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  مدى المسؤولية الدولية عن االنتشار غير المشروع لألسمحة التقميدية

 إعداد

 فيصؿ بريؾ خميس حمد الغظيظ

 إشراؼ

 العراسي عبداهلل محمكد سارة الدكتكرة

 الممخص

تقميدية، كالبحث في ماىية االنتشار غير المشركع لؤلسمحة الىدفت ىذه الدراسة الى تحديد         

المسؤكلية الدكلية المترتبة عف ذلؾ كفقان لمقانكف الدكلي، كالمتمثؿ باالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية 

المنيج التاريخي مف خبلؿ المبرمة ليذه الغاية، كلتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة تـ االعتماد عمى 

الجيكد الدكلية التي بذلت لمحد مف ىذه عرض التطكر التاريخي النتشار األسمحة التقميدية، كبدايات 

الكصفي كالتحميمي، القائماف عمى كصؼ األحكاـ كالمبادئ القانكنية  الظاىرة، اضافة الى المنيجيف

الكاردة في القانكف الدكلي ممثبلن باالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كاألممية بشأف مكافحة االنتشار 

مؿ عمى تحميميا. كقد تكصمت الدراسة المى عدد مف النتائج غير المشركع لؤلسمحة التقميدية، كالع

المجتمع الدكلي لمتصدم لبلنتشار كاالستخداـ غير مف أبرزىا: كجكد جيكد كبيرة تبذؿ مف قبؿ 

المشركع لؤلسمحة التقميدية حكؿ العالـ، تتمثؿ في ابراـ العديد مف االتفاقيات كالصككؾ 

لظاىرة الخطرة، باإلضافة الى الجيكد التي تبذليا جيكد منظمة كالبركتكككالت الدكلية لمحد مف ىذه ا

األمـ المتحدة لمتصدم لبلنتشار غير المشركع لؤلسمحة التقميدية، مف خبلؿ أذرعيا المختمفة كفي 

عمى الرغـ مف األحكاـ الممزمة لقكاعد مكافحة انتشار األسمحة مقدمتيا مجمس األمف الدكلي، ك 

تفاقيات كالمعاىدات، اال انو ال تزاؿ ىناؾ العديد مف االنتياكات ليذه التقميدية في بعض ىذه اال



 ي
 

القكاعد، فعمميات النقؿ أك اإلتجار ليذه األسمحة الى أماكف النزاعات المسمحة مستمرة، األمر الذم 

يؤدم إلى انتياكات عديدة لمقانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف. كقد قدمت 

عددان مف التكصيات مف أبرزىا التكصية لمدكؿ التي تعاني مف االنتشار كاالستخداـ غير  الدراسة

المشركع لؤلسمحة التقميدية، أف تقكـ بدراسة أسباب انتشار ىذه األسمحة بطرؽ عممية، يشترؾ فييا 

كؿ العديد مف الجيات األمنة كاالدارية كاالكاديمية، لمكقكؼ عمى أبرز ىذه األسباب، ككضع الحم

المناسبة لحميا، بما في ذلؾ تعديؿ التشريعات الناظمة لتنظيـ استخداـ ىذه األسمحة، بما يتكافؽ مع 

 ظركؼ كمستجدات كأسباب انتشار ىذه األسمحة.
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