ش يف البحر ،وكذلك جميع االلتزامات الأخرى
التي يقت�ضيها القرار  ،1540ح�سبما ذكر �أعاله.
وتن�ص اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة على عدد من الإ�ضافات الهامة الداللة للأفعال املج ّرمة يف املادة
ُّ
 3من اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املعتمدة عام  .1988وقد َع َّدلت اتفاقي ُة عام  2005املاد َة  3من اتفاقية عام
 1988ب�إزالة و�سائل �أخرى للم�شاركة يف جرمية ،حيث ُنقلت �إىل املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا اجلديدة ،ف ُنقِّحت جرمية التهديد
تن�ص على ما يلي:
التي كانت �سابق ًا الفقرة الفرعية ( 2ج) من اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام  ،1988لكي َّ
ُ -2يعترب � ُّأي �شخ�ص مرتكب ًا ُ
جلرم �أي�ض ًا �إذا ما قام ذلك ال�شخ�ص بالتهديد ،امل�شروط �أو غري امل�شروط
ين�ص عليه القانون الوطني ،بهدف �إجبار � ِّأي �شخ�ص حقيقي �أو اعتباري على القيام بعمل ما �أو االمتناع
طبق ًا ملا ُّ
عن القيام به ،الرتكاب � ٍّأي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرات ( 1ب) و(ج) و(ﻫ)� ،إذا كان من �ش�أن هذا
التهديد �أن يع ِّر�ض للخطر املالحة الآمنة لل�سفينة املعنية.
واجلرائم الأخرى التي ا�ستحدثتها اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة من خالل �إ�ضافة املواد  3مك َّرر ًا
توجه ًا ا�سرتاتيج ًّيا جديد ًا متام ًا مل يكن يف ال�سابق موجود ًا يف �صكوك مكافحة
و 3مك َّرر ًا ثاني ًا و 3مك َّرر ًا ثالث ًا تنفِّذ ُّ
الإرهاب ذي ال�صلة باملالحة اجلوية واملالحة البحرية .فاملادة  3مك َّرر ًا جت ّرم �أفعاال تنطوي على ا�ستعمال �أ�سلحة
بيولوجية وكيميائية ونووية �ضد �سفينة� ،أو �إطالقها من �سفينة ،وكذلك ا�ستعمال �سفينة لإزهاق �أرواح �أو الت�س ُّبب
ب�إ�صابات فادحة �أو �أ�ضرار ج�سيمة ،ونقل �أ�سلحة بيولوجية �أو كيميائية �أو نووية وما يت�صل بها من مواد .واملادة 3
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مك َّرر ًا ثاني ًا ت�ستحدث جرمية النقل ،واملادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا جتمع يف فئات خمتلف الو�سائل التي ميكن بوا�سطتها ارتكاب
جرمية ما ،غري ارتكابها على يد جان �شخ�ص ًّيا يقوم هو بالفعل املحظور.
والرتكيز اال�سرتاتيجي يف املادة  3مك َّرر ًا من اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة هو خروج هام الداللة
عن �إطار ال�صكوك ال�سابقة ذات ال�صلة بالنقل .فقد ا�ستُحدث عدد من اجلرائم يف املادة  3مك َّرر ًا� ،أربع منها ت�ستلزم
وجود ق�صد �إرهابي حم َّدد ،تق ِّرره افتتاحية الفقرة الأوىل من املادة ومن الفقرة الفرعية (�أ):
َ -1يرتكب جرمي ًة مبفهوم هذه االتفاقية ك ُّل من يقوم على نحو غري م�شروع وعن عمد بفعل:
(�أ) يكون الغر�ض منه ،ب�سبب طبيعته �أو �سياقه ترويع �سكان �أو �إجبار حكومة �أو منظمة دولية على
القيام بعمل �أو االمتناع عن القيام به...
والأفعال املح َّددة املجر َّمة من َّثم ترد يف �أربع فقرات فرعية مرقَّمة ‘ ’1و‘ ’2و‘ ’3و‘� ’4ضمن الفقرة الفرعية �( 1أ).
موجهة ،يف املقام الأول ولكن لي�س ح�صر ًا ،نحو الت�ص ُّرف ال�سلوكي الذي
واجلرائم الواردة يف الفقرة الفرعية �( 1أ) َّ
من�صة �أ�سلحة �أو نظام �إطالق و�إي�صال؛ و�ستُدر�س يف تعاقبها ال�سياقي.
ينطوي على ا�ستخدام �سفينة ك�سالح �أو َّ

الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ’1من املادة  3مك َّرراً ،الهجمات من �سفينة �أو �ضد �سفينة
مما هو مبينَّ يف افتتاحية
جت ِّرم الفقر ُة الفرعية �( 1أ) ‘ ’1ك َّل من يقوم ،بق�صد ولغر�ض ُي�شرتط وجودهما م�سبق ًاَّ ،
الفقرة �( 1أ) ،مبا يلي:
متفجرة �أو م�ش َّعة� ،أو �أ�سلحة بيولوجية �أو كيميائية �أو نووية� ،ضد
(�أ) ‘   ’1ا�ستخدام � ِّأي مواد ِّ
رجح �أن ت�س ِّبب الوفاة �أو �إ�صابة
�سفينة �أو على متنها �أو �إنزالها منها ،بطريقة تُ�س ِّبب �أو ُي َّ
ج�سيمة �أو �ضرر ًا بالغ ًا؛
املرحلة �إىل اتفاقية عام  ،2005يف املادة ،3
والأحكام الواردة يف اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام َّ ،1988
الفقرتني الفرعيتني ( 1ج) و( 1د) منها ،جت ِّرم الأفعال املتعلقة بتدمري �سفينة �أو �إحلاق �ضرر بها �أو مبا حتمله على
مما يحتمل �أن ي�س ِّبب تدمريها �أو �إحلاق �ضرر بها �إذا ما تع َّر�ضت
متنها� ،أو و�ضع جهاز �أو مادة على منت �سفينةَّ ،
�سالمة مالحتها للخطر من ج َّراء ذلك .كما جت ِّرم حتديد ًا الفقر ُة الفرعية �( 1أ) من املادة  3مك َّرر ًا اجلديدة من
متفجرة �أو م�ش َّعة �أو �سالح كيميائي �أو نووي ،من �سفينة
اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة
ا�ستخدام مادة ِّ
َ
()15
�أو �ضدها �أو ت�صريفها من �سفينة ،بطريقة ت�س ِّبب �أو يحتمل �أن ت�س ِّبب وفيات �أو �إ�صابات فادحة �أو �أ�ضرار ًا ج�سيمة.
املرحل �إىل فقرات
علم ًا ب� َّأن هذه ال�صيغة من التجرمي الواردة يف املادة  3مك َّرر ًا اجلديدة ال تت�ض َّمن اال�شرتاط َّ
فرعية �أخرى من املادة  3من اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة ب� َّأن التدمري �أو ال�ضرر يجب �أن يع ِّر�ضا
يحدد �أدنى م�ستوى
للخطر �سالمة مالحة ال�سفينة .وهذا العن�صر اخلا�ص بتعري�ض �سالمة مالحة ال�سفينة للخطر ِّ
()16
من الإ�ضرار املحتملة ،من �أجل ت�سويغ تطبيق اتفاقية دولية.
()15الإ�شارات �إىل الأ�سلحة واملواد البيولوجية والكيميائية والنووية ترد يف عدد من الفقرات الفرعية يف املادة  3مك َّرر ًا ،و�ستُناق�ش هذه
امل�صطلحات التقنية بعد هذا الو�صف التمهيدي للأفعال اجلديدة املج َّرمة يف الفقرتني الفرعيتني �( 1أ) و( 1ب) من املادة  3مك َّرر ًا.
()16على �سبيل املثال ،اعتُمدت اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام  1988ردًّا على اختطاف ال�سفينة �أكيله الورو وجرمية القتل التي
ق�صدية عامة وال
ارتكبها الإرهابيون على متنها؛ ولكن على العك�س من املادة  3مك َّرر ًاُ ،ت َع ُّد اجلرائم كلها الواردة يف الفقرة  1من املادة  3جرائم ْ
ت�ستلزم وجود ق�صد �إرهابي حمدَّد لإجبار �أو تخويف حكومة �أو جماعة �سكانية .وباجتناب احتمال تطبيق االتفاقية على ر َّكاب غري من�ضبطني على
يدمرون م�صابيح مرف�أ ،ف�إنَّ عن�صر "�سالمة املالحة" (املالحة الآمنة) ي�ضمن
منت �سفينة �سياحية يخ ِّربون رده ًة للرتفيه� ،أو على جاحمني خم ِّربني ِّ
عدم تطبيق اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة يف ظروف غري منا�سبة تنعدم فيها درجة اخلطورة اجل�سيمة املنا�سبة .ومن َّثم ف�إنَّ املادة  3مك َّرر ًا
تخف�ض عتبة حدِّ الإ�ضرار ،ولكنها تُربز عن�صر الن َّية الإجرامية ب�إدخالها عن�صر الق�صد والغر�ض امل�شرتط وجودهما م�سبق ًا املذكور يف افتتاحية
الفقرة �( 1أ).
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ولكن تُط َّبق الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ’4على � ِّأي �شخ�ص يقوم مبا يلي:
ين�ص عليه القانون الوطني ،بارتكاب جرمية من
(�أ) ‘ ’4التهديد ،امل�شروط �أو غري امل�شروط ،طبق ًا ملا ُّ
اجلرائم املب َّينة يف الفقرة الفرعية (�أ).
كما ُر ِّحلت جرمية تهديد �أخرى من اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام  ،1988حيث ترد يف الفقرة  2من املادة  3من
اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة .وعلى غرار الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘ ،’1ال تت�ض َّمن الفقرة الفرعية �( 1أ) ‘’4
اال�شرتاط القدمي اخلا�ص بالتهديد ،الذي يقت�ضي �أن "يحتمل �أن يع ِّر�ض للخطر املالح َة الآمنة لل�سفينة".
وينبغي �أن يالحظ � َّأن الق�صد املح َّدد الذي تق ِّرره افتتاحية الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة  1من املادة  3مك َّرر ًا قد يكون
�إ َّما لرتويع جماعة �سكانية و�إ َّما من �أجل "�إجبار حكومة �أو منظمة دولية على القيام بعمل ما �أو االمتناع عن القيام به".

الفقرات الفرعية من ( 1ب) ‘� ’1إىل ‘ ’4من املادة  3مك َّرراً ،نقل مواد خطرة مه َّي�أة بق�صد الرتويع �أو
الإجبار� ،أو �أ�سلحة بيولوجية �أو كيميائية �أو نووية� ،أو مواد مه َّي�أة بق�صد القيام بن�شاط ذي �صلة باملجال
النووي ،من دون التق ُّيد ب�ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية� ،أو ال�ستعمالها يف �سالح بيولوجي �أو
كيميائي �أو نووي
تتناول الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  3مك َّرر ًا من اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة حاالت نقل مواد
مع َّينة على منت �سفينة .وال ب َّد من قراءة الفقرة الفرعية املذكورة مع النظر �إىل احلالة الذهنية النف�سية التي ت�شرتط
ب�ش�أنها افتتاحية الفقرة  1من املادة  3مك َّرر ًا ،ب�أن يقوم ال�شخ�ص املعني بفعل "على نحو غري م�شروع وعن عمد" .غري
� َّأن اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية ( 1ب) ال تت�ض َّمن عموم ًا عن�صر ًا �إجرام ًّيا يقت�ضي �أن يكون الغر�ض من
الفعل ،من حيث طبيعته �أو �سياقه ،ترويع جماعة �سكانية �أو �إرغام حكومة �أو منظمة دولية على القيام بعمل �أو االمتناع
عن القيام به؛ وهو العن�صر املوجود يف الفقرات الفرعية من �( 1أ) ‘� ’1إىل ‘ ’4من املادة  3مك َّرر ًا ،والفقرة الفرعية
( 1ب) ‘ ’1منها� .أ َّما بقية اجلرائم الواردة ذكرها يف الفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  3مك َّرر ًا فهي تتم َّيز بد ًال من
بعن�صري العلم والن َّية اللذين يختلفان بني اجلرائم
ذلك
امل�ستحدثة يف الفقرات الفرعية من ( 1ب) ‘� ’1إىل ‘،’4
َ
ْ
التي تنطبق كلها على ال�شخ�ص املعني الذي ينقل على منت �سفينة:
تهدد بالت�س ُّبب يف الوفاة� ،أو يف
متفجرة �أو م�ش َّعة ،مع العلم � َّأن املق�صود منها �أن ت�س ِّبب� ،أو ِّ
(ب) ‘ّ �  ’1أي مواد ِّ
الإ�صابة ب�أ�ضرار بدنية �أو مادية ج�سيمة ،ب�شرط �أو من دون �شرط ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف القانون الوطني ،من
�أجل تخويف جماعة �سكانية �أو �إرغام حكومة �أو منظمة دولية على القيام بعمل �أو االمتناع عن القيام به.
البحارة �إدراج غر�ض �إجرامي حم َّدد كعن�صر من عنا�صر اجلرمية
وقد اقت�ضت ممار�سات ال�صناعة البحرية والأفراد َّ
نواح �أخرى ا�ستعمالها
متفجرات �أو مواد م�ش َّعة قد يكون مق�صود ًا منها من ٍ
يف الفقرة الفرعية ( 1ب) ‘ ،’1هو نقل ِّ
لأغرا�ض م�شروعة.
وجت ِّرم الفقرة الفرعية ( 1ب) ‘ ’2نقل �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي:
(ب) ‘ّ �  ’2أي �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي ،مع العلم ب�أنه �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي ،بح�سب
تعريفه الوارد يف املادة 1؛
وح�سبما ميكن �أن ُيرى ،ف� َّإن نقل �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي على منت �سفينة ،مع العلم ب� َّأن ال�شيء املنقول هو
�سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي ،هو فعل جت ّرمه اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة.
وتن�ص الفقرة الفرعية ( 1ب) ‘ ’3على �أنه َيرتكب جرمي ًة ،مبفهوم هذه االتفاقية ،ك ُّل �شخ�ص ينقل ،على نحو غري
ُّ
م�شروع وعن عمد ،على منت �سفينة:
خ�صي�ص ًا �أو
(ب) ‘ ’3مواد خام (م�صدرية) �أو مواد خا�صة قابلة لالن�شطار �أو معدات �أو مواد م�ص َّممة ِّ
خ�صي�ص ًا ملعاجلة �أو ا�ستخدام �أو �إنتاج مواد خا�صة قابلة لالن�شطار ،مع العلم � َّأن املق�صود منها ا�ستعمالها يف
مع َّدة ِّ
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ن�شاط تفجري نووي� ،أو � ِّأي ن�شاط نووي �آخر غري خا�ضع لل�ضمانات مبوجب اتفاق �ضمانات الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ال�شامل؛
وتن�ص الفقرة الفرعية ( 1ب) ‘ ’4من املادة  3مك َّرر ًا على �أنه َيرتكب جرمي ًة ،مبفهوم هذه االتفاقية ،ك ُّل �شخ�ص
ُّ
ينقل ،على نحو غري م�شروع وعن عمد ،على منت �سفينة:
‘ّ � ’4أي معدات �أو مواد �أو براجميات �أو تكنولوجيا ذات �صلة ت�ساهم بقدر كبري يف ت�صميم �أو ت�صنيع �أو �إطالق
�سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي ،بق�صد ا�ستعماله لغر�ض من هذا القبيل.

درا�سة حالة :ق�ضية ال�سفينة بي بي �سي ت�شاينا
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2003غادرت �سفينة ،تُ�س َّمى بي بي �سي ت�شاينا ،مينا ًء يف ال�شرق الأو�سط وعلى متنها حمولة
�شحن من �أنابيب الطرد املركزي امل�ص َّممة ال�ستعمالها يف تخ�صيب (�إثراء) اليورانيوم .وكانت الأنابيب قد ُ�صنعت يف
جنوب �شرقي �آ�سيا ُ
و�شحنت �إىل ذلك امليناء يف ال�شرق الأو�سط ،حيث ُ�س ِّجلت باعتبارها �آالت م�ستعملة .وكانت دوائر
ا�ستخبارات غربية على علم بال�شحنة؛ وطلبت احلكومة الأملانية �إىل مالك ال�سفينة الأملاين �أن ي�سمح بتفتي�ش حمولة
موجهة �إىل
�شحنة ال�سفينة .ور�ست ال�سفينة يف مرف أ� تارانتو يف �إيطاليا ،حيث ُعرث على الطاردات املركزية التي كانت َّ
بلد �شمال �أفريقي .وقد ُو�صف ذلك االكت�شاف ب�أنه كان �إ�سهام ًا يف اتخاذ ذلك البلد قراره الحق ًا بتفكيك برنامج
(�أ)
الأ�سلحة النووية الذي كان ي�ضطلع به.
ويف عام  ،2003وبعد حدوث عملية االعرتا�ض الوارد و�صفها �أعاله� ،أعلن بلد الوجهة املق�صودة قراره ب�ش�أن "�إلغاء ...
املواد واملعدات والربامج التي أ� َّدت �إىل �إنتاج �أ�سلحة حمظورة دول ًّيا" .ثم يف عام � ،2004أ�صدرت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية تقرير ًا عن زيارتها التفتي�شية التي قامت بها يف كانون الثاين/يناير � 2004إىل ذلك البلد .وت�ض َّمن التقرير
و�صف ًا للوثائق التي اعرتف بلد الوجهة املق�صودة ب�أنه كان يتلقَّاها من م�صدر �أجنبي فيما يتعلق بت�صميم وت�صنيع
�أ�سلحة نووية ،مبا يف ذلك جمموعة من الر�سوم الهند�سية املتعلقة مبك ِّونات الأ�سلحة النووية ،ومذكرات ،خطية وغريها،
تتعلق بت�صنيع مك ِّونات الأ�سلحة .وت�ض َّمن التقرير �أي�ض ًا و�صف ًا للمواد واملعدات امل�ستعملة يف تخ�صيب اليورانيوم ،مبا
يف ذلك مرفق حتويل منوذجي كبري احلجم م�صنع يف �شكل وحدات طرد مركزي تعاقبية ،ومعدات م�ستوردة من �أجل
م�شغل �آالت ال�ضبط الدقيق .ولو � َّأن �أ ًّيا من هذه الأ�صناف ُنقلت بق�صد ا�ستعمالها للإ�سهام يف ت�صميم �سالح نووي
لكانت اندرجت يف نطاق اجلرمية املن�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية ( 1ب)‘ .’4وعلى نحو مماثل ،لو كانت املعدات
ال�س ِّمية والوحدات
املختربية ومواد ومرافق �إزالة التل ُّوث الإ�شعاعي واملواد اخلام الالزمة ملعاجلة التك�سينات واملواد ُّ
ال�صناعية واملوا�صفات واملفردات املماثلة الالزمة لت�صميم �أو �صنع �أو �إطالق الأ�سلحة البيولوجية ُنقلت مع وجود
الق�صد الالزم لكانت اندرجت يف نطاق اجلرمية املن�صو�ص عليها يف الفقرة املذكورة.
(�أ)
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املادة  3مك َّرراً ثانياً من اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة ،وجرمية نقل �شخ�ص من �أجل
م�ساعدته على الإفالت من املالحقة الق�ضائية
تن�ص املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا على ما يلي:
ُّ
َيرتكب ُجرم ًا ،مبفهوم هذه االتفاقيةُّ � ،أي �شخ�ص �إذا ما قام ب�صورة غري م�شروعة وعن عمد ،بنقل �شخ�ص �آخر
على منت �سفينة بالرغم من �أنه يعلم � َّأن ذلك ال�شخ�ص ارتَكب فع ًال ي�ش ِّكل ُجرم ًا من�صو�ص ًا عليه يف املادة � 3أو
تن�ص عليه � ُّأي معاهدة مذكورة يف املرفق ،ويعتزم م�ساعدة ذلك
املادة  3مك َّرر ًا �أو املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا �أو ُجرم ًا ُّ
ال�شخ�ص على الإفالت من املقا�ضاة اجلنائية.
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املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية
�أ َّما املعاهدات املذكورة يف مرفق اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
(اتفاقية عام  )2005فهي ت�سعة �صكوك ذات �صلة بالإرهاب� ،أي :اتفاقية الهاي؛ واتفاقية مونرتيال؛ واتفاقية
منع وقمع اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص املتمتِّعني بحماية دولية ،مبن فيهم املوظفون الدبلوما�سيون ()1973؛
واالتفاقية الدولية ملناه�ضة �أخذ الرهائن ()1979؛ واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ()1979؛ وبروتوكول
املطارات ()1988؛ وبرتوكول املن�صات الثابتة؛ االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ()1997؛
واالتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب (.)1999
وقد يبدو حظر نقل �شخ�ص فا ٍّر مل�ساعدة ذلك ال�شخ�ص على الإفالت من املالحقة الق�ضائية اجلنائية حكم ًا م�ستج ًّدا
يف ٍّ
�صك م�ص َّمم حلماية النقل البحري من �أ�ضرار خمتلفة ،ولإحباط انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل �أي�ض ًا .ولكن
قد يكون من املفيد النظر �إىل هذا احلكم يف �سياق تدابري �أخرى يجري اتخاذها من �أجل تقييد حركة الإرهابيني
و�ضمان اعتقالهم.
علم ًا ب� َّأن ال�صيغة اللغوية املح َّددة التي بينَّ فيها بجالء جمل�س الأمن داعي قلقه ب�ش�أن حراك الإرهابيني ميكن ِّ
االطالع
عليها يف الفقرات التالية من قراره  ،1373التي ق َّرر فيها جمل�س الأمن ،مت�ص ِّرف ًا مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق
الأمم املتحدةَّ � ،أن على جميع الدول:
(ج) عدم توفري املالذ الآمن ملن مي ِّولون الأعمال الإرهابية �أو يد ِّبرونها �أو يدعمونها �أو يرتكبونها؛
(ﻫ) كفالة تقدمي � ِّأي �شخ�ص ي�شارك يف متويل �أعمال �إرهابية �أو تدبريها �أو الإعداد لها �أو ارتكابها �أو دعمها
�إىل العدالة؛
(ز) منع حت ُّركات الإرهابيني �أو اجلماعات الإرهابية عن طريق فر�ض �ضوابط ف َّعالة على احلدود وعلى
�إ�صدار �أوراق �إثبات الهوية ووثائق ال�سفر وباتخاذ تدابري ملنع تزوير وتزييف �أوراق �إثبات الهوية ووثائق ال�سفر �أو
انتحال �شخ�صية حامليها.
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يطلب القرار  ،1373يف الفقرة  3منه من جميع الدول:
(�أ) التما�س �سبل تبادل املعلومات العملية والتعجيل بها وبخا�صة ما يتعلق منها ب�أعمال �أو حت ُّركات
احل�سا�سة؛
الإرهابيني �أو ال�شبكات الإرهابية؛ وبوثائق ال�سفر املز َّورة �أو املز َّيفة واالجتار بالأ�سلحة �أو ِّ
املتفجرات �أو املواد َّ
وبا�ستخدام اجلماعات الإرهابية لتكنولوجيا االت�صاالت؛ وبالتهديد الذي ي�ش ِّكله امتالك اجلماعات الإرهابية لأ�سلحة
الدمار ال�شامل.

املادة  3مك َّرراً ثالثاً ،وغري ذلك من و�سائل ارتكاب� ،أو امل�شاركة يف ارتكاب ،جرمية من اجلرائم امل�شمولة يف
االتفاقية
ُعدد املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا خم�س طرائق �إ�ضافية قد ي َّتبعها �شخ�ص ما يف ارتكاب جرمية .وميكن تت ُّبع �أ�صل جميع
ت ِّ
ً
ً
الفقرات الفرعية املدرجة يف �إطار املادة  3مك َّررا ثالثا �إىل اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام � ،1988أو �إىل
اتفاقيات �أحدث عهد ًا ب�ش�أن اجلرمية والإرهاب .و ُي َع ُّد � ُّأي �شخ�ص قد ارتكب جرمي ًة ،باملعنى املق�صود يف اتفاقية عام
 2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة� ،إذا قام مبا يلي:
(�أ) ب�صورة غري م�شروعة وعن عمد ،ب�إ�صابة �أو قتل � ِّأي �شخ�ص ،يف �سياق ارتكاب الأفعال ا ُ
جلرمية التي
تن�ص عليها الفقرة  1من املادة � ،3أو املادة  3مك َّرر ًا� ،أو املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا؛
ُّ
تن�ص عليه يف املادة � 3أو املادة  3مك َّرر ًا� ،أو املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا� ،أو الفقرة
(ب) ال�شروع يف ارتكاب ُجرم ُّ
الفرعية (�أ) �أو (ب) من هذه املادة؛
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تن�ص عليه املادة � 3أو املادة  3مك َّرر ًا �أو املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا �أو
(ج) امل�ساهمة ك�شريك يف ارتكاب ُجرم ُّ
الفقرتان الفرعيتان (�أ) و(ب) من هذه املادة؛
تن�ص عليه املادة � ،3أو املادة  3مك َّرر ًا� ،أو املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا� ،أو
(د) تنظيم �أو توجيه �آخرين الرتكاب ُجرم ُّ
الفقرة الفرعية (�أ) �أو (ب) من هذه املادة؛
(ﻫ) امل�ساهمة يف قيام جمموعة من الأ�شخا�ص ،يعملون من �أجل غاية م�شرتكة وعن عمد يف ارتكاب ُجرم �أو
�أكرث من الأفعال ا ُ
تن�ص عليها املادة � 3أو املادة  3مك َّرر ًا� ،أو املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا� ،أو الفقرتان الفرعيتان
جلرمية التي ُّ
(�أ) �أو (ب) من هذه املادة:
‘  ’1بهدف تعزيز الن�شاط الإجرامي �أو الق�صد اجلنائي لهذه املجموعة ،حني ينطوي هذا الن�شاط �أو
تن�ص عليه املادة � 3أو املادة  3مك َّرر ًا �أو املادة  3مك َّرر ًا
هذا الق�صد الإجرامي على ارتكاب ُجرم ُّ
ثاني ًا؛
تن�ص عليه املادة � 3أو املادة  3مك َّرر ًا �أو املادة
‘�  ’2أو لكونه على ِّاطالع على ن َّية املجموعة ارتكاب ُجرم ُّ
 3مك َّرر ًا ثاني ًا.

الفقرات الفرعية (�أ) و(ب) و(ج) من املادة  3مك َّرراً ثالثاً ،الإ�صابة �أو القتل يف �سياق ارتكاب جرمية
وال�شروع يف ارتكاب جرمية
الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا تك ِّرر �أ�سا�س ًا الفقرة الفرعية ( 1ز) من املادة  3من اتفاقية قمع الأعمال
غري امل�شروعة لعام  ،1988فتُدرج يف عداد اجلرائم قتل �شخ�ص �أو �إ�صابته يف �سياق ارتكاب جرمية حم َّددة .فقد
و�سعت اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة نطاق اجلرائم املح َّددة بحيث تتجاوز الأفعال التي تقع على
ّ
ً
ً
ً
منت �سفينة لت�شمل اجلرائم املذكورة يف املادتني  3مك َّررا و 3مك َّررا ثالثاْ � ،أي نقل جانٍ لغر�ض الإفالت من املالحقة
ِ
امل�ساعدة على ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية .وكذلك تك ِّرر
ال�سبل يف
الق�ضائية ،وخمتلف ُّ
ً
ً
الفقرة الفرعية (ب) من املادة  3مك َّررا ثالثا ال�صيغ اللغوية الواردة يف اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام ،1988
والتي تتناول ال�شروع يف ارتكاب ا ُ
يخ�ص �إ�ضافة الإحاالت �إىل املادة  3مك َّرر ًا واملادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا
جلرم ما عدا فيما ُّ
ً
ً
والفقرة الفرعية (�أ) من املادة  3مك َّررا ثالثا .ف�أ َّما الفقرة الفرعية (ج) فت�ستن�سخ جزئ ًّيا الفقرة الفرعية ( 2ب)
يخ�ص امل�ساهمة ك�شريك ،وت�ضيف �إحاالت �إىل
من املادة  3من اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام  ،1988فيما ُّ
ً
ً
املادة  3مك َّرر ًا واملادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا والفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من املادة  3مك َّررا ثالثا .و�أ َّما الفقرة الفرعية (ج)
من املادة  3مك َّرر ًا ثالثا ،فتحذف الإحالة املوجودة يف اتفاقية عام � 1988إىل التحري�ض على ارتكاب جرمية من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف االتفاقية التي يقرتفها �شخ�ص ما .وقد ا�ستُعي�ض عن ذلك املفهوم اخلا�ص بالتحري�ض
على ارتكاب جرمية بالفقرتني الفرعيتني (د) و(ﻫ) من املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا.

الفقرة الفرعية (د) من املادة  3مك َّرراً ثالثاً ،تنظيم وتوجيه �آخرين الرتكاب ُجرم
الفقرة الفرعية (د) جتعل يف عداد اجلرائم تنظيم �أو توجيه �آخرين الرتكاب جرائم �أخرى من�صو�ص عليها يف

االتفاقية ،ولكن با�ستثناء واحد )17(.وذلك ل َّأن هذا النوع من اجلرائم ميكن العثور عليه يف اتفاقيات �سابقة ب�ش�أن
مكافحة الإرهاب .فالفقرة الفرعية ( 3ب) من املادة  2من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل؛
والفقرة الفرعية ( 5ب) من املادة  2من االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب؛ والفقرة الفرعية ( 4ب) من املادة 2
من االتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي؛ والفقرة الفرعية ( 1ز) من املادة  9من تعديل اتفاقية احلماية املادية
للمواد النووية ،كلها ت�ستخدم �صيغة لغوية مماثلة ب�ش�أن معاقبة �أولئك الذين ِّ
ويوجهون �آخرين الرتكاب � ٍّأي من
ينظمون ِّ
الأفعال املج َّرمة يف كل من ال�صكوك املعنية.
()17ال تنطبق الفقرة الفرعية (د) من املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا على الفقرة الفرعية (ج) من املادة  3مك َّرر ًا ثالثا ،امل�ساهمة ك�شريك.
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الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3مك َّرراً ثالثاً ،امل�ساهمة يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
االتفاقية من قبل جمموعة من الأ�شخا�ص يعملون من �أجل غاية م�شرتكة
ت�ستحدث الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا يف اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة جرمي ًة غري
موجودة يف اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام  .1988وتلك اجلرمية اجلديدة هي امل�ساهمة يف قيام جمموعة
من الأ�شخا�ص بارتكاب جرمية ،عندما تكون تلك امل�ساهمة إ� َّما بهدف تعزيز الغر�ض الإجرامي للمجموعة مع العلم
بالن َّية الإجرامية لدى املجموعة .وكانت قد ُق ِّدمت �سابقة لهذه اجلرمية يف االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
بالقنابل ،يف الفقرة الفرعية ( 2ج) من املادة  2منها .وتوجد جرائم م�صوغة �أحكامها بعبارات مماثلة يف االتفاقية
الدولية لقمع متويل الإرهاب ،يف الفقرة الفرعية ( 5ج) من املادة  2منها؛ ويف االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب
النووي ،يف الفقرة الفرعية ( 4ج) من املادة  2منها؛ ويف تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،يف الفقرة
الفرعية ( 1ك) من املادة  9منه.
تن�ص عليه الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة 3
ميكن �أن يبينِّ بو�ضوح املثالُ التايل الفرقَ بني فعل ُينفَّذ عمد ًا ،ح�سبما ُّ
مك َّرر ًا ثالث ًا ،وفعل يرمي �إىل �إجناز غر�ض م�شرتك �أو مع العلم بذلك الغر�ض .فقد تقوم �شركة خدمات �سيارات �أجرة
عن عمد بنقل جماعة من الأ�شخا�ص و�أمتعتهم من فندق �إىل حمطة للمراكب الع َّبارة مع تقدمي امل�ساعدة يف حتميل
وتفريغ �أمتعتهم يف بداية رحلة النقل ويف نهايتها .و�إذا ما حدث ،حينما يكون �أولئك الأ�شخا�ص على منت الع َّبارة،
�أن يخرجوا �سالح ًا كيميائ ًّيا من �أمتعتهم ،وي�ستولوا على نحو غري م�شروع على ال�سفينة ويقتلوا �أفراد ًا من طاقمها
وركابها ،ف� َّإن �سائق �سيارة الأجرة قد ي�صبح ،نتيجة لأفعالهم ،م�شتبه ًا فيه لأنه �أ�سهم �شخ�ص ًّيا يف ارتكاب اجلرمية
بتقدمي خدمة النقل .ولكن ل َّأن �سائق �سيارة الأجرة مل يكن مدرك ًا لغر�ض اجلماعة غري امل�شروع ،ف� َّإن عدم وجود العلم
�أو الن َّية اجلنائيني من جانب ال�سائق يعني �أنه لن يكون م�س�ؤو ًال جنائ ًّيا عن �أفعالهم.
ومن ناحية ثانية� ،إذا ما جل�أ �أولئك الأ�شخا�ص ،بد ًال من ا�ستخدام �سيارة �أجرة� ،إىل الطلب من �صديق لهم �أن يق َّلهم
�إىل حمطة الع َّبارات ،وباحوا له بغر�ضهم الإجرامي ،ف� َّإن ذلك ال�صديق ميكن �أن يقع حتت طائلة امل�س�ؤولية اجلنائية
عن نقلهم �إىل حمطة الع َّبارات ،حتى و�إن كان قد �أعرب عن حتفُّظاته ب�ش�أن ذلك ال�سلوك املق�صود �أو كان قد حاول
دومنا جدوى �أن يثني املختطفني عن امل�ضي فيما ينوون فعله؛ وذلك ل َّأن من �ش�أن ا�ستمرار ال�صديق يف امل�شاركة �أو
امل�ساهمة عن علم بنقل مرتكبي ا ُ
جلرم �إىل موقع اجلرمية ،حاملا يكون قد �أدرك �سلوك اجلماعة �أو غر�ضها املق�صود
غري امل�شروع� ،أن يكون على الأرجح كافي ًا �إذا ما �س َّهل �أو �ساعد يف االرتكاب الفعلي للجرم اجلنائي .وبغية اجتناب تبعة
امل�س�ؤولية اجلنائية ،حاملا يكون ال�صديق قد �أدرك ن َّية الركاب الذين يقلُّهم اال�ستيالء غري امل�شروع على ال�سفينة ،ف� َّإن
جلرم ال ميكن على الأرجح اجتنابها �إ َّال برف�ض نقل املختطفني ِ
امل�س�ؤولية اجلنائية عن ا ُ
املزمعني على ارتكاب فعلتهم
�إىل املحطة� ،أو االن�سحاب ب� ِّأي نحو �آخر من امل�شاركة يف �أفعال الإعداد للجرمية التي ت�سهم يف ارتكابها ،علم ًا ب� َّأن
القانون الوطني والفقه القانوين الوطني قد يفر�ضان التزام ًا قانون ًّيا �إ�ضاف ًّيا يقع على عاتق ال�صديق باملبادرة فور ًا
�إىل �إعالم ال�شرطة لكي يت�سنَّى لها �أن متنع �أو �أن تعرت�ض االعتداء َّ
املخطط له .غري �أنه حيث ُي�شرتط وجود العلم �أو
الق�صد اجلنائيني ،ح�سبما تقت�ضيه االتفاقية ،ف� َّإن تبعة امل�س�ؤولية اجلنائية ميكن اجتنابها بب�ساطة برف�ض القيام ب� ِّأي
خطوة �أخرى يف الإ�سهام يف ارتكاب اجلرمية املكتملة ،فور العلم بالغر�ض الإجرامي املق�صود من ذلك العمل.

تف�سري الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3مك َّرراً ثالثاً من اتفاقية
عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة
من حيث تركيز الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا على اال�شرتاك مع " ...جمموعة من الأ�شخا�ص يعملون
على حتقيق غر�ض م�شرتك  ...عندما ينطوي ذلك الن�شاط �أو الغر�ض على ارتكاب جرمية" ،فهي عبارة عن ِ
تذكرة
للمفهوم الوارد يف القانون املدين والذي يت�ض َّمنه تعبري الت�آمر مع جماعة �إجرامية (جماعة �أ�شرار) "association
" de malfaiteursوال�صيغة اللغوية الواردة يف الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا تنطبق على ِّ
كل �شخ�ص:
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(ﻫ) ي�ساهم يف ارتكاب ُجرم �أو �أكرث من الأفعال ا ُ
تن�ص عليها يف املادة � 3أو املادة  3مك َّرر ًا
جلرمية التي ُّ
�أو املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا �أو الفقرة الفرعية (�أ) �أو (ب) من هذه املادة من قبل جمموعة من الأ�شخا�ص يعملون لغر�ض
م�شرتك ،عن عمد و�إما:
‘  ’1بهدف تعزيز الن�شاط الإجرامي �أو الغر�ض اجلنائي لهذه املجموعة ،حني ينطوي هذا
تن�ص عليه املادة � 3أو املادة  3مك َّرر ًا �أو املادة 3
الن�شاط �أو الغر�ض على ارتكاب ُجرم ُّ
مك َّرر ًا ثاني ًا؛
تن�ص عليه املادة � 3أو املادة  3مك َّرر ًا
‘�  ’2أو لكونه على ِّاطالع على ن َّية املجموعة ارتكاب ُجرم ُّ
�أو املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا.
تف�سر
والإ�شارة ،يف ال�صيغة الإنكليزية على الأقل� ،إىل غر�ض تلك امل�ساهمة ،وهو "ارتكاب ُجرم �أو �أكرث" ،ميكن �أن َّ
على �أنها تد ُّل �ضمن ًا على �ضرورة وجود جرمية �أو جرائم ُي�شرع يف ارتكابها �أو تتم فع ًال� .أ َّما الإ�شارتان �إىل "هدف
التعزيز" �أو " ِّ
االطالع على ن َّية املجموعة" فهما ت�شريان بو�ضوح �إىل احلالة الذهنية النف�سية التطلُّعية يف وقت تلك
حجة لدعم االفرتا�ض ب� َّأن الفقرة الفرعية (ﻫ) تق ِّرر اعتبار الفعل جرمية يف حال كون الفعل
امل�ساهمة .وميكن تقدمي َّ
حجة مناق�ضة ب�أنه يكون هناك
اجلنائي املق�صود الذي ُي�س َّهل القيام به قد ُ�شرع فيه �أو مت فع ًال فح�سب .وميكن �سوق َّ
ائتالف يجمع بني الفعل الإجرامي والن َّية �إذا وجدت الن َّية اجلنائية يف حلظة امل�ساهمة ،ومن َّثم ف� َّإن اجلرمية املق�صود
ارتكابها لي�ست عن�صر ًا وارد ًا يف الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا .ومن الوا�ضح � َّأن � َّأي تف�سري من هذين
ينبغي اعتماده ال ب َّد من �أن ُيق َّرر على امل�ستوى الوطني ،وفق ًا للتقاليد القانونية واعتبارات ال�سيا�سة العامة يف ِّ
كل دولة.

الأثر املرتتب على تف�سري الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3مك َّرراً ثالثاً على �ضوء ال�صياغة اللغوية املعت َمدة
يف اتفاقية قمع الأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل لعام ( 2010اتفاقية بيجني)
لي�س ث َّمة من �شك يف � َّأن اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة هي �صك قانوين م�ستقل متام ًا ،تفاو�ضت
ب�ش�أنه جمموعة خمتلفة من البلدان ،يتناول جما ًال مو�ضوع ًّيا خمتلف ًا عن جمال اتفاقية بيجني املتعلقة بالطريان
املدين .ومن الناحية القانونية ،لي�س لل�صك الالحق اخلا�ص بالطريان ت�أثري على اتفاقية عام 2005؛ فال حاجة �إىل
وجود اتِّ�ساق بني الوثيقتني ،ومن َّثم لي�س هناك ح ِّيز ل ِّأي فكرة بالتعديل ب�شكل �ضمني .ومع ذلك ،ف� َّإن هناك فرق ًا
ب ِّين ًا يف الطريقة التي تو�صف بها امل�ساهمة يف ارتكاب جرمية يف اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة ويف
ت�سن ت�شريعات
اتفاقية بيجني .وي�ستحق ذلك الفرق �أن تنظر �إليه بعني االعتبار الدول التي عليها يف نهاية املطاف �أن َّ
ال�ستحداث �أحكام ب�ش�أن الأفعال املج َّرمة يف االتفاقيتني ،وعليها �أن تق ِّرر كيف ينبغي �أن تتب َّدى يف �صياغتها اللغوية
الت�شريعية الداخلية املقت�ضيات املن�صو�ص عليها يف ال�صكني.
تبت يف م�س�ألة ما �إذا كان � ُّأي فعل ُجرمي من�صو�ص عليه يف االتفاقية ال ب َّد من �إجنازه
واملناق�شة ال�سابقة مبا�شرة مل َّ
�أو ال�شروع فيه لكي تُعترب امل�ساهمة �صوب ارتكاب ذلك الفعل ا ُ
جلرمي جرمي ًة مبوجب الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة
وتن�ص تلك الفقرة يف
 3مك َّرر ًا ثالث ًا .ولكن تلك امل�س�ألة تناولتها وب َّتت فيها الفقرة  5من املادة  1من اتفاقية بيجنيُّ .
م�سته ِّلها على ما يلي:
بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانت � ٌّأي
تَعترب ك ُّل دولة طرف �أي�ض ًا احلاالت التالية� ،إذا متَّت ب�صورة متع َّمدة،
جرائمِّ ،
َ
منها واردة يف الفقرة � 1أو � 2أو  3من هذه املادة ،قد ارتُكبت فعل ًّيا �أو ُ�شرع يف ارتكابها...
وقد َنفَّذ عدد قليل ن�سب ًّيا من البلدان حتى الآن �إ َّما اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة �أو اتفاقية بيجني �أو
كلتيهما مع ًا .ولذلك ف� َّإن الفر�صة ال تزال متاحة لتلك الدول لكي تختار النظر يف تعديل وتنفيذ ال�صكني �إ َّما منف�صلني
�أو جمتمعني .ويوجد تداخل كبري بني الأفعال الالزم جترميها مبوجب ال�صكني .ولذلك ف� َّإن انعدام االتِّ�ساق يف ال�صيغ
اللغوية اخلا�صة بالتجرمي ميكن �أن ي�س ِّبب خماطر والتبا�سات قانونية .وحر�ص ًا على الكفاءة الت�شريعية ،قد يكون من
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املوجهة �ضد النقل البحري والنقل اجلوي مع ًا يف الأحكام الت�شريعية نف�سها ،غري � َّأن
املجدي �أي�ض ًا اجلمع بني اجلرائم َّ
يتم اعتماد
االعتبارات العملية من �ش�أنها �أن تتباين يف هذا ال�صدد؛ ومن َّثم فلي�س من ال�ضروري على وجه اليقني �أن َّ
اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة واتفاقية بيجني والربوتوكول يف الوقت ذاته.
وتبع ًا لذلكَّ ،
توحد عملية التحليل الت�شريعي والتنفيذ ب�ش�أن �صك املالحة البحرية لعام  2005و�صك
لعل الدولَ تو ُّد �أن ِّ
الطريان لعام  2010كليهما معا .ولو َّمت القيام بذلك ،ف�سوف يتبينَّ بجالء على الفور � َّأن اتفاقية بيجني ،خالف ًا التفاقية
عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة ،تفر�ض جترمي امل�ساهمة يف قيام جماعة بارتكاب فعل ُجرمي ب�صرف النظر
عن جناح �أو �إخفاق ق�صد اجلماعة اجلنائي �أو ن�شاطها الإجرامي .غري � َّأن اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري
بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانت � ٌّأي ]من اجلرائم[ واردة يف  ...قد ارتُكبت
امل�شروعة تفتقر �إىل ال�صيغة اللغوية احلا�سمة " ِّ
فعل ًّيا �أو ُ�شرع يف ارتكابها" ،ولذلك فهي مفتوحة للتف�سري .وميكن املواءمة بني اجلرميتني الواردتني يف ال�صكني ،وذلك
بالن�ص حتديد ًا على � َّأن امل�ساهمة يف ارتكاب جرمية بحرية وكذلك جرمية طريان ال يلزم �أن ي�صاحبها ال�شروع يف
ِّ
التنفيذ �أو التنفيذ الفعلي للجرمية املق�صود ارتكابها .ومن �ش�أن التو�ضيح ب� َّأن ال�شروع يف ارتكاب اجلرمية �أو ارتكابها
فع ًال لي�س عن�صر ًا من عنا�صر امل�ساهمة يف جرمية �إرهابية �أن يل ِّبي غر�ض ًا وقائ ًّيا بال�سماح باملعاقبة على الأفعال
املق�صود القيام بها للم�ساهمة يف الن�شاط الإجرامي �أو الغر�ض اجلنائي جلماعة ما .ومن �ش�أنه �أي�ض ًا �أن يوائم بني
هذه اجلرائم التي ت�ستهدف �أمن املالحة البحرية واملالحة اجلوية.

م�س�ؤولية الكيانات االعتبارية
تناولت ال�صكوك كلها اخلا�صة بالطريان وباملالحة البحرية ال�سابق �صدورها على عام � 2005أنواع اجلرائم التي
يرتكبها بالدرجة الأوىل �أفراد وجماعات .ومع �أنه مل يكن من غري املحتمل �أن يتو َّرط كيان اعتباري من خالل مالكيه
�أو مديريه ،ف� َّإن الرتكيز يف اجلرائم كان على امل�س�ؤولية اجلنائية التي تقع تبعتها على الأفراد .ولكن با�ستحداث �أحكام
ب�ش�أن جرائم النقل يف املادة  3مك َّرر ًا ( 1ب) واملادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا من اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة،
�أ�صبح ممكن ًا عمل ًّيا �أكرث � َّأن ارتكاب جرمية ما قد ينطوي على ال�ضلوع يف ذلك عن علم من قبل �شركة �أو غريها من
كيانات الأعمال التجارية ذات ال�شخ�صية القانونية املعرتف بها .وبع�ض النظم القانونية يجعل تلك الكيانات حتت
طائلة التبعة اجلنائية ب�ش�أن �أفعال يقوم بها �أ�شخا�ص من ذوي ال�سيطرة فيها يف بع�ض الظروف املع َّينة .وتلك التبعة
اجلنائية تكون بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤولية اجلنائية ال�شخ�صية للم�س�ؤولني التنفيذيني .وبطبيعة احلال ف�إنه ال ميكن حب�س
�شركة �أو � ِّأي كيان اعتباري مماثل ،خالف ًا للحال بالن�سبة �إىل ال�شخ�ص الطبيعي .ولكن ميكن فر�ض جزاءات مالية �أو
غريها ،مبا يف ذلك حل الكيان .ويف بع�ض النظم القانونية ،ال ميكن اعتبار �شركة� ،أو كيان اعتباري (قانوين) مماثل،
م�س�ؤولة جنائ ًّيا ل َّأن التبعة اجلنائية ال ميكن �أن تُن�سب �إ َّال �إىل �شخ�ص طبيعي قادر فرد ًّيا على تبييت ن َّية غري م�شروعة،
ولكنها مع ذلك ميكن �أن تقع حتت طائلة التبعة اجلنائية و�أن تخ�ضع جلزاءات مدنية و�إدارية .وعالوة على ذلك،
قد ُيلج�أ �إىل فر�ض جزاء نهائي حيث ميكن �أن ُيلغى الوجود القانوين للكيان املعني ،وذلك بح�سب النظام الأ�سا�سي
لل�شركة �أو � ِّأي �آليات قانونية �أخرى خا�صة بها متنحها �شخ�صيتها ال�شرعية �أو القانونية �أو جتعلها معرتف ًا بها.
ومل يتناول من ُ
قبل � ٌّأي من ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة بالإرهاب ق�ضية امل�س�ؤولية اجلنائية للكيانات االعتبارية
�إىل �أن َّمت اعتماد االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب .وتقت�ضي تلك االتفاقية جترمي تقدمي �أموال �أو جمعها بن َّية
ا�ستخدامها� ،أو مع العلم ب�أنها �سوف ت�ستخدم للقيام بجرمية �إرهابية ،بح�سب تعريفها الوارد يف االتفاقية ومرفقها.
حد ذاتها على م�صارف
رجح �أن ت�شتمل يف ِّ
و ُي َع ُّد تقدمي �أو جمع الأموال على نطاق كبري ج ًّدا من الأن�شطة التي ُي َّ
وم�ؤ�س�سات مالية ومنظمات غري حكومية وكيانات اعتبارية �أخرى .وبنا ًء على ذلك ،ف� َّإن املادة  5من اتفاقية قمع
متويل الإرهاب تقت�ضي من الدول الأطراف يف االتفاقية �أن تتخذ التدابري الالزمة لتحميل � ِّأي كيان اعتباري امل�س�ؤولية
اجلنائية عن �أفعال يقوم بها مم ِّثلوه يف ظروف مع َّينة .وقد تُرك نوع امل�س�ؤولية القانونية لتقرره كل دولة من الدول
الأطراف على حدة بناء على �سلطتها التقديرية الوطنية.
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وحتتوي اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة على جرائم جديدة يف املادتني  3مك َّرر ًا ثاني ًا و 3مك َّرر ًا
ثالث ًاُ ،يحتمل �أن ت�شمل �شركات ال�شحن ووكالء ال�شحن وال�صانعني وغري ذلك من الكيانات االعتبارية وربابنة ال�سفن
وغريهم من الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني .وقد يت�ص َّرف بع�ض �أولئك الأ�شخا�ص بن َّية جنائية �أو عن علم بعمل �إجرامي .وجت ِّرم
املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا من اتفاقية عام  2005نقل �شخ�ص مع العلم ب� َّأن ذلك ال�شخ�ص قد ارتكب جرمية حم َّددة ،وبق�صد
م�ساعدة ذلك ال�شخ�ص على �أن يلوذ بالفرار.
وميكن تطبيق املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا على �شركة �شحن ت�سمح للفا ِّرين بالهروب على منت �سفينة تابعة لها ،بعد هجوم
�إرهابي ب�سالح كيميائي �أو بيولوجي �أو �إ�شعاعي �أو نووي ذي �صلة بهم ،وذلك ب�سبب التعاطف مع ق�ضيتهم العقائدية
�أو غري ذلك .وميكن �أن حتدث هذه احلالة ،على �سبيل املثال� ،إذا ما ارتُكب الهجوم الذي ينطوي على �سالح كيميائي
�أو بيولوجي �أو �إ�شعاعي �أو نووي �ضد �سفينة �أو من منت �سفينة� ،أو �إذا كان ُي َع ُّد جرمي ًة من�صو�ص ًا عليها يف � ِّأي معاهدة
مذكورة يف القائمة الواردة يف مرفق تلك االتفاقية.
أ�شخا�ص
وتعدد املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا خمتلف الو�سائل التي قد َيرتكب بوا�سطتها اجلرمية املن�صو�ص عليها يف االتفاقية �
ِّ
ٌ
غري اجلناة الفعليني .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�شمل ا�ستخدام كيانات اعتبارية (قانونية) لت�سهيل ارتكاب فعل جم َّرم يف
االتفاقية ،ومن ذلك مث ًال وكالة �شحن توفِّر التعبئة والتغليف بطريقة مز َّيفة �أو وثائق مز َّورة من �أجل �شحنة مواد نووية
�أو ما يت�صل بها من معدات وتكنولوجيا ،مع وجود علم وق�صد بخ�صو�ص ا�ستخدامها على نحو ينتهك اتفاق �ضمانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ب�ش�أن �صنع � ِّأي �سالح نووي.
وقد �أُ�ضيفت املادة املتعلقة مب�س�ؤولية الكيانات االعتبارية ،والتي كانت قد ُو�ضعت يف اتفاقية عام  1999لقمع متويل
الإرهاب ،دومنا تغيري جوهري يف اتفاقية عام 2005؛ حيث �أدرجت فيها باعتبارها املادة  5مك َّرر ًا كما يلي:
 -1تتخذ ك ُّل دولة طرف ،مبوجب مبادئها القانونية املحلية ،التدابري الالزمة الكفيلة بجعل كيان قانوين يقع
�ضمن �أرا�ضيها وجرى تنظيمه وفق ًا لقوانينها م�س�ؤو ًال عند قيام �شخ�ص م�س�ؤول عن �إدارة ذلك الكيان القانوين
تن�ص عليه هذه االتفاقية .وميكن �أن تكون هذه امل�س�ؤولية جنائية
�أو �ضبط �ش�ؤونه ،ب�صفته تلك ،بارتكاب ُجرم ُّ
�أو مدنية �أو �إدارية.
 -2ويت ُّم حتميل هذه امل�س�ؤولية دون امل�سا�س بامل�س�ؤولية اجلنائية للأفراد الذين ارتكبوا الأفعال ا ُ
جلرمية.
 -3وت�ضمن ك ُّل دولة طرف ب�شكل خا�ص �أن تكون الكيانات القانونية التي تتح َّمل امل�س�ؤولية مبوجب الفقرة 1
�أعاله خا�ضعة لعقوبات جنائية �أو مدنية �أو �إدارية فعلية ومتنا�سبة ورادعة .وميكن �أن تت�ض َّمن هذه العقوبات
عقوبات مالية.

�  -4-5-3أحكام اعتالء منت ال�سفن وتفتي�شها ب�ش�أن حمل �أ�سلحة بيولوجية �أو كيميائية �أو نووية وغري
ذلك من الأفعال املج َّرمة يف اتفاقية عام 2005

املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية (اتفاقية
�أُ�ضيفت يف اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
عام  )2005قواعد و�ضمانات ب�ش�أن اعتالء منت ال�سفن وتفتي�شها فيما يتعلق بالأ�سلحة البيولوجية والكيميائية والنووية
وما يت�صل بها من مواد ،زيادة على اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة لعام  .1988وتق ِّرر املادة  8مك َّرر ًا �إجراءات
ُت َّتبع ب�ش�أن اعتالء منت ال�سفن وتفتي�شها مماثلة للإجراءات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار
املخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ويف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،
غري امل�شروع يف ِّ
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
وتن�ص املادة  8مك َّرر ًا على �إجراءات و�ضمانات
ِّ
املنظمة عرب الوطنيةُّ .
تف�صيلية ُت َّتبع يف حاالت اال�شتباه يف حدوث الأفعال املج َّرمة يف املادة  3من اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة
لعام � ،1988أو الأحكام امل�ضافة �إىل اتفاقية عام  .2005و�أكرث هذه ال�شروط وال�ضمانات هي �أ�سا�س ًا مبادئ توجيهية،
مع � َّأن بع�ضها ميكن �أن يكون له �أهمية حا�سمة يف النظر فيما �إذا كان ينبغي منح� ،أو عدم منح� ،إذن باعتالء �سفينة.
وترد يف املقام الأول من حيث الأهمية �ضرورة النظر ،بنا ًء على الأخطار وامل�صاعب التي ينطوي عليها اعتالء منت
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ال�سفن يف عر�ض البحر ،فيما �إذا كان من �ش�أن اتخاذ تدابري �أخرى يف ميناء توقُّف ال�سفينة التايل �أو يف مكان �آخر
�أن ال يكون منا�سب ًا �أكرث من القيام بذلك يف احلال (الفقرة  .)3كما ينبغي النظر يف املبد�أ التوجيهي الأويل ب�ش�أن
كيفية الت�ص ُّرف ،مع العناية ببع�ض ال�ضمانات الهامة الواردة يف الفقرة  10من املادة ،التي تقت�ضي �أنه عندما تتخذ
دولة طرف تدابري ب�ش�أن اعتالء منت �سفينة ،ينبغي لها �إيالء الأهمية الالزمة ل�ضرورة عدم تعري�ض حياة الأ�شخا�ص
يف عر�ض البحر للخطر ،و�إيالء العناية الالزمة لأمن و�سالمة ال�سفينة وحمولتها ،ول�سالمة البيئة البحرية .وتحُ َّدد يف
النميطة التدريبية  ،5الق�سم  ،10-6-3الأ�سباب املوجبة واملحتويات اخلا�صة بطلب اعتالء منت �سفينة.

املوجهة �ضد
  -6-3الربوتوكول امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
�سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري (بروتوكول عام 2005
لقمع الأعمال غري امل�شروعة)
املوجهة �ضد املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري
الربتوكول امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
يحدث ال�صيغة الأ�صلية لربوتوكول املن�صات الثابتة ،بالقدر
(بروتوكول عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة) ِّ
حتدث بها
املنا�سب مل�ضمونه املو�ضوعي الذي كان حمدود ًا �أكرث من ال�صيغة املح َّدثة ،ببع�ض الطرائق نف�سها التي ِّ
اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة �صيغة هذه االتفاقية لعام  .1988وقد �أُدخلت تغيريات حتريرية يف عدد
م�ستحدثة يف املادة  2مك َّرر ًا اجلديدة التي تتناول مو�ضوع الأ�سلحة البيولوجية
�ص على جرائم �إ�ضافية
َ
من املواد .و ُن َّ
والكيميائية والنووية:
َيرتكب � ُّأي �شخ�ص ُجرم ًا يف مفهوم هذه االتفاقية �إذا ما قام ذلك ال�شخ�ص على نحو غري م�شروع وعن عمد مبا
يلي ،عندما يكون الغر�ض من الفعل ،بحكم طابعة �أو �سياقه ،تخويف ال�سكان �أو �إرغام حكومة �أو منظمة دولية
على القيام ب� ِّأي عمل �أو االمتناع عن القيام به:
متفجرة �أو موا َّد م�ش َّع ًة �أو
(�أ) ا�ستَخدم �ضد من�صة ثابتة �أو منها� ،أو �ص َّرف من من�صة ثابتةَّ � ،أي مواد ِّ
رجح �أن تُ�س ِّبب الوفاة �أو �إ�صابة ج�سيمة �أو �ضرر ًا بالغ ًا؛
�سالح ًا بيولوج ًّيا �أو كيميائ ًّيا �أو نوو ًّيا ،بطريقة تُ�س ِّبب �أو ُي َّ
(ب) �أو �ص َّرف من من�صة ثابتة زيت ًا �أو غاز ًا طبيع ًّيا م�س َّي ًال �أو ماد ًة خطر ًة �أو ماد ًة �ضار ًة �أخرى،
رجح �أن ُي�س ِّبب الوفاة �أو �إ�صابة ج�سيمة �أو
ال ت�شملها الفقرة الفرعية (�أ) ،بكميات �أو تركيز َّ
مما ُي�س ِّبب �أو ُي َّ
�ضرر ًا بالغ ًا؛
ين�ص عليه القانون الوطني ،بارتكاب ُجرم
(ج) �أو ه َّدد ،تهديد ًا م�شروط ًا �أو غري م�شروط ،طبق ًا ملا ُّ
تن�ص عليه الفقرة الفرعية (�أ) �أو (ب).
ُّ
ويرد يف املادة  2مك َّرر ًا ثاني ًا تعريف لو�سائل جديدة ُت َّتبع يف ارتكاب � ِّأي فعل جم َّرم يف املادتني  2و 2مك َّرر ًا من بروتوكول
املن�صات الثابتة ب�صيغته املع َّدلة �أو يف امل�شاركة يف ذلك ا ُ
جلرم .وتلك الو�سائل مطابقة �أ�سا�س ًا للو�سائل الأخرى التي
ُت َّتبع يف ارتكاب � ِّأي فعل جم َّرم يف املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا من اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة� ،أو يف
امل�شاركة يف ذلك ا ُ
جلرم ،ومن َّثم فلم يتناولها التحليل الوارد هنا.
�  -1إذا مل يكن لبلد ما �سبيل للو�صول �إىل البحر وال من�صات ثابتة قائمة يف اجلرف القاري ،فلماذا ينبغي له �أن
يعتمد ال�صكوك اخلا�صة بالأمن البحري؟
يخ�ص حكومة ال تدفع مبلغ االبتزاز ،جرمي ًة مبوجب
 -2هل ُيعترب التهديد ب�إطالق مواد كيميائية �ضارة ،فيما ُّ
اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة؟
يخ�ص نقل
 -3ما هي الأهمية التي ينطوي عليها اتفاق �ضمانات �شامل معقود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما ُّ
مواد نووية مبوجب اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة؟
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 -4ب� ِّأي طريقة تتَّ�سق املادة  3مك َّرر ًا ثاني ًا مع اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة مع الرتكيز ال�سيا�سي
يف جمال �إنفاذ القانون على قدرة الإرهابيني على التنقل بحرية؟
 -5ما هو اجلديد الذي �أتت به اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة فيما يتعلق با�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية من التعاون الدويل ؟ وهل املادة اجلديدة اخلا�صة بعدم التمييز امل�ستحدثة مبوجب اتفاقية عام  2005لقمع
الأعمال غري امل�شروعة تنفي مفعول �إلغاء ا�ستثناء اجلرمية ال�سيا�سية� ،أو ميكن التوفيق بينهما؟
 -6هل ل ِّأي �سفينة ع�سكرية تابعة لدولة ما ،ت�شتبه يف �سفينة تابعة لدولة �أخرى ب�أنها حتمل �أ�سلحة بيولوجية �أو
كيميائية �أو نووية ال�سلطة لإيقاف تلك ال�سفينة يف �أعايل البحار والعتالء متنها للتفتي�ش عن تلك الأ�سلحة �أو عن �أدلة
�إثباتية؟ هل ث َّمة � ُّأي �شروط يجب التق ُّيد بها قبل اعتالء ال�سفينة �أو �أثناء ذلك االعتالء؟ و�إذا ما ُعرث على �أ�سلحة ،ف� ُّأي
دولة لها احلق يف ممار�سة واليتها الق�ضائية على تلك ال�سفينة وحمولتها؟

ِّ
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية،
لالطالع على جدول مقارنة بني اتفاقية عام  1988لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
املوجهة �ضد �سالمة املن�صات البحرية
و�صيغتها لعام  ،2005وبني بروتوكول عام  1988لقمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
الثابتة القائمة يف اجلرف القاري ،والربتوكول امللحق به لعام  ،2005انظر منهاج للتدريب القانوين على مكافحة
الإرهاب ،النميطة  :5اجلرائم الإرهابية ذات ال�صلة بالنقل (الطريان املدين واملالحة البحرية).

  -7-3اتفاقية قمع الأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل
(اتفاقية بيجني لعام )2010
ال�سمات الرئي�سية

حتدد هذه االتفاقي ُة يف عداد اجلرائم ،وتلزم الدول الأطراف ب�إخ�ضاعها للمعاقبة� ،أفعالَ ا�ستعمال طائرة
  ِّ
مدنية بغر�ض �إحداث وفاة �أو �إ�صابة بدنية خطرية �أو �إحلاق �ضرر خطري؛ ا�ستعمال طائرة مدنية لإ�سقاط
�أو �إطالق � ِّأي �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي �أو مواد �شبيهة من �أجل الت�س ُّبب يف �إحداث وفاة �أو �إ�صابة
بدنية خطرية �أو �إحلاق �ضرر خطري� ،أو ا�ستعمال � ِّأي �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي �أو مواد �شبيهة على
منت طائرة مدنية �أو �ضدها؛
حتدد يف عداد اجلرائم ،وتلزم الدول الأطراف ب�إخ�ضاعها للمعاقبةَ ،
النقل غري امل�شروع ل ِّأي �سالح
  ِّ
بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي �أو مواد �أو تكنولوجيا ذات �صلة به ت�سهم ب�شكل بارز يف ا�ستحداث �سالح
بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي؛
تن�ص حتديد ًا على امل�س�ؤولية اجلنائية ملن ِّ
يوجهون �آخرين الرتكابها ،وكذلك على
ينظمون جرمية �أو ِّ
  ُّ
م�س�ؤولية �أولئك الذين ي�ساعدون عن علم وق�صد مرتكب جرمية على جتنُّب التحقيق �أو املقا�ضاة �أو
()18
العقاب؛
حتدد يف عداد اجلرائم ،وتلزم الدول الأطراف ب�إخ�ضاعها للمعاقبة ،التهديدات التي تد ُّل على م�صداقية
  ِّ
بارتكاب � ِّأي جرمية؛
تن�ص على جواز املعاقبة ،رهن �شروط مع َّينة ،على االتفاق على امل�ساهمة يف � ِّأي جرمية �أو امل�ساهمة فيها،
  ُّ
�سواء ارتُكبت� ،أم مل تُرتكب ،اجلرمية فع ًال؛
ن�ص على ذلك القانون
تن�ص على جواز اعتبار � ِّأي كيان قانوين حتت طائلة امل�س�ؤولية اجلنائية� ،إذا ما ُّ
  ُّ
الوطني املط َّبق؛
تو�سع الأ�سباب املوجبة لإقامة الوالية الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف �صكوك �سابقة ،وذلك باال�شرتاط
  ِّ
على ِّ
�شخ�ص يحمل جن�سية
كل دولة طرف �أن تب�سط اخت�صا�صها على اجلرائم عندما َيرتكب اجلرمية
ٌ

يخ�ص النقل ج ًّوا بالطريقة نف�سها التي يتعلق بها بذلك القرار بروتوكول قمع
(ُ )18يذكر �أنَّ هذه االتفاقية تتعلق بالقرار  )2004( 1540فيما ُّ
يخ�ص النقل بالبحر.
الأعمال غري امل�شروعة لعام  2005فيما ُّ
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الدولة املعنية ،وكذلك بتمكني ِّ
كل دولة طرف من �أن ت� ِّؤ�س�س اخت�صا�صها على اجلرائم عندما يكون �ضحية
�شخ�ص يحمل جن�سية الدولة املعنية؛
اجلرمية
ٌ
 ت�ؤ ِّكد مبادئ املعاملة املن�صفة وعدم التمييز؛
تن�ص على عدم جواز رف�ض � ِّأي دولة ت�سليم جمرم على �أ�سا�س � َّأن اجلرمية قد تكون ذات دوافع �سيا�سية
  ُّ
فح�سب.

املنافع
حتدث االتفاقي ُة الإطا َر القانوين لأمن الطريان لكي ي�شمل تهديدات جديدة وم�ستج َّدة �ضد الطريان
  ِّ
املدين ،مبا يف ذلك ا�ستعمال الأ�سلحة �أو املواد البيولوجية �أو الكيميائية �أو النووية؛
 جت ِّرم عدد ًا من الأفعال التي ت�ش ِّكل تهديدات جديدة وم�ستج َّدة �ضد الطريان املدين ،مبا يف ذلك �أفعال
مع َّينة للإعداد الرتكاب اجلرائم .وبذلك تق ِّوي قدرة الدول على منع ارتكاب هذه اجلرائم ،وعلى مالحقة
َمن يرتكبونها ق�ضائ ًّيا ومعاقبتهم؛
 تعزِّ ز النظام التعاهدي العاملي ب�ش�أن مكافحة الإرهاب ،وبذلك ت�سهم يف تنفيذ �أهداف الأمم املتحدة
العاملية اخلا�صة مبكافحة الإرهاب.
بعد وقوع الهجمات على �أهداف يف الواليات املتحدة يف � 11أيلول�/سبتمرب  ،2001اعتمدت جمعي ُة منظمة الطريان
املدين الدويل ( )ICAOالقرار  A33-1ال�صادر يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2001وقد �أوعز ذلك القرار ملجل�س املنظمة
(الإيكاو) و�أمينها العام مبعاجلة "التهديدات اجلديدة وامل�ستج َّدة على الطريان املدين" ،والقيام على وجه اخل�صو�ص
با�ستعرا�ض مدى كفاية اتفاقيات �أمن الطريان القائمة حال ًّيا؛ وت�ض َّمن القرار توجيهات �إىل املجل�س بالدعوة �إىل عقد
مت�س بالطريان املدين ومكافحتها
م�ؤمتر وزاري ب�ش�أن �أمن الطريان ،من �أهدافه املح َّددة منع �أعمال الإرهاب التي ُّ
والق�ضاء عليها ،ومن ناحية �أخرى تعزيز �أمن الطريان .وعم ًال بذلك القرار وبتو�صيات �صادرة عن م�ؤمتر وزاري رفيع
جمل�س املنظمة (الإيكاو) على م�شروع ال�ستعرا�ض
امل�ستوى ب�ش�أن �أمن الطريانُ ،عقد يف �شباط/فرباير  ،2002وافق
ُ
�صكوك �أمن الطريان املوجودة حال ًّيا .وقد �أجرت �أمانة الإيكاو درا�سة ا�ستق�صائية للدول الأع�ضاء يف الإيكاو،
بالإ�ضافة �إىل بحوث داخلية .و�أُرجئ الإعداد الفعلي ل�صك جديد �إىل ما بعد املفاو�ضات التي جرت يف عام 2005
على بروتوكويل اتفاقية املنظمة البحرية الدولية (الآميو) اخلا�صة بقمع الأعمال غري امل�شروعة �ضد �سالمة املالحة
البحرية وبرتوكولها اخلا�ص باملن�صات البحرية الثابتة.
ويف عام  ،2006عقد مكتب ال�ش�ؤون القانونية والعالقات اخلارجية التابع لأمانة الإيكاو اجتماع ًا لفريق درا�سي مك ِّون
من  10خرباء وطنيني ،عملوا ب�صفتهم الفردية ،ومن مم ِّثل لفرع منع الإرهاب التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية .واجتمع ذلك الفريق يف عامي  2006و ،2007و�أو�صى ب�أن تقوم اللجنة القانونية التابعة للمنظمة
ِّ
(الإيكاو) بدرا�سة مدى ا�ست�صواب مقرتحات مع َّينة .وقد �أو�صت اللجنة القانونية ب�أن ينظر يف م�شاريع تلك املقرتحات
م�ؤمتر دبلوما�سي ،جرى يف بيجني يف �آب�/أغ�سط�س و�أيلول�/سبتمرب  .2010واعتمد ذلك امل�ؤمتر اتفاقية قمع الأعمال
غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل .وفيما بني الدول الأطراف� ،سوف ترجح �أحكام تلك االتفاقية على
�أحكام اتفاقية مونرتيال لعام  1971و�أحكام بروتوكول املطارات لعام .1988
م�ستحدثة ب�ش�أن جرائم جديدة تتعلق بالأ�سلحة البيولوجية والكيميائية والنووية
وتت�ض َّمن اتفاقية بيجني �أحكام ًا
َ
واملواد امل�ش َّعة ،مل تكن م�شمولة يف �صكوك الطريان ال�سابقة .ولذلك فهي ال�صك القانوين الدويل الأول الذي يتناول
م�سائل منع وقمع الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي ذي ال�صلة بالطريان .وهذه النميطة التدريبية
تر ِّكز على جوانب من اتفاقية بيجني ذات �صلة وثيقة مبكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي.
ِّ
باملخدرات
ولالطالع على حتليل تف�صيلي لالتفاقية ب�أجمعهاُ ،يرجى الرجوع �إىل من�شور مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
واجلرمية ،املعنون :منهاج التدريب القانوين على مكافحة الإرهاب ،النميطة  ،5اجلرائم الإرهابية املتعلقة بالنقل
(الطريان املدين والنقل البحري).
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 -1-7-3التجرمي
تن�ص الفقرات الفرعية من (ز) �إىل (ط) من الفقرة  1من املادة الأوىل ،التي جت ِّرم �أفعا ًال جديدة ،على �أنه ُي َع ُّد
ُّ
مرتكب ًا جلرمية � ُّأي �شخ�ص َيرتكب �أ ًّيا من الأفعال التالية عمد ًا وبدون حقٍّ قانوين:
متفجرات �أو مواد م�ش َّعة �أو مواد �شبيهة �أخرى
(ز) ي�سقط �أو يطلق � َّأي �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي �أو ِّ
رجح �أن تت�س َّبب يف �إحداث وفاة �أو �إ�صابة بدنية خطرية �أو �إحلاق �ضرر خطري
من طائرة يف اخلدمة بطريقة تت�س َّبب �أو ُي َّ
باملمتلكات �أو البيئة؛
متفجرات �أو مواد م�ش َّعة �أو مواد �شبيهة �أخرى �ضد
(ح)  �أو ي�ستعمل � َّأي �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي �أو ِّ
رجح �أن تت�س َّبب يف �إحداث وفاة �أو �إ�صابة بدنية خطرية �أو �إحلاق
طائرات يف اخلدمة �أو على متنها بطريقة تت�س َّبب �أو ُي َّ
�ضرر خطري باملمتلكات �أو البيئة؛
(ط)  �أو ينقل �أو يت�س َّبب يف نقل �أو ي�س ِّهل نقل ما يلي على منت الطائرة:
متفجرة �أو م�ش َّعة مع العلم � َّأن الق�صد منها �أن ت�ستخدم يف الت�س ُّبب يف� ،أو يف التهديد
(ّ �  )1أي مواد ِّ
بالت�س ُّبب ،ب�شرط �أو بدون �شرط ،يف �إحداث وفاة �أو �إ�صابة �أو �ضرر ج�سيم ،على النحو الوارد يف
القانون الوطني بغر�ض �إرهاب �شعب من ال�شعوب �أو �إكراه حكومة �أو منظمة دولية على القيام بفعل ما
�أو االمتناع عن القيام به؛
(ّ �  )2أي �سالح بيولوجي �أو كيميائي �أو نووي ،مع العلم بكونه �سالح ًا بيولوج ًّيا �أو كيميائ ًّيا �أو نوو ًّيا
ح�سب التعريف الوارد يف املادة الثانية؛
خ�صي�ص ًا �أو ُم َع َّدة
(ّ �  )3أي مادة م�صدرية �أو مادة ان�شطارية خا�صة �أو معدات �أو مواد م�ص َّممة ِّ
ملعاجلة �أو ا�ستخدام �أو �إنتاج مواد ان�شطارية خا�صة ،مع العلم بهدف ا�ستخدامها يف ن�شاط تفجريي
نووي �أو � ِّأي ن�شاط نووي �آخر بال �ضمانات عم ًال باتفاق لل�ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
(ّ �  )4أي معدات �أو مواد �أو برجميات �أو تقنيات مرتبطة بها ت�سهم ب�شكل بارز يف ت�صميم �أو ت�صنيع
�أو �إي�صال �سالح من الأ�سلحة البيولوجية �أو الكيميائية �أو النووية بدون ترخي�ص م�شروع وبق�صد
ا�ستخدامها لهذا الغر�ض.
مع العلم �أنه بالن�سبة للأن�شطة التي ت�شمل دول ًة طرف ًا ،مبا يف ذلك الأن�شطة التي يقوم بها �شخ�ص �أو كيان
قانوين مرخَّ �ص له من قبل �إحدى الدول الأطراف ،ال يجوز �أن تُعترب جرمي ًة مبوجب الفقرتني الفرعيتني ()3
و(� )4إذا كان نقل هذه الأ�شياء �أو املواد ميتثل �أو ُي�ستخدم يف �أو يعترب ن�شاط ًا يتما�شى مع احلقوق وامل�س�ؤوليات
املتعددة الأطراف املعمول بها والتي ت�ش ِّكل طرف ًا فيها مبا
والواجبات املنوطة به مبوجب معاهدة عدم االنت�شار ِّ
يف ذلك تلك الواردة يف املادة ال�سابعة.
ولأحكام اجلرائم التي ت�شتمل على نقل �أ�سلحة بيولوجية �أو كيميائية �أو نووية �سمات كثرية م�شرتكة مع بع�ض ال�صكوك
القانونية الدولية ،ومنها مث ًال معاهدات ب�ش�أن عدم االنت�شار النووي وب�ش�أن الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية ،م�شار
�إليها يف املادة ال�سابعة من اتفاقية بيجني.
وال�صيغة اللغوية للأفعال املج َّرمة يف الفقرات الفرعية من (ز) �إىل (ط) من املادة الأوىل من اتفاقية بيجني لعام
 2010تك ِّيف اجلرائم املتعلقة مبواد بيولوجية �أو كيميائية �أو نووية ،املدرجة يف اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري
امل�شروعة ،لكي تالئم �سياق الطريان.
وتك ِّرر الفقرة  2من املادة الأوىل من اتفاقية بيجني لعام � 2010أحكام اجلرائم املوجودة يف املادة  2من بروتوكول
فتن�ص على ما يلي:
املطارات لعام ُّ .1988
ُ -2ي َع َّد مرتكب ًا جلرمية � ُّأي �شخ�ص يرتكب �أ ًّيا من الأفعال التالية عمد ًا وبدون حقٍّ قانوين ،با�ستخدام � ِّأي
جهاز �أو مواد �أو �سالح:
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(�أ)  �أن يقوم بعمل من �أعمال العنف �ضد � ِّأي �شخ�ص يف مطار يخدم الطريان املدين الدويل ،ويت�س َّبب �أو قد
يت�س َّبب يف �إ�صابة خطرية �أو يف الوفاة؛
يدمر �أو �أن يلحق �ضرر ًا خطري ًا بالتجهيزات يف مطار يخدم الطريان املدين الدويل �أو بطائرة �إذا
(ب) �أو �أن ِّ
يهدد ال�سالمة يف ذلك املطار.
املرجح �أن ِّ
كان هذا العمل ِّ
يهدد �أو من َّ
وجتعل الفقرة �( 3أ) و(ب) من املادة الأوىل من اتفاقية بيجني يف عداد اجلرائم التهديد بارتكاب � ٍّأي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (د) ومن (و) �إىل (ح) من الفقرة � ،1أو يف الفقرة � ،2أو الت�س ُّبب
ب�صورة غري م�شروعة وعن ق�صد يف تلقِّي � ِّأي �شخ�ص تهديد ًا من هذا القبيل ،يف ظروف تد ُّل على م�صداقية التهديد.
م�ستحدثة من امل�س�ؤولية اجلنائية مل تكن
كما تت�ض َّمن الفقرة  4من املادة الأوىل من اتفاقية بيجني �أ�شكا ًال �إ�ضافي ًة
َ
موجود ًة يف �صكوك �سابقة ب�ش�أن الطريان .فاتفاقية الهاي واتفاقية مونرتيال وبروتوكولها اخلا�ص بالطريان كلها
متدد نطاق امل�س�ؤولية لي�شمل �أولئك الذين ارتكبوا �أفعا ًال من�صو�ص ًا عليها� ،أو �شرعوا يف القيام بذلك� ،أو كانوا �شركاء
ِّ
متواطئني مع �أ�شخا�ص ارتكبوا مبا�شرة� ،أو �شرعوا يف ارتكاب ،اجلرمية املح َّددة يف اتفاقية مع َّينة .و�أ َّما نطاق امل�س�ؤولية
مو�سع على نحو ملحوظ ج ًّدا �إىل ما يتجاوز حماولة ارتكاب اجلرمية �أو امل�ساهمة
اجلنائية يف اتفاقية بيجني فهو َّ
ك�شريك يف ارتكابها.
وتقت�ضي الفقرة الفرعية  5من املادة الأوىل من اتفاقية بيجني اعتبا َر � ٍّأي من الأفعال التالية� ،إذا ارتُكبت عمد ًا وعلى
نحو غري م�شروع ،جرمي ٌة كما يلي:
(�أ) االتفاق مع �شخ�ص �أو �أكرث من �شخ�ص على ارتكاب جرمية مذكورة يف الفقرات � 1أو � 2أو  3من هذه
املادة ،وهذا ي�شمل ،حيث يقت�ضيه القانون الوطني� ،أن يقوم �أحد امل�شاركني يف �إتيان فعل ت�أييد ًا لالتفاق؛
(ب) �أو امل�ساهمة ب� ِّأي طريقة �أخرى يف قيام جمموعة من الأ�شخا�ص ،يعملون بق�صد م�شرتك ،يف ارتكاب
جرمية �أو �أكرث من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرات � 1أو � 2أو  3من هذه املادة ،وتكون هذه امل�ساهمة �إ َّما:
‘  ’1بهدف موا�صلة الن�شاط الإجرامي العام �أو بغر�ض خا�ص بهذه املجموعة ،حني يت�ض َّمن هذا
الن�شاط �أو الغر�ض ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرات � 1أو � 2أو  3من
هذه املادة؛
‘  ’2و�إ َّما مع العلم بن َّية املجموعة يف ارتكاب جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرات � 1أو
� 2أو  3من هذه املادة.
وت�صف الفقرة الفرعية �( 5أ) نوع ًا ت�آمر ًّيا من اجلرائم ،كما ت�صف الفقرة الفرعية ( 5ب) نوع ًا من امل�شاركة
اجلنائية يف ارتكاب اجلرائم .ومبقت�ضى الفقرة الفرعية �( 5أ) ،قد يكون الفعل املج َّرم هو الت�آمر مبعناه الأ�صلي
يف تاريخ القانون العام (الأنغلو�سك�سوين) ،حيث � َّإن جمرد االتفاق على ارتكاب فعل ٍ
مناف للقانون يخ�ضع للمعاقبة
باعتباره جرمي ًة .وث َّمة و�سيلة جترمي بديلة م�سموح بها توجد يف �صيغة قانونية تط ُّورية حديثة ،تقت�ضي عادة وجود
ت�ص ُّرف من قبل �أحد امل�شاركني يف امل�ؤامرة تدعيما لالتفاق .وهذا العن�صر ُي�س َّمى على نحو �شائع فع ًال �سافر ًا ،يك ِّمل
يخ�ص كل امل�شاركني يف الت�آمر.
عنا�صر وقوع اجلرمية فيما ُّ
ومبقت�ضى الفقرة الفرعية ( 5ب) من املادة الأوىل ،قد يكون الفعل املج َّرم �أي�ض ًا م�ساهمة �شخ�ص ما عن علم وعمد ًا
بالن�شاط الإجرامي �أو الق�صد اجلنائي لدى جماعة ما وامل�ساهمة فيه عمد ًا.

االرتكاب الفعلي للجرمية املق�صودة لي�س �شرطاً �ضرور ًّيا لكي ي�شكِّل �إحدى جرائم الإعداد املق َّررة
يف الفقرة  5من املادة الأوىل
حتتوي العبار ُة اال�ستهاللية التي تبد�أ بها الفقرة  5من املادة الأوىل �صيغ ًة لغوية م�ؤ َّداها كما يلي:
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بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانت � ٌّأي
تَعترب ك ُّل دولة طرف �أي�ض ًا احلاالت التالية� ،إذا متَّت ب�صورة متع َّمدة،
جرائمِّ ،
َ
منها واردة يف الفقرات � 1أو � 2أو  3من هذه املادة قد ارتُكبت فعل ًّيا �أو ُ�شرع يف ارتكابها...
وتليها �ضمن املادة الأوىل الفقرة الفرعية �( 5أ) الت�آمر ،والفقرة الفرعية ( 5ب) امل�ساهمة يف ع�صابة �إجرامية.
ومبقت�ضى الفقرة الفرعية �( 5أ) ،قد يكون الفعل املج َّرم ت�آمر ًا ي�ستلزم� ،أو ال ي�ستلزم ،فع ًال وا�ضح ًا ُي َع ُّد عن�صر ًا
جوهر ًّيا من عنا�صر ارتكاب اجلرمية ،مبقت�ضى القانون الوطني ،ولكن الفعل املج َّرم ال ي�ستلزم �أن تكون اجلرمية
الأ�سا�سية ،التي هي مو�ضوع الت�آمر ،قد ُ�شرع يف ارتكابها �أو ارتُكبت فع ًال .ومبقت�ضى الفقرة الفرعية ( 5ب) ،قد يكون
الفعل املج َّرم جرمية جماعية ين�صب فيها الرتكيز على امل�شاركة يف جماعة ذات ن�شاط �أو ق�صد �إجرامي� ،سواء كان
ذلك با�شرتاط القيام فع ًال بت�ص ُّرف مادي للإعداد للجرمية �أم ال ،ولكن الفعل املج َّرم يجب �أال ي�ستلزم ال�شروع يف
القيام بالن�شاط �أو الق�صد الأ�سا�سيني اللذين ت�ستع ُّد لهما اجلماعة �أو القيام به فع ًال .ومن َّثم ف� َّإن �أثر ال�صيغة اللغوية
الفتتاحية الفقرة  5من املادة الأوىل من اتفاقية بيجني مبا�شر ووا�ضح بخ�صو�ص جرائم الطريان املن�صو�ص عليها
فيها .غري �أنه قد يكون لها �أثر رجعي غري قابل للتن ُّب�ؤ به على فهم تف�سري اجلرمية من نوع امل�شاركة يف ع�صابة �إجرامية
الالزم �أن تق ِّرره الفقرة الفرعية (ﻫ) من املادة  3مك َّرر ًا ثالث ًا من اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة.

�  -2-7-3أحكام الوالية الق�ضائية
كما يف �صكوك خا�صة بالطريان �أ�سبقَ عهد ًا ،يقت�صر نطاق الوالية الق�ضائية (االخت�صا�ص الق�ضائي) يف اتفاقية
بيجني على حاالت تنطوي على عنا�صر دولية ،ومنها �إقالع الطائرة �أو هبوطها يف �إقليم دولة غري دولة ت�سجيل
الطائرة� ،أو وجود مرتكب اجلرمية املزعوم يف دولة �أخرى .والأ�س�س التي تقوم عليها الوالية الق�ضائية والقيود التي
حت ُّدها ،التي ترد يف الفقرة  2من املادة  4ومرور ًا �إىل الفقرة  6من املادة  4من اتفاقية مونرتيال (مث ًال ا�ستبعاد طائرة
م�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية �أو جمركية �أو �شرطية من نطاق االتفاقية) ،هي �أ�س�س وقيود ترد �أي�ض ًا يف الفقرة  2من
َ
املادة  5و�إىل الفقرة  6من املادة  5من اتفاقية بيجني لعام .2010
حد �سواء التي يقوم عليها االخت�صا�ص (الوالية الق�ضائية) املعرتف به يف
ولكن الأ�س�س الإلزامية واخليارية على ٍّ
�صكوك �سابقة ب�ش�أن الطريانُ ،و ِّ�سع نطاقها يف اتفاقية بيجني وبروتوكولها مبقت�ضى الفقرة  2من املادة :8
يجوز ِّ
لكل دولة طرف �أن ت� ِّؤ�س�س اخت�صا�صها �أي�ض ًا على � ِّأي جرمية تُرتكب يف احلاالت التالية:
(�أ) عندما تُرتكب اجلرمية �ضد �شخ�ص يحمل جن�سية تلك الدولة؛
�شخ�ص عدمي اجلن�سية ،يكون مقر �إقامته املعتاد يف �إقليم تلك الدولة.
(ب) عندما َيرتكب اجلرمي َة
ٌ

من ناحية ثانية ف� َّإن برنامج التدريب القانوين على مكافحة الإرهاب ،النميطة  ،3التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية
باملخدرات واجلرمية ،يحتوي يف الق�سم 2-2-2-1
املتعلقة مبكافحة الإرهاب ،ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
خ�ص�ص يف
على مناق�شة عن مبد�أ "�إ َّما الت�سليم و�إ َّما املحاكمة" ،وتت�ض َّمن النميطة عدد ًا من درا�سات احلالة .و ُي َّ
الدليل الت�شريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب الف�صل الثالث ملو�ضوع الوالية الق�ضائية (االخت�صا�ص)
على اجلرائم.

م�س�ؤولية الكيانات القانونية
تت�ض َّمن املاد ُة الرابعة من اتفاقية بيجني �صيغ ًة لغوي ًة بخ�صو�ص م�س�ؤولية الكيانات القانونية (االعتبارية) ،اعتُمدت يف
عدد من االتفاقيات الدولية ،مبا يف ذلك الربوتوكوالن البحريان لعام .2005
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 -1يجوز ِّ
لكل دولة طرف ،وفق ًا ملبادئها القانونية الوطنية� ،أن تتخذ ما يلزم من التدابري التي مت ِّكن من
جعل كيان قانوين قائم يف �إقليمها �أو َّ
منظم مبوجب قوانينها ،م�س�ؤو ًال عندما يقوم �شخ�ص م�س�ؤول عن �إدارة
هذا الكيان القانوين �أو له �سيطرة عليه ،بارتكاب ُجرم مبينَّ يف املادة  .1ويجوز �أن تكون هذه امل�س�ؤولية جنائية
�أو مدنية �أو �إدارية.
 -2يجري حت ُّمل هذه امل�س�ؤولية دون م�سا�س بامل�س�ؤولية اجلنائية للأفراد الذين ارتكبوا ا ُ
جلرم.
�  -3إذا اتخذت دولة طرف التدابري الالزمة جلعل كيان قانوين م�س�ؤو ًال وفق ًا للفقرة  1من هذه املادة ،حاولت
�أن تكفل �أن تكون العقوبات اجلنائية �أو املدنية �أو الإدارية املنطبقة ف َّعال ًة وتنا�سبي ًة ورادعة .ويجوز �أن ت�شمل هذه
العقوبات جزاءات مالية.

� -3-7-3ضمانات حماية ال�شخ�ص املتهم
�أق َّرت �صكوك الطريان ال�سابقة ع َّدة �ضمانات حلماية اجلناة املزعومني .ومبقت�ضى املادتني  8و 9من اتفاقية طوكيو
لعام  ،1963يجوز �إنزال � ِّأي �شخ�ص من طائرة حلماية �سالمة الطائرة والأ�شخا�ص �أو املمتلكات� ،أو للحفاظ على
ُح�سن النظام واالن�ضباط على متنها .وتقت�ضي الفقرة  1من املادة  15من االتفاقية وجوب �أن يكون لل�شخ�ص الذي
�أُنزل على هذا النحو احل ِّرية يف موا�صلة رحلته ،ما مل ي�ستلزم قانون دولة الهبوط ح�ضوره لغر�ض �إجراءات الت�سليم
�أو الإجراءات اجلنائية .ومبقت�ضى اتفاقية عام  ،1963ال يجوز للدولة الطرف التي تت�س َّلم �شخ�ص ًا يف عهدة االحتجاز
من قائد الطائرة �أن ت�ستمر يف احتجازه �إ َّال "للوقت الالزم على نحو معقول لإمتام الإجراءات اجلنائية �أو �إجراءات
املحتجز يف االت�صال فور ًا ب�أقرب مم ِّثل ر�سمي خمت�ص من مم ِّثلي الدولة التي
الت�سليم" ،و"يجب م�ساعدة ال�شخ�ص
َ
يحمل جن�سيتها" .كما تقت�ضي الفقرة  2من املادة  15من اتفاقية طوكيو لعام  1963من الدولة التي جرى فيها �إنزال
�شخ�ص ما من الطائرة �أو ت�سليمه �أن توفِّر لذلك ال�شخ�ص معامل ًة مالئمة حلمايته و�أمنه ال تقل عن املعاملة التي
توفِّرها لرعاياها يف الظروف امل�شابهة.
وقد ُنقل واجب توفري امل�ساعدة ل�شخ�ص حمتجز على االت�صال فور ًا ب�أقرب مم ِّثل خمت�ص من مم ِّثلي الدولة التي يحمل
ذلك ال�شخ�ص جن�سيتها �إىل اتفاقية الهاي لعام  1970واتفاقية مونرتيال لعام  ،1971حيث يرد يف املادة  6من كل من
ال�صكني .ثم ك َّمل بروتوكولُ املطارات لعام  1988اتفاقي َة مونرتيال ب�أحكام ب�ش�أن جرائم جديدة ،ولكنه مل ي�ضف � َّأي
املتفجرات البال�ستيكية بغر�ض ك�شفها
تدابري �إ�ضافية من �أجل حماية الأ�شخا�ص املتهمني .و�أ َّما االتفاقية ب�ش�أن متييز ِّ
فلم حتت ِو على �أحكام جنائية ومل تُ�ضف فيها �ضمانات حماية جديدة.
وبحلول الوقت الذي اعتُمد فيه �ص َّكا بيجني ،كانت �ضمانات احلماية اخلا�صة بحقوق الإن�سان ُيعرتف بها ب�صيغ
لغوية �أخذت تزداد دقة يف �صكوك الأمم املتحدة .وبالإ�ضافة �إىل تدابري احلماية املوجودة يف �صكوك الطريان املدين
ال�سابقة ،ت�ض َّمن �ص َّكا عام  2010املادة احلادية ع�شرة يف اتفاقية بيجني ،املعروفة على نحو �شائع با�سم "مادة املعاملة
العادلة" ،ويف املادة العا�شرة املناظرة لها يف بروتوكول بيجني .وتقت�ضي املادتان �أن ُيكفل ل ِّأي �شخ�ص ُت َّتخذ ب�ش�أنه
تدابري �أو �إجراءات ،عم ًال باالتفاقية� ،أن "يلقى معامل ًة عادلة ،مبا يف ذلك التمتُّع بجميع احلقوق وال�ضمانات طبق ًا
لقانون الدولة التي يوجد هذا ال�شخ�ص يف �إقليمها ،وطبق ًا للأحكام ذات العالقة يف القانون الدويل ،مبا يف ذلك
القانون الدويل حلقوق الإن�سان".

 -4-7-3التعاون الدويل
على غرار ال�صكوك القانونية الدولية احلديثة العهد التي تعالج م�سائل الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي
والنووي ،تت�ض َّمن اتفاقي ُة بيجني التزام ًا بت�سليم املجرم �أو حماكمته .ووفق ًا للفقرة  1من املادة  ،12تُعترب اجلرائم
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كلها امل�شمولة يف املعاهدة جرائم ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها يف � ِّأي معاهدة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني مربمة بني الدول
الأطراف .وعم ًال بالفقرة  2من املادة � ،1إذا تلقَّت دولة طرف ،جتعل ت�سليم املجرمني م�شروط ًا بوجود معاهدة ،طلب ًا
ب�ش�أن ت�سليم جمرم من دولة طرف �أخرى ال تربطها بها معاهدة لت�سليم املجرمني ،يجوز لها �أن تعترب اتفاقية بيجني
يخ�ص تلك اجلرائم املب َّينة فيها .ويجب �أن يخ�ضع الت�سليم لل�شروط املن�صو�ص
�أ�سا�س ًا قانون ًّيا لت�سليم املجرم فيما ُّ
عليها يف قانون الدولة متلقِّية الطلب .و�أ َّما الدول التي ال جتعل ت�سليم املجرمني م�شروط ًا بوجود معاهدة فعليها �أن تعترب
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف اتفاقية بيجني بو�صفها جرائم ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها ،وفق ًا للفقرة  3من املادة .12
وت َّتبع املادة الثالثة ع�شرة من اتفاقية بيجني لعام  2010ال�صيغة اللغوية التي و�ضعت يف اتفاقية الهجمات الإرهابية
يخ�ص ا�ستبعاد اجلرمية ال�سيا�سية بو�صفها �أ�سا�س ًا ُي�ستند �إليه
بالقنابل لعام  1997ويف �صكوك �أُبرمت من قبل فيما ُّ
يف رف�ض طلبات ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة .وعدم جواز ا�ستثناء اجلرمية ال�سيا�سية هذا توازنه
املادة الرابعة ع�شرة ،التي حتتوي على �شرط عدم التمييز.
تقدم الدول الأطراف ك ٌّل منها �إىل الأخرى �أق�صى قدر من امل�ساعدة ب�ش�أن الإجراءات
ووفق ًا للمادة ال�سابعة ع�شرةِّ ،
اجلنائية املتخذة �إزاء اجلرائم املب َّينة يف اتفاقية بيجني.

 -5-7-3عبارات �إ�ضافية تتعلق باتفاقات مراقبة الأ�سلحة
منذ عام  ،1963ا�ستُبعدت على نحو م َّت�سق با�ستمرار من جميع �صكوك �أمن املالحة اجلوية والبحرية الطائرات �أو
ال�سفن امل�ستخدمة لأغرا�ض ع�سكرية �أو جمركية �أو �شرطية من نطاق تلك ال�صكوك .وقد تك َّرر ذلك اال�ستبعاد ذاته
يف الفقرة  1من املادة اخلام�سة من اتفاقية بيجني لعام  .2010ولكن عندما بد�أت ال�صكوك ذات ال�صلة بالنقل تعالج
م�سائل الأ�سلحة البيولوجية والكيميائية والنووية وم�سائل عدم انت�شار هذه الأ�سلحة يف ال�سياق البحري ،اعتُرب � َّأن
تخ�ص عالقة ال�صكوك ذات ال�صلة بالقانون الإن�ساين الدويل
من امل�ست�صوب �إدراج عبارات �إ�ضافية يف املواد التي ُّ
فيما يتعلق ببع�ض الأ�سلحة واملواد املع َّينة .وكانت �أوىل املواد من هذا القبيل املادة  3من بروتوكول قمع الأعمال غري
امل�شروعة لعام َّ .2005ثم اعتمدت عبارات مماثلة جوهر ًّيا يف اتفاقية بيجني لعام .2010

املادة 6
مي�س احلقوق وااللتزامات وامل�س�ؤوليات الأخرى للدول والأفراد مبوجب القانون
 -1لي�س يف هذه االتفاقية ما ُّ
الدويل ،وخا�صة مقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة واتفاقية الطريان املدين الدويل والقانون الإن�ساين
الدويل.
  -2ال ت�سري هذه االتفاقية على �أن�شطة القوات امل�س َّلحة �أثناء النزاعات امل�س َّلحة ،ح�سبما تُفهم تلك
امل�صطلحات يف �إطار القانون الإن�ساين الدويل ،باعتباره القانون الذي ِّ
ينظم هذه الأن�شطة ،وال ت�سري هذه
االتفاقية على �أن�شطة القوات امل�س َّلحة لدولة متار�س واجباتها الر�سمية ،بقدر ما ِّ
تنظمها قواعد �أخرى من
القانون الدويل.
  -3ال ينبغي تف�سري الأحكام الواردة يف الفقرة  2من هذه املادة تف�سري ًا ُيفهم منه �أنها تُبيح الأفعال غري
امل�شروعة �أو جتعلها قانونية� ،أو �أنها متنع املقا�ضاة مبوجب قوانني �أخرى.

املادة 7
مي�س احلقوق وااللتزامات وامل�س�ؤوليات الأخرى للدول الأطراف يف اتفاقية منع انت�شار
لي�س يف هذه االتفاقية ما ُّ
الأ�سلحة النووية واملوقَّعة يف وا�شنطن ،ولندن ،ومو�سكو يف � ،1968/7/1أو اتفاقية منع تطوير ،و�إنتاج ،وتخزين
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الأ�سلحة البيولوجية وال�سمية وتدمريها واملوقَّعة يف وا�شنطن ،ولندن ،ومو�سكو يف � ،1972/4/10أو اتفاقية منع
تطوير ،و�إنتاج ،وتخزين الأ�سلحة الكيميائية وتدمريها ،واملوقَّعة يف باري�س يف .1993/1/13
�  -1أثناء اختطاف الطائرات التي ا�ستُخدمت يف هجمات � 11أيلول�/سبتمرب� ،سرعان ما �أحكم اجلناة ال�سيطرة على
الو�ضع ور�شّ وا رذاذ تابل جوزة الطيب� ،أو رذاذ الفلفل �أو مادة مه ِّيجة �أخرى �شديدة الإزعاج يف مق�صورة الدرجة الأوىل
التوجه �إىل م�ؤخِّ رة الطائرة .وزعموا � َّأن لديهم قنبلة .فهل ا�ستخدام
لإجبار الركاب وطاقم م�ضيفي الرحلة اجلوية على ُّ
هذا التابل يطابق تعريف "ال�سالح البيولوجي �أو الكيميائي �أو النووي" مبقت�ضى اتفاقية بيجني؟
متفجر م�شع عمد ًا يف مطار ُي َع ُّد جرمي ًة مبقت�ضى اتفاقية بيجني؟
 -2هل تفجري جهاز ِّ
 -3هل نقل مواد م�ش َّعة ُي َع ُّد دائم ًا جرمي ًة مبقت�ضى اتفاقية بيجني؟
 -4هل نقل �سالح كيميائي بوا�سطة طائرة ع�سكرية ُي َع ُّد جرمي ًة مبقت�ضى اتفاقية بيجني؟
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 -4ا�ستنتاجات
  -1-4اقرتان النظر ،يف الإطار الت�شريعي ،يف اجلرائم املب َّينة يف
اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية وتعديلها لعام 2005
بالنظر يف اجلرائم املب َّينة يف االتفاقية الدولية لقمع �أعمال
الإرهاب النووي
الحظ ،ح�سبما ُنوق�ش �أعالهَّ � ،أن اجلرائم ذات ال�صلة بالإرهاب النووي متف ِّرقة يف ع َّدة �صكوك قانونية ،وقد تكون
ُي َ
ً
ً
ّ
�أحيانا متداخلة �أي�ضا .وعند �إدماج تلك ال�صكوك �ضمن القانون الوطني ،لعل �صائغي الن�صو�ص الت�شريعية يو ُّدون
�أن ينظروا يف �صياغة �أحكام ت�شمل ك ًّال من اجلرائم املب َّينة يف اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية وتعديلها ،ويف
االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي .وال�سبب يف ذلك هو � َّأن اجلرائم الواردة يف هذه ال�صكوك القانونية
حد كبري م�سائل مت�شابهة .فعلى �سبيل املثال ،قد تختار ال�سلطات الوطنية جترمي الأفعال املدرجة يف النظم
تتناول �إىل ٍّ
القانونية بالإ�شارة �إ َّما �إىل املواد امل�ش َّعة �أو �إىل املواد النووية� ،آخذة يف االعتبار � َّأن تعريف املواد امل�ش َّعة الوارد يف اتفاقية
قمع �أعمال الإرهاب النووي ي�شمل "املواد النووية"؛ و� َّأن اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ال تقت�ضي من الدول
الأطراف �سوى جترمي الأفعال املرتكبة بخ�صو�ص "املواد النووية امل�ستخدمة يف الأغرا�ض ال�سلمية" ،يف حني � َّأن نطاق
ال�سعة بحيث ي�شمل "املواد امل�ش َّعة" عموما .وث َّمة �أي�ض ًا اختالف يف
التطبيق يف اتفاقية قمع �أعمال الإرهاب النووي من ّ
ً
درجة الق�صد الالزمة لكي ُت َع َّد الأفعال املح َّددة جرائم .كما ينبغي �أن ت�ؤخذ يف االعتبار �أي�ضا االختالفات يف تعريف
املواد النووية يف هذه ال�صكوك ،وكذلك مع �صكوك �أخرى �صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ِّ
ولالطالع على مناق�شة �أكرث تف�صي ًال لالعتبارات وكذلك احللول ال�سيا�سية املمكنة ب�ش�أن الرتابط بني هذه ال�صكوك
القانونية وغريها من ال�صكوك ،انظر من�شور الأحكام الت�شريعية النموذجية ملكافحة الإرهاب ،ال�صادر عن فرع
باملخدرات واجلرمية ،وكتيب عن القانون النووي :تنفيذ الت�شريعات
مكافحة الإرهاب التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
]ملحوظة :الكتيب �صادر فع ًال بهذه ال�صيغة لكن ال�صيغة ال�صحيحة هي :كتيب عن القانون النووي :الت�شريعات
()19
التنفيذية[ ال�صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

  -2-4اقرتان النظر ،يف الإطار الت�شريعي ،يف �صك املالحة البحرية لعام 2005
بالنظر يف �صك املالحة اجلوية لعام 2010
نوق�شت من قبل االعتبارات ذات ال�صلة بتنفيذ �صك املالحة البحرية لعام  2005و�صك املالحة اجلوية لعام 2010
على ال�صعيد الداخلي يف النميطة  :5اجلرائم الإرهابية املتعلقة بالنقل (الطريان املدين والنقل البحري) ،وخ�صو�ص ًا
فيما يتعلق بالتعاون الدويل املن�صو�ص عليه يف املعاهدتني واملواءمة بني �سبل املالحقة خارج احلدود الإقليمية ب�ش�أن
اجلرائم الواردة يف ال�صكني املذكورين .وبالن�سبة �إىل اجلرائم ذات ال�صلة بالأ�سلحة البيولوجية والكيميائية والنووية،
()19متاح يف املوقع ال�شبكي .https://www.unodc.org/tldb/en/model_laws_treaties.html :وقد �أُعدَّت الأحكام الت�شريعية النموذجية
ملكافحة الإرهاب من �أجل الإ�سراع يف الت�صديق على كامل ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب.
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ف� َّإن طول وتعقُّد التعاريف التي ال ب َّد من تكرارها بخ�صو�ص كل جرمية على حدة يف �سياق تنفيذ بروتوكول قمع الأعمال
حد �سواء ي�شريان �إىل جدوى جترمي اال�ستعمال والنقل غري
غري امل�شروعة لعام  2005واتفاقية بيجني لعام  2010على ٍّ
امل�شروعني للأ�سلحة واملواد البيولوجية والكيميائية والنووية يف �أحكام القوانني الت�شريعية املنطبقة على كل من املالحة
البحرية واملالحة اجلوية ً.

  -3-4تنفيذ ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي
والإ�شعاعي والنووي
ال�صكوك القانونية التي تُنا َق�ش يف هذه النميطة التدريبية معقَّدة ولها تبعات ت�شريعية بالغة الأهمية .وبالن�سبة �إىل
تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية و�صك املالحة اجلوية لعام  2010و�صك املالحة البحرية لعام ،2005
تعدلها هذه ال�صكوك الأحدث عهد ًا .ويف الوقت نف�سه،
يلزم �أن يكون للدول الأطراف ِّاطالع ج ِّيد على ال�صكوك التي ِّ
حتدث ال�صكوك ال�سابقة من �أن
ال ب َّد للم�س�ؤولني يف الدول الأطراف التي تنظر يف الت�صديق على ال�صكوك التي ِّ
يه ِّيئوا �أنف�سهم وم�ؤ�س�ساتهم وقوانينهم ولوائحهم التنظيمية الوطنية بغية تنفيذ ال�صكوك احلديثة العهد ،مبا يف ذلك
�أحكامها اخلا�صة بالإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي.

  -4-4عالقة ال�صكوك القانونية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي
والإ�شعاعي والنووي بغريها من ال�صكوك الثنائية واملتع ِّددة الأطراف
يخ�ص التعاون ،تُ�ستكمل ال�صكوك القانونية الدولية ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي
فيما ُّ
ومتعددة الأطراف تتاح يف �أحوال مع َّينة ذات �صلة بالإرهاب .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ث َّمة �صكوك قانونية
ب�صكوك ثنائية ِّ
دولية ال تتناول اجلرائم ذات ال�صلة بالإرهاب ولكنها قد تكون مفيدة .فعلى �سبيل املثال ،قد تنطبق اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية على طائفة عري�ضة متن ِّوعة من اجلرائم التي ترتكبها جماعة من �أجل
منافع مادية �أو مالية.
ويف بع�ض الأحوال ،قد يكون من الأف�ضل تطبيق �صكوك �أخرى غري ال�صكوك مو�ضوع البحث يف هذه النميطة التدريبية.
حتدد مه ًال زمنية وغري
كما � َّأن املعاهدات الثنائية والإقليمية اخلا�صة بت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة املتبادلة كثري ًا ما ِّ
ذلك من التفا�صيل املفيدة ،وهو �أمر غري ممكن يف ال�صكوك العاملية املفتوح باب االن�ضمام �إليها جلميع الدول ،والتي
يجب تكييفها لكي تالئم طائفة متن ِّوعة من النظم القانونية.

العن�صر
الوالية الق�ضائية
امل�شرتك/
ال�صك القانوين (االخت�صا�ص)
اتفاقية احلماية املادة :8
املادية للمواد
 -1تتخذ ك ُّل دولة طرف ما
النووية ( )CPPNMيلزم من التدابري لإقامة
واليتها الق�ضائية على
� ِّأي جرمية من اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف املادة 7
يف احلاالت التالية:
(�أ) عندما تُرتكب اجلرمية
يف �إقليم تلك الدولة �أو على
منت �سفينة �أو طائرة م�سجلة
َّ
يف تلك الدولة؛
(ب) عندما يكون املن�سوب
�إليه اجلرمية من رعايا تلك
الدولة.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما
املادة :4
(�أ) لي�س يف هذه االتفاقية
مي�س احلقوق وااللتزامات
ما ُّ
وامل�س�ؤوليات الأخرى للدول
والأفراد مبوجب القانون
الدويل ،وال �سيما مقا�صد
ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة
والقانون الإن�ساين الدويل.
(ب) ال ت�سري هذه االتفاقية
على �أن�شطة القوات امل�سلَّحة
خالل نزاع م�سلَّح ،ح�سبما
ُيفهم من تلك التعابري يف �إطار
القانون الإن�ساين الدويل،
والتي يحكمها ذلك القانون،
كما ال ت�سري هذه االتفاقية
على الأن�شطة التي ت�ضطلع
بها القوات الع�سكرية لدولة
ما ب�صدد ممار�سة واجباتها
الر�سمية بقدر ما َّ
تنظم
بقواعد �أخرى من القانون
الدويل.

ا�ستثناء
اجلرمية
االلتزام بالت�سليم
ال�سيا�سية
التعاون الدويل
�أو املحاكمة
املادة :11
املادة :10
ال ينطبق
على ِّ
كل دولة طرف يكون  -1تُعترب اجلرائم الواردة
يف املادة  7يف عداد اجلرائم
املن�سوب �إليه ارتكاب
اخلا�ضعة للت�سليم يف �أية
اجلرمية موجود ًا يف
�إقليمها� ،إذا مل تعمد �إىل معاهدة لت�سليم املجرمني
ت�سليمه� ،أن تقوم دون � ِّأي قائمة بني الدول الأطراف.
ا�ستثناء ودون � ِّأي ت�أخري ال وتتع َّهد الدول الأطراف �أن
تُدرج تلك اجلرائم بو�صفها
م ِّربر له ،بتقدمي ق�ضيته
جرائم يخ�ضع مرتكبوها
�إىل �سلطاتها بغر�ض
مقا�ضاته عن طريق دعوى للت�سليم يف �أية معاهدة
لت�سليم املجرمني تربم بينها
تُرفع وفق ًا لقوانني تلك
يف امل�ستقبل.
الدولة.

�شرط
عدم
التمييز
ال ينطبق

املرفق
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

اتفاقية احلماية  -2وباملثل ،تتخذ ك ُّل دولة
طرف ما يلزم من التدابري
املادية للمواد
النووية ( )CPPNMلتثبيت واليتها الق�ضائية على
هذه اجلرائم يف احلاالت التي
(تابع)
يكون فيها املن�سوب �إليه ارتكاب
اجلرمية موجود ًا يف �إقليمها وال
ت�س ِّلمه ،عم ًال باملادة � ،11إىل � ٍّأي
من الدول املذكورة يف الفقرة .1
 -3ال ت�ستبعد هذه االتفاقية �أية
والية جنائية متار�س وفق ًا للقانون
َ
الوطني.
 -4وبالإ�ضافة �إىل الدول املذكورة
يف الفقرتني  1و ،2يجوز لكل
دولة طرف ،مت�شِّ ي ًا مع القانون
الدويل� ،أن تثبت واليتها الق�ضائية
على اجلرائم املب َّينة يف املادة 7
عندما تكون م�شرتكة يف نقل نووي
م�صدرة �أو
دويل بو�صفها دولة ِّ
م�ستوردة.

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة
املادة :10
على ِّ
كل دولة طرف يكون
املن�سوب �إليه ارتكاب اجلرمية
موجود ًا يف �إقليمها� ،إذا مل
تعمد �إىل ت�سليمه� ،أن تقوم دون
� ِّأي ا�ستثناء ودون � ِّأي ت�أخري
ال م ِّربر له ،بتقدمي ق�ضيته �إىل
�سلطاتها بغر�ض مقا�ضاته عن
طريق دعوى تُرفع وفق ًا لقوانني
تلك الدولة.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما
(ج) لي�س يف هذه االتفاقية
ما ميكن ت�أويله على �أنه �إذن
م�شروع با�ستعمال القوة �أو
التهديد با�ستعمالها �ضد املواد
النووية �أو املرافق النووية
امل�ستخدمة يف الأغرا�ض
ال�سلمية.
(د) لي�س يف هذه االتفاقية
ما يتغا�ضى عن �أعمال غري
م�شروعة �أو ي�ضفي �صفة
امل�شروعية على �أعمال تُعترب
غري م�شروعة ،ولي�س يف هذه
االتفاقية �أي�ض ًا ما يحول دون
املحاكمة مبوجب قوانني
�أخرى.
 -5ال تنطبق هذه االتفاقية
امل�ستخدمة
على املواد النووية
َ
يف الأغرا�ض الع�سكرية �أو
امل�ستبقاة ملثل هذه الأغرا�ض
وال على املرافق النووية
املحتوية على مثل هذه املواد.

التعاون الدويل

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية
� -2إذا تلقَّت دولة طرف جتعل ال ينطبق
الت�سليم م�شروط ًا بوجود معاهدة
طلب ًا للت�سليم من دولة طرف
�أخرى ،ومل تكن بينهما معاهدة
لت�سليم املجرمني ،جاز لها،
ح�سب اختيارها� ،أن تعترب هذه
االتفاقية �أ�سا�س ًا قانون ًّيا للت�سليم
فيما يتعلق بتلك اجلرائم .ويكون
الت�سليم خا�ضع ًا لل�شروط الأخرى
ين�ص عليها قانون الدولة
التي ُّ
املطالبة بالت�سليم.
 -3على الدول الأطراف التي
ال جتعل الت�سليم م�شروط ًا بوجود
معاهدة �أن تعرتف بهذه اجلرائم
بو�صفها جرائم تع ِّر�ض مرتكبيها
للت�سليم فيما بينها رهن ًا مبراعاة
ين�ص عليها قانون
ال�شروط التي ُّ
الدولة املطالبة بالت�سليم.

�شرط عدم التمييز
ال ينطبق
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

اتفاقية
احلماية املادية
للمواد النووية

()CPPNM
(تابع)

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل
 -4تُعامل ك ُّل جرمية من هذه
اجلرائم ،لغر�ض الت�سليم بني
الدول الأطراف ،كما لو كانت
قد ارتُكبت ،ال يف مكان وقوعها
فح�سب بل ويف �أقاليم الدول
الأطراف املطلوب منها �أن تثبت
واليتها الق�ضائية وفق ًا للفقرة 1
من املادة .8

�شرط عدم التمييز
ال ينطبق

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية
ال ينطبق

املرفق
61

العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

تعديل اتفاقية
احلماية املادية
للمواد النووية

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

التعديل ي�شمله.
ترد يف التعديل �أحكام الوالية
الق�ضائية ذاتها الواردة يف اتفاقية
احلماية املادية.

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة
املادة :10
على ِّ
كل دولة طرف يكون
املن�سوب �إليه ارتكاب اجلرمية
موجود ًا يف �إقليمها� ،إذا مل
تعمد �إىل ت�سليمه� ،أن تقوم،
دون � ِّأي ا�ستثناء كان ودون
� ِّأي ت�أخري ال م ِّربر له ،بتقدمي
ق�ضيته �إىل �سلطاتها املخت�صة
بغر�ض مقا�ضاته عن طريق
دعوى تُرفع وفق ًا لقوانني
تلك الدول .والتعديل ال يغيرِّ
االلتزام بالت�سليم �أو املحاكمة
(كما هو نف�سه يف اتفاقية
احلماية املادية).

التعاون الدويل
ال يغيرِّ التعديل �أحكام التعاون
الدويل.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
املادة  11باء:
املادة � 11ألف:
لي�س يف هذه االتفاقية
ال يجوز ،لأغرا�ض
ف�سر على �أنه يفر�ض
ت�سليم املجرمني �أو
ما ُي َّ
التزام ًا بت�سليم املجرمني �أو
امل�ساعدة القانونية
بتقدمي امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،اعتبا ُر � ِّأي
املتبادلة �إذا توفَّرت لدى
جرمية من اجلرائم
الدولة الطرف املطلوب
املن�صو�ص عليها
منها الت�سليم �أ�سباب وجيهة
يف املادة  ،7جرمي ًة
تدعوها �إىل االعتقاد ب� َّأن
�سيا�سية �أو جرمي ًة
مت�صلة بجرمية �سيا�سية طلب ت�سليم املجرمني
الرتكابهم اجلرائم
�أو جرمي ًة ارتُكبت
املن�صو�ص عليها يف املادة
بدوافع �سيا�سية.
وبالتايل ال يجوز رف�ض � ،7أو طلب امل�ساعدة
القانونية املتبادلة فيما
طلب ب�ش�أن ت�سليم
املجرمني �أو امل�ساعدة يتعلق بهذه اجلرائم ،قد
ُق ِّدم بغية حماكمة� ،أو
القانونية املتبادلة،
م� َّؤ�س�س على مثل هذه معاقبة� ،شخ�ص ما ب�سبب
العرق الذي ينتمي �إليه
اجلرمية ،ملج َّرد �أنه
يتعلق بجرمية �سيا�سية �أو ب�سبب دينه �أو جن�سيته
�أو �أ�صله الإثني �أو ر�أيه
�أو جرمية مت�صلة
ال�سيا�سي� ،أو ب� َّأن ا�ستجابتها
بجرمية �سيا�سية �أو
مت�س
جرمية ارتُكبت بدوافع للطلب من �ش�أنها �أن َّ
بو�ضع ال�شخ�ص املذكور ل ٍّأي
�سيا�سية.
من هذه الأ�سباب.
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

()ICSANT

االتفاقية الدولية
لقمع �أعمال
الإرهاب النووي

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل

املادة :11
املادة :13
املادة :4
املادة :9
تتخذ ك ُّل دولة طرف ما يلزم من  -1لي�س يف هذه االتفاقية ما � -1إذا مل تقم الدولة الطرف  -1تُعترب اجلرائم املن�صو�ص
التي يوجد يف �إقليمها ال�شخ�ص عليها يف املادة  2مدرجة كجرائم
التدابري لإقامة واليتها الق�ضائية مي�س احلقوق وااللتزامات
ُّ
ت�ستوجب ت�سليم املجرم يف � ِّأي
امل َّدعى ارتكابه اجلرمية
وامل�س�ؤوليات الأخرى للدول
على � ِّأي جرمية من اجلرائم
بت�سليم ذلك ال�شخ�ص ف�إنها معاهدة لت�سليم املجرمني تكون
املن�صو�ص عليها يف املادة  2عندما :والأفراد مبوجب القانون
تكون ملزَ م ًة يف احلاالت التي نافذة بني � ٍّأي من الدول الأطراف
(�أ) تُرتكب اجلرمية يف �إقليم تلك الدويل ،وال �سيما مقا�صد
ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة تنطبق عليها املادة  ،9وبدون قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية.
الدولة؛ �أو
� ِّأي ا�ستثناء على الإطالق و�سواء وتتع َّهد الدول الأطراف ب�إدراج
والقانون الإن�ساين الدويل.
منت
(ب) تُرتكب اجلرمية على
كانت اجلرمية قد ارتُكبت �أو مل مثل هذه اجلرائم كجرائم
 -2ال ت�سري هذه االتفاقية
�سفينة ترفع َع َلم تلك الدولة �أو
على �أن�شطة القوات امل�سلَّحة تُرتكب يف �إقليمها ،ب�أن حتيل ت�ستوجب ت�سليم املجرم يف ِّ
كل
م�سجلة مبوجب قوانني تلك
طائرة َّ
الق�ضية دون �إبطاء ال لزوم له معاهدة لت�سليم املجرمني تعقد
الدولة وقت ارتكاب اجلرمية؛ �أو خالل نزاع م�سلَّح ،ح�سبما
�إىل �سلطاتها املخت�صة بق�صد فيما بينها بعد ذلك.
ُيفهم من تلك التعابري يف
َ
مواطني
د
أح
�
ة
اجلرمي
رتكب
(ج) َي
ُ
املحاكمة من خالل �إجراءات  -2حينما تتلقَّى دولة طرف
�إطار القانون الإن�ساين
تلك الدولة.
الدويل ،والتي يحكمها ذلك تتفق وقوانني تلك الدولة.
ت�شرتط لت�سليم املجرم وجود
ً
معاهدة طلب ًا للت�سليم من دولة
 -2يجوز �أي�ضا للدولة الطرف �أن القانون ،كما ال ت�سري هذه
تقيم واليتها الق�ضائية على � ِّأي
طرف �أخرى ال ترتبط معها
االتفاقية على الأن�شطة التي
جرمية من هذا القبيل عندما:
مبعاهدة لت�سليم املجرمني ،يجوز
ت�ضطلع بها القوات الع�سكرية
(�أ) تُرتكب اجلرمية �ضد �أحد
للدولة املطلوب منها الت�سليم �أن
لدولة ما ب�صدد ممار�سة
مواطني تلك الدولة؛ �أو
تعترب هذه االتفاقية� ،إذا �شاءت،
واجباتها الر�سمية بقدر ما
َّ
�أ�سا�س ًا قانون ًّيا للت�سليم فيما يتعلق
ُنظم بقواعد �أخرى من
ت
مرفق
(ب) تُرتكب اجلرمية �ضد
باجلرائم املن�صو�ص عليها يف
القانون الدويل.
عام �أو حكومي تابع لتلك الدولة
املادة  .2وتخ�ضع عملية الت�سليم
باخلارج ،مبا يف ذلك ال�سفارات �أو
ين�ص
غريها من الأماكن الدبلوما�سية �أو
لل�شروط الأخرى التي ُّ
عليها قانون الدولة املق َّدم �إليها
القن�صلية التابعة لتلك الدولة؛ �أو
الطلب.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
املادة :16
املادة :15
لي�س يف هذه االتفاقية
ال يجوز ،لأغرا�ض
ما يف�سر على �أنه يفر�ض
ت�سليم املجرمني �أو
ُ
َّ
التزام ًا بت�سليم املجرمني �أو
امل�ساعدة القانونية
بتقدمي امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،اعتبا ُر � ِّأي
املتبادلة �إذا توفَّرت لدى
جرمية من اجلرائم
الدولة الطرف املطلوب
املن�صو�ص عليها يف
املادة  2جرمية �سيا�سية منها الت�سليم �أ�سباب وجيهة
تدعوها �إىل االعتقاد ب� َّأن
�أو جرمية مت�صلة
طلب ت�سليم املجرمني
بجرمية �سيا�سية �أو
جرمية ارتُكبت بدوافع الرتكابهم اجلرائم املذكورة
يف املادة � ،2أو طلب
�سيا�سية .وبالتايل،
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
ال يجوز رف�ض طلب
ب�ش�أن ت�سليم املجرمني فيما يتعلق بهذه اجلرائم،
�أو امل�ساعدة القانونية قد ُق ِّدم بغية حماكمة� ،أو
املتبادلة م� َّؤ�س�س على معاقبة� ،شخ�ص ما ب�سبب
العرق الذي ينتمي �إليه
مثل هذه اجلرمية
ملج َّرد �أنه يتعلق بجرمية �أو ب�سبب دينه �أو جن�سيته
�أو �أ�صله الإثني �أو ر�أيه
�سيا�سية �أو جرمية
مت�صلة بجرمية �سيا�سية ال�سيا�سي� ،أو ب� َّأن ا�ستجابتها
�أو جرمية ارتُكبت
للطلب من �ش�أنها �أن مت�سَّ
بو�ضع ال�شخ�ص املذكور ل ٍّأي
بدوافع �سيا�سية.
من هذه الأ�سباب.

املرفق
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

()ICSANT

االتفاقية الدولية
لقمع �أعمال
الإرهاب النووي

(تابع)

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما
ُف�سر �أحكام الفقرة 2
 -3ال ت َّ
من هذه املادة على �أنها تعني
التغا�ضي عن �أعمال غري
م�شروعة من جهة �أخرى �أو
جتعل منها �أعما ًال م�شروع ًة
�أو ت�ستبعد مالحقة مرتكبيها
ق�ضائ ًّيا مبوجب قوانني �أخرى.
 -4ال تتناول هذه االتفاقية،
وال ميكن تف�سريها على �أنها
تتناول ،على �أي نحو ،م�س�ألة
م�شروعية ا�ستعمال الأ�سلحة
النووية �أو التهديد با�ستعمالها
من قبل الدول.

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

�شخ�ص
(ج) َيرتكب اجلرمي َة
ٌ
عدمي اجلن�سية يوجد حم ُّل �إقامته
املعتاد يف �إقليم تلك الدولة؛ �أو
(د) تُرتكب اجلرمية يف حماولة
لإرغام تلك الدولة على القيام ب� ِّأي
عمل من الأعمال �أو االمتناع عن
القيام به؛ �أو
(ﻫ) تُرتكب اجلرمية على منت
طائرة ت�شغِّلها حكومة تلك الدولة.
 -3عند الت�صديق على هذه
االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة
عليها �أو االن�ضمام �إليها ،تخطر
ك ُّل دولة طرف الأم َني العام للأمم
املتحدة بالوالية الق�ضائية التي
�أقامتها مبوجب قانونها الوطني
وفق ًا للفقرة  2من هذه املادة.
ويف حالة حدوث � ِّأي تغيري ،تخطر
الدول ُة الطرف املعنية الأم َني العام
بذلك على الفور.

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل
 -3تعرتف الدول الأطراف ،التي
ال ت�شرتط لت�سليم املجرمني وجود
معاهدة ،باجلرائم املن�صو�ص
عليها يف املادة  2كجرائم
ت�ستوجب ت�سليم املجرمني فيما
ين�ص
بينها ،رهن ًا بال�شروط التي ُّ
عليها قانون الدولة املقدم �إليها
َّ
الطلب.
� -4إذا لزم الأمر ،ت ُعامل
اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف املادة  ،2لأغرا�ض ت�سليم
املجرمني فيما بني الدول
الأطراف ،كما لو �أنها ارتُكبت ال
يف املكان الذي وقعت فيه فح�سب
بل يف �إقليم الدولة التي تكون قد
�أقامت واليتها الق�ضائية وفق ًا
للفقرتني  1و 2من املادة � 9أي�ض ًا.
 -5تُعترب �أحكام جميع معاهدات
وترتيبات ت�سليم املجرمني املربمة
فيما بني الدول الأطراف فيما
يتعلق باجلرائم املح َّددة يف املادة
 2مع َّدلة فيما بني هذه الدول،
بالقدر الذي تتعار�ض فيه تلك
الأحكام مع هذه االتفاقية.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

()ICSANT

االتفاقية الدولية
لقمع �أعمال
الإرهاب النووي

(تابع)

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

 -4تتخذ ك ُّل دولة طرف ما
يلزم من تدابري لإقامة واليتها
الق�ضائية على اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف املادة  2يف
احلاالت التي يكون فيها ال�شخ�ص
امل َّدعى ارتكابه اجلرمية موجود ًا
يف �إقليمها وال ت�س ِّلمه �إىل � ٍّأي
من الدول الأطراف التي �أقامت
واليتها الق�ضائية وفق ًا للفقرة 1
�أو  2من هذه املادة.
 -5ال حتول هذه االتفاقية
دون ممار�سة � ِّأي والية جنائية
تقيمها دولة طرف وفق ًا لقانونها
الوطني.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز

املرفق
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل

املادة :9
املادة :8
املادة :19
املادة :6
اتفاقية قمع
الهجمات
 -1لي�س يف هذه االتفاقية ما � -1إذا مل تقم الدولة الطرف  -1ت ُعترب اجلرائم املن�صو�ص
 -1تتخذ ك ُّل دولة طرف ما
التي يوجد يف �إقليمها ال�شخ�ص عليها يف املادة  2مدرجة كجرائم
الإرهابية بالقنابل يلزم من التدابري لإقامة واليتها مي�س احلقوق وااللتزامات
ُّ
ت�ستوجب ت�سليم املجرم يف � ِّأي
امل َّدعى ارتكابه اجلرمية
وامل�س�ؤوليات الأخرى للدول
الق�ضائية على � ِّأي جرمية من
بت�سليم ذلك ال�شخ�ص ف�إنها معاهدة لت�سليم املجرمني تكون
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة والأفراد مبوجب القانون
تكون ملزم ًة يف احلاالت التي نافذ ًة بني � ٍّأي من الدول الأطراف
الدويل ،وال �سيما مقا�صد
 2عندما:
ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة تنطبق عليها املادة  ،6وبدون قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية.
تلك
إقليم
�
يف
اجلرمية
ُرتكب
(�أ) ت
� ِّأي ا�ستثناء على الإطالق و�سواء وتتع َّهد الدول الأطراف ب�إدراج
والقانون الإن�ساين الدويل.
الدولة؛ �أو
كانت اجلرمية قد ارتُكبت �أو مل مثل هذه اجلرائم كجرائم
 -2ال ت�سري هذه االتفاقية
منت
(ب) تُرتكب اجلرمية على
على �أن�شطة القوات امل�سلَّحة تُرتكب يف �إقليمها ،ب�أن حتيل ت�ستوجب ت�سليم املجرم يف ِّ
كل
�سفينة ترفع ع َلم تلك الدولة �أو
َ
الق�ضية دون �إبطاء ال لزوم له معاهدة لت�سليم املجرمني تعقد
م�سجلة مبوجب قوانني تلك خالل نزاع م�سلَّح ،ح�سبما
طائرة َّ
�إىل �سلطاتها املخت�صة بق�صد فيما بينها بعد ذلك.
يف
الدولة وقت ارتكاب اجلرمية؛ �أو ُيفهم من تلك التعابري
املحاكمة من خالل �إجراءات  -2حينما تتلقَّى دولة طرف
�إطار القانون الإن�ساين
(ج) َيرتكب اجلرمي َة �أح ُد مواطني الدويل ،والتي يحكمها ذلك تتفق وقوانني تلك الدولة.
ت�شرتط لت�سليم املجرم وجود
تلك الدولة.
وعلى هذه ال�سلطات �أن تتخذ معاهدة طلب ًا للت�سليم من دولة
القانون ،كما ال ت�سري هذه
 -2يجوز �أي�ض ًا للدولة الطرف �أن االتفاقية على الأن�شطة التي قرارها بنف�س الأ�سلوب املتَّبع طرف �أخرى ال ترتبط معها
تقيم واليتها الق�ضائية على � ِّأي
ت�ضطلع بها القوات الع�سكرية يف حالة � ِّأي جرمية �أخرى
مبعاهدة لت�سليم املجرمني ،يجوز
جرمية من هذا القبيل عندما:
خطرية الطابع مبوجب قانون للدولة املطلوب منها الت�سليم �أن
لدولة ما ب�صدد ممار�سة
تلك الدولة.
أحد
�
�ضد
(�أ) تُرتكب اجلرمية
تعترب هذه االتفاقية� ،إذا �شاءت،
ما
بقدر
الر�سمية
واجباتها
مواطني تلك الدولة؛ �أو
ت َّ
�أ�سا�س ًا قانون ًّيا للت�سليم فيما يتعلق
ُنظم بقواعد �أخرى من
باجلرائم املن�صو�ص عليها يف
القانون الدويل.
املادة  .2وتخ�ضع عملية الت�سليم
ين�ص
لل�شروط الأخرى التي ُّ
عليها قانون الدولة املق َّدم �إليها
الطلب.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
املادة :12
املادة :11
لي�س يف هذه االتفاقية
ال يجوز ،لأغرا�ض
ما يف�سر على �أنه يفر�ض
ت�سليم املجرمني �أو
ُ
َّ
التزام ًا بت�سليم املجرمني �أو
امل�ساعدة القانونية
بتقدمي امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،اعتبا ُر � ِّأي
املتبادلة �إذا توفَّرت لدى
جرمية من اجلرائم
الدولة الطرف املطلوب
املن�صو�ص عليها يف
املادة  2جرمية �سيا�سية منها الت�سليم �أ�سباب وجيهة
تدعوها �إىل االعتقاد ب� َّأن
�أو جرمية مت�صلة
طلب ت�سليم املجرمني
بجرمية �سيا�سية �أو
جرمية ارتُكبت بدوافع الرتكابهم اجلرائم املذكورة
يف املادة � ،2أو طلب
�سيا�سية .وبالتايل،
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
ال يجوز رف�ض طلب
ب�ش�أن ت�سليم املجرمني فيما يتعلق بهذه اجلرائم،
�أو امل�ساعدة القانونية قد ُق ِّدم بغية حماكمة� ،أو
املتبادلة م� َّؤ�س�س على معاقبة� ،شخ�ص ما ب�سبب
العرق الذي ينتمي �إليه
مثل هذه اجلرمية
ملج َّرد �أنه يتعلق بجرمية �أو ب�سبب دينه �أو جن�سيته
�أو �أ�صله الإثني �أو ر�أيه
�سيا�سية �أو جرمية
مت�صلة بجرمية �سيا�سية ال�سيا�سي� ،أو ب�أن َّا�ستجابتها
�أو جرمية ارتُكبت
للطلب من �ش�أنها �أن مت�سَّ
بو�ضع ال�شخ�ص املذكور ل ٍّأي
بدوافع �سيا�سية.
من هذه الأ�سباب.
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

(ب) تُرتكب اجلرمية �ضد مرفق
اتفاقية قمع
عام �أو حكومي تابع لتلك الدولة
الهجمات
الإرهابية بالقنابل باخلارج ،مبا يف ذلك ال�سفارات �أو
غريها من الأماكن الدبلوما�سية �أو
(تابع)
القن�صلية التابعة لتلك الدولة؛ �أو
�شخ�ص
(ج) َيرتكب اجلرمي َة
ٌ
عدمي اجلن�سية يوجد حم ُّل �إقامته
املعتاد يف �إقليم تلك الدولة؛ �أو
(د) تُرتكب اجلرمية يف حماولة
لإرغام تلك الدولة على القيام ب� ِّأي
عمل من الأعمال �أو االمتناع عن
القيام به؛ �أو
(ﻫ) تُرتكب اجلرمية على منت
طائرة ت�شغِّلها حكومة تلك الدولة.
 -3عند الت�صديق على هذه
االتفاقية �أو قبولها �أو املوافقة
عليها �أو االن�ضمام �إليها ،تخطر
ك ُّل دولة طرف الأم َني العام للأمم
املتحدة بالوالية الق�ضائية التي
�أقامتها مبوجب قانونها الوطني
وفق ًا للفقرة  2من هذه املادة.
ويف حالة حدوث � ِّأي تغيري ،تخطر
الدول ُة الطرف املعنية الأم َني العام
بذلك على الفور.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل
 -3تعرتف الدول الأطراف ،التي
ال ت�شرتط لت�سليم املجرمني وجود
معاهدة ،باجلرائم املن�صو�ص
عليها يف املادة  2كجرائم
ت�ستوجب ت�سليم املجرمني فيما
ين�ص
بينها ،رهن ًا بال�شروط التي ُّ
عليها قانون الدولة املقدم �إليها
الطلب.
� -4إذا لزم الأمر ،تُعامل
اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف املادة  ،2لأغرا�ض ت�سليم
املجرمني فيما بني الدول
الأطراف ،كما لو �أنها ارتُكبت ال
يف املكان الذي وقعت فيه فح�سب
بل يف �إقليم الدولة التي تكون قد
�أقامت واليتها الق�ضائية وفق ًا
للفقرتني  1و 2من املادة � 6أي�ض ًا.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

 -4تتخذ ك ُّل دولة طرف ما يلزم
اتفاقية قمع
من تدابري لإقامة واليتها الق�ضائية
الهجمات
الإرهابية بالقنابل على اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف املادة  2يف احلاالت التي يكون
(تابع)
فيها ال�شخ�ص امل َّدعى ارتكابه
اجلرمية موجود ًا يف �إقليمها وال
ت�س ِّلمه �إىل � ٍّأي من الدول الأطراف
التي �أقامت واليتها الق�ضائية وفق ًا
للفقرة � 1أو .2
 -5ال حتول هذه االتفاقية دون
ممار�سة � ِّأي والية جنائية تقيمها
دولة طرف وفق ًا لقانونها الوطني.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل
 -5تُعترب �أحكام جميع معاهدات
وترتيبات ت�سليم املجرمني املربمة
فيما بني الدول الأطراف فيما
يتعلق باجلرائم املح َّددة يف املادة
 2مع َّدلة فيما بني هذه الدول،
بالقدر الذي تتعار�ض فيه تلك
الأحكام مع هذه االتفاقية.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

اتفاقية عام  2005املادة :6
لقمع الأعمال غري  -1تتخذ ك ُّل دولة طرف ما يلزم
امل�شروعة َّ
املوجهة من �إجراءات لإقرار واليتها
�ضد �سالمة
ُ
جلرمية
ا
أفعال
ل
ا
على
القانونية
تن�ص عليها املواد  3و 3مك َّرر ًا
املالحة البحرية التي ُّ
ثاني ًا و 3مك َّرر ًا ثالث ًا عند ارتكاب
ا ُ
جلرم:
(�أ) �ضد �سفينة ترفع ع َلمها عند
َ
ارتكاب ا ُ
جلرم �أو على ظهر تلك
ال�سفينة؛
(ب) �أو يف �أرا�ضيها ،مبا يف ذلك
مياهها الإقليمية؛
(ج) �أو من قبل �أحد مواطنيها.
 -2وميكن للدولة الطرف �أي�ض ًا �أن
تفر�ض واليتها القانونية على هذا
ا ُ
جلرم يف احلاالت التالية:
(�أ) عند ارتكاب ا ُ
جلرم من جانب
�شخ�ص بال جن�سية ويكون مقره
املعتاد يف تلك الدول؛
(ب) �أو عند تع ُّر�ض �أحد مواطني
تلك الدولة �أثناء ارتكاب ا ُ
جلرم
لالحتجاز �أو التهديد �أو الإ�صابة
بجراح �أو القتل؛

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة
املادة :10
 -1يف احلاالت التي تنطبق
فيها املادة  ،6ف� َّإن على الدولة
الطرف التي يوجد فيها الفاعل
�أو الفاعل املزعوم �أن تبادر
على الفور� ،إن مل تقم بت�سليمه،
ودون � ِّأي ا�ستثناء على الإطالق،
وبغ�ض النظر ع َّما �إذا كان
ِّ
ا ُ
جلرم قد ارتُكب يف �أرا�ضيها
�أم ال� ،إىل �إحالة الق�ضية دون
ت�أخري �إىل �سلطاتها املخت�صة
بغر�ض املقا�ضاة طبق ًا لقوانني
هذه الدولة .ويجب �أن تتخذ
ال�سلطات املذكورة قرارها
بالطريقة ذاتها املتَّبعة �إزاء � ِّأي
ُجرم ذي طابع خطري يف �إطار
قانون تلك الدولة.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما
املادة  2مك َّرر ًا :1
 -1ال �شيء يرد يف هذه
االتفاقية ي�ؤ ِّثر يف احلقوق
والواجبات وامل�س�ؤوليات
الأخرى للدول والأفراد
مبوجب القانون الدويل،
وال� سيما مبادئ ومقا�صد
ميثاق الأمم املتحدة والقانون
الدويل حلقوق الإن�سان
والقانون الدويل لالجئني
والقانون الإن�ساين الدويل.
 -2وال تنطبق هذه االتفاقية
على �أن�شطة القوات امل�سلَّحة
�أثناء النزاع امل�سلَّح ،وفق
مفهومها مبوجب القانون
الإن�ساين الدويل ،التي
يحكمها ذلك القانون ،وال على
الأن�شطة التي تقوم بها القوات
الع�سكرية التابعة لدولة يف
�سياق ممار�ستها ملهامها
الر�سمية ،بقدر ما حتكمها
قواعد �أخرى مبوجب القانون
الدويل.

التعاون الدويل
املادة :11
 -1تُعترب الأفعال ا ُ
جلرمية التي
تن�ص عليها املواد  3و 3مك َّرر ًا
ُّ
و 3مك َّرر ًا ثاني ًا و 3مك َّرر ًا ثالث ًا
م�شمولة يف عداد الأفعال ا ُ
جلرمية
التي ت�س ِّوغ ت�سليم املجرمني ب� ِّأي
معاهدة لت�سليم املجرمني قائمة
بني � ٍّأي من الدول الأطراف.
وتتع َّهد الدول الأطراف ب�أن تدرك
هذه الأفعال ا ُ
جلرمية بو�صفها
جرائم ت�سوغ ت�سليم املجرمني
ِّ
يف ِّ
كل معاهدة لت�سليم املجرمني
تربم فيما بينها.
 -2و�إذا ا�ستلمت دولة طرف
ت�شرتط لت�سليم املجرمني وجود
معاهدة بهذا ال�ش�أن طلب ًا لت�سليم
جمرم من دولة طرف �أخرى مل
تربم معها معاهدة بهذا ال�ش�أن،
يجوز للدول الطرف التي يرد �إليها
الطلب� ،إن هي ارت�أت ذلك ،اعتبار
هذه االتفاقية على �أنها الأ�سا�س
القانوين لت�سليم املجرمني فيما
يتعلق بالأفعال ا ُ
تن�ص
جلرمية التي ُّ
عليها املواد  3و 3مك َّرر ًا و 3مكرر ًا
َّ
ثاني ًا و 3مك َّرر ًا ثالثا .ويخ�ضع
ت�سليم املجرمني لل�شروط الأخرى
ين�ص عليها قانون الدولة
التي ُّ
الطرف التي يرد �إليها الطلب.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
املادة  11مكرر ًا ثاني ًا:
املادة  11مك َّرر ًا:
َّ
ال يجوز تف�سري � ِّأي حكم
لأغرا�ض ت�سليم
املجرمني �أو امل�ساعدة يف هذه االتفاقية على �أنه
يفر�ض التزام ًا بت�سليم
القانونية املتبادلة،
املجرمني �أو بتقدمي
ال ُيعترب � ُّأي ُجرم من
الأفعال ا ُ
جلرمية التي امل�ساعدة القانونية املتبادلة
تن�ص عليها املادة � 3أو �إذا كان لدى الدولة
ُّ
الطرف التي يرد �إليها
 3مك َّرر ًا �أو  3مك َّرر ًا
ثاني ًا �أو  3مك َّرر ًا ثالث ًا دواع وجيهة لالعتقاد ب�أن
جرم ًا �سيا�سي ًّا �أو جرم ًا َّطلب ت�سليم املجرمني ،يف
مت� ً
صال بجرم �سيا�سي �إطار الأفعال ا ُ
جلرمية التي
تن�ص عليها املادة � 3أو 3
�أو جرم ًا م�ستوحى من
ُّ
مك َّرر ًا �أو  3مك َّرر ًا ثاني ًا
دوافع �سيا�سية ،لذا،
�أو  3مك َّرر ًا ثالثا� ،أو طلب
ال يجوز رف�ض طلب
تقدمي امل�ساعدة القانونية
لت�سليم جمرمني �أو
املتبادلةُ ،ق ِّدم بغر�ض
للم�ساعدة القانونية
املتبادلة ا�ستناد ًا �إىل مالحقة �أو معاقبة �شخ�ص
هذا ا ُ
ب�سبب جن�سه �أو ديانته �أو
جلرم انطالق ًا
جن�سيته �أو �أ�صله العرقي
فقط من � َّأن الطلب
يتناول ُجرم ًا �سيا�س ًّيا �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو نوع
�أو جرم ًا مت� ً
بجرم جن�سه� ،أو � َّأن تلبية الطلب
صال ُ
�ستُلحق �ضرر ًا بو�ضعية ذلك
�سيا�سي �أو ُجرم ًا
ال�شخ�ص لأي �سبب من
م�ستوحى من دوافع
ِّ
الأ�سباب.
�سيا�سة.

املرفق
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

اتفاقية عام ( 2005ج) �أو عند ارتكاب ا ُ
جلرم يف
لقمع الأعمال غري حماولة لإجبار تلك الدولة على
املوجهة القيام بعمل من الأعمال �أو
امل�شروعة َّ
�ضد �سالمة
االمتناع عن القيام به.
املالحة البحرية  -3وتقوم � ُّأي دولة طرف �أقرت
َّ
(تابع)
الوالية القانونية املذكورة يف
الفقرة  2ب�إبالغ الأمني العام
بذلك .و�إذا ما �ألغت هذه الدولة
تلك الوالية القانونية فيما بعد،
فعليها �أن تخطر الأمني العام
بذلك.
 -4وتتخذ ك ُّل دولة طرف ما
يلزم من �إجراءات لإقرار واليتها
القانونية على الأفعال ا ُ
جلرمية
تن�ص عليها املواد  3و3
التي ُّ
مك َّرر ًا ثاني ًا و 3مك َّرر ًا ثالث ًا يف
احلاالت التي يكون فيها امل�شتبه
فيه موجود ًا يف �أرا�ضيها وال
تقوم بت�سليمه �إىل � ٍّأي من الدول
الأطراف التي �أق َّرت واليتها
القانونية مبوجب الفقرتني  1و2
من هذه املادة.
 -5وال ت�ستبعد هذه االتفاقية
فر�ض �أية والية جنائية مبوجب
القوانني الوطنية.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل
 -3وعلى الدول الأطراف التي ال
ت�شرتط لت�سليم املجرمني وجود
معاهدة بهذا ال�ش�أن �أن تعترب
الأفعال ا ُ
تن�ص
جلرمية التي ُّ
عليها املواد  3و 3مك َّرر ًا و 3مك َّرر ًا
ثاني ًا و 3مك َّرر ًا ثالث ًا جرائم ت�س ِّوغ
ت�سليم املجرمني فيما بينها،
ين�ص عليها
رهن ًا بال�شروط التي ُّ
قانون الدولة الطرف التي يرد
�إىل الطلب.
 -4وعند االقت�ضاء ،ولأغرا�ض
ت�سليم املجرمني فيما بني الدول
الأطراف ،تعترب الأفعال ا ُ
جلرمية
ُ
تن�ص عليها املواد  3و3
التي ُّ
مك َّرر ًا و 3مك َّرر ًا ثاني ًا و 3مك َّرر ًا
ثالث ًا على �أنها ارتُكبت ال يف املكان
الذي وقعت فيه فح�سب ،بل
�أي�ض ًا يف مكان يقع �ضمن الوالية
القانونية للدولة الطرف التي
تطلب ت�سليم املجرمني.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

بروتوكول
املن�صات الثابتة
لعام 2005

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

املادة :3
 -1تتخذ ك ُّل دولة طرف ما يلزم
من �إجراءات لفر�ض واليتها على
الأفعال ا ُ
جلرمية املح َّددة يف املواد
 2و 2مك َّرر ًا و 2مك َّرر ًا ثاني ًا عند
ارتكاب ا ُ
جلرم.
(�أ) من�صة ثابتة قائمة يف اجلرف
القاري لتك الدولة؛
(ب) من قبل �أحد مواطنيها.
 -2كما ميكن للدول �أن تفر�ض
واليتها على مثل هذا ا ُ
جلرم يف
احلاالت التالية:
(�أ) عند ارتكاب ا ُ
جلرم من جانب
�شخ�ص بال جن�سية ويكون مقره
املعتاد يف تلك الدولة؛
(ب) عند تع ُّر�ض �أحد مواطني
الدولة �أثناء ارتكاب ا ُ
جلرم
لالحتجاز �أو التهديد �أو الإ�صابة
بجراح �أو القتل؛
(ج) عند ارتكاب ا ُ
جلرم يف
حماولة لإجبار الدولة على القيام
بعمل من الأعمال �أو االمتناع عن
القيام به.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل

املادة  11من اتفاقية عام
املادة  10من اتفاقية عام
املادة  2مك َّرر ًا من اتفاقية
 2005تُط َّبق �أي�ض ًا مع �إجراءات  2005تُط َّبق �أي�ض ًا مع �إجراءات
عام  2005تط َّبق �أي�ض ًا مع
التغيريات الالزمة.
�إجراءات التغيريات الالزمة .التغيريات الالزمة.
]ال يغيرِّ الربوتوكول حكم
ا�ستبعاد اال�ستخدام لأغرا�ض
ع�سكرية والنزاع امل�سلَّح[
]ال يغيرِّ الربوتوكول االلتزام
مببد�أ الت�سليم �أو املحاكمة[

]ال يغيرِّ الربوتوكول �أحكام
التعاون الدويل[

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية
املادة  11مك َّرر ًا من
اتفاقية عام 2005
تُط َّبق �أي�ض ًا مع
�إجراءات التغيريات
الالزمة.
]ال يغيرِّ الربوتوكول
حكم ا�ستبعاد اجلرمية
ال�سيا�سية[

�شرط عدم التمييز
املادة  11مك َّرر ًا ثاني ًا
من اتفاقية عام 2005
تُط َّبق �أي�ض ًا مع �إجراءات
التغيريات الالزمة.
]ال يغيرِّ الربوتوكول �شرط
عدم التمييز[

املرفق
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

بروتوكول
املن�صات الثابتة
لعام 2005
(تابع)

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

 -3تقوم �أية دولة طرف تفر�ض
الوالية امل�شار �إليها يف الفقرة 2
ب�إخطار الأمني العام بذلك .و�إذا
ما �ألغت هذه الدولة فيما بعد
واليتها ف� َّإن عليها �أن تخطر الأمني
العام بهذا الإلغاء.
 -4تقوم ك ُّل دولة طرف باتخاذ ما
يلزم من �إجراءات لفر�ض واليتها
على الأفعال ا ُ
جلرمية املح َّددة
يف املواد  2و 2مك َّرر ًا و 2مك َّرر ًا
ثاني ًا يف احلاالت التي يكون فيها
الظنني موجود ًا يف �أرا�ضيها وال
تقوم بت�سليمه �إىل � ِّأي من الدول
الأطراف التي فر�ضت واليتها
طبق ًا للفقرتني  1و 2من هذه
املادة.
 -5ال ت�ستبعد هذه االتفاقية فر�ض
�أية والية جنائية مبوجب القوانني
الوطنية.

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

اتفاقية بيجني
لعام 2010

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

املادة الثامنة:
 -1تتخذ ك ُّل دولة طرف
الإجراءات الالزمة لب�سط
اخت�صا�صها على اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل
يف احلاالت التالية:
(�أ) اجلرمية التي تُرتكب يف �إقليم
تلك الدولة؛
(ب) اجلرمية التي تُرتكب �ضد
م�سجلة يف تلك الدولة �أو
طائرة َّ
م�سجلة فيها؛
على منت طائرة َّ
(ج) اجلرمية التي تُرتكب على
طائرة هبطت يف �إقليم تلك الدولة
وما زال مرتكب اجلرمية املزعوم
على متنها؛
(د) اجلرمية التي تُرتكب �ضد
طائرة �أو على متنها �إذا كانت هذه
الطائرة م� َّؤجرة بدون طاقم �إىل
م�ست�أجر �إ َّما يقع مركز �أعماله
الرئي�سي يف تلك الدولة ،و�إ َّما له
�إقامة دائمة فيها يف غياب هذا
املركز؛
(ﻫ) عندما َيرتكب اجلرمي َة
�شخ�ص يحمل جن�سية تلك الدولة.
ٌ

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز

املادة الرابعة ع�شرة:
املادة الثالثة ع�شرة:
املادة الثانية ع�شرة:
املادة العا�شرة:
املادة ال�ساد�سة:
لي�س يف هذه االتفاقية
ال يجوز ،لأغرا�ض
 -1لي�س يف هذه االتفاقية ما تكون الدولة الطرف التي يعرث  -1تُعترب اجلرائم املبينة يف
ُ
َّ
ف�سر على �أنه يفر�ض
ت�سليم املجرمني �أو
املادة الأوىل حاالت تقت�ضي
على امل َّدعي �أنه اجلاين يف
مي�س احلقوق وااللتزامات
ُّ
ما ُي َّ
التزام ًا بت�سليم جمرمني �أو
امل�ساعدة القانونية
�إقليمها �إذا مل تقم بت�سليمه ،الت�سليم مبوجب � ِّأي اتفاقية
وامل�س�ؤوليات الأخرى للدول
بتقدمي امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،اعتبا ُر � ِّأي
ملزَ م ًة بدون � ِّأي ا�ستثناء كان ت�سليم جمرمني مربمة بني
والأفراد مبوجب القانون
املتبادلة� ،إذا توفَّرت لدى
الدول الأطراف .وتتع َّهد الدول جرمية من اجلرائم
و�سواء ارتُكبت اجلرمية يف
الدويل ،وخا�صة مقا�صد
الأطراف ب�أن تدرج هذه اجلرائم املبينة يف املادة الأوىل الدولة الطرف املطلوب
ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة� ،إقليمها �أو مل تُرتكب فيه �أن
َّ
يف ِّ
�أ�سانيد جوهرية تدعوها
كل معاهدة ت�سليم جمرمني جرمية �سيا�سية �أو
حتيل الق�ضية �إىل �سلطاتها
اتفاقية منظمة الطريان
جرمية ترتبط بجرمية �إىل االعتقاد ب� َّأن طلب
املخت�صة لل�شروع يف مقا�ضاته .تربم بينها م�ستقب ًال بو�صفها
املدين الدويل ،والقانون
ت�سليم املجرمني الرتكابهم
�سيا�سية �أو جرمية
وتتخذ هذه ال�سلطات قرارها جرائم تقت�ضي الت�سليم.
الإن�ساين الدويل.
جرائم مب َّينة يف املادة
ذات دوافع �سيا�سية.
بنف�س الطريقة التي تتَّبعها
طرف
دولة
َّى
ق
تتل
عندما
-2
االتفاقية
 -2ال ت�سري هذه
الأوىل� ،أو طلب امل�ساعدة
وبناء عليه ،ال يجوز
وفق ًا لقانون دولتها �إزاء � ِّأي
ً
بوجود
م�شروطا
الت�سليم
جتعل
على �أن�شطة القوات
القانونية املتبادلة املتعلقة
معاهدة لت�سليم املجرمني ،طلب رف�ض طلب الت�سليم
جرمية عادية ذات طابع
امل�سلَّحة �أثناء النزاعات
�أو امل�ساعدة القانونية بهذه اجلرائمُ ،ق ِّدم لغر�ض
خطري.
ال
أخرى
�
طرف
دولة
من
ت�سليم
ُفهم
امل�سلَّحة ،ح�سبما ت
املتبادلة املقدم ا�ستناد ًا حماكمة �أو معاقبة �شخ�ص
َّ
ت�سليم،
مبعاهدة
معها
ترتبط
إطار
تلك امل�صطلحات يف �
�إىل مثل هذه اجلرائم ،ما على �أ�سا�س العن�صر،
يجوز لها ،ح�سب تقديرها،
القانون الإن�ساين الدويل،
على �أ�سا�س �أنه يتعلق �أو الدين� ،أو اجلن�سية� ،أو
ِّ
ال�سند
االتفاقية
هذه
تعترب
أن
�
م
ينظ
باعتباره القانون الذي
الأ�صل العرقي� ،أو الر�أي
القانوين للت�سليم ب�صدد اجلرائم بجرمية �سيا�سية �أو
هذه الأن�شطة ،وال ت�سري
جرمية ترتبط بجرمية ال�سيا�سي� ،أو اجلن�س� ،أو
ويكون
أوىل.
ل
ا
املادة
يف
نة
ي
املب
هذه االتفاقية على �أن�شطة
َّ
الت�سليم خا�ضع ًا لل�شروط الأخرى �سيا�سية �أو جرمية ذات �إذا كان امتثالها للطلب
القوات امل�سلَّحة لدولة متار�س
�سوف ي�س ِّبب �ضرر ًا بو�ضع
املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة دوافع �سيا�سية.
واجباتها الر�سمية ،بقدر ما
هذا ال�شخ�ص ل ِّأي �سبب من
ِّ
الت�سليم.
منها
املطلوب
من
أخرى
تنظمها قواعد �
الأ�سباب.
القانون الدويل.

املرفق
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العن�صر
امل�شرتك/
ال�صك القانوين

اتفاقية بيجني
لعام 2010
(تابع)

ا�ستبعاد القوات امل�سلَّحة/
القوات الع�سكرية لدولة ما
 -3ال ينبغي تف�سري الأحكام
الواردة يف الفقرة  2من هذه
املادة تف�سري ًا ُيفهم منه �أنها
الأفعال غري امل�شروعة �أو
جتعلها قانونية� ،أو �أنها متنع
املقا�ضاة مبوجب قوانني
�أخرى.

الوالية الق�ضائية
(االخت�صا�ص)

 -2يجوز ِّ
لكل دولة طرف �أن
ت� ِّؤ�س�س اخت�صا�صها �أي�ض ًا على � ِّأي
جرمية تُرتكب يف احلاالت التالية:
(�أ) عندما تُرتكب اجلرمية �ضد
�شخ�ص يحمل جن�سية تلك الدولة؛
(ب) عندما يرتكب اجلرمي َة
َ
�شخ�ص عدمي اجلن�سية ،يكون
ٌ
مقر �إقامته املعتاد يف �إقليم تلك
الدولة.
 -3تتخذ ك ُّل دولة طرف ما يلزم
من تدابري لت�أ�سي�س اخت�صا�صها
على اجلرائم املن�صو�ص عليها
يف املادة الأوىل ،ويف حال وجود
مرتكب اجلرمية املزعوم داخل
�إقليم تلك الدولة وعدم قيام
الدولة بت�سليم هذا ال�شخ�ص
مبوجب املادة الثانية ع�شرة �إىل
دولة من الدول الأطراف التي
� َّأ�س�ست اخت�صا�صها وفق ًا للفقرات
القابلة للتطبيق من هذه املادة
فيما يتعلق بتلك اجلرائم.
 -4ال ت�ستثني هذه االتفاقية � َّأي
اخت�صا�ص جنائي ميار�س مبوجب
َ
القانون الوطني.

االلتزام بالت�سليم
�أو املحاكمة

التعاون الدويل
 -3تعرتف الدول الأطراف
التي ال جتعل الت�سليم م�شروط ًا
بوجود معاهدة ت�سليم جمرمني
باجلرائم املب َّينة يف املادة الأوىل
بو�صفها جرائم قابلة للت�سليم
فيما بينها رهن ًا مبراعاة ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة
املطلوب منها الت�سليم.
 -4لأغرا�ض الت�سليم بني
الدول الأطراف ،تُعامل ك ٌّل
من هذه اجلرائم كما لو كانت
قد ارتُكبت ال يف مكان وقوعها
فح�سب بل و�أي�ض ًا يف �أقاليم
الدول الأطراف املطلوب منها
�أن تب�سط اخت�صا�صها الق�ضائي
وفق ًا لأحكام الفقرات الفرعية
(ب) و(ج) و(د) و(ﻫ) من
الفقرة  1من املادة الثامنة والتي
ب�سطت اخت�صا�صها الق�ضائي
طبق ًا لأحكام الفقرة  2من املادة
الثامنة.
 -5ك ٌّل من اجلرائم املب َّينة يف
الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب)
من الفقرة  5من املادة الأوىل
تُعامل ،لغر�ض الت�سليم بني الدول
الأطراف ،على �أنها مت�ساوية.

ا�ستثناء اجلرمية
ال�سيا�سية

�شرط عدم التمييز
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م�سرد امل�صطلحات

(*)

الأ�سلحة البيولوجية �أو الكيميائية �أو النووية
(�أ) "الأ�سلحة البيولوجية" هي:
بغ�ض النظر عن �أ�صلها �أو طريقة �إنتاجها ،من
‘ ’1عوامل جرثومية �أو بيولوجية �أخرى �أو ُ�س ِّميةِّ ،
�أنواع وبكميات لي�س لها � ُّأي م ِّربر لأغرا�ض وقائية �أو حمائية �أو �أغرا�ض �سلمية �أخرى؛
ال�س ِّميات لأغرا�ض
‘�  ’2أ�سلحة �أو معدات �أو و�سائل �إي�صال الغر�ض منها ا�ستعمال هذه العوامل �أو ُّ
عدائية يف �صراع م�س َّلح.
(ب) "الأ�سلحة الكيميائية" ،جمتمعة �أو منف�صلة ،هي:
‘ ’1املواد الكيميائية ال�سا َّمة و�سالئفها ،فيما عدا ما يهدف �إىل ما يلي:
�أ -الأغرا�ض ال�صناعية �أو الزراعية �أو البحثية �أو الطبية �أو ال�صيدالنية �أو الأغرا�ض
ال�سلمية الأخرى؛
ب -الأغرا�ض الوقائية املت�صلة مبا�شرة بالوقاية من املواد الكيميائية ال�سامة �أو الأ�سلحة
الكيميائية؛
ج -الأغرا�ض الع�سكرية التي ال تت�صل با�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وال تعتمد على ا�ستخدام
اخل�صائ�ص ال�سا َّمة للمواد الكيميائية و�سيلة للحرب؛
د -الأغرا�ض التي يقت�ضيها �إنفاذ النظام العام (القانون) مبا يف ذلك �أغرا�ض مكافحة
ال�شَّ غب على ال�صعيد الداخلي ،ما دامت الأنواع والكميات متوافقة مع تلك الأغرا�ض؛
خ�صي�ص ًا لإحداث الوفاة ]�إزهاق الأرواح[ �أو غريها من
‘ ’2الذخائر والنبائط ]الأجهزة[ امل�ص َّممة ِّ
الأ�ضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة ا�ستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من اخلوا�ص ال�سامة للمواد الكيميائية
ال�سا َّمة املح َّددة يف الفقرة الفرعية (ب) ‘’1؛
خ�صي�ص ًا ال�ستعمال ما يتعلق با�ستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط
‘ُّ �  ’3أي معدات م�ص َّممة ِّ
املح َّددة يف الفقرة الفرعية (ب) ‘’2؛
املتفجرة الأخرى.
(ج) الأ�سلحة النووية والأجهزة النووية ِّ
(اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة ،املادة 2؛ اتفاقية قمع الأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين
الدويل ،املادة ( 2ح))
(*)ينبغي للقارئ �أن يرجع �إىل ِّ
كل اتفاقية من هذه االتفاقيات لتقرير ما �إذا كان � ُّأي م�صطلح مع َّرف ًا يف اتفاقية منها .وهذه القائمة هي قائمة
�إر�شادية فح�سب بامل�صطلحات املع َّرفة يف بع�ض االتفاقيات  -لكن هذه التعاريف ال تنطبق على ِّ
كل االتفاقيات.
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يهدد
وجه �ضد مرفق نووي �أو مواد نووية يجري ا�ستعمالها �أو خزنها �أو نقلها وميكن �أن ِّ
التخريبُّ � :أي فعل متع َّمد ُي َّ
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �صحة و�أمان العاملني �أو اجلمهور �أو البيئة نتيجة التع ُّر�ض لإ�شعاعات �أو النطالق مواد
م�ش َّعة (تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،املادة -1ﻫ)
اجلهات غري التابعة للدول :الأفراد �أو الكيانات الذين ال يعملون حتت ال�سلطة القانونية ل ِّأي دولة ويقومون ب�أن�شطة
تندرج يف نطاق هذا القرار (القرار  )2004( 1540ال�صادر عن جمل�س الأمن)
متفجر نووي؛ �أو � ُّأي جهاز لن�شر املواد الإ�شعاعية �أو لبثِّ الإ�شعاع ،والذي قد ي�س ِّبب نظر ًا
اجلهاز [النبيطة]ُّ � :أي جهاز ِّ
خلوا�صه الإ�شعاعية املوت �أو الأذى البدين اجل�سيم �أو يلحق �أ�ضرار ًا ذات �ش�أن باملمتلكات �أو بالبيئة( .االتفاقية الدولية
لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،املادة )4-1
متفجرة �أو حارقة م�ص َّممة لإزهاق الأرواح �أو
اجلهاز
ِّ
املتفجر �أو غريه من الأجهزة املميتةُّ � :أي �أ�سلحة �أو �أجهزة ِّ
لديها القدرة على �إزهاقها �أو لإحداث �إ�صابات بدنية خطرية �أو �أ�ضرار مادية ج�سيمة؛ �أو � ُّأي �سالح �أو جهاز م�ص َّمم
لإزهاق الأرواح �أو لديه القدرة على �إزهاقها �أو لإحداث �إ�صابات خطرية �أو �أ�ضرار مادية ج�سيمة نتيجة �إطالق �أو
ن�شر �أو ت�أثري املواد الكيميائية ال�سامة� ،أو العوامل البيولوجية �أو التك�سينات �أو املواد املماثلة �أو الإ�شعاع �أو املواد امل�ش َّعة
(االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،املادة )3-1
ال�سليفةُّ � :أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل يف � ِّأي مرحلة يف �إنتاج مادة كيميائية �سا َّمة ب� ِّأي طريقة كانت وي�شمل ذلك
متعدد املك ِّونات( .اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة ،املادة 2؛
� َّأي مك ِّون رئي�سي يف نظام كيميائي ثنائي �أو ِّ
اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل ،املادة )’1‘-2
القوات الع�سكرية للدول :القوات امل�س َّلحة لدولة ما التي تكون َّ
منظمة ومد َّربة وجم َّهزة مبوجب قوانينها الداخلية
لأغرا�ض الدفاع �أو الأمن الوطني يف املقام الأول والأ�شخا�ص العاملني على م�ساندة تلك القوات امل�س َّلحة الذين
يخ�ضعون لقيادتها و�سيطرتها وم�س�ؤوليتها الر�سمية( .االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،املادة
4-1؛ االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،املادة )6-1
املخ�صب[ ب�أحد النظريين 235
املادة االن�شطارية اخلا�صة :البلوتونيوم239-؛ واليورانيوم ،233-واليورانيوم امل َّرثى ] َّ
مما �سبق؛ و� ُّأي مادة ان�شطارية �أخرى يع ِّينها جمل�س املحافظني من حني
و233؛ و� ُّأي مادة حتتوي على واحدة �أو �أكرث َّ
�إىل �آخر .غري � َّأن عبارة "املادة االن�شطارية اخلا�صة" ال تنطبق على املادة امل�صدرية (النظام الأ�سا�سي للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،املادة الع�شرون)1-
املادة امل�صدرية [مادة امل�صدر] :اليورانيوم املحتوي على مزيج النظائر املوجود يف الطبيعة ،واليورانيوم املن�ضب من
النظري  ،235والثوريوم ،و� ُّأي مادة من املواد ال�سابقة الذكر تكون على �شكل معدن �أو مزيج معادن �أو مركب كيماوي
�أو مادة مركَّزة ،و� ُّأي مادة �أخرى حتتوي على واحدة �أو �أكرث من املواد ال�سابقة بدرجة الرتكيز التي يق ِّررها جمل�س
املحافظني من حني �إىل �آخر ،و� ُّأي مادة �أخرى يحددها جمل�س املحافظني من حني �إىل �آخر (النظام الأ�سا�سي للوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،املادة الع�شرون)3-
املرفق العام �أو احلكوميُّ � :أي مرفق �أو و�سيلة نقل ،دائمني كانا �أو م�ؤقَّتني ،ي�ستخدمهما �أو ي�شغِّلهما ممثلو دولة �أو
�أع�ضاء حكومة �أو هيئة ق�ضائية �أو م�س�ؤولو �أو موظفو دولة �أو � ُّأي �سلطة عامة �أو كيان عام �آخر� ،أو موظفو �أو م�س�ؤولو
منظمة حكومية دولية فيما يت�صل ب�أداء واجباتهم الر�سمية (االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل،
املادة 1-1؛ االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،املادة )5-1

م�سرد امل�صطلحات

املرفق النووي (تعريفان):
مرفق (مبا يف ذلك املباين واملعدات املقرتنة به) يت ُّم فيه �إنتاج مواد نووية �أو معاجلتها �أو ا�ستعمالها �أو مناولتها �أو
تخزينها �أو التخلُّ�ص منها (الت�ص ُّرف فيها)� ،إذا حلق به �ضرر �أو َّمت العبث به فيمكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل انطالق كميات
كبرية من الإ�شعاعات �أو املواد امل�ش َّعة (تعديل اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،املادة -1د)
� ُّأي مفاعل نووي ،مبا يف ذلك املفاعالت التي جت َّهز بها ال�سفن �أو املركبات �أو الطائرات �أو الأج�سام الف�ضائية
ال�ستعماله كم�صدر للطاقة لدفع هذه ال�سفن �أو املركبات �أو الطائرات �أو الأج�سام الف�ضائي� ،أو ل ِّأي غر�ض �آخر؛ �أو
� ُّأي من�ش�أة �أو و�سيلة نقل تُ�ستعمل لإنتاج �أو خزن �أو معاجلة �أو نقل مواد م�ش َّعة (االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب
النووي ،املادة )2-1
املواد الكيميائية ال�سامة :املواد الكيميائية التي حتدث وفاة �أو عجز ًا م�ؤقت ًا �أو تُلحق �ضرر ًا دائم ًا بالإن�سان �أو احليوان
من خالل تفاعلها الكيميائي على عمليات احلياة .وتت�ض َّمن جميع املواد الكيميائية ،بغ�ض النظر عن م�صدرها الأ�صلي
�أو طريقة �إنتاجها ،وبغ�ض النظر عن موقع ت�صنيعها �سواء كان ذلك يف مرافق �أو م�صانع حربية �أو مواقع �أخرى.
(اتفاقية عام  2005لقمع الأعمال غري امل�شروعة ،املادة 2؛ اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان
املدين الدويل ،املادة -2د)
املواد امل�ش َّعة :املواد النووية وغريها من املواد امل�ش َّعة التي حتتوي على نويدات تنح ُّل تلقائ ًّيا (وهي عملية ي�صحبها
انبعاث نوع �أو ع َّدة �أنواع من الإ�شعاعات امل�ؤينة مثل �أ�شعة �ألفا وبيتا وج�سيمات النيوترونات و�أ�شعة غاما) والتي قد
ت�س ِّبب نظر ًا خلوا�صها الإ�شعاعية �أو االن�شطارية املوت �أو الأذى البدين اجل�سيم� ،أو تلحق �أ�ضرار ًا ذات �ش�أن باملمتلكات
�أو البيئة (االتفاقية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،املادة 1-1؛ اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان
املدين الدويل ،املادة -2ﻫ)
املواد النووية :البلوتونيوم ،ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر امل�ش َّعة فيه  80يف املائة من البلوتونيوم238-؛
املخ�صب بالنظري امل�شع � 235أو النظري امل�شع 233؛ �أو اليورانيوم الذي يحتوي على
�أو اليورانيوم233-؛ �أو اليورانيوم
َّ
خليط من النظائر امل�ش َّعة املوجودة يف الطبيعة ،عدا ما كان منها على �شكل خام �أو روا�سب اخلام؛ �أو � ُّأي مادة حتتوي
على واحد �أو �أكرث من العنا�صر ال�سالفة الذكر؛ (اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ،املادة �-1أ؛ االتفاقية الدولية
املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين
لقمع �أعمال الإرهاب النووي املادة 2-1؛ اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة َّ
الدويل ،املادة -2و)
املخ�صب بالنظري امل�شع � 235أو النظري امل�شع  :233اليورانيوم الذي يحتوي على � ٍّأي من النظريين
اليورانيوم
َّ
امل�ش َّعني � 235أو � 233أو كليهما بكمية تكون فيها ن�سبة الوفرة من جمموع هذه النظريين امل�ش َّعني �إىل النظري امل�شع 238
�أكرب من ن�سبة النظري امل�شع � 235إىل النظري امل�شع  238املوجود يف الطبيعة (اتفاقية احلماية املادية للمواد النووي،
املادة -1ب؛ االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ،املادة 2-1؛ اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املتعلقة
بالطريان املدين الدويل ،املادة -2ز)
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باملخدرات واجلرمية عن امتنانه تقدير ًا للم�ساهمات الق ِّيمة ج ًّدا املق َّدمة من خمتلف
يعرب مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
واملكتب �شاك ٌر ب�صفة خا�صة للم�شاركني يف اجتماع فريق اخلرباء املعني
.املنظمات والأفراد يف هذه النميطة التدريبية
ُ
،ب�إعداد منيطة تدريبية ب�ش�أن الإطار القانوين الدويل ملكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإ�شعاعي والنووي
.2015 �أغ�سط�س/ �آب27 و26 الذي ُعقد يف فيينا يف
Maria Lorena Capra, First Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Argentina
Anderson Wallace de Paiva Dos Santos, Major, Brazilian Army, Brazil
Gregory J. Koster, Counsel, Criminal Law Policy Section, Department of Justice, Canada
Irina Abramishvili, Deputy Head, Planning and Policy Division, Reforms and Development
Agency, Ministry of Internal Affairs, Georgia
Roland Seeger, First Secretary, Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the
United Nations (Vienna), Germany
Martin Sprenger, Permanent Mission of the Federal Republic of Germany to the United
Nations (Vienna), Germany
Njeri Mwangi Wachira, Chief State Counsel, Office of the Attorney-General, Department of
Justice, Kenya
Ahmad Tajuddin, Deputy Director, Planning and Training SEARCCT, Ministry of Foreign
Affairs, Malaysia
B. M. (Martijin) Meeder, Senior Advisor, Strategy and Operations, Ministry of Security and
Justice, Netherlands
Sadiq Olatunji Gegele, Assistant Director, Legal Service, Ministry of Defence, Nigeria
Adewunmi Ibironke Evelyn, Federal Ministry of Justice, Nigeria
Basit Akindele, First Secretary, Permanent Mission of Nigeria to the United Nations (Vienna),
Nigeria
Angelie C. Agustin, Deputy Executive Director IV, Law Enforcement and Security Integration
Office, Office of the Executive Secretary, Office of the President, Philippines
Ignacio Baylina, Counsellor, Permanent Mission of Spain to the United Nations (Vienna),
Spain
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Mercedes Trejo, Attaché, Permanent Mission of Spain to the United Nations (Vienna), Spain
Raquel Inocencio Vicálvaro, Head of Section, Intelligence Centre against Terrorism and Organized Crime (CITCO), Ministry of Interior, Spain
Irina Silkina, First Secretary, Permanent Mission of Russia to the United Nations (Vienna),
Russian Federation
Christine Martin, United States Department of State, Office of WMD Terrorism, Bureau of
International Security and Non-proliferation, United States Coordinator for GICNT, United
States of America
Jeremy Freeman, United States Department of State, Office of the Legal Advisor, United States
of America
Charles S. Matich, United States Permanent Mission to IOs in Vienna, United States of
America
Michael D. Rosenthal, Expert, 1540 Committee Group of Experts
Gennady Lutay, Expert, 1540 Committee Group of Experts
Anthony Wetherall, Legal Officer, Office of Legal Affairs, International Atomic Energy Agency
Andrew Opolot, Legal Officer, Legal Affairs and External Relations Bureau, International Civil
Aviation Organization
Dorota Lost-Sieminska, Head, Legal Affairs Office, Legal Affairs and External Relations Division, International Migration Organization
Jack McDonald, Research Associate and Teaching Fellow, King’s College London, Department
of War Studies, Centre for Science and Security Studies
Peter Clevestig, Senior Researcher, Stockholm International Peace Research Institute
Laura Rockwood, Executive Director, Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation

باملخدرات واجلرمية التالية
و�ساهم �أي�ض ًا يف �إعداد هذه النميطة التدريبية املوظفون يف مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
:�أ�سما�ؤهم
 فرع منع الإرهاب، رئي�س،Trevor Rajah
 فرع منع الإرهاب، الق�سم الثاين املعني بدعم التنفيذ، رئي�س،George Puthuppally
 فرع منع الإرهاب، الق�سم الثالث املعني بدعم التنفيذ، رئي�س،Mauro Miedico
 فرع منع الإرهاب، الق�سم الأول املعني بدعم التنفيذ، املوظف ال�س�ؤول،Dolgor Solongo
 فرع منع الإرهاب، الق�سم الأول املعني بدعم التنفيذ، املوظف امل�س�ؤول عن الربامج،Philipp Divett
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 ،Elena Rigacci-Hayاملوظفة امل�س�ؤولة عن تن�سيق ال�سيا�سات ،مكتب الرئي�س ،فرع منع الإرهاب
 ،Maria Lorenzo Sobradoاملوظفة امل�س�ؤولة عن الربامج ،الق�سم الأول املعني بدعم التنفيذ ،فرع منع الإرهاب
 ،Joaquin Zuckerbergاملوظف امل�س�ؤول عن الربامج ،الق�سم الأول املعني بدعم التنفيذ ،فرع منع الإرهاب
و�أ�سهم يف �إعداد هذه النميطة �أي�ض ًا ك ٌّل من ( Laura Adalخبرية ا�ست�شارية لدى مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية) و( Yuliya Hauffمتد ِّربة داخلية يف املكتب).
ِّ
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