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احلق يف انصحة يف إطبر انقىاػذ انقبَىَية انذونية-)*(-
د .فبرس أمحذ انذنيًي

يذرس انقبَىٌ انذويل انؼبو

كهية انقبَىٌ /كهية انُىر اجلبيؼة
ادلستخهص
يكد ْاٍ َٛضٛع سل اإلْطإ يف ايصش َٔ ١االٖتُاّ ٚايسعا ١ٜايهاًَتني ،بٛصف٘
دٖٛس اؿكٛم اييت جيب إٔ ٜتُتع بٗا ايفسد يف إطاز سكٛم اإلْطإ ،فطال عٔ ازتباط ٖرا
اؿل َع سل اإلْطإ يف اؿٝاٚ ،٠غطت عدٜد ايتػسٜعات اييت تٓاٚيت ٖرا اؿل َطاس١
ٚاضعَٛ َٔ ١ضٛع ٖرا اؿل ٚإ االٖتُاّ ب٘ مل ٜهٔ َٔ ْصٝب ايتػسٜعات ايٛطٓ١ٝ
فشطب؛ بٌ تعد ٣ذيو إىل ايتػسٜعات ايدٚيَٗٓٚ ١ٝا ايػسع ١ٝايدٚي ١ٝؿكٛم اإلْطإ ممجً١
باإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْطإ ٚايعٗد ٜٔايدٚيٝني يًشكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝاؿكٛم
االقتصادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف ،١ٝفطال عٔ ايتػسٜعات اـاص ١بايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٞ
اييت بٓٝت نٝف ١ٝايتعاٌَ َع ضشاٜا ايٓصاعات املطًش ١ايدٚيٚ ١ٝغري ذات ايطابع ايدٚي.ٞ
ٚيًتعسف عً ٢ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝؿل اإلْطإ يف ايصش ١اييت بٓٝت سك٘ يف ايتُتع
بكدز ناف َٔ ايسعا ١ٜايصش ١ٝستٚ ٢إ نإ ذيو يف أنجس األٚقات سساد ،ً١مبا فٗٝا أٚقات
ايٓصاعات املطًش ،١يرا نإ ٖرا ايبشح.
Abstract
The issue of the human right to health has received
full attention and care as the core of the rights that human
beings must enjoy within the framework of human rights, as
well as the right to life, and the numerous legislations that
deal with this right have covered a wide area of human
rights. This right is not only the subject of national
(*) أستمم البحث في  *** 6104/5/62قبل لمنشر في .6104/01/65
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legislation but also international legislation, including the
International Bill of Human Rights, represented by the
Universal Declaration of Human Rights, the International
Covenants on Civil and Political Rights and Economic,social
and Cultural Rights, as well as international human rights
legislation that showed how to deal with victims of
international armed conflicts and non-international conflicts.
ادلقذيـة
أٚالًَٛ :ضٛع ايبشح:
إٕ سل اإلْطإ يف ايصش ١سل َٓعٛزٚ ،ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛفَ ٘ٝصٜر َٔ قٛاعد
ايكاْ ٕٛاـاص ٚقٛاعد ايكاْ ٕٛايعاّٚ ،أعطت ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝاألُٖ ١ٝملٛضٛع
محا ١ٜسكٛم اإلْطإ ٚسسٜات٘ يف ايػسع ١ٝايدٚيَٗٓٚ ،١ٝا اإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْطإ
ٚايعٗد ٜٔايدٚيٝني اـاصني باؿكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝاآلخس اـاص باؿكٛم
االقتصادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف ،١ٝعً ٢إٔ ايٓص عً ٢سل اإلْطإ بايصش ١ميهٔ االٖتدا٤
إي ٘ٝنريو َٔ بعض ْصٛص َٝجام َٓعُ ١األَِ املتشدٚ ٠قٛاعد املٓعُات ايدٚي١ٝ
األخس.٣
ٚعً ٢ايسغِ َٔ ٚدٛد ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت ؼُ ٞاؿل يف ايصش ١فإٕ ٖرا اؿل
قد تعسض إىل فُٛع َٔ ١االْتٗانات َٗٓٚا ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝاير ٟغطَ ٢طاسات ٚاضعَٔ ١
ايعاملٚ ،تعد دسا ِ٥ايتعرٜب إسد ٣صٛز اْتٗانات ٖرا اؿلٚ ،إذا نٓا أَاّ فُٛعَٔ ١
االْتٗانات ايدٚي ١ٝهلرا اؿل فإٕ املطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝالبد إٔ تٓٗض قبٌ َٔ تطببٛا بٗرٙ
االْتٗانات.
ٚيًتعسف عً ٢ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝاـاص ١عل اإلْطإ يف ايصشٚ ١ايسعا١ٜ
ايصش ١ٝضٛا ٤يف أٚقات ايطًِ أّ اؿسب ،نإ ٖرا ايبشح.
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ثاْٝاً :أُٖ ١ٝايبشح ٚأضباب اختٝاز:ٙ
ٜعد ٖرا ايبشحٚ َٔ -دْٗ ١عسْا املتٛاضع َٔ -١ايبشٛخ ذات األُٖ ١ٝألْ٘
ٜتعسض ملا أصاب ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت ؼُ ٞسل اإلْطإ يف ايصش َٔ ١اْتٗانات ضٛا٤
يف إبإ ايٓصاعات املطًش ١أّ أثٓاٚ ٤قت ايطًِ.
ثايجاًَ :ػهً ١ايبشح:
تتشد َػهً ١ايبشح يف َد ٣نفا ١ٜايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت ؼُ ٞاؿل يف ايصش،١
 َٔٚثِ بٝإ املطؤٚيٚ ١ٝآثازٖا عٔ اْتٗاى ٖرا اؿل اير ٟمت بٛضا ٌ٥تػهٌ اْتٗانا
يًكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝاييت ؼُٖ ٞرا اؿل.
زابعاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشح:
مت االعتُاد عً ٢املٓٗر ايتشً ًٞٝيًكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت ؼُ ٞاؿل يف ايصش ١اييت
أقستٗا املٓعُات ايدٚيٚ ١ٝاالتفاقٝات ايدٚي ١ٝاـاص ١عُا ١ٜسل اإلْطإ يف ايصش ١عً ٢سدٍ
ضٛا ٤إبإ ايٓصاعات املطًش ١بٓٛعٗٝا ايدٚيٚ ١ٝغري ذات ايطابع ايدٚي ٞأّ يف شَٔ ايطًِ.
خاَطاًْ :طام ايبشح:
ٜتشدد ْطام ايبشح يف ايتعسٜف باؿل يف ايصش ١بٛصف٘ أسد اؿكٛم األضاض١ٝ
ٚاؾٖٛس ١ٜيإلْطإ ٚبٝإ ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت ؼُ َٔٚ ٘ٝثِ ايصٛز اييت ٜٓتٗو بٗا ٚبٝإ
املطؤٚي ١ٝدساٖ ٤ر ٙاالْتٗانات.
ضادضاً :خط ١ايبشح:
ساٚيٓا قدز اإلَهإ إٔ ته ٕٛخط ١ايبشح َتٛاشْ ١يتػط ٞاؾٛاْب اييت ٜتطُٓٗا
ايبشح ،فآثست تٓاٚي٘ يف َكدَٚ ١ثالثَ ١باسح ٚخامتٚ ١عًٚ ٢فل َا ٜأت:ٞ
املبشح األ :ٍٚايكٛاعد ايدٚي ١ٝاـاص ١باؿل يف ايصش١
املطًب األ :ٍٚايتعسٜف باؿل يف ايصش١
املطًب ايجاْ :ٞايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝاييت تٓعِ اؿل يف ايصش ١يف أٚقات ايطًِ
املطًب ايجايح :ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝاييت تٓعِ اؿل يف ايصش ١إبإ ايٓصاعات املطًش١
املبشح ايجاْ :ٞاْتٗانات اؿل يف ايصش١
املطًب األ :ٍٚايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
املطًب ايجاْ :ٞدسمي ١ايتعرٜب
املبشح ايجايح :املطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝعٔ اْتٗانات اؿل يف ايصش١
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املطًب األ :ٍٚاملطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝاملدْ ١ٝعٔ اْتٗانات اؿل يف ايصش١
املطًب ايجاْ :ٞاملطؤٚي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايفسد ١ٜعٔ اْتٗانات اؿل يف ايصش١
اـامت ١اييت تطُٓت فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات
ادلبحج األول
انقىاػذ انقبَىَية انذونية اخلبصة ببحلق يف انصحة
أضفت ايػسع ١ٝايدٚي ١ٝمحاٜتٗا عً ٢سكٛم اإلْطإَٗٓٚ ،ا اؿل يف ايصش ١يف
أٚقات ايطًِ ٚنريو إبإ ايٓصاعات املطًش ،١يرا ضٓكطِ ٖرا املبشح إىل ثالثَ ١طايب
ْتٓا ٍٚيف املطًب األ ٍٚايتعسٜف باؿل يف ايصشٚ ،١خُصٍص املطًب ايجاْ ٞيًكٛاعد
ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝاييت تٓعِ اؿل يف ايصش ١يف أٚقات ايطًِ ،فُٝا ٜتِ يف املطًب ايجايح
بٝإ ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝاييت تٓعِ اؿل يف ايصش ١إبإ ايٓصاعات املطًش.١
ادلطهب األول
تؼزيف احلق يف انصحة
ٜٓصسف ايرٖٔ أسٝاْاً إىل إٔ املكصٛد باؿل يف ايصش ١خً ٛاؾطِ َٔ األَساض
املعد ١ٜأ ٚاملطتعصٚ ١ٝإ ايتهاٌَ اؾطد ٖٛ ٟعً ٢أسطٔ َا ٜساّ ،بٌ ٜتٓاض ٢ايبعض
َٔ إٔ َكَٛات صش ١اإلْطإ يٝطت خً ٛاؾطِ َٔ األَساض ايعط ١ٜٛ؛ بٌ البد َٔ إٔ
ٜه ٕٛاؾطِ يف تٓاضل دطُاْٚ ٞعكًٚ .ٞتػٌُ ايصش ١ايبدْ ١ٝفطالً عٔ ايطالَ ١ايعكً،١ٝ
ٚصٛال إىل ساي َٔ ١ايسفاٖ ١ٝايبدْٚ ١ٝايعكًٚ ١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝتًو ال تتشكل إال غً ٛاؾطِ
َٔ املسض اير ٖٛ ٟبال غو اختالٍ يف ايب ١٦ٝايداخً ١ٝيإلْطإ ضٛا ٤أناْت أَساضاً بدْ١ٝ
أّ عكً.)1(١ٝ
ٚيكد أصبح َٔ ايٛاضح إٕ َفٗ ّٛاؿل يف ايصشٚ ١بعد ايتطٛزات ايعًُ َٔ ١ٝدٗ،١
ٚاشدٜاد األَساض َٔ دٗ ١أخس ٣قد اخر َٓشاً آخس ،إذ مل ٜعد اؿل يف ايصش ١فسد خًٛ
اؾطِ َٔ األَساض؛ بٌ اقرتٕ ٚازتبط مبتطًبات أخسَٗٓ ،٣ا سل اإلْطإ يف بْ ١٦ٝعٝف١
( )0د .عفاااس حسااين صاابحي التربيااة اليةا يااة والصااحية يةيوعااة النياال ال ربيااة القاااىر
 6112ص.040
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ٚضً ١ُٝخاي َٔ ١ٝأغهاٍ ايتًٛخ نًٗا ،فطالً عٔ تٛفس َطتًصَات ايػرا ٤ايصش ٞاملتٛاشٕ
ٚاملٝا ٙايٓك ١ٝايصاؿ ١يًػسب َٔٚ ،ثِ اؿاد ١إىل ايطهٔ املال ِ٥اير ٟتتٛفس ف٘ٝ
املطتًصَات ايصش ١ٝنًٗا.
ٚعسفت َٓعُ ١ايصش ١ايعامل )WHO) ١ٝاييت أْػأت ضٓ - 1948 ١يطُإ
ايصش ١يألفساد -ايصش ١بأْٗا ساي ١انتُاٍ ايطالَ ١بػكٗٝا ايبدْٚ ١ٝايٓفط ،١ٝفطالً عٔ
اؿاي ١االدتُاعٚ ،١ٝإ َٔ أٚيٜٛات عٌُ املٓعُ ١االزتكا ٤بٛاقع ايعٌُ ايصشٚ ٞايسعا١ٜ
ايصشٚ ،١ٝتٛفري أفطٌ اـدَات حملتادٗٝا( ،)1عً ٢إٔ ٖرا اؿل قد ٜكرتب أسٝاْاً َع
سكٛم أخس٣؛ بٌ خي ٌٝأْ٘ ال فسم بٗٓٝاَٗٓٚ ،ا سل اإلْطإ يف ايػراٚ ٤سل اإلْطإ يف

ايتهاٌَ اؾطدٚ ٟسل اإلْطإ يف ايطه ١ٓٝايٓفطٚ ١ٝاؿل يف ايسعا ١ٜايصشٖٚ ،١ٝرا َا
ضٓتٓاٚي٘ يف ايفسٚع اآلت:١ٝ
انفزع األول

حق اإلَسبٌ يف انغذاء
ٜعد سل اإلْطإ يف ايػرا َٔ ٤اؿكٛم ايجابت ١اييت أقستٗا ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي١ٝ
ممجً ١بايػسع ١ٝايدٚي ،١ٝناإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْطإ ٚايعٗد ٜٔايدٚيٝني ،أ ٚيف قٛاعد
ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٜٚ ،ٞتذطد سل اإلْطإ يف ايػرا ٤ايصش ٞيف تٛفري ايػرا ٤ايصشٞ
املتهاٌَ ،مبا ميهٔ إٔ جيٗص اؾطِ بايطاق ١ايالشَ ١يًبكاٚ ٤ايكٝاّ بايٓػاطات املدتًف،١
ٜٚعين اؿل يف ايصش ١إٔ ٜه ٕٛاؾطِ ٚأدٗصت٘ خاي َٔ ١ٝاألَساض ،ضٛا ٤أنإ ٖرا اؾٗاش
ٜستبط بايطالَ ١اؾطد ١ٜأّ بايطالَ ١ايعكً ،١ٝعً ٢إٔ ايعالق ١بني اؿكني ٚاضشٚ ،١اْ٘ ال
ميهٔ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى دطُا ٜسفٌ بايصش َٔ ١د ٕٚغراَٚ ٤ا ٤ضسٚزٜني يبٓاٚ ،٘٥اْ٘ يف ظٌ
غٝاب ايػرا ٤ايصش ٞضٓه ٕٛأَاّ دطِ ٖصٜ ،ٌٜتعسض يألَساض ٚأدٗص ٠ضعٝف ،١فايكًب
ٚايهبد ٚاألعصاب ٚايععاّ هلا َٔ اؿاد ١إىل أصٓاف َٔ ايػرا ٤يتبك ٢صاؿ ١ال ٜعرتٜٗا
ايطعف ٚاملسض.

( )0ينظر ديباةة دستور ينظية الصحة الدولية الةي اقر سنة  0592ودخل حيز النفاة سنة
.0594
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انفزع انثبَي

حق اإلَسبٌ يف انتكبيم اجلسذي
ٜستبط اؿل يف ايصش ١ازتباطاً ٚثٝكاً َع سل اإلْطإ يف ايتهاٌَ اؾطد،ٟ
فًإلْطإ اؿل يف إٔ ته ٕٛأعطا ٤دطُ٘ ناًَٚ ،١باهلٚ ١٦ٝايػهٌ ايطبٝعٝني ايرٜ ٟتػاب٘
ب٘ َع باق ٞاألفساد َٔ ،د ٕٚفكدإ يعط ٛأْ ٚكص يف ايهفاٚ ،٠٤ال فسم بني إٔ ٜهٕٛ
ايعط ٛمما ميهٔ َػاٖدت٘ ،أ ٟظاٖسٜاً يًعٝإ أ َٔ ٚاألعطا ٤املدف ،١ٝفاألعطا ٤ايعاٖس٠
نايٝدٚ ٜٔاألْف ٚاألذٕ ٚايع ،ٕٛٝال جيٛش قطعٗا أ ٚبرتٖا ٚهلا اؿُا ١ٜايكاَْ ١ْٝٛا يألدٗص٠
املدف ١ٝنايكًب ٚايس٥تني ٚايهبد.
ٚغين عٔ ايبٝإ ،إٔ ايعالقٚ ١اضش ١بني اؿل يف ايصشٚ ١اؿل يف ايتهاٌَ
اؾطد ،ٟفػٝاب أ َٔ ٟاؿكني ضٝرتتب عً ٘ٝبإٔ ْه ٕٛأَاّ دطِ تعرت ٜ٘األَساض
ٚايعًٌ ،ضٛا ٤اؾطد ١ٜأّ ايعكًٚ ،١ٝيهٜ ٞتشكل اؿل يف ايصش ١البد َٔ إٔ ٜه ٕٛيدٜٓا
تهاَال دطُاْٝا ال ٜعرت ٜ٘ايٓكص أ ٚايفكدإ ،عً ٢إٔ عدٜداً َٔ ايٛثا٥ل ايدٚي ١ٝقد أغازت
إىل ضسٚز ٠إٜال ٤ممٔ ٜعاْ َٔ ٕٛعدّ ايتهاٌَ اؾطد ٟأَ ٚا ميهٔ إٔ ْطًل عًِٗٝ

املعاقني( ،)1ايسعا ١ٜايصش ١ٝمبا ٜتٓاضب ٚاؿاي ١اييت ٜعاَْٗٓ ٕٛاٚ ،دا ٤يف اإلعالٕ اـاص
عكٛم املعٛقني يٝؤند عً ٢اؿُا ١ٜايدٚي ١ٝيًشل يف ايتُتع مبطتَٓ ٣ٛاضب َٔ ايصش،١
ٚعل عل املعاقني يف ايتُتع بايسعا ١ٜاـاص ١اييت حيتاد ٕٛإيٗٝا.
إذ ٜٓص ٖرا اإلعالٕ عً:٢
"يًُعٛم اؿل يف ايعالز ايطيب ٚايٓفطٚ ٞايٛظٝف ٞمبا يف ذيو األعطا ٤ايصٓاع١ٝ
ٚأدٗص ٠ايتكٚ ،ِٜٛيف ايتأٖ ٌٝايطيب ٚاالدتُاعٚ ،ٞيف ايتعًٚ ،ِٝيف ايتدزٜب ٚايتأٌٖٝ
املٗٓٝنيٚ ،يف املطاعدٚ ،٠املػٛزٚ ،٠يف خدَات ايتٛظٝف ٚغريٖا َٔ اـدَات اييت متهٓ٘
َٔ إمنا ٤قدزات٘ َٗٚازات٘ إي ٞأقص ٞاؿدٚد ٚتعذٌ بعًُ ١ٝإدَاد٘ أ ٚإعاد ٠إدَاد٘ يف

اجملتُع"(.)2

( )0اعتيااد االعااخن الخاااص بحقااوق الي ااوقين بيوةااا ق ارار الةي يااة ال ايااة ل ياام اليتحااد
 (2993د )21-في  5كانون األول سنة .0531
( )6ينظر نص (م )2/االعخن الخاص بحقوق الي وقين سنة .0531
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تعد َصًش ١ايفسد يف عدّ ايتعسض ألْٛ ٟع َٔ اآلالّ سكا ي٘ٚ ،ايفعٌ ايرٜٓ ٟتٗو
أ ٚميظ ايطه ١ٓٝاؾطد ١ٜيًفسد ٚإسطاض٘ باآلالّ اؾطد ١ٜأ ٚعٌُ عً ٢شٜادتٗاٜٚ ،ع ٍد
اعتدا ً٤عً ٢اؿل يف ضالَ ١اؾطِ ،ست ٢ي ٛمل ٜرتتب عً ٢ذيو ايفعٌ اْكاصاً يف املطت٣ٛ
ايصش ٞيًفسد أ ٚاْتكاصاً يف أعطا.)1(٘٥
انفزع انثبنج

احلق يف انسكيُة انُفسية
ال تكتصس آثاز ايتعسض يًشل يف ايطه ١ٓٝايٓفط ١ٝعً ٢إصاب ١األعطا ٤اؾطد١ٜ
يإلْطإ َٚا ٜسافكٗا َٔ اآلالّ ،فاالعتدا ٤عً ٢األعطا ٤ايعطً َٔ ١ٝدطِ اإلْطإ ٜصٝب
اإلْطإ بايكًل ٚايػعٛز باألمل ايٓفط ٞدسا ٤اـٛف َٔ اْتهاع اؿاي ١ايصشٚ ،١ٝحيصٌ
اإلخالٍ ٚاالعتدا ٤عً ٢سل اإلْطإ بايطه ١ٓٝدسا ٤االعتدا ٤عً ٢اؿاي ١ايٓفط ١ٝيإلْطإ
بازتهاب فعٌ ايتٗدٜد ،ضٛا ٤أنإ تٗدٜدا َادٜاً اّ َعٜٓٛاً ،فُذسد سص ٍٛايتٗدٜد ضٓهٕٛ
أَاّ اعتدا ٤عً ٢سل اإلْطإ يف ايطه.١ٓٝ
ٚلد إٔ اإلخالٍ عل اإلْطإ يف ايطه ١ٓٝي٘ عالقَ ١باغس ٠يف اؿل بايصش،١
فُذسد اْتٗاى اؿل يف ايطه ١ٓٝايٓفط ،١ٝضٓه ٕٛأَاّ اْتٗاى يًشل يف ايصش ،١فدسٚز أٟ
عط َٔ ٛأعطاٚ ٤أدٗص ٠اؾطِ عٔ أداٚ ٤ظا٥ف٘ ،دسا ٤ايتعسض ؿايْ ١فط ١ٝصعب١
ضٝصاب اإلْطإ مبسض أ ٚاعتالٍ بايصش َٔٚ ١ثِ ْه ٕٛأَاّ اْتٗاى ؿل اإلْطإ يف
ايصشٚ ،١نريو إٔ َا ٜرتى عً ٢اؾطِ َٔ إصابات أ ٚتػٖٛات ،ضٓٝعهظ عً ٢ايطه١ٓٝ
ايٓفط ١ٝفٝصاب اإلْطإ باالنت٦اب أ ٚايكًل ٚاـذٌ أسٝاْاً.
انفزع انزابغ

احلق يف انزػبية انصحية
ذنسْا إٔ اؿل يف ايصشٜ ١تٓا ٍٚخً ٛاؾطِ َٔ األَساض بػكٗٝا ايبدْ١ٝ
ٚايعكًٚ ،١ٝيهٔ خيتًف ٖرا املفٗ ّٛعٔ َفٗ ّٛاؿل يف ايسعا ١ٜايصش ،١ٝايرٜ ٟتٓا ٍٚؼكٝل
األَٔ ايصش ٞيألفساد اير ٟتكدَ٘ َؤضطات ايدٚي ،١مبا حيكل االطُٓ٦إ هلَِٗٓ ،ا ٚدٛد
ايعدد ايهايف َٔ املطتػفٝات ٚايهٛادز ايطبٚ ١ٝتٛفري ايدٚا ،٤فطالً عٔ ؽصٝص َسانص
( )0د .احيااد شااوقي أبااو خطااو القااانون الةنااا ي والطااا الحااديث اليطب ااة ال ربيااة الحدي ااة
القاىر  0542ص.60
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صش ١ٝتٛي ٞاٖتُاَا بصش ١املسأٚ ٠األطفاٍٜٚ ،تبني يٓا عًٚ ٢فل ذيو إٔ اؿل يف ايصش١
ٜتٓاَٛ ٍٚضٛع ايسعا ١ٜايصش ١ٝيف داْب َٔ َهْٛات٘ ،فٗ ٛامشٌ ٚأنجس اتطاعاً َٔ اؿل يف
ايسعا ١ٜايصشٚ ،١ٝإٕ نجرياً َٔ ايٛثا٥ل ايدٚي ١ٝقد ضُٓت اؿل يف ايسعا ١ٜايصش ١ٝيف
ْصٛصٗاَٗٓٚ ،ا اتفاق ١ٝايطفٌ ضٓٚ ،1989 ١ال ضُٝا يف ْص املاد( ٠ايجايج ،)١اييت أغازت
إىل ضسٚز ٠إٔ تتهفٌ ايد ٍٚبتٛفري ايسعا ١ٜايالشَ ١يسفاٖ٘ٚ ،إ تتدر ايد ٍٚايتػسٜعات
ايالشَ ١مبا ٜطُٔ ضالَٚ ١صش ١ايطفٌ(.)1
ٚال بد َٔ ايك ٍٛإٔ َفٗ ّٛايسعا ١ٜايصش ١ٝقد غٗد تطٛزاً بايٓص عًَ ٢فّٗٛ
ايسعا ١ٜايصش ١ٝاألٚي ،١ٝايرٜ ٟكط ٞبتٛفري ايسعا ١ٜايصش ١ٝايػاًَٚ ١ايطًٗ ١يًذُٝعٚ ،ايرٟ
تبًٛز أثٓا ٤االدتُاع املػرتى ملٓعُ ١ايصش ١ايدٚيَٓٚ WHO ١ٝعُ ١األَِ املتشد٠
يًطفٛي( UNICEF ١ايْٛٝطٝف) ضٓ 1978 ١مبػازن 134 ١دٚي ،١تٛز بإصداز إعالٕ
(املاآتا) ،اير ٟتبَٓ ٢فٗ ّٛايسعا ١ٜايصش ١ٝاألٚي.)2(١ٝ

ادلطهب انثبَي

انقىاػذ انقبَىَية انذونية انتي تُظى احلق يف انصحة يف أوقبت انسهى
اعتُدت اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشد ٠ضٓ 1948 ١اإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْطإ،
يتطُني فُٛع َٔ ١اؿكٛم اييت جيب إٔ ٜتُتع بٗا اإلْطإ ،فطالً عٔ دٜباد ١أندت
عً ٢ايتشسز َٔ ايفكس ٚايعاشٚ ،٠مما ٜٓعهظ بطسٜكٚ ١أخس ٣عً ٢سل اإلْطإ يف ايصش١
ٚمتتع٘ بٛضا ٌ٥تطُٔ ي٘ ايتشسز َٔ املسضٜٚ ،عد ايفكس إسد ٣ايٛضا ٌ٥املؤد ١ٜإىل
املسض َٔٚ ،ثِ فإ قازب ١ايفكس إمنا ٜٓعهظ إجياباً عً ٢صش ١ايفسد ٚعاً٥ت٘ ٚأضست٘،
 َٔٚثِ فتُعا ٜسفٌ مبطت ٣ٛصشٚ ٞعالد ٞخاٍ َٔ األَساض ٚاألٚب.١٦
ٚأغازت املاد َٔ )25( ٠اإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْطإ إىل عُل االٖتُاّ ايدٚيٞ
عل اإلْطإ يف ايصشٚ ،١تٛفري املأنٌ ٚاملهإ املال ِ٥يًطهٔ ،مبا ٜطُٔ زفاٖٝت٘
ٚصشت٘ ،فٗرا اؿل عً ٢ازتباط ٚثٝل باؿل يف اؿٝاٚ ٠تعين محاٜت٘ محا ١ٜسل اإلْطإ يف
اؿٝاٚ .٠مل ٜتطسم املػسع ايدٚي ٞإىل سل اإلْطإ يف ايصش ١فشطب؛ بٌ إىل َطت ٣ٛال٥ل
( )0ينظر نص (م )2/ين اتفاقية الطفل سنة  0545التي دخمت حيز النفاة سنة .0551
( )6د .فيميااا عطي ااة أيا ا ار

الفقاار-اليش ااكخت الص ااحية ف ااي ال ااالم ال ال ااث -سمس اامة ع ااالم

الي رفة الكويت ال دد  020يايو  0556ص.051
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َٚتطٛز َٔ اـدَات ايطب١ٝ؛ ٚأزض ٢قاعدٚ ٠دي ٌٝعٌُ يًشهَٛات بطسٚز ٠إٔ تؤدٟ
إدسا٤اتٗا إىل نفاي ١املطت ٣ٛاملعاغ ٞايرٜ ٟطُٔ يإلْطإ ايصش ١مبا ًٜٝل ب٘
ٚبأضست٘(.)1
ٚأضشت املاد َٔ )6( ٠ايعٗد ايدٚي ٞاـاص باؿكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاض ،١ٝإىل أْ٘
َٔ د ٕٚتٛفري ضُاْ ١سص ٍٛاإلْطإ عً ٢قدز ناف َٔ ايسعا ١ٜايصشٚ ١ٝايعالدات
ايطسٚز ،١ٜاييت تكدَٗا ايدٚي ١إىل األفساد ضٛا ٤أنإ ذيو بصٛز ٠فاْ ١ٝأ ٚبأضعاز زَص،١ٜ
ضٓه ٕٛأَاّ اْتٗاى صسٜح ألسد اؿكٛم اؾدٜس ٠باؿُا ،١ٜيف سني تطع ٞايدٚي ١إىل ؼكٝل
نفا ١ٜاملٛاطٔ َٔ اـدَات ايصشٚ ١ٝتٛفري ايعالدات ايطسٚزٚ ١ٜايعٌُ عً ٢إْػا ٤ب١٦ٝ
ْعٝف ١صشَ ١ٝال ١ُ٥يًعٝؼ ،فإْٓا ْه ٕٛأَاّ ضُاْ ١أنٝد ٠يص ٕٛسل اإلْطإ يف
ايصش.)2(١
 َٔٚقسا ٠٤ملا دا ٤بٓص املاد َٔ )7( ٠ايعٗد ايدٚي ٞاـاص باؿكٛم املدْ١ٝ
ٚايطٝاض ١ٝضٜٓ ،1966 ١تبني َد ٣سسص املػسع ايدٚي ٞعً ٢صش ١ايبػس ،ععس
ايتعرٜب ٚأ ٟفعٌ َٔ األفعاٍ اؿاط ُ١بايهساَ ١اإلْطاْ ،١ٝفطال عٔ إٔ ايٓص يف أعالَٓ ٙع
َٔ إٔ ٜه ٕٛدطِ اإلْطإ قال يًتذازب ايطب َٔ ،١ٝد ٕٚايسضا اؿس ٚايتبصري ايٛايف،
عً ٢أضاع إ اإلْطإ ضٝد دطدٚ ،ٙبػٝاب ايسضا ٚايتبصري ْه ٕٛأَاّ اْتٗاى صسٜح
ؿل اإلْطإ يف ايصش ،١عً ٢أضاع إٔ ايتذازب ايطب ١ٝتًشل أسٝاْاً ضسزاً باؾطد ،فإ
مل ٜهٔ ساالً فكد ٜه ٕٛعً ٢ايرتاخٖٚ ،ٞرا َا ميهٔ إٔ ْطًل عً ٘ٝبأْ٘ ايطسز ايعابس

يألشَٓ.)3(١
ٚضُٔ االٖتُاّ ايدٚي ٞعل اإلْطإ يف ايصش ،١فإٕ ايعٗد ايدٚي ٞاـاص
باؿكٛم االقتصادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف ١ٝضٓ ،1966 ١قد أغازت دٜبادت٘ إىل إٔ ايبػس
( )0ينظر نص (م  )61ين االعخن ال اليي لحقوق االنسان سنة .0594
( )6اليصدر نفسو.
( - )2ةاء نص (م )3/ين ال يد الدولي الخاص بالحقوق اليدنية والسياسية سنة 0525
كيا يمي:

"ال يةوز إخضاع احد لمت ةيا وال لمي ايمة أو ال قوباة القاساية أو الخإنساانية أو الحاطاة
بالكراية وعمى وةو الخصوص ال يةوز إةراء أية تةرباة طبياة أو عميياة عماى احاد دون
رضاه الحر".
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مجٝعاً هلِ اؿكٛم ٜٚتطا ٕٚٚيف ذيو َٔ د ٕٚمتٝٝص ،مبا حيفغ إْطاْٝتِٗ ٚنساَتِٗ ٚصشت٘
عًٚ ٢فل املبادئ اييت أزضاٖا َٝجام األَِ املتشدٚ ،٠يًطع ٞإىل ضُإ اؿل يف ايصش١
ٚنفايت٘ يػسحي ١ايعُاٍ فكد أغازت املاد َ٘ٓ )7( ٠إىل ضسٚزَٓ ٠شِٗ ٚقتاً يالضرتاس١
ٚإعطا ِٖ٤إداشات أضبٛع ١ٝأ ٚغٗسٚ ،١ٜلد إٔ ذيو ضٝطِٗ يف بكا ٤اؿاي ١ايصش ١ٝهلرٙ
ايػسحي ١بصٛز ٠سطٓٚ ،١عدّ تعسضِٗ يإلدٗاد ٚايتعب  َٔٚثِ اإلصاب ١باألَساض .فُٝا
أغازت املاد َٔ )11( ٠ايعٗد ذات٘ إىل ايسعا ١ٜاـاصٚ ١املتُٝص ٠يألَٗات ايعاَالتٚ ،تٛفري
محا ١ٜهلٔ يف فرتَ ٠عكٛي ١قبٌ ايٛضع ٚبعدَٓٚ ،ٙشٗٔ اإلداشات املٓاضب ١قبٌ ايٛضع.
ٚالغو إٔ ٖرا اإلدسا ٤إمنا ٜهسع االٖتُاّ بصش ١األّ اؿاٌَ ٚاؾٓني عً ٢سد ضٛاَ ،٤ع

األنٝد عً ٢تٛفري ضُاْات ادتُاع ١ٝنايف(.)1
ٚيف ضٝام احملافع ١عً ٢ايصشٚ ١ضسٚز ٠تٛفري املطت ٣ٛاملعاغ ٞايال٥ل ٚتٛفري
اؿادٝات ايطسٚز ١ٜيإلْطإ َٔ َأنٌ ًَٚبظ ،أيصَت املاد َٔ )11( ٠ايعٗد ذات٘ ايدٍٚ
األطساف ببرٍ دٗٛدٖا ملهافش ١اؾٛع ٚايتشسز َٓ٘ٚ ،إ عً ٢ايد ٍٚفساد ٣أ ٚفتُع ١أٚ
عٔ طسٜل ايتعا ٕٚايدٚي ٞإٔ تتدر ايتدابري ايالشَٚ ١املػتًُ ١عً ٢بساَر قددًَُٛٚ ٠ض١
مبا ٜطُٔ عداي ١يف تٛشٜع املٛاد ايػرا ١ٝ٥تٛشٜعا عادال ٚيف ض ٤ٛاالستٝادات مبا ٜٓعهظ
إجياباً عً ٢صش ١اإلْطإ ،إذ َٔ د ٕٚايػرا ٤اؾٝد ٚاملهتٌُ يًعٓاصس اييت حيتادٗا
اؾطِ ،ضٓه ٕٛأَاّ دطِ ٖص ٌٜعسض ١يإلصاب ١باألَساضَ َٔٚ ،طايع ١يٓص املاد٠
( َٔ )12ذات ايعٗد ميهٔ َالسع ١تأنٝد عً ٢االٖتُاّ بايصش ،١ألٕ فش ٣ٛايٓص ٜطع
ايتصاَا عً ٢ايد ٍٚاألطساف بإٔ تعٌُ َا بٛضعٗا يٝتُتع اإلْطإ مبطتٜٛات عائَ ١ٝ
ايصش ١اؾطدٚ ١ٜايعكًٚ ،١ٝضسٚز ٠إٔ تتشٌُ ايدَ ٍٚطؤٚيٝتٗا يف إٔ تتدر َٔ ايٛضاٌ٥
ٚاـطط ٚايتدابري ،ـفض َعدالت َٛت ٢ايٛالدات ٚٚفٝات ايسضعٚ ،ايعٌُ عً ٢اؽاذ
اإلدسا٤ات ايالشَ ١اييت تطُٔ منٛاً صشٝاً يألطفاٍٚ ،دعت إىل برٍ اؾٗٛد يًٛقأَ ١ٜ

األَساض ايٛباٚ ١ٝ٥املتٛطٓ.)2(١

( )0ينظر نص (م )3/و (م )01/ين ال يد الدولي الخاص بالحقوق اليدنية والسياسية سنة
0522
( )6ينظ اار ن ااص (م )00/ون ااص (م )06/ي اان ال ي ااد ال اادولي الخ اااص ب ااالحقوق االقتص ااادية
واالةتياعية وال قافية سنة .0522
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يكد بدا دًٝاً َٔ ايعسض ايطابل ،تهفٌ ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚي ١ٝيًعٗدٜٔ
ايدٚيٝني ،باالٖتُاّ باؿل يف ايصشٚ ،١اضتهُاالً يريو فإٕ االتفاق ١ٝايدٚي ١ٝيًكطا ٤عً٢
مجٝع أغهاٍ ايتُٝٝص ايعٓصس ،ٟقد ضُت يف ثٓاٜا َتٓٗاْ ،صا عً ٢دزد َٔ ١األُٖ،١ٝ
ْ ٖٛٚص املاد )5( ٠اير ٟغدد عً ٢إٔ ٜسفٌ اإلْطإ مبطت ٣ٛال٥ل َٔ ايصش ١بعٝداً عٔ
أ ٟغهٌ َٔ أغهاٍ ايتُٝٝص ٚأل ٟضببٚ ،إ ٜتُتع األفساد باـدَات ايصش ١ٝايعاَ١
ٚايسعا ١ٜايطبٚ ١ٝايطُإ االدتُاعٚ ٞاـدَات االدتُاع.)1(١ٝ
 َٔٚقسا ٠٤يبعض ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت دا٤ت بٗا اتفاق ١ٝايكطا ٤عً ٢مجٝع
أغهاٍ ايتُٝٝص ضد املسأًْ ،)2(٠شغ نفاي ١اؿل يف ايصش ،١بايٓص عً ٢فُٛعَٔ ١
اؿكٛمَٗٓ ،ا إٔ ؼع ٢املسأ ٠مبطت ٣ٛال٥ل َٓٚاضب َٔ ايسعا ١ٜايصشٖٚ ،١ٝرا َا دا٤ت
ب٘ صٝاغ ١املاد َٔ )11( ٠االتفاق ١ٝيف أعال ،ٙفطال عٔ محا ١ٜخاص ١جيب إٔ تتُتع بٗا
املسأ ٠يتشكٝل ايسفاٖٚ ،١ٝايتػدٜد عً ٢صش ١األضسٚ ٠تٓعُٗٝا ،بٛضاط ١اإلزغادات ذات
االٖتُاّ ايصشٚ ٞايطيب عً ٢سدٍ ضٛاٚ ٤اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ايصش.١ٝ
ٚقد تػهٌ ايٓطاْ ٤طب َٔ ١ايطبك ١ايعاًَٚ ،١أْٗٔ ٜعًُٔ يف ظسٚف قد ال تتٛفس
فٗٝا غسٚط ايب ١٦ٝايصاؿ ١يًعٌُٚ ،قد ٜصاز أسٝاْاً إىل إٔ ٜطٓد هلٔ أعُاالً غاق ١تًشل
ضسزاً بايصش ،١أ ٚأْٗا ال تتٓاضب َع ايك ٠ٛاؾطُاْ ١ٝهلٔ ،يرا فكد تهفًت املادَٔ )11( ٠
االتفاق ١ٝذاتٗا باإلغاز ٠إىل اؿل يف ايٛقا ١ٜايصش َٔ ١ٝاألَساض يف أَانٔ ايعٌُ ٚتٗ١٦ٝ
ايعسٚف املٓاضب ١ي٘ ،فطالً عٔ تٛفري اؿُاٚ ١ٜاالٖتُاّ باملسأ ٠يف أثٓا ٤فرت ٠اؿٌُ
ٚايسضاعَ ،١ع ايتأنٝد عً ٢إبعادٖا عٔ تأد ١ٜاألعُاٍ ايػاقٚ ١املؤذ ١ٜاييت ال تتٓاضب
ٚتهٜٗٓٛا اؾطُاْٚ ،ٞاييت ميهٔ إٔ تؤثس عً ٢صشتٗا ٚصش ١اؾٓني(.)3

( )0ينظر نص (م )1/ين اتفاقية القضاء عمى ةييع أشكال التيييز ال نصري التي اعتيدت
ياان قباال الةي يااة ال ايااة ل ياام اليتحااد بقرارىااا رقاام  0519فااي  21تش ارين ال اااني ساانة
.0522

( )6ينظاار نااص (م )01/ياان اتفاقيااة القض ااء عمااى ةييااع أشااكال التيييااز ضااد الي ا أر التااي
اعتيدت ين قبل الةي ية ال اية ل يم اليتحد بقرارىا رقم 041/29فاي 04كاانون األول
سنة .0535
( )2ينظر نص (م)00/

ين اليصدر السابق.
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ٚملا نإ األطفاٍ ٜصٓفَ ٕٛع ايٓطا ٤بايف٦ات ايطعٝف ١عًٚ ٢فل قٛاعد ايكإْٛ
ايدٚي ٞاإلْطاْ ،ٞفأفسدت اتفاق ١ٝايطفٌ ضٓ 1989 ١يف املادَٚ )24( ٠ساعا ٠ـصٛصٝتِٗ،
َٔ ضسٚز ٠إٜال ِٖ٤االٖتُاّ فُٝا ٜتعًل باؾاْب ايصشٚ ،ٞؼُ ٌٝايد ٍٚايتصاَا باالعرتاف
عل ايطفٌ يف ايتُتع بأعًَ ٢طت ٣ٛصش ٞميهٔ بًٛغ٘ ،فطالً عٔ تٛفري َطتًصَات عالز
األَساض املطتعصٚ ،١ٝإعاد ٠ايتأٖ "ٌٝايصشَ ،ٞع نفاي ١تٛفري املطاعد ٠ايطبٚ ١ٝايسعا١ٜ
ايصش ١ٝايالشَتني يألطفاٍ مجٝعاًٚ ،زصد األَساض َٚهافشتٗا ٚٚضع اؿً ٍٛيط٤ٛ

ايتػرَ ،١ٜع نفاي ١ايسعا ١ٜايصش ١ٝيألَٗات قبٌ ايٛالدٚ ٠يف أثٓاٗ٥ا ٚبعدٖا(.)1
ٚتأنٝداً يبٓٛد ايٛثا٥ل ايدٚي ١ٝايطابك ١ايصادز ٠عٔ اجملتُع ايدٚي ،ٞفإٕ
املٓعُات اإلقً ٖٞ ١ُٝٝاألخس ،٣أفصشت يف َٛاثٝكٗا عٔ إعطا ٤اؿل يف ايصش ١سٝصاً َٔ
اٖتُاَاتٗاٚ ،تأند ذيو بٓصٛص دضاتري تًو املٓعُات َٗٓٚا َٓعُ ١االؼاد اإلفسٜك،)2(ٞ
يرا فكد تصد ٣املٝجام اإلفسٜك ٞؿكٛم اإلْطإ ،ايصادز عٔ زؤضآَ ٤عُ ١ايٛسد٠
اإلفسٜك ١ٝضٓ ،1981 ١يف فكست ٞاملاد )16( ٠إىل سل اإلْطإ يف ايصش ،١يٝؤند ضسٚز ٠إٔ
ٜتُتع األفساد بكدز ٚافٍ َٔ ايصشَ ،١ع ايتأنٝد عً ٢ضسٚز ٠اؽاذ اإلدسا٤ات ايالشَ ١يسفع
املطت ٣ٛايصش ٞيف تًو ايبًدإ ،فذا ٤ايٓص عًٚ ٢فل اآلت:ٞ
 .1يهٌ غدص اؿل يف ايتُتع بأفطٌ ساي ١صش ١ٝبدْٚ ١ٝعكً ١ٝميهٓ٘ ايٛص ٍٛإيٗٝا.
 .2تتعٗد ايد ٍٚاألطساف يف ٖرا املٝجام باؽاذ ايتدابري ايالشَ ١ؿُا ١ٜصش ١غعٛبٗا
ٚضُإ سصٛهلا عً ٢ايعٓا ١ٜايطب ١ٝيف ساي ١املسض.

ٚيف اعتكادْا ٚبعبازَٛ ٠دص ،٠إٔ ايٓص املرنٛز آْفاً مل جيد ي٘ تطبٝكاً يف بعض
تًو ايبكاع َٔ ايعامل ،إذ َا شايت األَساض تٓدس يف اؾطد اإلفسٜكًَ ،ٞشك ١أَساضاً كتًف١
َٔ د ٕٚمتٝٝص بني ف٦ات األفساد ،عً ٢إٔ ْصٝب ايٓطاٚ ٤األطفاٍ قد ٜعً ٛأسٝاْاً ،فط ًال
عٔ اختفا ٤بعض َٔ َعاٖس ايسعا ١ٜايصشٚ ،١ٝيكً ١اإلَهاْٝات ٚايتدصٝصات املاي ،١ٝإذ َا
( )0ينظر نص (م )69/ين اتفاقية حقوق الطفل التي اعتيدت ين قبل الةي ية ال اية ل يام
اليتحد بقرارىا رقم  61/99في  61تشرين ال اني سنة .0545

( )6تم إنشاء الينظية بيوةا اتفاق أديس أبابا سنة  0522وقد سييت وقتيا بينظية
الوحد االفريقية لكن يا لبث أن تيير اسييا إلى ينظية االتحاد االفريقي سنة . 6110
 ينظ اار د .عب ااد او عم ااي عب ااو الينظي ااات الدولي ااة-األحك ااام ال اي ااة واى اام الينظيااااتال اليية واالقمييية واليتخصصة -ط 0يطب ة ةاي ة دىوك  6101ص.229
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شايت بعطاً َٔ تًو ايد ٍٚتعٝؼ يف فكس َطبل ،عً ٢اْ٘ البد َٔ ايتٓ ٜ٘ٛنريو إىل قً ١ايػرا٤
اجملٗص يألفساد فهإ ضبباً يف اْتػاز أَساض ض ٤ٛايتػر َٔٚ ،١ٜثِ َصٜدا َٔ األَساض
ٚاْتهاع بايٛاقع ايصش.ٞ
ادلطهب انثبنج

انقىاػذ انقبَىَية انذونية انتي تُظى احلق يف انصحة

اببٌ انُزاػبت ادلسهحة
عسف ايفك٘ ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْ ٞبأْ٘ "فُٛع ١ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاملهتٛب١
ٚايعسف ،١ٝاييت تٗدف إىل تٓع ِٝاؿسب ٚايعٌُ عً ٢اإلقالٍ َٔ اـطا٥س بٛضع ايكٛٝد عً٢
األطساف املػازن ١يف ايكتاٍٚ ،ػٓٝب األٖداف املدْٚ ١ٝغري املػازنني ٜٚالت اؿسب
َٚآضٗٝا ٚمحا ١ٜايطهإ املدْٝني ٚاؾسسٚ ٢املسض.)1(٢
ٚتػهٌ اتفاقٝات دٓٝف ضَٓ 1949 ١صدزاً َُٗا هلرا ايكاْٚ ٕٛدا٤ت مبذُٛع١
َٔ ايكٛاعد ذات ايعالق ١باؿل يف ايصش ،١إذ أندت سعس فسض ايتذٜٛع ضد املدْٝني عً٢
أضاع إ ذيو ٜػهٌ خطساً عً ٢صشتِٗ ،مما ٜعسضِٗ إىل اإلصاب ١باألَساض ،فطالً عٔ
َٓع إدسا ٤ايتذازب ايبٛٝيٛد ١ٝعً ٢ايطهإ املدْٝنيَ ،ع ايعٌُ اؾاد عً ٢تكد ِٜايسعا١ٜ
ايصشَٚ ١ٝتابع ١سايتِٗٚ ،سعس ايتعرٜب ٚتعُد اسداخ آالّ أ ٚأضساز بايطالَ ١ايبدْ ١ٝأٚ
بايصش ،١فطالً عٔ َٓع االعتدا ٤عً ٢األعٝإ املدْ ١ٝذات املطاع عٝا ٠ايطهإ،

نُصايف املٝاٚ ٙاملطتػفٝات ٚأَانٔ ايسعا ١ٜايصشٖٚ ،.١ٝرا َا أغازت إي ٘ٝاملاد)51( ٠
َٔ االتفاق ١ٝاألٚىل ٚاملاد َٔ ) 51( ٠االتفاق ١ٝايجاْٚ ،١ٝاملاد َٔ )131( ٠االتفاق ١ٝايجايج،١
ٚاملاد َٔ )147( ٠االتفاق ١ٝايسابعٚ ،١إ فٌُ األفعاٍ املػاز إيٗٝا يف تًو ايٓصٛص،

( )0د .أب ااو الخي اار أحي ااد عطي ااة حياي ااة الس ااكان الي اادنيين واألعي ااان اليدني ااة إب ااان الن ازع ااات
اليسا اامحة  -د ارسا ااة يقارنا ااة بالش ا اري ة االسا ااخيية ط 0دار النيضا ااة ال ربيا ااة القا اااىر
 0554ص.09
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تستب املطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝعل ايدٚي ١صاسب ١ايفعٌ ايدٚي ٞغري املػسٚع ،بٓٛعٗٝا املدْ١ٝ

ٚاؾٓا ١ٝ٥ايفسد ١ٜيألفساد(.)1
ٚبايسدٛع إىل تًو ايٓصٛص َٚعآٜتٗا ٜتشدد ٖدفٗا يف محا ١ٜاإلْطإ ٚاؿفاظ
عً ٢سٝات٘ إبإ ايٓصاعات املطًشٚ ،١ال ميهٔ ذيو إال بتٛفري األدٛا ٤املٓاضبٚ ١ايسعا١ٜ
ايصش ١ٝايهاف ١ٝاييت متهٓ٘ َٔ إٔ ٜعٝؼ بني أفساد فتُع٘ٚ ،حيافغ سعس ايتعرٜب عً٢
ايطالَ ١اؾطدٚ ١ٜايتهاٌَ اؾطد ٟيألعطا ٤ايبػسٚ ،١ٜايتذازب ايطب ١ٝايبٛٝيٛد١ٝ

ٚايعًُ ١ٝاألخس ٣يف بعض دٛاْبٗا تًشل ضسزاً بصش ١اإلْطإ فكد سعست اتفاقٝات دٓٝف
إدساٖ٤ا أ ٚإٔ ٜه ٕٛاإلْطإ قال هلا.
ٚمل تػفٌ اتفاقٝات دٓٝف تٛفري اؿُا ١ٜايصش ١ٝيألضس َٔ ٣زعاٜا دٚي ١ايعد ،ٚإذ
تطُٓت االتفاق ١ٝايجايج ١يف ْصٛصٗا ايكاَْ ١ْٝٛا ٜٛدب تٛفري ايسعا ١ٜايصش ١ٝهلِٚ ،إ

تتهفٌ ايدٚي ١اؿادص ٠بتٛفري ايسعا ١ٜايطبَٚ ١ٝطتًصَاتِٗ ايطسٚزٚ ،)2(١ٜايػرا ٤املٓاضب
َٔ ْاس ١ٝايهِ ٚايٓٛع اييت متهٔ األضري َٔ احملافع ١عً ٢صشتَ٘ ،ع تٛفري املٝاٙ

ايصاؿ ١يًػسب ٚاالٖتُاّ بايٓعاف ١بتدصٝص أٚقات يالضتشُاّ ٚغطٌ املالبظ(َ ،)3ع
ؽصٝص األَهٓ ١املال ١ُ٥اييت تتٛفس فٗٝا ايتٗ ،١ٜٛفطالً عٔ إجياد عٝادات أَ ٚػايف
متهٔ األضري تًك ٢ايعالدات ايطسٚزَٚ ،١ٜعاؾت٘ َٔ األَساض أ ٚاألٚب ١٦اييت ٜه ٕٛقد
أُصٝب بٗا يف أثٓا ٤فرت ٠اؿسبٜٚ ،كع االيتصاّ عً ٢ايدٚي ١اؿادص ٠نريو بإدسا ٤فشٛصات
دٚز ١ٜعً ٢االضسٜٚ ،٣فطٌ إٔ ٜه ٕٛاألطبا ٤ايرٜ ٜٔػسف ٕٛعً ٢األضس َٔ ٣ايدٚي ١اييت

ٜٓتُ ٕٛإيٗٝا(.)4
ٚيف إطاز اؿُا ١ٜايصشٚ ١ٝايطب ،١ٝغددت اتفاق ١ٝدٓٝف ايسابع ١ضٓ 1949١عً٢
ضسٚز ٠إبعاد املدْٝني قدز اإلَهإ عٔ ضاسات ايكتاٍ ،بإْػآَ ٤اطل َأَ ١ْٛؼت ٣ٛعً٢

( )0ينظ اار (م )11/ي اان اتفاقي ااة ةني ااس األول ااى  0595ون ااص (م )10/ي اان اتفاقي ااة ةني ااس
ال انية  0595وناص (م )021/يان اتفاقياة ةنياس ال ال اة  0595وناص (م )093/يان
اتفاقية ةنيس الراب ة سنة .0595

( )6ينظر نص (م )01/ين اتفاقية ةنيس ال ال ة سنة .0595
( )2ينظر نص (م )65/ين اتفاقية ةنيس ال ال ة.
( )9ينظر نص (م )20/ين االتفاقية ةاتيا.
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املطتػفٝات ٚايعٝادات ايطبَ ،)1(١ٝع ضسٚز ٠ايٓكٌ ايطسٜع يًُصابني ٚاؾسسٚ ٢املسض،٢
إىل املسانص اؿ ١ٝيتًك ِٗٝايعالز املٓاضب ،اير ٟحيفغ صشتِٗ ٚجيٓبِٗ املطاعفات
املسض.١ٝ
ٚعً ٢أضاع إٔ ايكاْ ٕٛاملطبل يف أثٓا ٤ايٓصاعات املطًش ١بػكٗٝا ايدٚيٚ ١ٝغري
ذات ايطابع ايدٚيٚ ،ٞضُٔ إطاز تأنٝد اؿل يف ايصش ،١فإٕ قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اإلْطاْ ،ٞأغازت إىل إٔ اؾسسٚ ٢املسضٚ ٢ايعذصٚ ٠اؿٛاٌَ جيب إٔ ٜهْٛٛا َٛضع
محا ١ٜخاص ،١إلبعادِٖ عٔ كاطس اؿسب ٚتداعٝاتٗا ٚاؿفاظ عً ٢صشتِٗ ،بٌ تًصّ دٚي١
االستالٍ بإٔ تعٌُ َع ايطًطات ايٛطٓ ١ٝبتأٖ ٌٝاملطتػفٝاتٚ ،اؽاذ ايتدابري ايصش١ٝ

ايالشَ ١ملٛاصً ١تكد ِٜخدَاتٗا يًُسض.)2(٢
ٚخصت اتفاقٝات دٓٝف ضٓٚ 1949 ١ايربٚتٛنٛيني املًشكني بٗا ضٓ1977 ١
بعض ايف٦ات اييت ٜطًل عًٗٝا بايف٦ات ايطعٝفَ ،١جٌ ايٓطاٚ ٤األطفاٍ باؿُا ١ٜايصش،١ٝ
ٚدا٤ت املٛاد ايكاْ ١ْٝٛيف االتفاق ١ٝايسابع ،١يتؤند سادتِٗ يسعا ١ٜصشٚ ١ٝعٓا ١ٜطب١ٝ
ضسٚزٜتنيٚ ،إ ته ٕٛايٓطا َٔ ٤اؿٛاٌَ ٚايعذصَٛ ٠ضع زعا ١ٜصشٜٚ ،١ٝطس ٟااليتصاّ
عً ٢ايد ٍٚبطسٚز ٠إضفاَ ٤صٜد َٔ اؿس ١ٜعًَ ٢سٚز املسنبات اييت تٓكٌ األد١ٜٚ
ٚاملطتًصَات ايصش ١ٝاألخس ،٣اـاص ١بايٓطاٚ ٤األطفاٍ ٚبايطسع ١املُهٓ ١سفاظا عً٢
ايصش.)3(١
ٜٚػري ايربٚتٛن ٍٛاإلضايف األ (AP1( ٍٚالتفاقٝات دٓٝف يف املاد )52( ٠إىل
ضسٚز ٠إبعاد األعٝإ املدْ ١ٝعٔ ْريإ األضًشٚ ١ػٓٝبٗا ٜٚالت اؿسب ٚأال تهٖ ٕٛدف ًا
َباغساً يًُكاتًنيٚ ،مما الغو ف ٘ٝإٔ ٖر ٙاألعٝإ هلا عالق ١بصش ١اإلْطإٖٞٚ ،
املطتػفٝات ٚأَهٓ ١ايسعا ١ٜايصش ،١ٝفطالً عٔ َصاْع األدَٚ ١ٜٚراخسٖا ٚقطات ايطاق١
ايهٗسباٚ ١ٝ٥قطات ؼً ١ٝاملٝاٚ ،ٙإ أ ١ٜخطا٥س يف تًو األعٝإ إمنا ٜؤثس عً ٢صش١
اإلْطإ ٚسك٘ يف إٔ ٜتُتع بهفا ٠٤صشٚ ١ٝزعا ١ٜطبٚ ١ٝأدَ ١ٜٚتٛفس ٠زخٝص ١األمثإ(.)4

( )0ينظر نص (م )09/ين اتفاقية ةنيس الراب ة سنة .0595
( )6ينظر نص (م )02/و (م )12/ين االتفاقية ةاتيا .
( )2ينظر نص (م )62/ين اتفاقية ةنيس الراب ة سنة .0595
( )9ينظر نص (م )16/ين البرتوكول االضافي األول التفاقيات ةنيس سنة .0533
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 َٔٚشا ١ٜٚأخس ٣فإْٓا لد إٔ اضتدداّ ضالح ايتذٜٛع ٚفسض اؿصازات
االقتصاد ١ٜعً ٢ايدٜ ،ٍٚعد أسد األضباب اييت أدت إىل تدٖٛز ايٛضع ايصشَٗٓٚ ٞا
اؿصاز االقتصاد ٟاير ٟفسض عً ٢ايعسام ضٓٚ ،1991 ١اضتُس عدداً َٔ ايطٓني ٚناْت
آثاز ٙايطًبٚ ١ٝاضشٚ ،١مل ٜكتصس اؿصاز عًَٓ ٢ع ايػرا٤؛ بٌ مشٌ ايدٚاٚ ٤إ ناْت
بعض ايتكازٜس تػري إىل اضتجٓا ٤ايػراٚ ٤ايدٚاٚ ،٤نػف ٚاقع اؿاٍ اير ٟعاغ٘ ايعساقٕٛٝ
إبإ تًو ايفرت ٠عٔ َعاْاٚ ٠اضش ١يف املطتٜٛني املعاغٚ ٞايصشٚ ٞنإ يألطفاٍ ٚايٓطا٤
ايٓصٝب األنرب َٔ األَساض ٚايتدٖٛز ايصش.ٞ
يكد اضتددَت قٛات االستالٍ األلً– ٛأَسٜه ٞضٓ 2113 ١أضًش ١كتًف ١أؿكت
األذٚ ٣ايطسز عٝاٚ ٠صش ١األفساد املدْٝني يف ايعسامٖ َٔٚ ،ر ٙاألضًش ١ايٛٝزاّْٛٝ
املٓطب ٚايكٓابٌ ايعٓكٛدٚ )1(١ٜمتت َٗامج ١عدٜد َٔ املطتػفٝات ٚاملسانص ايصش ١ٝيف
عدد َٔ املدٕ ايعساق.١ٝ
ادلبحج انثبَي
اَتهبكبت احلق يف انصحة
ٜه ٕٛاؿل يف ايصش ١عسض ً١يالْتٗاى دسا ٤عدد َٔ األفعاٍ اييت ٜكدّ عًٗٝا
األفساد ضٛا ٤يف أٚقات ايطًِ أ ٚإبإ اؿسٚبَٗٓٚ ،ا َا ًٜشل ايب َٔ ١٦ٝتًٛخ بآثازٙ
ايطًب ١ٝعً ٢صش ١اإلْطإٚ ،ايتعرٜب اير ٟميازض٘ ايبعض اػا ٙايطشاٜا ضٛا ٤أناْٛا َٔ
املدْٝني أ ٚايعطهسٜني ،ميهٔ إٔ ًٜك ٢بعالي٘ ايطًب ١ٝعً ٢صش ١ايطش ،١ٝمما ٜٓتر عٓ٘
عدٜداً َٔ األَساض ٚاآلالّ اؾطد ،١ٜفطالً عٔ آثاز َعٓ ١ٜٛتالشّ ايفسد َد ٠ط ١ًٜٛقد ال
متش ٢آثاز ٙبطٗٛي.١

( )0تيطي القنبمة ال نقودية عند انفةارىا يساحة واس ة اكبر ين كيمويتر يربع وتتضاين كال
قبم ااة قناب اال اص ااير وان األطف ااال ك ااانوا األك اار إص ااابة بش ااظاياىا ال ااةين ية ااةبيم بريقي ااا

ويظنوني ااا أل اب ااا وتمح ااق أضا ا ار ار باأل ارض ااي الزراعي ااة يي ااا ت ااؤدي إل ااى تمو ي ااا وي اان اام
األضرار باالنسان.
أحيد الحاج القنابل ال نقودية – األبرياء يدف ون الا ين – يةماة السياساية الدولياة ال ادد
 022أكتوبر  6112ص.012
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ٖٓ َٔٚا ضٓكطِ ٖرا املبشح إىل َطًبني ْتٓا ٍٚيف املطًب األ ٍٚايتًٛخ ايبٞ٦ٝ
فُٝا خُصص املطًب ايجاْ ٞؾسمي ١ايتعرٜب.
ادلطهب األول

انتهىث انبيئي
تعسف ايب Environment ١٦ٝبأْٗا اهلٛاٚ ٤املاٚ ٤األزض ٚأْٗا ايٛضط اهلٛاٞ٥
ايرٜ ٟهُٔ يف ايطبٝعَٚ ١ا خًف٘ اإلْطإ فٛم أ ٚؼت األزض(ٚ .)1تته ٕٛايب َٔ ١٦ٝعٓاصس
طبٝعٚ ١أخس ٣صٓاع ١ٝأٚددٖا اإلْطإ بفعً٘ ،فايعٓاصس ايطبٝع ٖٞ ١ٝاملاٚ ٤اهلٛا٤
ٚايرتب ،١أَا ايعٓاصس ايصٓاع ١ٝفَٗ ٞا قاّ اإلْطإ بإْػا ٖٞٚ ،٘٥بريو احملٝط ايرٟ
ْعٝؼ فٚ ،٘ٝقد تعسض ٖرا احملٝط إىل عدد َٔ االْتٗانات يفرتات شَٓ ١ٝكتًف ،١عرب
سسٚب َتهسز ٠يف ٖر ٙايبكع َٔ ١ايعامل أ ٚتًو ،فذا٤ت آثازٖا املدَس ٠فأصابت اإلْطإ يف
سٝات٘ أ ٚيف صشت٘.
أَا ايتًٛخ  Pollutionفَٗٛ ٛاد َٛدٛد ٠يف ايطبٝع ،١اييت فٗٝا األذ ٣قتُالً،
أ ٚتًو اييت تتداخٌ َع اضتعُاٍ اإلْطإ يب٦ٝت٘ ٖٞٚ ،عً ٢ثالث ١أْٛاع  ٖٞٚتًٛخ املٝاٙ

ٚتًٛخ ايرتبٚ ١تًٛخ اهلٛا.)2(٤
ٚال دداٍ يف إٔ اؿسب ٚعً ٢ايدٚاّ ناْت إسد ٣املصادز ايسٝ٥ط ١يتًٛخ ايب١٦ٝ
ايطبٝع ١ٝبعٓاصسٖا ايجالث ،١مما اؿل ايطسز بايطهإ املدْٝني ،فف ٞاؿسب ايعامل ١ٝايجاْ١ٝ
اييت اَتدت َٓر ضٓٚ 1939 ١يػا ١ٜضٓ 1945 ١تعسضت ايب ١٦ٝإىل مجً َٔ ١االْتٗانات ،اييت
تػهٌ اعتدا ٤عً ٢اؿل يف ايصش ،١الضتدداّ ايكٛات املتشازب ١أضًش ١ذات آثاز تدَري١ٜ
ط ١ًٜٛاملد ،٣ناألضًش ١ايٓٚ ١ٜٚٛاألضًش ١ايهُٝٝاٚ ١ٜٚاألضًش ١ايباٜٛيٛد ١ٝاييت تطبب

اآلالّ اييت ال َطٛغ هلا ،مما سسَت قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاضتدداَٗا(ٚ ،)3إ قطُاً َٔ ٖرٙ
(1( Gurzon ,L.B. ; Dictionary of law ,sixth edition, England, 2002, p.
155
(2( Tver,David F.; Dictionary of Dangerous Pollution, Ecology, and
Ecology, and Environment, industrial Inc. zoo. Madison Avenue.
New York, P. 253
( )2ينظر نص (م )62 /ين اتفاقية الىاي الخاصاة بقاوانين وأعاراس الحارا البرياة سانة
.0513
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األضًش ١أصابت ايب ١٦ٝفأثست يف صش ١اإلْطإ باضتٓػاق٘ اهلٛا ٤ايطاّ اير ٟأصاب٘
ايتًٛخ.
ٚناْت ايٝابإ َطسساً ٚغاٖداً سٝاً عً ٢اضتدداّ ايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه١ٝ
يًطالح ايٓ ،ٟٚٛإذ أيكت قٓابًٗا عًَ ٢دٜٓيت ٖريٚغُٝا ْٚاناشان ٞايٝاباْٝتني ضٓ،1945 ١
ٚناْت ايٓتٝذ ١اآلالف َٔ اؾسسٚ ٢املصابنيٚ ،أؿل تفذري ايكٓبًتني أخطازاً ممٝت ١أثست
عً ٢صش ١اإلْطإ ،فطالً عٔ اإلصابات ايبايػ ١باإلغعاعات اييت خًفت ٚزاٖ٤ا دٝالً َٔ
املػٖٛني.
ٚأيكت قٛات ايتشايف األلً – ٛأَسٜه ٞضٓ 1991 ١عً ٢ايعسام اآلالف َٔ ايكٓابٌ
اييت ؼت ٟٛعً ٢ايٛٝزاْ ّٛٝاملٓطب ،فأؿكت أضسازاً بػع ١ؼًُٗا ايطهإ املدْ،ٕٛٝ
ٚناْت ذات تأثري عً ٢ايصش ١ايعاَ ١يإلْطإْٚ ،ػست عدٜداً َٔ األَساض اييت مل تهٔ
َعسٚف ١قبٌ بد ٤اؿسبٚ ،بريو ته ٕٛايٛالٜات املتشد ٠األَسٜه ١ٝقد اْتٗهت عدٜداً َٔ
ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛاييت تدع ٛإىل اسرتاّ سكٛم اإلْطإ َٗٓٚا عًٚ ٢د٘ اـصٛص اؿل يف
ايصش.١
ٚأطًكت قٛات االستالٍ األلً -ٛأَسٜه ٞضٓ 2113 ١أنجس َٔ ًَ ٕٛٝقرٜفَٔ ١
أضًش ١ايٛٝزاْ ّٛٝاملٓطب ٚاألضًش ١احملسَ ١دٚيٝا ذات ايتأثري املباغس عً ٢ايصش ، ١مما
تطبب يف اْتػاز عدٜد َٔ األَساض بني ايطهإ املدْٝنيٚ ،أندت ايعدٜد َٔ ايدزاضات عً٢
املداطس اييت أصابت َصادز املٝا ٙدسا ٤تطسب ايٛٝزاْ ّٛٝإيٗٝا ،مما أد ٣إىل أصابت

املدْٝني بأَساض ايطسطإ ٚايتػٖٛات ٚأَساض أخسٚ .)1(٣نػفت تكازٜس عٔ اضتدداّ
قٛات االستالٍ ألضًش ١أخس ٣ذات ايتأثري املباغس عً ٢ايصشٚ ١اييت تطتُس آثازٖا يصَٔ
طَٗٓٚ ،ٌٜٛا األيػاّ ٚايكٓابٌ ايعٓكٛد ،١ٜفاْتػست األَساض ٚاألٚب َٔ ١٦دسا ٤اضتدداّ
ايػصا ٠هلر ٙاألضًش.)2(١
ٚمل تطًِ املٓػآت ٚاألعٝإ املدْ ١ٝيف ايعسام ٖ ٞاألخس َٔ ٣االعتدا٤ات
ٚاالْتٗانات فكد اضتٗدفت املطتػفٝات ٚاؾطٛز ٚايدٚز ايطهٓ ،١ٝفطالً عٔ َصاْع ايٓفط
( )0د .ساايد عاشااور احيااد التمااوث البي ااي فااي الااوطن ال ربااي واق ااة وحمااول ي الةتااو ط0
القاىر 6112م

ص.916

( )6د .ي تااز فيصاال ال باسااي الت ازيااات الدولااة اليحتمااة اتةاااه البمااد اليحتاال ط 0باادون دار
نشر بيداد آةار  6113ص.292
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ٚاملصازع َٚػازٜع تصفٚ ١ٝتٛشٜع املٝاٚ ،ٙبعد َسٚز ايٛقت بدأت اآلثاز ايكاتً ١يًٛٝزاْ،ّٛٝ
سٝح ايٛالدات املػٚ ١ٖٛاألَساض ايعدٜدٚ ،٠يف ذيو اْتٗاى ؿل اإلْطإ يف ايصش.١
ٚأضِٗ اضتدداّ قٛات االستالٍ يتًو األضًش ١يف اْتػاز األَساض ٚاألٚب ،١٦فهاْت
اْعهاضاتٗا ايطًب ١ٝعً ٢ايبٚ ١٦ٝال ضُٝا صش ١األفساد بػهٌ خاص ٚايب ١٦ٝبػهٌ عاّ،
ٜٚعد ٖرا ايفعٌ اْتٗاناً يٓصٛص ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاإلْطاْٚ ٞاالتفاقٝات ايدٚيَٗٓٚ ١ٝا ْص
املاد َٔ )22( ٠ايال٥ش ١املتعًك ١بكٛاْني اؿسب ايربٚ ١ٜأعسافٗا يف الٖا ٟضٓ 1917 ١اييت
ْصت عًَ ٢ا ٜأت:ٞ
"يٝظ يًُتشازبني سل َطًل يف اختٝاز ٚضا ٌ٥إؿام ايطسز بايعد"ٚ
ادلطهب انثبَي

جزمية انتؼذيب
عسف ايفك٘ ايتعرٜب بأْ٘ تعُد إؿام األذ ٣ظطِ ايطش ،١ٝيًشص ٍٛعً٢
َعًَٛات تِٗ ايكا ِ٥بايتعرٜب ،يف تعسٜض اجملٓ ٢عً ٘ٝألفعاٍ قاض ١ٝأ ٚإمساع٘ نالّ َؤمل
حيط َٔ نساَت٘ ،يًتأثري عً ٘ٝأ ٚعً ٢غري ٙممٔ ي٘ عالق ١أ ٚقساب ١باجملٓ ٢ب٘ ،عً ٢إٔ

األمل ايٓاتر عٔ عكٛبات قاْ ١ْٝٛال ٜعد تعرٜبا(.)1
ٚتصدت اتفاق ١ٝاألَِ املتشد ٠ملٓاٖط ١ايتعرٜب ٚغري َٔ ٙضسٚب املعاًَ ١أٚ
ايعكٛب ١ايكاض ١ٝأ ٚايالإْطاْ ١ٝأ ٚاملٗ ١ٓٝضٓ ،1984 ١يف صدز َادتٗا األٚىل إىل تعسٜف
ايتعرٜب َٔ" اْ٘ أ ٟعٌُ ٜٓتر عٓ٘ أمل غدٜد أ ٚعراب غدٜد دطدٜا نإ أّ عكًٝاًًٜ ،شل
عُداً بػدص َا بكصد اؿصٖ َٔ ٍٛرا ايػدص ،أ َٔ ٚغدص ثايح عًَ ٢عًَٛات أٚ
اعرتاف ،أَ ٚعاقبت٘ عً ٢عٌُ ازتهب٘ أٜ ٚػتب٘ بأْ٘ ازتهب٘.)2( "...
ٚألٕ أعُاٍ ايتعرٜب ٚاملعاًَ ١ايكاض ١ٝاييت متظ اإلْطإ يف دطد ٙأ ٚعكً٘ ،تعد
يف ذاتٗا دسا ِ٥اْتٗاى ؿكٛم اإلْطإ َٗٓٚا سك٘ يف ايصش ،١مما دعا اجملتُع ايدٚي ٞإىل

( )0د .عباد الفتااح أيااين رب اي يخحقااة يرتكباي ةريياة الت ااةيا -د ارساة قانونيااة فاي القااانون
الةنا ي -دار الفكر الةاي ي االسكندرية  6109ص.02
( )6اعتيدت االتفاقية في  01كانون األول سنة .0549
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ايعٌُ بأقص ٢دٗد ٙيٛضع ايطُاْات ايالشَ ١يًشد َٔ ازتهاب ٖر ٙاؾسا ِ٥بدع ٠ٛايدٍٚ
األعطا ٤إىل ٚضع ايطٛابط ايالشَٚ ١ايطُاْات ايهاف.)1(١ٝ
ٚقد أغازت عدٜد َٔ ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛايدٚيٚ ١ٝاالتفاقٝات ايدٚي ١ٝيف ْصٛصٗا إىل
سعس ايتعرٜب؛ بٌ ٚػسمي٘ ٚعدت٘ اْتٗاى يهساَ ١اإلْطإ ٚصشت٘ٚ ،تصدت املادَٔ )5( ٠
اإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْطإ ؾسمي ١ايتعرٜب بايك:ٍٛ
"ال ٜعسض أ ٟإْطإ يًتعرٜب ٚال يًعكٛبات أ ٚاملعاَالت ايكاض ١ٝأ ٚايٛسػ ١ٝأٚ
اؿاط ُ١يًهساَ."١
ٚلد َٔ قسا ٠٤ايٓص يف أعال ،ٙإٔ ٚاضع ٘ٝقد فسقٛا بني ايتعرٜب ٚاملعاًَ١
ايكاض ،١ٝألٕ نٌ فعٌ إمنا ٜػهٌ دسمي ١هلا َٔ األزنإ َا ميٝصٖا عٔ غريٖا ،إال إٔ
يًذسميتني نًتُٗٝا َٔ ايتأثري عً ٢صش ١اإلْطإ ضٛا ٤ايبدْ ١ٝأّ ايعكً ،١ٝفترتى آثازٖا
عً ٢دطِ ايطش ،١ٝمما ٜه ٕٛي٘ األثس ايطًيب عً ٢عٌُ األدٗص ٠األخسٜٓ ،٣تر عٓ٘ اعتالٍ
بايصشٚ ١اإلصاب ١باألَساض ،فطالً عٔ عٌُ ايعط ٛئ ٜه ٕٛفعاال نُا نإ قبٌ فعٌ
ايتعرٜبٚ ،إ ايفعًني نًُٗٝا ايتعرٜب ٚاملعاًَ ١ايكاضٜ ١ٝػرتنإ يف إ نًُٗٝا ٜرتنإ َٔ
اآلثاز املادٚ ١ٜاملعٓ ١ٜٛعً ٢ايطشَ ،١ٝطببني ي٘ عدداً َٔ األَساضٖٓٚ ،ا ٜهُٔ َٛضع
االْتٗاى يًشل يف ايصش ١يف دسمي ١ايتعرٜب.
يكد سعس ايعٗد ايدٚي ٞيًشكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝيف إطاز االقساز باؿل يف ايصش١
ايتعرٜب ٚايعكٛبات ايكاض ،١ٝإذ ْصت املاد َ٘ٓ )7( ٠عًَ ٢ا ٜأت:ٞ
"ال جيٛش إخطاع أ ٟفسد يًتعرٜب أ ٚايعكٛب ١أَ ٚعاًَ ١قاض ١ٝأ ٚغري إْطاْ ١ٝأٚ
َٗٚ ١ٓٝعًٚ ٢د٘ اـصٛص ،فاْ٘ ال جيٛش إخطاع أ ٟفسد د ٕٚزضا ٘٥اؿس يًتذازب
ايطب ١ٝأ ٚايعًُٚ ."١ٝال ٜػرتط ف ٘ٝإٔ ٜه ٕٛاألمل غدٜداً ٚإ فسد سص ٍٛاألذْ ٣هٕٛ
أَاّ اْتٗاى يًشل ذيو إٔ مل ٜهٔ فعٌ ايتعرٜب قد اؿل ضسزاً دطدٜاً بايطش ١ٝفاْ٘ قد
اؿل ضسزًا َعٜٓٛا أْ ٚفطٝاً ،قد ٜطتُس َع ايطشٚ ١ٝقتا طٜٛال ال ٜٓدٌَ بٌ قد ٜطتُس
ط ١ًٝسٝات٘.

( )0نبياال عبااد الاارحين عبااد الناصاار ضاايانات حقااوق االنسااان وحيايتيااا وفقااا لمقااانون الاادولي
والتشريع الوطني دار اليطبوعات الةاي ية االسكندرية  6115ص .24
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أَا ايتعسٜف اير ٟأٚزدت٘ املاد )7( ٠يف فكستٗا ( َٔ )2ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايدٚيٚ (ICC) ١ٝايرٚ ٟزد ضُٔ مجً ١األفعاٍ اييت تػهٌ دسا ِ٥ضد اإلْطاْ١ٝ
فكد دا ٤ايٓص نُا ٜأت:ٞ
"تعُد اؿام أذ ٣غدٜدا أَ ٚعاْا ٠غدٜد ،٠ضٛا ٤بدْٝا أ ٚعكًٝا َٛدٛد ؼت
إغساف املتِٗ أ ٚضٝطست٘ ٚيهٔ ال ٜػٌُ ايتعرٜب أ ٟامل أَ ٚعاْآٜ ٠ذُإ فشطب عٔ
عكٛبات قاْ ١ْٝٛأٜ ٚه ٕٛدص٤ا أْ ٚتٝذ ١هلا"(.)1
ٜتطح بعد قسا ٠٤يًتعسٜف ايطابل ،اير ٟدا ٤ضُٔ ضٝام األفعاٍ اييت ٚزدت يف
ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚيٚ ،١ٝاييت دخٌ ْعاَٗا سٝص ايٓفاذ ضٓ 2112 ١إْ٘
ٜتفل َع َا مت إٜساد ،ٙضابكاًٚ ،إ األفعاٍ اييت تهتطب صف ١ايتعرٜب ٖ ٞاييت ٜهٕٛ
َصدزٖا غري قاْ ،ْٞٛأ ٟاعتداٚ ٤اقع عً ٢دطِ ايطش َٔ ١ٝاؾاْ ٞيتشكٝل غاٜات َع،١ٓٝ
ٚاملػسع قد ايبظ األفعاٍ اييت تتػهٌ َٓٗا دسمي ١ايتعرٜب يباضاً قاْْٝٛاً ٚغسعٝاً فُٝا إذا
ناْت تًو األفعاٍ تتِ يف إطاز عكٛبات قاْ ١ْٝٛأ ٚأْٗا دص َٔ ٤تًو ايعكٛبات.
ٚلد إٔ ٚاضعَ ٞد ١ْٚقٛاعد ضًٛى املٛظفني املهًفني بإْفاذ ايكٛاْني ضٓ١
 ،1979قد أدزنٛا إٔ ايتعرٜب ٜػهٌ أسد صٛز االعتدا ٤عً ٢سل اإلْطإ يف ايصش،١
فٛضعٛا ْصاً عً ٢قدز َٔ األُْٖ ٖٛٚ ،١ٝص املاد )5( ٠اير ٟأيصّ املٛظفني املهًفني
بإْفاذ ايكٛاْني بإٔ ال ٜكَٛٛا بأ ٟعٌُ َٔ أعُاٍ ايتعرٜب أ ٚغري َٔ ٙضسٚب املعاًَ ١أٚ
ايعكٛب ١ايكاض ١ٝأ ٚايالإْطاْ ١ٝاملٗٚ ،١ٓٝاْ٘ فُٝا إذا َازضٛا ايتعرٜب ال جيٛش هلِ ايترزع
بأ ١ٜأٚاَس قد صدزت إي َٔ ِٗٝدٗات عًٝا أ ٚبعسٚف اضتجٓا ١ٝ٥ناؿسب أ ٚايتٗدٜد بٗا ،أٚ
أ ١ٜساي َٔ ١ساالت ايطٛازئ.
إٕ املكصٛد بايتعرٜب عًٚ ٢فل املد ١ْٚيف أعال ٙأ ٟعٌُ ٜٓتر عٓ٘ امل أ ٚعٓا٤
غدٜدٜ ،تِ اؿاق٘ عُداً بػدص َا بفعٌ اسد املٛظفني ايعَُٝٛني ،أ ٚبتشسٜض َٓ٘
ألغساض َجٌ اؿصٖ َٔ ٍٛرا ايػدص أ َٔ ٚغدص آخس عًَ ٢عًَٛات أ ٚاعرتاف ،أٚ
َعاقبت٘ عً ٢عٌُ ازتهب٘ ،أٜ ٚػتب٘ يف اْ٘ ازتهب٘ أ ٚؽٜٛف٘ أ ٚؽٜٛف أغداص آخس،ٜٔ
ٚال ٜػٌُ ايتعرٜب األمل أ ٚايعٓا ٤ايرٜٓ ٟػأ عٔ فسد دصا٤ات أَ ٚالشَا هلا أَ ٚرتتبا
( )0دخاال النظااام األساسااي لميحكيااة الةنا يااة الدوليااة حيااز النفاااة ساانة  6116ب ااد أن اكتياال
ع اادد ال اادول اليص ااادقة عمي ااو ( )21دول ااة وةل ااك تطبيق ااا ل اانص ( م )062/ي اان النظ ااام
األساسي لميحكية.
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عًٗٝا ،يف سدٚد متاغ ٞذيو َع ايكٛاعد ايُٓٛذد ١ٝايدْٝا ملعاًَ ١ايطذٓا)1(٤؛ بٌ أغازت
املد ١ْٚاآلْف ١ايرنس يف املاد )6( ٠إىل ضسٚز ٠إٔ ٜطٗس املٛظف ٕٛاملهًف ٕٛبإْفاذ ايكٛاْني،
عً ٢اؿُا ١ٜايعاَ ١يصش ١األغداص احملتذص ٜٔيف عٗدتِٗٚ ،عً ِٗٝبٛدٗ٘ خاص اؽاذ
ايتدابري ايفٛز ١ٜيتٛفري ايعٓا ١ٜهلِ نًُا يصّ األَس(.)2
ٚيف أثٓا ٤االستالٍ األلً – ٛأَسٜه ٞيًعسام ضَٓٛ 2113 ١زضت أغهاٍ َٔ
صٓٛف ايتعرٜب يًُعتكًني املدْٝنيَٚ ،ا سدخ يف ضذٔ أب ٛغسٜب إال دي ٌٝعً ٢ذيوٚ ،نإ
جملٌُ تًو األفعاٍ أثس ضًيب عً ٢صش ١األفساد املعتكًني ٚغهًت اْتٗاناً ؿل اإلْطإ يف
ايصشٚ .١لد إٔ تًو اإلعالْات ايصادز ٠عٔ اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشد ،٠أ ٚاالتفاقٝات
األخس ٣املػاز إيٗٝاَ ،ا ناْت يته ٕٛقٛز ؿٛازات َٓٚاقػات أخرت ٚقتا ط ،ٌٜٛيٛال
االٖتُاّ بصش ١اإلْطإ ٚمحاٖ ١ٜرا اؿل ،بٛصف٘ أسد اؿكٛم اؾٖٛسٚ ،١ٜاْ٘ سكاً ثابتاً
ي٘ َٓر ٚالدتَ٘ ،طتُساً َع٘ إىل ْٗا ١ٜسٝات٘ٚ ،إ أ ٟاعتدا ٤عً ٘ٝإمنا ٜعسض اؾاْ ٞإىل
املطؤٚي ١ٝايدٚي ،١ٝضٛا ٤أناْت َدْ ١ٝأّ دصاٖٚ ،١ٝ٥را َا ضٓتٓاٚي٘ يف املبشح ايكادّ.
ادلبحج انثبنج
ادلسؤونية انذونية ػٍ اَتهبكبت احلق يف انصحة
ػد املطؤٚي ١ٝايٓاػ ١عٔ ايفعٌ ايطاز فاهلا يف قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚيٚ ٞال ضُٝا
يف َػسٚع املطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝضٓ 2111 ١اييت بٓٝت غسٚط املطؤٚي ١ٝايدٚيٚ ١ٝأزناْٗا،
فطالً عٔ اآلثاز اييت ترتتب اػا ٙقدخ ايطسزٚ ،ترتتب املطؤٚي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايفسد ١ٜقبٌ
َٓتٗه ٞاؿل يف ايصش ،١يرا ضٝكطِ ٖرا املبشح إىل َطًبني األ ٍٚخيصص يًُطؤٚي١ٝ
ايدٚي ١ٝاملدْ ١ٝعٔ اْتٗانات اؿل يف ايصشْٚ ،١تٓا ٍٚيف املطًب ايجاْ ٞاملطؤٚي ١ٝاؾٓا١ٝ٥
ايفسد ١ٜعٔ اْتٗانات اؿل يف ايصش.١

( )0ينظ اار ن ااص (م )1/ي اان يدون ااة قواع ااد س ااموك الي ااوظفين اليكمف ااين بةنف اااة القا اوانين لس اانة
.0535
( )6ينظر نص(م )2/ين اليدونة نفسيا.
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ادلطهب األول

ادلسؤونية انذونية ادلذَية ػٍ اَتهبكبت احلق يف انصحة
ذٖب ايفك٘ يًك ٍٛبإ املطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝبأْٗا اؾصا ٤املرتتب عً ٢كايف١
ايػدص ايدٚي ٞيتًو االيتصاَات املفسٚض ١مبٛدب قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚيَٗٓٚ ٞا املعاٖدات
ٚايعسف ٚقسازات املٓعُات ايدٚيٚ ١ٝاملبادئ ايعاَ ١يًكاْ.)1(ٕٛ
ٚمما الغو ف ٘ٝإٔ اؿسٚب تٛيد َصٜداً َٔ ايدَاز ٚايتدسٜبٚ ،قد تتعسض نجري َٔ
املسانص اييت تكدّ ايسعا ١ٜايطبٚ ١ٝايصش ١ٝإىل ايتدَري ،مما ٜؤثس عً ٢اـدَات اييت تكدّ
يألفساد املدْٝني أ ٚايعطهسٜني َٔٚ ،ثِ ظٗٛز األَساض بٓطب ١عايَ ١ٝع قً ١باملٛازد ايطب١ٝ
ٚاألدٚ ١ٜٚتعطٌ عٌُ املؤضطات ايصش ١ٝناملدتربات ٚاملصاْع ذات ايعالق ١بايصش١
ايعاَ ،١يرا تٓػأ َطؤٚي ١ٝايدٚي ١املعتد ١ٜعٔ ايفعٌ غري املػسٚع ٖٛٚ ،ايكٝاّ باهلذّٛ
ٚتدَري ٖر ٙاملسانص ٚاييت أضفت املٛاثٝل ٚاإلعالْات ايدٚي ١ٝاؿُا ١ٜهلا؛ بٌ دسّ االعتدا٤
عًٗٝا نُا يف ايكٛاعد ايكاْ ١ْٝٛالتفاقٝات دٓٝف األزبع ضٓٚ ،1949 ١ايربٚتٛنٛيني املًشكني
بٗا ضٓ.1977 ١
ٜٚعد ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝإسد ٣صٛز اْتٗانات اؿل يف ايصش ،١إذ إٔ االْتٗانات اييت
ؼصٌ يًب ،١٦ٝإمنا يف قصًتٗا ايٓٗا ٖٞ ١ٝ٥اْتٗانات ؿل اإلْطإ يف ايصشٚ ،١يهٞ
تٓٗض َطؤٚي ١ٝايدٚي ١ال بد إٔ ٜصدز عٓٗا عٌٌُ غري َػسٚع ضاز بايصش ١أ ٚايب ،١٦ٝأٚ
إٔ متتٓع عٔ ايكٝاّ بايتصاّ فسضت٘ إسد ٣قٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞيتدع ِٝايٛضع ايصش،ٞ
َٚػسٚع ١ٝايفعٌ َٔ عدَ٘ تأتَ َٔ ٞد ٣كايفت٘ يكاعد ٠قاْ ١ْٝٛدٚي.١ٝ
ٚيًفعٌ ايدٚي ٞغري املػسٚع عٓصسإ اسدُٖا َٛضٛعObjective Element ٞ
ٚعٓصس غدصٜٚ ،Subjective Element ٞكصد بايعٓصس املٛضٛع ٞايعٌُ أٚ
االَتٓاع عٔ عٌُ ٜتعازض َع ايتصاّ دٚي ٞفسضت٘ ايكٛاعد ايدٚي ١ٝاـاص ١عُا ١ٜايصش،١
فُٝا ٜكصد بايعٓصس ايػدص ٞإضٓاد ايعٌُ إىل ايدٚي ١اييت خايفت االيتصاّ ايدٚي،ٞ
ٜٚتطا ٣ٚفعٌ ايدٚي ١فُٝا إذا نإ اجيابٝاً أّ ضًبٝاً ،مما خيايف ايٓعس ١ٜايتكًٝد ١ٜاييت

( )0د .عمي إبراىيم القانون الدولي ال ام دار النيضة ال ربية القاىر  0551ص.321
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ناْت تؤند عً ٢ايتصسف ايرٜ ٟعين ايفعٌ االجياب َٔ ٞد ٕٚايطًيب ،يف سني إٔ ايفعٌ

ٜطِ ايفعًني االجيابٚ ٞايطًيب(.)1
ٚنُجاٍ عً ٢األفعاٍ اييت اْتٗهت اؿل يف ايصش ،١ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝاير ٟسدخ دسا٤
ايطًٛى ايعدٚاْ ٞيكٛات االستالٍ األلً -ٛاَسٜه ٞضٓ 2113 ١يًعسام ،ايرٜ ٟػهٌ اْتٗانا
صسحياً ؿل اإلْطإ يف ايصش َٔٚ ،١ثِ أضسازاً ؿكت ايطهإ املدْٝني .عً ٢اْ٘ البد َٔ
اإلغاز ٠إىل إٔ ؼكل ايطسز ٚسد ُٙال ميهٔ َٔ إٔ ٜستب َطؤٚي ١ٝدٚي١ٝ؛ بٌ ال بد َٔ إ
ايطسز ْاػاً عٔ فعٌ غري َػسٚع ٖٓ ٖٛٚا االستالٍٜٓٚ ،طب ٖرا ايفعٌ إىل غدص َٔ
أغداص ايكاْ ٕٛايدٚي ٖٞٚ ،ٞايٛالٜات املتشدٚ ٠بسٜطاْٝا ٚايد ٍٚاملتشايفَ ١عُٗاٚ ،نريو
عالق ١ايطببٚ ،١ٝإذا َا ؼككت املطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝفالبد َٔ آثاز هلا تتطُٔ بايدزد١
األضاع إصالح ايطسز ٖٛٚ ،سل يًدٚي ١ايطش ١ٝيف ايسد ايعٝين أ ٚايتعٜٛض .يرا فإْ٘
ٜتشتِ عً ٢د ٍٚاالستالٍ أدا ٤ايتعٜٛطات يًعسام نذرب يًطسز اير ٟأصاب٘ ندٚيَٗٓٚ ١ا
تدَري ايبٚ ،١٦ٝاألضساز اييت ؿكت صش ١األفساد ٚال ضُٝا ايٓطاٚ ٤األطفاٍ ٚنباز ايطٔٚ ،يف
ذيو تطبٝل يكٛاعد املطؤٚي ١ٝايدٚي( ١ٝاملادَ َٔ )36 ٠ػسٚع املطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝضٓ2111 ١
ايصادز عٔ ؾٓ ١ايكاْ ٕٛايدٚي.)2(ٞ
 َٔٚثِ البد َٔ االعتراز اير ٟتكدَ٘ ايدٚي ١املعتد ١ٜاييت اْتٗهت قٛاعد ايكإْٛ
ايدٚيٖٚ ٞرا َا ٜطُ ٢بايرتضٚ ٖٞٚ ،١ٝض ١ًٝإلْصاف ايدٚي ١املتطسز ٠أ ٚأفسادٖا اييت
ؿكٗا أ ٚؿكِٗ ،ضسز َادَٚ ٟعٓ ،ٟٛدسا ٤ايفعٌ غري املػسٚع دٚيٝاًٚ ،تتذطد ايرتض١ٝ
بتكد ِٜاعتراز زمس ٞأ ٚتعرب عٔ األضف أ ٚتًطٝف ٜتٓاضب َع سذِ ايطسز ٚدزدت٘.

( )0د .عمي إبراىيم اليصدر السابق ص.394

( )6تاانص (م )22/ياان يشااروع اليسااؤولية الدوليااة لساانة  6110الصااادر عاان لةنااة القااانون
الدولي عمى:
 -0عمااى الدولااة اليسااؤولة عاان ف اال لياار يشااروع دوليااا الت ازام بااالت وي

عاان الضاارر

الناتج عن ىةا الف ل في حالة عدم إصخح ىةا الضرر بالرد.
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ادلطهب انثبَي

ادلسؤونية اجلُبئية انفزدية ػٍ اَتهبكبت احلق يف انصحة
ٜػهٌ اْتٗاى اؿل يف ايصش ١إبإ ايٓصاعات املطًش ١دسمي ١دٚي ١ٝعًٚ ٢فل عدد
َٔ ايٛثا٥ل ايدٚيَٗٓٚ ١ٝا دضاتري احملانِ ايدٚي ١ٝاييت أٚددٖا اجملتُع ايدٚيَٓ ٞر اؿسب
ايعامل ١ٝايجاْٚ ١ٝيػا ١ٜإقساز ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝضٓٚ 1998 ١دخٛي٘
سٝص ايٓفاذ ضٓ.2112 ١
ٚعسف ايفك٘ اؾسمي ١ايدٚي ١ٝبأْٗا نٌ كايف ١يًكاْ ٕٛايدٚي ،ٞضٛا ٤حيعسٖا
ايكاْ ٕٛايٛطين أٜ ٚكسٖاٚ ،تكع بايفعٌ أ ٚباَتٓاع عٔ فعٌ َٔ فسد ي٘ ناٌَ اؿس ١ٜبٓا ٤عً٢

طًب ايدٚي ١أ ٚبتػذٝعٗا ٚميهٔ َطا٤يت٘ دٓاٝ٥اً(.)1
ٚمتجٌ دسا ِ٥اإلباد ٠اؾُاع ١ٝإسد ٣صٛز دسا ِ٥االعتدا ٤عً ٢ايصش ،١فٗٞ
اعتداٜ ٤صٝب اإلْطإ يف سٝات٘ ٚصشتٜ٘ٓٚ ،تٗو ٖرا ايفعٌ سكاً َكسزاً ٜتذطد عسَإ
اؾُاع ١اإلْطاْ ١ٝاملطتٗدف َٔ ١ايٓطٌ ٚايتهاثس بٛضا ٌ٥االضكاط ٚايتعكٚ ِٝمتجٌ ٖرٙ
مجٝعٗا اعتدا ٤صسحياً عً ٢صش ١اإلْطإٚ .أندت ايٛثا٥ل ايدٚي ١ٝإٔ ٖر ٙاؾسمي ١تعد َٔ
دسا ِ٥ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاييت ميهٔ إٔ تستهب يف ٚقت ايطًِ أ ٚأثٓا ٤اؿسبٚ ،ؽطع
يالختصاص املٛضٛع ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚيٚ ،١ٝبٓٝت املاد ٠ايجاْ َٔ ١ٝاتفاقَٓ ١ٝع
َٚعاقب ١دسمي ١اإلباد ٠اؾُاعٚ ١ٝاملعاقب ١عًٗٝا ضَٓ ،1948 ١فٗ ّٛاإلباد ٠اؾُاع١ٝ
بايٓص:
"إٕ اإلباد ٠اؾُاعٚ ١ٝفكا يألفعاٍ ايتاي -١ٝاملستهب ١عً ٢قصد ايتدَري ايهً ٞأٚ
اؾص ٞ٥ؾُاع ١ق ١َٝٛأ ٚأثٓ ١ٝأ ٚعٓصس ١ٜأ ٚد ،١ٜٝٓبصفتٗا ٖر:ٙ
أ -قتٌ أعطا َٔ ٤اؾُاع.١
ب -إؿام أذ ٣دطد ٟأ ٚزٚس ٞخطري بأعطا َٔ ٤اؾُاع.١
ت -إخطاع اؾُاع ،١عُدا ،يعسٚف َعٝػٜ ١ٝساد بٗا تدَريٖا املاد ٟنًٝاً أ ٚدصٝ٥اً.
خ -فسض تدابري تطتٗدف اؿًٛٝي ١د ٕٚإلاب األطفاٍ داخٌ اؾُاع.١
زْ -كٌ أطفاٍ َٔ اؾُاع ،١عٓ ،٠ٛإىل مجاع ١أخس.)1(٣
( )0د .يحي ااد يح ااي الا اادين ع ااو

د ارس ااات فا ااي القاااانون الااادولي الةنا ااا ي يةم ااة القا ااانون

واالقتصاد ال دد ال اني السنة  21يونية  0521القاىر ص.226
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ًٜٚشغ َٔ ايٓص ايطابل إٔ االعتدا ٤عً ٢اؿل يف ايصش ١با ٔ٥يف فٌُ األفعاٍ
اييت أغاز إيٗٝا ايٓصٚ ،مل ٜػفٌ ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝاإلغاز ٠إىل ٖرٙ
اؾسمي ١بٌ ٜهسز ايٓص ذات٘ يف املاد َٔ )6( ٠ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١ايدٚي.١ٝ
ٚتعد دسمي ١اإلباد ٠اؾُاع ١ٝدسمي ١دٚي ١ٝهلا ثالث ١أزنإ ،أٚهلا ايسنٔ املادٟ
ايرٜ ٟتذطد يف األفعاٍ املرنٛز ٠آْفاًٚ ،ايسنٔ املعٓ ٖٛٚ ٟٛايٓ ١ٝاملٛدٗ ١يًكٝاّ بايفعٌ
اجملسّ دٚيٝاً ٚبػهٌ َتعُد ،فطالً عٔ ايسنٔ ايدٚي ٞاملتُجٌ باْتٗاى ايكٛاعد ايكاْ١ْٝٛ
ايدٚي َٔ ١ٝغدص َٔ أغداص ايكاْ ٕٛايدٚي.ٞ
ٜٚتذطد ايسنٔ املاد ٟؾسمي ١اإلباد ٠ؾُاع ١بايكٝاّ بأفعاٍ تػهٌ يف فُٛعٗا
اعتدا ٤عً ٢ايصش ١ايعاَ ١يألغداص َٗٓٚا االعتدا ٤عً ٢أعطا ٤اؾطد ٚعً ٢األعطا٤
األخس ٣ذات املطاع بايطالَ ١ايعكً ١ٝيًطشٚ ،١ٝاألفعاٍ ذات املسدٚد ايطًيب عً ٢ايصش١
ايعاَ ١نأعُاٍ إعاق ١ايتٓاضٌ ملٓع اإللاب بني أفساد مجاعَ ١ع َٔ ١ٓٝايطهإٚ ،فسض
ظسٚف َعاغ ١ٝصعب ١نفسض اؿصاز بأغهاي٘ ايجالث ١عً ٢املٛاد ايػراٚ ١ٝ٥األدَٓٚ ،١ٜٚع
ٚصٛهلا إىل تًو اؾُاعٚ ١يف ذيو تأثري عً ٢ايصش ١ايعاَ.١
ٚبٓٝت املاد( )7( ٠ى) َٔ ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ،١ٝاألفعاٍ اييت
تػهٌ دسا ِ٥ضد اإلْطاْ:ٖٞٚ ١ٝ
ى -األفعاٍ ايالإْطاْ ١ٝاألخس ٣ذات ايطابع املُاثٌ اييت تتطبب عُداً يف َعاْا ٠غدٜد ٠أٚ
يف أذ ٣خطري ًٜشل باؾطِ أ ٚبايصش ١ايعكً ١ٝأ ٚايبدْ.)2(١ٝ
ٚنريو ْصت ايفكس َٔ )2( ٠املاد َٔ )7( ٠ايٓعاّ أعال ٙعً ٢أْ٘ :يػسض ايفكس:)1( ٠
ٖـ -تػٌُ "اإلباد "٠تَعَُُّد فسض أسٛاٍ َعٝػ َٔ ،١ٝبٗٓٝا اؿسَإ َٔ اؿص ٍٛعً٢
ايطعاّ ٚايدٚا ،٤بكصد إٖالى دص َٔ ٤ايطهإ،
 َٔٚايٓص املرنٛز آْفاً فإٕ سسَإ األغداص َٔ ايطعاّ ٜؤد ٟإىل اعتالٍ
صشتِٗ ٚاْتػاز األَساض َٔٚ ،ثِ ٚفا ٠عدٜد َِٓٗ دسا ٤ايٓكص اؿاد يًُٛاد ايػرا١ٝ٥
ايطسٚز ١ٜإلداَ ١اؿٝاٖٚ ،٠را بايٓتٝذٜ ١ػهٌ دسمي ١ضد اإلْطاْٚ ،١ٝاييت تػهٌ اإلباد٠
فسعا َٓٗآٖٚ ،ا تتشكل دسمي ١اْتٗاى اؿل يف ايصش.١
( )0اعتياادت اتفاقيااة ينااع وي اقبااة ةرييااة االباااد الةياعيااة ياان قباال الةي يااة ال ايااة ل ياام
اليتحد سنة  0594ودخمت حيز النفاة سنة .0510
( )6ينظر نص (م )3/ين النظام األساسي لميحكية الةنا ية الدولية سنة .0554
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )91العدد ( ، )65السنة ()19

112

 َٔٚاألفعاٍ اييت تػهٌ دسا ِ٥سسب ٚذات َطاع بايصش ٖٞ ١أفعاٍ ايتػٜ٘ٛ
ايبدْٚ ٞإدسا ٤ايتذازب ايطب ،١ٝفطالً عٔ اضتدداّ ايطُ ّٛاـاْكٚ ١االغتصاب ٚايتعكِٝ
ايكطس ،ٟفطالً عٔ اضتٗداف املسانص ايطبٚ ١ٝاملطتػفٝاتٚ ،ايٓتٝذ ١يف ٖر ٙاؾسا ِ٥إشٖام
أزٚاح ايٓاع ٚإؿام األذ ٣ايػدٜد بايصش ،١فطال عٔ ايتػٖٛات ٚاإلضكاطات املبهس ٠اييت
تتعسض هلا ايٓطا ٤دسا ٤اضتدداّ األضًش ١ايطُٚ ،١ٝبسش ذيو بػهٌ دً ٞيف اضتدداّ
ضالح ايٛٝزاْ َٔ ّٛٝقٛات االستالٍ األلً -ٛأَسٜه ،ٞمما تطبب بٛفا ٠أعداد غري قً١ًٝ
َٔ األطفاٍ ،فطالً عٔ ايتػٖٛات اييت ؿكت ايٛالدات املبهسٚ ٠أدطاد ايطشاٜاٚ ،متجٌ
ٖر ٙمجٝعاً اْتٗاناً يًشل يف ايصشٚ ،١تكع يف خاْ ١دسا ِ٥اؿسب ،عًٚ ٢فل ْصٛص
اتفاقٝات دٓٝف َٗٓٚا املاد( ٠ايجايج )١املػرتن ١ضٓٚ ،1949 ١املاد َٔ )75( ٠ايربٚتٛنٍٛ
اإلضايف األ ٍٚضٓ ،1977 ١اييت سسَت ايكتٌ ٚايتعرٜب ٚايتػْٚ ،ٜ٘ٛص املادَٔ )8( ٠
ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝاييت أغازت إىل مجً َٔ ١األفعاٍ اييت تػهٌ
اْتٗاناً يًشل يف ايصشَٗٓ ،١ا دسا ِ٥ايتعرٜب ٚإؿام أذ ٣بايصش ١ايعاَٚ ١تٛدٖ ٘ٝذُات
ضد املباْ ٞاملدصص ١يألغساض ايصشٚ ١ٝاملطتػفٝات ٚغريٖا َٔ األفعاٍ اييت ضبل
اإلغاز ٠إيٗٝا بٛصفٗا دسا ِ٥سسب(.)1
ٚغايباً َا ٜه ٕٛزٝ٥ظ ايدٚيْ ٖٛ ،١فط٘ ايكا٥د ايعاّ يًكٛات املطًش ١يرا تتشكل
َطؤٚيٝت٘ عٔ األفعاٍ ايطاز ٠بايصش ،١فطال عٔ تًو األفعاٍ اييت ٜكرتفٗا َسؤٚضٖٚ ،٘ٝرا
ٜٓطبل عً ٢ايكاد ٠األَسٜهإ ضٛا ٤املدْٝني أّ ايعطهسٜني ،ايرٜ ٜٔتشًُ ٕٛاملطؤٚي١ٝ
املباغس ٠عٔ األفعاٍ اييت اْتٗهت سل املدْٝني يف ايصش ،١مما ضبب اْتػاز األَساض بني
صفٛفِٗٚ .أفساد اؾٝؼ األَسٜه ٞاير ٜٔأضُٗٛا عسَإ اإلْطإ َٔ أبطط َطتًصَات
ايعٝؼ ايطسٚزَٗٓٚ ،١ٜا املٓتذات ايصزاع ،١ٝفطال عٔ َٗامج ١األَانٔ اـطس ٠اييت اْبعجت
َٓٗا ايػاشات ٚاألغس ٠ايطاَٚ ،١إصابَ ١صاْع ؼً ١ٝاملٝاٚ ٙغبهات ايصسف ايصشٚ ،ٞيف
نٌ ذيو اْتٗاى ؿل اإلْطإ يف ايصش.١
تعد ايكٝاد ٠ايعطهسَ ١ٜطؤٚي ١عٔ ٚقٛع االْتٗانات ايصشٚ ،١ٝال ميهٔ هلا إعفا٤
ْفطٗا َٔ ٖر ٙاملطؤٚيٚ ١ٝتتشٌُ يف األسٛاٍ نًٗا أفعاٍ أٚي٦و األفساد اـاضعني هلاٖٞٚ ،

( )0ينظر نص (م )4/ين النظام األساسي لميحكية الةنا ية الدولية سنة .0554
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َطؤٚي ١عٔ أفعاهلِ(ٖٚ .)1هرا فإٕ َٔ اْتٗو قٛاعد اؿل يف ايصشٜ ١هَ ٕٛطؤٚالً عٔ أفعاي٘
مبٛدب املٛاثٝل ٚاإلعالْات ايدٚي ،١ٝضٛا ٤أنإ زٝ٥طاً أّ َسؤٚضاًَ ،دْٝاً أّ عطهسٜاً.
إ َٓتٗه ٞسكٛم اإلْطإَٗٓٚ ،ا اؿل يف ايصش ١اييت تػهٌ أفعاهلِ دساِ٥
دٚي ،١ٝالبد َٔ إٔ ٜتهفٌ ايكطا ٤ايدٚي ،ٞممجالً باحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايدٚي ١ٝبايٓطب ١يًدٍٚ
األعطا ٤يف احملهُ ١أ ٚاييت تكبٌ اختصاصٗا ،أ ٚباإلساي ١عٔ طسٜل فًظ األَٔ ،أٚ
بتشكٝل ٜتهفٌ املدع ٞايعاّ يًُشهُ ١بفتش٘ ،أ ٚبإْػا ٤احملانِ اـاص ١عً ٢غساز قهُيت
ٜٛغٛضالفٝا ايطابكٚ ١زٚاْدا ،أ ٚعٔ طسٜل احملانِ املدَّٚي ١نُشهُ ١يبٓإ ،أ ٚقد ٜتهفٌ
االختصاص اؾٓا ٞ٥ايعامل ٞباالقتصاص َِٓٗٚ ،ال تطكط اؾسا ِ٥ايدٚيَٗٓٚ ١ٝا دساِ٥
االعتدا ٤عً ٢ايصش ١بايتكادّ َُٗا َس ايصَٔ ،فطالً عٔ إٔ املتطببني بٗر ٙاؾسا ِ٥ال
ٜطتطٝع ٕٛايترزع باؿصاْ ١اييت ٜتُتع ٕٛبٗا َاْع ًا َٔ ايعكاب.
اخلبتـًة
بعد االْتٗاٖ َٔ ٤را ايبشح تٛصًٓا إىل فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ْدزدٗا يف
أدْا ٙعً ٢غهٌ فكستني:
أٚالً – ايٓتا٥ر:
 -1إٕ اؿل يف ايصش ١سل َكسز يإلْطإ مبٛدب ايتػسٜعات ايدٚي.١ٝ
 -2ال ميهٔ إْهاز ايدٚز ايفعاٍ اير ٟتك ّٛب٘ املٓعُات ايدٚي ١ٝيف ضب ٌٝتدعٚ ِٝضاٌ٥
احملافع ١عً ٢ايصش ،١ضٛا ٤يف االتفاقٝات أ ٚيف إضٗاَٗا بايتصد ٟيالشَات ٚاألَساض
ٚقازبتٗا يًذٛع اير ٟجيتاح بعض ايبًدإ بني آٚ ١ْٚأخس.٣
 -3تتعدد صٛز االْتٗانات يًشل يف ايصش ١بصٓاع ١األضًش ١املدتًفٚٚ ١ضا ٌ٥ايتدَري
املدتًفٚ ١اضتدداَٗا يف ايٓصاعات املطًش ،١اييت ؽًف ٚزاٖ٤ا ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝيف َٓاطل
َتعدد َٔ ٠ايعامل.
ٜ -4ػهٌ ايتعرٜب إسد ٣صٛز اْتٗانات اؿل يف ايصش ،١بٛصف٘ اعتدا ً٤عً ٢دطِ
اإلْطإ ٜٓتر عٓ٘ آالَاً ،فطال عٔ املسض ٚاعتالٍ ايصش.١

( )0د .كاييران الصالحي ةريية احتخل اليدن وتدييرىا واليسؤولية الدولية يةمة الحقوق
ةاي ة البحرين اليةمد ال اني ال دد ال اني  6119ص.064
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 -5تستب االعتدا٤ات اييت تكع عً ٢اؿل يف ايصشَ ١طؤٚي َٔ ١ٝقاّ بايفعٌ غري املػسٚع،
ٚإ َٓاط املطؤٚي ١ٝإمنا ٖ ٛايطسز ،فشٝجُا ٚدد ايطسز ٚددت املطؤٚي ،١ٝاييت البد
َٔ إٔ تٓتر آثازاً َٗٓٚا إصالح ايطسز ٚايتعٜٛض بػهً ٘ٝاملادٚ ٟاملعٓ ،ٟٛفطال
عٔ ايرتض.١ٝ
ثاْٝاً – ايتٛصٝات:
ٜ -1كع عً ٢عاتل اجملتُع ايدٚيٚ ٞالضُٝا املٓعُات ايدٚي ١ٝبأغهاهلا املدتًف ،١االٖتُاّ
ايفعاٍ بصش ١األفساد ،يف ايتػسٜعات ايصش ١ٝأ ٚبٛاضط ١املساقب ١املطتُس ٠يًٛاقع
ايصشٚ ٞال ضُٝا يف ايبًدإ ايفكري ٠اييت تعاَْ َٔ ٞػانٌ يف ٖرا اؾاْب.
ٜ -2تٛدب عً ٢ايد ٍٚفتُع ١إٔ تعٌُ عً ٢ايتكًَ َٔ ٌٝصادز ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝعً٢
أضاع إٔ ايتًٛخ ٖ ٛاسد املصادز اييت تؤد ٟإىل اْتٗاى اؿل يف ايصش.١
 -3دع ٠ٛاملٓعُات ايدٚيٚ ١ٝال ضُٝا املتدصصَٗٓ ١ا يف عكد املؤمتسات ذات املطاع
بصش ١اإلْطإٚ ،ايعٌُ عًْ ٢كٌ املعًَٛات اؿدٜج ١ذات ايعالق ١باؾاْب ايصش ٞإىل
ايبًدإ األقٌ تطٛزاً.
 -4تػدٜد ايعكٛبات عً ٢ايكاُ٥ني بايتعرٜب يًشد َٔ إسد ٣صٛز اْتٗاى اؿل يف ايصش.١
ادلصــبدر
أٚال :بايًػ ١ايعسب١ٝ
أ :ايهتب
 -1د .أب ٛاـري أمحد عط ، ١ٝمحا ١ٜايطهإ املدْٝني ٚاألعٝإ املدْ ١ٝإبإ ايٓصاعات
املطًش - ١دزاضَ ١كازْ ١بايػسٜع ١اإلضالَ ،١ٝط ،1داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس،٠
.1998
 -2د .أمحد غٛق ٞأب ٛخط ،٠ٛايكاْ ٕٛاؾٓاٚ ٞ٥ايطب اؿدٜح ،املطبع ١ايعسب ١ٝاؿدٜج،١
ايكاٖس1986. ،٠
 -3د .ضٝد عاغٛز أمحد ،ايتًٛخ ايب ٞ٦ٝيف ايٛطٔ ايعسبٚ ،ٞاقعٚ ١سًَ ٍٛعاؾت٘ ،ط،1
ايكاٖس2116. ،٠
 -4د .عبد ايفتاح أَني زبعَ ،ٞالسكَ ١ستهيب دسمي ١ايتعرٜب -دزاض ١قاْ ١ْٝٛيف ايكإْٛ
اؾٓا -ٞ٥داز ايفهس اؾاَع ،ٞاالضهٓدز2114. ،١ٜ
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 -5د .عبد اهلل عً ٞعب ،ٛاملٓعُات ايدٚي -١ٝاالسهاّ ايعاَٚ ١اِٖ املٓعُات ايعامل١ٝ
ٚاالقًٚ ١ُٝٝاملتدصص ،-١طَ ،1طبع ١داَع ١دٖٛى2111. ،
 -6د .عفاف سطني صبش ،ٞايرتب ١ٝايػراٚ ١ٝ٥ايصش ،١ٝفُٛع ١ايٓ ٌٝايعسب ،١ٝايكاٖس،٠
2113.
 -7د .عً ٞإبساٖ ،ِٝايكاْ ٕٛايدٚي ٞايعاّ ،ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس1995. ،٠
 -8دَ .عتص فٝصٌ ايعباض ،ٞايتصاَات ايدٚي ١احملتً ١اػا ٙايبًد احملتٌ ،ط ،1بد ٕٚداز
ْػس ،بػداد ،آذاز2117. ،
ْ -9ب ٌٝعبد ايسمحٔ عبد ايٓاصس ،ضُاْات سكٛم اإلْطإ ٚمحاٜتٗا ٚفكا يًكاْ ٕٛايدٚيٞ
ٚايتػسٜع ايٛطين ،داز املطبٛعات اؾاَع ،١ٝاالضهٓدز.2119 ،١ٜ
ب  :ايبشٛخ
 -1أمحد اؿاز ،ايكٓابٌ ايعٓكٛد -١ٜاالبسٜاٜ ٤دفع ٕٛايجُٔ ،فً ١ايطٝاض ١ايدٚي ،١ٝايعدد
 ،166أٚنتٛبس. 2116
 -2د .فًٝٝب عط ،١ٝأَساض ايفكس-املػهالت ايصش ١ٝيف ايعامل ايجايح -ضًطً ١عامل
املعسف ،١ايهٜٛت ،ايعدد َ ،161ا.1992 ٜٛ
 -2د .ناَريإ ايصاؿ ،ٞدسمي ١استالٍ املدٕ ٚتدَريٖا ٚاملطؤٚي ١ٝايدٚي ،١ٝفً١
اؿكٛم ،داَع ١ايبشس ،ٜٔاجملًد ايجاْ ،ٞايعدد ايجاْ.2114 ،ٞ
 -4د .قُد ق ٞايد ٜٔعٛض ،دزاضات يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥فً ١ايكإْٛ
ٚاالقتصاد ،ايعدد ايجاْ ،ٞايطٓ ،1965 ١ْٜٝٛ ،35 ١ايكاٖس.٠
ز  :ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ
 .1ايال٥ش ١املتعًك ١بكٛاْني ٚأعساف اؿسب ايرب ١ٜيف الٖا ٟضٓ.1917 ١
َٝ .2جام َٓعُ ١ايصش ١ايعامل ١ٝضٓ.1948 ١
 .3اإلعالٕ ايعامل ٞؿكٛم اإلْطإ ضٓ.1948١
 .4اتفاقَٓ ١ٝع دسمي ١اإلباد ٠اؾُاعٚ ١ٝاملعاقب ١عًٗٝا ضٓ.1948 ١
 .5اتفاق ١ٝدٓٝف ايجايج ١ضٓ.1949 ١
 .6اتفاق ١ٝدٓٝف ايسابع ١ضٓ.1949 ١
 .7االتفاق ١ٝايدٚي ١ٝيًكطا ٤عً ٢مجٝع أغهاٍ ايتُٝٝص ايعٓصس ٟضٓ.1965 ١
 .8ايعٗد ايدٚي ٞاـاص باؿكٛم املدْٚ ١ٝايطٝاض ١ٝضٓ.1966 ١
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 .9ايعٗد ايدٚي ٞاـاص باؿكٛم االقتصادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاف ١ٝضٓ.1966 ١
 .11اإلعالٕ اـاص عكٛم املعٛقني ضٓ.1975 ١
 .11ايربٚتٛن ٍٛاإلضايف األ ٍٚالتفاقٝات دٓٝف ضٓ.1977 ١
 .12اتفاق ١ٝايكطا ٤عً ٢مجٝع أغهاٍ ايتُٝٝص ضد املسأ ٠ضٓ.1979 ١
َ .13د ١ْٚقٛاعد ضًٛى املٛظفني املهًفني بإْفاذ ايكٛاْني ضٓ. 1979١
 .14اتفاق ١ٝاألَِ املتشد ٠ملٓاٖط ١ايتعرٜب ٚغري َٔ ٙضسٚب املعاًَ ١أ ٚايعكٛب١
ايكاض ١ٝأ ٚايالإْطاْ ١ٝأ ٚاملٗ ١ٓٝضٓ.1984 ١
 .15اتفاق ١ٝسكٛم ايطفٌ ضٓ.1989 ١
 .16ايٓعاّ األضاض ٞيًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ضٓ.1998 ١
َ .17ػسٚع املطؤٚي ١ٝايدٚي ١ٝضٓ 2111 ١ايصادز عٔ ؾٓ ١ايكاْ ٕٛايدٚي.ٞ
ثاْٝاً  :بايًػ ١االْهًٝص:١ٜ
1- Gurzon, L. B.; Dictionary of law, sixth edition, England,
2002
2- Tver, David F ; 2-Dictionary of Dangerous Pollution,
Ecology, and Ecology, and Environment, industrial Inc.
zoo. Madison Avenue. New York.
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