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 المقدمة
حاؿ  باإلنقاذاؼبعنوية اليت تقـو  كاألشخاص ليحمي اإلفراد كاألمواؿ أنشاء إف القانوف الدكيل اإلنساين ىو القانوف الذم        

تو الداخلية كقد كانت مسَت  قياـ نزاع مسلح كازداد أنبية  العمل هبذا القانوف كتطويره مع ازدياد النزاعات اؼبسلحة الدكلية ك
ات الشرائع السماكية ػرغم األساسيات األكلية يف العصور القديبة اليت تقف يف أكجها إسهام طويلة استمرت عصور طويلة مسَتة 

كمع تبلور فكرة القانوف الدكيل اإلنساين ككذلك التأثر حبجم  ,ىذا القانوف قواعديبة كدكرىا يف تكوين ككذلك األعراؼ القد
ظهور أنواع جديدة من أسلحة  كمع , ء يتبلور كيتكوف قانوف دكيل أنساينرب العاؼبية األك ى كالثانية بداػبسائر اإلنسانية يف اغب

ء التفكَت بإنشاء قانوف جديد يتشابو مع فبد بُت الدكؿضركرة إهباد حد من سباؽ التسلح مار الشامل أدرؾ اجملتمع الدكيل الد
قانوف نزع السالح كالذم استمرت مسَتة االعًتاؼ بو  فظهرالقانوف الدكيل اإلنساين بأفكاره كىدفو من اجل ضباية اإلنسانية 

لشامل الذم عربت عن أىم إنتاج كإسهاـ لقانوف نزع دبعاىدة اغبظر ا 1996عصور كثَتة حىت أعطت اؼبشقة شبارىا يف عاـ 
تشابو أىداؼ القانونُت أدل ىذا إ ى كجود عالقة مثمرة بُت القانونُت كونت الكثَت من النتائج اؼبثمرة يف العمل كبسبب السالح 

العالقة أيضا األسلحة  الدكيل حىت كصلت إ ى نتائج عدية كاف أنبها عدـ مشركعية التهديد بأسلحة الدمار الشامل كمن نتائج
 أفضلاليت بدأت ترسم طريق كبو حياة احملرمة دكليا ككذلك اعبهود اؼببذكلة غبفظ األمن كالسالـ الدكيل 

العاـ الدكيل ؽبذه  الرأم ركئيتكعلى  اإلنسافاغبفاظ على حياة  أنبيةىذا البحث يلقي نظرة على  إف  البحث أهمية        
 اإلنسافعلى حياة  اغبفاظالعاـ الدكيل من اجل الوصوؿ ؽبذه الغاية فقد كونت عملية  الرأماليت بذؽبا  الفعليةالغاية كالنتائج 
 غايات التنظيم الدكيل أىمالدكيل   األمافكاغبفاظ على 

يل الفعلي على الصعيد الدك  كتأثَتىاالعالقة اليت كجدت بُت القانونُت  كإسهاـتتلخص يف دراسة القانونُت  البحث إشكالية      
 الدكيل  كاألمن اإلنسافانونُت كاغبفاظ على حياة نتائج جديدة كالعمل على تطوير الق إ ىمن اجل التوصل 

تتلخص ىذه األسباب بإلقاء نظرة عامة عن إسهامات اجملتمع الدكيل للوصوؿ ألىم الغايات اليت أسباب اختيار الموضوع  
 ضباية حق اإلنساف يف اغبياة الذم يعد من أىم اغبقوؽ لإلنسافىي اغبفاظ على السلم كاألماف الدكيل ككذلك 

نظرا ؼبا مت التطرؽ لو من أنبية ؽبذا البحث ارتأينا تقسيم ىذا البحث لثالث مباحث لبصص اؼببحث  هيكلية البحث      
ك لبصص  د من السالح كاغب نزع السالح االقانوف الدكيل اإلنساين ك لبصص اؼببحث الثاين ؼبفهـو قانونب للتعريفاألكؿ 

 اؼببحث الثالث لدراسة العالقة بُت قانوين نزع السالح كاغبد من السالح
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 األولالمبحث   

 لقانون الدولي اإلنسانياب التعريف 

ات غايأىم ال فمن خاللو يبكن التوصل  كاؼبنظماتكبَتة يف حياة الشعوب   أنبيةربتل دراسة القانوف الدكيل اإلنساين        
  اإلفرادك  أمواؿككذلك ضباية رؤكس الدكلية كالداخلية  النزاعات يف فًتات  كاألمواؿ اإلفرادضباية كىي  العصر اغبديث  يف اؼبلحة
ككذلك  احملاربُت يف فًتات اغبركب  أكسواء اؼبدنيُت  اإلفراد بإنقاذالدكلية الفردية كاؼبعنوية اليت تقـو  األشخاصضباية  إ ى إضافة
مر دبراحل تطور   حيث كقد تطور ىذا القانوف على مراحل من الزمن يهدد حياهتم  يف حالة كجود نزاع داخلي  اإلفرادضباية 
 بأنبيةاجملتمع الدكيل  إحساسعن طريق  كاليت سبخضت  اغباضرىذه الدرجة اليت كصل ؽبا يف الوقت  إ ىحىت كصل  عديدة

 كلذلك سنتناكؿ  , كالثانية األك ىاغبرب العاؼبية  إبافاليت منية هبا الدكؿ ة الكبَت بعد اػبسائر البشرية كخصوصا ىكذا قانوف 
لثاين دببادئ القانوف ا اؼبطلب كلبصص , القانوف الدكيل اإلنساينؼبفهـو  األكؿاؼبطلب  لبصصبحث بثالث مطالب ىذا ال

 الثالث بدراسة مصادر القانوف الدكيل اإلنساين  اؼبطلب كلبصص, الدكيل اإلنساين 

 األول المطلب

 القانون الدولي اإلنسانيمفهوم 

منها اجملتمع الدكيل يف العصور السابقة حيث   عاىنكليد غبظة بل ىو كليد معاناة إف القانوف الدكيل اإلنساين ليس        
القديبة اليت كانت تتصف بالقسوة كالوحشية العصور  ااتصفت هب اليت اغبالةقانوف ىو كاف السبب الداعي لوجود ىكذا 

إلنسانية  حيث كانت اغبرب من الوسائل اؼبشركعة اليت تتخذىا الدكؿ يف سبيل فرض سيطرهتا كسلطاهنا لكاإلىدار الكامل 
حيث كانت الدكؿ تلجأ إ ى اغبرب من اجل إجبار الدكؿ األخرل لالنصياع ؽبا ككذلك لتخويف باقي الدكؿ من عواقب 

الدكؿ بية كالقسوة اليت أدت إ ى  تدمَت كاسع غبق ككانت ىذه اغبركب تتسم بالوحشالكربل  العصياف ؼبقررات ىذه الدكؿ 
كل   الواسع النطاؽ الذم كاف يشمل التدمَتالذم يبثل اػباسرة فكاف الطابع اؼبدمر ك الشامل ىو السائد يف ىذه اغبركب 

اسرة شي فلم يسلم شي من عوقب ىذه اغبركب ال اإلنساف كال البيئة حيث كاف شغل الدكؿ اؼبنتصرة إف ذبعل الدكؿ اػب
  مدل القسوة كالوحشية اليت أرستها ىذه العصور يف نا يتبُتكمن ىيف اغبرب مثاؿ من اجل عدـ قياـ أم دكلة بعصياهنا 
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 . (1) التاريخ البشرم حيث كانت عصور القسوة كالتدمَت كاػبراب على كل اجملتمع

القسوة كالتدمَت إ ى أف ىنالك بعض التجارب ىذه العصور من و لكن على الرغم من الطابع الذم اتسمت ب           
تعٍت كاليت  ألفركسية  نساين من ىذه التجارب ىياإلنسانية اليت كانت ىي الدافع من اجل كضع قانوف كقانوف الدكيل اإل

كإيذاء  التحلي بالشهامة كالشرؼ ك النبالة كعدـ اػبيانة كمن خصاؿ ىذا اؼببدأ ىي االمتناع عن ضبل السالح على األسَت 
من  ي بالصفات الرفيعة البتعاد عن اؼبكر كاػبديعة كالتحلالعمليات اغبربية كا اثنا  ة فبتلكات اؼبدنيُتاعبريح كاؼبريض أك مهاصب

مثل انو كاف قد   اؼبساكئضبلو ىذا اؼببدأ من خصاؿ رفيعة إال انو كاف يؤخذ عليو بعض  كعلى الرغم من ما, كالشهامة النبالة 
كالفرساف اؼبسيح حيث كاف يطبق اـ كالقسوة كاؼبعاملة باؼبثل كذلك أف ىذا القانوف كاف مطبق فقط على النبالء أجاز االنتق

ؿ ضد غَت اؼبسيح يلغى ىذا فيما بينهم  فعندما كاف ىنالك حرب بُت الفرساف اؼبسيح كاف ىذا اؼببدأ يفعل كلكن عند القتا
اف ؽبم ىذا كمن اؼبالحظات  اؼبهمة أف العرب كيف ىذا اؼببدأ عليهم فقط  لعملأم أف الفرساف اؼبسيح قد قصركا ا دأ اؼبب

  . ( 2)       ريتشارد و خبصاؿ الفركسية يف حربو ضد عدكهكربلي لك عمل الفارس صالح الدين مثاؿ على ذ اؼببدأ كعملوا بو خَت

كالشفقة  بالعطف التحليكذلك إف التعاليم اليت أتت هبا الشرائع السماكية كاليت اعتربت تشريعا أكليا من اجل    ك          
ككونت قانونا إنسانيا قبل أف يشرع ىذا القانوف كقبل أف تتبلور فكرة ىكذا قانوف ففي التوراة لدل اليهود العديد من التعاليم 

الشرائع  أكؿيف  لإلنسانيةاليت كونت بذكرا  ات اغبرب للجرحى كالنساء كاألطفاؿاليت حثت  على إبداء الرأفة  يف أكق
كعلى الرغم من ىذه التعاليم كبسبب التحريف الذم طاؿ التوراة كجد تعاليم زبالف اإلنسانية كىي التعاليم اليت  السماكية

ىو الو حب كتسامح عز كجل فاف اهلل  إضافتها الكهنة منها اعتبار أسرل اغبرب ىم رقيق  كالذم كاف ـبالف للحقيقة
,كتوالت الشرائع السماكية دبجموعة من اغبقوؽ فاتت اؼبسيحية دببادئ سامية من  كاستعباد كشقاء كشفقة كليس الو حرب 

ربرًن الرؽ كالدعوة للتسامح كاغبب كربرًن القتل لألسرل كاألطفاؿ كالشيوخ ككذلك ربرًن القتل يف أياـ ؿبدكدة مثل أياـ 
عياد كالكثَت من اإلعماؿ اؼبهم اليت كونت نواة للقانوف الدكيل اإلنساين كاإلنسانية اصبع  , ككذلك الدين اإلسالمي الذم األ

جاء خاسبة للشرائع الذم دعا للتسامح كعدـ مشركعية اغبرب إال لرد االعتداء أك اإلغاثة أك إطباد الفنت أك النشر للدين 
كذلك الدة ؼبنع االعتداء على النفس كربرًن القتل كأنبية اغبفاظ على اغبياة البشرية  حيث عربت عن كصايا خ اإلسالمي 
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تؤكد العزؿ كاألطفاؿ كالنساء كحىت النبات حيث كانت كانت تدعو إ ى عدـ قتل األسرل   يتتوصيات الرسوؿ يف اغبرب ال
 .  ( 1)ككذلك يبكن التوصل إ ى ىذه التعاليم اػبالدة يف كصايا اػبلفاء كاؼبلوؾ إ ى قادة اعبيش على حرمة اغبياة كقتل اآلخرين  

ا اؼبدمرة  القانوف  فمع تطور كسائل اغبرب كقوهت أما يف العصر اغبديث الذم كوف السبب الرئيسي يف تكوين ىذا        
رتزقة  كاف ال بد  من تطور مفهـو كفبارسات اإلنسانية لك االستعانة خبربات قتالية كحشية كاؼبمن أسلحة  كمعدات كك

كعلى الرغم  كاألمواؿ لتواجو ىذا التطور الرىيب الذم أدل بسبب الوسائل اعبديدة يف اغبركب إ ى نتائج مدمرة يف أألركاح 
من النتائج اؼبؤسفة فقد كانت ىذه العصور طريق كبوؿ اإلنسانية  كتبلور الفكرة لتكوين كسيلة للدفاع عن اإلنسانية  ففي 

ىذه العصور ظهرت  ؾبموعة من التجارب اإلنسانية اليت تعد نوات لإلنسانية كالتسامح  أنبها إلغاء بعض األنظمة اليت 
ة لألفراد يف اؼبعيشة مثل نظم العبودية كالرؽ كاعتبار األسرل رقيق ككذلك لوحظ اىتماـ تعتدم على اغبقوؽ األساسي

      . ( 2) باألسرل اغبرب بداية  من التجارب اليت دعت إ ى ربريرىم مقابل فدية ككذلك االىتماـ باعبرحى يف ميادين القتاؿ 

وف الدكيل اإلنساين تطور مفهـو القانوف الدكيل اإلنساين تبعا ؽبذا التطور التارىبي الذم صاحب تطور القانك           
يل  بأنو امغبديث فقد عرفو الدكتور عمار الز ككجد أكثر من تعريف ؽبذا القانوف الذم أصبح أىم تطور يف العصر ا كتعريفو

يف حالة نزاع مسلح كفبا )فرع من فركع القانوف الدكيل الذم هتدؼ قواعده العرفية كاؼبكتوبة إ ى ضباية األشخاص اؼبتضررين 
 .  (  3)  أنتج عن ذلك النزاع من األمل كما هتدؼ إ ى ضباية األمواؿ اليت ليس ؽبا عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية (

مية ك عرفتو اللجنة الدكلية للصليب األضبر  بأنو )ؾبموعة القواعد الدكلية اؼبستمدة من  االتفاقيات كالعرؼ كالرا                  
 إ ى حل اؼبشاكل اإلنسانية الناشئة بصورة مباشرة عن اؼبنازعات كاليت ربمي األعياف كاألشخاص الذين تضرركا أك يتضرركف 

         (   4)  بسبب اؼبنازعات اؼبسلحة (

كعرفو أيضا على انو )ؾبموعة القواعد الدكلية اؼبستمدة من االتفاقيات كاألعراؼ اليت هتدؼ بشكل خاص إ ى          
تسوية اؼبشكالت اإلنسانية الناصبة بصورة مباشرة عن النزاعات اؼبسلحة الدكلية أك غَت الدكلية  كاليت تقيد ألسباب إنسانية  

                                                           

 –دار المنهل اللبنانً   - 1ط  –ودوره فً حماٌة  ضحاٌا النزاعات المسلحة  اإلنسانًالقانون الدولً  –رنا احمد حجازي  - ( 1 ) 

 . ومابعدها 11ص – 2002 -لبنان 

 . 33ص  – سابق مصدر –د.عمر محمود الخزومً  - ( 2 ) 

   2002 -مصر   - دار العاتك  – 1ط -  اإلنسانًمدخل لدراسة القانون الدولً العام والقانون الدولً  –علً حمٌد العبٌدي د.  - (3) 

 . 212ص  –

 .  21ص -سابق   مصدر –رنا احمد حجازي  -( ( 4
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أك الذم يبكن  طرقها اليت تركؽ ؽبا أك ربمي األشخاص كاألمالؾ اؼبعرضُتحق إطراؼ النزاع يف استخداـ أساليب اغبرب ك 
 ( 1) إلخطار النزاع  (   اإف يتعرضو 

كعرؼ انو ) ؾبموعة من القواعد القانونية اإلنسانية اليت تطبق يف اؼبنازعات اؼبسلحة كهتدؼ  غبماية األشخاص           
  .  (  2  )كاألمواؿ ( 

إصباؽبا دبا يأيت  كننساين إ ى ربقيقها عديدة كلكن يبيتبُت  إف األىداؼ اليت يسعى القانوف اإل كمن خالؿ ذلك       
 . (  3 )ضباية األشخاص كاألمواؿ يف حالة قياـ النزاع اؼبسلح  كتقييد حق أطراؼ النزاع يف استخداـ أساليب ككسائل القتاؿ 

 المطلب الثاني

 مبادئ القانون الدولي اإلنساني
القانوف الدكيل  اإلنساين كغَته من القوانُت وبتوم على ؾبموعة من اؼببادئ  اليت تكوف ىي األسس اليت يسًتشد هبا         

ؽبا القانوف كاليت توجب على الدكؿ مراعاهتا يف عالقاهتا الدكلية  حيت  ىاألساسية اليت يسعكتكوف اػبطوط ىذا القانوف , 
 ؽبا القانوف  يت يسعىأهنا تكوف الغاية الرئيسية ال

 األولالفرع 

 العسكرية واالعتبارات اإلنسانية لضروراتمبدأ التوازن بين ا

    .(    4 )(   د من اإلنسانيةنظاـ العاـ إف تتجر جل اغبفاظ على الا ػباصة منا باف ) ال ينبغي لعمليات القتلىذا اؼببدأ يعٍت    

 على أف اغبرب ىي كسيلة كليست غاية  فهي كسيلة تقـو من خالؽبا  الدكؿ على أجبار غَتىاف ىذا اؼببدأ يؤكد أ                     

لالنصياع ؼبقرراهتا فبالتايل ال هبوز استعماؿ أساليب غَت إنسانية  ال تتفق مع اؼبسعى الذم تسعى لو ىذه العمليات  فال هبب 
 ريٍت حث عليو اغلب الشرائع السماكية كاف مبدأ الضركرة مل يققتل األسرل كال اعبرحى حيث أف ىذا اؼببدأ ىو مبدأ إنساين كد

                                                           

 .33ص –مصدر سابق  –د.طارق المجذوب   –.محمد المجذوب  د -(1) 

 .20ص  –2001 – مصر - دار الثقافة - 1ط – اإلنسانًالقانون الدولً  –د .عماد محمد ربٌع  -د.سهٌل حسٌن الفتالوي   - (  2 )

 .101ص  –مصدر سابق  -د.سعٌد سالم جوٌلً   - ( 3  ) 

 .135ص  –المصدر نفسه  - ( ( 4 
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مشركعة لكن انو اقر أف يتم اختيار أىوف األضرار فاف يف اغبرب يوجد ىنالك  بتحرًن عمليات القتاؿ كاغبرب بل ىي عمليات
ضرار هبم أما بالنسبة للقوات أسرل كجرحى كقوات أعداء اؼبقاتلة   فبالنسبة للجرحى كاألسرل منع القياـ بأم أمر من شأنو األ

اؼبقاتلة فاف اقر يف التعامل مبدأ أىوف الضرر أم أف العسكرم يف التعامل مع األعداء عليو اختيار أىوف األضرار  فاف األضرار 
مقسمة من حيث شدهتا كتأثَتىا فهي القتل أشدىا كاعبرح كاألسر  فاف كاف ىنالك ؾباؿ للجرح دكف القتل فيجب التمسك بو 

      . (  1  ) كاف كاف ؾباؿ لألسر أك أبعاد عن ساحات القتاؿ فيجب التمسك بو كعدـ اعتماد اغبرب ذريعة من اجل قتل البشر

 الفرع الثاني

 ومبدأ صيانة الحرمات

معينة إف مبدأ صيانة اغبرمات من أىم اؼببادئ اليت جاء هبا القانوف الدكيل اإلنساين كاؼبخصصة يف أكقات ؿبددة           
كىي أكقات  اغبركب ألهنا تعمل على ربديد بعض اإلعماؿ احملـر ارتكاهبا إثناء اغبركب  حيث تعد ىذه اإلعماؿ بأهنا من 

 ق كاف أىم ىذه اؼببادئ ىو صيانة ح قبيل  اإلعماؿ أؿ ال إنسانية كذلك ؼبا تسببو من كحشية يف القتل التدمَت ال طائل

اغبياة لكل فرد سواء كاف مدنيا أك عسكريا حيث إف اإلنساف إذا  فقد حقو يف اغبياة فحقوقو األخرل ال طائل ؽبا كال 
 . ( 2) جدكل ؽبا 

كاغبفاظ على سالمتهم العقلية من إم اضطراب  كل إنساف جريح أك أسَت مستسلم  آذيتكذلك ال هبب ك             
معموؿ بو يف القرف السابق فهو ليس كعبد  حصلوا عليو عن طريق األسر بل ىو إنساف أيضا حيث إف األسَت ليس كما ىو 

حي لو حقوؽ  فال هبرب عن طريق التعذيب على خيانة أصدقائو , كمنع تعذيبو ككذلك منح بعض اغبقوؽ لإلفراد كعدىا 
يث لو حق العرض إماـ القضاء كال من احملرمات اؼبساس هبا كمن أنبها ىو حق االعًتاؼ بشخصية الفرد إماـ القانوف  ح

وباسب عن عمل ال يرتكبو كحق إبراـ العقود كحقو يف احًتاـ معتقداتو كإيبانو الشخصي  حيث لكل شخص حق خاص 
عليها كذلك حقو يف االتصاؿ مع أىلو كاالتصاؿ مع فرؽ ألغاثو كتلقي العالج الالـز الذم  ظفابإيبانو كاعتقاداتو هبب اغب

ؼبرضية دبا يؤمن لو حق اغبياة كعدـ ذىاب ركحو سدل كمن أىم حقوؽ اإلنساف ىي عدـ ذبريد الشخص ربتاجو حالتو ا
بنحو تعسفي من فبتلكاتو كىي زبص اؼبدنيُت للدكؿ اؼبستعمرة حيث إف ىذه اؼبمتلكات ىي حقوؽ خاصة هبم ال هبوز 

                                                           

 .وما بعدها  53ص  -  2005 –مصر  - 5ط  – اإلنسانًمحاضرات فً القانون الدولً  –شرٌف عتلم   - ( 1  )

 – 2012-الطبعة األولى  -القاهرة   – اإلنسانًمدخل لدراسة القانون الدولً  –األستاذ إبراهٌم عبد ربه إبراهٌم  -د .هشام البشٌر  -  ( ( 2

 .10ص
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كف إرادتو كقد شهدت اغبركب السابقة نضاـ خاص ألهنا حق خاص لو ال تنتزع منو دداء عليها أك اؼبساس بتاتا ألحد االعت
   .  (   1 ) الذم يدعى بالغنائم الذم يقر حبق الدكؿ اؼبنتصرة بأخذ فبتلكات اػباسرين على أهنا غنائم حرب

 الثالثالفرع 

 مبدأ الحياد

معناه اؼبساعدات اإلنسانية ال ىبتص ىذا اؼببدأ بواجبة اغبياد اليت تتقسم إ ى دكؿ حياد كمنظمات حياد إف اغبياد        
تعترب تدخال يف النزاع  إف فكرة القائم عليها ىذا اؼببدأ إف يف حاالت اغبركب ربدث الكثَت من حاالت القتل كاإلصابات 

ا حيث تسبب قلة ىذه ستطيع القياـ بكل العمل اؼبناط هباليت تكوف يف بعض األحياف الفرؽ الطبية للجيوش اؼبتحاربة ال ت
عليهم حيث كاف ىذا السبب الرئيسي  فاظر الطبية اؼبوت ك إىدار حياة الكثَت من اإلفراد اليت فبكن إغاثتهم كاغبالعناص

إف فكرة ىنرم ركنالد   ثلوجود بعض اؼبنظمات كمنظمة الصليب األضبر اليت تساعد على إغاثة اإلفراد يف زمن اغبركب حي
ف توجد منظمات خاصة من اجل اغبفاظ على حياة اإلفراد اليت ال إف هبب إ سولفرينوكانت تتلخص بعد إف رأل ؾبزرة 

 .  (  2 ) تستطيع  العناصر الطبية اػباصة باعبيوش اؼبتحاربة اغبفاظ عليها  من اجل عدـ إىدار اغبياة

على إفراد اػبدمات الطبية االمتناع عن القياـ بأم عمل  عدائي مقابل  إفإف التطبيقات ؽبذا اؼببدأ تتلخص            
لتزموف كىم م ة يالطباغبصانة اؼبمنوحة ؽبم ككذلك كاف منحهم اغبصانة على أساس قيامهم بعمل أنساين كىو اؼبساعدة 

ف يتم اختيار أىوف األضرار فاف باألمانة يف اإلسرار بُت الطبيب كاؼبريض ككذلك عدـ إدانتهم على مشركعة لكن انو قد اقر أ
 . (  3 ) يف اغبرب يوجد ىنالك أسرل كجرحى

 الفرع الرابع

 مبدأ عدم التمييز 

اؼبواطنُت الدكؿ اؼبهزكمة يف اغبرب  ىم سواسية يعاملوف معاملة  أكاعبرحى  أك األسرلكل   إفعدـ التمييز يعٍت  إف       
كغَتىا من  بأذيتهمكاجب ضبايتهم كالدفاع عنهم كعدـ السماح  أسرىاالبشر العاديُت كتكوف للدكؿ اليت يكونوف ربت 

                                                           

 .وما بعدها  35ص  –مصدر سابق   –شرٌف عتلم  -  ((  1

 .وما بعدها  62ص   – المصدر نفسه   – ( ( 2

 .144ص  –مصدر سابق  –د سعٌد سالم جوٌلً   - ( (  3
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 اغبقوؽلة توفَت كل ىذه على عاتق الدك  ةمسؤكلياليت تفرضها حاالت معينة كخاصة فبالتايل تلقى ىنالك  اإلنسانيةالواجبات 
اختالؼ بينهم على الغم من اختالؼ  إمكمالؿبهم فكلهم سواسية ال يوجد ىنالك  كألواهنم إشكاؽبمعلى اختالؼ  لإلفراد

 . ( 1) يبقوف بشر متساكين  أهنم إالالشكل كاللوف كالصفات الوراثية 

الثاين , على الرغم من  الربتوكوؿ(من 2كاؼبادة ) األكؿ(من الربكتوكوؿ  75ك 11كقد مت التطرؽ ؽبذا اؼببدأ يف اؼبادتُت )     
فال  أعمارىمعاـ لكنو ال يبكن تطبيقو بصورة مطلقة فالناس ـبتلفُت من حيث قوهتم كربملهم ككذلك  كأساسىذا اؼببدأ  

 . ( 2) ال تعامل مرآة  كما يعامل الرجل فلهذا كجدة استثناء على اؼبعاملة  أكهبوز معاملة الصغَت كما يعامل شاب 

 المطلب الثالث

 مصادر القانون الدولي اإلنساني 

لقانوف إحكامو فهي القانوف الدكيل اإلنساين كغَته من القوانُت وبتوم على ؾبموعة من اؼبصادر اليت يأخذ منها ىذا ا         
مقسمة على عدة أقساـ على أساس الشبو بُت القانوف الدكيل اإلنساين كالقانوف الدكيل العاـ حددت ؾبموعو من اؼبصادر 

  فرعاف رئيسياف مصادر رئيسية كثانوية  اؼبتشابو كزادت عليو ؾبموعة أخرل من خالؿ طبيعتو اػباصة فقسمة مصادره إ ى

  األولالفرع 

 المعاهد 

 اؼبعاىدات ىي أىم اؼبصادر القانونية يف إطار القانوف الدكيل العاـ ككذلك اإلنساين حيث تعد مرحلة اؼبعاىدات    

اىدة من قبل صبيع اإلطراؼ اؼبشاركُت يف اؼبع بوكاجب االلتزاـ نساين حىت ظهر بشكل اإلنسانية ىي مرحلة تدكين القانوف اإل
حيث اف اؼبعاىدات عند تشريعها تلـز كل الدكؿ اليت شاركت يف التوقيع على تلك اؼبعاىدة ككذلك  كغَت اؼبشاركُت يف حدكد

)اتفاؽ دكيل يعقد بُت كتعرؼ اؼبعاىدة اهنا يف بعض انواع تلك اؼبعاىدات تعطي ؾباؿ لالنضماـ للدكؿ اليت اتفقت عليها 
 . (  3) (  سمية اليت تطلق عليو ة كاحدة أك أكثر أيا كانت التدكلتُت أك  أكثر كتابة كىبضع للقانوف الدكيل سواء مت يف كثيق

                                                           

 . 101ص  –مصدر سابق  –أ. إبراهٌم عبد ربه إبراهٌم  -د.هشام البشٌر   - ( ( 1

 142ص  -مصدر سابق  –د . سعٌد سالم جوٌلً   - (  ( 2

 .43ص  –مصدر سابق    –إبراهٌم عبد ربه إبراهٌم  أ. -د.هشام البشٌر  -   (   ( 3
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إف من أىم القواعد القانونية اؼبهمة اليت جاءت هبا قواعد االتفاقيات ىي قواعد اتفاقيات جنيف كقواعد اتفاقيات            
العسكرية كتقيد حق استعماؿ  الىام حيث إف اتفاقيات الىام اختصت بتدكين كاجبات الدكؿ اؼبتحاربة  كتسيَت العمليات

كقد شارؾ اتفاقيات الىام ؾبموعة من االتفاقيات يف ىذا التوجو الذم ىبتص  1899ك1917األسلحة كخصوصا اتفاقيات 
اؼبتعلقة باألسلحة الكيماكية إما قانوف جنيف يهتم باغبقوؽ كضباية  1993ىو يف استعماؿ األسلحة كمن أنبها اتفاقية 

اختصاص لو صيانة اغبرمات كربديد ىذه اغبرمات اليت يقـو بصيانتها كيبنع اإليذاء ؽبا حيث حقوؽ الضحايا فكاف أعظم 
 1945األسرل كاعبرحى كالغرقى كحقوؽ الغَت مشاركُت يف العمليات العسكرية كأنبها اتفاقيات جنيف األربعة عاـ 

 اؼبسلح  اػباصة حبماية اؼبلكية الثقافية يف حاؿ النزاع 1954كالربتوكولُت اؼبلحقاف هبا كشاركها ىذا التوجو اتفاقية الىام عاـ 

( 1  ) . 
 الفرع الثاني

  العرف  

تنا اغباضر ىي اؼبصدر األىم يف إطار اؼبصادر القانونية على أساس إف القواعد األساسية كاؼبعركفة يف كقالعرؼ يعد         
العرؼ كالعرؼ  يف الوقت الراىن اصهالية الكثَت من القواعد اغبة حيث يعد لألعراؼ يف اتفاقيات دكلي تصطربعبارة عن ؾبرد 

عادة ىو انبثاؽ من ذبربة دكلة يف اجملاؿ اإلنساين أك ىو ذبربة دكلة قوية تلقي بضالؽبا على جارهتا بإحكاـ معينو فيستحسن 
 .  (  2 )  ااإلحكاـ كهبعلها أساس لو كيأخذ هباجملتمع الدكيل تلك 

كيعرؼ العرؼ  انو ؾبموعة القواعد القانونية الدكلية اليت نشأت يف اجملتمع الدكيل بسبب تكرار إتباع الدكؿ ؽبا حىت        
ال يعتد  استقرت  كاعتقدت بأهنا أصبحت ملزمة فيما بينها  كالعرؼ نوعاف إما ؿبلي يف إطار ؾبموعة قليلة من الدكؿ كبالتايل

                 .                                                                       (3)  كوف عاـ شامل ملـز للكلب ىاال يف إطارىا أك دكيل الذم ي
العرؼ الدكيل ركناف مادم كاألخر معنوم اؼبادم ىو السلوؾ اؼبتكرر كالذم يلـز إف يكوف من جانب الدكؿ فقط أك 

اؼبؤسسات اغبكومية  كينبغي إف يكوف موافق عليو من صبيع الدكؿ كاف يكوف متبادال بُت الدكؿ يف التعامل كهبب إف يسرم 

                                                           

 وما بعدها .  34ص   –مصدر سابق    –إبراهٌم عبد ربه إبراهٌم  أ. -.هشام البشٌر د -  (  (  1

 –األردن   –دار الثقافة للنشر والتوزٌع  –الكتاب األول  – 5ط –الوسٌط فً القانون الدولً العام  –د. عبد الكرٌم علوان   -  ( (  2

 وما بعدها . 113ص 
 وما بعدها .  41ص  –مصدر سابق  –أ. إبراهٌم عبد ربه إبراهٌم  -د.هشام البشٌر  -  (    ( 3
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ؼ كترل البعض إف الصفة اؼبميزة س الدكؿ بضركرة اإلتباع ىذه العر م فهو إحساالتعامل بو فًته زمنية كبَتة إما الركن اؼبعنو 
 .   (  1)    للعرؼ ىي كجوب اإلتباع فهذا ما يبيزه عن قواعد اجملامالت الدكلية

  الفرع الثالث

 مبادئ القانون العامة 

النظم الداخلية كالدكلية على حد سواء إف مبادئ تعرؼ بأهنا ؾبموعة اإلحكاـ كالقواعد القانونية اليت تعًتؼ هبا          
 باؼبنزلة الثالثة إلحكاـ القانوف اإلنساين فهي فهي تأيت القانونية العامة ىي اؼبصدر الثالث إلحكاـ كقواعد القانوف اإلنساين

عاف األكؿ الذم مصدر مساعد تأيت لتحل مشكلة النقص اغباصل يف اؼبعاىدات كاألعراؼ اإلنسانية كيبكن تقسيمها إ ى نو 
يصلح ألم مكاف كزماف كىو اؼبصدر الرئيسي الذم يستقي منو القانوف إحكامو كىي مثل مبدأ حسن النية ك العقد شريعة 

اؼبتعاقدين . كمبادئ أخرل تصلح للتطبيق يف حالة قياـ النزاع اؼبسلح كىي مبادئ قاـ القانوف الدكيل اإلنساين بالتكفل بالنص 
 .  (  2 ) اػباصة اليت منها مبدأ الضركرة العسكرية كاالعتبارات اإلنسانية التميز بُت اؼبقاتلُت عليها يف اتفاقياتو

حملكمة  ىل إف النص الذم ذكر يف النظاـ األساس  هبا ظهرت مشكلةة  اؼببادئ اليت أقرهتا األمم اؼبتمدن ذهى أف         
عليها كفق إحكاـ القانوف احمللي أك القانوف العاـ  حيث مل يقم  كاف يعٍت اؼببادئ اؼبنصوص 38العدؿ الدكلية يف اؼبادة 

التطبيق على اإلسعاؼ إلهباد حل ؿبدد فاف احملكمة الدكلية كانت تطبق االثناف ففي قضايا طبقت إحكاـ اؼببادئ الداخلية 
   . (  3)    كيف أخرل طبقت اؼببادئ الدكلية كأخَتا مت االعًتاؼ أهنا تطبق خليط من اؼببادئ

 الفرع الرابع

 قرارات المنظمات الدولية 

متعددة من  إف اؼبنظمات الدكلية كذلك كقراراهتا تشكل مصدرا مهم من قواعد القانوف الدكيل اإلنساين كؽبا إشكاؿ        
القرارات كذلك حسب نوع اؼبنظمة الدكلية كاالختصاص الذم يلقى على عاتقها فكل منظمة شكلت ؽبدؼ معُت كزبدـ 

  القانوف الدكيل اإلنساين  إحكاـتكوف مصدرا مهم من مصادر  ات اؼبنظماؽبدؼ كاف القرارات اليت تصدىا تلك  ذلك
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فاهنا تكوف منظمات فاعلة يف اجملتمع  األضبركقرارات منظمة الصليب ؿ الدكلية كقرارات األمم اؼبتحدة أك قرارات ؿبكمة العد
 .   (  1)   الدكيل كتساىم اسهاما عظيما يف نشر افكار كبادئ القانوف الدكيل اإلنساين 

اؼبنظمات إف اؼبنظمات ؽبا إسهامات متعددة حيث تكوف لقراراهتا أنبية كبَتة إضافة إ ى الوثائق الدكلية اليت تصدرىا 
 .  (  2)  الدكلية كذلك اؼبؤسبرات اليت تعقدىا ىذه اؼبنظمات قد تقر ؾبموعة من قواعد القانوف

 الفرع الخامس

 الفقهاء  وأراءالمحاكم  أحكام

اؼبقصود ىنا ىو ما وبتويو إحكاـ احملاكم كأف أغبكاـ يعترب فيما بعد مصدر  إحكاـ احملاكم كأراء الفقهاء :            
للقانوف كاحملاكم ىي ؿباكم ؿبدده ىي احملاكم الدكلية فقط كاألصل إف احملكمة تقضي بالقانوف فاف مل ذبد ذبتهد كاف إحكاـ 

القضايا ليست مفركضة إال على إطراؼ الدعول لكن فبكن إف تكوف سوابق قضائية اليت تكوف مصدر للقانوف الدكيل 
كاشفة على كجود ىكذا نص كقانوف  ككذلك التأكيد عليها حىت تتأكد اإلنساين  حيث إف السابقة ليست منشاة كلكن  

احملكمة من حسن عملها إما الفقو فقط مهمتو ىي تفسَت القوانُت الدكلية  اؼبعركفة كإيضاحها كالدعوة إلهباد قوانُت جديدة 
باهتم صدل كأنبية يف ميداف لتسد حالة النقص يف القوانُت كقد تغَتت أنبية الكتاب حسب العصور ففي السابق كاف لكتا

القانوف الدكيل لكن أالف تضاءلت ىذه األنبية من اؼبظهر العاـ قبد إف اإلحكاـ كاآلراء ىي ليست مصادر منشاة للقوانُت 
 . (  3 )  بل ىي فقط كاشفة لوجود القوانُت

ال يقتصر على اإلحكاـ االتفاقية اؼبكتوبة حيث انو يضم األعراؼ إف القانوف الدكيل اإلنساين فبا تقدـ  يتضح          
ككذلك مبادئ القانوف العامة كغَتىا من اؼبصادر اليت تعُت القانوف الدكيل اإلنساين يف اخذ إحكامو كذلك إف القانوف 

ذا ىو أىم أىداؼ القانوف الدكيل الدكيل اإلنساين ىو كليد اغباجة اؼبلحة غبماية اإلفراد كاألمواؿ يف فًتات النزاع اؼبسلح كى
كبدئت تتطور كتتغَت اإلنساين ككذلك إف القانوف الدكيل اإلنساين ليس كليد اغباضر  فاف أساسياتو كجدت منذ فجر التاريخ 

ل ,كذلك ال يبكن نكراف مسانبة الديانات اإلسالمية كدكرىا يف نشر مبادئ اإلنسانية قبلتناسب اغبقبة الزمنية اليت تعاصرىا 
 أالؼ العصور قبل فكرة إنشاء ىكذا قانوف 
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 المبحث الثاني

 نزع السالح والحد من السالح  اقانونمفهوم 

ىذا القانوف ىو احد  أىم التطبيقات اليت نادت هبا إحكاـ القانوف الدكيل اإلنساين على أساس إف القانوف  إف      
اإلنساين ينضم النزاع اؼبسلح ككذلك يضع القيود على أساليب القتاؿ كمنها األسلحة اليت زبتلف أنواعها كتأثَتىا  فال بد 

من اجل التوصل للهدؼ اؼبرجو منو كىو  تنظيم حاالت النزاعات اؼبسلحة   من تدخل القانوف الدكيل اإلنساين يف ىذا اجملاؿ
 ةاليت هتدد اغبياك ,كىبتص فكرة قانوف نزع السالح  كاغبد من السالح  باغبد من األسلحة ذات التأثَت اؼبدمر كالنوكية 

 ك اإلنساف  خثَتات بالبيئة كاؼبنا حيث تتبع ىذه األسلحة تأ فقط البشرية عامو كليست اإلفراد يف داخل الدكؿ اؼبتحاربة
لذلك عمل اجملتمع الدكيل على التقليل كاغبد من ىذه األسلحة اليت تعد القياـ باستخدامها جريبة دكلية بسبب نتائجها 

كقد عمل على ذبرًن فقط القياـ بعمليات تصنيع أنواع ؿبددة من األسلحة ككاف ىذا اؼبنع بسبب التخوؼ من  الكارثة
نزع السالح كلبصص مفهـو  األكؿلبصص اؼبطلب استخدامها يف اؼبستقبل لذلك سنتناكؿ ىذا اؼببحث يف ثالثة مطالب 

  األسلحةالتفاقيات  الدكلية ؼبنع كاغبد من الثالث  اؼبطلب  غبد من السالح كلبصصفهـو ااؼبطلب الثاين ؼب

  األولالمطلب 

 نزع السالح مفهوم 
ت الكثَت من الكتابات اليت ن اغبركب ,كيف ىذا اؼبعٌت تعددشالوسائل ل إزالة إ ىيرمز نزع السالح ىو مصطلح  إف        
كاف متشابو لدل كل من طرح تعريفا ؽبذا القانوف حيث عرؼ على انو )تدابَت   أيضامفهومو  إفن نزع السالح بل ع ربدثت
  .  ( 1)  برمتها ( األسلحةحظر فئات معينة من  أكخفض مستول القدرات العسكرية  إ ىتسعى 

 .  (  2) اغبركب ( كسائل  شن  إزالة) بأنو آخركفككذلك ىو اغباؿ حيث عرفو         

إف العمل على ىذا القانوف ىو كاف من أىم األمور الذم شغل الوسط الدكيل كالعاؼبي ككاف يف بداية العصر          
اغبديث أشبو حبلم يراكد الدكؿ كذلك على أساس إف الدكؿ عدت اغبرب من الوسائل اؼبشركعة غبل نزاعاهتا فيما بينها 
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ل إ ى احدث كأقول األسلحة بل إف مراكز الدكؿ أصبحت كنتيجة لذلك كانت الدكؿ تتسابق فيما بينها من اجل التوص
حيث بدأت الدكؿ تتسابق من اجل اغبصوؿ على اقوم األسلحة فعرؼ ىذه الفًتة دبا سبتلكو تلك الدكؿ من أسلحة  تقاس

بسباؽ التسلح كيف ىذه الفًتة مل تكن الدكؿ تسعى لنزع السالح إال بشركط ىو إف يتم نزع كل األسلحة من صبيع اإلطراؼ 
شعوب ألثار ىذه األسلحة اػبطَت ىذا ما أدل إ ى فشل احملاكالت اليت دعت إ ى نزع السالح بل إف عدـ توصل القادة كال

كاستمرارىم يف تطويرىا أدل يف هناية اؼبطاؼ الستخدامها على اإلنساف ككاف أكؿ ذبربة ألسلحة الدمار الشامل ىو يف 
كمن اجل ىذا بداء االقًتاح  1939صبيع القنابل اليت ألقيت على أؼبانيا يف حرب  الذم عادؿ بقوتو التدمَتيةك ىَتكشيما 
السالح الذم كاف مفهـو مبهم من خاللو مت التعرؼ على إف الدكؿ ؽبا حق االحتفاظ بضعف عدد اعبنود ك  مشركع نزع

ـ إما التطور الفعلي يف أسلحة الدمار 1939بقوة ضاربة تقدر خبمسُت ضعف القوة الضاربة اليت كانت لدل ىتلر يف عاـ 
   .  ( 1 )سنوات بتطور مستمر كثابت  11ل ـ كاستمر بالتطور ك 1945الشامل فقد ابتداء فعليا بعد عاـ 

أدل ذلك إ ى تضافر اعبهود الدكلية من اجل إهباد حل لتسابق التسلح كخصوصا  وكبسبب ىذه القوة التدمَتي            
األسلحة ذات القوة اؼبدمرة اؼبؤثرة يف كل نواحي اغبياة ,فتكونت ؾبموعة من اعبهود تضافرت من اجل ىذه الغاية ففي عاـ 

األك ى ,كيف فًتة ما بُت اغبربُت بذلت جهود يف الىام بقصد اغبد من سباؽ األسلحة الذم سبق اغبرب العاؼبية  1917
الذم سانبة بو   1922-1921ظهرت جهود دكلية من اجل التوصل ؼبقًتحات نزع السالح منها مؤسبر كاشنطن البحرم 

كل من بريطانيا كأمريكا كالياباف  كاف مقررات ىذا اؼبؤسبر مل تكن ملزمة إال لبضعة من السنُت فقط ,كيف فًتة عصبة األمم 
ة إهباد حل ؼبشكلة نزع السالح حيث كانت اقًتاحاهتا القاضية بنزع السالح كالدعول إليقاؼ التسلح ارتطمت حاكلو العصب

بصخرة قوية كىي أيهما أجدر نزع السالح أـ السالمة القومية حيث إف الدكؿ ربججت باف امتالؾ السالح النوكم ىو ما 
كانت أكؿ ؿباكالت لتهدئة خوؼ فرنسا من بعث قوة   1924وبافظ على سالمتها من اعتداء غَتىا من  الدكؿ كيف عاـ 

  .  (  2)  1928برياف عاـ -كميثاؽ كيلوج 1925أؼبانيا العسكرية ككاف أىم ىذه اعبهود ىو ميثاؽ لوكا رنو عاـ 

 كناجحة من اجل  مهمةبالتطور ككونت ذبرب  أخذتكقد  السالحلكن ىنالك جهود بذلت من اجل قضية نزع           

 . (  3) ككندا  كفيما بُت السويد كالنركيج  أمريكامنها نزع السالح بُت حدكد  نزع السالح 
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قدـ اقًتاح خاص من قبل االرباد السوفييت الذم قدمو اؼبندكب السوفييت ماليك  1955كيف العاشر من أيار عاـ        
غم من ذلك قد أضاؼ أشياء أخرل ر كنو على الالذم قصد من كرائو إهباد حل لسباؽ التسلح بل إلغاء سباؽ التسلح كل

منها إلغاء الفورم عبميع القواعد األمريكية يف البلداف األجنبية  كحدا جديدا لقوات الدكؿ األخرل فهم الغرب كالدكؿ 
األخرل صبيعها باف ىذا االقًتاح إف كاف قائم على نزع السالح كلكنو كذلك ينطوم على غرض أخر كىو تقوية موقف 

كدبا فيو ىذا االقًتاح من أنبية إسًتاتيجية لالرباد السوفييت كلكن  من القواعد األمريكية اليت تقيدهاد السوفييت بالتخلص االرب
للمراقبة  دكؿ الغرب العظمى قد اندىشت بتنازؿ االرباد السوفييت الذم أعطا حق للمراقبُت الدكليُت  للدخوؿ ألم مكاف

حل ؼبشكلة سباؽ التسلح القائم   ىذا التنازؿ عن رغبة موسكو من اجل التوصل إ ىكالذم عرب على شؤكف نزع السالح 
كلكن إف الرقابة العملية كخصوصا يف الوقت اغباضر أصبحت صعبة خصوصا بعد قياـ كل اإلطراؼ بزيادة ـبزكهنا من 

من جانب كل اإلطراؼ الذم  األسلحة النوكية  كليس من السهل اكتشاؼ ما قد اخفي منها كقد مت التوصل للرأم األخَت
اعًتؼ بو االرباد السوفييت الذم يتلخص باف على العامل إف يتعلم التعايش من كجود القنبلة النوكية كىو أمر كاقع ال مناص 

  .  (  1)  منو 

 كاف يف  ككاف للعصر اغبديث كخصوص بعد هناية اغبرب العاؼبية الثانية إسهامات مهمة يف ؾباؿ نزع السالح حيث         
اؼبنظمات الدكلية اليت تكونت بعد اغبرب العاؼبية الثانية كاىم ىذه اعبهود  بدبتهامقدمة ىذه اعبهود اغبثيثة ىي اعبهود اليت 

نتائج عملية يف ؾباؿ حفظ  إ ىمنها اجملتمع الدكيل الوصوؿ  توخياليت  األمممنظمة دكلية شبيهو دبنظمة عصبة  إنشاءىو 
اؼبهمة  اإلعماؿكقد قامت بالكثَت من  األسلحةىذه اؼبنظمة ىي الرائد الدكيل يف ؾباؿ نزع  فأصبحتالدكيل  كاألمافالسلم 

اؼبتحدة  األمم إقامةباؼبناداة بنزع السالح حيث  األبرزؾبموعة من الدكرات اليت كاف ؽبا الدكر  إقامةيف ىذا اجملاؿ حيث 
 كاألمن السالـاؼبنظمة ىي اؼبسئولة عن حفظ  إفلسالح اليت انطلقت من الكثَت من الدكرات االستثنائية اػباصة بنزع ا

مقاصدىا ,فكونت الكثَت من االجتماعات االستثنائية من اجل التوصل غبل ؼبشكلة نزع  أىمالدكيل  كالذم يعد من 
اؼبشكلة كىي عاـ  اؼبتحدة الوصوؿ غبل ؽبذه األممحيث شهد العامل ثالث دكرات استثنائية قصدت من كرائها  السالح  

حل ؼبشكلة  إلهباد األعضاءاؼبتحدة يف عقد ىذه الدكرات مدفوعة بطلب  األممـ ككانت  1988 -ـ 1982-ـ  1978
 األمماؼبتحدة  كبعد ذلك عقدت  األمم أعضاءـ عن طريق دعوة من  1976اؼبتحدة يف خريف  األممالتسلح كبداء مشوار 
فرغت من مناقشة  إفتلك الدكرة بالنجاح بعد  إشغاؿو نزع السالح  كقد كللت ـ كاف عنوان 1978اؼبتحدة اجتماع عاـ 

الوثيقة اؼبرجعية تعود ؽبا  أصبحتكثيقة هنائية  كىي اليت  كإعداداؼبقدـ ؽبا كخاصة منو نقطة برنامج العمل  اإلعماؿجدكؿ 
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االستثنائياف اليت دعت من خالؽبما  ناآلخريككذلك كال اؼبؤسبرين غموض يف مسائل نزع السالح  إماؼبتحدة غبل  األمم
عقد مؤسبر ظبي دبؤسبر نزع السالح  إ ىاؼبتحدة  األممجهود  أسفرتلشئوف خاصة بنزع السالح , ككذلك اؼبتحدة  األمم

عبنة خاصة يف شئوف نزع السالح يف  اؼبوترالذم دعيت لو دكؿ متساكية يف العدد من اؼبشرؽ كاؼبغرب ككونت على اثر ىذا 
دبركر  أعضائهاعدد  كازداداللجنة  كتطورهعددىا بناء على االقًتاح السوفييت  زيدتدكؿ كلكن  11كانت تضم   األمر بأداء

ىذه اللجنة جهاز خاص يناقش االقًتاحات  أصبحتتعقد اجتماعاهتا يف جنيف كقد  إفمكن ىذه اللجنة فاختَت  إماالزمن 
  . (  1)   تحدة الزباذ التدابَت اؼبثلى يف ىذا الصدد اؼب األمم إ ىيف مسائل نزع السالح كيرفع توصياتو 

لذلك  الدكلية كنتيجة الضغط الذم أبدتو الدكؿ غَت اؼبالكة للسالح النوكم كلتحقيق مبدءا التوازف بُت القول           
اليت على أثرىا تأكد إف إذا أرادت الدكؿ غَت اؼبالكة الوصوؿ  غَت اؼبتكافئة من جانب القول بداء نوع من اؼبفاكضات

التفاؽ لنزع السالح عليها التقليل من قوهتا العسكرية اغبالية مقابل زبلي الدكؿ اؼبالكة ؽبذه األسلحة حىت يكوف ؽبذه الدكؿ 
ربدد سول إلزاـ عاـ على الدكؿ اؼبالكة األفضلية الدائمة على الدكؿ األخرل  كيالحظ إف االتفاقات اليت توصل ؽبا مل 

قانوين إلزاـ  صل إ ى نزع السالح فلم يكن ىنالكاؼبالكة لألسلحة النوكية كالدكؿ األخرل  دبتابعة اؼبفاكضات من اجل التو 
شامل كمؤكد على عاتق الدكؿ ,لذلك كصفو البعض بأنو اتفاؽ جائر يقوم موقف الدكؿ اؼبالكة لألسلحة على حساب 

 . ( 2  )الدكؿ األخرل 

 المطلب الثاني

         حسالالالحد من مفهوم  

يف العصر اغبديث على اثر مصطلح نزع  ظهرتمن اؼبصطلحات اؼبهمة اليت  األسلحةمصطلح اغبد من  إف             
التقليل من سباؽ التسلح  إ ىاغباجة  ظهرتالسالح , حيث مع فشل الدعوة لنزع السالح كازدياد التوسع يف سباؽ التسلح 

سباؽ التسلح  ازديادكقد عرؼ ىذا اؼبفهـو  يف اػبمسينيات من القرف اؼباضي عرؼ على اثر  سبهيدا لنزع السالح الشامل ,
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اؼبتحدة ك االرباد السوفييت  عرؼ على انو )ىو لفظ خاص للداللة غلى اتفاؽ دكيل على اغبد من  األمريكيةبُت الواليات 
 . (  1)  النوكية ( األسلحةكخصوصا سباؽ  األسلحةسباؽ 

 . (  2)  نطاؽ التكنولوجيات العسكرية (  أكتدابَت تفرض قيودا سياسية كقانونية على مدا كعرؼ كذلك انو )          

إف اغبد من األسلحة كاف ىدؼ خاص للركاد  احملدثوف  حيث أصركا  يف اػبمسينيات من القرف اؼباضي على           
أهنم بذلوا قصار جهدىم لتغَت الفكرة القائمة إف األمن معتمد ك كالدبلوماسية دكر يف بناء األمن إمكانية إف يكوف للقانوف 

ىذه الفكرة كدعوا إ ى إف األمن فبكن إف يتحقق عن طريق التفاىم بُت اعتمادا كليا على التفوؽ العسكرم فأهنم قد رفضوا 
الدكؿ ,كخالؿ اغبرب الباردة كاف اغبد من األسلحة  من أىم اؼبفاىيم الضارة على الساحة الدكلية حيث إف الكل قد زبوؼ 

ألمريكية من اعبهة األخرل كذلك من قياـ حرب معلنو بُت القطباف الكبَتاف االرباد السوفييت من جهة كالواليات اؼبتحدة ا
التخوؼ كاف نابعا من امتلك كال الطرفاف أسلحة الدمار الشامل  , ككاف القطب األمريكي على الرغم من قوتو العسكرية 
عرؼ بتقبلو للحلوؿ الدبلوماسية  كخصوصا تلك اليت تدعم مصاحل الواليات اؼبتحدة األمريكية كساعدىا يف ذلك التطور 

ض أيها كربقيق مصاغبو ككذلك أهنا حرصت كل اغبرص على عدـ الدخوؿ يف حرب دكلية , كلكن ما لبث العسكرم بفر 
إف تغَت الفكر األمريكي بعد انتهاء اغبرب الباردة حيث تغَت اؼبنظور األمريكي ؼبفهـو اغبد من السالح كأصبح يقـو على 

اقوم فبا ىو معركؼ يف كقتهم  , كاف احملرؾ الرئيسي  أساس الرغبة يف اغبيلولة دكف تكوين سالح نوكم جديد بإمكانات
لسياسة اغبد من السالح يف كقت اغبرب الباردة ىو اغبفاظ على البيئة العاؼبية حيث انو كاف الدافع الرئيسي بُت القطبُت 

قيق أىداؼ لظهور ىذا اؼبفهـو كلكن بعد انتهاء اغبرب الباردة أصبح السبب الرئيسي لسياسة اغبد من السالح ىو رب
 . (  3)  التهديدات اليت تبديها جهات خاصة غَت تابعة للدكؿ  إماـالوقوؼ  لتطوير أدكات تستطيع إنسانية  كؿباكالت

إف اغبد من األسلحة هتدؼ بشكل رئيسي إ ى زبفيض خطر اندالع اغبرب  عرضية بتحسُت العالقات اؼبتبادلة بُت          
غبد من السالح إشكاؿ عديدة منها كضع قيود كمية أك نوعية على إنزاؿ اؼبعدات اػبصـو ,كيبكن إف تتخذ تدابَت ا

العسكرية إ ى اؼبيداف كما يبكن إف تتضمن اتفاقات عدـ انتشار  كقيود تصديرية تنظم أك ربظر تطوير أك نقل بعض األسلحة  
تعيق األنشطة العسكرية كتنمي اؼبعرفة اؼبتبادلة كمكوناهتا كيبكن إف تتضمن  إحكاما تتعلق ببناء الثقة  كاألمن من شاهنا  إف 

البعض أك يبكنها إف تتخذ شكل  يبعضهمخبصوص حيازة القوات العسكرية الوطنية كتعزز قدرات اإلطراؼ على االتصاؿ 
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قواعد  للحرب تقيد أك ربظر بعض الطرائق اغبربية  بل كتنظم شركط استخداـ األسلحة  كتسعى أيضا إ ى  زبفيض  مستول 
ليحد من  جراءاتإالقدرات العسكرية الوطنية  أك حظر فئات معينة من األسلحة اؼبنتشرة فعال حظرا كامال  كيبكن تطبيق 

 .  ( 1)   السالح عادة على أساس اتفاؽ متبادؿ 

اليت  أكالعامل حذره منها  يأخذ إفاليت هبب  األسلحةمل وبدد نوع معُت من  األمرالتعامل الدكيل يف بداية  إف          
 أنواعنوع من  إماؽبدؼ الرئيسي كاف اغبد من  إفالتوسع اغباصل فيها حيث  إماـوبد منها كيقف  إفيتوجب على العامل 

 األسلحةالدكيل حيث مل وبدد نوع معُت ؽبذه  كاألمنالعاؼبي انو هتدد السلم  الرأمالعسكرية اليت هبد  األنشطة أك األسلحة
كالسالـ الدكيل , كمن  األمنالذم يهدد  األسلحةنوع جديد من  إمالتعامل الدكيل الباب مفتوح من اجل  أبقىبل 

التوجو يف اغبد من السالح كاف  متصال باؼبقاـ  إفلثانية نرل يف اغبد من السالح قبل اغبرب العاؼبية ا أجريتالدراسات اليت 
 أنواعاغبد من  إ ى توجهتبعد اغبرب العاؼبية الثانية  أهنا إال اإلصباليةبقواعد اغبرب كزبفيض القدرات العسكرية   األكؿ

اليت ربتوم على قوة  األسلحة)تلك  أهنالشامل اليت عرفت على الدمار ا بأسلحةكىي اليت ظبيت  األسلحةؿبددة من 
تلوث الكائنات اغبية كسق مظاىر اغبياة يف منطقة االنفجار كما  أكحرؽ  أكالبشر  إلفناءكإشعاعية كحرارية كوسيلة  تدمَتم
 .   (  2)   حوؽبا (

ىذا التوجو  فأصبحالقوية على البيئة  التأثَتاتذات  األسلحةالعامل الدكيل كبو اغبد من ىذه  الرأمحيث ربوؿ              
كىو اغبفاظ على البيئة فاف البيئة ىي اغبياة ذاهتا فمن دكف  اغبد من السالح يف العصر اغبديث ألىداؼىو التوجو الرئيسي 

 .  ( 3)  البيئة السليمة  ال توجد حياة 

إما بالنسبة للجانب التارىبي يف اغبد من السالح فقد تطور تطورا ملحوظا خالؿ القركف السابقة فقد بدء اغبد من           
السالح يف أكؿ ظهور لو يف رسم اػبطوط العريضة فيما يسمى قانوف اغبرب كأعرافها فقد أرست اتفاقيات الىام لعاـ 

ربة يبعضها البعض كعالقة الدكؿ اؼبتحاربة بالدكؿ احملايدة  , كبعد ـ قواعد ترسم العالقة بُت الدكؿ اؼبتحا1917ـ ك1899
اغبرب العاؼبية األك ى فرضت الدكؿ اؼبنتصرة على الدكؿ اؼبهزكمة تدابَت صارمة من اجل نزع السالح على أساس اتفاقية 

كقد تضمنت ىذه اؼبعاىدة ـ  قيد دبوجبها اعبيش األؼباين كمنع من امتالؾ أنواع معينة من األسلحة  1919فرسام عاـ 
ككاف لعصبة األمم  دكلة خسرت اغبرب تدابَت متساكية تساكت مع ما فرضتو الدكؿ اؼبنتصرة على أؼبانيا فرضت على كل 
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سبر العاؼبي لنزع دكر بارز يف ميداف اغبد من السالح كزبفيض التسلح الوطٍت كالشفافية يف نقل األسلحة  حيث إقامة اؼبؤ 
 . (  1) ( حاكلت من خاللو العصبة التوصل إلبراـ معاىدة كاسعة النطاؽ لنزع السالح 1937-1932السالح  )

ككذلك معاىدة  انتاركتيكا اليت تعد من أىم اؼبعاىدات الدكلية يف ؾباؿ اغبد من السالح كنزع السالح حيث أهنا          
حددت ألكؿ مرة مناطق معينة يبنع منعا باتا إدخاؿ إليها أسلحة نوكية ك تأكد فيها أنبية إلزاـ الدكؿ اإلطراؼ باؼبعاىدة 

من األسلحة كعدـ التخلص من النفايات اؼبشعة يف تلك اؼبنطقة كفتح باب  احملددة كعدـ ذبربة أك تفجَت نوكم ألم نوع
 . (  2)  ـ 1959التوقيع على تلك اؼبعاىدة ألكؿ مرة عاـ 

 المطلب الثالث 

 لنزع السالح والحد من السالحاالتفاقيات الدولية 

حيث تطورت ىذه اؼبصطلحات كما ترمز إف مصطلحا  اغبد من السالح ك نزع السالح  قد مرا بتطورات عديدة            
ت هبا يف تلك لفًتة حيث تغَتت إليو من أعماؿ  خالؿ فًتات من الزمن ككاف تطورنبا  يتماشى مع الغاية اليت استخدم

اػباصة هبذين اؼبصطلحُت ككسائلهما كمعانيهما بتغَت اغبقبة الزمنية, حيث أكؿ ظهور ؼبصطلحات نزع السالح  جراءاتاإل
السالح كاف قبل اغبرب العاؼبية األك ى ككاف الغرض منهما يف ذلك الوقت  ىو تقييد تكديس األسلحة التقليدية كاغبد من 

كاستخدامها كحيث قبحت اعبماعة الدكلية يف ذلك الوقت يف الوصوؿ لغايتها عن طريق  ىذين اؼبصطلحُت يف ذلك الوقت 
ـ قواعد ربكم العالقة بُت 1917ـ ك 1899اقيات الىام  لعاـ ككونوا ما يعرؼ بقوانُت اغبرب كأعرافها حيث أرست اتف

ـ 1919اؼبتحاربُت كاحملايدين ,  كبعد انتهاء اغبرب العاؼبية األك ى ظهرا ىذين اؼبصطلحُت مرة أخرل يف اتفاقية فرسام عاـ 
لدكؿ اػباسرة يف اغبرب, حيث فرضت من خالؽبا الدكؿ اؼبنتصرة يف اغبرب تدابَت خاصة لتقليل القول العسكرية الوطنية ل

كعقدت يف العشرينات من القرف العشرين مفاكضات يف عصبة األمم حوؿ تقليل التسلح الوطٍت كالشفافية يف نقل األسلحة  
اليت سعت من خاللو  1937-1932كاىم ؾبهود لعصبة األمم يف تلك اؼبرحلة ىي الدعوة إ ى اؼبؤسبر العاؼبي لنزع السالح 

نشاء معاىدة دكلية كاسعة النطاؽ لتنظم فيها نزع السالح كضم ىذا اؼبؤسبر كل الدكؿ اليت تتكوف منها الدكؿ اؼبشاركة إل
عصبة األمم إضافة إ ى الواليات اؼبتحدة كاالرباد السوفييت  كلكن انسحاب أؼبانيا من عصبة األمم كاؼبؤسبر العاؼبي ىو السبب 
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كاف النسحاب االمانيا االثر البالغ يف التخلص من مقررات ىذا اؼبؤسبر كىو   حيث الرئيسي لفشل اؼبؤسبر العاؼبي لنزع السالح 
 . (  1) الذم افشلو على الصعيد الدكيل كالذم سبب خسارة كبَتة للمجتمع الدكيل 

مت األخذ دبصطلحات اغبد من السالح كنزع السالح ككاف الغرض منهما يف  1958ـ إ ى 1955كيف عاـ               
يف  غبظر التجارب النوكية ىو البحث يف مسالة حظر التجارب النوكية  حيث دعا فبثل االرباد السوفييت مؤسبر جن

حيث صرح إذا مل توقف  خركتشوؼ الدكؿ الغربية إليقاؼ ذبارهبا النوكية على اثر قرار حكومتو بإيقاؼ التجارب النوكم 
التجارب النوكية مرة أخرل كقد اتفقت الواليات اؼبتحدة ككذلك  ةالدكؿ الغربية ذبارهبا النوكية سوؼ تعود دكلتو إ ى أقام

عن التحرم كالكشف عن االنتهاكات لالتفاؽ احملتمل  فيواالرباد السوفييت  لعقد مؤسبر دكيل يضم شبانية دكؿ ليتناقشوا 
دة ككذلك بريطانيا عن بشأف كقف التجارب النوكية , كقد قبح ىذا اؼبؤسبر ككاف من نتائج ناجحة إعالف الواليات اؼبتح

 . ( 2) عزمها إليقاؼ ذبارهبا النوكية عاـ كامل كبداية 

ـ كرست مصطلحات نزع السالح كاغبد من السالح  يف اتفاقية موسكو للمنع اعبزئي للتجارب 1963كيف عاـ           
من ىذا القبيل  ىو ما ذىبت لو  اػباصة باألسلحة النوكية يف اعبو كالفضاء كربت اؼباء ككاف األساس يف إنشاء اتفاقيو

ـ حيث شرعت اللجنة اؼبختصة بنزع السالح  التابعة لالـ اؼبتحدة بإعداد شي 1959اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة  منذ 
ذم عالقة دبنع التجارب النوكية ككاف لتدخل دكؿ عدـ االكبياز أنبية كبَتة يف إقباح ىذه اؼبعاىدة كحيث إف تلك الدكؿ  

ى للتوصل للمنع الكلي  لكن جهودىا مل ترقى يف ذلك الوقت لتحقيق مبتغاىا كلكن اؼبشكلة اليت كجدة يف ىذه كانت تسع
اؼبعاىدة ىي اؼبادة الرابعة اليت تسمح ألم دكلة إف تنسحب من ىذه االتفاقية إذا كانت الدكلة ترل باف اؼبضي يف ىذه 

ر ككذلك اؼبشكلة األخرل إف االتفاقية حرمت التجارب النوكية يف اؼبعاىدة  إمبا يكوف من شأنو إف يعرض مصاغبها للخط
الفضاء كاعبو كربت اؼباء كلكنها مل ربـر التجارب على سطح األرض مهما بلغت قوهتا التفجَتية  شريطة عدـ تركها 

الدكيل للحفاظ على ؼبخلفات إشعاعية خارج حدكد الدكلة كاعبانب اعبيد يف ىذه اؼبعاىدة يبكن مالحظتو من توجو اجملتمع 
 . ( 3) اإلنسانية ككذلك درأ التلوث النوكم 

اليت كقعتها كل من حكومات  لندف كموسكو النوكية  السالحـ  مت توقيع معاىدة منع االنتشار 1968كيف عاـ           
غَت  التقليدية   األسلحةاالتفاقيات الدكلية للحد من  أكسعكتعترب ىذه االتفاقية   ـ1971ككاشنطن كدخلت حيز التنفيذ يف 
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التطور النوكم باالنتشار يف بقاع كثَتة من العامل   أخذتالسنوات العشر اليت تلت هناية اغبرب العاؼبية الثانية يف  إفحيث 
بناء على ىذا عملت الدكؿ اؼبالكة ك نوكية  أسلحةانتشار  إ ى  أدلالذم النوكية  للتكنولوجياتاالنتشار  كىذا بسبب

 أقرت قدك  أخرلدكؿ  إ ىذبعل ذبارهبا شديدة السرية كيكوف عملها يف تكتم شديد للحد من انتقاؽبا  إفنوكية ال لألسلحة
ربرًن استخداـ الطاقة النوكية يف عمليات التسليح الدكيل  كاألمافاؼبتحدة بناء على مسئولياهتا يف اغبفاظ على السلم  األمم

يف تلك الفًتة  أصبحتالنوكية  كاألسلحةتطبيق اغبظر الفعلي لكن مشكلة التجارب النوكية  صعوبةغم من ر الوطٍت كعلى ال
 اؼبتحدة  ككاف اجملتمع الدكيل مدفوعا هبذا اغبظر خوفا من كقوع حرب نوكية  األممربظى باىتماـ اجملتمع الدكيل كخصوصا 

ؽبذه االتفاقية  ىو  األساسنوكية بتطويرىا , ككاف ال لألسلحةالنوكية كعمل الدكؿ اؼبالكة  األسلحةكخصوصا بعد تطور 
ىذا  إفالنوكية  كلكن اؼبشكلة  األسلحةلقرار حظر انتشار ـ  الذم كاف مشركعا 1958االقًتاح الذم قدمتو ايرلندا عاـ 

ن اؼبشركع كاؼبشكلة عهد لثالث دكؿ فقط حل ىذه اؼبشكلة ىذا ما سبب الضعف يف اغبلوؿ  ككذلك انشغاؿ دكلتُت م
من حدة التوتر بُت اؼبعسكرين كشدة التشبث بالسالح النوكم للحفاظ على مصاغبها ,  تالثالث يف اغبرب الباردة اليت زاد

جديدة   إبعاد األسلحةمشكلة انتشار  تأخذ إف إ ى أدلـ  1964ـ كتبعتها الصُت عاـ 1961ككاف لدخوؿ  فرنسا عاـ 
 . ( 1) ىذه االتفاقية  إقامةكاف ىو العامل الرئيسي يف نوكم  ككذلك بوادر جدية للحد من انتشار السالح ال

ـ تبنت األمم اؼبتحدة الدكر الرئيسي كالفعاؿ يف ميداف نزع السالح حيث إف أىم أىداؼ منظمة 1978كيف عاـ          
األمم اؼبتحدة ىو اغبفاظ على السلم كاألماف الدكيل كمن متطلبات البيئة اليت يوجد فيها سالـ كامن دكيل إف تكوف منزكعة 

ـ اليت خصصت لنزع السالح  كاليت 1978نزع السالح ألكؿ مرة يف دكرة السالح كؽبذا بدأت مهمة األمم اؼبتحدة يف ؾباؿ 
( إف قضية نزع السالح تعد من اؼبهاـ اػبطَتة اليت تواجو 17سبخضت منها كثيقة خاصة بالدكرة أكدت فيها يف الفقرة )

لزيادة اؽبائلة يف األسلحة مقررات ىذا اؼبؤسبر على شكل معاىدة دكلية كخصوصا بعد ا ربوؿاجملتمع الدكيل , ككاف هبب إف 
دبختلف أنواعها حيث كانت السياسة السابقة )سياسة الردع ( تقـو على إف للحفاظ على األمن كاالستقرار هبب اغبصوؿ 

على اقوم األسلحة كأكثرىا كحشية لتضمن سالمتها من اعتداء الدكؿ األخرل  ,كلكن نتائج سياسة الردع اؼبؤسفة اليت 
يف اغبصوؿ على األسلحة كتطويرىا أدل كصوؿ سباؽ التسلح لذركتو بُت االرباد السوفييت كالواليات جعلت الدكؿ تتسابق 

اؼبتحدة األمريكية  كمن نتائج ىذه الساسة ظهور األسلحة النوكية , كلكن بعد فًته ليست قليلة بداء التوجو الدكيل يربط 
 من التجارب النوكية أك اغبد من السالح كنزع السالح ,األماف كاالستقرار ليس عن طريق التسلح كلكن لطريق اغبظر 
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ىذا أكلت األمم اؼبتحدة مسألة نزع السالح أنبية قصول كأصدرت الكثَت من اإلعالنات اؼبهمة اليت كانت خطوات كبسبب 
 . ( 1)راسخة من اجل اغبظر الكلي 

معاىدة  إقراراؼبتحدة  األممقررت  ثسنة حي أربعُتتكللت ؾبهودات اجملتمع الدكيل اليت استمرت  1996كيف عاـ       
 لألسلحةدكلة دبا فيها الدكؿ اؼبالكة  71على موافقة  كربصلتاغبظر الشامل للتجارب النوكية اليت القت قبوال دكليا كبَتا 

منع التأثَت  األكؿىدفُت  إ ىدكلة كهتدؼ االتفاقية يف مسعاىا  176عدد الدكؿ اؼبصدقة لالتفاقية  أصبح 2116النوكية كيف 
من  األقولالنوكية ,ككونت ىذه االتفاقية اػبطوة  األسلحةمنع انتشار  األخراغباصل بالبيئة نتيجة التجارب النوكية كاؽبدؼ 

 األسلحةمهمة يف تطوير تلك  ةمسانبصبيع التجارب اليت تساىم  إيقاؼاجل ربقيق حلم نزع السالح النوكم من خالؿ 
اغبظر فيها كاف حظرا مشوليا لكل التجارب حيث منعها منعا تاما  كقد كانت  إفهبا تلك اؼبعاىدة ىي  جاءتاليت  كاألنبية

 . (  2)   1968ىذه االتفاقية ىي اؼبكمل اؼبهم التفاقية 

أىم القوانُت اليت أدركها اجملتمع الدكيل يف العصور اغبديثة  السالح من  منكاغبد نزع السالح ا إف قانونيتضح فبا تقدـ 
ككاف ىنالك عرب يف اؼباضي لقوة ىذه األسلحة اؼبدمر   تأثَتىاكالذم ىبتصا باغبد من انتشار االسالحة النوكية كذلك بسبب 

ر إ ى اآلثار السلبية يف كخصوصا يف أكؿ استخداـ للسالح النوكم يف ىوريشيما كلكن لألسف فاف اجملتمع الدكيل مل ينض
اجملتمع كالبيئة بقدر ما كجد إف ىذه األسلحة ىي فرصة ذىبية من اجل تثبيت سلطتو الدكلية كسعيو كبو الزعامة  حيث 

قامت الدكؿ اليت كاف هبب عليها التصدم للتجارب النوكية  بإنشاء الًتسانات النوكية كإقامة التجارب النوكية حىت ازدادت 
ا كاختلفت بإشكاؿ كأنواع عديدة كتأثَتات مهولة  حيث إف اجملتمع الدكيل كربت سياسة الردع كاف يربط األماف ازديادا كبَت 

الدكيل بامتالؾ القوة األكرب . كلكن بعد التقدـ العلمي ك بداء االىتماـ بالبيئة كاجملتمع أحس اجملتمع الدكيل بأنبية كجود 
 ء بإنشاء التصروبات كاالتفاقيات من اجل الوصوؿ للحظر للتجارب النوكية .قانوف خاص يبنع انتشار تلك األسلحة فبدا
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 المبحث الثالث

 والقانون الدولي اإلنساني   حساللانزع  قانونالقة بين العنتائج 

إف العالقة اؽبادفة اليت قامت بُت القانوف الدكيل اإلنساين كقانوف نزع السالح ىي من أىم العالقات اليت سعى             
ؽبا القانوف الدكيل اإلنساين ,بل إف نزع السالح كحده ىو ىدؼ قد اقره القانوف الدكيل اإلنساين غبماية اإلنسانية , حيث 

قليل من اثر السالح النوكم كأسلحة الدمار الشامل بصوره عامو عن طريق جعل حبث القانوف الدكيل اإلنساين يف كسيلة للت
تلك األسلحة ؿبظور استخدامها كؿبظور التطوير فيها ؼبا ؽبا من اثأر كحشية ليست فقط على اإلنسانية بل على كل شي 

ماية اإلفراد فقط يف كقت النزاعات حىت البيئة , كانطالقا من إف أىم أىداؼ القانوف الدكيل اإلنساين ىي تتمثل ليس فقط حب
بل أيضا تنظيم كسائل اغبرب كىي الغاية األىم اليت كوف بسببها قانوف نزع السالح كاغبد من السالح فكاف ال بد من 

التعاكف كالًتابط بُت ىذين القانونُت من اجل إف يصال إ ى أىم الطموحات اليت تكوف أىم أىداؼ القانونُت , كىي تنظيم 
سلحة النوكية كؿ عدـ مشركعية التهديد باألب األلذلك سنتناكؿ ىذا اؼببحث بثالث مطالب نتناكؿ باؼبطلاغبرب كسائل 

 من الدكيل لسلم كاألسلحة احملرمة دكليا كنتناكؿ باؼبطلب الثالث معاىدات حفظ اكنتناكؿ باؼبطلب الثاين األ

 ول المطلب األ

 النووية سلحةألعدم مشروعية التهديد با
للوجود عن طريق العالقة بُت القانوف الدكيل  أتتالنتائج اليت  أىمعدـ مشركعية التهديد باألسلحة النوكية من  إف          

 األسلحةربرًن استخداـ  إ ىالعاـ الدكيل  الرأمعن اتفاؽ  أسفرتاإلنساين كقانوف نزع السالح بعد اعبهود الدكلية اؼبثمرة اليت 
الدكيل كاغبياة دكف هتديد قوم  فاألمااليت ستتضمن لو  اآلتية خطواتوالبيولوجية كالكيميائية بداء اجملتمع الدكيل يفكر يف 

 النوكية فبداء اجملتمع الدكيل بالتفتيش على حل  األسلحةكدكف سيطرة دكؿ ؿبددة على اجملتمع الدكيل بسبب امتالكها 

الدكيل كىو  كاألمافاؼبتحدة بوصفها اؼبنظمة اؼبسئولة عن حفظ السلم  األممت منظمة النوكية كقد توجه األسلحةؼبشكلة 
الدكيل كخصوصا الدكؿ الضعيفة  أؾبتمع أماؿؿبكمة العدؿ الدكلية كعربت عن  إ ىلتلك اؼبنظمة توجهت  األىمالغاية 

  إفتائيؿبكمة العدؿ الدكلية لتطلب رئي  إ ىبطلب فتول  كتقدمت األسلحةتلك  إماـكسيلة ردع  إماجملبورة اليت ال سبتلك 
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اليت  1996عنو صدكر فتول ؿبكمة العدؿ الدكلية يف عاـ  أسفرتالنوكية كالذم  األسلحةيف مشركعية التهديد باستخداـ 
 أىمىذه الفتول من  إفالنوكية ,  األسلحةاختصت برئيها االستشارم الذم عرب عن عدـ مشركعية التهديد باستعماؿ 

العاؼبي كبو نزع السالح  الرأمككذلك عربت عن تطلعات  األملالتوجو الفعلي كبو اغبظر  إ ىاليت كونت بدايات  حداثاإل
النوكية سًتضى بالتخلي  لألسلحةالدكؿ اؼبالكة  إفتساؤؿ يف العصر اغبديث الذم ىو ىل  أىمالنوكم كالذم بدكره جلب 

ىو ما وبافظ  األسلحةامتلك بعض الدكؿ لتلك  إفتطور يف العلم كخصوصا  كأكثر أسلحة ألىممالكة كوهنا   أفضليةعن 
 األمراليت على الرغم من الطموحات الدكلية اليت ترغب يف حدكث ىذا  األسئلة أىمعلى ىيبتها كمكانتها الدكلية كىو من 

 األسلحة امتالؾل باف خصوصا تلك اليت تر  أسلحتها أىمالطلب من الدكؿ التخلي عن  األشياء أصعبلكن سيكوف من 
مثل  األمرللحفاظ على سيادهتا كمكانتها الدكلية ,كلكن يف اعباف الواقعي قد نرل بدايات ؽبذا  األىمالنوكية ىي الضماف 
اليت بعد ما انفكت عن االرباد السوفييت كجدت  كأككرانيا ابيالركسيعن برناؾبها النوكم ككذلك  إفريقيازبلي دكؿ جنوب 

على يد كندا  1949منذ عاـ  ظهرالتوجو  أك الفتولىذه  أساسيات إفاؼبالحظات اؼبطركقة  أىمكية كمن نفسها دكال نو 
اؼبتحدة بتكوين عبنة خاصة بنزع السالح الذرم كلكن مل يكتب لطلبها  األممعندما شرعت  األمرحيث طالبت هبذا 

العامل االرباد السوفييت كالواليات اؼبتحدة  أقطاببل بعد فًتة من الزمن ,ككذلك االعًتاؼ الدكيل من ق إالالوصوؿ ؼبسعاه 
اغبرب النوكية ىي خسارة للعامل كىي تدمَت العامل كالذم عرب ىذا  إف ؼقوربا تشو اعًتاؼ ريغن ك ميخائيل  األمريكية

 .  ( 1) االعًتاؼ عن بداية الدعول كبو نزع السالح النوكم 

اؼبتحدة   األممالرغبة من  إبداءىذه الفتول قد استمرت فًتة طويلة من الزمن من تاريخ  إ ىمراحل الوصوؿ  إف              
طلبت من ؿبكمة العدؿ  1991يف عاـ  49/75كبقرار  االكبياز عدـاؼبتحدة نيابة عن دكؿ  لألمماعبمعية العامة  إفحيث 

ظرؼ كفقا للقانوف الدكيل  إمالنوكية مسموحا ربت  األسلحةالتهديد باستخداـ  إفالدكلية رئيا استشاريا يرد على سؤاؿ ىل 
اؼبتحدة كقد القت احملكمة الكثَت  األمممن ميثاؽ  96ؿبكمة العدؿ الدكلية استنادا للمادة   إ ىىذه االستشارة  توجيوكمت 

 إلصدارا عن مدل سلطتها كقدرهت األمر بادئاالستشارم , لذلك حبثت احملكمة يف  لرأيهامن العقبات من اجل الوصوؿ 
احملكمة ؽبا  إفحيث ردت على االنتقادات اليت قالت بعدـ مشركعية نظر احملكمة للموضوع اؼبرفوع ؽبا الشائن قرار هبذا 

حملكمة العدؿ الدكلية كاستندت احملكمة لقبوؿ  األساسمن النظاـ  1ؼ 65االستشارم حسب اؼبادة الرأم إعطاءسلطة 
 اما   طلب اؼبشورة من ؿبكمة العدؿ الدكليةالذم خوؿ اؼبنظمة  اؼبتحدة األممؽ من ميثا 96اؼبادة  إ ىطلب اؼبشورة 
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 . ( 1) كانت اؼبشورة تتعلق بالناحية القانونية كليست السياسية    إذا

إف التهديد باألسلحة النوكية ىبالف مبادئ القانوف الدكيل اإلنساين حيث إف األساس يف القانوف الدكيل               
اإلنساين يرل بعدـ مشركعية التهديد باألسلحة النوكية كذلك ألثار ىذه األسلحة اؼبدمرة الواسعة النطاؽ الذم يتناىف مع 
مبادئ اإلنسانية للقانوف الدكيل اإلنساين كخصوصا مبدأ حظر إحداث األـ ال مربر ؽبا كمبدأ ضركرة التمييز بُت اؼبدنُت 

نيز على استخداـ األسلحة النوكية ككذلك انتهاؾ حقوؽ اإلنساف كتأثَتىا على األجياؿ كاؼبقاتلُت ككذلك انطباؽ مبدأ مارت
       . ( 2) القانوف الدكيل اإلنساين كقانوف حقوؽ اإلنساف   ستخداـ األسلحة النوكية يتناىف مع القادمة ؽبذا قبد إف التهديد با

ككذلك إف األساس اليت أخذت منو احملكمة رأيها االستشارم كاف قائم على اإلضرار اليت يسببها تلك األسلحة              
للبيئة حيث إف تلك األسلحة كما زبلفو من إشعاعات نوكية يؤثر تأثَتا جليا يف البيئة اليت ىي مكاف عيش اإلنساف لذلك  

الرأم ككذلك فتول احملكمة ىي تعارض االستعماؿ لألسلحة النوكية كاف من األسباب اليت دعت األمم اؼبتحدة لطلب ىذا 
ألحد أنواع القوانُت الدكلية الذم ىو قانوف البيئة الذم يؤكد على عدـ مشركعية استخداـ األسلحة النوكية , كلكن على 

ا دكليا لكن  إف تلك الرغم من اغبظر الذم أصدرتو تلك القوانُت كمبادئها الذم كاف ألسباب مهمة كمعركفة كمعًتؼ هب
القوانُت أقرت للدكؿ اؼبالكة لتلك األسلحة حق استخدامها إذا تعرضت العتداء خاصة إذا كاف ذلك االعتداء من قبل دكلة 

مالكة للسالح النوكم الذم تنوم استخدامو فقد اقر القانوف الدكيل حق استخداـ تلك األسلحة لغرض الدفاع الشرعي 
خرل لكن إف الدفاع الشرعي يف ىذه اغبالة عليو إف ال يتجاكز حالة الضركرة كال يعترب التهديد بسبب أفعاؿ الدكلة األ

  . ( 3)  باستخداـ األسلحة النوكية حجة يأخذىا من اجل إقامة حرب نوكية 

النتائج العملية  لسياسة نزع السالح  احملكمة إعطاء الفتول اليت اعتربه من كباألخَت كنتيجة لتلك األسباب قررت            
إصدار ىذا الرأم قد تتبعت كل مصادر القانوف الدكيل العاـ منها الرظبية  نكمن اؼبالحظة إف احملكمة اؼبذكورة كىي تبحث ع

ك ككذلك العرفية حىت كصلت إ ى اؼبنطقة اؼبسماة بالرمادية حيث حبثت احملكمة يف كل اؼبصادر لتصل إ ى إف مل يكن ىنال
من  38ؽبا يف اؼبادة  اؼبشارسابقا منعا ظاىرا كال ترخيصا ظاىرا  كقد بذلت احملكمة جهدا كبَتا حيث تتبعت كل اؼبصادر 

 . ( 4) نظامها األساس  لتصل إ ى تلك الفتول اليت جاءت هبا ككونت هبا اؼبنع اغبقيقي كالفعلي بأكؿ إشكالو الرظبية 
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 المطلب الثاني

 المحرمة دوليا  األسلحة

إف األسلحة احملرمة دكليا ىي من أىم لنتائج اليت بنيت على العالقة بُت القانوف اإلنساين ككذلك قانوف نزع           
السالح فاف القانوف الدكيل اإلنساين كاف ىدفو االظبي ىو ضباية الناس من إخطار اغبركب كاألسلحة كاف قانوف نزع السالح 

معينة من األسلحة دبا ؽبا من تأثَت مهلك على البيئة ك اإلنسانية لذلك اتفق القانوف على حظر ؾبموعة  يستهدؼ تقيد أنواع
جلب معو  يمن األسلحة اليت هتدد ليس فقط البيئة كاإلنسانية بل العامل أصبعو بكل مكوناتو , إف التقدـ العلمي كالتكنولوج

إضافة إ ى الرخاء كالتطور جلب معو أكثر أنواع اإلخطار على الوجود صبيعها حيث مت التوصل ألسلحة الدمار الشامل أمثاؿ 
األسلحة اؽبيدركجينية كالنوكية ككذلك اعبرثومية كاؼبشكلة إف الدكؿ بدأت توجو تطورىا كبو التطوير من اعبوانب العسكرم 

ىتماـ باألسلحة كالصناعات العسكرية االىتماـ بسعادة الناس كرخائهم ,كمل يقف ىذه كخصوصا السالح حىت فاؽ اال
السياسة عن الدكؿ اؼبتطور بل على العكس انتشرت حىت أخذت هبا الدكؿ الفقَتة أيضا كاليت دخلت يف ؾباؿ تصنيع 

حىت اغبرب العاؼبية الثانية حيث بدأ كامتالؾ أسلحة الدمار الشامل , كمل يبدأ اجملتمع الدكيل االىتماـ هبذه األسلحة 
اإلحساس الدكيل  ؽبذه األسلحة كقوهتا اؼبؤثرة كبداء الرأم الدكيل بأنبية إهباد حد ؽبذه األسلحة  كلكن اؼبشكلة اليت حدت 

 دكؿ اؼبالكة لتلككازدياد ال , ء الدكؿ العظمى بالتوجو كبوىالدكيل للحد من ىذه الصناعة ىي بدمن قدرات اجملتمع ا
ء إف الدكؿ العظمى ىي كحدىا من سبلك تلك األسلحة  لذلك مل يفلح اجملتمع الدكيل يف مساعيو كبو األسلحة حىت بد

الفًتة كلكن اجملتمع الدكيل كخصوصا الدكؿ العظمى بدأت تعًتض على امتالؾ الدكؿ  كاغبد من تلك األسلحة يف تل
 عن إشعاؿ فتل اغبرب كمع التطور ازدادت تلك األسلحة الصغرل لتلك األسلحة حبجة إف الدكؿ الصغرل لن تتواىن

غبد أالف حد لقوهتا  كأنواعها كتأثَتاهتا حىت كصلت ذركهتا فظهرت لدينا األسلحة النيًتكنية ككذلك الليزرية كاليت ال تعرؼ
  . ( 1 ) التدمَتية 

ؿ اؼبطاؼ ىي عدـ كجود نصوص قانونية  إف اؼبشكلة العظمى اليت تصدت  لفكرة اغبد من تلك األسلحة يف أك           
ربـر القتاؿ  بل إف القتاؿ كاغبرب ىي كسائل مشركعة يف العصور السابقة ,كمن ىنا بدأت مشكلة التعارض  بُت إف 

العمليات العسكرية ىي عمليات مشركعة  كمن جهة أخرل إف اؽبدؼ اإلنساين للقانوف الدكيل اإلنساين ىو صيانة حق 
على حياة اإلفراد سواء اؼبشاركُت يف العمليات العسكرية أك األشخاص القابعُت خارج العمليات العسكرية اغبياة كاغبفاظ 
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من الربكتوكوؿ األكؿ اؼبلحة باتفاقيات جنيف حيث نص على )حق أطراؼ إم نزاع  35كعربت عن ىذه اؼبشكلة اؼبادة 
 ةكاف قانوف النزاعات اؼبسلحة قد اقر أيضا بأحقية ضبايمسلح اختيار أساليب ككسائل القتاؿ ليس حقا ال تقيده قيود (  

اإلفراد صبيعهم سواء األشخاص اؼبشاركُت يف ميداف القتاؿ أك األشخاص اؼبدنُت الذين ال يشاركوف يف ميادين القتاؿ كىذا ما 
غراـ ضد  411عن اػباص حبظر استخداـ اؼبقذكفات اؼبتفجرة اليت يقل كزهنا  1868عرب عنو إعالف ساف بطرسربغ لعاـ 

األشخاص كىذا كاضح من ديباجة ىذا اإلعالف , كنظرا لصعوبة معاعبة موضوع األسلحة احملظور استخدامو كتشعبها لذلك 
قرر الرأم العاـ الدكيل اخذ ىذا اؼبوضوع من عدة مبادئ حيث تناكؿ يف اؼببدأ األكؿ اؼبسمى باؼببدأ العاـ ربديد مبادئ عامة  

ثغرة قد يتم إغفاؽبا يف إم اتفاقية حاضرا أك مستقبال  كخَت مثاؿ على ذلك ما عرؼ بقانوف مارتنز كإطار شامل لضبط إم 
كنص عليو الربتوكوؿ األكؿ اؼبلحق باتفاقيات جنيف عاـ  1917ك 1899الذم نصت عليو ديباجة  اتفاقيات الىام لعاـ 

بدأ العاـ التذرع بعدـ كركد نص صريح يتعلق بتحرًن يف اؼبادة األك ى الفقرة الثانية كالذم يفهم منو إف حسب اؼب 1977
سالح معُت كي يعترب انو وبق لتلك الدكؿ استخدامو  , كاؼببدأ األخر ظبي بالتحرًن السليب  حيث إف دبوجب ىذا اؼببدأ قدر 

ح حرمة ؾبموعة من األسلحة اليت تتصف دبجموعة من الصفات اؼبعينة فحيث إم سالح يتصف هبذه الصفات ىو سال
ؿبظور كتلك الصفات ىي  إف يكوف عشوائي األثر , إم ال يبكن توجيهو إ ى ىدؼ عسكرم معُت كبالتايل ال يبكن 

إف يلحق بالبيئة الطبيعية إضرارا ك إف وبدث اثأر جسيمة  كإالـ ال مربر ؽبا   كالسيطرة عليو بعد إطالقو على بقعة اؽبدؼ 
بالغة كاسعة االنتشار كطويلة األمد , اؼببدأ األخر ىو اؼببدأ االهبايب كىو إف ىنالك اتفاقيات حظرت أنواع أسلحة باالسم 

غبظر استخداـ  1899غم  كإعالف الىام عاـ 411الذم حظر الرصاص اؼبتفجر دكف  بطرسربغكمنها  إعالف ساف 
كاعبرثومية كالربتوكوؿ الرابع من  ةغبظر استخداـ األسلحة البيولوجي 1925يف اعبسم كبرتوكوؿ جنيف عاـ الرصاص اؼبتمدد 

 .  ( 1) اػباص حبظر استخداـ أسلحة الليزر اؼبعمية  1981اتفاقية 

 23كاؼبادة  1899يوليو  28ككذلك من األسلحة احملرمة باالسم الغازات اػبانقة كالسامة جاء بتحريبها تصريح           
مشولية ىذا التحرًن  كيرجع سبب التحرًن لكوف ىذه  1925جنيف لعاـ  ؿكما تبٌت برتوكو   1917من الئحة الىام لعاـ 

الوسيلة تنطوم على الغدر كنبجية القركف األك ى  ككذلك األسلحة الذرية اليت مل يرد التحرًن بشأهنا يف كثائق الدكلية اليت 
 .  ( 2)  1925لثانية كقد حرمت صراحة يف بركتوكوؿ جنيف لعاـ صدرت يف اغبرب العاؼبية ا
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كىنالك ؾبموعة أنواع من األسلحة رغم أهنا ذكرت يف اتفاقيات دكلية إ ى أهنا مل ترحم دكليا كلكن قد مت تقيد           
يف حاالت معينة نص عليها استخدامها حيث أهنا مشركعة االستخداـ كالعمل عليها كلكن ال يبكن للدكلة اللجوء إليها إ ى 

كاػباص حبظر أك تقييد استخداـ األلغاـ كاإلشراؾ  1981الثاين التفاقية  ؿالقانوف الدكيل اإلنساين كمنو ما كجد يف الربكتوكو 
اػبداعية كالنبائض  ككذلك الربكتوكوؿ الثالث الذم وبظر أك يقيد استخداـ األسلحة احملرقة  , كىنالك أنواع من األسلحة 

كع استخدامها إم تلك اليت مل يرد ربريبها صراحة يف إم اتفاقية كبالتايل يبقى خضوعها للمبادئ العاـ اليت مت ذكرىا يف مشر 
البداية  ىنا ال بد لفت النظر ػبطاء شائع الوقوع خبصوص موضوع التحرًن  كىو ربرًن سالح النابل كالقنابل العنقودية حيث 

كإمبا مقيد استخدامها خاصة مىت استخدمو يف اعبو عبهة إف تكوف األىداؼ العسكرية إف ىذه األسلحة غَت ؿبرمة دكليا 
اؼبستهدفة من ىذا االستخداـ بعيدة عن أشخاص كاعياف ؿبمية دبوجب القانوف . كيف ىذا اؼبقاـ يكوف لدينا أىم سؤاؿ كىو 

قيات الدكلية على ربريبها ىل  باإلمكاف يف حاالت معينة كاكتشاؼ أسلحة جديدة أك استخداـ أسلحة مل ينص عليها التفا
القياس كالبناء على اؼببادئ العامة الواردة يف ربرًن استخداـ السالح كخاصة إف ىذه اؼببادئ مرتبطة ارتباطا كثيقا دبفاعيل 

يف النظر  تلك األسلحة كتأثَتىا على اإلنساف كالبيئة  أكثر من ارتباطها بالسالح نفسو ككيفية استخدامو لكن كياؿ األسف
لقضية األسلحة النوكية كالفتول اليت أصدرهتا ؿبكمة العدؿ الدكلية اليت عربت إف على الرغم من إف مفاعيل السالح النوكم 

األثر  كتسبب إضرار كإالـ ال مربر ؽبا كتلحق بالبيئة الطبيعية أضررا بالغا كاسع النطاؽ كطويل األمد إال إف  ةىي عشوائي
ـر حق الدكؿ اؼبهددة بوجودىا من استخداـ ىذا السالح كاؼبثاؿ األخر بتجاىل ىذه اؼببادئ إف سالح احملكمة مل تر ما وب

النابل  ككذلك القنابل العنقودية بآثارنبا  الدموية على كل األصعدة كعلى الرغم من اعبهود اغبثيثة كاؼبخلصة من جانب 
ة مل تتمكن من فرض إصدار اتفاقيات ربـر استخداـ  ىذين اللجنة الدكلية للصليب األضبر يف مؤسبرات دبلوماسية مهدد

 . (  1) النوعُت من األسلحة بسبب تعنت بعض الدكؿ الكربل 

 اؼبطلب الثالث 

 الدكيل  كاألمناالتفاقيات الدكلية غبفظ السالـ 

كالسالـ الدكيل  كىي الغاية العظمى كاالىم اليت  األمنالدكيل يف العصر اغبديث ىو ضباية  للتنظيم األساسيةالغاية  إف       
حىت بزكغ فًتة  أجوائوتراكد اجملتمع الدكيل على ـبتلف العصور حيث كاف اجملتمع الدكيل يف حالة تناحر متبادؿ خيم على 

الغاية العظمى  العامل كمن اجل ىذه إرجاءالدكيل يف  كاألمنجديدة اليت كونت التنظيم الدكيل الذم سعى كبو ضباية السالـ 
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الدكؿ غبفظ  ألزمتاؼبعاىدات اليت  إقامةعن طريق  كاألمنيف حفظ ىذا السالـ  أشخاصواجملتمع الدكيل من خالؿ  أقاـ
 إهناءاليت مت من خالؽبا  1846ذبربة من ىذا النوع ىي معاىدة كست فالو عاـ  أكؿالدكيل , كلقد كانت  كاألمنالسالـ 

لكي يسود بعد ىذه الفًتة الطاحنة حالو من السالـ يف تلكك  أكرباة التناحر يف قارة عاـ كانتهت هبا فًت  311حرب اؿ
اليت من خالؽبا تكونت الدكلة القومية كاليت من خالؽبا بدأت  األك ىكالدعوة  األك ىالقارة كاليت كونت تلك االتفاقية التجربة 

القدس الذم بداء دعوة كبو  اعبرماينكل من بركسيا كركسيا كالنمسا التحالف   إقامة 1815 أيار 16عصور الدكؿ , كيف 
 أكجها إ ىعلى مستول القارة , كقد ترصبة ىذه اعبهود بصورة صحيحة حىت كصلت الدكيل  كاألمافتكتل دكيل غبماية السلم 

كفرنسا  اكبريطانيسيا كركسيا كالنمسا بتكوين كتلة الوفاؽ اليت مشلت كل من برك  1815تشرين الثاين  21يف ذلك العصر  يف 
  . ( 1) الدكيل   كاألمنما تسعى ق ىو اغبفاظ على السالـ  أىمكاليت كانت 

كالسالـ الدكيل ىي اتفاقية اغبظر  اعبزئي للتجارب النوكية  األمناالتفاقيات الدكلية يف ؾباؿ حفظ  أىمك تعد من         
معاىدة دكلية لتحرًن التجارب النوكية  أكؿاليت خصت منع التجارب النوكية يف اؼباء كاؽبواء كاعبو كالفضاء اليت عدت  1963

ات بداية لصيانة السلم كبَتة من الدكؿ كقد عربت ىذه اؼبعاىدة عن خطو   ؾبموعةمتعددة كمعينة كالتزمت هبا  أماكنيف 
فرنسا  إفالتجارب النوكية كاغبفاظ على البيئة كمن اؼبالحظات الفارقة  إليقاؼكعربت عن رغبت الدكؿ كاألمن الدكيل 

ىذه اؼبعاىدة تلـز دكلة فرنسا من  إفكالصُت مل يكوناف من الدكؿ اؼبشاركة يف ىذه اؼبعاىدة رغم تصريح اؼبسئولُت الفرنسيُت 
 أهناكلكن من الناحية الواقعية استمرت دكلة فرنسا بتجارهبا النوكية يف فًتات نفاذ ىذه اؼبعاىدة كربججت  دبيةاألالناحية 

 . ( 2)   أساساليست من الدكؿ اليت صادقة على تلك االتفاقية كمل توقع عليها 

ة كقد عربت ىذه اؼبعاىدة عن مسَتة دكل 151كاليت أيدهتا  1996ككذلك اتفاقية اغبظر الشامل للتجارب النوكية            
منذ بداية اذباه اجملتمع الدكيل لقضايا نزع السالح للحفاظ على  1945مضنية من العمل كالتواصل كالتطور بدئت منذ عاـ 

األمن كالسالـ الدكيل كالذم اصطدـ بعوائق كبَتة كمضنية  حيث إف خال اؼبفاكضات ذبديد اتفاقية منع االنتشار األسلحة 
وكية يف مؤسبر نزع السالح مت االتفاؽ على العمل كبو تكوين اتفاقية دكلية للحظر الشامل لكن اؼبعاىدة اصطدمت دبشكلة الن

التفتيش اؼبيداين الذم يراعي تطبيق نصوص االتفاقية من قبل الدكؿ اإلطراؼ يف ىذه االتفاقية حيث مت رفض ىذا التفتيش 
كلكن بعد ؾبهود مضٍت من قبل الواليات اؼبتحدة األمريكية استطاعت إف   شكال كمضموناف من قبل تواطؤ ركسي صيٍت

تقنع الصُت على قبوؿ إجراءات التفتيش اؼبيداين كقد كونت ىذه االتفاقية مشكلة أخرل نتجت عن قرار إيراين ىدد بإفشاؿ 

                                                           

 . 1ص – 2013 – العراق - مكتبة السٌسبان – 1ط –المنظمات الدولٌة  –د. هادي نعٌم المالكً  - ((  1

 . 66ص  –مصدر سابق  –عمر بن عبد هللا بن سعٌد البلوشً  -  ((  2
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نظمة الدكلية ؼبقاكمة التجارب ىذه االتفاقية  إذا ما دخلت إسرائيل ضمن ؾبموعة الشرؽ األكسط يف ؾبلس التنفيذم للم
النوكية كقد القت ىذه االتفاقية صعوبات صبة من اجل التوصل لنتائج عملية كإبراـ ىذه اؼبعاىدة كالوصوؿ إ ى الطموح 

  . ( 1) األىم يف العصر اغبديث كىو اغبظر الشامل للتجارب النوكية  

كاليت تعترب اللبنة األك ى يف القانوف الدكيل اإلنساين كاليت جاءت نتيجة جهود  1864ككذلك اتفاقية جنيف عاـ           
منظمة الصليب األضبر  حيث دعي االرباد الفيدرايل السويسرم إ ى عقد مؤسبر للنظر يف اؼبعاملة اليت يتلقاىا اعبرحى كاؼبرضى 

االتفاقية الدكر األبرز يف تدكين قواعد كقوانُت اغبرب ككونت ىذه االتفاقية الكثَت من كاؼبصابُت يف ميادين القتاؿ ككاف ؽبذه 
األسس اليت يعمل على أساسها ضحايا النزاع اؼبسلح  ككونت طفرة كبَتة يف اغبفاظ على األماف كتنظيم حاالت النزاع 

ف ىذا اؼبؤسبر اؼبعقود يف الىام عمل على حيث إ 1864اؼبسلح , ككذلك اتفاقية الىام بشائن تعديل اتفاقية جنيف عاـ 
تعديل اتفاقية جنيف من اجل نقلها غبيز مكاين أخر كىو البحار فقد نقل ىذا اؼبؤسبر حيز ىذه االتفاقية كعدؽبا لتالءـ 

 . ( 2) ضحايا النزاع اؼبسلح يف البحر كاعبرحى كالغرقى يف البحر 

كاليت تضمنت اؼبادة الثانية تعريفا عبريبة إبادة  1948ك اتفاقية منع إبادة األجناس  كىي االتفاقية اؼبربمة عاـ            
األجناس كاليت تتمثل يف ارتكاب إم من اإلعماؿ التالية بنية التحطيم كليا أك جزئيا عبماعة قومية أك أثنية أك عرقية أك دينية 

اعة ,أك التسبب يف إحداث ضرر جسدم أك معنوم خطَت ألعضاء اجملموعة , أك كذلك من قبيل قتل أعضاء من اعبم
التدخل ألعمدم احملسوب يف ظركؼ حياة اجملموعة هبدؼ ربطيمها ماديا كليا أك جزئيا ظ كاك فرض إجراءات منع اؼبواليد 

مع الرأم االستشارم حملكمة العدؿ داخل اجملموعة , أك نقل أطفاؿ اجملموعة إ ى ؾبموعة أخرل ,كقد مت ربط ىذه االتفاقية 
الدكلية اػباص دبنع التهديد باألسلحة النوكية حيث أكدت احملكمة إف تلك األسلحة قد تستخدـ إلقامة بعض األفعاؿ اليت 

قد تكوف إحدل صور جريبة اإلبادة اعبماعية كرأت احملكمة إف استخداـ األسلحة اليت يسبب إحدل صور جرائم اإلبادة 
ب علية حسب إحكاـ تلك االتفاقية كمن ىنا بدئت احملكمة يف البحث جبدية حوؿ رأيها االستشارم ك أنبيتو يكوف معاق

يف مهمة اغبفاظ على األمن كالسالـ الدكيل كقد أقرت احملكمة إف ال يشًتط كجود نية لإلبادة لتطبيق نصوص ىذه االتفاقية 
اإلبادة اعبماعية على عس ذلك مت اؼبعارضة ؽبذا الرأم من قبل احد ما داـ إف العمل الفعلي قد أباد أك أقاـ إحدل صور 

حيث يرل ىذا القاضي إف لعد ىذه اعبريبة ىي جريبة إبادة أجناس هبب   weeramantryقضاة احملكمة كىو القاضي 
ثانية كقد مت ىنالك نقد ؽبذا توفر القصد كالنية يف عملية اإلبادة أك عملية ربقق صورة من صور اعبريبة اؼبشار إليها يف اؼبادة ال

                                                           

 .وما بعدها  15ص –مصدر سابق  –فادي محمد دٌب شعٌب  -  ((  1

 وما بعدها . 22ص  -مصدر سابق  –أ.إبراهٌم عبد ربه إبراهٌم  -د.هشام البشٌر  - ((  2
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الرأم حيث حسب ىذا الرأم إذا مت إبادة من مليوف شخص إ ى مليونُت لكن مل يكن ىنالك قصد ال تعترب جرائم إبادة 
 . ( 1) صباعية رغم كرب ىذا العدد من األشخاص كىذا اذباه منتقد ذىبت لو احملكمة 

النتائج اليت سبخضت عن العالقة بُت القانوف الدكيل اإلنساين كقانوف نزع السالح ىي من  إفيتضح لنا فبا تقدـ           
 باألسلحةالعالقات بُت القوانُت كترتبت على تلك العالقات فتول منظمة ؿبكمة العدؿ الدكلية اليت زبص منع التهديد  أىم

اؼبتحدة ىي اؼبنظمة الوحيدة اليت وبق ؽبا   األمممنظمة  إفعلى  تعرفناالنوكية كذلك بسبب تأثَتىا على كل شي ككذلك 
االستشارم من ؿبكمة العدؿ الدكلية الف ؿبكمة العدؿ ؿبكمة ـبصصة للدكؿ كليس للمنظمات باستثناء  الرأمطلب 

 كأنواعهااحملرمة دكليا كمبادئ ربريبها  األسلحةاؼبتحدة ككذلك تعرفنا على نتائج ىذه الفتول ككذلك على  األمممنظمة 
اليت مل وبـر استخدامها كلكن مت اغبد منها فاف استخدامها ليس  األسلحةكسبب ربريبها ككذلك اتفاقيات ربريبها كحددنا 

الدكيل عن طريق  كاألمنؿبظور كلكن موقف بسبب قوانُت دكلية ككذلك الحظنا حرص اجملتمع الدكيل على حفظ السالـ 
 بُت الدكؿ  أقيمتاالتفاقيات اليت  أنواعشىت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدها . 34ص –مصدر سابق  –د.محمود حجازي محمود  -  ((  1
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 الخاتمة

تناكلنا يف حبثنا اؼبوسـو العالقة بُت القانوف الدكيل اإلنساين كقانوف نزع السالح بثالث مباحث تناكلنا يف اؼببحث  إفبعد 
بالتعريف بالقانوف الدكيل كيف اؼببحث الثاين تناكلنا مفهـو قانوين نزع السالح كاغبد من السالح كيف اؼببحث الثالث  األكؿ

 تناكلنا نتائج العالقة بُت قانوين نزع السالح كاغبد من السالح توصلنا جملموعة من النتائج كالتوصيات

 النتائج  أوال

اليت ال تشكل  األساسية الصادرالقانوف الدكيل اإلنساين ال يقتصر مصادره على االتفاقيات الدكلية فلو ؾبموعة من  إف -1
 االتفاقيات سول جزء منها 

 كقوع نزاع مسلح  إؿيف  اإلفرادك على حياة  األمواؿالقانوف الدكيل اإلنساين ىو اغبفاظ على  أىداؼ أىم إف -2

يف  العدًن األثرالقانوف الدكيل اإلنساين استمرت مرحلة نضوجو عصور كعصور ككاف للعرؼ كالديانات السماكية  إف -3
 بلورة ىذا القانوف 

الدمار الشامل اعتربهتا الدكؿ كسيلة كبو الزعامة كالقوة متناسُت فيها  أسلحةمن عصور اكتشاؼ  األك ىالفًتات  إف -4
 اؼبدمرة  أثارىا

 األسلحة اقومسة الدكلية يف القرف التاسع عشر كالعشرين كانت تتمثل بسياسة الردع اؼبتمثلة باف اغبصوؿ على السيا إف -5
 الدكيل كاألمنىو ما يضمن بقاء السالـ 

اؼبوكلة ؽبا  اؼبهماتخالفت كل  األسلحة دكازدياحل ؼبشكلة التسلح  إلهباد األممالدكؿ اليت كضعتها منضمة عصبة  إف -6
 تأثَت كأقواىاالتجارب النوكية عدد  أنواع بأكثرتلك الدكؿ من تقـو  أصبحت كأيضابل 

 الرأمالنتائج اؼبًتتبة على نضوج  أىمالنوكية من  األسلحةفتول ؿبكمة العدؿ الدكلية اػباصة دبنع التهديد باستخداـ  إف -7
 هبا التهديد  أكالنوكية  األسلحةكتعبَت عن رفض استخداـ  األسلحةالدكيل خبصوص 

 االستشارم من  الرأمتقرر ؽبا طلب  96اؼبتحدة ىي اؼبنظمة الوحيدة اليت دبوجب ميثاقها كيف اؼبادة  األمممنظمة  إف -8
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يف العامل من بُت  اإلفتائي الرأمؿبكمة العدؿ الدكلية كهبذا تصبح ىذه اؼبنظمة ىي اؼبنظمة الوحيدة اليت ؽبا حق طلب 
 اؼبنظمات 

احملرمة دكليا كحدد دبوجبها اػبطوط العريضة اليت بوصفها  األسلحةالكثَت من اؼببادئ اليت خصصت لتعريف  ىنالك -9
 دمار شامل يوجب التخلص منها  أسلحةىي  األسلحةىذه  إميبكن ربديد 

اتفاقيات  حىت ظهرت لنا اليـو األسلحةمعينة من  أنواعىنالك الكثَت من االتفاقيات الدكلية اليت خصصت غبظر  -11
 معينة  أسلحةدكلية ربـر 

كالسالـ الدكيل كهبذا خصص  األمنتكوينو كىو اغبفاظ على  أسباب أىماجملتمع الدكيل منذ القدـ مل ينسى  إف -11
 كالسالـ الدكيل  األمنالكثَت من االتفاقيات الدكلية من اجل اغبفاظ على 

 التوصيات ثانيا 

 حقوقهم ككذلك اغبفاظ على اؼبدنُت  أىمفاظ على كاغب األسرلزيادة االىتماـ بفئات  -1

 خاسرة فيها  اإلطراؼاغبرب ىي ليست غاية كاف كل  إفالعاـ الدكيل  للرأم حيستوض إفهبب  -2

 العمل على تطوير القانوف الدكيل اإلنساين عن طريق زيادة االتفاقيات الدكلية اليت ربسن من تطوير القانوف  -3

 اؼبصابُت  األشخاصكاغبفاظ على اغبياة  اإلنقاذالعمل على تكوين منظمات دكلية تساىم يف عمليات  -4

 صالحيات كضبايات للمنظمات الدكلية اليت تساىم يف اػبدمات الطبية  إعطاءالعمل على  -5

 النوكية  األسلحةالعمل على هناية ساسة الردع كالتسابق اػبفي من اجل تطوير  -6

 الدكيل كاألمنحفظ السالـ  آلياتمل على تطَت الع -7

 الدمار الشامل لكن مل وبـر استخدامها دكليا أسلحةاليت تعد من  لألسلحةاؼبطلق  ربرًن العمل على  -8

 كالسالـ الدكيل  األمنالعمل على زيادة االتفاقيات الدكلية اليت ربفظ  -9
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