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تدابري التنفيذ الوطنية لـ

االتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب النووي  للعام 

)ICSANT( 2005
معلومات حول االتفاقية

تم فتح باب التوقيع عىل االتفاقية الدولية لقمع أعامل االرهاب النووي يف 14 سبتمرب/أيلول 2005 ودخلت االتفاقية حيز النفاذ 

يف 7 يوليو/متوز 2007. و يقوماألمني العام لألمم املتحدة مبهام الوديع لالتفاقية.

يقوم أحد أفراد الحراسة بفحص سيارة للتأكد من خلوها من مواد مشعة خالل تدريب خاص مبكافحة االتجار غري املرشوع يف املواد النووية. فاديم موتشكني/ بنك صور الوكالة الدولة للطاقة الذرية

تتضمن ديباجة االتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب الدويل تحذيرا من أن ’أعامل 

اإلرهاب النووي قد تسفر عن أوخم العواقب وقد تشكل خطًرا عىل السالم واألمن 

الدوليني’، كام ترصد الديباجة أن ’املوجود من األحكام القانونية املتعددة األطراف ال 

يعالج تلك الهجامت عىل نحو واف.‘

جاءت االتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب الدويل كاستجابة لوجود تلك الفجوة 

يف القانوين الدويل. وتهدف االتفاقية باالساس اىل ترسيخ مبدأ تقديم األشخاص الذين 

يقومون بأعامل إجرامية ذات صلة مبواد مشعة للمحاكمة وتسليمهم للعدالة. كام تدعو 

االتفاقية اىل محاكامت ناجزة وفعالة لكل من يقوم بحيازة أو استخدام مواد مشعة 

وذلك لألغراض واملقاصد املحددة باالتفاقية.

تعرف املادة1)1( من االتفاقية املواد املشعة بأنها’. ..املواد النووية وغريها من املواد 

املشعة التي تحتوي عىل نويدات تنحل تلقائيا )وهي عملية يصحبها انبعاث نوع أو عدة 

أنواع من اإلشعاعات املؤينة مثل أشعة ألفا وبيتا وجسيامت النيوترونات وأشعة غاما( 

والتي قد تسبب املوت أو األذى البدين الجسيم، أو تلحق أرضارا ذات شأن باملمتلكات أو 

بالبيئة نظرا لخواصها اإلشعاعية أو االنشطارية’.

بينام استخدمت االتفاقية يف مادتها 1 )2( تعريف “املواد النووية” كام هو وارد باتفاقية 

الحامية املادية للمواد النووية )CPPNM( )انظر ورقة معلومات VERTIC رقم 4(، 

وهو يندرج تحت تعريف املواد املشعة.

https://www.vertic.org/media/assets/nim_docs/NIM%20Tools%20(Factsheets)/FS4_CPPNM_AR_FEB_2018.pdf
https://www.vertic.org/media/assets/nim_docs/NIM%20Tools%20(Factsheets)/FS4_CPPNM_AR_FEB_2018.pdf


هي الدولة التي انتمي إليها ملزمة بتنفيذ االتفاقية الدولية لقمع أعامل 

اإلرهاب النووي؟

نعم، إذا كانت دولتكم قد انضمت لالتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب النووي أو صدقت عليها. تتطلب 

االتفاقية القيام بتدابري معينة يف البنية الترشيعية الوطنية لدولتكم. فعىل سبيل املثال:

تحتوي املادة 2 من االتفاقية عىل قامئة باألفعال التي يجب تجرميها ومعاقبتها بعقوبات مناسبة وفًقا 	 

للامدة 5، يف حني

تقيض املادة 6 بأن تتخذ دولتكم أية تدابري رضورية لضامن أن األعامل اإلجرامية الداخلة يف نطاق 	 

االتفاقية غري خاضعة لتربيرات تتعلق باعتبارات سياسية أو فلسفية أوإيديولوجية أوعرقية أوإثنية أو 

دينية أو غريها.

ما هي أشكال الترشيع التي ينبغي أن تدرسها دولتي؟

تطالب االتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب الدويل يف املادة 2 باتخاذ تدابري لتجريم بعض األفعال،مبا يف ذلك 

تلك التي تنفذ عن عمد منتهكة بذلك القانون ومنها:

حيازة مواد مشعة بقصد إزهاق األرواح أو التسبب يف أذى بدين جسيم؛ أو بقصد إلحاق رضر ذي شأن 	 

باملمتلكات أو بالبيئة؛ 

حيازة أوصنع أجهزة نووية متفجرة أوأجهزة تشتيت املواد املشعة أو أجهزة االنبعاث اإلشعاعي بقصد 	 

إزهاق األرواح أو التسبب يف أذى بدين جسيم؛ أو بقصد إلحاق رضر ذي شأن باملمتلكات أو بالبيئة 

استخدام املواد املشعة أو األجهزة النووية املتفجرة أوأجهزة تشتيت املواد املشعة أو أجهزة االنبعاث 	 

اإلشعاعي بقصد إزهاق األرواح أو التسبب يف أذى بدين جسيم؛ أو بقصد إلحاق رضر ذي شأن 

باملمتلكات أو بالبيئة ، أوألغراض إرهابية.

استخدام منشأة نووية أو إتالفها بطريقة تُطلق أو تهدد بانطالق املواد املشعة بقصد إزهاق األرواح أو 	 

التسبب يف أذى بدين جسيم؛ أو بقصد إلحاق رضر ذي شأن باملمتلكات أو بالبيئة، أوألغراض إرهابية.

وأيًضا يجب عىل الدول تجريم التهديدات واملحاوالت ومطالب معينة، وكذلك املشاركة أو التنظيم أو 

التحريض عىل أو املساهمة بطريقة أو بأخرى يف األعامل اإلجرامية املحظورة مبوجب االتفاقية.

كام تقتيض املادة 9 من االتفاقية بأن تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابري إلقامة واليتها القضائية عىل 

أي جرمية من الجرائم املنصوص عليها أعاله وهو ما قد يستلزم القيام بتعديالت عىل القانون العقوبات 

وقانون االجراءات الجنائية بدولتكم. 

و قد تحتاج أيًضا الدول األطراف إىل اتخاذ تدابري إضافية لتسهيل املالحقة القضائية أوتسليم املجرمني 

املشبوهني فضال عن تقديم املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل الجنائية وذلك وفقا للمواد 10 إىل 17 

من االتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب الدويل. وقد يستلزم هذا إدخال تعديالت عىل قانون اإلجراءات 

الجنائية الخاص بدولتك أو قوانني املساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل.

هل يوجد تدابري إضافية ينبغي أن تتخذها دولتي؟
قد يتوجب عىل دولتكم تنفيذ العديد من التدابري اإلدارية والتنظيمية وغري ذلك من تدابري اإلنفاذ 

عىل النحو التايل:

تقتيض املادة 7 من الدول األطراف اتخاذ التدابري الالزمة ملنع ومكافحة الجرائم الجنائية 	 

املنصوص عليها يف االتفاقية وتبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى وذلك أخذا يف 

االعتبار حامية رسية املعلومات.

تقتيض املادة 8 من الدول األطراف اتخاذ التدابري املناسبة لضامن حامية املواد املشعة، مع 	 

.)IAEA(مراعاة توصيات واملهام ذات الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

يف حالة إذا ما ارتكبت جرمية جنائية وفقا لالتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب الدويل، فإنه 

يتوجب عىل الدول األطراف مبوجب املادة 18 اتخاذ إجراءات لجعل املادة املشعة أو الجهاز 

النووي املتفجرأو الجهاز املشع أو املرفق النووي عديم الرضر وذلك حني مصادرة أي من هذه 

العنارص أو التحكم فيها. كام يجب أن تقوم الدول األطراف بضامن االحتفاظ بأي مواد نووية وفقا 

ملا ينطبق عليها من ضامنات الوكالة الدولية للطاقة الذرية باالضافة اىل مراعاة التوصيات املتعلقة 

بالحامية املادية ومعايري الصحة والسالمة. و لذلك، قد تحتاج دولتكم التباع بعض التدابري اإلدارية 

والتنظيمية وغريها من تدابري اإلنفاذ للتعامل مع الحاالت التي يتم فيها مصادرة مواد محظورة أو 

التحكم فيها و قد تحتاج دولتكم أيًضا إىل النظر يف اتخاذ تدابريإلعادتها أوالتخلص من تلك املواد.
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إىل أين يجب عىل املرشعني يف دولتي التوجه طلًبا للمساعدة؟

يركز فرع مكافحة اإلرهاب )TPB( التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية )UNODC( عىل تقديم املساعدة يف الجوانب القانونية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب للدويل وذلك بناء عىل 

طلبها وخاصة بالنسبة لتصديق الصكوك القانونية الدولية ملكافحة اإلرهاب وتنفيذها، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية لقمع أعامل اإلرهاب النووي، وتعزيز قدرة نظم العدالة الجنائية الوطنية عىل تطبيق 

أحكام هذه الصكوك امتثاال ملبادئ سيادة القانون.

يساعد برنامج تدابري التنفيذ الوطنية )NIM( يف VERTIC الدول عىل فهم التدابري الالزمة عىل الصعيد الوطني لالمتثال إىل اتفاقية األسلحة البيولوجية، واتفاقية األسلحة الكيميائية وقرار مجلس 

األمن الدويل 1540 والصكوك الدولية لتأمني املواد النووية وغريها من املواد املشعة. يوفر برنامج تدابري التنفيذ الوطنية )NIM( يف VERTIC الدعم الترشيعي والقانوين املجاين للدول املهتمة بتنفيذ 

معاهدات الحظر الكيميايئ والبيولوجي واإلشعاعي والنووي والصكوك القانونية ذات الصلة. ميكن أن تشمل هذه املساعدة عىل مراجعة مسودة الترشيعات القامئة والتعليق عليها أو تقديم املساعدة يف 

صياغة ترشيعات جديدة خالل تنطيم ورش العمل لذلك يف الدول الراغبة يف الحصول عىل املساعدة.

كيف ميكن لدولتي أن تتصل بفرع مكافحة اإلرهاب )TPB( التابع ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية؟
UNODC – Terrorism Prevention Branch – Vienna International Centre – PO Box 500 A-1400 Vienna, Austria :العنوان

info@unodc.org :الهاتف: 4992 26060 )431( +     الفاكس: 5968 26060 )431( +     الربيد اإللكرتوين
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كيف ميكن لدولتي أن تتصل بـ VERTIC؟
VERTIC     The Green House    244-254 Cambridge Heath Road    London E2 9DA    United Kingdom :العنوان
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