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-احلوايت الذوليت للوٌشآث الطبيت يف ظل الٌزاعاث ادلسلحت   
)*(

- 
              بالل اجلبوري د. خلف رهضاى حموذ

 أستار القاًوى الذويل العام ادلساعذ 
 / جاهعت ادلوصلكليت احلقوق    

                              ادلستخلص
١ُٗ ددًا خصٛصًا يف ظٌ ايٓصاعات تػهٌ محا١ٜ املٓػأ٠ ايطب١ٝ َٔ االَٛز امل      

َٚٔ ازبدٜس بايرنس إ  ،املطًش١ ٚقد اخر ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ ع٢ً عاتك٘ ٖرٙ امل١ُٗ
ٚذيو عٓدَا  ،فاسبُا١ٜ اَا إ تهٕٛ بػهٌ َباغس ،محا١ٜ ٖرٙ املٓػأ٠ تهٕٛ ع٢ً منطني

ٕ اسبُا١ٜ ٚقد تهٛ ،رباطب ايٓصٛص املٓػأ٠ ايطب١ٝ ٚتػذع ع٢ً محاٜتٗا بػهٌ صسٜح
غرل َباغس٠ ٚذيو عٓدَا تسد اسبُا١ٜ ضُٔ ْصٛص املٛاد اييت ذبُٞ االعٝإ ايطب١ٝ 

َٚٔ ازبدٜس بايرنس ات٘ ٚاىل داْب اسبُا١ٜ ايٛازد٠ يف اطاز ايكإْٛ ايدٚيٞ  ،بػهٌ عاّ
عًُت َٓع١ُ االَِ املتشد٠ ٖٞ االخس٣ َٚٔ خالٍ ايكسازات ايصادز٠ عٔ ازبُع١ٝ  ،االْطاْٞ
اال  ،صبًظ االَٔ ايدٚيٞ عًُت ٖٞ االخس٣ ع٢ً تٛفرل اسبُا١ٜ ايالش١َ هلرٙ املٓػأ٠ايعا١َ ٚ

اْ٘ ٚبايسغِ مما تكدّ الشايت ٖرٙ املٓػأ٠ تتعسض يًتدَرل ٚايتدسٜب ٚتطتٗدف َٔ 
نُا إ ايطٛاقِ ٚايهٛادز ايطب١ٝ ايعا١ًَ يدٜٗا تتعسض ٖٞ  ،االطساف يف ايٓصاعات املطًش١

االَس ايرٟ ٜتطًب برٍ املصٜد َٔ ازبٗٛد يتٛفرل محا١ٜ افطٌ  ،اخل االخس يًطسز ٚايكتٌ ...
 . ٠ ٚايهٛادز ايطب١ٝ ايعا١ًَ يدٜٗاهلرٙ املٓػأ

 .١ْٝإ املدعٝاال، فٝات دٓٝاتفاق، ايٓصاعات املطًش١، ١بٝاملٓػأ٠ ايطايهًُات املفتاس١ٝ: 
Abstract 
      The protection of the medical insttusions is very 

important, especially in light of armed conflicts, and 

international humanitarian law has taken upon whom this 

task, and it is worth noting that the protection of this fault 

is of two types. Frankly, protection may be indirect, when 

protection is included in the provisions of the research. 
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      that protect medical objects in general, and it is worth 

noting that, in addition to the protection contained in the 

framework of international humanitarian law, the United 

Nations Organization also worked and through decisions 

issued by the General Assembly and the isc 

      has also worked to provide the necessary protection for 

this facility, but despite the above, this facility and the staff 

working for it are still subjected to destruction and sabotage 

and are targeted by the parties in armed conflicts, and the 

medical staff and personnel working for it are also exposed 

to damage and killing ... etc. This requires more efforts to 

provide better protection for this facility and the medical 

personnel working for it. 

Key words: Medical facility, Armed conflicts, Geneva 

Conventions, Civilian objects. 

 ادلقذهـت
تػهٌ املٓػأ٠ ايطب١ٝ دص٤ًا ال ٜتذصأ َٔ االعٝإ املد١ْٝ اييت عٌُ ع٢ً محاٜتٗا      

رٚي١ ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ َٔ خالٍ مج١ً َٔ االتفاقٝات ايدٚي١ٝ، فطاًل عٔ ازبٗٛد املب
َٔ قبٌ َٓع١ُ االَِ املتشد٠ يف ٖرا ايصدد، ْٚعسًا يهجس٠ االعتدا٤ات اييت تطاٍ ٖرٙ 
املٓػأ٠ ابإ ايٓصاعات املطًش١ اخرْا ع٢ً عاتكٓا تٓاٍٚ ٖرا املٛضٛع بايبشح ٚذيو َٔ 

 .د٘ اسبُا١ٜ املكسز٠ هلرٙ املٓػأ٠خالٍ ايتطسم اىل اٚ
اال١ُٖٝ ْابع١ عٔ ا١ُٖٝ ايدٚز ٚايٛظا٥ف  ملٛضٛع ايبشح ا١ُٖٝ خاص١ ٖٚرٙا١ُٖٝ ايبشح: 

اثٓا٤ ايٓصاعات املطًش١ سٝح اْٗا تكّٛ بتكدِٜ ايسعا١ٜ  اييت تكّٛ بٗا املٓػأ٠ ايطب١ٝ
، ٚالٕ  ايٓصاعاتايصش١ٝ يًذسس٢ ٚاملسض٢ َٔ املدْٝني ٚايعطهسٜٔ املتطسزٜٔ َٔ ٖرٙ 

ٚد٘ اسبُا١ٜ املكسز٠ ٖرٙ املٓػأ٠ َعسض١ يًٗذُات ايعطهس١ٜ فإٔ اال١ُٖٝ تكتطٞ بٝإ ا
 اطاز دٗٛد َٓع١ُ االَِ هلرٙ املٓػأ٠ ضٛا٤ انإ ذيو يف اطاز ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ اّ يف

ع٢ً  ، الٕ َجٌ ٖرٙ اسبُا١ٜ ضتعٌُ ع٢ً متهني ٖرٙ املٓػأ٠ َٔ ممازض١ عًُٗااملتشد٠
 . ايٛد٘ ايصشٝح

 



 (12( ، السنة )57( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23) 

133 

 ًتطاؤالت ايتاي١ٝ : تدٚز اغهاي١ٝ ايبشح يف اجياد ادٛب١ َٓاضب١ يَػه١ً ايبشح : 

 َا املكصٛد باملٓػأ٠ ايطب١ٝ  .1
 َاٖٞ اْٛاع املٓػأ٠ ايطب١ٝ املػُٛي١ باسبُا١ٜ. .2
ٌٖ اسبُا١ٜ املكسز٠ هلرٙ املٓػأ٠ َطًك١ اّ إ ٖٓاى ساالت تفكد فٝٗا ٖرٙ املٓػأ٠  .3

 اسبُا١ٜ املكسز٠ هلا.
 ؟ايطب١ٝيدٚي١ٝ اييت ذبُٞ املٓػأ٠ َاٖٞ اٚد٘ ايكصٛز اييت تعذلٟ االتفاقٝات ا .4

 :  َٓٗذ١ٝ ايبشح

اعتُدْا يف نتاب١ ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ ايرٟ ٜعٍٛ ع٢ً ذبًٌٝ ْصٛص   
االتفاقٝات ايدٚي١ٝ اييت تٓاٚيت بايتٓعِٝ اسبُا١ٜ املكسز٠ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ، ٚذيو بكصد تكِٝٝ 

تكدِٜ بعض ٖرٙ االتفاقٝات ٚبٝإ اٚد٘ ايكصٛز اييت تعذلٜٗا ضباٚيني يف ْٗا١ٜ املطاف 
 املكذلسات اييت َٔ غأْٗا املطا١ُٖ يف زفع ْطب١ اسبُا١ٜ املكسز٠ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ. 

 :ْطام ايبشح

دٚي١ٝ اييت دا٤ت بٗا اتفاقٝات دٓٝف االزبع ٜتشدد ْطام ايبشح باسبُا١ٜ اي  
  .ٚاييت تػهٌ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ 1977ني املًشكني بٗا يعاّ ٛيهٚايدلٚت

تٓطًل فسض١ٝ ايبشح َٔ ْكط١ اضاض١ٝ َفادٖا إ املٓػأ٠ ايطب١ٝ ٚبايسغِ ايبشح : فسض١ٝ 
َٔ االٖتُاّ ايرٟ ذبع٢ ب٘ َٔ قبٌ اجملتُع ايدٚيٞ ٚخصٛصًا َٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ 
ال تصاٍ َعسض١ يًعدٜد َٔ اهلذُات ايعدٚا١ْٝ اييت َٔ غأْٗا اسبام ايعدٜد َٔ االضساز بٗا، 

ٝطٞ يف ذيو ٜعٛد اىل عدّ االيتصاّ َٔ قبٌ االطساف املتٓاشع١ بايكٛاعد ٚيعٌ ايطبب ايس٥
 ايكا١ْْٝٛ اييت تكسز اسبُا١ٜ هلرٙ املٓػأ٠ ايطب١ٝ. 

 : ٖٝه١ًٝ ايبشح

بٗدف اإلساط١ مبفسدات ٖرا ايبشح َٔ دٛاْب٘ ناف١ مت تكطُٝ٘ ع٢ً َبشجني سٝح   
اعات املطًش١( أَا املبشح ايجاْٞ تٓاٚيٓا يف املبشح االٍٚ )تعسٜف املٓػأ٠ ايطب١ٝ ٚايٓص

 . يكا١ْْٝٛ املكسز٠ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝفكد مت ربصٝص٘ يًشُا١ٜ ا
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 ادلبحث األول
 هاهيت ادلٌشؤة الطبيت والٌزاعاث ادلسلحت

مما الغو فٝ٘ إ ايٓصاعات املطًش١ ٜذلتب عًٝٗا ايعدٜد َٔ االثاز اييت تًشل   
أ٠ ايطب١ٝ دص٤ًا َٓٗا، عًٝ٘ فإٔ ٖرٙ املٓػأ٠ اضسازًا باألعٝإ املد١ْٝ ٚاييت تػهٌ املٓػ

ذبتاز اىل محا١ٜ قا١ْْٝٛ تعٌُ ع٢ً ضُإ اضتُسازٖا يف عًُٗا خالٍ تًو ايٓصاعات ٚذيو 
َٔ خالٍ َٓع اضتٗدافٗا بأٟ غهٌ َٔ االغهاٍ ، ٚملا نإ َٛضٛع اسبُا١ٜ ايدٚي١ٝ هلرٙ 

، طًش١ بصٛز٠ ًَش١صاعات املاملٓػأ٠ ٜػهٌ دٖٛس َٛضٛعٓا ٚالٕ اسبُا١ٜ تجاز يف ٚقت ايٓ
نٌ َٔ املٓػأ٠ ايطب١ٝ ٚايٓصاعات  را املبشح تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً تعسٜفازتأٜٓا يف ٖ

 املطًش١ يف َطًبني َطتكًني ٚنُا ًٜٞ :  
 املطًب األٍٚ: تعسٜف املٓػأ٠ ايطب١ٝ

  املطًب ايجاْٞ: تعسٜف  ايٓصاعات املطًش١

 ادلطلب األول
 تعريف ادلٌشؤة الطبيت  

ايبشح يف َفّٗٛ املٓػأ٠ ايطب١ٝ ٜكتطٞ َٓا ايتطسم اٚاًل اىل تعسٜف ٖرٙ إ   
 املٓػأ٠ َٚٔ ثِ االغاز٠ اىل اِٖ اْٛاعٗا ٚذيو يف فسعني َطتكًني ٚنُا ًٜٞ : 

 الفرع االول
 تعريف ادلٌشؤة الطبيت

تعد املٓػأ٠ ايطب١ٝ دص٤ ال ٜتذصأ َٔ االعٝإ املد١ْٝ عًٝ٘ فأْ٘ َٔ اال١ُٖٝ مبهإ   
ٚذيو يف فكستني َطتكًتني غاز٠ اىل تعسٜف ٖرٙ األعٝإ قبٌ تعسٜف املٓػأ٠ ايطب١ٝ، اال

 ٚنُا ًٜٞ: 
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 اٚاًل : تعسٜف االعٝإ املد١ْٝ : 

ٌٕ، ٚعني نٌ غ٤ٞ " "يػ١ًٜكصد بعني ايػ٤ٞ         ُ٘ ٚمجعٗا أعٝا ُ٘ ٚأصً ُ٘ ٚغدص ْفط
ُٙ ُٙ، ٚخٝاز ُٙ ٚغاٖد ُ٘ ٚساضس  .(1)َٔ َاٍ َٚتاع -أفطً٘  -ْفط

أٟ  ُٜكصد ب٘ خٝاز ايػ٤ٞ َٚا ٜعٛد ذات٘ يًػدص َٔ َاٍ َٓكٍٛ أٚ ممتًهات       
دصص يألغساض املد١ْٝ َٚٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ طتددّ ُٚتاييت ُتنايعكازات ٚغرلٖا نتًو 

ٚيٝظ اسبصس، املدازع، ٚازباَعات، ٚاملطانٔ، ٚاملطتػفٝات، ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ، 
 س، َٚصادز املٝاٙ، ٚغرل ذيو.ٚاملٛاصالت، ٚاملصازع، ٚاملتاد

املٓػـآت ايتـٞ ال تػـهٌ  اَا اصطالسًا فكد دس٣ تعسٜف االعٝإ املد١ْٝ  ع٢ً اْٗا     
أٖدافًا عطـهس١ٜ أٚ مبع٢ٓ أدم األٖداف اييت ال تطـِٗ بطبٝعتٗـا أٚ َٛقفٗـا أٚ غسضٗـا أٚ 

األعٝإ املطـانٔ اضـتدداَٗا َطـا١ُٖ فعايـ١ فـٞ األعُاٍ ايعطـهس١ٜ، ٚتػـٌُ تًـو 
ٚاملباْـٞ ٚدٚز ايعبـاد٠ ٚاملٓػـآت ايطبٝـ١ َـٔ َطتػـفٝات ٚدٚز اضتػـفا٤ َٚسانـص 

 .(2)صشٝـ١

، ُتعسف األعٝإ املد١ْٝ 1977َٔ ايدلٚتٛنٍٛ اإلضايف األٍٚ  (52)املاد٠ ٚٚفكًا يٓص  
١، يف بأْٗا مجٝع األعٝإ اييت ال ُتػهٌ أٖدافًا عطهس١ٜ، ٚتٓشصس األٖداف ايعطهسٜ

َُاألٖداف اييت ُت طا١ُٖ فّعاي١ يف ايعٌُ ػهٌ بطبٝعتٗا، َٚٛقعٗا، ٚغسضٗا، أٚ اضتعُاهلا، 
ايعطهسٟ، ٚاييت ٜٛفس تدَرلٖا ايهاٌَ أٚ ازبص٥ٞ أٚ االضتٝال٤ عًٝٗا، أٚ تعطًٝٗا َٝص٠ 

ألغساض عطهس١ٜ، جيب ع٢ً أطساف  تطتعٌُٚدٛد غو بإٔ عني َا ، ٚعٓد عطهس١ٜ ضبدد٠
 . (3)اض أْٗا ُتطتعٌُ يألغساض املد١ْٝايٓصاع افذل

                                                      

, 4992, 4لبشان, السجمج الثالث عذخ, ط, العخب, دار صادر, بيخوت أبؼ مشعؽر, لدان 4))
 .525ص

ألعزاء الييئات الطبية أثشاء الشداعات  د. مشترخ سعيج حسؽدة، الحساية الجولية (0)
 . 451م، ص 0245السدمحة، دار الفكخ الجامعي، اإلسكشجرية، 

تفاقيات جشيف السمحق بوا 4911ضافي لعام كؽل االمؼ البخوتؽ  50نص السادة يشعخ ( 5)
 .4919لعام 
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ت اييت ال تػهٌ اٖدافًا عطهس١ٜ حبهِ ا َٔ خالٍ َا تكدّ إ ناف١ املٓػآٚعًٝ٘ ٜتطح يٓ 
طبٝعتٗا اٚ عًُٗا اٚ َٛقعٗا ... اخل، ٚاييت تدخٌ املٓػأ٠ ايطب١ٝ َٔ ضُٓٗا تعتدل َٔ 

 قبٌٝ االعٝإ املد١ْٝ. 

 ثاًْٝا: املٓػأ٠ ايطب١ٝ : 
املتعًكــ١ بتشطـني سـاٍ ازبسسـ٢  األٚىلَــٔ اتفاقٝــ١ دٓٝــف  (35فت املاد٠ )عس      

ّ املٓػـآت ايطبٝــ١ بأْٗــا: 1949أغطـطظ  12ٚاملسضـ٢ فـٞ املٝـدإ ٚايصـادز٠ فـٞ 
صبُٛعــ١ املطتػــفٝات ٚغرلٖــا َــٔ ايٛســدات املُاثًــ١ َٚسانــص ْكــٌ ايــدّ َٚسانــص )

ــب ايٛقا٥ــٞ، ٚاملطــتٛدعات ايطبٝــ١، ٚاملدــاشٕ ايطبٝــ١ ٚايصٝديٝــ١ َٚعاٖــد ايط
 (1)(.ايٛســدات، ٚتهــٕٛ ٖــرٙ ايٛســدات ثابتــ١ أٚ َتشسنــ١، دا٥ُــ١ أٚ َؤقتــ١ هلــرٙ

املتعًــل حبُاٜــ١ ضشاٜــا ايٓصاعــات  األٍٚ اإلضايفٚقــد عــسف ايدلٚتٛنــٍٛ    
ّ فــٞ 1977ّ ٚايصــادز فــٞ عــاّ 1949 ايسابعل باتفاقٝــات دٓٝــف املطــًش١، املًشــ

ٚاألَانٔ تًو املٓػــآت )ايطبٝــ١ بأْٗــا:  األعٝإ (ـٖ)املــاد٠ ايجآَــ١ َٓــ٘ ايفكــس٠ 
طبٝـ١، أٟ  ألغساض ٚغرلٖــا َــٔ ٚســدات عطــهس١ٜ ناْـت أّ َدْٝـ١، ايتـٞ تـِ تٓعُٝٗـا 

٥ٗــِ ْٚكًٗــِ الـ٢، ٚاملسضـ٢، ٚاملٓهٛبٝــٔ فــٞ ايبشــاز ٚإدايبشـح عـٔ ازبسس
 .(2)(دٗــِالٚتػــدٝص سايتٗــِ ٚع

( َٔ 19ٚدبدز االغاز٠ اىل إ ٖرٙ ايتعازٜف مت اٜسادٖا باالضتٓاد اىل ْص املاد٠ )      
ٍٛ ( َٔ اتفاق١ٝ دٓٝف ايجا١ْٝ ، َع َالسع١ إ ايدلٚته18اتفاق١ٝ دٓٝف االٚىل ٚاملاد٠ )

 قد خال َٔ اٟ تعسٜف يًُٓػأ٠  ايطب١ٝ.  1977االضايف ايجاْٞ يعاّ 

عًٝ٘ ٚباالضتٓاد اىل َا تكدّ ميهٔ تعسٜف املٓػأ٠ ايطب١ٝ ع٢ً اْٗا )تًو املٓػأ٠       
ضٛا٤ اناْت َد١ْٝ اّ عطهس١ٜ  اييت ٜتِ ربصٝصٗا يألغساض غرل ايعطهس١ٜ ٚاييت تتُجٌ 

                                                      

اتفاقية جشيف الثانية لتحديؼ حال جخحى ومخضى وغخقى القؽات السدمحة في البحار  (4)
 . 4919آب / أغدطذ  40السؤرخة في 

د. دمحم شخيف بديؽني، مجخل في القانؽن الجولي اإلنداني، دار الفكخ، القاىخة،  (0)
 . 515م، ص4999
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صد تٛفرل ايعالز ايالشّ هلِ، ناملطتػفٝات ٚغرلٖا َٔ يف ايبشح عٔ ازبسس٢ ٚاملصابني بك
 ايٛسدات ايصش١ٝ اييت متازع ايعٌُ ذات٘(. 

 الفرع الثاًي
 اًواع ادلٌشؤة الطبيت

ٝف األٚىل املػاز إيٝٗا ضابكًا املتعًك١ بتشطني ازبسس٢ ٚاملسض٢ دَٓٔ خالٍ اتفاق١ٝ       
سن١ ٚدا١ُ٥ َٚتٓك١ً ٚضٛف ْكتصس ت ايصش١ٝ اىل ٚسدات ثابت١ ٚاَخس٣ َتشكطِ املٓػآتٓ

 باسبدٜح عٔ ايٓٛع االٍٚ : 

 : ايٛسدات ايطب١ٝ ايجابت١:اٚاًل

ٖٚـٞ تًـو املٓػـآت املدصصـ١ يتكدٜـِ اشبدَـات ايطبٝـ١ ملـد٠ شَٓٝـ١ غٝـس        
َـٔ املـاد٠  (ى)املطتػـفٝات ٚاملطـتٛدعات، ٖٚـٛ َـا تٓاٚيتـ٘ ايفكـس٠  :ضبـدد٠، َجـٌ

اشبــاص حبُاٜــ١ ضشاٜــا ايٓصاعــات املطــًش١،  اإلضايفَـٔ ايدلٚتٛنـٍٛ ايجآَـ١ 
ّ بتعبرلٖــا: 1977ٚايصــادز فــٞ ضــ١ٓ  األزبع١تفاقٝــات دٓٝــف اٚاملًشــل ب

غــساض ايطبٝــ١ دٕٚ غرلٖــا ملــد٠ أل١ يصايٛســدات ايطبٝــ١ ايدا٥ُــ١ ٖــٞ املدصــ)
 .(شَٓٝــ١ غٝــس ضبــدد٠

 : ايٛسدات ايطب١ٝ املتشسن١:ًاْٝثا

ٍٕ إىل اَخس، َجــٌ املطتػــفٝات         ٖــٞ تًــو ايٛســدات ايتــٞ تتشــسى َــٔ َــها
املٝداْٝــ١ ايتــٞ تكاّ فــٞ اشبٝــاّ ٚايٛســدات ايصػٝــس٠، ضــٛا٤ ناْــت عطــهس١ٜ أّ 

َـٔ املـاد٠ ايجآَـ١ َـٔ  (ى)يفكـس٠ ٖٚــٛ نريــو َــا تــِ ايتطـسم إيٝـ٘ فـٞ ا ،(1)َدْٝــ١
ّ املتعًـل حبُاٜـ١ ضشاٜـا ايٓصاعـات املطـًش١ 1977يعـاّ  األٍٚ اإلضايفٛنـٍٛ ايدلٚت

                                                      

إلى القانؽن الجولي اإلنداني، السعيج العخبي لحقؽق اإلندان،  عامخ الدمالي، مجخل (4)
 . 12م، ص4991تؽنذ، 
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)اشبدَـات ايطبٝـ١ ايٛقتٝـ١  بعبـاز٠: 1949تفاقٝـات دٓٝـف ايسابعـ١ اايدٚيٝـ١، ٚاملًشـل ب
  (1) .د٠ ضبـدد٠(غـساض ايطبٝـ١ دٕٚ غرلٖـا ملـيألٖـٞ اشبدَـات املهسضـ١ 

نُــا تػــٌُ املٓػــآت ايطبٝــ١ نريــو ايٓكــٌ ايطبــٞ ٚٚضــا٥ً٘، ُٜٚكصــد بايٓكــٌ       
ايطبــٞ ْكــٌ ازبسسـ٢ ٚاملسضـ٢ ٚاملٓهٛبٝـٔ فـٞ ايبشـاز ٚأفـساد اشبدَـات ايطبٝـ١، 

 . (2)بشــس، أٚ ازبــٛايطبٝــ١ ضــٛا٤ نإ ايٓكــٌ فــٞ ايبــس، أٚ اي ٚاإلَداداتٚاملعـدات، 

 ادلطلب الثاًي
 الٌزاعاث ادلسلحت هاهيت

يكد تأضظ ايكإْٛ ايدٚيٞ يٝٓعِ ايعالقات بني ايدٍٚ ٚيٝظ داخًٗا ، ٖٚٛ حيتٟٛ        
ع٢ً املبادئ ايعا١َ اييت تؤند ٖرا االدباٙ َجٌ َبدأ ضٝاد٠ ايدٚي١، َٚبدأ عدّ ايتدخٌ يف 

ٕ االيتصاَات اييت حيددٖا ايكإْٛ ايدٚيٞ َب١ٝٓ بايدزد١ غؤٕٚ ايدٚي١ ايداخ١ًٝ ، ٚباملجٌ فإ
  .األٚىل ع٢ً اسبهَٛات املعذلف بٗا ٚيٝظ ع٢ً سسنات ايتُسد

ٚيكد اٖتِ ايكإْٛ ايدٚيٞ َٓر ْػأت٘ بايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ ٚأٚدد ايهجرل َٔ        
قات ايدٚي١ٝ، ٚٚفس صبُٛع١ ايكٛاعد اييت متٓع اضتدداّ ايك٠ٛ أٚ ايتٗدٜد باضتدداَٗا يف ايعال

نبرل٠ َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعِ ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ يف ساٍ سدٚثٗا، ٚمتٓع 
االعتدا٤ ع٢ً املدْٝني ٚغرل املكاتًني ٚع٢ً ايتُٝٝص بِٝٓٗ، ٚتطُٔ ايسقاب١ ايدٚي١ٝ يف 

 (3).تطبٝل ٖرٙ ايكٛاعد
ٚغرل ايدٚي١ٝ َٔ أِٖ املٛاضٝع اييت أثازت  ٜٚعتدل َٛضٛعٞ ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ      

ف، َٔ سٝح ذبدٜد َفَٗٛٗا ٚصٛزٖا، ٚذيو ملا متجً٘ َٔ أ١ُٖٝ ع٢ً صعٝد ايكإْٛ الاشب

                                                      

 . 459د. مشترخ سعيج حسؽدة، السرجر الدابق، ص (4)
البخوتؽكؽل اإلضافي األول الستعمق بحساية ضحايا الشداعات السدمحة، السمحق باتفاقيات  (0)

يؽليو  1(، فقخة )ز(، 1ة )م، الساد4911م والرادر في عام 4919جشيف األربعة 
 .م4911

د. بؼ عيدى زايج، التسييد بيؼ الشداعات السدمحة الجولية وغيخ الجولية، اطخوحة دكتؽراه،  (5)
 . 1، ص0241جامعة دمحم خيزخ بدكخة، الجدائخ، 
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َٔ ايٓاس١ٝ ايػه١ًٝ فكط، أَا َٔ  الف ٖٛ أصالَٓ٘، ٖرا اشب اإلْطاْٞايدٚيٞ ٚخاص١ 
دٜد املفّٗٛ ٚايصٛز ايٓاس١ٝ املٛضٛع١ٝ فهٌ فكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ َتفكٕٛ ع٢ً ٖدف ذب

، عًٝ٘ ٚبكصد االساط١ مبفسدات ٖرا املطًب َٔ دٛاْب٘ ناف١ ًشد َٓٗايٖٚٛ نكاعد٠ عا١َ 
 ازتأٜٓا اىل تكطُٝ٘ ع٢ً فسعني ٚنُا ًٜٞ : 

 ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ. َفّٗٛ:  ايفسع االٍٚ 

 ايٓصاعات املطًش١ غرل ايدٚي١ٝ.  َفّٗٛ: ايفسع ايجاْٞ 

 الفرع االول
 عاث ادلسلحت الذوليتالٌزا

 ٚاألَٛزإٕ ايبشح يف َفّٗٛ ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ، ٜتطُٔ ايهجرل َٔ ايتفاصٌٝ       
اييت ذبتاز إىل حبح َطٍٛ، خصٛصًا إذا َا تطسقٓا إىل َٛقف ايفك٘ ٚايكطا٤ ايدٚيٝني َٔ 
 ٖرا املٛضٛع، ٚضٓشاٍٚ بٝإ َفّٗٛ ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ يف ض٤ٛ َا ٚزد يف

  .ٚأغهاٍ ايٓصاع املطًح ايدٚيٞ ايدٚي١ٝ االتفاقٝات
 

 أٚاًل: تعسٜف ايٓصاع املطًح ايدٚيٞ:
 ٜٛدد تعسٜف ضبدد ملصطًح ايٓصاعات املطًش١ يف االتفاقٝات ايدٚي١ٝ  النكاعد٠ عا١َ        

ٖب ، ٚيريو ذقد عسفت٘ 1977يعاّ ٚإ ناْت املاد٠ االٚىل / ايفكس٠ ايجايج١ يًدلٚتٛنٍٛ االٍٚ 
ايدٚيٞ إىل ايكٍٛ بإٔ ايٓصاع املطًح ٖٛ تدخٌ ايك٠ٛ املطًش١ يدٚي١ ضد دٚي١ أخس٣  ٘ايفك

ٚبصسف ايٓعس عُا إذا نإ ٖرا اهلذّٛ املطًح َػسٚعًا أٚ غرل َػسٚع، ع٢ً سني ذٖب 
ايبعض االَخس إىل أْ٘ ال ٜٛدد تعسٜف ضبدد دٚيًٝا يًٓصاع املطًح ٚذيو ْعسًا ألٕ ايعسٚف 

، ٚيتكِٝٝ ذيو جيب ٤ٞصاع َطًح عدٜد٠ ٚطبتًف١ بعض ايػأٚ ال تػهٌ أٟ ْ اييت قد تػهٌ
 (1)تػرل إىل َا إذا نإ اسبدخ ٜػهٌ ْصاع َطًح أّ ال. ايسدٛع إىل ٚقا٥ع اسباي١ ٚعاد٠ َا

حنٛ اضتدداّ َصطًح ايٓصاع املطًح سٝح أْ٘ أنجس  االدباٙ ٚعُاًلٚيعٌ ايسادح فكٗا       
اييت تهٕٛ فٝٗا ايدٚي١ أٚ ايدٍٚ  األسٛاٍٗا َصطًح اسبسب َجٌ ٜطتػسق ال سباالت مشٛاًل

                                                      

(1) Gary D. Solis: THE law of armed conflict: international 

humanitarian law in war, Cambridge University Press, 2010, 

P.170. 
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بٛصف ايدٚي١ زغِ  األخسفٝٗا طسفا َٔ طسيف ايٓصاع املطًح ساٍ عدّ اتصاف ايطسف 
 (1).بٛصف ايدٚي١ َطتكباًلاتصاف٘ بٛصف املٓع١ُ ايدٚي١ٝ أٚ استُاٍ اتصاف٘ 

ايتش١ًًٝٝ اييت  األدٚاتتبأٜ ٚخيتًف ايفك٘ يف تعسٜف ايٓصاع املطًح ايدٚيٞ حبطب       
أْ٘ ميهٔ ايتعبرل عٓ٘ بأْ٘ َٛقف دٚيٞ أٚ داخًٞ ٜٓػأ َٔ  إالاضتددَٗا يف ٖرا ايػإٔ، 

ايتٓاقض اسباد يف املصاحل ٚايكِٝ بني أطساف تهٕٛ ع٢ً ٚعٞ ٚإدزاى بٗرا ايتٓاقض َع 
صادّ َع بٌ زمبا ٜت -ال ٜتفل -تٛافس ايسغب١ يد٣ نٌ َُٓٗا يف االضتشٛاذ ع٢ً َٛقف 

 (2)األخس٣ األطسافزغبات 
  :َٚٔ تعسٜفات فكٗا٤ ايكإْٛ يًٓصاعات املطًش١

نٌ َُٓٗا  بني ايكٛات املطًش١ يهٌ َٔ ايفسٜكني املتٓاشعني ٜسَٞ ْطاٍتعسٜف أبٛ ٖٝف : 
 (3)ف االَخس.إىل صٝا١ْ سكٛق٘ َٚصاسب٘ يف َٛاد١ٗ ايطس

ايدفاع  ْٕٛ ايدٚيٞ ٜٚهٕٛ ايػسض َٜٓ٘ٚعسف٘ غامن: صساع بني دٚيتني أٚ أنجس ٜٓعُ٘ ايكا
  (4)املتشازب١. عٔ املصاحل ايٛط١ٝٓ يًدٍٚ

ٚفكا  نُا ٜعسف٘ ايػافعٞ بأْ٘: صساع َطًح بني ايدٍٚ بكصد فسض ٚد١ٗ ْعس ضٝاض١ٝ  
 (5)ايدٚيٞ. يًٛضا٥ٌ املٓع١ُ بايكإْٛ

                                                      

السشازعات الجولية  -الجدء الخابع -دمحم سامي عبج الحسيج، أصؽل القانؽن الجولي العام  (4)
 .05،ص  0225السجمج األول" قانؽن الحخب، االسكشجرية ، الطبعة األولى، “

السعاصخة،  رسالن أحسج فؤاد، نعخية الرخاع الجولي نعخية في تطؽر األسخة الجولية (0)
 .415، ص 4910القاىخة، الييئة السرخية العامة لمكتاب، 

، 4995عمي صادق أبؽ ليف، القانؽن الجولي العام، االسكشجرية ، مشذأة السعارف،  (5)
  .141ص 

  .145، ص 4911دمحم حافظ غانػ، السدؤولية الجولية، القاىخة، معيج الجراسات العخبية،  (1)
القانؽن الجولي العام في الدمػ والحخب، االسكشجرية، مشذأة السعارف،  الذافعي دمحم بذيخ، (5)

  .159، ص0224
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ح يف ضبٝط يكٝاّ ساي١ املطً األضاض١ٖٝرٙ ايتعسٜفات إٔ ايعٓاصس  خالٍٖٚهرا تتطح َٔ  
املطًح دٍٚ أٚ  االغتباىأطساف ٖرا  -ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٖٞ : ٚدٛد اغتباى َطًح

 .إىل قٝاّ ايٓصاعات املطًش١ األطسافادباٙ إزاد٠  -سهَٛات 

 ثاًْٝا: أغهاٍ ايٓصاعات املطًش١ ايدٚي١ٝ: 

، ٖٚٛ َا ٕ عدٚاًْا، أٚهلُا إَا إٔ ٜهٛثالث١قا١ْْٝٛ  الٜأخر ايٓصاع املطًح ايدٚيٞ، أغها      
َاد٠ ) أٚ مجاعًٝا عٔ ايٓفظ فسدًٜا سسَ٘ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايٛضعٞ، ٚثاُْٝٗا إٔ ٜهٕٛ دفاعًا

ازبُاعٞ ايرٟ دا٤ ب٘  األَٔملفّٗٛ  ٚأخرلا ثايجُٗا تطبٝكًا  (املتشد٠ األََِٔ َٝجام  51
تػرل َٔ املتشد٠ يف فصً٘ ايطابع. غرل إٔ ٖرٙ ايتصٓٝفات ٚإٕ مل تهٔ ي األََِٝجام 

أْٗا غا١ٜ يف األ١ُٖٝ بايٓطب١ يًػسع١ٝ ايدٚي١ٝ اييت تعتدل  إال  صبسٜات ايعًُٝات ايكتاي١ٝ
ايعدٚإ َٔ أِٖ ازبسا٥ِ ايدٚي١ٝ، َاعدا ايدفاع عٔ ايٓفظ ايفسدٟ  ٚازبُاعٞ فٝعتدل أَسًا 

٤ إىل نًٝٛغ أٍٚ ايٛثا٥ل ايدٚي١ٝ اييت سسَت ايًذٛ -قاًْْٛٝا َٚػسٚعًا، ٚنإ َٝجام بسٜإ
اسبسب ٚاعتدلتٗا ٚض١ًٝ غرل َػسٚع١، ٚفطس ٖرا ايتشسِٜ ع٢ً أْ٘ خيص ايعدٚإ، ذيو إٔ 

ٜػٌُ  الايتشسِٜ  ايرٟ قدَت٘ بسٜطاْٝا ٚايداعٞ إىل عد ٖرا  اإلعالٕأٟ دٚي١ مل تعذلض ع٢ً 
د٠ اَا ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ فكد سدد اغهاٍ ايٓصاعات ايدٚي١ٝ يف املا  (1)ايٓفظ ايدفاع عٔ

  .1977د٠ االٚىل َٔ ايدلٚتٛنٍٛ االضايف االٍٚ يعاّ املا

ايطابك١ إثاز٠ َٛضٛع ايعدٚإ، ٚطسح االذباد  ٜٛغٛضالفٝاأعادت  1950ٚيف عاّ      
، ٚ فػًت دٍٚ ايعامل ايجايح يف تجبٝت 1952ايطٛفٝيت َػسٚع٘ يتعسٜف ٖرا املفّٗٛ عاّ 

، يٝتِ ٞٚاإلٜدٜٛيٛد االقتصادٟٕ َفّٗٛ ايعدٚإ غرل املباغس بأغهاي٘ املدتًف١ نايعدٚا
 ، ٚايرٟ عسف ايعدٚإ بأًّْ٘:14/12/1974بتازٜذ  ،3314ايتٛصٌ إىل تبين ايكساز زقِ 

أٚ  اإلق١ًُٝٝاضتدداّ ايك٠ٛ املطًش١ َٔ قبٌ دٚي١ َا ضد دٚي١ أخس٣ أٚ ضد ضاملتٗا "
بعض ايدٍٚ  املتشد٠، يهٔ األَِايطٝاضٞ أٚ بأٟ صٛز٠ أخس٣ تتٓاف٢ َع َٝجام  اضتكالهلا

إيصا١َٝ ٖرا ايتعسٜف  ذباٍٚ إٔ تدعٞ عدّ األَسٜه١ٝاملتشد٠  ايٛالٜاتايهدل٣ ٚع٢ً زأضٗا 

                                                      

، 4991خة: دار الشيزة العخبية، عمي إبخاليػ، الؽسيط في السعاىجات الجولية، القاى  (4)
 .551ص
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، زغِ تٛاتس تبٓٝ٘ َٔ قبٌ ازبُع١ٝ ايعا١َ يٝتشٍٛ إىل قاعد٠ (1)ٚذباٍٚ إٔ دبد بدا٥ٌ ي٘
 .عسف١ٝ عامل١ٝ ايطابع

 الفرع الثاًي
 الٌزاعاث ادلسلحت غري الذوليت

ّٗٛ ايٓصاعات املطًش١ غرل ايدٚي١ٝ َا شاٍ َجاز ددٍ نبرل يعدّ إَها١ْٝ إٕ ذبدٜد َف      
ع٢ً ضٛابط َٛضٛع١ٝ ميهٔ ع٢ً أضاضٗا متٝٝص ٖرٙ ايٓصاعات عٔ غرلٖا، فكد  االتفام

 ساٍٚ ايفك٘ ايدٚيٞ َٓر ايكدّ ذبدٜد َطُْٛٗا َطٝكا فٝٗا تاز٠، َٚٛضعا فٝٗا تاز٠ أخس٣
ض١ اسبسٚب ايداخ١ًٝ أٚ ضباٚي١ فك١ٝٗ دٚي١ٝ عا١َ يدزاض١ تعتدل ضباٚي١ املعٗد ايدٚيٞ يدزا, 

أٍٚ قساز   1900ٚنإ قسازٙ ايصادز عاّ  -نُا نإ ٜطًل عًٝٗا آْراى - األ١ًٖٝاسبسٚب 
سغ عًٝ٘ أْ٘ دا٤ ال" َٚٔ املاألخس٣ٚٚادبات ايدٍٚ  األ١ًٖٝ داد فُٝا خيص " اسبسٚب 

َا  اض١ٝ نجرل٠ يف تًو ايفذل٠ ٚخصٛصًاعتبازات ضٝ، ٚذيو االاأل١ًٖٝبدٕٚ تعسٜف يًشسٚب 
ٜتعًل َٔ ٚايد٠ ايدٚي١ ايك١َٝٛ يف أٚزٚبا ٚنريو اسذلاّ ملبدأ ضٝاد٠ ايدٚي١ ٚعدّ ايتدخٌ يف 

 1977, ٚقد تٓاٚيت املاد٠ االٚىل َٔ ايدلٚتٛنٍٛ االضايف ايجاْٞ يعاّ  ايداخ١ًٝ ايػؤٕٚ
 .عسٜف ايٓصاع املطًح ايػرل ايدٚيٞت

َٔ ايفك٘ ايتكًٝدٟ ٚضع تعسٜف ٚاضح ٚضبدد يًٓصاعات املطًش١ غرل  يكد ساٍٚ نٌٚ     
أدت إىل ٚضع تعازٜف َتبا١ٜٓ تذلاٚح بني  األٜدٚيٛد١ٝ األفهازإٔ طػٝإ  إالايدٚي١ٝ، 

 .ايتٛضع يف املفّٗٛ تاز٠، ٚايتطٝٝل تاز٠ أخس٣

مماث١ً يتًو  ٍْصاعات أخس٣ ذبٌُ يف طٝاتٗا أفعافًكد ٚددت إىل داْب اسبسٚب ايدٚي١ٝ      
إٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايتكًٝدٟ مل ٜعتدلٖا سسٚبا سكٝك١ٝ، ٖرٙ  إالاييت تكّٛ عًٝٗا اسبسب 

باسبسب  ايٓصاعات ناْت تٛصف مبطُٝات طبتًف١: نايجٛز٠، ايتُسد، ٚايعصٝإ، ْٚادزًا
 .األ١ًٖٝ

                                                      

إبخاليػ زىيخ الجراجي، جخيسة العجوان ومجى السدؤولية عشيا" رسالة دكتؽراه غيخ مشذؽرة،  (4)
 .921، ص0220ية الحقؽق، جامعة القاىخة كم
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١ يف بٛصفٗا باسبسٚب املدتًط األ١ًٖٝيف تعسٜف٘ يًشسب  عدسٚضٝٛ ْٚكال عٔ ايفكٝ٘     
ضباٚيت٘ يتُٝٝصٖا عٔ اسبسٚب ايعا١َ اييت تكّٛ بني ايدٍٚ ٚ أطًل عًٝٗا ٖرا ايٛصف أيٓ٘ 

بني زعاٜا  ٜس٣ بأْٗا دبُع بني صفات اسبسٚب ايعا١َ ٚ صفات اسبسٚب اشباص١ اييت تكّٛ 
 . (1)سد٠ايدٚي١ ايٛا

ا٤ اجملتُع تًو اسبسب اييت ٜهٕٛ فٝٗا أعطبأْٗا: " فبٛ فٓدٚبُٝٓا عسفٗا ايفكٝ٘      
ٖٞ اسبسٚب  األ١ًٖٝص فرل٣ إٔ اسبسٚب ٝايٛاسد ٜتٓاسسٕٚ فُٝا بِٝٓٗ"، أَا ايفكٝ٘ َازتٝٓ

 اييت تكّٛ بني أعطا٤ ايدٚي١ ايٛاسد٠، ٖٚٛ ْفظ َا ذٖب إيٝ٘ ايفكٝ٘ نايفٛ بكٛي٘ : بأْٗا
 .(2)ْصاعات بني املٛاطٓني يف داخٌ ايدٚي١ ايٛاسد٠

يف تعسٜفٗا ملا اصطًح بتطُٝتٗا فُٝا بعد بايٓصاعات يكد تسنصت املفاِٖٝ ايطابك١      
املتٓاشع١ َٔ داْب، ْٚطام ايٓصاع  األطسافاملطًش١ غرل ايدٚي١ٝ ع٢ً َعٝازٜٔ ُٖا: صف١ 

ٖٞ اييت تكّٛ بني أطساف حيًُٕٛ صف١  األ١ًٖٝاملطًح َٔ داْب آخس، مبع٢ٓ إٔ اسبسب 
ايفكٗا٤ قد أخرٚا بايتفطرل  ٖؤال٤ٕٛ داخٌ ايدٚي١ ايٛاسد٠، ٚبريو ٜه (املٛاطٓني)ايسعاٜا 

 .ايٛاضع هلرا املصطًح

 
 
 
 

                                                      

السدمحة في القانؽن الجولي العام, دار الفكخ الذعبية  ةد. صالح الجيؼ عامخ, السقاوم4) )
 .091, صالعخبي, القاىخة, بجون تاريخ نذخ

 .091د. صالح الجيؼ عامخ , السرجر نفدو , ص0) )
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 ادلبحث الثاًي
 محايت ادلٌشؤة الطبيت يف ظل الٌزاعاث ادلسلحت

ابإ ايٓصاعات املطًش١ يًعدٜد َٔ االضساز اييت تؤدٟ يف  تتعسض املٓػأ٠ ايطب١ٝ        
طهسٜٔ َٔ اسبصٍٛ ع٢ً ْٗا١ٜ املطاف اىل سسَإ ازبسس٢ ٚاملصابني َٔ املدْٝني ٚايع

ٌُ ايسعا١ٜ ايالش١َ ، االَس ايرٟ ٜطتٛدب تٛفرل اسبُا١ٜ ايالش١َ هلرٙ املٓػأ٠ ٖٚٛ َا ع
(، ضٛا٤ انإ ذيو عٔ طسٜل ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ اجملتُع ايدٚيٞ ع٢ً تٛفرلٖا )اسبُا١ٜ

، ٚمما تشد٠ايصادز٠ عٔ َٓع١ُ االَِ امل اٚ ست٢  عٔ طسٜل االتفاقٝات ٚايكسازات ايدٚي١ٝ
دبدز االغاز٠ ايٝ٘ يف ٖرا ايصدد اىل إ اسبُا١ٜ املكسز٠ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ يف ظٌ ايٓصاعات 
املطًش١ تكطِ بػهٌ عاّ اىل محا١ٜ عا١َ ٚاخس٣ خاص١ ، ٚقد اخرْا ع٢ً عاتكٓا بٝإ نال 

 .ايٓٛعني
 ادلطلب االول

 احلوايت ادلقررة يف اطار القاًوى الذويل االًساًي
أٚ ايٓــصاع املطــًح محاٜــ١  االستالٍٍ فتــس٠ الخ اإلْطاْٞـٔ ايكاْــٕٛ ايدٚيــٞ ٜطُـ      

 ٚاألعٝإايعطــهس١ٜ  األعٝإمببــدأ ايتُٝٝــص بٝــٔ  عُاًل عٝــإ املدْٝــ١، ٚذيــويألعاَــ١ 
ايتـٞ  األخرل٠املدْٝــ١، َــٔ أَانـٔ يًعبـاد٠ َٚـدازع ٚداَعـات َٚطتػـفٝات، ٖٚـرٙ 

تػـهٌ ٖدفًا  التُتـع حبُاٜـ١ عاَـ١ هلـا أثٓـا٤ ايٓصاعـات املطـًش١ عًـ٢ باعتبازٖـا ت
 .(1)يًذسســ٢ ٚاملسضــ٢ ٚايتهفــٌ بٗــِ اإلْطا١ْٝعطـهسًٜا، ٚتعُـٌ عًـ٢ تكدٜـِ اشبدَـات 

ٖرا ٚدبدز االغاز٠ اىل إ اسبُا١ٜ املكسز٠ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ يف اطاز ايكإْٛ ايدٚيٞ      
ْطاْٞ تهٕٛ ع٢ً ْٛعني فٗٞ اَا إ تهٕٛ محا١ٜ عا١َ اٚ خاص١ ٚع٢ً ذيو ازتأٜٓا اىل اال

 تكطِٝ ٖرا املطًب ع٢ً فسعني ٚنُا ًٜٞ: 

 
 

                                                      

ي اإلنداني، مشذؽرات الحمبي طارق السجحوب، القانؽن الجول دمحم السجحوب، د. د. (4)
 .450م، ص0229الحقؽقية، الطبعة األولى، بيخوت، 
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 الفرع االول
 احلوايت العاهت للوٌشؤة الطبيت

مث١ ايعدٜد َٔ ايٓصٛص ايٛازد٠ يف االتفاقٝات ايدٚي١ٝ اييت عًُت ع٢ً تٛفرل اسبُا١ٜ       
 :َٔ خالٍ االتٞإ املد١ْٝ َٚٔ ضُٓٗا املٓػأ٠ ايطب١ٝ ، ايعا١َ يالعٝ

املتعًكــ١ بكٛاْٝــٔ ٚأعــساف اسبــسب ايدلٜــ١  الٖاَٟــٔ اتفاقٝــ١  (25) سٝح ْصت. اٚال
 أًٜاذبعـس قصـف ايكـس٣ ٚاملـدٕ ٚاملباْـٞ ٚاملٓػـآت ايصشٝـ١ )عًـ٢ أْـ٘:  1907يعـاّ 

املدْٝــ١ ايتــٞ  األٖدافـح إٔ املٓػــآت ايطبٝــ١ َــٔ ، َٚــٔ ٖٓــا ٜتطـ(ناْـت ايٛضــ١ًٝ
قصفٗــا بأٜــ١  عًٝٗــا، ٚحيعــس متاَــًا االعتدا٤ األسٛاٍجيــٛش بأٜــ١ ســاٍ َــٔ  ال

املتٓاشعــ١،  األطسافعًــ٢  تػــهٌ خطــسًا ال ألْٗاٚضــ١ًٝ ناْــت أٚ تعسٜطٗــا يًٗذــّٛ؛ 
  (1) .هلا بايٓصاع قــ١الع ال١ ٚأعُاهلــا إْطــا١ْٝ حبتــ

يف ساالت اسبصاز ٚايكصف )( َٔ ال٥ش١ الٖاٟ ع٢ً َا ًٜٞ  27نُا ْصت املاد٠ )      
جيب ارباذ ايتدابرل ايالش١َ يتفادٟ اهلذّٛ قدز املطتطاع ع٢ً املباْٞ املدصص١ ٚايفٕٓٛ 

يت ٜتِ فٝٗا مجع ٚايعًّٛ ٚاالعُاٍ اشبرل١ٜ ٚاالثاز ايتازخي١ٝ ٚاملطتػفٝات ٚاملٛاقع اي
 املسض٢ ٚازبسس٢ غسٜط١ إ ال تطتددّ يف ايعسٚف ايطا٥د٠ آْراى ألغساض عطهس١ٜ ...(. 

ايٛاضح َٔ خالٍ ٖرٙ املاد٠ اْٗا قد اقست اسبُا١ٜ ايالش١َ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ عٓد      
 ضاضتعُاهلا ملصطًح )املطتػفٝات ...( اال اْ٘ عًكت تًو اسبُا١ٜ بعدّ اضتدداَٗا يألغسا

 . ايعطهس١ٜ

                                                      

بثيشة بؽزاىخ، حساية الييئات الطبية في الشداعات السدمحة، رسالة ماجدتيخ في القانؽن  (4)
 - 0245بدكخة، الجدائخ،  –الجولي، كمية الحقؽق والعمؽم الدياسية، جامعة دمحم خيزخ 

 .01م، ص0241
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ٚع٢ً صعٝد اخس اقست قٛاعد اسبسب ازب١ٜٛ ٖٞ االخس٣ اسبُا١ٜ ايعا١َ يالعٝإ املد١ْٝ      
ٚاييت تكع املٓػأ٠ ايطب١ٝ ضُٓٗا سٝح ْصت ع٢ً مج١ً َٔ قٛاعد ايكصف زبٟٛ ٚاييت 

 : (1)ميهٔ امجاهلا مبا ًٜٞ

 ١.ال ٜعتدل ايكصف ازبٟٛ َػسٚعًا اال عٓدَا ٜصٛب ضد اهلداف ايعطهسٜ .1

حيعس قصف املدٕ ٚايكس٣ ٚاملباْٞ اييت ال تٛدد بايكسب َٔ َطسح ايعًُٝات  .2
 ايعطهس١ٜ ايدل١ٜ. 

َا ميهٔ اضتٓتاد٘ َٔ خالٍ َا تكدّ إ قٛاعد اسبسب ازب١ٜٛ قد اقست ضًُٓا اسبُا١ٜ       
، اال اْ٘ ٜعاب ع٢ً ٖرٙ ايكٛاعد اْٗا مل تٓص ع٢ً أ٠ ايطب١ٝ عٓد سدٜجٗا عٔ املباْٞيًُٓػ

دّ دٛاش قصف املٓػأ٠ ايطب١ٝ ست٢ يف ساٍ ٚدٛدٖا بايكسب َٔ َطسح ايعًُٝات ع
ايعطهس١ٜ ٚاييت َٔ املفذلض إ تهٕٛ قد دس٣ متٝصٜٗا بأٟ عال١َ ٖٚرٙ االضتٓتاز مت 

 ايتٛصٌ ايٝ٘ َٔ خالٍ َفّٗٛ املدايف١ اييت مت اٜسادٖا يف ايٓكط١ ايجا١ْٝ يف اعالٙ . 
( َــٔ اتفاقٝــ١ دٓٝــف األٚىل اشباصــ١ بتشطــني ســاٍ 19)نريــو ْصــت املــاد٠ : ثاْٝا

ّ عًـ٢ أْـ٘: )ال 1949أغطـطظ  12ازبسســ٢ ٚاملسضـ٢ فـٞ املٝـدإ ٚاملؤزخـ١ فـٞ 
جيـٛش بـأٟ سـاٍ َــٔ األسٛاٍ اهلذــّٛ عًــ٢ املٓػــآت ايجابتــ١ ٚايٛســدات املتشسنــ١ 

ٓتر َـٔ ْـص املـاد٠ أْـ٘ ال جيـٛش بـأٟ سـاٍ َـٔ ُٜٚطـت ايتابعــ١ يًددَــات ايطبٝــ١(
األسٛاٍ اهلذـّٛ عًـ٢ املٓػـآت ايطبٝـ١ ٚ قصفٗــا أٚ تٛدٝــ٘ ايطسبــات ايعطــهس١ٜ 

 (2)هلــا

ّ اشباصــ١ 1977يعــاّ  األٍٚ اإلضايف( َــٔ ايدلٚتٛنــٍٛ 54نُا تَُعد املاد٠ )       
يبكـا٤ ايطـهإ املدْٝٝـٔ َـٔ بٝـٔ املـٛاد ايتـٞ  ايتـٞ اٍ غٓـ٢ عٓٗـا األعٝإحبُاٜــ١ 

حيعـس )املدْٝـ١ إذ تٓـص فـٞ فكستٗـا ايجاْٝـ١ عًـ٢:  يألعٝإتٓـدزز ضُـٔ اسبُاٜـ١ 
غٓـ٢ عٓٗـا يبكـا٤ ايطـهإ  الٚاملـٛاد ايتـٞ  األعٝإَٗامجـ١ أٚ تدَٝـس اٚ ْكـٌ أٚ تعطٝـٌ 
                                                      

, حساية االعيان السجنية والسجنييؼ في زمؼ الشداعات السدمحة ) قطاع غدة إبخاليػ يعبجل 4))
, جامعة الطاىخي ( رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية الحقؽق والعمؽم الدياسيةدراسة–

 .09ص ,0241 ,الجدائخ مؽالي,
 .50د. مشترخ سعيج حسؽدة، لسرجر الدابق، ص (0)
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 األعٛإَـٔ قبٝـٌ املـٛاد ايتـٞ يـِ تتطـسم إيـ٢  . بايسغـِ َـٔ إٔ ٖـرٙ املـاد٠(املدْٝٝـٔ
املدْٝـ١ ٚايتـٞ  األعٝإأْٗـا نكاعـد٠ عاَـ١ تػـرل يـ٢ محاٜـ١  إالايطبٝـ١ بػـهٌ صسٜـح 

 .(1)تعد املٓػـآت ايطبٝـ١ َـٔ بٝٓٗـا

عًٝ٘ َٚٔ خالٍ َا تكدّ ٜتطح يٓا إ ايكٛاعد ايعا١َ سبُا١ٜ االعٝإ املد١ْٝ خالٍ     
 اعات املطًش١ تتُجٌ مبا ًٜٞ : ايٓص

 .يًٗذّٛ ايعطهسٟ اٚ هلذُات ايسدع جيب إ ال تهٕٛ االعٝإ املد١ْٝ ضباًل -1
ال جيٛش اضتٗداف اٟ َٔ االعٝإ اييت ال تطاِٖ َطا١ُٖ فعاي١ يف ايعًُٝات ايعطهس١ٜ  -2

 .نًٞ اٚ دص٥ٞ اٚ االضتٝال٤ عًٝٗا ٚال جيٛش تدَرلٖا بػهٌ
دداّ اسد االعٝإ املد١ْٝ يف ايعٌُ ايعطهسٟ فأْ٘ جيب يف ساٍ اثاز٠ ايػو سٍٛ اضت -3

  االفذلاض بأْٗا ال تطتددّ هلرا ايػسض .
َٚٔ ازبدٜس بايرنس اىل اْ٘ بايسغِ َٔ ٖرٙ اسبُا١ٜ ايعا١َ املكسز٠ يالعٝإ املد١ْٝ َٚٔ       

ش١ االَس ضُٓٗا املٓػأ٠ ايطب١ٝ اال اْٗا قد تعسضت يًعدٜد َٔ اهلذُات اثٓا٤ ايٓصاعات املطً
ايرٟ دفع اجملتُع ايدٚيٞ اىل دبسِٜ االعتدا٤ات اييت تطاهلا ٚقد مت ٖرا ايتذسِٜ َٔ خالٍ 

 َٔ ذات االتفاق١ٝ.  (3)(147َٔ اتفاق١ٝ دٓٝف االٚىل ، ٚاملاد٠ )  (2)(146ْص املاد٠ ) 

                                                      

انؽن الجولي اإلنداني وحقؽق اإلندان قجيسًا وحجيثًا، دار د. سميػ بؼ سالػ العبخي، الق (4)
 .9م، ص4999الشيزة العخبية، القاىخة، 

( مؼ اتفاقية جشيف الخابعة عمى )تتعيج االطخاف الدامية الستعاقجة 411جاء في السادة ) (0)
بأن تتخح أي اجخاء تذخيعي يمدم لفخض عقؽبات جدائية فعالة عمى االشخاص الحيؼ 

او يأمخون باقتخاف احجى السخالفات الجديسة ليحه  االتفاقية والسبيشة في السادة  يقتخفؽن 
التالية... يمتدم كل طخف متعاقج بسالحقة الستيسيؼ باقتخاف مثل ىحه السخالفات الجديسة 
او باألمخ باقتخافيا وتقجيسيػ الى السحاكسة ايًا كانت جشديتيػ ولو ايزًا اذا فزل ذلغ 

ذخيعية ان يدمسيػ الى طخف اخخ متعاقج معشي اخخ لسحاكستيػ مادامت وطبقًا ألحكام ت
 تتؽفخ لجى الطخف السحكؽر ادلة اتيام كافية ضج ىؤالء االشخاص(. 

مؼ اتفاقية جشيف الخابعة )السخالفات الجديسة التي تذيخ الييا السادة 411جاء في السادة  5))
 =اشخاص محسييؼ أو قتخفت ضجا الدابقة ىي التي تتزسؼ أحج الفعال التالية اذا
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 الفرع الثاًي
 احلوايت اخلاصت للوٌشؤة الطبيت

ٖا ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ يالعٝإ املد١ْٝ ٚاييت تكع اىل داْب اسبُا١ٜ ايعا١َ اييت اقس      
  .املٓػأ٠ ايطب١ٝ ضُٓٗا اقس ايكإْٛ ذات٘ محا١ٜ خاص١ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ

إيــ٢  19فــٞ فصًٗــا ايجايــح فــٞ املــٛاد َــٔ  األٚىلاتفاقٝــ١ دٓٝــف سٝح ْصت       
ٝـ١ أثٓـا٤ ايٓصاعـات املطـًش١. سٝـح َبٝٓــ١ ٚضعٝــ١ ايٛسـدات ايطب ،23غاٜــ١ املــاد٠ 
اهلذـّٛ  األسٛاٍجيـٛش بـأٟ سـاٍ َـٔ  : )العًـ٢ االتفاق١َٝـٔ ْفـظ  19ْصـت املـاد٠ 

عًـ٢ املٓػـآت ايجابتـ١ ٚايٛسـدات املتشسنـ١ ايطبٝـ١، بـٌ ذبتـسّ ٚذبُـٞ فـٞ مجٝـع 
ايطـسف اشبصـِ، ميهـٔ  بٛاضـط١ أطـساف ايٓـصاع ٚفـٞ سايـ١ ضـكٛطٗا فـٞ أٜـدٟ األٚقات
 االش١َايعٓاٜـ١  تكـدّ َـٔ داْبٗـا ال األضس٠َٛاصًـ١ ٚادباتٗـِ َاداَـت ايدٚيـ١  ألفسادٖا

 (1) .ت(املٛدـٛدٕٚ فـٞ ٖـرٙ املٓػـآ ٢يًذسسـ٢ ٚاملسض
ت آّ اسبُاٜـ١ يًُٓػـ1949يعـاّ  األٚىلَـٔ اتفاقٝـ١ دٓٝـف  19نُـا نفًـت املـاد٠      

عًٝٗــا َــٔ طــسف اشبصــِ، بإَهاْٝــ١  االضتٝال٤بٝــ١ فــٞ سايــ١ ٚايٛسـدات ايط
يًذسسـ٢  ايالش١َتكـدّ َـٔ داْبٗـا ايعٓاٜـ١  ال األضس٠َٛاصًــ١ ٚادباتٗــا َاداَــت ايدٚيـ١ 

ٚاملسضـ٢ املٛدٛدٜـٔ فٝٗـا، فٗـرا ايٓــص ٜفتــح اجملــاٍ يعٓاصــس ايٛســد٠ أٚ املٓػــا٠ 
ايطبٝــ١ ايجابتــ١ َٓٗــا ٚاملتشسنــ١ يًعُـٌ َـٔ أدـٌ أدا٤ ٚادبٗـا ٚفـل أٚ ايٛســد٠ 

  (2)ايطبٝعـ١ ٚايعـسٚف ايتـٞ تعٝػـٗا َـٔ أدـٌ ايعٓاٜـ١ بازبسسـ٢ ٚاملسضـ٢ ٚايتهفـٌ بٗـِ.

                                                                                                                              

مستمكات محسية باالتفاقية ....... عمى نحؽ التبخره ضخورات حخبية وعمى نطاق كبيخ =
 بطخيقة غيخ مذخوعة وتعدفية

 .11د. مشترخ سعيج حسؽدة، السرجر الدابق، ص (4)
أمجج فيرل لطفي الخؽاجة، حساية السستمـكات أثشـاء الشداعـات السدـمحة، رسالة  (0)

 . 12، ص0242دـتيخ، كميـة الجراسـات العميـا، الجامعـة األردنية، عسـان، ماج
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أطــساف ايٓــصاع إيــ٢ دبٓــب ايٛســدات  19دعــت ايفكــس٠ ايجاْٝــ١ َــٔ املــاد٠  انــُ     
 األٖدافٓػــآت ايطبٝــ١ أثٓــا٤ ايعًُٝــات ايعطــهس١ٜ ايتــٞ تكــّٛ بطــسب ٚامل

 (1).بٛادــب ايتشكــل قبــٌ غــٔ أٟ ٖذــّٛ األطسافايعطــهس١ٜ، ٚإيــصاّ 
نُا اٚدبت اتفاق١ٝ دٓٝف االٚىل اضتُساز اسبُا١ٜ املكسز٠ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ ست٢ َع تٛفس     

ٛسٞ خبسٚدٗا عٔ ْطام عًُٗا املأيٛف ٖٚرا َا ْصت عًٝ٘ ساالت يف ٖرٙ املٓػأ٠ قد ت
 ( َٔ االتفاق١ٝ ٚاييت سددت ٖرٙ اسباالت مبا ًٜٞ : 22املاد٠ )

نٕٛ اسد افساد ايٛسد٠ اٚ املٓػأ٠ ايطب١ٝ َطًشًا بكصد ايدفاع عٔ املٓػأ٠ اٚ ازبسس٢  .1
 اٚ ازبسس٢ اٚ املسض٢ ايرٜٔ ٜعتٕٓٛ بِٗ . 

 ايطب١ٝ ضبسٚض١ خبفرل اٚ ْكط١ سساض١ .يف ساٍ َا اذا ناْت املٓػأ٠  .2
استٛا٤ املٓػأ٠ ايطب١ٝ ع٢ً اضًش١ صػرل٠ اٚ ذخرل٠ مت اخرٖا َٔ ازبسس٢ ٚمل ٜتِ  .3

 تطًُٝٗا اىل ازبٗات املطؤٚي١ .
ٚدٛد افسادا اٚ َُٗات َٔ  اشبدَات ايبٝطس١ٜ يف املٓػأ٠ ايطب١ٝ دٕٚ إ ٜهْٕٛٛ دص٤  .4

 اضاضٞ َٓٗا .
 ُٓػأ٠ يالٖتُاّ بازبسس٢ ٚاملصابني املدْٝني . اَتداد ايٓػاط االْطاْٞ يً .5

ٖرا ٚع٢ً صعٝد اخس عٌُ ايدلٚتٛنٍٛ االضايف االٍٚ التفاق١ٝ دٓٝف ع٢ً تٛفرل اسبُا١ٜ      
جيب يف نٌ ٚقت عدّ اْتٗاى ب١ٝ سٝح ْص ٖرا ايدلٚتٛنٍٛ ع٢ً )ايالش١َ يًُٓػأ٠ ايط

 .(2)ايٛسدات ايطب١ٝ ٚمحاٜتٗا ٚإ ال تهٕٛ ٖدفًا ألٟ ٖذّٛ(

ٖرا ٚدبدز االغاز٠ اىل اسبُا١ٜ يف اطاز ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ مل تكتصس ع٢ً املٓػأ٠     
ايطب١ٝ ايجابت١ فشطب )ناملطتػفٝات( ٚاْا مشًت املسنبات اٜطًا ع٢ً اختالف اْٛاعٗا 

جيب ع٢ً َا ًٜٞ ))( َٔ ايدلٚتٛنٍٛ االضايف االٍٚ التفاق١ٝ دٓٝف 21سٝح ْصت املاد٠ )

                                                      

د. محيي الجيؼ عذساوي، حقؽق السجنييؼ تحت االحتالل الحخبي، عالػ الكتب، القاىخة،  (4)
 .415م، ص4910

 .4911ضافي األول لعام مؼ البخوتؽكؽل اإل 40السادة ( 0)
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املسنبات ايطب١ٝ باالسذلاّ ٚاسبُا١ٜ اييت تكسزٖا االتفاقٝات ٖٚرا املًشل يًٛسدات  إ تتُتع
 .(1)ايطب١ٝ املتشسن١ (

نُا دا٤ت اسبُا١ٜ اييت اقستٗا قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ يتػٌُ اٜطًا افساد       
ٚنريو اشبدَات ايطب١ٝ ايرٜٔ ٜعًُٕٛ بػهٌ نًٞ اٚ دص٥ٞ يف ايبشح عٔ ازبسس٢ ٚاملسض٢ 

( َٔ اتفاق١ٝ دٓٝف االٚىل ع٢ً )جيب يف 24تٓص املاد٠ ) ايعاًَني يف ادز٠ املٓػأ٠ ايطب١ٝ
مجٝع االسٛاٍ اسذلاّ ٚمحا١ٜ افساد اشبدَات ايطب١ٝ املػتػًني بصف١ ن١ًٝ يف ايبشح عٔ 

، ٚاملٛظفني ازبتِٗ اٚ يف ايٛقا١ٜ َٔ االَساضازبسس٢ ٚاملسض٢ اٚ مجعِٗ اٚ ْكًِٗ اٚ َع
ًني يف اداز٠ ايٛسدات ٚاملٓػأ٠ ايطب١ٝ ٚنريو زداٍ ايدٜٔ املًشكني بايكٛات املػتػ

 .(2)ايعطهس١ٜ (

ٚاخرلًا البد َٔ االغاز٠ اىل إ اسبُا١ٜ املكسز٠ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ يٝطت ابد١ٜ سٝح مث١       
 بعض اسباالت اييت تفكد فٝٗا ٖرٙ املٓػأ٠ اسبُا١ٜ املكسز٠ هلا ٖٚرا َا ميهٔ اضتٓتاد٘ َٔ
ْص املاد٠ االٚىل َٔ اتفاق١ٝ دٓٝف االٚىل اييت دا٤ فٝٗا )ال جيٛش ٚقف اسبُا١ٜ ايٛادب١ 
يًُٓػأ٠ ايجابت١ ٚايٛسدات ايطب١ٝ املتشسن١ ايتابع١ يًددَات ايطب١ٝ اال اذا اضتددَت خسٚدًا 
 ع٢ً ٚادباتٗا االْطا١ْٝ يف اعُاٍ تطس بايعدٚ ، غرل اْ٘ ال جيٛش ٚقف اسبُا١ٜ عٓٗا اال بعد

 تٛدٝ٘ اْراز هلا ...(. 

ٖرا ٜعين إ اَها١ْٝ ضشب اسبُا١ٜ عٔ املٓػأ٠ ايطب١ٝ اَس ٚازد ددًا اذا َا اضتددَت       
 . ًٗا ٚاد٣ ذيو اىل االضساز بايعدٖٚرٙ املٓػأ٠ ألغساض غرل اييت سددت َٔ اد

 

 

 

 
                                                      

 .4911األول لعام ضافي البخوتؽكؽل اإل ( مؼ04السادة )( 4)
 .4919( مؼ اتفاقية جشيف األولى لعام 01) السادة( 0)
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 ادلطلب الثاًي
 دور هٌظوت االهن ادلتحذة يف محايت ادلٌشؤة الطبيت

حملدٚد١ٜ ازبٗٛد املبرٚي١ َٔ قبٌ َٓع١ُ االَِ املتشد٠ يف محا١ٜ املٓػأ٠ ايطب١ٝ  ْعسًا     
يف ظٌ ايٓصاعات املطًش١ يدخٍٛ ٖرا املٛضٛع يف اطاز اسبُا١ٜ املكسز٠ مبٛدب قٛاعد 
ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ، يريو مت ربصٝص ٖرا املطًب يًبشح يف تًو ازبٗٛد َٔ خالٍ 

 ايعا١َ ٚصبًظ االَٔ ايدٚيٞ. االغاز٠ اىل دٚز ازبُع١ٝ
يًعٌُ  1945املعسٚف إ َٓع١ُ االَِ املتشد٠ ٖٞ َٓع١ُ دٚي١ٝ عامل١ٝ مت تأضٝٗا عاّ      

ع٢ً سفغ ايطًِ ٚاالَٔ ايدٚيٝني ، ٚقد دا٤ َٝجام ٖرٙ املٓع١ُ َتطًُٓٓا مج١ً َٔ 
 . (2)، ٚاملبادئ(1)االٖداف

 
 
 
 
 

                                                      

نرت السادة االولى مؼ ميثاق مشعسة االمػ الستحجة عمى االىجاف التي تعسل عمى ( 4)
انساء العالقات  -0حفظ الدمػ واالمؼ الجولييؼ . -4تحكيقيا والتي تسثمت بسا يمي )

سبجأ الحي يقزي بالتدؽية في الحقؽق بيؼ الؽدية بيؼ االمػ عمى اساس احتخام ال
الذعؽب وبأن يكؽن لكل مشيا تقخيخ مريخىا وكحلغ اتخاذ التجابيخ االخخى السالئسة 

جعل مشعسة  -1تحقيق التعاون الجولي لحل السدائل الجولية ...  -5لتعديد الدمػ العام 
 ايات السذتخكة(.االمػ الستحجة مخجعًا لتشديق اعسال االمػ وتؽجيييا نحؽ ادراك الغ

نرت السادة الثانية مؼ ميثاق االمػ الستحجة عمى مبادئ ىحه السشعسة والتي تسثمت ب ( 0)
تدؽية  -5تشفيح االلتدامات الجولية بحدؼ نية  -0السداواة في الديادة بيؼ الجول  -4)

السشعسة في  مداعجة ( -5االمتشاع عؼ استخجام القؽة  -1السشازعات بالطخق الدمسية 
لسشعسة في الذؤون عجم تجخل ا -1التدام كافة الجول بتشفيح مبادئ السيثاق  -1عساليا ا 

 (.الجاخمية لمجول
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 الفرع االول
 دور اجلوعيت العاهت

إ َٛضٛع محا١ٜ املٓػأ٠ ايطب١ٝ يف ظٌ ايٓصاعات املطًش١ تعتدل ٚاسد٠ َٔ         
املٛاضٝع اييت عًُت َٓع١ُ االَِ املتشد٠ ع٢ً االٖتُاّ بٗا،  اصدزت ازبُع١ٝ ايعا١َ يألَِ 
املتشد٠ تٛصٝات اندت َٔ خالهلا ع٢ً ٖرٙ املٓػأ٠، ْرنس َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 

ّ ايصــادز٠ عــٔ 2005دٜطــُدل  16ؤزخــ١ فــٞ امل  A/60/509/add.1ايتٛص١ٝ زقِ 
ازبُعٝــ١ ايعاَــ١ فــٞ دٚزتٗــا ايطــتني، اشباصـ١ باملبـادئ األضاض١ٝ ٚاملبـادئ 
ايتٛدٝٗٝـ١ بػـإٔ اسبـل فـٞ االْتصاف ٚازببـس يطشاٜـا االْتٗانات ازبطــ١ُٝ يًكاْــٕٛ 

يًكاْــٕٛ ايدٚيــٞ اإلْطاْٞ، ٖـرٙ ايدٚيــٞ سبكــٛم اإلْطإ ٚاالْتٗانات اشبطٝــس٠ 
ايتٛصٝـ١ ايتـٞ تػـٌُ عًـ٢ دٜبادـ١ ٚثالثـ١ عػـس بٓـدا أنـدت فٝـ٘ ازبُعٝـ١ ايعاَـ١ عًـ٢ 

  اإلْطإضـسٚز٠ ايتـصاّ ايـدٍٚ باستـساّ ٚضُـإ استـساّ ٚإعُـاٍ ايكاْـٕٛ ايدٚيـٞ سبكـٛم 
اٖـدات ايتـٞ تهـٕٛ ايـدٍٚ طسفًا فٝٗـا ٚاملع يالتفاقٝاتٚفكًا  اإلْطاْٞٚايكاْـٕٛ ايدٚيـٞ 

ٚاعتُـاد إدـسا٤ات تػـسٜع١ٝ ٚإدازٜـ١ تطُـٔ ايٛصـٍٛ إيـ٢ ايعدايـ١، نُـا أقـست ٖـرٙ 
 اإلْطاْٞٚايكاْــٕٛ ايدٚيــٞ  اإلْطإازبطــ١ُٝ يــهٌ َــٔ سكــٛم  االْتٗاناتايتٛصٝـ١ 

يتــصاّ ايــدٍٚ ايتشكٝــل فٝٗــا ٚايتــٞ تػــهٌ دسا٥ــِ مبٛدــب ايكاْــٕٛ ايدٚيــٞ با
ضـد املٓػـآت ايطبٝـ١  االْتٗاناتايرٜــٔ ٜصعــِ أْٗــِ ازتهبــٛا ٖـرٙ  األغداصٚضبانُــ١ 

ٚإْـصاٍ ايعكٛبـ١ بازبٓـا٠ فـٞ سايـ١ إداْتٗـِ، نُـا ْصـت ايتٛصٝـ١ فـٞ ايبٓـد ايسابـع عًـ٢ 
 اإلْطإطـ١ُٝ يًكاْـٕٛ ايدٚيـٞ اسبكـٛم ازب االْتٗاناتعـدّ اْطبـام قٛاْٝـٔ ايتكـادّ عـٔ 

نُـا أٚدبـت ايتٛصٝـ١ سـل ايطشاٜـا َـٔ َدْٝٝـٔ ضـٛا٤ ناْـٛا  اإلْطاْٞٚايكاْـٕٛ ايدٚيـٞ 
ٚايتـٞ  اإلْطا١ْٝأفـسادا أٚ مجاعـات بايتعٜٛـض عـٔ ايطـسز ايٛاقـع عًـ٢ أفـساد اشبدَـات 

 . (1)ايطبٝٝـٔ أٖـِ عٓصـس فٝٗـا األعٛإٜػـهٌ 

 
                                                      

دور السشعسات الجولية في حساية السشذآت  ج  ىالل البمؽشي , فيرل بؼ حميمؽ,حس د. (4)
لمعمؽم  نداني , مجمة الذارقةفي القانؽن الجولي اإلالطبية اثشاء الشداعات السدمحة 

 .519ص ,0202, 4, العجد 41, السجمج لقانؽنيةا
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 الفرع الثاًي
 دور جملس االهي الذويل

, َازع اجملًظ  َٚٔ خالٍ ايعدٜد َٔ (1)اىل داْب دٚزٙ يف سفغ األَٔ ٚايطًِ ايدٚيٝني     
ايكسازات ايصادز عٓ٘ دٚزًا يف صباٍ محا١ٜ املٓػأ٠ ايطب١ٝ ٚقد اصدز صبًظ االَٔ يف ٖرا 

أ٠ ايطب١ٝ يف ظٌ ايٓصاعات ايصدد عد٠ قسازات اندت ع٢ً تٛفرل اسبُا١ٜ ايالش١َ يًُٓػ
ٚايرٟ مت ايتأنٝد  2016( ايصادز عاّ 7685املطًش١ ْرنس َٔ تًو ايكسازات، ايكساز زقِ )

َٔ خالي٘ ع٢ً ضسٚز٠ ٚضع سد يًٗذُات ايعطهس١ٜ ع٢ً َسافل ايسعا١ٜ ايصش١ٝ ، نُا دا٤ 
طب١ٝ يف ٖرا ايكساز َا َطُْٛ٘ إ اتفاقٝات دٓٝف تٓص ع٢ً ضسٚز٠ اسذلاّ ايطٛاقِ اي

 .(2)ٚاملسافل ايصش١ٝ عًٝ٘ ال جيٛش إ تتعسض ٖرٙ املسافل ألٟ ٖذّٛ

( 2286اخس ٖٚٛ ايكساز ذٟ ايسقِ ) اىل داْب ٖرٙ ايكساز اصدز صبًظ االَٔ ايدٚيٞ قساز     
ٚايرٟ متت املطايب١ َٔ خالي٘ بطسٚز٠ محا١ٜ ايعاًَني يف اجملاٍ ايطيب  2016يعاّ 

طتػفٝات ٚناف١ املسافل ايطب١ٝ يف َٓاطل ايٓصاعات ٚاالْطاْٞ، فطاًل عٔ محا١ٜ امل
املطًش١ ، نُا ادا١ْ ٖرا ايكساز اعُاٍ ايعٓف ٚاهلذُات ٚايتٗدٜدات اييت تطاٍ ازبسس٢ 

 . (3)ٚاملسض٢ ٚايعاًَني يف اجملاٍ ايطيب

َٚٔ ازبدٜس بايرنس اىل إ ايكسازات اعالٙ ٚع٢ً ايسغِ َٔ إ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب      
س قد اعتدلتٗا مبجاب١ َبادز٠ فازق١ بادباٙ تطبٝل افطٌ يًكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ االمح

ٚايرٟ ٜٗتِ باملٓػأ٠ ٚايسعا١ٜ ايصش١ٝ اثٓا٤ ايٓصاعات املطًش١ ، اال اْ٘ ٚبعد عاَني َٔ 
اعتُادٖا صسح َدٜس عاّ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب االمحس بإٔ ايًذ١ٓ قد اسصت خالٍ ايفذل٠ 

( ٚاقع١ عٓف ضد ايسعا١ٜ ايصش١ٝ ٚاملٓػأ٠ ايطب١ٝ يف 1200َا ٜكازب )( 2018  - 2016)

                                                      

رغبة في أن يكؽن العسل الحي تقؽم بو "األمػ الستحجة" سخيعًا فعااًل، يعيج أعزاء تمغ ( 4)
الييئة إلى مجمذ األمؼ بالتبعات الخئيدية في أمخ حفظ الدمػ واألمؼ الجولي ويؽافقؽن 

اتو التي تفخضيا عميو ىحه عمى أن ىحا السجمذ يعسل نائبًا عشيػ في قيامو بؽاجب
 .التبعات

 .1115 لمسديج تشعخ وثيقة مجمذ األمؼ الجولي السخقسة pr/s0 0241لدشة  (0)
     .لمسديج تشعخ وثيقة مجمذ االمؼ Res/2286 0241لدشة  (5)
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( دٚي١، متجًت بكتٌ ايعاًَني يف اجملاٍ ايطيب ٚتدَرل َسنبات االضعاف ٚاملطتػفٝات، 26)
يريو دعت ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ ٚبكصد تٛفرل محا١ٜ افطٌ يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ خالٍ ايٓصاعات 

إلدسا٤ات ايتاي١ٝ ٚقد دا٤ت ٖرٙ ايدع٠ٛ عٔ طسٜل املطًش١ دعت اىل ضسٚز٠ ارباذ ايدٍٚ ي
 . : (1)صبًظ االَٔ ايدٚيٞ ٖٚرٙ االدسا٤ات متجًت مبا ًٜٞ

ع٢ً ايدٍٚ َسادع١ عكٝدتٗا ٚادسا٤اتٗا ٚخططٗا ايعطهس١ٜ سبُا١ٜ املٓػأ٠ ايصش١ٝ  .1
 خالٍ عًُٝاتٗا ايعطهس١ٜ. 

اجملاٍ ايصشٞ َٔ ضُإ متهني ايدٍٚ َٔ خالٍ تػسٜعاتٗا ايداخ١ًٝ ، ايعاًَني يف  .2
ايكٝاّ بأعُاهلِ بهٌ سٝاد١ٜ ٚذيو بايتُاغٞ َع ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ ٚاخالقٝات 

 ايعٌُ ايطيب.
ضُإ دعِ ايعاًَني بايسعا١ٜ ايصش١ٝ ٚتدزٜبِٗ مبا ميهِٓٗ َٔ ايتعاٌَ َع ادٛا٤  .3

 ايٓصاعات املطًش١.
 اسبد َٔ اثازٙ.دبُٝع بٝاْات ذات دٛد٠ افطٌ يتطٜٛس ادٚات افطٌ ملٓع ايعٓف ٚ .4
دعِ َبادزات تػرل ايطًٛى ٚضبٌ ايتٛع١ٝ االخس٣ ايسا١َٝ اىل تكسٜس اسذلاّ ايعاًَني يف  .5

 صباٍ ايسعا١ٜ ايصش١ٝ.

 ت ـاخلامت
 : االضتٓتادات  اٚاًل

إ االتفاقٝات ذات ايص١ً باملٛضٛع مل تٛزد تعسٜفًا دقٝكًا يًُٓػأ٠ ايطب١ٝ ٚاغًب   -1
ّٛ ٚضُٔ ضٝام االعٝإ املد١ْٝ ٚعًٝ٘ فاملٓػأ٠ ايتعازٜف اييت ذنست اتصفت بايعُ

ايطب١ٝ  ٖٞ تًو ايٓػأ٠ ضٛا٤ اناْت َد١ْٝ اّ عطهس١ٜ ٚاملدصص١ يألغساض ايطب١ٝ 

                                                      

: وثيقة متاحة عمى السؽقع ية لمرميب الحسخ,, مجيخ المجشة الجولأيف داكؽر  (4)
www.icric.org  0204/ 5/ 52تاريخ الديارة 

http://www.icric.org/
http://www.icric.org/
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نعالز ازبسس١ ٚاملسض٢ ٚاملتطسزٜٔ َٔ ايٓصاعات املطًش١ ٖٚٞ غرل طبصص١ 
 يألغساض ايعطهس١ٜ . 

 
ع تتدر صٛز ٚاغهاٍ إ املٓػأ٠ ايطب١ٝ ٚحبطب االتفاقٝات ذات ايص١ً باملٛضٛ -2

، ٖٚٞ بهاف١ دا٥ُٝ٘ ٚقد تهٕٛ َتشسن١ اٚ ثابتَ٘تعدد٠ فٗٞ اَا إ تهٕٛ َؤقت١ اٚ 
، نْٛٗا مجٝعٗا تػهٌ ب قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞصٛزٖا ٚاغهاهلا ضب١ُٝ مبٛد

 . بت١دص٤ َٔ املٓػأ٠ ايطب١ٝ باملع٢ٓ املعسٚف ٖٚٞ املٓػأ٠ ايجا
ايطب١ٝ يٝطت محا١ٜ دا٥ُٝ٘ ٚامنا قد تفكد ٖرٙ املٓػأ٠ إ اسبُا١ٜ املكسز٠ يًُٓػأ٠  -3

ب قٛاعد اسبُا١ٜ املكسز٠ هلا يف ساٍ خسدت عٔ َُٗتٗا االضاض١ٝ املكسز٠ هلا مبٛد
، سٝح اْٗا تفكد اٍ مت اضتددَٗا يألغساض ايعطهس١ٜ، أٟ سايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ

 .اي١اسبُا١ٜ يف ٖرٙ اسب
االَِ املتشد٠ يف صباٍ محا١ٜ املٓػأ٠ ايطب١ٝ ضعف ايدٚز املبرٍٚ َٔ قبٌ َٓع١ُ  -4

ٚيعٌ ايطبب ايس٥ٝطٞ يف ذيو ٜعٛد اىل إ َطؤٚي١ٝ محا١ٜ ٖرٙ املٓػأ٠ َعٗٛد٠ اىل 
قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ ، يريو ْالسغ إ دٗٛد االَِ املتشد٠ يف ٖرا ايصدد 

 .ات ايصادز٠ عٔ ادٗصتٗا ايس٥ٝط١ٝاقتصست ع٢ً بعض ايكساز
 املكذلسات :  :ثاًْٝا

ْدعٛ َٓع١ُ االَِ املتشد٠ اىل برٍ املصٜد َٔ ازبٗٛد يف ضبٌٝ تٛفرل محا١ٜ انجس  -1
فعاي١ٝ هلرٙ املٓػأ٠ الٕ ايػايب االعِ َٔ االطساف املتٓاشع١ تتذاٚش عًٝٗا ٚتًشل بٗا 
اضسازًا يف بعض االسٝإ قد ٜهٕٛ ذيو بػهٌ عُدٟ ، زمبا تهٕٛ ايٛض١ًٝ املج٢ً يف 

د٠ تتٛىل ١َُٗ تٛفرل ٖرٙ ٞ اْػا٤ زب١ٓ َتدصص١ تابع١ يألَِ املتشٖرا ايصدد ٖ
 .اسبُا١ٜ

ْدعٛ ايدٍٚ اىل ٚضع تػسٜعات خاص١ ع٢ً املطت٣ٛ ايداخًٞ تٓعِ عٌُ ايهٛادز   -2
ايطب١ٝ ٚضسٚز٠ ايتصاَِٗ بكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ االْطاْٞ اثٓا٤ ممازض١ ٚظا٥فِٗ ٚبهٌ 
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ز٠ هلِ قد تفكد ٖرٙ املٓػأ٠ اسبُا١ٜ املكسز٠ هلا سٝاد١ٜ ، الٕ اشبسٚز عٔ ايكٛاعد املكس
  .َٚٔ ثِ قد تهٕٛ ضباًل يالضتٗداف

ٚ املٓػآت ايطب١ٝ اٚ سعس تٛادد ايكٛات ايعطهس١ٜ أٚ األ١َٝٓ داخٌ املؤضطات ا -3
 .بايكسب َٓٗا

ع٢ً املٓػآت ايطب١ٝ ٚعدّ  تفعٌٝ قٛاعد املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ايٓامج١ عٔ االعتدا٤ -4
طأي١ نٕٛ بكا٤ٖا َٔ دٕٚ تفعٌٝ جيعٌ َٔ ايطٗٛي١ مبهإ قٝاّ ايتطاٌٖ يف ٖرٙ امل

بعض اطساف ايٓصاعات االعتدا٤ ع٢ً ٖرٙ املٓػآت ٚعدّ اسذلاّ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ 
  .االْطاْٞ اييت نفًت محاٜتٗا
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1995 . 
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