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 المقدمة

اصبحت اسلحة الدمار الشامل بأنواعها المختلفة تثير جدال جديد بين مؤيد   

ورغم المعاهدات الدولية اال انها اصبحت أكثر  ,ومعارض النتاجها واستخدامها

وتيسر الحصول عليها ,ولقد اثرت تلك االسلحة منذ ان ظهرت ,انتشارا عن ذي قبل 

في بداية القرن العشرين في السياسية العالمية واالقليمية , فقد استخدمت في 

الحروب التي واكبت هذا القرن منذ بدايته ,وما زالت تستخدم في الحروب االقليمية 

هذه االسلحة تطورا  المعاصرة للتأثير على مسرح العمليات, وقد تطورتوالمحلية 

رهيبا وازدادت امكاناتها التدميرية وقدراتها بالفتك بالكائنات الحية كما زاد عدد 

الدول المنتجة لها وتطورت اساليب استخدامها ,والمعدات المستخدمة في اطالقها او 

قذفها , وتعتبر اسلحة الدمار الشامل اشد فتكا وأعظم تأثيرا في على القوات 

لمدنيين سواء بسواء ,عدا المواد الحارقة فيعتبر ذو اثر محدود على المتحاربة وا

مناطق استخدامه فقط وهو ذو اثر نفسي اكثر من تأثيره الشديد بشكل عام ,وان هذه 

االسلحة اصبحت تشكل خطرا عاما على البشرية وصار العالم المعاصر عالما 

اثر تصاعد سباق التسلح نوويا وتزايد احتمال اندالع حروب نووية تدميرية وذلك 

لو فعال األذى الكبير واستمرار انتشاره في العالم, وهذه االسلحة التي ستلحق بالعالم 

لجأت الدول الى استخدامها مرة أخرى االمر الذي جعل مصير العالم معتمدا على 

حسن او سوء استخدام هذه االسلحة , وعلى ضوء ذلك قسمنا بحثنا الى بحثين تكلمنا 

بحث االول التعريف بأسلحة الدمار الشامل وفي المبحث الثاني التحريم في الم

  الدولي ألسلحة الدمار الشامل. 
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 أهمية البحث:

انتشارها في  في ازديادتظهر أهمية البحث في دراسة مفهوم اسلحة الدمار الشامل   

ير هذه السنوات االخيرة وتكمن ايضا في دراسة انواع هذه االسلحة ومدى تأث

 االسلحة التدميرية, وكذلك في التحريم الدولي ألسلحة الدمار الشامل.

 مشكلة البحث:

يتمتع موضوع الدمار الشامل ليشمل العديد من المسائل القانونية الجديدة بالبحث    

من حيث النصوص القانونية او معالجة االليات , وتبرز مشكلة البحث في معرفة 

د النتشار اسلحة الدمار الشامل في ضوء المتغيرات الوسائل المتاحة لوضع ح

منها إلظهار هذه التغيرات  الدولية للقانون الدولي المعاصر ومعرفة دور كل

 ومواطن الضعف فيها لمعرفة االسباب الحقيقة وراء انتشار هذه االسلحة.

 هدف البحث:

يهدف البحث الى دراسة مفهوم اسلحة الدمار الشامل ومدى تأثير هذه االسلحة    

التدميرية وكذلك تبرز اهمية هذه الدراسة لبيان هذه انواع اسلحة الدمار الشامل 

 ويبرز هدف الدراسة الى التحريم الدولي ألسلحة الدمار الشامل. 

 البحث: هيكلية

 م الى :قسمنا هذا البحث الى مبحثين والذي ينقس

 اسلحة الدمار الشامل.ب التعريفالمبحث االول :

 المطلب األول : مفهوم اسلحة الدمار الشامل.

 المطلب الثاني : انواع اسلحة الدمار الشامل.

 المطلب الثالث : تأثير اسلحة الدمار الشامل.

 المبحث الثاني: التحريم الدولي ألسلحة الدمار الشامل.

 الدولي ألسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العام.المطلب األول : التحريم 

 المطلب الثاني : التحريم الدولي ألسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي االنساني.

المطلب الثالث: التحريم الدولي ألسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي لحقوق 

 االنسان.
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 المبحث األول

 الشاملالتعريف بأسلحة الدمار 

 ديالمختلفة تثير جدال شديدا بين مؤاصبحت أسلحة الدمار الشامل بأنواعها    

ومعارض إلنتاجها واستخدامها ,ورغم المعاهدات الدولية اال انها أصبحت أكثر 

انتشارا عن ذي قبل,ولقد أثرت تلك االسلحة منذ ان ظهرت في بداية القرن العشرين 

,وعلى ضوء ذلك سنتناول هذا المبحث في ثالث في السياسة العالمية واالقليمية 

مطالب , المطلب األول : مفهوم اسلحة الدمار الشامل, وفي المطلب الثاني : انواع 

 اسلحة الدمار الشامل ,وفي المطلب الثالث: تأثير أسلحة الدمار الشامل.

 المطلب األول

 مفهوم أسلحة الدمار الشامل

يبا وازدادت امكاناتها التدميرية وقدراتها في وقد تطورت هذه االسلحة تطورا ره   

وتطور أساليب استخدامها اذن ,الفتك بالكائنات الحية كما زاد عدد الدول المنتجة لها 

أسلحة تؤدي الى أحداث أضرار  بأنهااسلحة الدمار الشامل :  ويمكن لنا ان نصف

وتنقسم الى خطيرة ,وهي محرمة دوليا ويعتبر مستخدمها ضد المدنيين مجرم حرب 

 (1)الذي تحدثه.انواع عدة تتفاوت في أضرارها وشدة التدمير 

و قد ظهرت ليه لمصطلح اسلحة الدمار الشامل وال يوجد تعريف محدد ومتفق ع

مشكلة التعريف منذ بداية مناقشة نزع السالح في االمم المتحدة بعد الحرب العالمية 

( , 1947( ايلول عام )8في ) قرارمت الواليات المتحدة بمشروع الثانية ,حيث تقد

تحدثت عن أسلحة التدمير الجماعي ,واي اسلحة تتطور مستقبال ولها خصائص 

لخصائص القنبلة الذرية ,وعليه فقد ذهب البعض الى ان مماثلة في التأثير التدميري 

استخدام تعبير أسلحة الدمار الشامل ظهر ألول مرة في وصف للصحف البريطانية 

اللمانية القاصفة عندما تقوم بتدمير مدن بكاملها تدميرا كمدينه غيرينكا للطائرات ا

 (2)االسبانية ,حيث وصفت هذه الطائرات االلمانية بأسلحة الدمار الشامل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ د. خليل حسين , اسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العام, مركز الدراسات واالبحاث 1

 23/2/2018تاريخ الزيارة  .http://www.ar.M.wikibeada.org, 2009االستراتيجية ,

, مطبوعات دار الشعب 1ـ د. محمود خيري بنونة ,القانون الدولي واستخدام الطاقة النووية, ط2

 .226, ص1971,مصر ,
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تعبير أسلحة الدمار الشامل كان في مشروع نما ذهب رأي أخر الى ان استخدام بي

( ,ومنع 1874البيان الدولي بشأن قانون الحرب الذي صدر في بروكسل عام)

 (1)استخدام االسلحة السامة والمسمومة.

لما واعتبر رأي أخر ان السالح الوحيد ذو التدمير الشامل هو السالح النووي نظرا 

يملكه من قدرة تفجيرية هائلة وما ينتجه من قدر كبير من الحرارة واالشعاع والمواد 

 (2)المشعة.

( , ظهر 1945لذلك فأنه مع استخدام امريكا القنابل النووية ضد اليابان في آب )

تعبير اسلحة الدمار الشامل أو أسلحة الرعب , حيث يقصد بها تلك االسلحة التي 

اثار بشرية ومادية ونفسية مروعة من خالل عدد قليل من تؤدي الى خسائر و

,وحاولت  األسلحة في زمن محدود بما يمكن من حسم الحرب او بعض معاركها

أطراف اخرى اعطائها وصفا فنيا وقانونيا , حيث ذهب اجتماع حلف الناتو في عام 

عة أو ( الى " تعبير اسلحة الدمار الشامل تعبير عام يشمل العناصر المش1994)

العوامل أو المواد الكيماوية والبيولوجية ,وأن تعبير أسلوب ايصال هذه االسلحة 

يتضمن انتاجها واستخدامها ألغراض غير سلمية مما يحدث موتا ألعداد كبيرة من 

 (3)الناس ,او يحدث أضرارا مادية بمقياس واسع".

القانون الدولي , نظرا كما عرفه أخرون هو" نوع من أنواع األسلحة المحرمة وفق 

لما تمتلكه من قدرات شعاعية وحرارية وجرثومية ,تحدث في المنطقة المستهدفة 

تدميرا شامال وواسع النطاق ,للكائنات الحية وفي مقدمتها االنسان قتال او أيذاء او 

 (4)المظاهر والبيئة تخريبا او اتالفا او تلوثا.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 1ـ خيري حماد ,نزع السالح مستقبل االنسانية , ط1

 .198,ص1973,

 .228ـ محمد خيري بنونة , مصدر سابق ,ص2

 .6ـ د. خليل حسين , مصدر سابق, ص3

الحقوقية ,بيروت , ,منشورات الحلبي 1ـ محمد المجذوب , القانون الدولي العام , ط4

 .762,ص2000

 المطلب الثاني
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 أنواع أسلحة الدمار الشامل

يظهر من مفهوم أسلحة الدمار الشامل وتعريفها أنواع هذه األسلحة وهي ما يلي     

: 

 اوال / األسلحة الكيمياوية :

وهي التي تشمل مواد كيمياوية سامة مصنعة تسبب الموت او العجز اما عن    

الرئتين او احداث بثور في الجلد او عن طريق اعاقة عمل الجهاز طريق تلف 

العصبي , وتتكون من مركبات كيمياوية تنتج الدخان , او ذات تأثير حارق او سام 

او مزعج , وتأثيرها سام مباشر على االنسان والحيوان والنبات ,وينجم عنها العجز 

الكاوية والخانقة والمهيجة وغازات والوفاة , ومن انواع االسلحة الكيماوية: الغازات 

 (1)االعصاب والدم.

وخالل الحرب العالمية االولى والثانية وبعدها استخدمته اغلب الدول المتحاربة 

( , اعترفت كل 1997,وبموجب ميثاق االسلحة الكيماوية الذي أصبح نافذا عام )

ة التي يتوجب من أمريكا وروسيا والهند وكوريا الجنوبية بأمتالكها هذه األسلح

عليها بموجب هذه االتفاقية تدمير مخزونها من هذه األسلحة كليا , كما أعلنت 

الصين وجود كميات من هذه األسلحة في اراضيها تركتها اليابان في اعقاب الحرب 

 (2)العالمية الثانية ,كما يمتلك الكيان الصهيوني برامج متقدمة لهذا النوع من السالح.

 البيولوجية :ثانيا /األسلحة  

عرفها معد استوكهولم البحاث السالح بأنها:كائنات حية مهما كان نوعها وطبيعتها , 

اومشتقة منها ,تنقل العدوى وتسبب المرض والموت لألنسان والحيوان والنبات 

وهي تعد اخطر ,وهي تعتمد في تأثيراتها على قدرتها على التكاثر السريع جدا 

وية واشد فتكآ ,وقد حظيت جرثومة "الجمرة الخبيثة " فعالية من االسلحة الكيميا

 % من حاالت األصابة بها ,وهي تحول نفسها في ظروف 90التي تؤدي الى وفاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشامل في ضوء القانون ـ عبد الستار حسين الجميلي , النظام القانوني لنزع أسلحة الدمار 1

 .262, ص2010, 2مجلة كلية القانونية والسياسية ,العددبحث منشور في الدولي العام ,

 .263ص,  السابقـ المصدر 2
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بيئية معينة , كالحرارة والضغط والرطوبة  ومن اهم انواعها الفيروسات , 

 (1).والفطريات , وسموم البكتريا  والبكتريا المسببة للمرض 

 ثالثا / األسلحة النووية : وتصنف هذه االسلحة الى :

ـ األسلحة االنشطارية :وهي التي تستند الى مبدأ االنشطار المتسلسل لنوى ذرات 1

( عند قصفها بالنيوترونات والتي تولد عن 239( والبلوتونيوم )235اليورانيوم)

غة الخطورة انشطارها نواتج االنشطار وهي نظائر مشعة لعناصر أخرى تكون بال

والضرر ويصاحب ذلك انبعاث شعاع ذي طاقات عالية يتسبب في الدمار الفوري 

للكائن الحي كما يرافق انشطارها تحرر طاقة هائلة تتسبب في احداث طرائق 

لف األطنان من مادة أل وح طاقتها بااواسعة وفي توليد عصف جديد مدمر, وتتر

(TNT.)(2)  

 )القنبلة الهيدروجينية(:ـ األسلحة الحرارية النووية 2

انيوم او وهي التي تعتبر أشد فتكا من القنبلة الذرية , وهي تصنع من مادة اليور     

البلوتونيوم ,وتغلفها كميات من مادتي الريتوريوم والترنيوم التي تستند الى مبدأ 

ماج اندماج نوى الديوتيريوم والتيرتيوم بشكل متسلسل لتوليد الطاقة ويحدث هذا االند

عند درجات حرارة عالية جدا تتولد بواسطة قلب مكون من قنبلة انشطارية او 

,وأجرى كل من امريكا  يصاحب عملية االندماج انبعاث طاقة هائلة واشعاع مدمر

واالتحاد السوفيتي السابق تجارب لتفجير عدد كبير من هذه القنابل تصل طاقة 

 (3)(.TNTبعضها الى ماليين االطنان من مادة )

وتعد األسلحة النووية أسلحة استراتيجية بمفهومها المطلق نظرا الى أثرها في     

أحداث تغير جذري في سلوك الدول وهي أسلحة شديدة الفتك لكنها اسلحة نادرة او 

 ووية متفاوتة ــل نــناعة قنابـورت صــعديمة االستخدام من الناحية العسكرية , وتط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,دار 1ـ جعفر ضياء, ونعمان سعد الدين النعيمي , اسلحة الدمار الشامل االتهامات والحقائق,ط1

 . 162, ص2010النهضة العربية , العراق , 

اق وتداعياته عربيا ودوليا واقليميا ـ صالح الدين سليم , تعقيب ورد ضمن كتاب احتالل العر2

 .198,ص2004, مركز دراسات الوحدة العربية ,بيروت , 

 .163,صمصدر سابقـ جعفر ضياء ,ونعمان سعد الدين النعيمي ,3

الحجم والقوة التدميرية أو اسلحة نووية باستخدام الطاقة االشعاعية لتحقيق اكبر قدر 

 (1)ممكن من التدمير والهالك.
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فقد أجرت الواليات المتحدة سلسلة تجارب على القنبلة الهيدروجينية عام  وعليه   

( منها تجربة في المحيط الهادي )جزيرة 1953( ونشرت نتائجها عام )1952)

( ماليين طن , وقد أدت الى زوال الجزيرة من الوجود, 5جيالي( قدرت قوتها بـ )

ابل فقد قاما االتحاد السوفياتي وامتدت أثارها التدميرية حوالي سبعة اميال ,وبالمق

( مليون 20و10( بتجربته الهيدروجينية األولى وقدرت قوتها بـ )1953في عام )

( الف ميال مربعا ,ثم تبعتها تجربة ثانية 15طن وقدرت مساحة التدمير الناجم بـ )

 (2)( ميغا طن.60( بلغت قوتها )1961أكبر حجما عام )

 المطلب الثالث

 مار الشاملتأثير اسلحة الد

عادة يجري تفجير هذه األسلحة على ارتفاعات مختلفة عن سطح األرض تبعا    

جر هذه القنابل على ارتفاع عال او لنوع وقوة التفجير المطلوب انتاجها ,وقد تف

متوسط او قريب من سطح االرض او على سطح االرض او تحت سطح االرض 

الناتج  االنفجار كلما زاد اتساع تأثير الحرارةاو تحت سطح الماء وكلما زاد ارتفاع 

وينعدم تأثيرها اذا كان االنفجار تحت الماء او األرض ,اما االشعة فيزداد تأثيرها 

على االرتفاعات العالية , وان الخسائر والتدمير الناتج من تأثير هذه األسلحة يتوقف 

قنبلة التي تقدر ال ةعلى ارتفاع االنفجار عن سطح االرض كما يتوقف على فو

باأللف األطنان ,وقد كان استخدام قنبلتي هيروشيما ونجازاكي اختيار واقعيا لقوة 

 (3)تأثير القنبلة الذرية.

وقد قدرت قوة انفجار القنبلتين الذريتين اللتين استخدمتا فوق هيروشيما ونجازاكي 

( مترا من سطح األرض 550(كيلو طن, وقد انفجرتا على ارتفاع )20بما يعادل )

وفي ظرف ثوان من االنفجار في كلتا الحالتين تكونت كرة من النيران ازداد حجما 

 ن تأثيرها كبيرا حيث كان من الصعب بسرعة كبيرة , وتحولت الى ضباب , وكا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .199ـ صالح الدين سليم ,مصدر سابق ,ص1

ي ,نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ,دار النهضة العربية ,القاهرة ـ عمر بيوم2

 .9,ص2001,

 .299ر سابق ,صـ د. محمود خيري بنونة , مصد3

تقدير عدد الضحايا من القتلى والمصابين في هذه المدينتين ,ونتجت اغلب 

القاتلة نتيجة لدمار المباني في المنطقة ,وقد أدى االنفجار الى االصابات الفورية 
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(كيلو متر 12حدوث عاصفة نارية استمرت ست ساعات ادت الى احتراق مساحة )

توليد ريح عاصف وصلت سرعته الى ما يزيد مربعا من المدينة, وصاحب ذلك 

( كيلو مترا في الساعة بعد مرور ساعتين ,وكان يهب على المدينة من 50عن )

% من االالت مقاومة الحرائق في مراكز االطفاء ,ولم 70جميع الجهات ,وتعطلت 

% من االفراد المختصين من االستجابة للطوارئ ,كما ادى هبوط ضغط 80يتمكن 

 (1)االنابيب التي تحطمت الى استحالة مقاومة الحرائق. المياه في

باإلضافة الى هذه الخسائر تعرض من بقوا احياء إلضرار الشعاع سببت لهم 

أمراض آجلة في أجسامهم , وأضرار وراثية , اذ اتضح من فحص من بقي حيا في 

ت الدم, وقد زاد سرطانهذه المدن ان الجرعات الكبيرة من االشعاع تسبب مرض 

( 1948نسبة المرض بهذا المرض بين األحياء الذي تعرضوا الى االشعاع عام )

,وقد بينت الفحوص ايضا وجود نسبة من االمراض السرطانية االخرى ,ومن 

المحتمل ان يقلل من متوسط العمر من تعرضوا لإلشعاع , كما لوحظ ان الحوامل 

تخلفا ذهنيا , مما يؤكد  الالتي تعرضن لإلشعاع وقت الحمل وضعن أطفاال يعانون

ان االشعاع يسبب اضرارا وراثية سيء على االجيال القادمة من الناحيتين العقلية 

 (2)والبدنية.

اما تأثير القنبلة الهيدروجينية الذرية فأن تأثير انفجارها يؤدي الى تلوث البحر 

ان ويخشى المصاحبة النفجار القنبلة الهيدروجينية  ةيهو من االثار الظاهرووالجو 

يؤدي تراكم االشعاع النووي الى نتائج سيئة تصيب البشر وان تفجيرها يؤدي الى 

 ما يلي :

( ميل مربع 300ـ تدمير شامل يؤدي الى محو الحياة والموجودات في منطقة )1

 تقريبا.

( الف ميل مربع بالغبار 150( الى )100ـ تلوث منطقة تقدر مساحتها من )2

 سبب الوفاة.ياالشعاعي تلوثا خطيرا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13ي , مصدر سابق ,صـ عمر بيوم1

 .   201ـ صالح الدين سليم , مصدر سابق ,ص2
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ـ تؤثر شدة الريح واتجاهه على مكان سقوط الغبار الذري ,مما يجعل هذا السالح 3

نتائجها , اذ ال يمكن تقدير مكان سقوط الغبار اداة حرب ال يمكن السيطرة على 

 (1)الذري عند استخدامها.

ان أثار تفجير القنبلة الهيدروجينية احتمال سقوط الغبار فوق مساحة تقدر بمائة    

ت ثالثة وعشرين قنبلة الهيدروجينية االمريكية عرضان تجربة الوع بالف ميل مر

من مكان االنفجار الى الغبار االشعاعي ,  صيادا يابانيا على بعد حوالي تسعين ميال

احصائيات الحكومة  بينتفمات أحدهم وقسى أغلبهم من تأثيراته المختلفة ,كما 

اليابانية ان هذه التجارب سببت امراضا اشعاعية حادة ووراثية للحيوانات والنباتات 

فورموزا  ,وان اسماك المحيط الهادي في المنطقة بين اليابان وغينيا الجديدة وبين

وجزر هاواي تلوثت بمواد اشعاعية واستمرت كذلك حتى ثمانية شهور من تاريخ 

 (2)حدوث االنفجار.

اما القنبلة الهيدروجينية النظيفة قد ال تحدث كمية هائلة من الغبار المشع القاتل ,    

تتعدى ان ولكنها تسبب سقوط غبار اكثر بقليل من قنبلة هيروشيما , وعلى ذلك فهي 

ون قنبلة نووية تتفاوت قوة تدميرها وما تسببه من اضرارا اشعاعية بين القنبلة تك

الذرية والقنبلة الهيدروجينية العادية ,ومع ذلك فأن هناك عدة مصاعب امام تحويل 

 (3)المخزون من القنابل الهيدروجينية الى قنابل نظيفة.

تهاجم الخاليا واالعضاء في اما االسلحة البيولوجية فأنها تقتل باستخدام جراثيم    

جسم االنسان ,كما انها قد تستخدم أيضا الستهداف المحاصيل والماشية على نطاق 

فأنها تؤدي الى موت  ومواسع وبعضها معد وسريع االنتشار , اما تأثير السم

االنسان والحيوان , اما االسلحة الكيماوية فانها تؤثر على الجهاز العصبي او 

طريق شل القدرة الجسدية وبعضها مصمم لإلصابة باإلعاقة  الرئتين , او عن

 (4)الجسدية ,عن طريق التسبب بحروق وتشوهات خطيرة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 361ـ محمود خيري ,مصدر سابق ,ص1

 .221ـ خيري حماد, مصدر سابق ,ص2

, 1995, مطبعة منشأة المعارف , االسكندرية, 7,القانون الدولي العام,طـ د. صادق ابو هيف 3

 .302ص

, دار النهضة العربية , القاهرة 1ـ د. مصطفى سالمة حسين, نظرات في الحد من التسلح , ط4

 .15-14, ص1987,



 

10 

تفجير اسلحة الدمار الشامل بأنواعها الى العديد من المجاالت االقتصادية  وعند

داخل المجتمع ,فيؤدي الى القضاء على البيئة النباتية والحيوانية من واالجتماعية 

محاصيل ونباتات واشجار وحيوانات مما يحول دون انتفاع الشعوب بخيراتها اذ ال 

يمكن االستفادة من االراضي الزراعية ,فينتشر الفقر والمجاعة في دول تلك المنطقة 

معدية ي انتشار االمراض المعدية ال,كما ان تجمع االفراد داخل المالجئ يتسبب ف

اثار التغيرات يؤدي الى كوارث في ذلك ان واالوبئة في صفوف الالجئين ويتبين 

مروعة سواء بموت الماليين من االشخاص والكائنات الحية المختلفة او ما يلحق 

 (1)بالبيئة من تغيرات وتلوث جدا خطير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16ـ د. مصطفى سالمة حسين , مصدر سابق,ص1
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 المبحث الثاني

 التحريم الدولي ألسلحة الدمار الشامل

ا ترتب على في ضوء االدراك المبكر بخطورة اسلحة الدمار الشامل , وم      

يعجز عنها الوصف , فقد تبلورت  جهود القانون الدولي  استخدامها من خسائر

بفروعه المختلفة في مجموعات من االعراف واالتفاقيات العالمية واالقليمية 

والثنائية للحد من هذا الخطر , شكلت بمبادئها وقواعدها النظام القانوني لنزع هذه 

لب , في المطلب االسلحة , وعلى ضوء ذلك سنتناول في هذا المبحث في ثالثة مطا

االول تحريم امتالك اسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العام , وفي المطلب 

في القانون الدولي االنساني , وفي الدمار الشامل  اسلحة  الثاني تحريم امتالك

حقوق لالمطلب الثالث تحريم امتالك اسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي 

 االنسان .

 ولالمطلب األ

 تحريم امتالك اسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي

ان االستخدام غير المقيد ألسلحة الدمار الشامل وما أفرزه من أثار خطيرة على      

صعيد التدمير الشامل لإلنسان والبيئة والكائنات الحية بشكل عام, برزت مشكلة هذا 

بدأ محاوالت حثيثة وجهودا منظمة السالح والرقابة عليه , لذلك فأن المجتمع الدولي 

الالم وتدمير واسعين , وذلك لوضع حد لهذا االستخدام غير المقيد وما يسببه من ا

مجموعة من االتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية ,اسفرت عن أرساء  عبر

مجموعة من المبادئ والقواعد واالليات شكلت بمجموعها نظاما قانونيا لتحريم هذا 

 (1)نين استخدامه.تقع من السالح ونزعه والرقابة عليه والنو

الدولي , وقد جرت هذه المحاوالت والجهود بمرحلتين هما مرحلة ما قبل التنظيم 

ففي مرحلة ما قبل التنظيم الدولي وعلى الرغم من ومرحلة التنظيم الدولي, 

الشامل ,اال ان الخالفات التي برزت بشأن بدايات فكرة ومفهوم تحريم اسلحة الدمار 

هذه المرحلة قد شهدت عددا من االتفاقيات المهمة التي ارست بدايات منظمة 

 واع أسلحة ــض انــحريم بعـلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .19ـ مصطفى سالمة حسين, مصدر سابق ,ص1
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آب 27االخر ,منها اتفاقية بروكسل في عام )الدمار الشامل وتفنين ونزع بعضها 

( بشأن قانون الحرب التي منعت استخدام وامتالك األسلحة السامة او 1874

(الذي حرم أمتالك واستخدام الغازات 1899المسمومة , واعالن الهاي االول عام )

الخانقة ,وكذلك حظر استخدام القذائف التي تطلق غازات سامة ,اال ان هذه المرحلة 

اي مرحلة ما قبل التنظيم القانوني الدولي وان لم تشهد بلورة كاملة لنظام قانوني 

يخص تحريم امتالك ونزع أسلحة الدمار الشامل , اال انها ارست بدايات هذا النظام 

في مواجهة شدة سباق التسلح وتطور انواعه ووسائله وتنامي مخاطروبالتالي التقليل 

 (1)من حدته ودرء مخاطره.

اما مرحلة التنظيم القانوني الدولي فأن عهد عصبة االمم تضمن عدد من       

النصوص التي تؤكد على نزع وامتالك واستخدام السالح التدميري لتحقيق السلم 

الدولي وتجنب مآسي الحرب ,اذ أشارت الديباجة الى ان تخفيض التسلح هو أحد 

ة الدول على نظام العصبة ( موافق1دعائم تحقيق السالم ,واشترطت في المادة )

 (2)الخاص بالقوات واألسلحة حتى يتم قبولهم كأعضاء في العصبة.

( على ان تتعهد الدول بأن ال 1925فقد حددت اللجنة التحضرية لنزع السالح لعام )

تزيد من اسلحتها او قواتها المسلحة , ولكن على الرغم من الجهود الذي بذلتها 

الح ,او نزعه او امتالكه اال ان الخالفات بين دول عصبة االمم بشأن تخفيف الس

شوب الحرب العالمية الثانية واستخدام اخطر اسلحة الدمار الشامل فيها ناالعضاء و

 (3)حالت دون تحقيق العصبة ألهدافها.

ميثاق المنظمة على ان الهدف الرئيسي هو  ما منظمة االمم المتحدة فقد نص     

تحقيق السلم واألمن الدولي الذين تهددا بشكل مباشر باندالع الحرب العالمية الثانية 

( 11واستخدام أسلحة الدمار الشامل ,فقد أعطت المادة ), وما رافقها من مآسي 

سليح للجمعية العامة حق النظر في المبادئ المتعلقة بنزع السالح وتنظيم الت

( فقد 26وامتالكه ,ولها ان تقدم التوصيات بشأن ذلك الى مجلس األمن , اما المادة )

 اعطت للمجلس وبمساعدة لجنة االركان العسكرية مسؤولية وضــع خطــط تعرض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 304ـ صادق ابو هيف , مصدر سابق ,ص1

في  اتـ د. محمود خيري بنونة , التسلح النووي بين الحظر الجزئي ووضع االنتشار, دراس2

 .124,ص1973, مطبوعات دار الشعب ,مصر,1القانون الدولي , ط

 .125ـ محمود خيري بنونة, المصدر نفسه ,ص3
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على االعضاء لوضع مناهج لنظام التسليح وذلك يهدف الى الحد من تحويل موارد 

 (1)الى ناحية التسليح. العالم

وتستند فكرة التسليح الدولي ألسلحة الدمار الشامل على مبدأ حظر امتالك أو 

استخدام القوة او التهديد باستخدامها في العالقات الدولية , واستنادا الى ميثاق االمم 

 المتحدة كأحد المبادئ االساسية التي يقوم عليها نظام المنظمة الدولية وكمقوم اساسي

لنظام االمن الجماعي الدولي , كما تستند على مبدأ امتالك االسلحة التدميرية او 

حظر استخدامها او المواد المحرمة او اتيان تصرفات حرمت اثناء سير العمليات 

الحربية , لما ينطوي عليها ذلك من تجاوز للحدود التي يرسمها القانون الدولي 

لى التهديد المباشر الذي تمثله هذه االسلحة العام, وبشكل عام تقوم هذه الفكرة ع

للسلم واالمن الدوليين ,وبالعودة الى الوثائق ذات الصلة بالتحريم الدولي ألسلحة 

الدمار الشامل نجدها تؤكد على تقرير مبدأ حظر هذه األسلحة وفرض قيود على 

,ومن هذه  انتاجها وبالتالي تحريم امتالكها وكذلك تحريم من ينتهك هذه االلتزامات

( واالتفاقيات الخاصة 1968الوثائق معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام )

باألسلحة الكيمياوية والبيولوجية وعشرات االتفاقيات االخرى ,والتي تؤكد على 

فكرة التحريم الدولي لهذه األسلحة وما يترتب عليها من مسؤولية دولية على الدول 

 (2)وكذلك االفراد معا. التي تمتلكها او تستخدمها

ها ( دولة في العالم تمتلك اسلحة دمار شامل ووسائل أطالق24ومع ان أكثر من ) 

الصواريخ البالستية , اال ان امريكا متلكت وتطويرها اضافة الى دول أخرى ا

وحلفائها قد اصروا على نزع أسلحة الدمار الشامل بل وحرمت امتالكها في 

كانون 29فقط الى وصف الرئيس االمريكي )بوش( في مواجهة الدول المذكورة 

ثالثة منها )كوريا الشمالية, ايران, العراق( بانها تشكل "محور الشر"  2002الثاني 

ولكنهم صمتوا تماما عن التجربة النووية االسرائيلية وجنوب افريقيا في جنوب 

بين  ةكر( بعد اربع سنوات من ابرام مذ1979ايلول 22المحيط الهندي في )

 واشنطن وتل ابيب , التي حظرت اجراء التجارب النووية االسرائيلية في المنطقة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,دار النهضة العربية, القاهرة 2ـ د. حامد سلطان ,القانون الدولي العام في وقت السلم, ط1

 .133,ص1999,

ي تمتلك اسلحة الدمار الشامل )الواليات المتحدة االمريكية , روسيا ,كوريا ومن الدول الت ـ2

 .139,صلمصدرالسابق الشمالية , ايران ,باكستان  ودول اخرى (  , ا
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مقابل موافقة امريكا على استمرار البرنامج النووي االسرائيلي إلنتاج االسلحة حتى 

 (1)العربية.استقرار التسويات السياسية بين اسرائيل والدول 

 المطلب الثاني

 تحريم امتالك أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي االنساني

كانت وال زالت منطقة الشرق األوسط من أكثر المناطق مكتظة بالتغيرات    

السياسية واالقتصادية واالستراتيجية ,ومن هنا تبرز أهمية احتياج دول المنظمة 

الدوليين , والبحث عن االستقرار والتنمية المستدامة دون أستثناء لألمن والسلم 

,وعلى هذا سنتناول في هذا المطلب تحريم امتالك اسلحة الدمار الشامل في القانون 

 الدولي االنساني.

دول العربية موقف واضح وحاسم من تحريم ( الى االن كانت لل1928منذ عام )   

ل بكل أشكاله من منطقة الشرق األوسط او منع انتشار أو امتالك اسلحة الدمار الشام

في هذا االتجاه وتقدمت بالعديد من المبادرات والعالم ومشاركة الجهود الدولية 

(وقعت 1928وبذلت الكثير من الجهود على مر السنين ,ومن أبرز امثلتها في عام )

الغازات الخانقة أو السامة او ما يشابهها  بحظر مصر على بروتكول جنيف الخاص

 (2)لوسائل البكتريولوجية دون تحفظات.ول

ان القانون الدولي االنساني منذا بداياته المتواضعة انصب اهتمامه على القوة 

التدميرية , ومن مبادئه يمكن استنباط مبدأ قانون الحرب وحقوق االنسان , الذي 

يفرض الصيغة التالية: اليلحق المتحاربون بخصومهم اضرار التتناسب مع الغرض 

 (3).تدمير او اضعاف القوة العسكرية للعدو الحرب , وهو  من

وعلى هذا االساس تم حظر استخدام اسلحة التدمير الشامل التي تسبب األلم المبرر 

بصها )الشيء  1868لها وهذا مانصت عليه ديباجة اعالن بيترسبورغ لعام 

المشروع الوحيد الذي ينبغي للدول السعي لتحقيقه اثناء الحرب هو اضعاف القوة 

عاقة عدد من ممكن من الرجال العسكرية للعدو ... ولتحقيق هذا الغرض تكفي ا

 ومن قبيل تجاوز هذا استخام اسلحة تزيد من معاناة الرجال العاجزين او التي تجعل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .139ـ محمد المجذوب , مصدر سابق ,ص1

 .201ـ صادق ابو هيف , مصدر سابق , ص2

 .142المجذوب , مصدر سابق , صـ محمد 3
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على منع استخدام  1907الهاي الرابعة لعام الموت المفر منه ( , كما قضت الئحة 

االسلحة التدميرية والقذائف والمواد التي من شأنها احداث اصابات واالالم 

 (1).المبررلها

ان القانون الدولي االنساني يتضمن نصوصآ قانونية مهذبة لسلوكيات المقاتلين اثناء 

النزاعات المسلحة بغية التقليل من مخاطر وويالت المواجهات المسلحة من جهة , 

والتقليل من ضراوة النزاع وحصر اطرافه وحماية ضحاياها من مختلف الفئات من 

ي تفرضها قواعد حظر االستخدام او تقيده قد تم , لكن هذه االلتزامات التجهة ثانية 

, حيث  2003خرقها من قبل القوات االمريكية في حربها على العراق عام 

استخمت االسلحة المحرمة دوليآ كالقنابل العنقودية وااللغام االرضية المضادة 

 (2).لألشخاص وايضا األسلحة التي تسبب اآلمآ المبرر لها كالنابالم

عناصر في الشرق األوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل  ء منطقةويتطلب انشا

رئيسية هي القرار السياسي التي تتخذه النظم السياسية في دول المنطقة والذي 

يتوقف على ادراك النظام السياسي لألمن القومي وعوامل التهديد الخارجية 

ع القضايا المرتبطة والداخلية كذلك معاهدة يتم االتفاق عليها ويدخل في اطار جمي

بالموضوع حيث تنقسم التعهدات الرئيسية للمناطق الخالية من االسلحة النووية ثالثة 

مستويات من التعهدات وهي تعهدات دول االطراف في المنطقة , وتعهدات الدول 

النووية المعلنة وتعهدات الدول الخارجية الى جانب اطار قانوني دولي والتزامات 

ة ودولية للطاقة الذرية اضافة الى معاهدة حظر االسلحة الكيمياوية قانونية اقليمي

 (3)ومعاهدة حظر االسلحة البيولوجية.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار النهضة العربية , 1ـ عبد الحميد احمد امين, الطاقة الذرية )ماضيها وحاضرها( ,ط1

 . 13, ص1979لقاهرة ,ا

 .239ـ خيري حماد , مصدر سابق , ص2

 .19,سابق مصدرـ عبد الحميد أحمد امين ,3

 

ابرمت اتفاقية حظر استحداث او تخزين او انتاج  1993كانون الثاني 13 وفي

واستعمال االسلحة الكيمياوية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل, وتدمير تلك 



 

16 

اي ظرف من الظروف تحت االطراف التعهد بعدم القيام  علىاالسلحة وقد فرض 

استعمال او تخزين او امتالك اي من االسلحة التدميرية ,والى جانب هذه االتفاقيات 

التي تحظر او تحرم امتالك واستعمال او تخزين اسلحة الدمار الشامل فقد اكدت 

العمليات  اتفاقية اخرى على تحريم او استعمال االسلحة المحرمة دوليا في

 (1)الحربية.

 المطلب الثالث

 تحريم امتالك اسلحة الدمار الشامل في قانون حقوق االنسان

لم يكن االنسان مدركا مدى الخطورة المحدقة به عندما طور االسلحة التدميرية      

قوتها المدمرة  مجملواستخدامها ألول مرة , فحتى صانعوها لم يكن لديهم فكرة عن 

وارث االنسانية طوال التاريخ العامل الحافز والدافع في الكثير من ,فقد كانت الك

االحيان الى اعتماد قوانين جديدة لتفادي المزيد من صور المعاناة والموت والفظائع 

اثناء الحروب ,ويعد استخدام الغاز السام خالل الحرب العالمية االولى مثاال على 

 1925ماد بروتوكول جنيف عام ذلك ,اذ ادى استخدامه خالل الحرب على اعت

والى حظر وامتالك االسلحة الكيماوية والبيولوجية, وقد رأت اللجنة الدولية للصليب 

االحمر في ردها على الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن االسلحة 

للصليب االحمر , ان تتصور كيف يمكن ان يكون اي امتالك أو استخدام لألسلحة 

رها من أسلحة الدمار الشامل , وترى اللجنة الدولية للصليب االحمر ان النووية وغي

ملزم  يالحد من امتالك واستخدام االسلحة التدميرية و ازالتها عن طريق اتفاق دول

 ( 2)ضرورة انسانية.

وقد بدأ التفكير في وضع قواعد انسانية تخفف من ويالت الحروب وأثارها     

المدمرة ,ولما كان الهدف من الحرب هو تغلب احد الطرفين على الطرف االخر 

وقهر قواتها المسلحة واستخدام االسلحة المدمرة النووية والكيمياوية ,فقد سعت 

سلحة او استخدامها ,اما منظمات حقوق االنسان على التحريم المتالك هذه اال

بالنسبة لتحريم الوسيلة فانها ال تقوم ضرورة الى وجود قاعدة دولية بل يكفي ان تخالف هذه 

 قول بعـدم مشروعيـتها وفـي هذا الصدد للالوسيلة مبادئ اساسية في قانون الحرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .29د. خليل حسين , مصدر سابق , ص ـ1

 .204ـ صادق ابو هيف , مصدر سابق ,ص2

عقدت عدة مؤتمرات واتفاقيات تضمنت اغلب القواعد التي يتعين على المتحاربين 

االلتزام بها وان القانون الدولي لحقوق االنسان ينص على ان حق اطراف النزاع 
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ا ال تعيده قيود ومن ثم فانه يحرم في اختيار وسائل واساليب القتال ليس حقا مطلق

مثل المقذوفات المتفجرة او المحشوة بمواد  اسلحة معينة ويمنع امتالك واستعمال

( غرام وغيرها من االسلحة التدميرية 4000ملتهبة والتي ال يقل وزنها عن )

 ( 1)االخرى.

وتتكون المنظومة الدولية لحقوق االنسان من االعالن العالمي لحقوق االنسان 

واتفاقيات حقوق االنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية, وهذه الوثائق الثالثة تعد االساس الذي 

نية االخرى المتعلقة بحقوق االنسان وان اهم حق انبثقت منه مختلف الوثائق القانو

من حقوق االنسان الذي نصت عليه جميع وثائق حقوق االنسان يكمن في الحق في 

تتفرع منه جميع الحقوق الحياة وهذا الحق يعتبر هو أصل جميع حقوق االنسان 

االخرى فهو حق طبيعي يسمو على جميع الحقوق المدنية االخرى الرتباطه 

النسان مثلما تم النص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشخص ا

واكدته الجمعية العامة للجنة المعنية لحقوق االنسان في قراراتها على ان هذه الحق 

 ( 2)فطري.

لمناهضة المتالك واستخدام االسلحة النووية والتي تعتبر نوع من الدول اوقد وقعت 

ض مثل هذا االستخدام او امتالك مع الحق في الحياة اسلحة الدمار الشامل يتعار

,بينما رأت الدول النووية ان هذا الحق منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق 

,واكدت محكمة المدنية والسياسية ,وال يعالج العهد مشروعية االسلحة التدمرية 

الحرب وليس  العدل الدولية على ان الحماية التي يوفرها العهد تسري ايضا في حالة

  (3)في وقت السلم فقط الن الحق في الحياة التزام ال يمكن ابد التحلل منه.

الدمار الشامل يؤدي الى سلب اسلحة والواقع ان استخدام السالح النووي وغيره من انواع 

 حق الحياة من المدنيين حتى وان وجه استخدامه الى اهداف عسكرية محددة اال ان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار النهضة العربية , القاهرة , 1ـ مصطفى سالمة , نظرات في الحد من التسلح , ط1

  .101, ص1987

ـ نوري كريم , استخدام االسلحة النووية في القانون الدولي العام, مذكرة لنيل شهادة 2

 .24, ص2009تير في القانون الدولي ,مقدمة الى جامعة مولود معمري, الجزائر ,الماجس

 . 25,ص السابقـ نوري كامل , المصدر 3

 عنية بحقوقــجنة المــت اللــاثاره واسعة النطاق ال يمكن احتواء اضراره, ولقد قدم

ظات االنسان عند دراستها لتطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مالح
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عامة تؤكد تعارض استخدام اسلحة الدمار الشامل مع الحق في الحياة وتتمثل هذه 

المالحظات في كون صناعة وامتالك اسلحة الدمار الشامل اكبر تهديد لحق الفرد 

في الحياة , وطالبت بحظر امتالكها واستخدامها ,واعتبار مثل هذا التصرف جريمة 

ن الدولي لحقوق االنسان في المنازعات المسلحة ضد االنسانية ,وتنطبق قواعد القانو

 (1)وال توجد قواعد تحرم هذا التطبيق.

كما ان أبادة الجنس البشري يعتبر من ابشع الجرائم التي تمس االنسانية في كرامته, 

اذ وصفها االستاذ "جرافن" بانها اهم الجرائم التي ترتكب ضد االنسانية ونموذجها 

االنسانية بأجلى معانيها , وهناك اجماع عالمي على ان وتجسد فكرة الجريمة ضد 

طبيعة هذا السالح المدمر منافية لإلنسانية والمدنية ولكن ينقص هذا االجماع القرار 

السياسي القانوني بشأن تحريم امتالك هذا السالح وكذلك في شأن شرعية او عدم 

 (2)شرعية امتالك واستخدام هذا السالح.

( على قرار ان 1961نوفمبر 24عية العامة وافقت بتاريخ )على الرغم ان الجم

استعمال هذا السالح مخالف لروح ميثاق االمم المتحدة ,كما هو مخالف لقواعد 

القانون الدولي لحقوق االنسان وقواعد القانون الدولي العام , فكل استخدام له يعد 

ما ادعى هذا القرار الجنس البشري ,كضد رفا للميثاق وقواعد االنسانية وجريمة خ

متالك لهذا السالح لألغراض الحربية لكن الو االستعمال الى االتفاق حول تحريم ا

 ( 3)يعتبر هذا القرار من الناحية القانونية مجرد توصية.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 1القانون الدولي االنساني , العهد الدولي لحقوق االنسان , طـ عامر الزمالي , مدخل الى 1

 .110,ص1999مكتبة الدار البيضاء , 

 .113-112, ص السابق ـ المصدر 2

, دار الفكر الجامعي, القاهرة , 1ـ حسنين المحمدي , االرهاب النووي ,لغة الدمار , ط3

 .169, ص2007

 الخاتمة
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 البحث توصلنا الى نتائج عدة ومنها ما يلي :بعد ان انتهينا من دراسة هذا      

ـ ان اسلحة الدمار الشامل تؤدي الى احداث اضرار خطيرة وهي محرمة دوليا 1

ويعتبر مستخدمها ضد المدنيين مجرم حرب وان هذه االسلحة بأنواعها المختلفة 

 تتفاوت بأضرارها وشدتها التدميرية الذي تحدثه.

نون متفق عليه ألسلحة الدمار الشامل , وظهرت ـ ال يوجد تعريف محدد في القا2

ع السالح في االمم المتحدة بعد انتهاء الحرب هذه المشكلة منذ بداية مناقشة نز

 الثانية.العالمية 

ـ تؤدي هذه األسلحة الى التأثير المباشر على االنسان سواء من الحرارة او االشعة 3

تؤدي الى خسائر وتدمير ناتج عن ويزداد تأثيرها على االرتفاعات العالية التي 

 تفجير هذه األسلحة على سطح األرض.

ـ ان تفجير هذه األسلحة يؤدي الى القضاء على البيئة النباتية والحيوانية من 4

محاصيل واشجار وحيوانات مما يحول دون انتفاع الشعوب بخيراتها , اذ ال يمكن 

شار الفقر الجماعي في دول تلك االستفادة من االراضي الزراعية ,مما يؤدي الى انت

 المنطقة.

ان الوعي المبكر بخطورة هذه األسلحة التدميرية ,وما يترتب على استخدامها  ـ5

من خسائر واالالم يعجز عنها الوصف, فقد تبلورت الجهود الدولية بفروعه 

 المختلفة في مجموعة من االتفاقيات واالعراف للحد من هذا الخطر.

ة وجهودا منظمة لوضع حد لهذا االستخدام محاوالت حثيثان المجتمع الدولي بدأ  ـ6

غير المقيد وما يسببه من أضرار وتأثير على المجتمع ,وذلك عبر مجموعة من 

اسفرت عن ارساء مجموعة من المبادئ االتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية ,

اما قانونيا لتحريم هذا النوع من والقواعد واالليات التي شكلت بمجموعها نظ

 االسلحة.

تخفيف لـ ان ويالت الحروب وتأثيرها دفع الى التفكير الى وضع قواعد انسانية ل7

من هذه الويالت ,فقد سعت منظمات حقوق االنسان على التحريم ألمتالك هذه 

االسلحة واستخدامها ,ونصت جميع وثائق حقوق االنسان على أهم حق من حقوق 

 ان هو الحق في الحياة.االنس

 

 التوصيات :
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من يوجد هناك الكثير ـ ندعو المجتمع الدولي الضغط على جميع الدول حتى 1

وانتشار هذه االسلحة التدميرية , وأخالء جميع الدول من  المعاهدات لمنع استخدام 

 هذه األسلحة الفتاكة.

واالثار الضارة التي  ـ ندعو الى توعية الرأي العام العالمي بمخاطر هذه االسلحة2

تنتجها بهدف حشد الدعم العالمي قصد التأثير على القرار السياسي للقضاء بصفة 

 نهائية على ما تتوافر لدى الدول من أسلحة الدمار الشامل.

الدول المالكة لهذه األسلحة بالمبادرة بالتخلي عن هذه االسلحة وتفكيكها  علىـ 3

 ا المجال.وعدم تقديم اي دعم الي طرف في هذ
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