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  ...}امتثاالن لقكلو تعالى:                       }(1)  

، فػػينأ أكالن أدمػػد ا  (2) : "مػػف ال يرػػلر النػػاس ال يرػػلر ا "كانطبلقػػان مػػف قػػكؿ الرسػػكؿ 
 دمدان لثيران طيبان مبارلان، أف مفَّ علأَّ بيتماـ ىذه الرسالة، كيسرىا لأ، فالدمد للو لو كدده... 

العرفاف، لمف لـ يدخر جيدان فأ دعمأ إلتماـ ىذا البدث، أستاذم كمررفأ كأتقدـ بالرلر ك 
دفظػو ا ، الػذم لػـ يبخػؿ علػٌأ بالتكجيػو كاإلررػاد، كالت ػكيب،   عبد الرحمن أبـو النصـرالدلتكر/ 

فأسأؿ ا  تعالى أف يبارؾ فأ علمو كعملو كأف يجعلو ذخران  إلخراج ىذه الرسالة على أفضؿ  كرة،
 لمسلميف.لئلسبلـ كا

 األستاذيف الفاضليف: إلى  لما أتقدـ بجزيؿ الرلر كالتقدير

 دفظو ا .    محمد أبو مطر الدلتكر:  

 دفظو ا .  مازن نور الدين كالدلتكر:

علػػى تفضػػليما بقبػػكؿ مناقرػػة ىػػذه الرسػػالة، كعلػػى مػػا سػػيقدتمانو لػػأ مػػف تكجييػػات كن ػػا   
 مفيدة. 

كأخص منيـ كالػدم الدبيبػيف اللػذيف لافةن فراد أسرتأ ألم لما ال يفكتنأ أف أقدـ عظيـ رلر 
 ربيانأ على دب العلـ، سا بلن المكلى عز كجؿ أف يجزييما عنأ خير الجزاء.

لمػػا أرػػػلر زكجتػػػأ الدبيبػػػة الااليػػػة علػػػى مػػػا قدمتػػو لػػػأ مػػػف دعػػػـ مػػػادم كمعنػػػكم منقطػػػ    
 النظير فأ سبيؿ انجاز ىذه الرسالة، فجزاىا ا  عنأ لؿ خير. 

 

                                                           

 (.04سكرة النمؿ )آية: (  1)
( باب ما جاء فأ الرلر لمف أدسف إليؾ، دػديث رقػـ 52، )لبر كال لة عف رسكؿ ا  ( لتاب ا52)سنف الترمذم(، )(  2)

 ، كالدديث  ددو األلبانأ. 002(، ص1520)
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، لمػا ليػـ علػٌأ مػف فضػؿ، فجػزاىـ اللليػةجميػ  أسػاتذتأ فػأ إلى  لما أتقدـ بالرلر كالتقدير
 خير.  ا  عنأ لؿَّ 

ا  عنػػأ  ا، فجزاىػػألاديميػػة اإلدارة كالسياسػػةإلػػى  لمػػا ال يفػػكتنأ أف أتكجػػو بالرػػلر كالعرفػػاف
   خير الجزاء.

كيسػر، كأخػص بالػذلر األخ  جمي  األدبة اللراـ ممػف أعػاف كسػددإلى  كأتقدـ بجزيؿ الرلر
 ىذه الرسالة، فجزاه ا  عنأ خير الجزاء. بتنسيؽالذم قاـ  ادةـة حمـأسامالفاضؿ 

كال أنسى أف أرلر لؿ مف قدـ لأ مساعدة مػف إخػكانأ الطػبلب كأ ػدقا أ كلػك بػدعاء فػأ 
 ظير الايب، كللؿ مف ساىـ فأ إخراج ىذا البدث، فجزاىـ ا  خير الجزاء. 

 

 انـا أن الحمـد هلل رب العالمـينوآخـر دعو 
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 ومخــــص الدراشـــة

فراد الخدمات الطبية كبياف قكاعد الدماية أتعريؼ مفيكـ أعياف ك  ىلإالدراسة  ىدفت
نسانأ كتكضي  الدماية الخا ة الخا ة بيـ أثناء النزاعات المسلدة فأ القانكف الدكلأ اإل

ح ٌاليات الدماية لؤلعياف الطبية كأفراد الخدمات الطبية لؤلمالف المؤررة بالرارات المعترؼ بيا كرر 
للقكاعد  "اإلسرا يلية"الخركقات كاالنتيالات  ىعلى ال عيد الكطنأ كالدكلأ، إضافةن إلى الكقكؼ عل

  .الدكلية فأ دماية األعياف الطبية فأ قطاع غزة

أ الكقت الذم عياف الطبية فمدل فعالية آليات الدماية لؤلفأ  وتكمن مشكمة الدراسة
سنكات، تعرض فييا البرر  سب قطاع غزة لثبلثة دركب فأ فترة زمنية ال تتعدل لو تعرض 

 "إسرا يؿ"ديث انتيلت  "اإلسرا يلأ"، كالمقدرات كالممتللات للتدمير الممنيج مف قبؿ االدتبلؿ 
ضركرة  ضافييف التأ تنص فأ مد لتيا علىقكاعد اتفاقيات جنيؼ األربعة كالبركتكلكليف اإل

كجو الخ كص أثناء النزاعات  ىعياف المدنية عامة كلؤلعياف الطبية علتكفير دماية خا ة  لؤل
  .المسلدة

 إلى ييدؼ التدليلأ الذم المنيج الك فأ على اعحمدت الدراسة في جحليل المعطيبت وقد
 لافيان  يران تفس الدقا ؽ ىذه تفسير مداكلة م  معيف، مكقؼ أك ظاىرة عف جم  الدقا ؽ كالبيانات

 للدماية المن كص علييا فأ االتفاقيات الدكلية لؤلعياف الطبية، "إسرا يؿ"انتياؾ  كىأ ظاىرة
القكاعد كالن كص القانكنية التأ تكفر الدماية لبعض الف ات التأ خ تيا اتفاقيات  ببياف كذلؾ

 .ياف المدنية كالطبيةعكؿ كالثانأ كالتأ مف ضمنيا األضافييف األربعة كالبركتكلكليف اإلجنيؼ األ

كالبركتكلكليف اإلضافييف لعاـ  1949جاءت اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  نحبئج الدراسة
نو لـ يتـ كض  إبمجمكعة مف المبادئ العامة فأ دماية أفراد كأعياف الخدمات الطبية، إال  1977

فاظ غامضة كغير مدددة الجزاءات البلزمة لمف يخالؼ أدلاـ ىذه االتفاقيات، كأيضان يكجد بيا أل
طراؼ النزاع فأ  أفراد الخدمات الطبية، كيعمؿ لؿ طرؼ مف أعياف ك فأ تفسير الدماية المقررة أل

ركرة إعادة النظر فأ بعض بض وأوصث الدراسة تفسير مضمكف ىذه القكاعد بالرلؿ الذم يريده.
أكجو الق كر النظرم  مكاد اتفاقية جنيؼ الرابعة، كالبركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ لمعالجة بعض

كبياف ددكد استخداـ دكلة االدتبلؿ ليذا  كضركرة كض  قيكد على م طل  )الضركرة العسلرية( 
ضركرة درد التأييد الدكلأ لترسيخ القكانيف التأ تررعيا بعض الدكؿ لمبلدقة  التدفظ إضافةن إلى

 .مرتلبأ الجرا ـ كجعليا نافذة على ال عيد الكطنأ
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Abstract  

The study aimed to define the concept of civilian objects and members of the 

medical services and bring to light their own rules of protection during armed conflicts 

in international humanitarian law  and to clarify the special protection of the places 

marked with signposts recognized and to explain the mechanics of protection of medical 

civilian objects and members of the medical services at the national and international 

levels, in addition to stand on the Israeli breaches and violations of the international 

rules in the protection of medical civilian objects in Gaza Strip. 

The problem of the study lies in the effectiveness of protection mechanisms for 

medical notables during the time that GazaStrip was exposed to three wars in a period 

not exceding seven years, where humans and property were exposed to systematic 

destruction by the Israeli occupation Where Israel violated the rules of the four Geneva 

Conventions and their two Additional Protocols, which states in the sum on the need of 

providing a special protection to civilian objects in general and medical civilian objects 

in particular during armed conflicts. 

The study is based on the descriptive and analytical approach in analyzing data, 

which aims to gather facts and data on the phenomenon or a certain position With an 

attempt to explain these facts a sufficient explanation, which is the phenomenon of 

Israeli violation of the protection provided in the international conventions for medical 

civilian objects. 

And so to show the rules and legal texts that provide protection for some groups 

that were assigned by the four Geneva Conventions and the Additional Protocols I and 

II which include civil and medical civilian objects. 

The study results: 

The four Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of 1977 

came a set of general principles on the protection of individuals and civilian objects of 

medical services. 

However, it did not put the necessary sanctions for those who violate the 

provisions of these agreements And there is the vague and non-specific words in 
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explaining of indicated protection for civilian objects and members of the medical 

services.  

And each party of the conflict seek in explaining of the content of these rules as 

he wants. 

The study recommended the need to reconsider some articles of the Geneva 

Convention IV, the First Additional Protocol to address some of the theoretical 

shortcomings and the need to place restrictions on the term (military necessity). 

And to show the limits of the occupying state of using this reservation as well as 

the need to mobilize international support for the consolidation of laws enacted by some 

states to prosecute the perpetrators and make them a window on the national level. 
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 ةــات الصابقــاً والدراشــار العــاإلط
 

 .ألول: اإلطار العامالمبحث ا

 المبحث الثاني: الدراسات السابقة. 

  



 (5 ) 
 

 

 القػانكف أف مػف فبالرغـ للبررية، مبلزمة ظاىرة الدركب ظاىرة أف التاريخية الدقا ؽ برىنت
 أليػة السياسػأ كاالسػتقبلؿ اإلقليميػة السػبلمة ضػد التيديػد أك القػكة استخداـ دـر قد المعا ر الدكلأ
 فييػػا يبػػاح التػػأ االسػػتثنا ية الدػػاالت غيػػر فػػأ المسػػلدة القػػكة اسػػتخداـ قاعػػدة دتأ ػػب بديػػث دكلػػة،

 ال القانكنأ المن  ىذا أف إال مخالفتيا، على االتفاؽ أك مخالفتيا يجكز ال آمرة قاعدة القكة، استخداـ
بعػػػػض  لكاقػػػػ  سػػػػمة الدػػػػركب الزالػػػػت ديػػػػث للدػػػػركب، المنتجػػػػة كالم ػػػػادر األسػػػػباب اختفػػػػاء يعنػػػػأ

 كاالعتػداء أمػنيـ كتيديػد بالمػدنييف المػس ظاىرة فيف لذلؾ، األخيرة ىذه لانت فيذا الدكلية، العبلقات
 القضػػايا ليدػػدل دمػػايتيـ قضػػية تبػػرز ىنػػاك  .الدػػركب للػػؿ دتميػػة نتيجػػة ىػػأ المدنيػػة األعيػػاف علػػى
 مػػ  مسػػايرة ىػػذا القكاعػػد، مػػف بجملػػة كتخ ي ػػيـ بيػػـ الػػدكلأ القػػانكف اىتمػػاـ اسػػتدعت التػػأ اليامػػة

 فػأ يػكـ بعػد يكمػا كضعو كتدسف الدكلأ، ال عيد على عامة ب كرة مدنألل القانكنأ الكض  طكرت
 يلقػػػاه الػػػذم التعسػػػؼ مػػػف للدػػػد اتفاقيػػػة كضػػػكابط قيػػػكد لكضػػػ  عديػػػدة مدػػػاكالت بػػػذلت ديػػػث نطاقػػػو،
 .اإلنسانية لدمايةا مف مقبكلة ددكد كتكفير فك المدني

 القػػانكف ىػػكك  الػػدكلأ للقػػانكف األساسػػية لفػػركعا أدػػد بػػؤرة فػػأ األعيػػاف المدنيػػة دمايػػة كتنػػدرج
 أك بطريقػة المندمجػةالمدنيػة المػدنييف كاألعيػاف  لػؿ دمايػة عاتقػو علػى أخػذ الػذم اإلنسػانأ، الػدكلأ
 إال كاسػ ، مفيػكـ اإلنسػانأ الػدكلأ القػانكف نطاؽ فأ الدماية كمفيكـ .المسلدة النزاعات فأ بأخرل

 االعتػداء مف ةكقايالب أ المساعدةتعن عامة ب كرة الدماية فأ ىك اإلطار ىذا فأ قكلو يملف ما أف
 ترمػػأ التػػأ األنرػػطة جميػػ  تعنػػأ لمػػا عليػػو، كالدفػػاظ األمػػافإلػػى  داجاتػػو كتلبيػػة المعاملػػة، سػػكء أك

 اإلنسػػانأ، الػػدكلأ القػػانكف قكاعػػد ضػػمف مدػػددة ىػأ لمػػا للفػػرد األساسػػية الدقػػكؽ ادتػػراـ ضػػمافإلػى 
نمػػا ذاتيػػا، الدػػرب عنػػؼ مػػف دمايػػة ليسػػت خػػاةالمتك  الدمايػػة فػػيف ذلػػؾ كعلػػى  السػػلطة مػػف دمايػػة كا 

 الطػػػرؼإلػػى  منتمػػػيف أرػػخاص علػػى مسػػػل  نػػزاع سػػياؽ فػػػأ النػػزاع أطػػراؼ يلتسػػػبيا التػػأ التدلميػػة
ف أنو ذلؾ اآلخر،  فأ المطبؽ اإلنسانأ الدكلأ القانكف فيف درب،لل إضافة الطاب  اإلنسانأ تعذر كا 

الدمايػػػة  كمتطلبػػػات كاألمػػػف السػػػيادة متطلبػػػات بػػػيف القا مػػػة مفارقػػػةال علػػػى يعمػػػؿ المسػػػلدة النزاعػػػات
 لؤلعياف المدنية. 

التأ ليا أىميػة لبػرل كخ ك ػان كقػت  كمف أىـ مرالز األعياف المدنية ىأ األعياف الطبية
القانكف الدكلأ اإلنسػانأ فػأ سػف قػكانيف  كالنزاعات كالدركب لما تقدمو مف رعاية، لذلؾ اىتـ مررع
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 لتقػػػديـ المنظمػػػة المدنيػػػة المسترػػػفيات علػػػى اليجػػػكـ جػػػكاز عػػػدـكدمايػػػة تلػػػؾ األعيػػػاف، ك فػػػأ تعريػػػؼ 
 جميػ  فػأ كدمايتيا ادتراميا كاجب النزاع أطراؼ كعلى، كالنساء كالعجزة كالمرضى للجردى الرعاية
 . (1)األكقات

 بتعبيػػػػر يق ػػػػد أنػػػػوإلػػػػى  1949 لعػػػػاـ جنيػػػػؼ التفاقيػػػػات اإلضػػػػافأ البركتكلػػػػكؿ أرػػػػار كقػػػػد
 لؤلغػراض تنظيميػا تػـ التػأ كالمدنيػة العسػلرية الكدػدات مف كغيرىا المنرآت جمي الطبية  تالكددا
ا كترمؿ الطبية،  . (2)الطبأ النقؿ ككسا ؿ الطبأ النقؿ أيضن

 قاسػية دػركب ثبلثػةإلػى  غػزة قطػاع تعرض، لالراىف الكقت فأ البدثتلمف أىمية مبررات 
 االدػػتبلؿ قػكات قامػػت الدػركب تلػػؾ كخػبلؿ "يلأاإلسػرا " االدػػتبلؿ قبػؿ مػػفسػػنكات مضػت  سػب فػأ 

 مػف الفلسػطينييف المدنييفباعتدا يا على  اإلنسانأ الدكلأ القانكف لقكاعد كخطيرة كاضدة بانتيالات
 ردع أك جػادة لةءمسا دكف منيـ اللثير كا  ابة قتؿ فأ تسبب مما، ك دفييف كريكخ كنساء أطفاؿ

 األعيػػاف كخا ػػة المدنيػػة األعيػػاف ضػػد اعتػػداءات بالدػػرك  تلػػؾ خػػبلؿت سػػجل كقػػددكلػػأ إلسػػرا يؿ، 
لدمايػة أعيػاف آليػات  كدراسػة االنتيالػات تلػؾ بيػاف فػأ جػادة كقفة الكقكؼ علينا كجب لذلؾ، الطبية

 .  كأفراد الخدمات الطبية ضمف أطر قكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأ

 :مشكمة الدراسة

ة لؤلعياف الطبية فأ الكقت الذم تعرض مدل فعالية آليات الدماي تلمف مرللة الدراسة فأ
رػػر كالمقػػدرات الب فييػػا تعػػرض، سػػنكاتسػػب   تتعػػدل ال زمنيػػة فتػػرة فػػأ دػػركب لثبلثػػة غػػزة طػػاعقلػػو 

 اتفاقيػػػات لقكاعػػػد "إسػػػرا يؿ" كانتيػػػاؾ ، "اإلسػػػرا يلأ" االدػػػتبلؿ قبػػػؿ مػػػف الممػػػنيجكالممتللػػػات للتػػػدمير 
ضػػركرة تػػكفير دمايػػة خا ػػة  لبلعيػػاف  علػػى صتػػن التػػأضػػافييف كالبركتكلػػكليف اإل األربعػػة جنيػػؼ
 . المسلدة النزاعات أثناءعامة كلؤلعياف الطبية علأ كجو الخ كص  المدنية

التسػاؤؿ  يملػف تدديػد المرػللة فػأ الدراسػةاليدؼ مف البدػث مدػؿ إلى  كمف أجؿ الك كؿ
 :الر يس التالأ

 اإلنساني؟ الدولي نونالقا في الطبية ألعيانل المقررة الحماية آليات فعالية ىمد ما 
                                                           

 .اتفاقٌات جنٌف )الرابعة( التفاقٌة الخاصة بحماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب ( الفقرة األولى من18المادة )( 1)

آب / أغسطس  12اتفاقٌات جنٌف المعقودة فً إلى  الملحق )البروتوكول( األول اإلضافً( الفقرة )هـ( من 8المادة ) (2)

 .والمتعلق بحماٌة ضحاٌا المنازعات الدولٌة المسلحة 1949
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 :تيةاآل الفرعية األسئمة من جممةإلى  يقودنا الرئيس التساؤل وىذا

 ؟ تمييزىا كليفية ؟طبيةال األعياف مفيكـىك  ما -1
 ؟ اإلنسانأ الدكلأ القانكف فأالعامة المقررة لؤلعياف الطبية  الدمايةىأ  ما -2
 الػدكلأ القػانكف فػأ الطبيػة اتالخػدمأفػراد ك  الطبيػة لؤلعيػاف الخا ة الدماية قكاعدىأ  ما -3

 ؟ اإلنسانأ
 ما مدل تطبيؽ قكاعد الدماية الخا ة لؤلعياف الطبية كأفراد الخدمات الطبية ؟ -4
 ؟كأفراد الخدمات الطبية  الطبية األعياف لدمايةالكطنية كالدكلية  لياتآلاىأ  ما -5
 ؟طبية ال لؤلعياف الدماية قكاعد تنفيذ أماـ عا قا تقؼ التأ اإلرلالياتىأ  ما -6
 الخػػػدماتأفػػػراد ك  الطبيػػػة األعيػػػاف ضػػػد المسػػػجلة "اإلسػػػرا يلية" االنتيالػػػات طبيعػػػةىػػػأ  مػػػا -7

  ؟ غزة دركب أثناء الطبية

 :  أىداف الدراسة

كالتعريػػػؼ بػػػأفراد الخػػػدمات  اإلنسػػػانأ الػػػدكلأ القػػػانكف فػػػأ الطبيػػػة األعيػػػاف مفيػػػكـبػػػراز إ  -1
 الطبية. 

األعيػػاف الطبيػػة المدنيػػة أثنػػاء النزاعػػات  ايػػةدم فػػأ اإلنسػػانأ الػػدكلأ القػػانكف قكاعػػد بيػػاف   -2
 المسلدة.

 الخػػػدماتأفػػػراد ك  الطبيػػػة لؤلعيػػػاف الخا ػػػةالعامػػػة ك  الدمايػػػة قكاعػػػد ىتسػػػليط الضػػػكء علػػػ   -3
 . اإلنسانأ الدكلأ القانكف فأ المسلدة النزاعات أثناء الطبية

 اإلنسانأ. الدكلأ القانكف فأ المؤررة لؤلمالف الخا ة الدماية تكضي   -4
 ليات الدماية لؤلعياف الطبية كأفراد الخدمات الطبية على ال عيد الكطنأ كالدكلأ. آ ررح -5
 األعيػػػاف دمايػػػة فػػػأ الدكليػػػة للقكاعػػػد "اإلسػػػرا يلية"كقػػػات كاالنتيالػػػات خر الكقػػػكؼ علػػػأ ال   -6

 . غزة قطاع فأ الطبية
 الػدكلأ نكفالقػا قكاعػد انتياليػا علػى لتياءكمسػا "إسػرا يؿ" لمداسػبة الدكليػة اآلليػات بياف   -7

 . غزة قطاع فأ الطبية األعيافضد  اإلنسانأ
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 :أىمية الدراسة
 :عممية أىمية

الػكاردة فػأ القػانكف دلػاـ القانكنيػة تداكؿ الدراسة تسليط الضكء علأ  الن ػكص  كالقكاعػد كاأل أواًل:
 ىالخا ػػة لػػبعض الف ػػات كىنػػا سػػكؼ نرلػػز علػػالعامػػة ك التػػأ تدػػدثت عػػف الدمايػػة الػػدكلأ اإلنسػػانأ 

عيػػاف الطبيػػػة لمػػػا ليػػػا مػػػف دكر فػػػأ التخفيػػػؼ مػػف كيػػػبلت الدػػػرب التػػػأ يتعػػػرض ليػػػا السػػػلاف فػػػأ األ
 الدركب. 

 الدكليػة الدمايػةمتخ  ػة فػأ مجػاؿ  دراسػةب ،عامة كالفلسطينية خا ة العربية الملتبة إثراء: ثانياً 
 . المجاؿ ىذا فأ السابقة الدراسات ةندر ل الطبية لؤلعياف

 يتجلػى المسػلدة النزاعػات أثنػاء الطبيػة األعيػاف دمايػة مكضكع فأ البدث يةأىم فإ: عممية أىمية
 األعيػػاف بدػػؽ متلػػررة انتيالػػاتإلػػى  أدت التػػأ المسػػلدة النزاعػػات ظػػاىرة تنػػامأ خػػبلؿ مػػف بكضػػكح
 تلفػػؿ التػػأالػػكاردة فػػأ القػػانكف الػػدكلأ اإلنسػػانأ  األدلػػاـ فػػأ البدػػث منػػا يتطلػػب الػػذم األمػػر الطبيػػة
عدكانيا  إباف"اإلسرا يلأ"  االدتبلؿ جرا ـ تكثيؽ لذلؾالطبية،  الخدماتأفراد ك  الطبية األعياف دماية
 فػػأ أمػػبلن ، الطبيػػة األعيػػاف علػػى كاعتػػداءاتيا اإلنسػػانأالػػدكلأ  القػػانكف لقكاعػػد كانتيالاتيػػا غػػزةعلػػى 
 الدكليػةكالبدث عػف الكسػا ؿ القانكنيػة أمػاـ المدافػؿ  ،الفلسطينأ الدقكقأك  للسياسأ عطياتالم جم 
 . اإلنسانية ضد درب جرا ـ ارتلابيا فأ "إسرا يؿ" إلدانة

 :مصطمحات الدراسة

 النزاعػػػات آثػػػار مػػػف الدػػػدإلػػػى  تيػػػدؼ التػػػأ القكاعػػػد مػػػف مجمكعػػػة اإلنســـاني: الـــدولي القـــانون -
 عػف يلفػكف الػذيف أك يرػارلكف ال الػذيف األرػخاص اإلنسػانأ الػدكلأ القػانكف كيدمػأ المسلدة.
 .(1)الدرب كأساليب كسا ؿ يقيد كىك العدا ية. ماؿاألع فأ المرارلة

 كالبػد، األقػؿ علػى متدػاربيف طػرفيف قبػؿ مػف المسػلدة القػكة اسػتخداـ كىػأ: المسـمحة النزاعات -
 كتتكقػػؼ، بػػيعبلف عػػادة تبػػدأ الطػػرفيف أدػػد دػػدكد خػػارج كتقػػ ، نظػػامأ جػػيش أدػػدىما يلػػكف أف

 .(2) ل  باتفاؽ أك باالستسبلـ إما كتنتيأ اليدنة استراتيجية أك القتاؿ كقؼ، ميدانية ألسباب
                                                           

 .75 ص ،1984 جنٌف دونان، هنري معهد ومبادئ، تطور اإلنسانً، الدولً القانون بكتٌه، ( جان1)

 للصلٌب الدولٌة واللجنة اإلنسان لحقوق العربً المعهد منشورات، اإلنسانً دولًال القانونإلى  مدخل الزمالً، ( عامر2)

 .38 ص ،(1997) تونس، األحمر
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أك خػػبلؼ نارػػن بػػيف دكلتػػيف مػػف رػػأنو أف يفضػػأ إلػػى تػػدخؿ مػػف جانػػب أفػػراد القػػكات المسػػلدة 
ف أنلر أدد الطرفيف كجكد دالة درب كال ييـ مدة بقاء النزاع أك عدد الضدايا   .(1)دتى كا 

 تنجـ العدا ية كيكاجيكف أخطاران عماؿ األ فأ يرارلكف ال الذيف األرخاص أكل ؾ ىـ: نوالمدني -
 لتمييػز التعريػؼ ىػذا فػأ المعتمػد كالمعيار لرية بيف أطراؼ النزاع المسل  ".العس العمليات عف

 القا مػة العدا يػة األعمػاؿ كبػيف بيػنيـ العبلقػة انعػداـ ىػك األرػخاص، مػف سػكاىـ فعمػ المدنييف
 .(2)بيف أطراؼ النزاع

 ىػػػأ العسػػػلرية األىػػػداؼ فا  ك  عسػػػلرية، فان اأىػػػد ليسػػػت تػػػأال األعيػػػافجميػػػ  : المدنيـــة األعيـــان -
 كالاايػػة كمكقعيػػا طبيعتيػػا دسػػب العسػػلرية األعمػػاؿ فػػأ فٌعالػػة" "مسػػاىمة تسػػاىـ التػػأ األعيػػاف
 أك الجز ػػػػأ أك الللػػػػأ تػػػػدميرىا عػػػػف ينػػػػتج التػػػػأ األعيػػػػاف تلػػػػؾ كىػػػػأ اسػػػػتخداميا، مػػػػف أك منيػػػػا

 . (3)عسلرية ميزة تعطيليا أك علييا االستيبلء
تعرؼ األعياف الطبية بمرالز تقديـ الخدمات الطبية الثابتػة كالمتنقلػة، ككسػا ؿ  :الطبية عياناأل -

ػػػا أفػػػراد الخػػػدمات الطبيػػػة، ك   عػػػف للبدػػػث تمامػػػان  متفرغػػػكفال األرػػػخاص ىػػػـالنقػػػؿ الطبيػػػة، كأيضن
 كالمنرػػآت الكدػدات إلدارة المتفرغػػكف كأيضػان  معػػالجتيـ أك نقليػـ أك كالارقػػى كالمرضػى الجردػى

 أك دػػػػامليف أك لممرضػػػػيف الداجػػػػة عنػػػػد للعمػػػػؿ بالخ ػػػػكص المػػػػدربكف كالعسػػػػلريكف، بيػػػػةالط
 .(4)معالجتيـ أك نقليـ أك كالارقى كالمرضى الجردى عف بالبدث كالقياـ للنقاالت مساعديف

 السرطاة  تمرا   التري السرطاا  نإو حقىقرا  رفراا  لأل نأبر قراا اإل الحماية تعىي الدولية الحمبية -

 المػادم، كجػكدىـ جانػبإلػى  ،فػرادلؤل القػانكنأ الكجػكد عػف الػدفاع كتعنأ، ماتاز الت لدييا عطيهم
 مػػف للخطػػر فيالمعرضػػفػػراد األ تملػػف التػػأ الماديػػة جػػراءاتاإل جميػػ  الدمايػػة فلػػرة تعلػػس لػػذلؾ

 ىعلػػػ دػػػاؿ لػػػؿ كفػػػأ الدكليػػػة االتفاقيػػػات فػػػأ علييػػػا المن ػػػكص كالمسػػػاعدة، بدقػػػكقيـ التمتػػػ 
 .(5)ملمكسة ب كرة الدماية ىذه تلرس فأ غاثيةاإل المنظمات

  
                                                           

(1) Jean Pictet, commentary on the Geneva conventions of 12 August 1949 at 28 (1960). 
 النهضة دار األولى، الطبعة المسلحة، النزاعات إبان المدنٌة واألعٌان نٌالمدنٌ السكان حماٌة عطٌة، أحمد الخٌر ( أبو2)

 .58ص  ،1998 القاهرة، العربٌة،

 النسانً، الدولً القانون فً دراسات كتاب ضمن دراسة وطبٌعته، النسانً الدولً القانون تارٌخ شكري، عزٌز محمد (3)

 .12ص ارٌخ،ت بدون العربً، المستقبل دار شهاب، مفٌدد.  تقدٌم األحمر، الصلٌب إصدارات من

 للصلٌب الدولٌة واللجنة اإلنسان لحقوق العربً المعهد منشورات، اإلنسانً الدولً القانونإلى  مدخل الزمالً، ( عامر4)

 .60 ص ،(1997) تونس، األحمر

الٌٌن، ملل لم النسانً، الطبعة الولى، ترجمة محمد مسعود، دار الع العلمً للقانون سولٌنٌة، القاموس  هبوشٌ ( فرنسوز5)

 .303،ص2006 بٌروت
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  :منيج الدراسة

 جمػػ إلػػى  ييػػدؼ الػػذم التدليلػػأ الك ػػفأ المػػنيج علػػى قامػػت للدراسػػة األساسػػية الرليػػزة فإ
 كىػػأ لافيػػان  تفسػػيران  الدقػػا ؽ ىػػذه تفسػػير مداكلػػة مػػ  معػػيف، مكقػػؼ أك ظػػاىرة عػػف البيانػػاتك  الدقػػا ؽ
لن كص القانكنية التأ تكفر الدماية لبعض الف ات القكاعد كا ببياف كذلؾ غزة، على الدركب ظاىرة

كؿ كالثػػػانأ كالتػػػأ مػػػف ضػػػمنيا ف األاضػػػافيف اإلربعػػػة كالبركتكلػػػكالجنيػػػؼ األ التػػػأ خ ػػػتيا اتفاقيػػػاتي 
 . عياف المدنية كالطبيةاأل

سػػػتعنت بػػػػالمنيج التػػػاريخأ للكقػػػػكؼ علػػػى المرادػػػػؿ التاريخيػػػة لتطػػػػكر قكاعػػػد الدمايػػػػة المػػػا 
ة فػأ اتفاقيػات جنيػؼ األربعػة كالبركتكلػكالت اإلضػافية كلػذلؾ مرادػؿ تطػكر الخا ة لؤلعياف الطبيػ

 الرارة. 

 :الدراسات السابقة

 .أواًل: الدراسات المحمية

 أثنــاء اإلعالميــة والمؤسســات الصــحفيين حمايــة" بعنػػكافدراسػػة  (2014 حامــد ) -1
   ".القانون ضوء في المسمحة والنزاعات الحروب

 (11/2012رير فأ غزة قطاع على العدكاف) لػ تطبيقية دراسة

 دمايػػػة عػػػف للدػػػديث، الدراسػػػة ىػػػذه خػػػبلؿ مػػػف الميػػػـ المكضػػػكع ىػػػذا أبػػػكاب البادػػػث يطػػػرؽ
، الػػػدكلأ القػػانكف ضػػكء فػػػأ المسػػلدة كالمنازعػػات الدػػركب أثنػػػاء اإلعبلميػػة كالمؤسسػػات ال ػػدفييف

 أقػػر ممػا بػػالرغـ، ابنارىػ الملتػكيف ضػػدايا كأبػرز أكؿ ال ػػدفيكف رأسػيـ كعلػى المػػدنيكف يلػكف كالتػأ
ف، دكليػة دماية مف ليـ  يدتػاج، كرؽ علػى دبػرا لكنيػا تعػدك ال أنيػا إال، بكجكدىػا الػبعض ترػدؽ كا 

 .   كالتنفيذ  قالكا أرض على كالتطبيؽ للتفعيؿ

 :التالية والتوصيات النتائج أىم في الدراسة وخرجت

 :النتائج

 كمكدػػػد مدػػػدد تعريػػػؼ علػػػى ييفلل ػػػدف الدمايػػػة تقػػػرر التػػػأ الدكليػػػة االتفاقيػػػات تػػػنص لػػػـ .1
 مػػف ف ػػات فتسػتثنأ تضػػيؽ تعريفػػات بػيف اختلفػػت الفقييػػة القانكنيػة اآلراء إف بػػؿ، لل ػدفييف
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 الكديػػد التعريػػؼ أف إال، فييػػا العػػامليف لػػؿ ترػػمؿ مكسػػعة كأخػػرل، المينػػة ىػػذه فػػأ العػػامليف
 . ةخطر  بمياـ المللفيف ال دفييف دماية اتفاقية عليو نص ما ىك ذلؾ فأ الكارد

 للمؤسسػات الدمايػة يػكفر لمػا، مػدنييف أرخا ػا بك ػفيـ ال ػدفييف يدمػأ الدكلأ القانكف .2
 بػػأم يقكمػػكا لػػـ مػػا بالدمايػػة فيمرػػمكل ال ػػدفيكف كيظػػؿ ..مدنيػػة أعيانػػا بك ػػفيا اإلعبلميػػة

 تبقػى كال ػدفية اإلعبلميػة المؤسسػات كبالمثػؿ، مػدنييف لأرػخاص كضعيـإلى  يسن عمؿ
 التدػريض أك العسػلرية األغػراض فػأ تسػتخدـ لػـ طالمػا اليجمػات ضػد عامة بدماية تتمت 
 . الدكلأ للقانكف جسيمة انتيالات على

 معنكيػة انتيالػاتإلػى  اإلعبلمية كالمؤسسات ال دفيكف ليا عرضتي التأ االنتيالات تتنكع .3
 كااليػػػذاء كاالعتػػػداء القتػػػؿ فػػػأ تتمثػػػؿ ماديػػػة كأخػػػرل.  كغيرىػػػا التاطيػػػة مػػػف كالمنػػػ  لالتيديػػػد

 . كغيرىا كاالختطاؼ كاالعتقاؿ جسدمال

 :التوصيات

 المسػػلدة كالنزاعػػات الدػػركب منػػاطؽ فػػأ العػػامليف اإلعػػبلـ كرجػػاؿ ييففال ػػد تعريػػؼ ضػػركرة .1
 تلفػؿ التػأ الدكليػة كالمعاىػدات كاالتفاقيػات اإلنسانأ الدكلأ القانكف علييا ينص التأ بدقكقيـ

 فػػأ يػػدرس لمسػػاؽ المكضػػكع ىػػذا اؿإدخػػ خػػبلؿ مػػف ذلػػؾ كيملػػف، عمليػػـ أثنػػاء الدمايػػة ليػػـ
 المسػلدة القػكات بتعريػؼ األمػر كلذلؾ، تدريبية دكرات خبلؿ مف أك كاإلعبلـ ال دافة لليات
 . ككاجبات دقكؽ مف يقدره كما  اإلنسانأ الدكلأ بالقانكف العسلرية عملياتيا بتنفيذ تقكـ التأ

 فػػأ خطػػرة بميػػاـ المللفػػيف فال ػػدفيي لدمايػػة خا ػػة دكليػػة اتفاقيػػة إقػػرار علػػى العمػػؿ ضػػركرة .2
 مينػة  تقػؿ ال أخػرل بف ػات أسػكة خا ػان  كضػعان  ليػـ تكفر، المسلدة كالنزاعات الدركب تاطية

 المقػػػرة الدمايػػػة تكسػػي  علػػػى تقػػػكـ، عنيػػا أىميػػػة الداضػػر زمننػػػا فػػػأ فييػػا كالعػػػامليف ال ػػدافة
زالة اإلعبلمية كالمؤسسات لل دفييف  بأريديػة لدقيقػةا نقػؿ مف لتتملف، يلتنفيا غمكض أم كا 

 . كالمبلدقة كالقتؿ البطش عف بعيدا
 كتكثيػػؽ ال ػدفييف بدمايػػة النػزاع أطػػراؼ التػزاـ مراقبػػة ميمتيػا تلػػكف دكليػة مينيػػة لجنػة نرػاءإ .3

 الدكليػػػة اللجنػػػة أك المتدػػػدة بػػػاألمـ ملدقػػػة تلػػػكف أف كيملػػػف، ليػػػا يتعرضػػػكف التػػػأ االعتػػػداءات
 . المسلدة تالنزاعا مناطؽ فأ تعمؿ التأ األدمر لل ليب
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 مػػف بػػيفبلتيـ السػػماح كعػػدـ الجػػرا ـ ىػػذه مرتلبػػأ مبلدقػػة فػػأ الػػدكلأ القضػػاء منظكمػػة تفعيػػؿ .4
 تنظػر دا مػة خا ػة مدلمة ترليؿ على كالعمؿ، القانكنية اإلجراءات ترديد خبلؿ مف العقاب

 كمرتلبػػأ الجنػػاة كتقػػديـ، االعبلميػػة كالمؤسسػػات ال ػػدفيكف ليػػا يتعػػرض التػػأ االنتيالػػات أفػػ
 . أماميا ةمللمدال الجرا ـ هىذ

 ظــل فــي القــدس فــي الثقافيــة الممتمكــات "حمايــة بعنػػكاف دراسػػة (2013 غــزال ) -2
   الدولي". القانون

 فأ المكجكد نسانأاإل الثقافأ التراث مف الدكلأ القانكنأ مكقؼ تكضي  الدراسة ىذه تداكؿ
 القانكنيػػة الدمايػػة كبيػػاف ثبلث،الػػ السػػماكية الػػديانات اتبػػاع لػػدل خا ػػة بملانػػة يتمتػػ  الػػذم القػػدس،
 التػأ المعػالـ كتاييػر كالنيػب التدمير سياسة مف لو يتعرض ما على الضكء كتسليط بيا، يتمت  التأ
  الدكلية. القرارات الدا ط بعرض الضارب ، "اإلسرا يلأ" االدتبلؿ بيا يقكـ

 : الدراسة منهج

 التطبيقػػأ المػنيجإلػػى  باإلضػافة ،التدليلػػأ الك ػفأ المػنيج الدراسػػة ىػذه فػػأ البادثػة اتبعػت
  .االخت اص ذكم م  المقاببلت بعض إجراء خبلؿ مف الميدانأ أك

            :ومن أىم نتائج الدراسة

 اآلثػػػػار مجػػػػرد علػػػػى اقت ػػػػارىا كعػػػػدـ الثقافيػػػػة، الممتللػػػػات كمفيػػػػكـ ماىيػػػػة كتكسػػػػ  تطػػػػكر .1
 كاللتػػػػػػب نيػػػػػػة،الدي كاألمػػػػػػالف المقدسػػػػػػات لتضػػػػػػـ رػػػػػػمكلية ألثػػػػػػر أ ػػػػػػبدت بػػػػػػؿ التاريخيػػػػػػة،

 بديػػػث الماديػػػة، كغيػػػر الماديػػػة المختلفػػػة، بعنا ػػػره كالتػػػراث الفنيػػػة كالتدػػػؼ كالمخطكطػػػات
 كثقافػة ىكيػة عػف يعبػر أ ػب  الثقافيػة الممتللػات مفيكـ بأف القكؿ معو المملف مف أ ب 
 القػػػػكانيف للػػػػف ليػػػػا، كتاريخيػػػػة كركديػػػػة عقا ديػػػػة أىميػػػػة ترػػػػلؿ التػػػػأ تفا ػػػػيليا بلػػػػؿ األمػػػػة

  الثقافية. الممتللات مفيكـ فأ الدا ؿ التطكر ىذا عف متأخرة زالت ال الفلسطينية
 الػدكلأ القانكف نطاؽ فأ خا ة العاـ، الدكلأ القانكف فأ الدا ؿ التطكر مف الرغـ على .2

 الضػػػػػركرات أف إال العسػػػػػلرية، العمليػػػػػات سػػػػػير تػػػػػنظـ التػػػػػأ القانكنيػػػػػة كالقكاعػػػػػد اإلنسػػػػػانأ،
 ترتلػب التػأ الذريعػة ىػأ زالػت كال القانكنيػة، الدماية اعدقك  على استثناء زالت ال العسلرية

        .غطا يا تدت االنتيالات
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 الدمايػة كضػماف تػكفير علػى الثقافية الممتللات بدماية الخا ة القانكنية القكاعد قدرة عدـ .3
 نكعيػػة تطػػكر ظػػؿ فػػأ خا ػػة المسػػلدة، النزاعػػات أثنػػاء الثقافيػػة للممتللػػات كالفعليػػة اللافيػػة
 اقت ػػارىا كعػػدـ الثقافيػػة، بالممتللػػات الضػػرر إللدػػاؽ كالكسػػا ؿ الطػػرؽ كاخػػتبلؼ ،السػػبلح
 ارتلػػػاب تسػػػتطي  االدػػػتبلؿ دكؿ كخا ػػػة الػػػدكؿ أف بػػػؿ العسػػػلرية، اليجمػػػات مجػػػرد علػػػى
 بمػا البلػدياتك  اإلسػلافك  اآلثػار لػكزارة فييػا الرسػمية المؤسسػات عبر االنتيالات مف اللثير
داريػػػ عمليػػػة كسػػػا ؿ مػػػف تتخػػػذه  كدكف ممػػػنيج برػػػلؿ الثقافيػػػة بالممتللػػػات الضػػػرر تلدػػػؽ ةكا 
     .العسلرم الق ؼ نيراف عف كبعيدان  ضجة

 دمايػػػة فييػػػا الثقافيػػػة الممتللػػػات يمػػػن  ممػػػا خػػػاص، قػػػانكنأ كمرلػػػز بكضػػػ  القػػػدس تتمتػػػ  .4
 دكلػػػأ قػػػانكنأ مرلػػػز فػػػأ القػػػدس يضػػػ  الػػػذم 181 رقػػػـ القػػػرار بمكجػػػب األكلػػػى مزدكجػػػة،
 لعػػاـ الثقافيػػة الممتللػػات دمايػػة اتفاقيػػة خا ػػة "الىػػام" اتفاقيػػات بمكجػػب الثانيػػةك  متميػػز،
 لعػػاـ" جنيػػؼ" اتفاقيػػة فػػأ المقػػررة الدمايػػةإلػػى  إضػػافة اإلضػػافييف، كبركتكلكلييػػا ـ 1954
 .اإلسرا يلأ لبلدتبلؿ تخض  لكنيا ـ 1949

 القةبنى  فةي الفئةبت لةبع  الخبصةة الحمبيةة " بعىرىان   اسرة (2102 البزور،) -3

   " ينابناإل يالدول
 أىم أىداف الدراسة:

 . الخا ة للف ات الدكلية جنيؼ اتفاقيات تكفرىا التأ الدماية بياف .1
 نطػػػاؽ مػػػف العسػػػلرية بالضػػػركريات التػػػذرع مػػػف اإلنسػػػانأ الػػػدكلأ القػػػانكف مكقػػػؼ تكضػػػي  .2

 .  الف ات ليذه الخا ة الدماية انتياؾ عند كليةؤ المس
 بمختلػػؼ الخا ػػة للف ػػات الدمايػػة علػػى نصتػػ التػػأ القانكنيػػة الن ػػكص لزاميػػةإ مػػدل بيػاف .3

 . المتنازعة للدكؿ م ادرىا

 منيج الدراسة:

 القانكنيػػػة الن ػػػكص قػػػراءة فػػػأ، التدليلػػػأ كالمػػػنيج، الك ػػػفأ المػػػنيج علػػػى البادػػػث يعتمػػػد
 . كتدليليا ال دد ىذا فأ الكاردة الدكلية
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 وصل إلييا الباحث في ىذه الدراسة:ت التي النتائج أىم

 بمجمكعة 1977 لعاـ فااإلضافي فكالبركتكلكال 1949 لعاـ األربعة جنيؼ اتاتفاقي جاءت .1
 كضػ  يػتـ لػـ أنػو إال، الخا ػة الف ػات بعػض لدمايػة كالخا ػة العامة كالمبادئ الدقكؽ مف

 . االتفاقيات ىذه أدلاـ يخالؼ لمف البلزمة الجزاءات
 االدػػػػػػتبلؿ دكلػػػػػػة مػػػػػػف كال ػػػػػػدفييف كاألطفػػػػػػاؿ للنسػػػػػػاء الخا ػػػػػػة الدمايػػػػػػة مبػػػػػػدأ انتيػػػػػػاؾ إف .2

 المػدنييف السػلاف مػف الخا ػة الف ػات بيػذه جسػيمة أضػراران  تلدػؽ أف رػأنيا مف "اإلسرا يلأ"
 الفلسطينييف.

، مدػددة كغيػر غامضة ألفاظ بيا يكجد اإلضافييف كالبركتكلكليف األربعة جنيؼ اتفاقيات إف .3
 يريده. الذم بالرلؿ القكاعد ىذه لمضمكف طرؼ لؿ تفسير على يعمؿ كىذا

 : التوصيات أىم
 النزاعػػػات أثنػػػاء المػػػدنييف دمايػػػة تلفػػػؿ التػػػأ الدكليػػػة االتفاقػػػات  ػػػياغة إعػػػادة علػػػى العمػػػؿ .1

  غامضة كغير، كمدددة كاضدة ألفاظ استخداـ مراعاة كيجب الدكلية كغير الدكلية المسلدة
 يماسػػػ كال الفلسػػػطينييف المػػػدنييف بدػػػؽ "اإلسػػػرا يلية" كاالنتيالػػػات الجػػػرا ـ تكثيػػػؽ علػػػى العمػػػؿ .2

 . ال دفييف(، النساء، )األطفاؿ الخا ة الف ات
العمػػؿ علػػى الضػػاط علػػى دكلػػة االدػػتبلؿ كذلػػؾ مػػف أجػػؿ إنفػػاذ اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة علػػى  .3

 األراضأ الفلسطينية مف أجؿ تكفير الدماية للمدنييف. 
يجب العمؿ على إعادة تعديؿ بعض المكاد التأ تتعلؽ بالدمايػة الخا ػة لػبعض الف ػات إذ  .4

 كجد ق كر كاض  فأ ىذه الدماية. ي
العمؿ على مبلدقة انتيالات قكات االدتبلؿ ضد المػدنييف الفلسػطينييف فػأ جميػ  المدافػؿ  .5

 الدكلية.

 فـــي االنســـاني الـــدولي القـــانون فاعميـــة مـــدى " بعنػػػكاف دراسػػػة  (2010  جةةةي ) -4
  " الدولية وغير الدولية المسمحة النزاعات
 إثبػات فػأ اإلنسػانأ الػدكلأ القػانكف قكاعػد كفقػت مػدل مأ إلأ تكضي إلى  الدراسة وىدفت

 كغيػػػر الدكليػػػة النزاعػػػات أثنػػػاء قكاعػػػدىا لن ػػػكص الػػػبلـز التطبيػػػؽ تػػػأميف فػػػأ ق ػػػكرىا أك فاعليتيػػػا
   الدكلية.
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 :البحث منيج

 الكثػػػا ؽ جمػػ  علػػػى االعتمػػاد خػػػبلؿ مػػف التدليلػػأ الك ػػػفأ المػػنيج علػػػى الدراسػػة اعتمػػدت
  المكضػػػكعية العلميػػػة المناقرػػػة طريػػػؽ عػػػف كتدليليػػػا بالمكضػػػكع العبلقػػػة ذات كاألبدػػػاث كالدراسػػػات
 القانكف ىذا لن كص

 :وأىميا بتوصيات  الدراسة وخرجت

 المدنيػة كاألعيػاف للمػدنييف الدمايػة تلفػؿ جديدة، اتفاقيات ،كعقد االتفاقيات فأ النظر إعادة .1
 يراعػػػػأ أف يجػػػب يػػػاتاالتفاق ىػػػذه  ػػػياغة كعنػػػد الدكليػػػػة كغيػػػر الدكليػػػة النزاعػػػات لػػػؿ فػػػأ

نمػػػا فدسػػػػب ذلػػػؾ لػػػيس ,مبيمػػػػة غيػػػر كاضػػػدة مدػػػػددة تعػػػابير اسػػػتعماؿ  تضػػػػمينيا أيضػػػان  كا 
 ىػػػذه لن ػػػكص المخالفػػػة الػػػدكؿ بدػػػؽ إيقاعيػػػا يملػػػف المجتمػػػ   ػػػعيد علػػػى فعالػػػة جػػػزاءات

 لايػاب يعػكد إنمػا الدمايػة ىػذه لدرمػة انتيػاؾ مػف الكاقػ  فػأ يدػدث ما ألف ذلؾ االتفاقيات،
  .األمكر ىذه مثؿ

 العسػػػلرية الضػػػركرة قاعػػػدة تلدقيػػػا التػػػأ المخػػػاطر مػػػف التقليػػػؿإلػػػى  اإلنسػػػانأ المرػػػرع دعػػػكة .2
 كتدديػػد الضػػركرة لقاعػػدة كاضػػ  تعريػػؼ تدديػػد طريػػؽ عػػف كذلػػؾ اإلنسػػانية الدكليػػة بالقكاعػػد
 .الددكد أضيؽإلى  إلييا اللجكء داالت كد ر ,دقيؽ برلؿ بيا التذرع كضكابط رركط

 عليو الم ادقة تتـ الذم الدكلأ أك المدلأ القانكف كفؽ الكطنية دالـالم أماـ المدالمة أف .3
دقػاؽك  القانكف لتطبيؽ كسيلة خير ىأ  الػدكؿ بعػض إخفػاؽ للػف المدالمػة كتسػيير العدالػة ا 
 لفػرارل كالقتلػة المجػرميف أمػاـ المجػاؿ يفسػ  أف ينباػأ ال بػذلؾ، القيػاـ رفضػيا أك عجزىا أك
 .لتكليو الجنا أ الدكلأ للقضاء األمر يرجن الذم األمر العدالة، سادة مف

 الفمســـطينية األراضـــي فـــي المـــدنيين حمايـــة" بعنػػػكاف دراسػػػة( 2010 حمـــدان) -5
  ("الرابعة جنيف اتفاقية( المحتمة

 :أىداف الدراسة

 .المقاتليف مف غيرىـ ًمفٍ  كتمييزىـ بالمدنييف المق كد بياف .1
 .بالمدنييف الخا ة بالدماية المرمكلة الف ات بياف .2
 .الف ات لتلؾ المقررة الدقكؽ بياف  .3
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 .المدنييف دماية فأ المتددة األمـ كىي ة الدكلية القضا ية األجيزة دكر بياف .4
 .فرادكاأل الدكؿ الدكلية المسؤكلية علييـ تق  الذيف األرخاص كتدديد بياف   .5
 ذلؾكلػػػػ"اإلسػػػػرا يلأ"  االدػػػػتبلؿ دكلػػػػة علػػػػى تقػػػػ  التػػػػأ المدنيػػػػة المسػػػػؤكلية تكضػػػػي  كأخيػػػػرنا  .6

 .المسؤكلية الجنا ية

 : الدراسة منيج

 القانكنيػػػة الن ػػػكص البادثػػػة تناكلػػػت ديػػػث التدليلػػػأ، المػػػنيج علػػػى الدراسػػػة ىػػػذه اعتمػػػدت
 دكلػة كخا ػة الػدكلأ المجتمػ  أعضػاء مخالفػة مػدل كبيػاف تدليليػا ثـ كمف الدكلية كالقرارات الدكلية

ا الك ػفأ المػنيج علػى لدراسػةا ىػذه اعتمدت لما .الن كص ليذه"اإلسرا يلأ"  االدتبلؿ  مػا مكضػدن
 .المدنييف بدؽ جسيمة انتيالات مف االدتبلؿ سلطات بو تقكـ

 : أىميا لنتائج الباحثة وتوصمت

 كذلػػؾ المدتلػػة، الفلسػػطينية األراضػػأ علػػى الرابعػػة جنيػػؼ اتفاقيػػة لقكاعػػد المبارػػر االنطبػػاؽ .1
 االتفاقيػة ىػذه قكاعػد تطبيػؽ رتبطيػ ال ديػث الدربأ، االدتبلؿ لدالة المميزة العنا ر لتكافر
ا لذلؾ االدتبلؿ، دكلة مكافقة على  أك االدػتبلؿ رػرعية علػى االتفاقيػة تطبيػؽ يرىف ال أيضن
 يرترلكف ال الذيف المدنييف دمايةإلى  ترمأ االتفاقية ىذه ن كص مجمؿ ألف ررعيتو عدـ
 .القتالية العمليات فأ

 كذلػػػػؾ للمػػػػدنييف، العامػػػػة كالدمايػػػػة كؽالدقػػػػ مػػػػف مجمكعػػػػة الرابعػػػػة جنيػػػػؼ اتفاقيػػػػة كضػػػػعت .2
 رػابيا االتفاقيػة ىػذه أفٌ  إال التطبيػؽ، كنطاؽ المضمكف ديث مف دكلية كثيقة أكؿ باعتبارىا
 فػػػيف النظػػػرم، الجانػػػب  ػػػعيد فعلػػػى كالعملػػػأ، النظػػػرم الجانػػػب مػػػف الػػػنقص أكجػػػو بعػػػض

 األطراؼ قبؿ مف اتباعيا الكاجب العامة األدلاـ بياف على اقت رت االتفاقية ىذه ن كص
 .أدلاميا يخالؼ لمف البلزمة الجزاءات كض  دكف المتداربة

 لمجلس بارزتيف سياستيف بملياليف كالليؿ الدكلية القضايا م  التعامؿ ازدكاجية أ بدت لقد .3
 فالمراقػب الدكليػة، كالم ال  العالـ فأ القكل لمكازيف رىينة المجلس ىذا أ ب  ديث األمف

 السػبلـ تمػس التػأ للقضػايا األمػف مجلػس معالجػة فػأ اسػعناك  فاكتنػات يبلدػظ الدكلية لؤلدداث
 .الدكلييف كاألمف
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 لالاػػاز) كالعرػػكا ية دكلينػػا المدرمػػة األسػػلدة اسػػتخداـ فػػأ"اإلسػػرا يلأ"  االدػػتبلؿ دكلػػة إفػػراط .4
 بالمػػػػدنييف بلياػػػػة أضػػػػرارنا تلدػػػػؽ أف رػػػػأنيا مػػػػف كالتػػػػأ )العنقكديػػػػة كالقنابػػػػؿ للػػػػدمكع المسػػػػيؿ

 كغيػػر المقػػاتليف بػػيف التفرقػػة لمبػػدأ مميػػزة مظػػاىر مػػف تبقػػى مػػا علػػى كتقضػػأ الفلسػػطينييف،
 .المقاتليف

 االدػػػتبلؿ لقػػػكات تسػػػم  التػػػأ الخطيػػػرة التدفظػػػات مػػػف الدربيػػػة( )الضػػػركرة م ػػػطل  يعتبػػػر .5
 العسػػلرية الضػػركرة ذريعػػة فتدػػت بالمػػدنييف، الضػػارة الت ػػرفات بعػػض ممارسػػة"اإلسػػرا يلأ" 

 الػدكنمات آالؼ يبتلػ  الػذم العن ػرم الف ػؿ جػدار كيقػاـ مدنييف،بال المأىكلة المبانأ تيدـ
 .الفلسطينية األراضأ مف

 : الباحثة قدمتيا التي التوصيات أىم

 األكؿ اإلضػػافأ كالبركتكلػػكؿ الرابعػػة، جنيػػؼ اتفاقيػػة مػػكاد بعػػض فػػأ النظػػر إعػػادة ضػػركرة .1
 الضػػركرة) م ػػطل  علػػى قيػػكد كضػػ  ضػػركرة كمنيػػا النظػػرم الق ػػكر أكجػػو بعػػض لمعالجػػة
 .التدفظ ليذا االدتبلؿ دكلة استخداـ ددكد كبياف (الدربية

 األطفػاؿ سػيماال  الفلسػطينييف المدنييف بدؽ "اإلسرا يلية" كاالنتيالات الجرا ـ تكثيؽ ضركرة .2
 .كالنساء

 الجػزاءات بتكقيػ  كذلػؾ الفلسطينأ، الرعب تجاه مسؤكلياتو يتدمؿ أف الدكلأ المجتم  على .3
 .اإلسرا يلأ االدتبلؿ دكلة على كالدبلكماسية كاالقت ادية ةالسياسي الدكلية

 سػبؿ فػأ للبدػث الرابعػة جنيػؼ اتفاقيػة علػى المتعاقػدة لؤلطػراؼ دكلػأ مؤتمر عقد مف بد ال .4
 عػػف االدػػتبلؿ دكلػػة تخلػػأ ظػػؿ فػػأ المدتلػػة، الفلسػػطينية األراضػػأ علػػى االتفاقيػػة ىػػذه إنفػػاذ

 .طينأالفلس الرعب تجاه مدتلة لدكلة التزاماتيا
 مرتلبػػأ لمبلدقػػة الػػدكؿ بعػػض ترػػرعيا التػػأ القػػكانيف لترسػػيخ الػػدكلأ التأييػػد درػػد ضػػركرة .5

 ىػػػذه عػػػف الػػػدكؿ ىػػػذه بعػػػض تتراجػػػ  أف قبػػػؿ الػػػكطنأ ال ػػػعيد علػػػى نافػػػذة كجعليػػػا الجػػػرا ـ
 الدلكمػػػػػة فإ ديػػػػػث ،"اإلسػػػػػرا يلية" كالم ػػػػػال  ال ػػػػػييكنأ اللػػػػػكبأ ضػػػػػاط تدػػػػػت القػػػػػكانيف
 ك ػػكليـ فػػكر اعتقػػاليـك  الدػػرب مجرمػػأ مبلدقػػة يمنػػ  ديػػدج قػػانكف سػػف ب ػػدد البريطانيػػة
 .البريطانية األراضأ
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 لحمايـــة الرابعـــة جنيـــف "اتفاقيـــة بعنػػػكاف دلتػػػكراه دراسػػػة (2000  النصـــر أبـــو) -6
 .  المحتمة" الفمسطينية األراضي في وتطبيقيا م1949 لعام المدنيين

 : الدراسة أىمية

 ككجػػكب الفلسػطينية بالقضػية الػدكلأ المجتمػ  اىتمػاـ زيػػادة ندػك السػعأإلػى  الدراسػة ىػدفت
ى علػػػ تفاقيػػػةاال ىػػػذه "إسػػػرا يؿ" تطبيػػػؽ لعػػػدـ المدتلػػػة األراضػػػأ علػػػى الرابعػػػة جنيػػػؼ اتفاقيػػػة تطبيػػػؽ

 متلاملػػػة دراسػػة الن ػػر أبػػػك الػػردمف عبػػد الػػػدلتكر قػػدـ ديػػث .ـ1967األراضػػأ المدتلػػة بعػػد عػػػاـ 
 لؤلراضػػأ القػػانكنأ الكضػػ  عػػف مف ػػبلن  ان رػػرد كقػػدـ المػػدنييف كدمايػػة جنيػػؼ اقيػػةفات عػػف ككاضػػدة
 "اإلسػرا يلية" الفلسػطينية االتفاقػات ضػمف جنيػؼ اتفاقيػة كتطبيػؽ القػدس كخا ػة المدتلػة الفلسطينية
 .المدنييف على كاالعتداء الفلسطينية األراضأ فأ االتفاقية قكاعد انتياؾ ككض 

 األراضػػأ فػػأ جنيػػؼ تاتفاقيػػا تطبيػػؽ ايجابيػػات الن ػػر أبػػك الػػدلتكر أكضػػ  الخاتمػػة كفػػأ
 باتفاقيػة بالتمسػؾ كأك ػى الخارجيػة العبلقػات االسػتيطاف، البلج يف، القدس، قضايا: فأ الفلسطينية

  الدقكؽ. لضماف مستقبلأ اتفاؽ أم ضمف جنيؼ

 :  ثانيًا: الدراسات العربية

 القــانون فــي المســمحة النزاعــات ضــحايا حمايــة" بعنــوان دراســة (2014 فريــد ) -1
 . "اإلسالمي والفقو نياإلنسا الدولي

 الدمايػػة اإلنسػػانأ الػػدكلأ القػػانكف قكاعػػد تدقػػؽ مػػدل أم إلػػأ تكضػػي  إلػػأ الدراســة وىــدفت
   .اإلسبلمأ الفقو قكاعد ظؿ فأ بو المعمكؿ ىك كما المسلدة الدكلية النزاعات لضدايا

 منيج الدراسة: 

 الػػدكلأ اإلنسػػانأ كفالقػػان قكاعػػد بػػيف المقارنػػة مػػنيج علػػى الدراسػػة ىػػذه فػػأ البادػػث عتمػػدا
 .اإلسبلمأ الفقو كأدلاـ

 : أىميا ومن توصيات بعدة وخرجتولم تخرج الدراسة بنتائج 

 األكؿ اإلضػػافأ كالبركتكلػػكؿ الرابعػػة جنيػػؼ اتفاقيػػة مػػكاد بعػػض فػػأ النظػػر  إعػػادة ضػػركرة .1
 التػػػأ الجديػػػدة المبلمػػػ  أف سػػػيماال، للمػػػدنييف أفضػػػؿ دمايػػػة يدقػػػؽ بمػػػا كتطكيرىػػػا لتعػػػديليا
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 القػػػكات باعتمػػػاد ترػػػير المسػػػلدة النزاعػػػات فػػػأ المرػػػارلة للف ػػػات المعتػػػاد الت ػػػنيؼ دلتتدػػػ
 بدتػة عسػلرية تعػد مػا يكمػان  لانػت لميػاـ معيػـ كالتعاقػد المدنييف على متزايد برلؿ المسلدة

 . الخا ة األمف ررلات فأ كاستخداميـ
 إلييػػا اللجػػكء تجعػػؿ ب ػػكرة الدمايػػة ليػػاتآب المتعلقػػة القانكنيػػة الن ػػكص تعػػديؿ علػػى العمػػؿ .2

لااء إلزاميان   كلجنػة الداميػة الدكلػة لنظػاـ بالنسػبة األمػر ىػك لما النزاع ألطراؼ قبكؿ ررط كا 
 . الدقا ؽ تق أ

 بتػػكفير ذلػؾ كربػط اإلنسػانأ الػػدكلأ القػانكف أدلػاـ تنفيػذ علػػى القا مػة األليػات تفعيػؿ كجػكب .3
 دمايػػػة فػػػأ بفا ػػػدتيا كاقتناعيػػػا اتليػػػاآل ىػػػذه لقبػػػكؿ كاسػػػتعدادىا الػػػدكؿ لػػػدل السياسػػػية اإلرادة
 . المسلدة النزاعات ضدايا

 الدكؿ مف عدد ألبر طرؼ مف  تنبيوإلى  بالدعكة العالمأ الجنا أ االخت اص فلرة تكسي  .4
 فييػػا تسػػجؿ دا ػػرة ألبػػر أقاليميػػا تعتبػػر التػػأ كاإلسػػبلمية العربيػػة الػػدكؿ  سػػيماال، العػػالـ فػػأ

 . اإلنسانأ لدكلأا القانكف ألدلاـ الجسمية االنتيالات

 اإلعػػػبلـ دكر تػػػؤدم لػػػأ كالػػػدكلأ كاإلقليمػػػأ المدلػػػأ المػػػدنأ المجتمػػػ  منظمػػػات دكر تفعيػػػؿ .5
 .  اإلنسانأ الدكلأ القانكف كانتيالات جرا ـ لؿ للرؼ الدديث

ـــان  -2 ـــة بعنػػػكاف دراسػػػة( 2013)غرق ـــات الخاصـــة "الحماي ـــة لمممتمك ـــاء الثقافي  أثن
 .  المسمحة" النزاعات

 أىمية الدراسة:

  مف بجملة الدكلأ القانكف فقياء اىتماـإلى  يرج  المكضكع، ىذا اختيار فأ األساس سببال
 الثقافيػػة للممتللػػات الخا ػػة الدمايػػة) بينيػػا مػػف لػػاف اإلنسػػانأ، الػػدكلأ للقػػانكف األساسػػية المكاضػػي 

 للدضػػػارات جػػػذكرىا تمتػػػد تاريخيػػػة أىميػػػة مػػػف المكضػػػكع ىػػػذا يمثلػػػو لمػػػا ،(المسػػػلدة النزاعػػػات أثنػػػاء
 كالقػػػرارات االتفاقيػػػات مػػػف تطػػػكرات مػػػف المكضػػػكع ىػػػذا القػػػى كمػػػا الػػػدكؿ، بكاقػػػ  المرتبطػػػة القديمػػػة

 دكؿ فػأ كاسػ  نطػاؽ علػى  ػكرىا بمختلػؼ المسػلدة النزاعػات تزايد عف فضبلن  الدكلية، كالمؤتمرات
 ان تيديػد رػلؿ بديػث ٩٩َُ عػاـ بعػد كالسيما خاص، برلؿ العربية كالدكؿ عاـ، برلؿ الثالث العالـ

 ،سػابقان  كيكغسػبلفيا كلبنػاف كفلسػطيف العراؽ فأ د ؿ مثلما الدكؿ، فأ المكجكدة الثقافية للممتللات
 .ملدة ضركرة المكضكع ىذا دراسة مف يجعؿ مما
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 :راسةالد منيج

 بايػة التاريخيػة األدػداث سرد أثناء كذلؾ التاريخأ المنيج على الدراسة ىذه فأ االعتماد تـ        
 الدراسػػة فإ ذإ، القػػانكنأ التدليلػػأ المػػنيج علػػى االعتمػػاد تػػـ لمػػا، الكاقػػ  تفسػػير ندػػك بيػػا االنطػػبلؽ
 االتفاقيػات ن كص بتدليؿ كذلؾ، الجز يات على بأدلاميا النزكؿإلى  اللليات مف تنطلؽ التدليلية
 دكليػػةال اآلثػػار تدديػػد اجػػؿ مػػف، المسػػل  النػػزاع أثنػػاء الثقافيػػة الممتللػػات بدمايػػة العبلقػػة ذات الدكليػػة
 .  اإلنسانأ الدكلأ القانكف لقكاعد كفقان  المقررة الدماية مخالفة عند المترتبة

 أىم النتائج:

 التػأ كالثابتة المنقكلة الممتللات طياتو فأ يدمؿ، كاس  مفيكـ الثقافية الممتللات مفيكـ فإ .1
 ب ػػفة المخ  ػػة كالممتللػػات المبػػانأ يرػػمؿ كلػػذلؾ، فنيػػة كأ أثريػػة بقيمػػة ذاتيػػا بدػػد تمتػػ 
 .  التذلارية بنيةاأل لمرالز الثقافية الممتللات كعرض لدماية كفعلية ر يسة

 الممتللػػػػات م ػػػطل  بتعريػػػؼ مػػػرة كألكؿ جػػػاءت قػػػػد ٩٩١ُ الىػػػام اتفاقيػػػة فأ لنػػػا اتضػػػ  .2
 أىميتيػػػا اك أ ػػػليا عػػػف النظػػػر باػػػض الثقافيػػػة الممتللػػػات جميػػػ  يرػػػمؿ ندػػػك علػػػى الثقافيػػػة
  .الرعكب لجمي 

 االضػرار مػف الممتللػات ىػذه كادتػراـ بالكقايػة تتمثػؿ عامػة بدمايػة الثقافيػة الممتللات تتمت  .3
 المخ  ػة المخػابن مف مددد عدد بكض  تتمثؿ خا ة كدماية، بيا تلدؽ فأ يملف التأ

 كبرركط الطار ة اك العادية الظركؼ أثناء معززة كدماية المنقكلة الثقافية الممتللات لدماية
 .  الدماية  كر مف  كرة مف بألثر الثقافأ الممتلؾ تمت  كيجكز، معينة

 الدػػرب كسػػا ؿ خػػاص كبرػػلؿ الميػػاديف رػػتى رػػملت التػػأ الدديثػػة التقنيػػة التطػػكرات بسػػبب .4
 دمايػة مػنديـ مػ  الثقافيػة الممتللػات لدمايػةأفػراد  يفيػتع األطػراؼ للػدكؿ أجػاز الذم األمر
 التػػأ األمػػالف فػػأ ان أضػػرار  ليػػـ تسػػبب قػػد التػػأ العنػػؼ عمػػاؿأل تعرضػػيـ ادتمػػاؿ مػػف خا ػػة

  الممتللات. مف قريبة مسافات على تق 

 : المقترحات أىم

  ػػادب للرػػعب رسػػمأ اعتػػذار تقػػديـ الثقافيػػة الممتللػػات علػػى المعتديػػة الػػدكؿ علػػى يجػػب .1
 تلدػػؽ التػػأ ضػػراراأل فأل عامػػة ب ػػكرة جمعػػاء كلئلنسػػانية خا ػػة، ب ػػكرة الثقػػافأ الممتلػػؾ

 اإلنسػانية تمللػو الػذم الثقػافأ التػراث تمػس سػكؼ مػا عبرػ يملليػا التأ الثقافية بالممتللات
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 اسػػتدالة دالػػة فػػأ التعػػكيض أك الثقػػافأ الممتلػػؾ اسػػترداد االعتبػػار بنظػػر األخػػذ مػػ  جمعػػاء
   الرد.

 الضػركرة بفلرة كالمتعلقة ٩٩١ُ لعاـ الىام اتفاقية مف الرابعة المادة مف الثانية الفقرة إلااء .2
 للػػػػف برػػػػركط، االسػػػػتثناء ليػػػػذا ٩٩٩ُ لعػػػػاـ الثػػػػانأ رتكلػػػػكؿالب تقييػػػػد مػػػػف بػػػػالرغـ الدربيػػػػة،
 استخداميا اك ضربيا يملف ال الثقافية الممتللات الف البر ضماف إلعطاء إلااؤىا األفضؿ

ال العسلرم العمؿ فأ  عنػد دربيػة ضػركرة دالػة فػأ انػو دا مػان  سػيدعأ خراآل الطرؼ فيف كا 
   عليو. رقيب ال درب دالة فأ كانو كخ ك ان  ضربيا

 بػػػيف الثقافيػػػة الممتللػػػات دمايػػػة برػػػأف الدكليػػػة االتفاقيػػػات تتضػػػمنيا التػػػأ المعلكمػػػات نرػػػر .3
 خػبلؿ مػف علييػا، كالمدافظػة الممتللػات تلػؾ دماية بضركرة لدييـ الكعأ كتنمية المكاطنيف
 كلبيػػر أساسػػأ بػػدكر العلميػػة المؤسسػػات كاضػػطبلع كالمسػػمكعة، ةءكالمقػػرك  المر يػػة الكسػػا ؿ

  .الرأف ىذا فأ

 األقــــاليم فــــي لممــــدنيين القانونيــــة الحمايــــة": بعنػػػػكاف دراسػػػػة (2011 أمنــــة ) -3
 .  العراقية الحالة -المحتمة

 : الدراسة أىداف

 يػدف  ممػا العػراؽ، فػأ ف ػاتيـ بمختلػؼ فك المدني لو يتعرض ما دياؿ كاألسى بالظلـ الرعكر
 قػانكف قكاعػد إطػار فػأ نييفللمػد المقػررة الدمايػةإلػى  بػالتعرض اإلملػاف قػدر المسػاىمة مداكلػةإلػى 

 لقكاعػػػػد ال ػػػػارخ االنتيػػػػاؾ دجػػػػـ يظيػػػػر دتػػػػى العراقػػػػأ، الكاقػػػػ  علػػػػى كمطابقتيػػػػا الدربػػػػأ االدػػػػتبلؿ
 رػعبو  أبنػاء مػف ةدػدكا أننػأ لمػا الضػدايا، أكل ؾ إن اؼ الدكلأ المجتم  مطالبة ثـ كمف الدماية،
 الرػػػعب يعيرػػػيا التػػػأ سػػػاةبالمأ أرػػػعر ليػػػذا خبللػػػو، اللثيػػػر دمػػػو مػػػف كدفػػػ  االدػػػتبلؿ كيػػػبلت عػػػانى
 لدقػػكقيـ كخطيػػرة مسػػتمرة كانتيالػػات جػػرا ـ مػػف التدػػالؼ قػػكات ضػػدىـ ترتلبػػو مػػا جػػراء مػػف العراقػػأ

 .األبرياء المدنييف لدماء عنا رىا كتعطش ت رفاتيا خبلؿ مف اإلنسانية،

 :الدراسة منيج

دراسػة نرػأة قكاعػد قػانكف بػالمنيج التػاريخأ فػأ  انتاسػتع بعدة مناىج، فقد انت البادثةاستع        
دمايػة المػدنييف كتطكرىػا منػذ ظيػكر قكاعػد القػانكف  االدتبلؿ الدربأ لتتب  كتكضي   ػيركرة قكاعػد
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إنسػػانية كقكاعػػد قانكنيػػة، ذلػػؾ أنػػو ال يملػػف  آخػػر مػػا تك ػػؿ إليػػو مػػف مبػػادئإلػػى  الػػدكلأ اإلنسػػانأ
 .بماضػيو هدكف ربػط داضػر  لدقػت بػو إعطاء نظرة رػاملة كالتعػرؼ علػى المكضػكع كالتطػكرات التػأ

بعػرض  لتػؼً تتدليليػة ديػث لػـ  بالمنيج التدليلأ ذلؾ للكف الدراسة لانت فأ مجمليػا انتلما استع
 .ن كص االتفاقيات الدكلية كالقكانيف كاألدلاـ القضا ية ذات ال لة

 : واقتراحاتيا توصياتيا أىم ومن نتائج الباحثة تذكر لم

 النزاعػػػػات تدلػػػػـ التػػػػأ كالقػػػػكانيف خػػػػاص برػػػػلؿ االدػػػػتبلؿ تدلػػػػـ التػػػػأ القػػػػكانيف تنقػػػػي  ينباػػػػأ .1
 ديػػث خ ك ػػا، كالمػػدنييف المدتلػػة األراضػػأ فػػأ اإلنسػػاف دقػػكؽ لضػػماف ،عمكمػػان  المسػػلدة

يجػاد بتعيػداتيا الػدكؿ إللػزاـ لضمانات الداجة تبدك  التطبيػؽ، ديػث مػف فعاليػة ألثػر قػكانيف كا 
 األكؿ كالبركتكلػكؿ الرابعػة جنيػؼ ةاتفاقيػ مػكاد بعػض فػأ النظػر إعػادة ضركرة تظير ىنا مف

 . المدتلة األقاليـ فأ للمدنييف أفضؿ دماية يدقؽ بما كتطكيرىا لتعديليا
 مػا منطقػة فػأ العسػلرية العمليػات انتيػاء بػيف مػا كىػأ االتفاقيػات، تاطيا لـ زمنية مدة ىناؾ .2

 أك المدتؿ سيطرة بيف كما الدكلة، أنداء فأ الفكضى مف دالة كددكث الدلـ نظاـ سقكط أك
 كتظيػػر تق ػػر، أك تطػػكؿ قػػد المػػدة كىػػذه ادػػتبلؿ، لقػػكة السػػلطات كممارسػػة السػػيطرة إعبلنػػو
 قػد الرػلؿ بيػذا ترليػا ألف المػدة، ىذه خبلؿ كالمسؤكليات القانكنأ الكض  لتنظيـ ىنا الداجة
 قررتيػػا التػػأ االلتزامػػات مػػف للتيػػرب كسػػيلة االدػػتبلؿ سػػلطات كيمػػن  المػػدنييف، بدقػػكؽ يضػػر
 .الدكلأ القانكف لاـأد

 المػػدنييف بػػيف التمييػػز بأىميػػة العسػػلرم الػػكعأ تنميػػة ألجػػؿ الػػدكؿ جميػػ  بػػيف المرػػترؾ العمػػؿ .3
 . المستكيات جمي  على كنرره اإلنسانأ الدكلأ بالقانكف كالتعريؼ كالمقاتليف،

 أثبتػػػت للػػػف المػػػدنييف، تدمػػػأ التػػػأ األدلػػػاـ مػػػف العديػػػدإلػػػى  المػػػدنييف معاملػػػة قكاعػػػد أرػػػارت .4
 كليةؤ المسػػػ لتدمػػػؿ االدػػػتبلؿ قػػكات علػػػى الضػػػاط ينباػػػأ لػػذلؾ بيػػػا، االلتػػػزاـ عػػػدـ لممارسػػاتا

 اإلنسػػانأ القػػانكف لقكاعػػد ككفقنػػا كاألدػػكاؿ، الظػػركؼ جميػػ  فػػأ  المػػدنييف دمايػػة عػػف اللاملػػة
 المفرطة القكة تلؾ استخداـ لاف ندك أم على يبرر ال مسلدة مقاكمة كجكد إف ديث الدكلأ،
ػا التمييػز ينباػأ كأنػو سػب،متنا غيػر برلؿ  دمايػة لضػماف المػدنييف، كغيػر المػدنييف بػيف دا من

 .بينيـ كالخسا ر األذل إيقاع كتجنب كممتللاتيـ، المدنييف
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 مػػف 147ك 146 المػػادتيف بمكجػػب التزاماتيػػا بتنفيػػذ المتعاقػػدة السػػامية األطػػراؼ قيػػاـ كجػػكب .5
 كليفؤ المسػػ األرػخاص كمدالمػػة دقػةبمبل تقضػياف فياللتػػ، 1949 لعػاـ الرابعػػة جنيػؼ اتفاقيػة
 العقػاب، مػف اإلفػبلت لمنػ  الفػكرم كالتػدخؿ جنيػؼ التفاقيات الجسيمة المخالفات ارتلاب عف
 التمتػػػ  أرػػػلاؿ مػػػف رػػػلؿ أم كرفػػػ  إلييػػػا، المرػػػار الجػػػرا ـ تلػػػؾ فػػػأ تكرطػػػو يثبػػػت مػػػف للػػػؿ

 الجرا ـ. ىذه مثؿ ارتلاب فأ بالد انة

 .اإلنساني" الدولي القانون في األطفال ة"حماي بعنكاف دراسة (2010 )طالفحة  -4

 :الدراسة أىداف

 مػػف المسػػلدة النزاعػػات فتػػرة أثنػػاء األطفػػاؿ دمايػػة أسػػس بيػػاف ىػػك الدراسػػة ىػػذه مػػف الاػػرض
 العسػػػلرية الخدمػػػة فػػػأ  تجنيػػػدىـ دظػػػر ديػػػث مػػػف األطفػػػاؿ دمايػػػة سػػػبؿ كبدػػػث القانكنيػػػة، الناديػػػة
 النزاعػػػػات فتػػػػرة أثنػػػػاء األطفػػػػاؿ علػػػػى الممارسػػػػة االنتيالػػػػات علػػػػى الضػػػػكء كتسػػػػليط النػػػػزاع، ألطػػػراؼ
 رػاملة دماية تكفير فأ الدكلية كاللجاف كالمنظمات الدكلية اليي ات كدكر إسيامات كبدث المسلدة،
 المسلدة. النزاعات فترة أثناء لؤلطفاؿ كلاملة

 دراسة:منيج ال

 اسػتخراج خػبلؿ مػف اإلنسػانأ الػدكلأ القػانكف لقكاعػد التدليلػأ األسلكب على البادث اعتمد
 النزاعػات أثنػاء بدمايتػو المعنيػة الدكليػة الكثػا ؽ مػف لؤلطفػاؿ القانكنيػة الدمايػة تكفر التأ الن كص
 .لافة المسلدة

 :أىميا ومالحظات نتائج لعدة الباحث وتوصل

ف اإلنساف، دقكؽ مف يتجزأ ال جزء أى الطفؿ دقكؽ .1  ىػك عامػة ب ػفة اإلنسػاف دقػكؽ تطكر كا 
  الطفؿ. بدقكؽ االىتماـ ندك المطلكب التدكؿ اثإددإلى  أدل الذم

 الطفؿ. لدقكؽ العامة الرريعة بمثابة كاإلقليمية الدكلية الطفؿ دقكؽ اتفاقيات تعتبر .2

 ألف المسػػل ، النػػزاع دػػاالت فػػأ لؤلطفػػاؿ الدمايػػة يطبػػؽ الػػذم ىػػك االنسػػانأ الػػدكلأ القػػانكف إف .3
 الدمايػػة للطفػػؿ يػػؤمف الػػذم ىػػك المػػدنييف، بدمايػػة يتعلػػؽ فيمػػا خا ػػة كمبػػادئ بقكاعػػده االلتػػزاـ
 .االدتبلؿ سلطات تجاكزات ضد كلذلؾ العدا ية األعماؿ آثار مف اللافية
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 للطفكلػػػػة المتدػػػػدة األمػػػػـ  ػػػػندكؽإلػػػػى  أساسػػػػان  بيػػػػا مكلػػػػكؿ الطفػػػػؿ دقػػػػكؽ دمايػػػػة ضػػػػمانات إف .4
 غفػاؿإ ينباػأ ال المقابػؿ فػأ للػف العػالـ. مسػتكل علػى الطفؿ دقكؽ دعـ أجؿ مف )اليكنيسيؼ(

 األدمر. لل ليب الدكلية اللجنة بو تقكـ الذم الديكم الدكر

 اإلنجازات مف اللثير كدققت األطفاؿ، ل ال  ىا لة خطكات خطت قد اإلنسانية أف الرغـ على .5
 يزالػػػكف ال العػػػالـ مسػػػتكل علػػػى األطفػػػاؿ مبليػػػيف أف إال األطفػػػاؿ، تخػػػص عديػػػدة مجػػػاالت فػػػأ

 .كاالستابلؿ األذل أنكاع لرتى معرضيف

 الباحث: قدميا التي التوصيات أىم ومن

 كفػػرص دمايػػة أفضػػؿ علػػى بالد ػػكؿ جػػديركف فػػينيـ لػػذلؾ، كالمسػػتقبؿ. األمػػؿ ىػػـ األطفػػاؿ إف .1
 الذم السبلـ يسكده كالسعادة، كاألماف األمف مف جك فأ النمك يستطيعكا دتى ليـ إتادتيا يملف
 سكاء. دد على كال اار لللبار ضركريان  أمران  أ ب 

 تػدعك التػأ الدكليػة لل ػلكؾ االمتثػاؿ أجػؿ مػف المسلدة، القكات فأ األطفاؿ تجنيد ردظ يجب .2
 ال دد. ىذا فأ األطفاؿ لدماية

 دقػػكؽ اتفاقيػػة ألف المسػػلدة النزاعػػات فػػأ األطفػػاؿ بدمايػػة خا ػػة دكليػػة اتفاقيػػة بعقػػد المطالبػػة .3
 قكاعػػدإلػػى  لدمايػػةا بمكجبيػػا أرجػػأت فقػػط، كادػػدة مػػادة فػػأ إال المكضػػكع ىػػذه تتنػػاكؿ لػػـ الطفػػؿ
 عديدة، مكضكعات يتناكؿ اإلنسانأ الدكلأ القانكف ألف كنظران  اإلنسانأ، الدكلأ القانكف كمبادئ
 فػػأ األطفػػاؿ تدمػػأ التػػأ القكاعػػد ترليػػز األفضػػؿ فمػػف .االتسػػاع مػػف لبيػػران  مػػدل تبلػػ  كقكاعػػده
 األدمػػػر لل ػػػليب الدكليػػػة اللجنػػػة داكلػػػت كلقػػػد كمنفػػػردة. خا ػػػة اتفاقيػػػة فػػػأ المسػػػلدة النزاعػػػات

 لػـ المرػركع ىػذا أف إال ،1939 عاـ فأ ذلؾ كلاف الخ كص بيذا دكلية اتفاقية مرركع كض 
 بعػػػدما لػػػذلؾ، ماسػػػة باتػػػت قػػػد اآلف الداجػػػة للػػػف الكجػػػكد. دٌيػػػزإلػػػى  بػػػالخركج النجػػػاح لػػػو يلتػػػب
 .باالعتداء مستيدفيف كأ بدكا الدركب بسبب األطفاؿ معاناة ازدادت

 ذلػػؾ ق ػػر كعػػدـ المجتمػػ ،أفػػراد  جميػػ  لػػدل بيػػا الػػكعأ كزيػػادة الطفػػؿ دقػػكؽ نرػػر علػػى العمػػؿ .4
 بتػػدريس اىتمػػاـ ىنػػاؾ يلػػكف أف يجػػب ذلػػؾ يتدقػػؽ كدتػػى فقػػط. المعنيػػة كاليي ػػات الدراسػػيف علػػى

 علػػى أك الجػػامعأ، التعلػػيـ تسػػبؽ التػػأ المختلفػػة الدراسػػية المرادػػؿ فػػأ اإلنسػػانأ الػػدكلأ القػػانكف
 اإلنسػانأ الػدكلأ القػانكف فػأ لؤلطفػاؿ الدمايػة تمػن  التػأ فاقيػاتاالت مػف نسخة تعليؽ يتـ األقؿ
 الرباب. كبيكت مرالز فأ أك مدرسة لؿ فأ
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 فقيػرة ألانػت سػكاءن  دكلػة، أية تقبؿ ال مقياسان  1989 لعاـ الطفؿ دقكؽ اتفاقية ت ب  أف ضركرة .5
 مػ  كدمايػة، يػةرعا مػف ألطفاليػا الػدكؿ ىػذه تػكفره مػا خػبلؿ مػف دكنػو ماإلى  تنزؿ أف غنية، أـ

 تلػػكف أال يجػػب للنيػػا كتقاليػػده، الخا ػػة كقيمػػو المجتمػػ  خ ك ػػية مراعػػاة الدسػػباف فػػأ األخػػذ
 منيا. التن ؿ أك الدقكؽ بعض إلنلار عذران 

ــــدولي القــــانون فــــي الثقافيــــة األعيــــان حمايــــة" بعنػػػػكاف دراسػػػػة (2010زور  -5  ال
 .اإلنساني

 :الدراسة أهمية

 المدنيػة األعيػاف تعريػؼ مدػاكالت دراسػة خػبلؿ مػف ثقافيػةال لؤلعيػاف العامػة لدمايػة معالجة
 التمييػػز مبػػدأ عػػف للدػػديث ك ػػكال الدمايػػة، ىػػذه قكاعػػد لتقريػػر التػػاريخأ التطػػكر لدراسػػة التطػػرؽ مػػ 
 الثقافيػة األعيػاف لدمايػة الخا ػة القكاعػد دراسػة سػتتـ لما .العسلرية كاألىداؼ المدنية األعياف بيف
  .1999 لعاـ ليا الملمؿ كالبركتكلكؿ 1954  لعاـ ىامال اتفاقية على الترليز م 

 : والتوصيات النتائج

 كالمػؤتمرات، داضػراتمكال المنرػكراتؽ طريػ عػف الثقافية األعياف بأىمية الكعأ نرر يجب .1
 .اعتداء أم مف بدمايتيا المتعلقة القانكنية الثقافة نرر على الترليز يجب لما

 المسػػػػػركقة األعيػػػػػاف السػػػػػتعادة الاربيػػػػػة الػػػػػدكؿ تدلكمػػػػػا مػػػػػ  الجديػػػػػة بالمفاكضػػػػػات البػػػػػدء .2
  .متادفيا فأ كالمعركضة

 التجػػػارب بعػػػد كخا ػػػة الدػػػرب، كزمػػػف السػػػلـ زمػػػف فػػػأ اآلثػػػار بدمايػػػة خا ػػػة اتفاقيػػػة عقػػػد .3
 .اآلثار على االعتداء مف كالمؤلمة الدديثة

 بػرالمن ترػلؿ  لكنيػا المتدػدة لؤلمػـ العامػة الجمعيػة أعمػاؿ جدكؿ على المكضكع ىذا طرح .4
 لؤلمػػػـ العامػػػة الجمعيػػػة اعتمػػػادد عػػػب كخا ػػػة المسػػػاكاة، مػػػف قػػػدر كعلػػػى الػػػدكؿ للافػػػة الدػػػر

إلػى  الثقافيػة الممتللػات رد أك بيعػادة يقضػأ، اآلراء بتكافػؽ،  2006 عػاـ فػأ قػرارنا المتددة
 .اال لية بلدانيا

 . الدكلية العدؿ مدلمةإلى  باللجكء المتمثؿ القضا أ الدؿ مف االستفادة .5
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 . ًا: الدراسات األجنبيةثالث
First study:  (Laura M.J. Fournier,2014 ) 

Study title: The Protection of Journalists in Armed Conflict  

 

 .  المسمحة" النزاعات في الصحفيين "حماية بعنكاف دراسة (2014 )لورا فورنير -0

 :إلي الدراسة وىدفت

 علػػػػى كالترليػػػػز المسػػػػلدة النزاعػػػػات فػػػػأ  ػػػػدفييفلل القانكنيػػػػة الدمايػػػػة نكعيػػػػة فػػػػأ التدقيػػػػؽ
 جيػػكد أم مسػػتقبؿ فػػأ كالنظػػر الدػػرب. أثنػػاء لل ػػدفييف القانكنيػػة الدمايػػة عػػف كالعجػػز اإلنجػػازات

 الدرب. أثناء ل دفييفا لدماية ضماف أفضؿ إلجراء كعملية قانكنية

 : الباحث إلييا توصل التي النتائج أىم ومن

 كللػػػف لافيػػػة، ال ػػػدافييف لدمايػػػة الػػػدكلأ القػػػانكف أفػػػ عليػػػو المن ػػػكص القػػػانكنأ الكضػػػ  .1
 مرضية. غير كالدكلية كاإلقليمية الكطنية التنفيذات

 لضػػػماف بيػػػا المعمػػػكؿ الػػػدكلأ القػػػانكف فػػػأ بػػػو االلتػػػزاـ دكف القػػػانكنأ اإلطػػػار جػػػدكل عػػػدـ .2
 كالدريات. الدقكؽ

 فػػػأ دكليػػػةال المدػػػالـ دكر بتفعيػػػؿ كذلػػػؾ ال ػػػدفييف ضػػػد االنتيالػػػات معالجػػػةإلػػػى  الداجػػػة .3
 . المداسبة

 : التوصيات أىم

 ألف ضػركرم، القػانكنأ اإلطػار لتنفيػذ المعنيػيف الررلاء جمي  بيف ال دد ىذا فأ التعاكف  .1
 . ال دفييف دماية فأ كداعمة متبادلة تلكف أف يجب كالقمعية الكقا ية التدابير مف لبل

 سػػكاء مملػف تكلمسػػ أعلػى علػػى لل ػدفييف التعػرض مرػػلبلت لرفػ  المسػػتمر النضػاؿ دعػـ .2
 أمػػر كىػػذا الػػدكلأ. المسػػتكلإلػػى  الػػكطنأ المسػػتكل كمػػف الكطنيػػةإلػػى  المدلػػأ المسػػتكل مػػف

 العليا. المستكيات فأ الفساد مف كالدد المساءلة مف المزيد ىناؾ ليلكف ضركرم،
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Second study:( Katherine H. A. Footer and Leonard S. Rubenstein,2013). 

Study title: A human rights approach to health care in conflict. 

 

 اإلنسان حقوق )حماية بعنػكاف دراسة (2013)كاثرين فوتر وليونارد ريبنسون   -2
 .  المسمحة( النزاعات خالل صحية رعاية في

 : الدراسة أىداف

ترػػلؿ اليجمػػات علػػى مرالػػز الرعايػػا ال ػػدية كمقػػدمأ ىػػذه الرعايػػة كالمرافػػؽ ككسػػا ؿ نقػػؿ 
ف فػأ ك ى فأ النزاعات المسلدة تدػديات ىا لػة فػأ تقػديـ الرعايػة ال ػدية كالتػأ يلػكف المػدنيالمرض

داجة ماسة ليا كالقانكف الدكلأ اإلنسانأ يكفر الدماية القكية للخدمات ال دية كللنػو يدتػكم علػى 
دؼ اطػػأ القػػانكف الػػدكلأ اإلنسػػانأ الدػػاالت التػػأ ال يكجػػد فييػػا نػػزاع مسػػل  كتيػػيال كلػػذلؾ  ،ثاػػرات

 الدراسة إلأ بياف تلؾ التدديات. 

 ن.  اقدميا الباحث التيأىم النتائج والتوصيات 

 علػػػى تقػػػكـ اسػػػتراتيجية المسػػػل  النػػػزاع خػػػبلؿ لؤلرػػػخاص ال ػػػدية الرعايػػػة ضػػػماف يتطلػػػب  .1
 . ال راع ظركؼ فأ الدكلأ كالقانكف اإلنساف دقكؽ مبادئ ادتراـ

 كالمسػػػػاءلة االدتػػػػراـ تعزيػػػػز فػػػػأ ادكر  تلعػػػػب أف أيضػػػػا اإلنسػػػػاف دقػػػػكؽ ىي ػػػػات علػػػػى يجػػػػب .2
 مػ  .المسػلدة ال ػراعات فػأ اإلنسػانأ الدكلأ القانكف قكاعد انتيالات عف فضبلن  ةاإلنساني
 . الرقابة آليات على الدرص

 معالجػة خبلليػا مػف يملػف التػأ القكاعػد مػف ميمػة مجمكعػة اإلنسػانأ الػدكلأ القػانكف كض  .3
 مسػػل ،  ػػراع يكجػػد ال ظػػركؼ كفػػأ سػػل ،الم ال ػػراع فػػأ بال ػػدة يتعلػػؽ فيمػػا التزامػػات
 ىػػػػذه بعػػػػض كللػػػػف اإلسػػػػعاؼ كسػػػػيارات كالمرضػػػػى، كالمرافػػػػؽ، ال ػػػػدييف العػػػػامليف كدمايػػػػة
 . الثارات على تدكم القكاعد

 منيػػا يعػػانأ التػػأ العجػػز ت ػػدي  فػػأ" اإلنسػػاف دقػػكؽ دكرلػػ  ػػدي  لفيػػـ الكقػػت دػػاف لقػػد .4
 .النزاع داالت جمي  فأ ذلؾ، يـتقد يداكلكف الذيف كأكل ؾ للرعاية يسعكف الذيف أكل ؾ
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Third study (Cecilie Hellestveit,2011) 

Study title: The Protection Of Children in Armed Conflicts under the 

Rules of International Law. 

 

 المسـمحة النزاعـات فـي األطفـال حمايـة " بعنػكاف دراسػة (2011 ىمتفيتو )سيمي -3
 .  " اإلنساني الدولي القانون قواعد ضمن

 :إلي الدراسة وىدفت

 فعاليتيا. كتقييـ المسلدة، ال راعات فأ األطفاؿ دماية على القا ـ القانكنأ النظاـ دراسة

 :اأىمي بنتائج الدراسة وخرجت

 بيػػػا يتكاجػػػد قػػػد التػػػأ األىػػػداؼ علػػػى اليجػػػكـ دػػػاالت ترػػػمؿ ال لؤلطفػػػاؿ الدمايػػػة قكاعػػػد أف .1
 . اإلعاقة أك اإل ابة أك لمكتا خطر ليـ يسبب مما األطفاؿ

  المسػلدة النزاعػات فػأ المػداف  الطػرؼ التزامػات جيػدان  كضػ  اإلنسػانأ الػدكلأ القػانكف نظاـ .2
 . جسيمة انتياؾ داالتإلى  يؤدم مما المياجـ الطرؼ التزامات بكضكح تددد لـ ديف فأ

 النظػػر إعػادة كيجػب، بأرقػاـ ليسػكا كىػؤالء يكميػػان  يمكتػكف المسػل  النػزاع منػاطؽ فػأ األطفػاؿ .3
عػػادة األطفػػاؿ لدمايػػة القػػانكنأ النظػػاـإلػػى   م ػػال  دمايػػة مػػف الترليػػز كتدكيػػؿ  ػػياغتيا كا 

 . األطفاؿ دمايةإلى  المتنازعة األطراؼ

Fourth study: (christen hustler, Nicole Irban ,Robert macorqdil,2006) 

Study title: Protecting Education in Insecurity and Armed Conflict 

An International Law Handbook 

 دراسػػػة (تػػػاريخ بػػػدكف  مكوركوديـــل روبـــرت  إيربـــان نيكـــول  ىوســـمر )كريســـتين -4
 المسمحة" والنزاعات األمن انعدام ظروف في التعميم حماية "بعنكاف

 : الدراسة أهمية

 أف يملػف ديػث ل ،المسػ النػزاع كاندالع األمف انعداـ تفرأ أثناء عٌدة بطرؽ التعليـ يتضرر
 قسػػرم لنػػزكح السػػلاف تعػػٌرض عػػف ناىيػػؾ الجسػػدم، كاألذل للتيديػػد التعلػػيـ كمكظفػػك الطلبػػة يتعػػرض



 (54 ) 
 

 المسػلدة القػكات فػأ األطفػاؿ تجنيػد ياليػب الظػركؼ ىػذه مثػؿ كفػأ .كخارجيا دكليـ ددكد داخؿ فأ
 تيسػتخدـ أك دميرللتػ التعليميػة المنرػآت كتتعػرض الػدكؿ، غيػر مػف المسػلدة الجماعػات فػأ أك للدكؿ
 للدعايػة أداة ليلػكف ييسػتخدـ عنػدما يتضػرر نفسػو التعلػيـ إفٌ  بػؿ .الجمػاعتيف يد على تدريبية مياديف
 باللامػؿ التعلػيـ ينقطػ  أف أيضػان  كيملػف. اللراىيػة أك التدػريض، أك التمييػز، لبػث كسػيلة أك الدربية

  .كمتلرر را   ددث كىذا األدكاؿ، ىذه مثؿ فأ

 يتضاءؿ أك يضي  أف المستداـ التعافأ دعـ فأ لدكره يملف الطرؽ، بيذه ليـالتع تضرر إذا
 دقػػكؽ دمايػػةإلػػى  بالداجػػة المجتمعػػات كعػػأ مػػف يدػػدٌ  أف الضػػرر ليػػذا يملػػف لمػػا لبيػػر، دػػدٌ إلػػى 

 انعػداـ ظركؼ فأ دتى للجمي ، التعليـ تكفير لضماف الماٌسة الداجةإلى  كنظران . كضمانيا اإلنساف
 األزمػػاف، تلػػؾ فػػأ للقػػانكف اللػػامف كالػػكاقأ الكقػػا أ الػػدكرإلػػى  كنظػػران  المسػػل ، زاعالنػػ كنرػػكب األمػػف
 الػدكلأ، القانكف مف المختلفة األنظمة بمكجب للتعليـ الدالية الدماية يستعرض خبٌلقان  دليبلن  تكضع
ملانياتيا بينيا، كالجذب الرد كمكاطف ق كرىا، مكاطف على الضكء كيسلط  .كا 

 نتائج  وأىم توصياتيا: لم تذكر الدراسة أي

 جميػػ  فػػأ للتعلػػيـ كالعالميػػة الدكليػػة باألىميػػة إقرارىػػا تعزيػػز علػػى العمػػؿ الػػدكؿ علػػى يتعػػيف .1
 القػػانكف معاىػػدات جميػػ  علػػى الم ػػادقة الػػدكؿ ىػػذه علػػى يتعػػيف ذلػػؾ، كلتدقيػػؽ .األكقػػات
نفاذىػػا، كالػػدكلأ اإلقليمػػأ ال ػػعيديف علػػى اإلنسػػاف لدقػػكؽ الػػدكلأ  مػػ  املػػةالل كالمرػػارلة كا 
جػػراءات ىي ػػات جميػػ   ىي ػػات علػػى يتعػػيف المقابػػؿ، فػػأ .معيػػا كالتعػػاكف المعاىػػدات ر ػػد كا 
 كالمنسػػقة المرػػترلة إرادتيػػا إثبػػات األخػػرل، الرقابيػػة كاليي ػػات ال ػػلة ذات المعاىػػدات ر ػػد
 اإليفػػاء مػػف الػػدكؿ ىػػذه لتملػػيف البلزمػػة بالتػػدابير يتعلػػؽ فيمػػا للػػدكؿ متماسػػؾ تكجيػػو لتقػػديـ
  .ددكثيا داؿ فأ االنتيالات ىذه لتعكيض الضركرية كالتدابير التعليـ، تجاه ماتيابالتزا

 التزاميػػػا علػػػى تبػػػرىف أف الػػػدكؿ، غيػػػر مػػػف المسػػػلدة كالجماعػػػات الػػػدكؿ، علػػػى يتعػػػيف لمػػػا .2
 التنفيػػػذ، مكضػػػ  وككضػػػع اللامػػػؿ، كاإلقػػػرار اإلنسػػػانأ، الػػػدكلأ للقػػػانكف بالخضػػػكع المرػػػترؾ
 الدمايػة تكفر التأ بالقكاعد االلتزاـ تعزيز لذلؾ كينباأ .قكاعده فأ المتأ لة التعليـ دماية

 كالقكاعػػد كالمتعمػػدة، المبارػػرة اليجمػػات مػػف التعليميػػة كالمرافػػؽ التعلػػيـ، كمػػكظفأ للطػػبلب،
 النػػػػػاس مػػػػػف مدػػػػػددة لف ػػػػػات الممنكدػػػػػة الخا ػػػػػة كالدمايػػػػػة .العرضػػػػػية باألضػػػػػرار المرتبطػػػػػة
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 تدسػف أف التاييرات ىذه رأف كمف مسل ، زاعن أم أطراؼ مف تيدتـر أف يجب كللممتللات
 المسلدة. النزاعات ظركؼ فأ للتعليـ الراملة الدماية لبير ندك على

 التأ بالتعليـ المرتبطة باالنتيالات تسلـ أف يجب األخرل كالمدالـ الدكلية الجنا ية المدالـ .3
 انتيالػػات ربػػأث لبلعتػػراؼ السػػبؿ عػػف للبدػػث تسػػعى كأف ليػػا، كتت ػػدل كالياتيػػا ضػػمف تقػػ 

 التدقيػؽ مػف بػدءان  ،لافػة القضػا ية إجراءاتيػا مرادػؿ فأ التعليـ على الدكلأ الجنا أ القانكف
 .التعكيضات كمن  األدلاـ، كا  دار األكلأ،

 :  التعقيب عمى الدراسات السابقة

 كلػػػذلؾ الخا ػػػة بف اتػػػو للمػػػدنييف الدكليػػػة الدمايػػػة عامػػػة ب ػػػفة السػػػابقة الدراسػػػات تناكلػػػت
 الدمايػة علػى رلػزت الدراسػات كىػذه، اإلنسػانأ الػدكلأ القػانكف ضػكء فػأ المسػلدة زاعػاتالن ضدايا
 تتنػػاكؿ كلػػـ ليػػا اإلضػػافية كالبركتكلػػكالت األربعػػة جنيػػؼ اتفاقيػػات ضػػمف كالنسػػاء لؤلطفػػاؿ الخا ػػة
 ضكبعػ أعػدادىـ، دتػى كال الدػركب أثنػاء كالنسػاء األطفػاؿ علػى "اإلسػرا يلأ" االدػتبلؿ جرا ـ دراسة
 تػػػدمير تػػػذلر كلػػػـ المسػػػلدة النزاعػػػات أثنػػػاء كدمايتيػػػا الثقافيػػػة األعيػػػاف بالػػػذلر خ  ػػػت راسػػػاتالد

 القػانكف تطبيػؽ فاعليػة مدل تناكلت كدراسات،  غزة دركب أثناء كاألثرية الثقافية المرافؽ مف اللثير
 كغيػاب نأاإلنسػا الػدكلأ القػانكف مكاثيػؽ تنفيػذ فػأ كالق ػكر المسػلدة النزاعػات فأ اإلنسانأ الدكلأ

 الدمايػة علػى الدراسػات بعػض كرلػزت. االتفاقيات تلؾ لمخترقأ القانكنية لةءكالمسا المداسبة لياتآ
 . المسلدة النزاعات أثناء لل دفييف

 الػػػدكلأ القػػػانكف فػػػأ الطبيػػة لؤلعيػػػاف الدكليػػػة الدمايػػة دراسػػػة فػػػأ كق ػػكر نػػػدرة نبلدػػػظ لمػػا
 اإلطػػػار ىػػػذا فػػػأ معمقػػػة بدراسػػػة سػػػأقكـ ذلؾلػػػ، المكضػػػكع ىػػػذا اختيػػػارم فػػػأ سػػػبب كىػػػذا، اإلنسػػػانأ
 فػأ اإلنسػانأ القػانكف فػأ الدكليػة بالقكاعػد المػس علػىك  تطبيقيػة لدالػة غػزة علػى الدركب كسأتناكؿ
 .  الطبية األعياف دماية
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 :  الفجوة البحثية

 الحالية الدراسة البحثية الفجوة السابقة الدراسات

 الدراسػة رلػزت علػى  (2014)حامد 
 كالمؤسسػػػػػػػػػػػػػات دفييفال ػػػػػػػػػػػػػ دمايػػػػػػػػػػػػػة
 كالنزاعػػػػات الدػػػػركب أثنػػػػاء اإلعبلميػػػػة
 ". القانكف ضكء فأ المسلدة

 ال ػػػػػػػػػػػدفييف دمايػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة تناكلػػػػػػػػػػت
ترلػػػػػز  كلػػػػػـ أثنػػػػػاء اإلعبلميػػػػػة كالمؤسسػػػػات

 كاألعيػػػػاف للمػػػػدنييف العامػػػػة الدمايػػػػةعلػػػػى 
 فػػػػػأ القانكنيػػػػػة الدالػػػػػة تػػػػػذلر ـكلػػػػػ المدنيػػػػػة
 .الطبية األعياف دماية

ـــ الحاليـــة دراســـتي   يوالت
 الدوليــة الحمايــة " بعنــوان

 مـــــــن الطبيـــــــة لألعيـــــــان
 الـــدولي القـــانون منظـــور
 . " اإلنساني

 

 

 بالتفصــيل ســنتناول حيــث
 التــــــي الحمايــــــة قواعــــــد
 اتفاقيـــــات عمييـــــا نصـــــت

ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــة جني  األربع
 نااإلضــافي نوالبروتوكــوال 

ـــــــي ـــــــة ف ـــــــان حماي  األعي
 بمقدار وسنختص المدنية
 الحمايــة دراســة فــي أكبــر

 فـــــــي الطبيـــــــة لألعيـــــــان
ــــــــــــانون  اإلنســــــــــــاني الق

 الدولي.

 

 

 

علػػػى  الدراسػػػة رلػػػزت (2013غـــزال )
 القػػػدس فػػػأ الثقافيػػة الممتللػػػات دمايػػة
 . "الدكلأ القانكف ظؿ فأ

 الدمايػػة تنػػاكؿ فػػأ الدراسػػة ىػػذه اخت ػػت
سػػػات الثقافيػػػة فػػػأ للمؤس كالقانكنيػػػة الدكليػػػة

 ألعيػػػػافا دمايػػػػةإلػػػػى  القػػػػدس كلػػػػـ تتطػػػػرؽ
 . للؿ المدنية

 الدراسة رلػزت علػى (2012البزور )
 فػػػأ الف ػػػات لػػػبعض الخا ػػػة الدمايػػػة
 " اإلنسانأ الدكلأ القانكف

 األطفػػػػػػػاؿ دمايػػػػػػػة علػػػػػػػى الدراسػػػػػػػة رلػػػػػػػزت
 كلػػػػـ النزاعػػػػات أثنػػػػاء كال ػػػػدفييف كالنسػػػػاء
فػأ  الطبية لؤلعياف القانكنية الدمايةترلز 

 .القانكف الدكلأ

ــــيم )  رلػػػػزت علػػػػى دراسػػػػةال (2010ت
 االنسػػانأ الػػدكلأ القػػانكف فاعليػػة مػػدل
 يػػػركغ الدكليػػػة المسػػػلدة النزاعػػػات فػػػأ

 " الدكلية

 عػػػاـ بعػػػد جػػػاءت كالتػػػأ الدراسػػػة ىػػػذه فػػػأ
ترلػػػػز علػػػػى  لػػػػـ 2008 غػػػػزة دػػػػرب علػػػػى
 دمايػة فػأ الػدكلأ اإلنسػانأ القانكف قكاعد

 كالطبيػػػػػػػة المدنيػػػػػػػة األعيػػػػػػػاف كال المػػػػػػػدنييف
 .  تطبيقية لدالة

 رلػػػػػػػزت دراسػػػػػػػةال (2010حمـــــــدان )
 األراضػػػػػػػػػػػأ فػػػػػػػػػػػأ المػػػػػػػػػػػدنييف دمايػػػػػػػػػػػة

 جنيػػػػػؼ اتفاقيػػػػػة) المدتلػػػػػة الفلسػػػػػطينية
 " (لرابعةا

 "إسػرا يؿ" نتيالػاتترلػز الدراسػة علػى ا لػـ
 القانكنيػة كالتبعػات غػزةيػا علػى دركب أثناء

المدنيػػػػػػػػػػة  المؤسسػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػتيداؼ علػػػػػػػػػػى
 . الطبيةكخا ة 
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ــــــــد )  الدراسػػػػػػػػة رلػػػػػػػػزت  (2014 فري
 فػػأ المسػػلدة النزاعػػات ضػػدايا دمايػػة

 كالفقػػػػػػػػػو اإلنسػػػػػػػػػانأ الػػػػػػػػػدكلأ القػػػػػػػػػانكف
 . " اإلسبلمأ

 دمايػػػػػػػة عامػػػػػػػة ةب ػػػػػػػف الدراسػػػػػػػة تناكلػػػػػػػت
 دمايػػػةترلػػػز علػػػى  كلػػػـ الدػػػركب ضػػػدايا

 الطبية. ألعيافا

 

 تطبيقيــة كحالــة وســندرس
 قطـــــاع عمـــــى الحـــــروب "

ــــراق غــــزة  "إســــرائيل" واخت
 وقواعــد الدوليــة لممواثيــق

 الــــــــــــــــدولي القــــــــــــــــانون
 االعتــداء فــي.  اإلنســاني

ـــــة األعيـــــان عمـــــى  المدني
ــــــــــذكر وسنخصــــــــــص  بال

 األعيــــان عمــــى االعتــــداء
 الخــــدماتأفــــراد و  الطبيــــة
 . الطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسػػػػػػػةرلػػػػػػػزت ال (2013 غرقـــــــان )
 للممتللػػػػػػات الخا ػػػػػػة الدمايػػػػػػة علػػػػػػى
 . المسلدة النزاعات أثناء الثقافية

كلػػػػػػـ ترلػػػػػػز الدراسػػػػػػة علػػػػػػى دمايػػػػػػة بػػػػػػاقأ 
األعيػػاف المدنيػػػة كخا ػػة األعيػػػاف الطبيػػػة 

 كأفراد الخدمات الطبية

 الدمايػػػة رلػػػزت علػػػى (2011أمنـــة )
 األقػػػػػػػػػػػاليـ فػػػػػػػػػػػأ للمػػػػػػػػػػػدنييف القانكنيػػػػػػػػػػػة
 .العراقية الدالة -المدتلة

 القانكنيػػػة يػػػةاالدم الدراسػػػة ىػػػذه تتنػػػاكؿ لػػػـ
 مدتػػػػػػػؿ لػػػػػػػيقليـ الفلسػػػػػػػطينية الدالػػػػػػػة فػػػػػػػأ

 ابػػػػاف العراقيػػػػة لدالػػػػةا الػػػػذلرب كخ  ػػػػت
 .  األمريلأ االدتبلؿ

رلػػػػػػزت  دراسػػػػػػةال (2010)طالفحــــــة 
 انكفالقػػػػػػ فػػػػػػأ األطفػػػػػػاؿ دمايػػػػػػة علػػػػػػى
 .اإلنسانأ الدكلأ

 دمايػة دراسػة فػأ الدراسػة ىػذه تخ  ػت
كلػـ ترلػز  الدكلأ القانكف فأ فقط األطفاؿ

على قطاع غزة كال دػكادث القتػؿ الممػنيج 
 مػػػػػف الف ػػػػػات بػػػػػاقأ تتنػػػػػاكؿ كلػػػػػـلؤلطفػػػػػاؿ 
 مدنية كال الطبية.ال األعياف كال المدنييف

رلػػػزت علػػػى  دراسػػػةال ( 2010زور )
 القػػػػانكف فػػػػأ فيػػػػةالثقا األعيػػػػاف دمايػػػػة
 .اإلنسانأ الدكلأ

 االعيػػاف دمايػػة علػػى الدراسػػة ىػػذه رلػػزت
تػػذلر بػػاقأ الف ػػات كلػػـ ترلػػز  كلػػـ الثقافيػػة
 الثقافيػػة المؤسسػػات علػػى االعتػػداء دػػاالت

 الدركب. أثناء غزة فأ

 دمايػة رلزت علػى ( 2014 فورنير)
 .المسلدة النزاعات فأ ال دفييف

 لف ػػػاتا بػػػاقألػػػـ ترلػػػز ىػػػذه الدراسػػػة علػػػى 
 الخػدماتأفػراد  مثػؿ المػدنييف مػف الخا ة
 . الطبية
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رلػػػػػزت  (2013ريبنســـــون و  فـــــوتر)
 رعايػة فػأ اإلنسػاف دقػكؽ دماية على

 .المسلدة النزاعات خبلؿ  دية

 الدمايػة قانكنيػة فػأ الدراسػة ىػذه اخت ت
 علػػػىرلػػػز ت كلػػػـ ال ػػػدية للرعايػػػا الدكليػػػة
 كجػػػػػػرا ـ الدػػػػػػركب تطبيقيػػػػػػة لدالػػػػػػة  غػػػػػػزة

أفػػػػػػراد ك  المدنيػػػػػػة األعيػػػػػػاف ضػػػػػػد "إسػػػػػرا يؿ"
 الطبية. الخدمات

 الدراسػػػػػػػة رلػػػػػػزت (2011 ىمتفيتــــــو)
 النزاعػػػػات فػػػػأ األطفػػػػاؿ دمايػػػػة علػػػػى

 الػػدكلأ القػػانكف قكاعػػد ضػػمف المسػػلدة
 . اإلنسانأ

لػػػػـ ترلػػػػز الدراسػػػػة علػػػػى الدمايػػػػة المقػػػػررة 
لباقأ الف ات الخا ة لالنساء كال دفييف 

 كأفراد الخدمات الطبية

 ( مكوركوديـــــــل  انإيربــــــ  )ىوســــــمر
 فػأ التعلػيـ دمايػة على دراسةرلزت ال
 كالنزاعػػػػػػػػات األمػػػػػػػػف انعػػػػػػػػداـ ظػػػػػػػػركؼ
 . المسلدة

 للتعلػيـ العامة الدماية الدراسة ىذه تناكلت
 المدنية األعياف ف ات باقأرلز على ت كلـ

 علػػػػػػػػػى لبلعتػػػػػػػػداء بالػػػػػػػػػذلر تتطػػػػػػػػرؽ كلػػػػػػػػـ
 . غزة فأ التعليمية المؤسسات
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 ظن يف الطبية اخلدوات أفرادو الطبية لألعياُ اٌوٌيالق الوضع

 يٌصاٌاإل الدولي القاٌوُ

 

  .ينساناإل  الدولي القانون في وحمايتيا المدنية األعيان مفيوم :األول ثـــالمبح

 الدولي القانون في أفراد وأعيان الخدمات الطبية وحمايتيامفيوم  :الثاني المبحث
  .ينساناإل 

  .الشارة بواسطة الطبية الخدمات وأعيان أفراد يةحما :الثالث المبحث
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 األول المبحث
 ينساناإل  الدولي القانون في وحمايتيا المدنية األعيان مفيوم

 تمييـــد: 
 لدماية -كقكاعد أساسية مبادئ مف أقرتو ما عبر- أنساناإل الدكلأ القانكف قكاعد تسعى

 الدكلية الدماية كتلريس تدقيؽ أجؿ كمف ،كالنزاعات الدركب أثناء المدنية كاألعياف المدنييف
 مفيـك بتكضي  سأقـك األكؿ المطلب فأ ،العسلرية األعياف عف تمييزىا يجب المدنية لؤلعياف
  .ليا ككاض  رامؿ تعريؼ  ياغةأك  مفيكميا تدديد  عكبة رغـ المدنية األعياف

 الدكلأ القانكف فأ المدنية يافلؤلع المقررة للدماية كمناقرة تكضي  الثانأ المطلب كفأ
  .اإلضافية كالبركتكلكالت األربعة جنيؼ اتفاقيات ظؿ فأ أنساناإل

 :المدنية باألعيان التعريف :األول المطمب

 كغير المقاتليف بيف التمييز مبدأ استقرارإلى  أنساناإل الدكلأ القانكف تطكر أدل لقد
 جنيؼ اتفاقية لانت كلقد ،الجدؿأك  النقاش يقبؿ ال استقراران  ،منيـ المدنييف خ ك ان  ،المقاتليف
 الدماية تضمف أدلاـ بسرد التفت أنيا غير ،لو لارؼ أىـ بالمدنييف المتعلقة 1949 لعاـ الرابعة
  .(1)للمدنييف ان كمددد ان كاضد ان تعريف تدرج أف دكف ،الف ة ليذه

الذم  الفقو مف لجانب مساندة كذلؾ متعمدان، االتفاقية فأ تعريؼ المدنييف انعداـ لاف كربما
 ألثر كداالت أرخاص إق اءإلى  ذلؾ أدل دقة، كألثر تدديدان  ألثر لانت للما التعاريؼ أف يرل
  .(2)المسلدة النزاعات لضدايا المرجكة للدماية ألبر تقلي ان  يعنأ مما االتفاقيات، تطبيؽ مجاؿ مف

 الف ة ليذه المطلكبة الدماية كتدقيؽ يفكالمدني المقاتليف بيف التمييز مبدأ تطبيؽ يملف الك 
 دكما يضمف كملانأ جارافأ نطاؽ فأ العسلرية العمليات لمسرح تدديد ىناؾ يلف لـ ما األخيرة،
 مسمكح مكق  لؿ كليس العدا ية العمليات فيو تبارر أف يملف ملاف لؿ فليس الف ة،هذي  سبلمة

رخاص أك باأل األمر تعلؽسكاء  مدنأ، ىك كما عسلرم ىك ما بيف دكما التمييز فيجب بمياجمتو
 .(3)باألمالف

                                                           

 .8أمينة دمداف، رسالة ماجستير بعنكاف "دماية المدنييف فأ األراضأ الفلسطينية المدتلة، فلسطيف، جامعة النجاح، ص  (1)
 .64، ص ابك الخير ادمد عطية، دماية السلاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسلدة، دار النيضة، القاىرة (2)
 .64ينة دمداف، مرج  سابؽ، ص أم( 3)
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 العسلرية األىداؼ بيف التمييز مبدأ يكجد كالمدنييف، المقاتليف بيف التمييز مبدأ جانب فيلى
 المبدأ؟ ىذا ىك فما .يةنساناإل مبادئ يايتقتض التأ للدماية استلماالن  ،المدنية كاألىداؼ

 األىداؼ بيف التمييز مبدأ يتضمف ما القكاعد مف رهجكى فأ الثانأ البركتكلكؿ ادتكل لقد
  .اليدفيف للبل تعريؼ إدراج كدكف بذلؾ، الت ري  دكف للف المدنية، كاألىداؼ العسلرية

 جنيؼ باتفاقات الملدؽ 1977 لعاـ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف 48 المادة ن ت لقد
 األعياف كبيف كالمقاتليف المدنييف السلاف بيف التمييز على النزاع أطراؼ تعمؿ" :يلأ ما على األرب 
 مف كذلؾ ،غيرىا دكف العسلرية األىداؼ ضد عملياتيا تكجو ثـ كمف العسلرية، كاألىداؼ المدنية
 .(1)"المدنية كاألعياف المدنييف السلاف كدماية ادتراـ تأميف أجؿ

إذا استثنأ بنص خاص، القاعدة العامة فأ ىذا المجاؿ أف جمي  السلاف يعتبركا مدنييف إال 
كقد ارير ليذه الن كص ب كرة مباررة كعلى سبيؿ الد ر، كال سبيؿ للقياس علييا، كاالستثناء 

( 50يبقى مد كران فأ نطاقو كددكده كال يتكس  فيو كىذا ما ألدت عليو الفقرة الثانية مف المادة )
إال ما أخرج بنص لمدنييف مف البركتكلكؿ األكؿ "يندرج فأ السلاف المدنييف لافة األرخاص ا

( فقد ألدت ىذه القاعدة العامة أف 50بر عسلريان أك مقاتبلن"، أما الفقرة الثالثة مف المادة )تخاص كاع
اؿ القاعدة العامة بأم داؿ مف غف"جمي  السلاف مدنييف إال مف استثنأ بنص خاص"، كال يجب إ

المدنية كجكد أفراد بينيـ ال يسرم علييـ األدكاؿ إذا ن ت "ال يجرد السلاف المدنييف مف  فاتيـ 
 .  (2)تعريؼ المدنييف"

 تعريف اليدف العسكري أو األىداف العسكرية:  

األىداؼ العسلرية ىأ األىداؼ التأ تلكف عسلرية بطبيعتيا أك بمكقعيا أك بااياتيا أك 
ا فأ الظركؼ السا دة، استخداميا كالذم يدقؽ تدميره التاـ أك الجز أ أك االستيبلء علييا أك تعطيلي

 .(3)ديف ذاؾ ميزة عسلرية أليدة

  .المدنية األعياف ليذه تعريفان  يبرز منيا 52 المادة نص فأ ذاتو البركتكلكؿتناكؿ  ثـ

                                                           

ق أ تيـ، رسالة ماجستير بعنكاف " مدل فاعلية القانكف الدكلأ اإلنسانأ فأ النزاعات المسلدة الدكلية كغير الدكلية،  1))
 16، ص 2010فلسطيف، جامعة النجاح، 

 .215عبد الردمف أبك الن ر، قانكف دقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلأ اإلنسانأ، ص  2))
 .98أدمد أبك الكفا، النظرية العامة للقانكف اإلنسانأ، م در سابؽ ، ص 3))
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 جميع ىي المدنية واألعيان الردع  ليجماتأو  لميجوم محالً  المدنية األعيان تكون ال" -1
 المدنية لؤلعياف سلبيان  تعريفا المادة تارتاخ فقد إذف "عسكرية أىدافا ليست التي األعيان
  .تاليةال الفقرة فأ فعبلن  تـ ما كىك ،األخيرة ىذه تعريؼ كجب لذا ،عسلرية أىدافان  ليست فيأ

 يتعلؽ فيما العسلرية األىداؼ كتند ر فدسب العسلرية األىداؼ على اليجمات تق ر -2
 بطبيعتيا ذلؾ لاف سكاء سلرمالع العمؿ فأ فعالة مساىمة تسيـ التأ تلؾ على باألعياف

 االستيبلءأك  الجز أأك  التاـ تدميرىا يدقؽ كالتأ باستخداميا،أك  لاايتياأك  بمكقعياأك 
  .أليدة عسلرية ميزة ىناؾ السا دة الظركؼ فأ تعطيلياأك  علييا

أك  لعبادةا ملاف مثؿ مدنية ألغراض عادة تيلرَّس ما عيف لانت إذا ما دكؿ الرؾ ثار إذا -3
 العسلرم، للعمؿ فعالة مساىمة تقديـ فأ تستخدـ أنيا مدرسة،أك  آخر ملاف أمأك  زؿمن
  .لذلؾ تستخدـ ال أنيا يفترض وفين

 ىذا فيف الرؾ، داؿ فأ المدنأ الطاب  افتراض" فأ كالمتمثلة األخيرة، النقطة ىذه كعف
  ."المدنية لؤلعياف أنج  دماية لتكفير ىاـ ررط

  :المدنية األعيانطبيق حماية نطاق تالمطمب الثاني: 
  :العبـادة ماكنأو  الثقافية األعيـان :أوالً 

 بنطاؽ لدؽ الذم التكس  المسل  النػزاع فترات فأ الثقافية للممتللات الدكلية الدماية تعلس
 العرريف، القرف منت ؼ دتى الداؿ عليو لاف لما مند ران، يعد لـ ديث أنساناإل الدكلأ القانكف
 الدكلية الدماية ليلفؿ نطاقو امتد بؿ معاناتيـ، كتخفيؼ فراداأل مف الدركب ضدايا دماية على

 أنساناإل الدكلأ القانكف نطاؽ فأ التكس  ىذا جاء كقد النػزاعات، فترات فأ الثقافية للممتللات
 المدمرة اآلثار امتداد مف البررية ريدتو لما طبيعية لنتيجة الثقافية الممتللات دماية ليرمؿ

 الطاب  ذات كالسيما كالخا ة العامة ممتللاتوإلى  أيضان  بؿ نسافلئل فقط ليس المسلدة لنزاعاتل
  .(1)كالدينأ الثقافأ

                                                           

مدمد  ال  عمرك، الدماية الدكلية للممتللات الثقافية فأ فترات النزاع المسل ، منركرات الدلبأ الدقكقية، القاىرة،  (1)
 . 16، ص2000
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 لفمالاأل الثقافأ، الرعكب لتراث لبرل أىمية ذات العبادة لفماأك  الثقافية الممتللات إف
 ىك التراث إف .اللتبأك  الفنية األعماؿأك  األثرية لفمااألأك  المعمارية كالمبانأ الدينية المقدسة
 االستمرارية على قدرتيا مؤررات مف كمؤرر بقا يا، رمكز مف كرمز األمة ممتللات أغلى

 على كالقدرة الفلر، ردابة خبلؿ مف كالتفاعؿ، الدكار على قادرة لانت إذا السيما كالتكا ؿ،
 عف بعيدة دكارية، دضارة  ادبة الفيـ ىذا سياؽ فأ لت ب  كتأثيران، تأثران  اآلخر، كقبكؿ العطاء

 ميفمااإل مرقدم بدكف باداد كت كر الطرؼ فاض .العن ريةأك  التع ب عف كبمنأل االنابلؽ،
 منارة بدكف كالمك ؿ الر افأ، كمعركؼ المتنبأ رارع كبدكف النعماف، دنيفة كأبك اللاظـ
 لنيسة دكف كباريس األق ى، كالمسجد ال خرة قبة دكف كالقدس تمااىر األ بدكف كالقاىرة الددباء،
 قيؿ لقد .ا؟يمن كادد ؿل ىكية انتزاع بمثابة ما نكعان  ىذا أليس )بارتينكف(، دكف كأثينا )نكترداـ(

 تضر ألنيا ية،نساناإل دؽ فأ جريمة ىك إنما الثقافية الممتللات ىذه على االعتداء فإ بدؽ
  .(1)كالمستقبلية ةالدالي كباألجياؿ الماضية، األجياؿ مف أنساناإل باإلبداع

  :لضرورتيا لمسكان المدنيين والمواد األعيان حماية :اً نيثا
 لكسيلة للمدنييف االقت ادم التجكي  أساليب تستخدـ كداليان  سابقان  المتنازعة طراؼاأل لانت

جباره األخر الطرؼ إرادة على للضاط  الدركب أساليب تستخدـ لانت لما االستسبلـ، على كا 
 المتددة الكاليات فرضت مثلما كبرم، كجكم بدرم ردظ مف كاس  نطاؽ ىعل االقت ادية
إلى  أدل مما 2003 عاـ لاايةك  ـ1990 عاـ ذنم العراؽ على االقت ادم الد ار األميرلية
 االقت ادية كالدرب الد ار"إسرا يؿ"  تستخدـ لذلؾك  .العراقأ للرعب كالنفسأ االقت ادم التدمير
 دد على كالمقاتليف بالمدنييف ضارة آثاران  تترؾ األساليب ىذه فا  ك  داليان  الفلسطينأ الرعب ضد
  .سكاء

 لدماية كقانكنية عرفية قكاعد إقرار على العمؿإلى  الدكلية الجيكد اتجيت األسباب كليذه
 الدماية ىذه كتيدؼ الطبيعية، دياتيـ كالستمرار المدنييف السلاف لبقاء البلزمة كالمنرآت األرياء
إلى  نزكديـ من أك  كبقا يـ دياتيـ على كالمدافظة المدنييف السلاف دماية جكانب ؿاستلماإلى 

  .(2)بلج يفل فييا يعيركف أخرل مالفأ

                                                           

  .64، ص 2005، منركرات الدلبأ الدقكقية، القاىرة، 1، ط2القانكف الدكلأ اإلنسانأ، آفاؽ كتدديات، جناريماف عبد القادر،  (1)
أبك الخير أدمد عطية، دماية السلاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسلدة، دار النيضة العربية، القاىرة،  (2)

 . 151، ص 1998
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 األعياف لدماية عرفية قكاعد عدة العرفأ أنساناإل الدكلأ القانكف دكؿ دراسة فأ كجاء
 :(1)منيا المدنييف السلاف لبناء عنيا غنى ال التأ كالمكاد

  .(2)الدرب أساليب مف لأسلكب المدنييف السلاف كي تج يدظر -أ 
أك  نقلياأك  تدميرىاأك  المدنييف السلاف لبقاء عنيا غنى ال كالمكاد األعياف مياجمة تدظر  -ب 

  .(3)تعطيليا
 كتسيؿ إلييا، المدتاجيف للمدنييف يةنساناإل اإلغاثة مكاد بمركر النػزاع أطراؼ يسم   -ج 

 ادتفاظ م  مجدؼ، تمييز أمأك  تديز بدكف اإلغاثة قدـكت عرقلة، كبدكف بسرعة مركرىا
  .(4)مراقبتيا بدؽ طراؼاأل

 البلزمة الدرلة درية يةنساناإل اإلغاثة فأ العمؿ المخكليف فرادلؤل النػزاع أطراؼ يؤمف -د 
 القيرية العسلرية الضركرة داالت فأ مؤقتان  درلتيـ تقييد كيملف بكظا فيـ، للقياـ

  .(5)فدسب

 دمايةإلى  المتداربة طراؼاأل تلـز دكلية ن كص اقرارإلى  الدكلية الجيكد اتجيت لما
  . (6)المدنييف السلاف لبقاء عنيا غنى ال التأ كالمكاد األعياف

  .الدرب كسا ؿ مف لكسيلة المدنييف السلاف تجكي  يدظر -أ 

 السلاف لبقاء عنيا غنى ال التأ كالمكاد األعياف تعطيؿأك  نقؿأك  تدميرأك  مياجمة تدظر -ب 
 كالمارية كالمدا يؿ، تنتجيا التأ الزراعية كالمناطؽ الاذا ية المكاد كمثاليا المدنييف
 عف منعيا فأ ذلؾ مف الق د تددد إذا الرم، كأرااؿ كربلاتيا الررب مياه كمرافؽ
 تجكي  بق د لاف سكاء الباعث لاف ميما الديكية لقيمتيا الخ ـأك  المدنييف السلاف
  .آخر باعث ألمأك  النػزكح على مليـلدأك  المدنييف

                                                           

(1) 
 . 178-166 ص، 2007

  ( مف القانكف الدكلأ اإلنسانأ العرفأ. 53القاعدة ) (2)
  ( مف القانكف الدكلأ اإلنسانأ العرفأ. 54القاعدة ) (3)
  ( مف القانكف الدكلأ اإلنسانأ العرفأ. 55القاعدة ) (4)
  الدكلأ اإلنسانأ العرفأ.  ( مف القانكف56القاعدة ) (5)
 . ( مف البركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ54) المادة( 6)
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 إذا فيما إلييا المرار األرياء على السابقة الفقرة فأ عليو المن كص الدظر طبؽي ال -ج 
  :اآلتأ الكجو على المتخا ـ الطرؼ استخدميا

  .فقط المسلدة قكاتو أفراد إلعارة -1
  .عسلرم لعمؿ المبارر الدعـ فأ أك -2

  .الردع ليجمات مدبلن  كالمكاد األعياف ىذه تلكف ال -د 

 الكطنأ إقليمو عف الدفاع أجؿ مف النػزاع فأ طرؼ ألم الديكية للمتطلبات مراعاة يسم  -ق 
 نطاؽ فأ الثانية الفقرة فأ الكارد الدظر عف  فدان  النػزاع طرؼ يضرب بأف الازك، ضد
  .ملدة عسلرية ضركرة ذلؾ أملت إذا لسيطرتو الخاض  اإلقليـ ذلؾ

 عنيا غنى ال التأ األعياف لدماية مادة متضمنان  1977 لعاـ ثانأال كؿلالبركتك  جاء كلما
  :(1)اآلتأ الندك على المدنييف السلاف لبقاء

  .القتاؿ أساليب مف لأسلكب المدنييف تجكي  يدظر - أ

 السلاف لبقاء عنيا غنى ال التأ كالمكاد األعياف تعطيؿأك  نقؿأك  تدميرأك  مياجمة يدظر - ب
 كالمدا يؿ تنتجيا التأ الزراعية كالمناطؽ الاذا ية المكاد كمثاليا الدياة قيد على المدنييف
  .الرم كأرااؿ كربلات الررب مياه كمرافؽ كالمارية

 كاألرياء كالمنرآت لؤلعياف قكية دماية بقكاعد جنيؼ أبركتكلكل قكاعد جاءت كىلذا
 األرياء تلؾ رالذ إذ  نعان  الن اف أدسف كقد الدياة، قيد على المدنييف السلاف لبقاء البلزمة

 الخا ة الدماية نطاؽ مف يضيقاف ال دتى الد ر، سبيؿ على كليس المثاؿ سبيؿ على كالمنرآت
 ضد المتكق  االعتداء  كر افةل النص دظر فقد أخرل نادية كمف األعياف، كىذه المنرآت، بتلؾ
  . (2)األعياف ىذه

  

                                                           

 . مف البركتكلكؿ اإلضافأ الثانأ (14) المادة (1)
اإلسرا يلأ مف ق ؼ مدطة تكليد الليرباء، كتدمير الخطكط الناقلة مف  كر االعتداء ليذا المبدأ ما ارتلبو الجيش ( 2)

طاع غزة، كأيضان استيداؼ قكات االدتبلؿ اإلسرا يؿ قطاع المياه كال رؼ ال دأ ملدقان للليرباء مف "إسرا يؿ" إلى ق
 .دماران كاسعان مما دف  سلطة المياه كم لدة مياه بلديات السادؿ بيعبلف منطقة قطاع غزة منطقة منلكبة ما يان كبي يان 

  ، المرلز الفلسطينأ لدقكؽ اإلنساف.  2014انظر: التقرير السنكم لسنة 
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  :الطبيعيـة البيئـة حمـايـة :ثالثاً 
ذا .المدمرة آثارىا كليا ا،مخاكفي للدرب  لمبدأم بالتطبيؽ اآلف مدظكرة الدرب لانت كا 

 فأ فسادان  تعيث مازالت أنيا إال السلمية، بالطرؽ الدكلية النزاعات كدؿ القكة استخداـ دظر
  . (1)األرض

 :عنا رىا بمختلؼ البي ة على بيران ل تأثيران  أخرل، أمكر بيف مف تؤثر الدرب أف كالرؾ
 مف بات ىنا مف .كآثارىا المستخدمة، المكاد كطبيعة خطكرةإلى  بالنظر كالجكية، بدريةكال البرية

  . (2)المسل  النػزاع أثناء البي ة بدماية االىتماـ الضركرم

 كعف المرعة المكاد عف الناتجة ىأ تلكث أضرار مف الطبيعة ي يب ما أخطر إف
إلى  يدتاج السابؽ كضعياإلى  الطبيعة ةإعاد أف بديث .(3)كالذرية النككية األسلدة استعماؿ
  .ككفيات دا مة كعاىات  دية أضرار مف البرر ي يب عما ناىيؾ السنيف، كعررات عررات

 كالتأ الياباف فأ ىيركريما مدينة على ذرية قنبلة أكؿ ألقيت 1945 أغسطس آب/ 6 كفأ
 على السنيف لعررات ب ماتيا تلكتر  آليان  تدميران  المدينة دمرت كالتأ قتيؿ ألؼ م ة مف ثرلأ خلفت

 كباألخص كالجك األرض على كب ماتو آثاره يترؾ نككم تفجير أم إف .المنطقة فأ كالبي ة الطبيعة
 الفقرم العمكد بلسر يسبب ()ميااطف كادد بقكة نككية قنبلة رتفجي فيف للخبراء كاستنادان  البرر، على
 نيتركنية قنبلة تفجير كأف االنفجار، افمل مف (2ـ ألؼ 130) مسادة ضمف متكاجد ديكاف للؿ

                                                           

، دار النيضة 1، ط7أدمد أبك الكفا، لتاب األعبلـ بقكاعد القانكف الدكلأ كالعبلقات الدكلية ؼ رريعة اإلسبلـ، ج (1)
 . 220، ص2001العربية، القاىرة، 

ة ( كاالتفاقيات الدكلية كمف ذلؾ، اتفاقي45–43ن ت على ذلؾ العديد مف قكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأ العرفأ )القكاعد ( 2)
الخا ة بقكانيف كأعراؼ الدرب البرية، كاتفاقية جنيؼ الرابعة الخا ة بدماية المدنييف كقت الدرب لعاـ  1907الىام 
كاتفاقية دظر استخداـ تقنيات التايير فأ البي ة ألغراض عسلرية أك ألية  1977. كالبركتكلكؿ األكؿ لعاـ 1949

عبلـ ريك برأف الب(. 1976أغراض عدا ية أخرل ) ( الذم ينص على 24(، خ ك ان المبدأ رقـ )1992ي ة كالتنمية )كا 
أف: )الدرب تدمر فأ ذاتيا التنمية، كلذلؾ على الدكؿ ادتراـ القانكف الدكلأ الخاص بدماية البي ة كقت النزاع المسل  

ء خارجية الدكؿ ال ادر عف مؤتمر كزرا 2/7لما لاف ذلؾ الزمان، كنص القرار لثر، لكعلييا أف تتعاكف فأ تطكيره أ
 أيضان:  انظريد دماية البي ة )ضد الخسا ر الناتجة عف الدرب(. ل( على ضركرية تأ1976–اإلسبلمية )اسطنبكؿ

A. protection of vironment in time of armed conflict, international review of the red cross, 

No 291, 1992, P. 517 – 566.  

B. Baker: Legal protection for the environment in times of armed conflict, Virginia Jil, 

1993, P. 351 – 384.  

 . 62ص، 1995النزاع المسل  كالقانكف الدكلأ العاـ، المؤسسة الجامعية للنرر، بيركت، لماؿ دماد،  (3)
( ) ميااطف = مليكف طف(TNT) . 
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لى (،2ـل270) مسافة ضمف متكاجد إنساف ؿل بمكت تسبب طف يلكل كادد بقكة  الطيكر ىبلؾ كا 
 .(1)االنفجار ملاف مف (2ـل 490) مسادة ضمف

 دظر عبر يتـ أف فقط مملف البرر، ؿل ييدد كالذم اإلرعاع خطر مف البي ة دماية إف
  .كالنيكتركنية النككية األسلدة الستعماؿ تاـ

  :األعيان المدنية نتيجة لخطورتيا حماية :رابعاً 

 علييا اليجكـ على يترتب أف يملف التأ تلؾ ىأ خطرة قكل على تدتكم التأ المنرآت
 القكل تلؾ على مثاؿل المدنييف، للسلاف جسيمة خسا ر ادداث كبالتالأ الخطرة القكل تلؾ انطبلؽ
  :رلنذ أف يملف الخطرة

 يجكز ال المنرآت ىذه مثؿ الذرية( بالطاقة تعمؿ التأ الليرباء تكليد كمدطات السدكد،)
  . (2)عسلرية أىدافان  ترلؿ لانت كلك دتى معينة برركط مياجمتيا،

 للعمليات دعمان  ميمة كبطريقة كمبارر منتظـ ندك على استخدمت إذا مياجمتيا كيملف
  . ()االستخداـأك  الدعـ ىذا لكقؼ الكديدة الكسيلة اليجكـ يرلؿ أف كبررط العسلرية،

  :المناطق التي تحظى بحماية خاصة :خامساً 
أك  العدك يدتليا ألف المعرضة المناطؽ عنيا، للدفاع قكات تكجد ال التأ المناطؽ ترلؿ

 للطرؼ يكجو انفرادم بيعبلف كيملف للطرفيف، المسلدة القكات فييا تتقارب منطقة فأ تكجد التأ
  :(3)برركط المناطؽ تلؾ مثؿ إنراء الطرفيف بيف االتفاؽ طريؽ عفأك  اآلخر

  .المتدرؾ العسلرم كالعتاد المقاتليف جمي  جبلءإ يتـ أف -أ 

  .العدا ية األعماؿ فأ الثابتة العسلرية المنرآت استخداـ عدـ -ب 

  .المناطؽ تلؾ فأ المدنييفأك  السلطات قبؿ مف عدا أ عمؿ أم ارتلاب عدـ -ج 

                                                           

 . 32، ص1995اية البي ة، )ب. د(، بيركت، لماؿ دداد، النظاـ القانكنأ الدكلأ لدم (1)
 . 1977مف البركتكلكؿ األكؿ عاـ  56المادة ( 2)
( ) ،تجدر اإلرارة أف المنرآت التأ تدتكم على قكل خطرة يملف لتعريؼ الطرؼ األخر بيا، أف تكض  علييا عبلمة خا ة

ه العبلمة. ال يعنأ إعفاء الطرؼ األخر مف تتمثؿ فأ ثبلثة دكا ر برتقالية تكض  على خط كادد إال أف عدـ كجكد ىذ
 مات المقررة فأ ىذا الخ كص. اااللتز 

خليؿ أدمد العبيدم، رسالة دلتكراه، دماية المدنييف فأ النزاعات المسلدة الدكلية فأ القانكف الدكلأ اإلنسانأ كالرريعة ( 3)
 . 151، ص2008اإلسبلمية، جامعة سانت للمنتس، 
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  .(1)العسلرية للعمليات مساعدةأك  تعزيز مأ اتخاذ عدـ -د 

 منزكعة المناطؽ بخ كص تنص األكؿ( البركتكلكؿ مف 60 )المادة أف اإلرارة تجدر
  .عنيا للدفاع قكات تكجد ال التأ للمناطؽ المقررة تلؾ مف ثيران ل تقترب رركط على السبلح

 مدايدة، مناطؽ نراءإ االتفاؽ، يؽطر  عف (1949 لعاـ الرابعة االتفاقية مف 15 )المادة تبي  لذلؾ
(Neutralized Zones) الجردى تجنيب أجؿ مف كذلؾ القتاؿ فييا يدكر التأ المناطؽ فأ 

 .(2)الدرب كيبلت العدا ية األعماؿ فأ كفليرار  ال الذيف المدنييف كلذلؾ كالمرضى

 :ينساناإل  الدولي القانون في المدنية األعيان حماية :الثالث المطمب
إلى  نتطرؽ سكؼ أ،نساناإل الدكلأ القانكف بيا يعنى التأ األعياف مجمؿ ستعراضا بعد 
 التأ للقكاعد النزاع أطراؼ ادتراـ خبلؿ مف أنساناإل الدكلأ القانكف يفرضيا التأ الدماية ماىية

 األكامر : نكعيفإلى  أنساناإل الدكلأ القانكف قكاعد تقسيـ يملف القانكنية النادية كمف .يتضمنيا
 عف متناعاال منيـ تطلب التأ كالمدظكرات كالنكاىأ معيف، بعمؿ القياـ طراؼاأل مف تطلب التأ
  .(3)ما فعؿ

 النزاعات زمف المدنية لؤلعياف الخا ة الدماية تكضي  ضركرة على أساسان  المطلب ىذا يرتلز
 ،1949 لعاـ نيؼج اتفاقيات فأ المدكنة الدكلية كالمعايير القكاعد بياف كعلى الدكلية المسلدة
 مف باإلجماع اعتماده بعد ال ادر 1977، لسنة لبلتفاقية اإلضافييف الملدقيف فأ خا ة كب كرة
 ،الدكلية المسلدة النزاعات فأ المطبؽ أنساناإل الدكلأ القانكف تطكر لتأليد الدبلكماسأ المؤتمر

 المقررة كالخا ة العامة لدكليةا للدماية القانكنأ الم در تعد التأ الدكلية كالقكاعد المعايير تلؾ
  .(4)المدنية لؤلعياف

 55 كالمادة 54 كالمادة 53 :التالية المكاد مف لؿ فأ ىذه الدماية بنكد على النص تـ كقد
 البرتكلكؿ مف 16-15-14 المكاد فأ كلذلؾ .األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف 56 كالمادة

                                                           

 . بركتكلكؿ األكؿمف ال (59)المادة  (1)
، 2006، دار النيضة العربية، القاىرة، 1كالرريعة اإلسبلمية، طأدمد أبك الكفا، النظرية العامة للقانكف الدكلأ اإلنسانأ، ( 2)

 . 111ص
 .88، ص 2011زياف، براب ، رسالة ماجستير بعنكاف " تطبيقات القانكف الدكلأ اإلنسانأ، جامعة الجزا ر،  (3)
 .90 ، مرج  سابؽ، ص زياف براب (4)
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 كىأ المدنية األعياف مف أنكاع أربعة إلأ يةالدما تكفير تـ كقد .1977 لسنة الثانأ اإلضافأ
  :تالأالل

 كاألرااؿ، أكؿ جانب مف الدياة قيد على المدنييف السلاف لبقاء عنيا غنأ ال التأ األعياف
 مف العبادة كأمالف الثقافية كاألعياف ،ثافو  جانب مف خطرة قكم على المدتكية كالمنرآت اليندسية
 .(1)راب  جانب مف عيةالطبي البي ة كدماية .ثالث جانب

 فأ جلية تظير المدنية لؤلعياف خا ة كدماية عامة دماية أنساناإل الدكلأ القانكف كفر
 جنيؼ التفاقيات كالثانأ األكؿ اإلضافييف كالبركتكلكليف 1949 لعاـ الرابعة جنيؼ اتفاقية مف لؿ
 .(2)1954 لعاـ المسل  النزاع دالة فأ الثقافية األعياف بدماية المتعلقة الىام كاتفاقية 1977 لعاـ

 :المدنية ألعيانمحماية ال العامةالمبادئ  :أوالً 

 اإلضافياف البركتكلبلف استددثيا التأ بالدماية المجاالت أىـ دماية األعياف المدنية تعتبر
 تفاقيةاال فأ ال فة بيذه المدنية األعياف بيا تتمت  أف يملف دماية أية نجد ال إذ ،1977 لعاـ
 .(3) 1949 لعاـ المدنييف لدماية عةالراب

 الذيف ألف المدنييف، السلاف على مبارران  اعتداءن  المدنية األعياف على االعتداء يرلؿ
 تكفير كجب كلذا .للخطر عرضة ىـ كبالتالأ مدنيكف، ىـ األعياف ىذه فأ يعملكفأك  يتكاجدكف
 مف (25) المادة ن ت فقد .دنييفالم السلاف لبقاء عنيا غنى ال التأ المدنية لؤلعياف الدماية
 قصفأو  مياجمة تحظر" أف على 1907 لعاـ البرية الدرب كأعراؼ بقكانيف المتعلقة الىام ال دة
 .(4)"المستعممة الوسيمة كانت أياً  المحمية غير والمباني والمساكن والقرى المدن

  :التالية النقاط فأ دةالمسل النزاعات أثناء المدنية لؤلعياف العامة الدماية قكاعد كتتمثؿ

  .الردع ليجماتأك  لليجكـ مدبلن  المدنية األعياف تلكف ال -1

 كال العسلرية األعماؿ فأ فٌعالة مساىمة تساىـ ال التأ األعياف مف أمٌ  استيداؼ يجكز ال -2
  .عسلرية ميزة علييا االستيبلءأك  الجز أأك  الللأ تدميرىا يدقؽ

                                                           

 .91( نفس المرج ، ص 1)
 . 93، صالمرج  نفسو (2)
 .177كتطبيقاتيا فأ األراضأ الفلسطينية المدتلة، ص  1949عبد الردمف أبك الن ر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لدماية المدنييف لعاـ  (3)
 .60برلانأ خديجة، مرج  سابؽ، ص  (4)
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 للعمؿ فعالة مساىمة لتقديـ المدنية األعياف أدد استخداـ دكؿ رؾ ثار أف داؿ فأ -3
 .(1)لذلؾ تستخدـ ال أنيا يفترض أف يجب فينو العسلرم،

  :المدنية لألعيان الخاصـة الحمايـة :ثانياً 

 النزاعات أثناء المدنييف السلاف دماية مبدأ على المدنية لؤلعياف الخا ة الدماية فلرة تقكـ
 الدماية مف مملف قدر ألبر تكفير تمن  العسلرية، غير اؼ،األىد تلؾ دماية ألف كذلؾ .المسلدة
 خا ة دماية األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ أقر العامة، الدمايةإلى  فباإلضافة .المدنييف للسلاف

 كلتفادم الدضارم كتراثيـ المدنييف السلاف دماية ضماف فأ ألىميتيا نظران  األعياف، مف لمجمكعة
 .(2)كالخطر لؤلذل تعرضيـ

أو  الحصار حاالت في" أنو على لتنص الرابعة جنيؼ اتفاقية مف (27) المادة اءتكج
 المباني عمى المستطاع  قدر اليجوم  لتفادي الالزمة التدابير كافة اتخاذ يجب القصف

 والمواقع والمستشفيات التاريخية واآلثار الخيرية واألعمال والعموم والفنون لمعبادة المخصصة
 ألغراض آنذاك السائدة الظروف في تستخدم أال شريطة والجرحى  المرضى عجم فييا يتم التي

 ظاىرة عالمات التجمع أماكنأو  المباني ىذه عمى يضعوا أن رينالمحاص   عمى ويجب .عسكرية
  ."مسبقاً  بيا العدو إشعار يتم محددة

  : التالية األعياف الخا ة الدماية كترمؿ

 :المدنيين السكان لبقاء نياع غنى ال التي والمواد األىداف .1

 قكة على للتأثير ضاط لكسيلة االقت ادم التجكي  أساليب المتداربة طراؼاأل تستخدـ قد
جباره إلضعافو العدك  المدنييف على ضارة آثاران  تترؾ األساليب ىذه كللف .االستسبلـ على كا 

 تضمف خا ة قكاعد بنألت دثيثة جيكدان  الدكلأ المجتم  بذؿ كليذا .سكاء دد على كالعسلرييف
 الدماية استلماؿ بيدؼ الطبيعية دياتيـ كاستمرار المدنييف السلاف لبقاء البلزمة المنرآت دماية

 اللجكء،أك  الداخلأ" "التررد النزكح لدرلات منعان  أ،نساناإل الدكلأ القانكف ليـ تلفليا التأ الخا ة

                                                           

 .ألكؿ( مف البركتكلكؿ ا52نص المادة ) (1)
 .106، ص2005القانكف الدكلأ اإلنسانأ كتدديات النزاعات المسلدة المعا رة، منركرات ال ليب األدمر الدكلأ،  (2)
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 العمليات سير أثناء بقا يـ ستمرارال البلزمة كالمنرآت األعياف على االعتداء تـ داؿ فأ
 .(1)العدا ية

 إقرار جنيؼ فأ الدكلييف الخبراء مؤتمر انعقاد أثناء الدكلية الجيكد عف كتمخض
 عنكاف تدت األكؿ البركتكلكؿ مف (54) المادة جاءت ديث ،1977 لعاـ اإلضافييف البركتكلكليف

  :أقرت كالتأ المدنييف" فالسلا لبقاء عنيا غنى ال التأ كالمكاد األعياف "دماية

  .الدرب أساليب مف لأسلكب المدنييف تجكي  أسلكب استخداـ يدظر -1

 السلاف لبقاء عنيا غنأ ال التأ كالمكارد األعياف تعطيؿأك  نقؿأك  تدميرأك  مياجمة يدظر -5
 مياه كمرافؽ كالمارية كالمدا يؿ تنتجيا التأ الزراعية كالمناطؽ الاذا ية المكاد كمثاليا المدنييف
أك  المدنييف السلاف عف منعيا فأ ذلؾ مف الق د تددد إذا الرم، كأرااؿ كربلاتيا الررب
 على لدمليـ أـ المدنييف تجكي  بق د لاف سكاءن  الباعث، لاف ميما الديكية لقيمتيا الخ ـ
  .آخر باعث ألم أـ النزكح

  .الردع ليجمات مدبلن  كالمكاد األعياف ىذه تلكف ال -5

 إقليمو عف الدفاع أجؿ مف النزاع أطراؼ مف طرؼ ألم الديكية، المتطلبات مراعاة يسم  -0
 فأ الثانية الفقرة فأ الكارد الدظر عف  فدان  النزاع طرؼ يضرب بأف الازك، ضد الكطنأ
  .(2)ملدة عسلرية ضركرة ذلؾ أملت إذا لسيطرتو، الخاض  اإلقليـ نطاؽ

 :خطرة قوى عمى تحتوي التي واألىداف المنشآت حماية .2

 المبرر لانت األضرار ىذه كخطكرة المدنية باألعياف تلدؽ التأ األضرار طبيعة إف
 أخطر مف تعد المسلدة النزاعات آثار مف البي ة دماية فمرللة ،الطبيعية البي ة لدماية األساسأ
 .(3)المدمرة كآثارىا األسلدة  ناعة مجاؿ فأ اليا ؿ التطكر م  خطكرة كتزداد ،المرلبلت

 قػكة على تدكم التأ المنرآتأك  اليندسية األرااؿ دماية فرضت المدنييف لدماية لماالن است
 دتػى لليجػكـ مدػبلن  تلكف فبل الليربا ية الطاقة لتكليد النككية كالمدطات كالجسكر السدكد مثؿ خطرة

                                                           

 .60برلانأ خديجة، مرج  سابؽ، ص  (1)
 .( مف البركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ54نص المادة ) (2)
 .182أ. د عبد الردمف أبك الن ر، مرج  سابؽ، ص  3))
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 ترتػػب خطػػرة قػػكة انطػػبلؽ فػػأ يتسػػبب أف اليجػػكـ ىػػذا رػػأف مػػف لػػاف ذاإ عسػػلرية ان أىػػداف لانػػت كلػػك
  .(2) (1)المدنييف السلاف بيف فاددة سا رخ

 عسػلرية أىػدافان  لانػت كلػك دتػى الد ر سبيؿ على جاءت التأ المناطؽ ىذه فمياجمة إذف
 العسػػلريكف يتلبػػدىا جسػػيمة أضػػرارإلػػى  سػػيؤدم منيػػا خطػػرة قػػكل انطػػبلؽ أف ذلػػؾ ممنػػكع أمػػر كىػػك

 كغيػر المقػاتليف بػيف التمييػز ضػركرةب القا ػؿ األساسأ للمبدأ خرؽ ذلؾ كفأ سكاء دد على كالمدنيكف
 .(3)المقاتليف

  

                                                           

 .( فأ البرتكلكؿ الثانأ اإلضافأ15) المادةنص  (1)
 .70برلانأ خديجة، مرج  سابؽ، ص (2)
 .71المرج  نفسو، ص (3)
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 الثاني المبحث
 ينساناإل  الدولي القانون في وحمايتيا الطبية األعيان مفيوم

 تمييــد:

 لؤلعياف الدماية على إضافية بركتكلكالت مف كملدقاتيا األرب  جنيؼ اتفاقيات تن 
 ليا عامة دماية االتفاقيات أقرت ديث الطبية األعياف كأىميا األعياف ىذه كمف ،عامة المدنية
 الدماية المبدث ىذا فأ كسأدرس ،الطبية لؤلعياف خا ة كدماية ،المدنية األعياف كباقأ رأنيا
 على المبدث كقسمت الطبية األعياف مفيكـ كررح التعريؼ بعد الطبية لؤلعياف الخا ةك  العامة
  :الندك ىذا

 .الطبية األعياف مفيكـ :األكؿ المطلب
  .أنساناإل الدكلأ القانكف فأ الطبية األعياف دماية :الثانأ لمطلبا

 :الطبية األعيان مفيوم :األول المطمب

 سعيت لذلؾ الطبية لؤلعياف كجلأ كاض  مفيكـ أم الدكلية االتفاقيات ن كص تقدـ لـ
  .الطبية لؤلعياف الفقيأ التعريؼ لتكضي 

 النقؿ ككسا ؿ ،كالمتنقلة الثابتة الطبية الخدمات تقديـ بمرالز الطبية األعياف كتعرؼ
ا ،الطبية  الجردى عف للبدث تمامان  المتفرغكف رخاصاأل كىـ ،الطبية الخدمات أفراد كأيضن

 ،الطبية كالمنرآت الكددات دارةإل المتفرغكف كأيضان  معالجتيـأك  نقليـأك  كالارقى كالمرضى
 للنقاالت مساعديفأك  دامليفأك  رضيفلمم الداجة عند للعمؿ بالخ كص المدربكف كالعسلريكف

  .(1)معالجتيـأك  نقليـأك  كالارقى كالمرضى الجردى عف بالبدث كالقياـ

  :ىأ الطبية األعياف فإ أم

 .كالمتنقلة الثابتة الطبية كالكددات المنرآت -1

 .بأنكاعيا الطبأ النقؿ كسا ؿ -2

                                                           

 لل ليب الدكلية كاللجنة اإلنساف لدقكؽ العربأ المعيد منركرات، اإلنسانأ الدكلأ القانكفإلى  الزمالأ، مدخؿ عامر (1)
 .60 ص ،(1997) تكنس، األدمر
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 الطبية المنرآت إدارم ،فممرضي ،)أطباء مف الطبأ المجاؿ فأ فك كالعامل الطبية اللكادر -3
 .المسعفيف( ،ككدداتيا

  .(1)الطبأ كالنقؿ كالبدث الطبأ المجاؿ فأ للعمؿ المدربكف العسلريكف -4

  :الطبية باألعيان التعريف :أوالً 
تعتبر األعياف الطبية مف أىـ األعياف المدمية فأ القانكف الدكلأ نظران ألىميتيا الق كل 

مرضى كالجردى سكاء نـ المدنييف أك العسلرييف، فبل يملف لليي ات لف ات مدمية بطبيعتيا منيـ ال
الطبية المدمية فأ القانكف الدكلأ القياـ بمياميا ما لـ تتكفر دماية فعالة لؤلعياف الطبية، مف 
خبلؿ دظر جعليا أىدافان لعمليات عسلرية كيعكد السبب الر يس فأ ذلؾ إلى أف الكددات الطبية 

للمدتاجيف مف المدنييف أك العسلرييف الذيف خرجكا أك أخرجكا مف النزاع بسبب تقدـ خدمة إنسانية 
المرض أك اإل ابة كمف ثـ فينيـ مف ضدايا النزاع المسل  كيفقدكف  فة المقاتليف، لذلؾ فقد 

بتنظيـ  1977كالبركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ لسنة ـ 1949جاءت اتفاقيات جنيؼ األربعة لسنة 
 . كترمؿ الكددات الطبية ككسا ؿ النقؿ ،رامؿ لتلؾ األعياف

 :الطبية الوحدات أ(
 18يق د بالكددات الطبية على ما أف   عنو ررح اللجنة الدكلية لل ليب األدمر للمادة 

تلؾ الكددات التأ تضـ ىي ة )بما فأ ذلؾ اليي ة الطبية كاإلدارية( كمعدات كتنظيـ يسم  
فقرة ق مف  8لنظر عف دجميا كعرفتيا المادة الستعماليا لتقديـ الخدمات الطبية باض ا

 لالتالأ:  1977البركتكلكؿ األكؿ لسنة 

الكددات الطبية ىأ المنرآت كغيرىا مف الكددات عسلرية لانت أـ مدنية التأ تـ تنظيميا 
جبل يـ كنقليـ  لؤلغراض الطبية أم البدث عف الجردى كالمرضى كالمنلكبيف فأ البدار كا 

بلجيـ، بـ فأ ذلؾ اإلسعافات األكلية، كالكقاية مف األمراض، كيرمؿ كترخيص دالتيـ أك ع
التعبير، على سبيؿ المثاؿ، المسترفيات كغيرىا مف الكددات المماثلة كمرالز نقؿ الدـ كمرالز 
كمعاىد الطب الكقا أ كالمستكدعات الطبية كالمخازف الطبية كال يدلة ليذه الكددات، كيملف أف 

  .(2)دا مة أك كقتية متدرلة كثابتة أ الطبيةتلكف الكددات 
                                                           

 .61ص ،مرج  سابؽالزمالأ،  عامر (1)
رسالة ماجستير، جامعة الداج لخضر باتنة، للية الدقكؽ،  بكغفالة بك عيرة، دماية أفراد كأعياف الخدمات اإلنسانية، (2)
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 نقؿ كمرالز المماثلة الكددات مف كغيرىا المسترفيات المثاؿ، سبيؿ على التعبير كيرمؿ
 الكددات، ليذه كال يدلية الطبية كالمخازف الطبية كالمستكدعات الكقا أ الطب كمعاىد كمرالز الدـ

 اتفاقية رراحإلى  كبالرجكع ."كقتيةأك  مةدا  متدرلةأك  ثابتة الطبية الكددات تلكف أف كيملف
 على الطبية كالكددات الطبية المنرآت بيف فرقكا فقد (19) المادة على كتعليقيـ األكلى جنيؼ
 الطبية لؤلغراض المخ  ة الثابتةالمنرآت أك  المبانأ بو يق د األكؿ الم طل  أف أساس

 بو يق د الثانأ الم طل  بينما نية،كال يدال كالمنتجات الطبية المكاد كمخازف لالمسترفيات
 ىذه كتتمثؿ الجنكد داجيات لتاطية المسلدة، القكات لمرافقة نقليا يملف التأ المتدرلة الكددات
 المسلدة، القكات أفراد مف كالمرضى الجردى الستقباؿ كالخياـ المتنقلة، المسترفيات فأ الكددات
 البركتكلكؿ مف (8) المادة مف)ق(  الفقرة بو جاءت الذم التعريؼ مف يفيـ بينما .كنقليـ لعبلجيـ
 عف يعبر "الطبية الكددات " م طل  أ ب  ديث الم طلديف بيف جمعت أنيا األكؿ اإلضافأ

 أـ لانت مدنية الطبية الكددات مف لؿ التعريؼ يرمؿ أ ب  لما للم طلديف، كادد معنى
 التعريؼ ىذا جاء لما ،)ؾ( الفقرة فأ ـعليي تنطبؽ التأ لؤلدلاـ كفقا مؤقتة، أـ دا مة عسلرية،

 على ذلرىا بؿ الطبية الكددات يد ر كلـ جنيؼ، اتفاقيات بو جاءت ماإلى  بالنظر رمكالن  ألثر
 تخ ص أف بررط قبؿ، مف تعرؼ لـ مستددثة منرأةأك  كددة أم إدراج يسيؿ مما المثاؿ سبيؿ
 مرادؿ مسايرة على الداؿ بطبيعة ديساع الطبية الكددات تعريؼ د ر كعدـ (1) الطبية للمياـ

  .(2)التلنكلكجأ التطكر نتيجة تستددثيا التأ الكددات فأ المسلدة النزاعات

 :الطبي النقل وسائل ب(

 األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف (8) المادة مف )ك( الفقرة عرفتو لما الطبأ بالنقؿ يق د
 الدينية والييئات الطبية الخدمات أفرادو   البحار في والمنكوبين والمرضى الجرحى نقل " :أنو على

 في النقل كان سواء البروتوكول الممحق وىذا االتفاقيات تحمييا التي الطبية واإلمدادات والمعدات
 بطريقة سكاء الطبأ بالنقؿ المرتبطيف بالذلر خص الفقرة فنص ."الجو في أم الماء فيأو  البر

 المدمييف كالارقى كالمرضى للجردى يلكف اررةمب ب فة فالتخ يص مباررة، غيرأك  مباررة
 الخدمات فرادأل فيعكد مباررة غير بطريقة التخ يص أما البركتكلكؿ، كىذا جنيؼ اتفاقيات بمكجب

                                                           
(1) Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerma, Commentary on the Additional 

Protocols, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, page 131.  

(2)  J. Pictet, Commentary Geneva Convention I, ICRD, Geneva, 1952, Page 123.  
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 مخت ة جية إرراؼ تدت الطبأ النقؿ كيكض  .(1)الكاس  بمفيكمو الطبأ كالعتاد كالدينية الطبية
 الطبأ النقؿ كسا ؿ تعريؼ على (8) المادة مف )ز( الفقرة ن ت لما النزاع، أطراؼ ألدد تابعة
 سكاه دكف الطبأ للنقؿ تخ ص كقتيةأك  دا مة مدنية أـ لانت عسلرية نقؿ ةلكسي أم" :أنيا على
 منا يتطلب التعريؼ ىذا خبلؿ مف. (2)"النزاع أطراؼ ألدد تابعة مخت ة ىي ة ؼإررا تدت

 .الطبأ النقؿ كسا ؿ على التعرؼ

  :البر في الطبي لنقلا وسائط تعريف -1

ىأ لؿ كسيلة يخ  يا أطراؼ النزاع لنقؿ الجردى كالمرضى مف األطراؼ المتنازعة 
 احترام يجب " :أنو على تنص إذ ،بكاسطة سيارة اإلسعاؼ كالعربات المتدرلة على السلة الدديد

 البر في يتجر  التي النفساوات والنساء والعجزة المدنيين والمرضى الجرحى نقل عمميات وحماية
 النقل ليذا مخصصة سفن بواسطة البحر فيأو  المستشفى وقطارات المركبات قوافل بواسطة
 من بترخيص وتميز (18) المادة في إلييا المشار المستشفيات مع المساواة قدم عمى وذلك
 حال لتحسين جنيف اتفاقية من (38) المادة في عنيا المنصوص المميزة الشارة بوضع الدولة
 على األكلى جنيؼ اتفاقية مف (35) المادة ن ت لما ".1949 الميدان في والمرضى ىالجرح
 تعريؼ جاء كقد .الرابعة جنيؼ اتفاقية مف (21) المادة بو جاءت الذم المعنى بنفس الطبأ النقؿ

 النقؿ كسا ؿ بخ كص جنيؼ اتفاقيات فأ كردت التأ األدلاـ ليرمؿ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ
  .(3)دا مةأك  مؤقتة مدنية أـ عسلرية لانت سكاء البر فأ الطبأ

  :المياه في الطبي النقل وسائل تعريف -2

 الجردى نقؿ أجؿ مف النزاع أثناء طراؼاأل يخ  و الذم النقؿ ىك الماء فأ الطبأ النقؿ
 كالزكارؽ السفف بكاسطة العذبة، كالمياه كالمديطات البدار فأ كالمدنييف العسلرييف مف كالمرضى

 عاـ كالثانأ 1899 عاـ األكؿ ببلىام السبلـ مؤتمر ىتـا كقد طبية،ال لؤلغراض المخ  ة

                                                           

 .124المرج  نفسو، ص  (1)
(2) J. Pictet, Commentary Geneva Convention I, ICRD, Geneva, 1952, Page 214. 

(3) Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerma, Commentary on the Additional 

Protocols, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, page 245. 
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 ن ت التأ (1) العاررة الىام باتفاقية مكاد عرر ليا أفرد ديث المسترفيات سفف باستخداـ 1907
 النقؿ على كاقت رت الطبأ للنقؿ تعريفا تعطأ أف دكف للف البدار فأ الطبأ النقؿ دماية على
 الفقرة مف لؿ فأ أضاؼ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ نجد بينما المياه، ذلر دكف البدار فأ أالطب
 لاألنيار العذبة كالمياه طاتيكالمد البدار يرمؿ كىذا البدار عكض الماء للمة )ط( كالفقرة )ك(

 لاألخر  المسترفيات كسفف العسلرية المسترفيات لسفف الطبأ النقؿ أنكاع على كنص كالبديرات،
  .(2)األخرل الطبية كالزكارؽ كالسفف السادلية اإلنقاذ كزكارؽ

  :الجو في الطبي النقل وسائل تعريف -3

ىأ لؿ كسيلة تخ  يا أطراؼ النزاع لنقؿ الجردى كالمرضى كالمنلكبيف بكاسطة كسا ؿ 
 جنيؼ اتفاقيات أقرتيا التأ النقؿ كسا ط مف الجك فأ الطبأ النقؿ يعتبرنقؿ جكية مثؿ الطا رات، ك 

 الجردى نقؿ أنو" على ك(( الفقرة فأ (8) المادة عرفتيا التأ 1977 األكؿ اإلضافأ كالبركتكلكؿ
 كاإلمدادات كالمعدات الدينية كاليي ات الطبية الخدمات أفرادك  البدار فأ كالمنلكبيف كالمرضى
 فأأك  البر فأ قؿالن لاف سكاء اإلضافأ، البركتكلكؿ الملدؽ كىذا االتفاقيات تدمييا التأ الطبية
 كالجك كالبدر البر فأ الطبأ النقؿ أنكاع على ينطبؽ مرترلا التعريؼ ىذا كيعتبر ."الجك الماء

 .(3)األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف (8) المادة م( ط، )ح، الفقرات دددتيا بكسا ط

 : الطبية الخدمات أفراد مفيوم :ثانياً 

 الطبية الخدمات فرادأل  ريدا تعريفا بيا تمر  التأ المرادؿ فأ جنيؼ اتفاقيات تعط لـ
 النزاع أثناء كالمرضى الجردى دماية أجؿ مف كجكدىـ ضركرة على رلزت ما بقدر ،كالركدية
 ضدايا بدماية المتعلؽ جنيؼ اتفاقياتإلى  الملدؽ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ كيعد .المسل 
 ددد فقد ،أفراد الخدمات الطبية تعريؼ إلى تطرؽ مف أكؿ 1977 لعاـ الدكلية المسلدة النزاعات

                                                           
(1) Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerma, Commentary on the Additional 

Protocols, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, page 245. 

(2) Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerma, Commentary on the Additional 

Protocols, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, Page 137.  

 .138المرج  نفسو، ص  (3)



 (24 ) 
 

 أفراد د( ك) )ج( الفقرة مف لؿ فأ كخص (8) الثامنة المادة فأ أفراد الخدمات الطبية تعريؼ
  .(1)الطبية الخدمات أفراد مفيكـإلى  نتطرؽ الفقرتيف يفاتى خبلؿ مف كالركدية، الطبية الخدمات

 رمؿ بؿ فقط، الطبأ المجاؿ فأ مليفالعا على الطبية الخدمات أفراد مفيكـ يقت ر لـ
 كددد .الطبأ النقؿ ككسا ؿ الطبأ النقؿ على كالقا ميف الطبية، الكددات دارةإل المتفرغيف فراداأل

 فأ المدرج التعريؼ مف كبالرغـ ية،نساناإل الخدمات مياـ ممارسة ليا يدؽ التأ كالجيات أ نافيـ
 فأ الفقياء بعض نظرة على أكال نعرج أف مف يمنعنا ال وفين الطبية، الخدمات فرادأل الثامنة، المادة
 المادة فأ كرد لما أقرب أييما نقارف ذلؾ بعد ثـ الطبية، الخدمات أفراد لتعريؼ معالجتيـ ليفية
 .(2)األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف الذلر السالفة

  : الطبية الخدمات فرادأل الفقيي التعريف -1

 إلى:  ف اتيا تدديد خبلؿ مف اد الخدمات الطبيةأفر  الزمالأ عامر الدلتكر عرؼ

  .لجتيـامعأك  نقليـى أك كالارق ىكالمرض ىالجرد عف للبدث تمامان  فيالمتفرغ -

  .الطبية كالمنر ات الكددات دارةإل تماما فيالمتفرغ -

 مساعديف دامليفأك  لممرضيف الداجة عند للعمؿ بالخ كص فيالمدرب فيالعسلري -
  .معالجتيـأك  نقليـأك  ارقىكالمرضى كال جردىال عف لبدثبا كالقياـ للنقاالت

 النقاط فأ كظا فيا خبلؿ مف الطبية الخدمات أفراد م طل  ددد فقد سكلنييو بكرية فرنسكاز ماأ
 : التالية

 جردىللاإلسعافات األكلية  ذلؾ فأ بما، معالجةأك  يصكترخ، كنقؿ، كجم ، عف البدث -
 .ارقىكالمرضى كال

  .لمرضا مف الكقاية -
 .(3)النقؿ كسا طأك  الطبية الكددات كترايؿ إدارة -

                                                           

(1) J. Pictet, Commentary Geneva Convention I, ICRD, Geneva, 1952, Page 152 .  
 .152المرج  نفسو، ص  (2)
. لل ليب الدكلية كاللجنة اإلنساف لدقكؽ العربأ المعيد منركرات اإلنسانأ، الدكلأ القانكفإلى  مدخؿ الزمالأ، عامر (3)

 .60ص، 1997 تكنس، األدمر،
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 ككددات المسترفيات مثؿ الطبية الكددات فأ المعنييف رخاصاأل لذلؾ الم طل  كيرمؿ
 الطبييف المكظفيف لذلؾ تاطأ خيراأك ، عبلهأ ةر المذلك  الطبية ىداؼلؤل ملرسةأخرل  ةمماثل

  .(1)الدكلية اإلغاثة منظمات كمكظفأ، زاعالن أطراؼ ددأل التابعيف كالمدنييف العسلرييف

 نيـأب الطبية الخدمات أفراد بؾ كالد دكز كلكيز ىنلرتس مارم جكف مف لؿه  كعرفيـ
، مرضأكال جردىال عف بالبدث د ريا القياـ ميمة النزاع فأ طرؼ الييـ يكلؿ الذيف رخاص"األ

 خدمات ذلؾ فأ بما، عالجتيـمأك  داالتيـ كترخيص كنقليـ، كجمعيـ، البدار فأ كالمنلكبييف
، الطبأ النقؿ إدارةأك  ترايؿ، أك الطبية الكددات يدارةكب االمراض مف كالكقاية، كليةاأل االسعاؼ
  :علأ الطبية الخدمات أفراد عبارة كترمؿ مؤقتةأك  دا مة اما الميمة ىذه كتلكف

 فييـ بمف، نييفمدأك  لانكا عسلرييف النزاع طراؼأل التابعيف الطبية الخدمات أفراد -
 .كالثانية االكلأ جنيؼ اتفاقية فأ المذلكريف رخاصاأل

 الكطنية األدمر اليبلؿأك  األدمر ال ليب لجمعيات التابعييف الطبية الخدمات أفراد -
 مف رعيةفال  كؿلؤل كفقا، ليا كالمرخص، بيا المعترؼ لخر األ الطكعية الاكث كجمعيات

 .األدمر لل ليب الدكلية نةاللج ذلؾ فأ بما، النزاع فأ طرؼ قبؿ

أك  .النزاع فأ طرفا ليستأخرل  دكلةأك  مدايدة دكلة تضعيـ التأ الطبية الخدمات أفراد -
 طرفا ليست دكلةأك  مدايدة دكلة مف ليا كمرخص بيا معترؼ غكث جمعية تضعيـ الذيف
 غراضكأل طرؼ بت رؼ ةمنداز  غير دكلية يةإنسان منظمة تضعيـ الذيف، أك النزاع فأ

 .(2)يةإنسان

 الفقرة نص فأ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ بو جاء الذم ،التفاقيا التعريف يخص فيما أما -2
 الذين شخاصاأل ىم الطبية الخدمات أفراد على" ن ت التأ الثامنة المادة مف )ج(

ما )ه( الفقرة في المذكورة غيرىا دون الطبية لألغراض إما النزاع أطراف أحد يخصصيم  وا 
ما الطبية  الوحدات دارةإل  ىذا مثل يكون أن ويمكن الطبي  النقل وسائل إدارةأو  لتشغيل وا 

  :"التعبير ويشمل وقتياأو  دائما التخصيص

                                                           

مديدة.  الزمالأ، مراجعة، عامر مسعكد، أدمد ترجمة، اإلنسانأ، للقانكف العلمأ القامكس سكلينييو، بكريو فرنسكاز (1)
 .156 ص، 2005 األكلى، عةالطب لبناف للمبلييف، العلـ دار مسعكد،

  73جكف مارم ىنلرتس، م در سابؽ،  (2)
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 مف فييـ بمف النزاع أطراؼ ألدد تابعيف مدنييفأك  لانكا عسلرييف الطبية، الخدمات أفراد  .أ 
 الدفاع ألجيزة المخ  كف  ؾكأكل كالثانية، األكلى االتفاقيتيف فأ المذلكريف فراداأل

  .المدنأ

 غيرىا األدمر اليبلؿ ) الكطنية األدمر ال ليب لجمعيات التابعيف الطبية الخدمات أفراد .ب 
 النزاع أطراؼ أدد ليا كيرخص بيا يعترؼ التأ الطكعية الكطنية اإلسعاؼ جمعيات مف
  .المرعية  كؿلؤل كفقا

 فأ إلييا المرار الطبأ النقؿ كسا ؿأك  طبيةال للكددات التابعيف الطبية الخدمات أفراد  .ج 
  .(1)التاسعة المادة مف الثانية الفقرة

 أفراد جمي  ليرمؿ جاء تعريفيا أف (8) المادة مف )ج( الفقرة نص خبلؿ مف يتبيف
 بالمياـ يقكمكف الذيف أم الطبية لؤلغراض النزاع أطراؼ أدد يخ  يـ الذيف الطبية الخدمات
 الفقرة تقت ر كلـ الطبأ، النقؿ ككسا ط الطبية الكددات على القا ميف كلذلؾ غيرىا، دكف الطبية

 إلييا، ينتمكف التأ كالجيات االخت اص دسب  نفتيـ بؿ الطبية الخدمات أفراد تعريؼ على ج((
 البركتكلكؿ مف (8) المادة نص مف مستمدة الفقياء بيا جاء التأ الفقيية التعريفات أف يتبيف مما

 .(2) 1977 لسنة كؿاأل اإلضافأ

 :ينساناإل  الدولي القانون في الطبية األعيان حماية :الثاني المطمب

 لؤلعياف معززة دماية كالثانأ األكؿ اإلضافية كالبرتكلكالت األربعة جنيؼ اتفاقيات أقرت 
 علييا تنطبؽ لذلؾ المدنية األعياف مف جزء الطبية األعياف كألف ،الطبية الخدمات أفرادك  الطبية
 أفرادك  الطبية لؤلعياف الخا ة الدماية عيززت اإلضافية البركتكلكالت كفأ ،العامة الدماية أدلاـ

 .(3) كأدؽ أكض  برلؿ الطبية الخدمات
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(2) J. Pictet, Commentary Geneva Convention I, ICRD, Geneva, 1952, Page 160. 
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 :الطبية لألعيان العامة الحماية :أوالً 

 لؤلعياف العامة الدماية مف جزءان  تعد التأ ،الطبية لؤلعياف العامة الدماية بم طل  يق د
 غرضياأك  مكقعياأك  طبيعتيا فأ تسيـ أعيانا ليست أنيا أم عسلرية أىدافا ليست كالتأ ية،المدن
 كالجسكر كالمسترفيات العبادة كدكر المدارس مثؿ العسلرم العمؿ فأ فعالة مساىمة استخدامياأك 

 لةالمتمث األعياف كاستيداؼ المدنية، لؤلغراض ملرس ىك ما لؿ عامة كب فة اليندسية، كالمنرآت
 على اعتداء يعتبر المسلدة النزاعات أثناء كالمتدرلة منيا الثابتة الطبية كالكددات المنر ات فأ
  .المدنييف دياة

 المدنية األعياف لدماية أنساناإل الدكلأ القانكف بيا جاء التأ العامة القكاعد أىـ تلخيص كيملف
 جاءت الذم الندك على الدكلية سلدةالم النزاعات أثناءالطبية  الخدمات أعياف على تنطبؽ كالتأ
 األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف الثالث الف ؿ فأ المدنية األعياف لدماية العامة األدلاـ بو

 لؤلعياف العامة الدماية على منو (52) المادة ن ت فقد المدنية، لؤلعياف العامة بالدماية الخاص
  :"على الثبلث فقراتيا فأ المدنية،

 األعياف لافة ىأ المدنية كاألعياف الردع، ليجماتأك  لليجكـ مدبل المدنية افاألعي تلكف ال  
  .الثانية الفقرة دددتو لما كفقا عسلرية أىدافا ليست التأ

 يتعلؽ فيما العسلرية األىداؼ كتند ر فدسب العسلرية األىداؼ على اليجمات تقت ر  
 أـ بطبيعتيا ذلؾ لاف سكاء عسلرمال العمؿ فأ فعالة مساىمة تسيـ التأ تلؾ على باألعياف
أك  علييا االستيبلءأك  الجز أأك  التاـ تدميرىا يدقؽ كالتأ باستخداميا، أـ باايتيا أـ بمكقعيا
  .أليدة عسلرية ميزة دينذاؾ السا دة الظركؼ فأ تعطيليا

أك  العبادة ملاف مثؿ مدنية ألغراض عادة تلرس ما عيف لانت إذا ما دكؿ الرؾ ثار إذا  
 العسلرم، للعمؿ فعالة مساىمة تقديـ فأ تستخدـ إنما مدرسة،أك  أخر مسلف أمأك  نزؿم

  .(1)"لذلؾ تستخدـ ال أنيا يفترض فينو

 العاـ المفيكـ تدديد ىك األكلى، الفقرة مف األكلى الجملة فأ المادة علية ن ت ما فأكؿ
 الملدؽ مف 49)) المادة فأ يفياتعر  تـ التأ الردع ىجماتأك  اليجكـ مف المدنية األعياف لد انة
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 المدنية لؤلعياف سلبأ تعريؼ، الثانية الجملة جاءت ديث ،1977 لعاـ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ
 المادة نفس مف الثانية الفقرة كق رت المدنييف السلاف تعريؼ بيا تـ التأ الطريقة نفس كىأ

 ىذه كد رت (52) المادة مف األكلى الفقرة فأ كرد لما تأليدا العسلرية األىداؼ على اليجمات
 قد المساىمة كىذه العسلرم العمؿ فأ فعالة مساىمة تسيـ التأ تلؾ فأ العسلرية األىداؼ األخيرة
 عسلرية ميزة تدقيؽ تدميره كراء مف كيلكف باستخدامو أـ باايتو أـ اليدؼ بطبيعة ناتجة تلكف
 (52) المادة مف األخيرة الفقرة أضافت بؿ يةالمدن لؤلىداؼ الدد ىذا عند المادة تقؼ كلـ .أليدة
 استيدافيا النزاع أطراؼ على فيدظر للرؾ، ان مثار  تلكف عيف أم استيداؼ دظر االدتراز باب مف

 أطراؼ تلـز كالتأ 1977 لعاـ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف ((57 المادة فأ كرد لما تأليدا
 اأرخا  ليست مياجمتيا المقرر األىداؼ أف مف للتدقؽ اليجكـ أثناء( االدتياطات أخذ النزاع
 عرضية ب فة منو يتكق  قد ىجكـ أم برف قرار أم اتخاذ عف كاالمتناع مدنية، أعيانا كال مدنييف

 تبيف إذا ىجكـ أم يعلؽأك  كيلاى المدنية، باألعياف كاإلضرار المدنييف أركاح فأ خسا ر يددث أف
  .(1)عسلريان  ىدفان  ليس اليدؼ أف

 :الطبية الخدمات فرادأل العامة الحماية :اً ثاني

 الخدمات فرادأل العامة الدماية على األكؿ اإلضافأ البرتكلكؿ مف (15) المادة تنص
  :(2)الطبية الخدمات أفراد دماية بالذلر كنخص كالدينية الطبية

  .كاجب أمر المدنييف الطبية الخدمات أفراد كدماية ادتراـ  -1

 منطقة فأ العامليف المدنييف الطبية الخدمات فرادأل االقتضاء عند مملنة مساعدة لؿ تسدل  -2
  .القتاؿ بسبب المدنية الطبية الخدمات فييا تعطلت

 المدتلة األقاليـ فأ المدنييف الطبية الخدمات فرادأل مملنة مساعدة لؿ االدتبلؿ دكلة تقدـ -3
 تطلب أف االدتبلؿ لدكلة يدؽ كال .األلمؿ الكجو على يةنساناإل بمياميـ القياـ مف لتملينيـ

 إال لعبلجا تقديـ فأ باألكلكية لاف رخص أم إيثار المياـ، ىذه أداء فأ ،فراداأل ىؤالءإلى 
 ميمتيـ م  تتبلءـ ال أعماؿ أداء على فراداأل ىؤالء إرغاـ يجكز كال .طبية العتبارات

  .يةنساناإل
                                                           

(1) J. Pictet, Commentary Geneva Convention I, ICRD, Geneva, 1952, Page 161. 
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 م  فيو خدماتيـ عف يستانى ال لافم أمإلى  التكجو المدنييف الطبية الخدمات فرادأل يدؽ  -4
  .التخاذىا لزكمان  النزاع فأ المعنأ الطرؼ يرل قد التأ كاألمف المراقبة إجراءات مراعاة

  :(1)كبنكدىا الطبية للمياـ العامة بالدماية األكؿ اإلضافأ البرتكلكؿ مف (16) المادة تختص

 طبية  فة ذم بنراط يامولق رخص أم على العقاب تكقي  األدكاؿ مف داؿ بأم يجكز ال -1
  .النراط ىذا مف المستفيد رخص عف النظر باض الطبية المينة ررؼ م  يتفؽ

 القياـأك  ت رفات إتياف على طبية  فة ذا نراطان  يمارسكف الذيف رخاصاأل إرغاـ يجكز ال -2
  ال  تستيدؼ التأ الطبية القكاعد مف ذلؾ غيرأك  الطبية المينة كررؼ تتنافى بأعماؿ
 إتياف عف إلدجاـ علىأك  "البركتكلكؿ" الملدؽ كىذا االتفاقيات أدلاـأك  كالمرضى دىالجر 

  .كاألدلاـ القكاعد ىذه تتطلبيا التأ باألعماؿ كالقياـ الت رفات

 الجردى عف بمعلكمات اإلدالء على طبية  فة ذا نراطان  يمارس رخص أم إرغاـ يجكز ال -3
 أـ للخ ـ تابعان  ألاف سكاء رخص ألم عايتور  مكض  زالكا ماأك  لانكا الذيف كالمرضى
 بيؤالء ضرران  تلدؽ قد المعلكمات ىذه مثؿ أف لو بدا إذا إليو ىك ينتمأ الذم للطرؼ
 الذم الطرؼ قانكف يتطلبيا التأ الداالت عدا فيما كذلؾ بأسرىـأك  كالمرضى الجردى
  .(2)المعدية مراضاأل عف اإلببلغ تفرض التأ القكاعد تراعى أف ذلؾ، م  كيجب .يتبعو

 :الطبية لألعيان الخاصة الحماية :ثالثاً 

 لؿ فأ كذلؾ العامة، للقكاعد ململة ،الطبية لؤلعياف خا ة دماية الدكلأ المجتم  أكلى
 ىذه عف اللرؼ منا يتطلب مما ،1977 اإلضافييف كالبركتكلكليف األربعة جنيؼ اتفاقيات مف

  .األدلاـ

إلى  الطبية األعياف ت نيؼ فأ ىاكبركتكلكال جنيؼ اتفاقيات بو جاءت الذم للتقسيـ تبعان 
لى كمتدرلة ثابتة طبية كددات إلى قسميف، القسـ  الدماية دراسة قسمت لذلؾ الطبأ، النقؿ كا 
  .الطبأ النقؿ كسا ؿ دماية :كالثانأ ،كالكددات المنرآت دماية :األكؿ
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 :ةالطبي والمنشآت لموحدات المقررة الخاصة الحماية ( أ
 اإلضافييف، كالبركتكلكليف جنيؼ اتفاقيات بمكجب الطبية كالكددات المنر ات تتمت 

 الثالث ف ليا فأ األكلى جنيؼ اتفاقية خ ت كقد النزاع، أطراؼ قبؿ مف كاالدتراـ بالدماية
 المنرآت كضعية مبينة (23)إلى  (19) المكاد مف العسلرية، الطبية كالكددات المنر ات دماية

 تفقد التأ كالرركط الخ ـ، طرؼ مف أسرىا كأثناء العدا ية العمليات أثناء الطبية كالكددات
 بدماية (19ك 18) المكاد فأ الرابعة االتفاقية خ  ت بينما الدماية، الطبية كالكددات المنرآت

 كمكسعا جامعا (14)إلى  (12) دبالمكا األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ كجاء المدنية، المسترفيات
 الدماية خبلؿ مف األدلاـ ىذهإلى  التطرؽ منا يتطلب الذم األمر الطبية، المنر ات لدماية
  .(1) العدا ية العمليات أثناء الطبية كالكددات للمنرآت الخا ة

 العدائية العمميات اثناء الطبية والمنشئات الوحدات حماية : 
 حال بني يجوز ال" :أنو على 1949 لعاـ األكلى جنيؼ اتفاقية مف ( 19 ) المادة ن ت

 في وتحمى تحترم بل الطبية  لمخدمات التابعة المتحركة والوحدات الثابتة المنشئات عمى اليجوم
 ىافرادأل يمكن الخصم  الطرف أيدي في سقوطيا حالة وفي .النزاع أطراف بواسطة األوقات جميع

 والمرضى لمجرحى الزمةال العناية جانبيا من تقدم ال اآلسرة الدولة دامت ما واجباتيم مواصمة
 المنشآت أن من تتحقق أن المختصة السمطات وعمى، والوحدات المنشآت ىذه في الموجودين
 األىداف عمى اليجمات تسببو خطر أي عن بمننى تقع أعاله المذكورة الطبية والوحدات
  .(2)"الحربية

 علييا اإلرراؼ يتـ التأ الطبية كالمنرآت الكددات كدماية ادتراـ على األكلى الفقرة تنص
 الطبية، العتاد مخازفأك  المسترفيات فأ المتمثلة الثابتة المنرآت كىأ المسلدة القكات طرؼ مف

 كنقليـ كالمرضى الجردى إسعاؼ أجؿ مف الجيش تدرلات تتب  التأ المتدرلة الطبية كالكددات
 جنيؼ اتفاقية مف (6) دةالما لذلؾ الدماية ىذه على ن ت كقد .العبلج لتلقأ الطبية المنرآتإلى 
 يجكز كال الطبية كالكددات المنرآت مياجمة عدـ بمعنى كدماية ادتراـ للمة كتدؿ 1929 لعاـ
 المنرآت ىذه دماية على طراؼاأل كتعمؿ بؿ .لانت طريقة بأم بيا األضرار إلداؽ النزاع طراؼأل

 تقديـ لمتابعة كالكددات المنر ات ىذه كيساعد يسيؿ أف الخ ـ كعلى عنيا، كالدفاع كالكددات

                                                           

لية ألعضاء اليي ات الطبية أثناء النزاعات المسلدة، دار الفلر الجامعأ، االسلندرية، منت ر سعيد دمكدة، الدماية الدك  (1)
 .178-176ص

 .1949( مف البركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ لعاـ 19انظر نص المادة ) (2)
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 دتى الطبية، كالكددات المنر ات دماية كتستمر ليا، التابعيف كالمرضى الجردى لعبلج اإلسعافات
ف   .(1)كالمرضى الجردى بيا يكجد لـ كا 

 مف علييا االستيبلء دالة فأ الطبية كالكددات للمنرآت الدماية (19) المادة لفلت لما
 البلزمة العناية جانبيا مف تقدـ ال اآلسرة الدكلة دامت ما جباتيماكا مكا لة بيملانية الخ ـ، طرؼ

 الذم الكاضدة الطبيعة ذا النص فيذا .كالكددات المنرآت ىذه فأ المكجكديف كالمرضى للجردى
 منيا الثابتة الطبية المنرأةأك  الكددة لعنا ر المجاؿ يفت  لبلتفاقية، األساسية المبادئ مف يعد

 تعيريا، التأ كالظركؼ الطبيعة كفؽ كاجباتيا أداء أجؿ مف للعمؿ عتاد(، ،أفراد ة،بناي ( كالمتدرلة
 الكددة سلطة اآلسرة الدكلة تكلأ دالة كفأ للكددة، التابعيف كالمرضى بالجردى العناية أجؿ مف

 كالمرضى للجردى البلزمة بالعناية األخيرة ىذه فتقكـ علييا، االستيبلء تـ التأ كالمنرأة الطبية
 .(2)كالكددات المنرآت ىذه فأ المكجكديف

 الطبية كالكددات المنرآت تجنبإلى  طراؼاأل بدعكة (19) المادة مف األخيرة الفقرة تأتأ
 خطرا الكقت نفس فأ ترلؿ قد كالتأ العسلرية األىداؼ بضرب تقكـ التأ العسلرية العمليات أثناء
، أم برف تقكـ أف قبؿ التدقؽ ببكجك  طراؼاأل فيلزاـ الطبية، كالكددات المنرآت على  مف ىجـك
 دعكة مف كبالرغـ العسلرية، األىداؼ عف بمنأل تق  أعبله المذلكرة الطبية كالكددات المنرآت أف
 بيذا االلتزاـ عدـ فيف العسلرية، العمليات مسرح عف الطبية كالكددات المنرآت إبعادإلى  طراؼاأل

 إال الطبية، كالكددات المنرآت بيا تتمت  التأ لقانكنيةا الدماية يضعؼ ال ،طراؼاأل قبؿ مف األمر
 مف يستكجب مما مباررة، غير بطريقة المنرآت ىذه إ ابة فأ خطرا الكقت نفس فأ يرلؿ أنو

 (19) المادة بو جاءت ماإلى  إضافة ،((19 المادة مف األخيرة الفقرة بأدلاـ االلتزاـ النزاع أطراؼ
 فأ األكلى جنيؼ اتفاقية أكجبت فقد العسلرية، الطبية لكدداتكا المنرآت دماية تخص أدلاـ مف

 فكؽ الكطنأ، العلـ جانبإلى  المميزة العبلمة رف  ضركرة على النزاع أطراؼ ،(42) المادة
 .(3)االستيداؼ مف تجنيبيا ق د المتدرلة الطبية كالكددات المنرآت

                                                           

(1) Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerma, Commentary on the Additional 

Protocols, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, Page155  .  

 .155المرج  نفسو، ص:  (2)
 كال االتفاقية بادتراميا، ىذه تقضأ التأ الطبية كالمنرآت الكددات فكؽ إال المميز االتفاقية علـ يرف  ال": على 42 المادة تنص (3)

 العلـ جانبوإلى  أف يرف  الثابتة المنرآت أكف المتدرلة الكددات فأ كيجكز. الدربية السلطة مكافقة على بناء إال ذلؾ يتـ
. االتفاقية علـ إال ترف  ال قبضة العدك فأ تق  التأ الطبية الكددة أف غير. المنرأةأك  الكددة تتبعو الذم النزاع لطرؼ الكطنأ
 الطبية كالمنرآت لكدداتل المميزة لجعؿ العبلمة الدربية، المقتضيات بو تسم  ما بقدر البلزمة، اإلجراءات النزاع أطراؼ تتخذ
 . "علييا اعتداء كقكع أم الدتماؿ تبلفيا كالبدرية كالجكية البرية العدك لقكات بكضكح ظاىرة



 (23 ) 
 

 االتفاقية مف (19) المادة بيا جاءت التأ الطبية كالكددات المنر ات دماية مفيكـ كينطبؽ
 (1) فقرة (1) (18) المادة فأ المدنييف، بدماية الخا ة الرابعة االتفاقية بو جاءت ما على األكلى،
 لتقديم المنظمة المدنية المستشفيات عمى اليجوم حال بني يجوز ال": أنو على تنص كالتأ

 في وحمايتيا احتراميا النزاع طرافأ وعمى .النفاس والنساء والعجزة والمرضى لمجرحى الرعاية
 المدنية للمسترفيات خا ة الدماية تلكف أف األدمر ال ليب مؤتمر رأل ديث ."األوقات جميع
ررافيا الدكلة اعتراؼ بررط  مف كالمرضى للجردى الرعاية تقديـ لضماف المسترفيات على كا 

 أي في طرافاأل دول عمى" :لىع (18) المادة مف الثانية الفقرة ن ت ذلؾإلى  إضافة .المدنييف
 أن وتبين مدني طابع ذات مستشفيات أنيا تثبت شيادات المدنية المستشفيات جميع تسميم نزاع

 النص ىذا جاء وقد الحماية من يحرميا أن يمكن غرض أي في تستخدم ال تشغميا التي المباني
 لؤلغراض مخ  ة كأنيا فياتللمستر المدنأ الطابع إثبات ألجل المادة من األولى لمفقرة امتداد
 نص يكض  كلـ ،طراؼاأل الدكؿ طرؼ مف تسلـ الريادة كىذه العسلرية، األعماؿ دكف يةنساناإل

 ىأ الدكؿ أف بو المسلـ مف أنو غير بتسليميا المخكلة كالسلطة الريادة؟ رلؿ يلكف ليؼ المادة
 مثبل األدمر اليبلؿأك  راألدم لل ليب الكطنية الجمعيات تفكضأك  الريادات ىذه تسلـ التأ
نما الريادة ىذه لتسليـ المعنية السلطة يقيد لـ النص ألف لذلؾ،   .(2)إطبلقو على النص جاء كا 

 بكاسػطة المدنية الطبية المسترفيات دماية على (3) الثالثة الفقرة فأ (18) المادة ن ت لما
 جميػػػ  علػػػى أكجبػػػت ديػػػث األكلػػػى، جنيػػػؼ اتفاقيػػػة مػػػف (38) المػػػادة فػػػأ عنيػػػا المن ػػػكص الرػػػارة

 المدنيػػة، الطبيػػة المسترػػفيات مبػػانأ علػػى األدمػػر اليػػبلؿأك  األدمػػر ال ػػليب رػػارة كضػػ  طػػراؼاأل
 النػػزاع أطػػراؼ علػػى يسػػيؿ الػػذم بالقػػدر االتجاىػػات جميػػ  كفػػأ لبيػػرة الرػػارات ىػػذه تلػػكف أف كيجػػب
 أرضػػية علػػى األدمػػر اليػػبلؿ رػػارة أف أثبتػػت التجػػارب خػػبلؿ كمػػف اسػػتيدافيا، كعػػدـ علييػػا، التعػػرؼ
 يعادؿ ما ـ 2500 ارتفاع على رؤيتيا يملف السط ، على تكض  مربعة أمتار خمسة بدجـ بيضاء

  .رؤيتيا مف للتملف الليلية باإلنارة تجيز أف يرترط لما كن ؼ، ليلكمتر 2

                                                           

 .( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة18نص المادة ) (1)
(2) J. Pictet, Commentary Geneva Convention I, ICRD, Geneva, 1952, Page 148. 

ثالثة كن يا "يجرل التعرؼ على أفراد الخدمات الطبية المدنييف كأفراد اليي ات الدينية المدنييف ( الفقرة ال18المادة ) (3)
بالعبلمة المميزة كبطاقة اليكية، كذلؾ فأ األراضأ المدتلة كفأ المناطؽ التأ تدكر أك التأ يدتمؿ أف تدكر فييا ردى 

 . "القتاؿ
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 المسترػفى قطػاراتأك  السيارات قكافؿ دماية على االتفاقية نفس مف (21) المادة ألدت لما
 كالعجػػزة )المػػدنييف كالمرضػػى الجردػػى تدمػػؿ كالتػػأ بػػالبدر، خا ػػة ب ػػفة المجيػػزة البػػكاخرأك  ربػػالب

 يقت ػػػػر التػػػػأ الطػػػػا رات أفإلػػػػى  (22) المػػػػادة فػػػػأ الرابعػػػػة االتفاقيػػػػة نكىػػػػت لمػػػػا )الػػػػكالدة كدػػػػاالت
 الخػػدمات أفػػراد لنقػػؿأك  الػػكالدة، كدػػاالت كالعجػػزة المػػدنييف كالمرضػػى الجردػػى نقػػؿ علػػى اسػػتخداميا
 المتفػؽ الطيػراف كخطػكط ارتفاعػات على طيرانيا دالة فأ ادتراميا يجب بؿ علييا يعتدل ال الطبية،
  .(1)علييا

 مف (57) المادة ليا خ  ت المدنية المسترفيات بيا تنفرد أدلاما أف نجد ديف فأ
 مخازفك  المدنية المسترفيات على االدتبلؿ دكلة استيبلء دظر على تنص كالتأ الرابعة االتفاقية

  .مؤقتة كب فة العسلرييف، كالجردى بالمرضى للعناية العاجلة الضركرة دالة فأ إال المسترفيات،

 الدمايػػة إقػػرارإلػػى  الدكليػػة المسػػلدة بالنزاعػػات الخػػاص األكؿ اإلضػػافأ البركتكلػػكؿ كخلػػص
 مػػػف (1) الفقػػػرة فػػػأ (12) المػػػادة ن ػػػت ديػػػث كالمدنيػػػة منيػػػا العسػػػلرية الطبيػػػة، بالكدػػػدات الخا ػػػة

 وأال وحمايتيـا الطبيـة الوحـدات انتيـاك عـدم وقت كل في يجب " :علػى األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ
 كالمسترػفيات العسػلرية الطبيػة الكدػدات دمايػة رػمؿيل الػنص ىػذا جاء كقد ."ىجوم ألي ىدفا تكون

 كالدمايػػة االدتػػراـ فػػأ المتمثلػػة جنيػػؼ اتفاقيػػات بيػػا جػػاءت التػػأ األساسػػية المبػػادئ مجسػػدان  المدنيػػة،
 ظػػىتد كدتػػى المدنيػػة، كالمسترػػفيات الطبيػػة للخػػدمات التابعػػة كالكدػػدات للمنرػػآت االسػػتيداؼ كعػػدـ

 المػادة مػف الثانية الفقرة أكردت العسلرية الطبية الكددات مثؿ مثليا بالدماية المدنية الطبية الكددات
  :التالية الرركط (12)

 . النزاع أطراؼ ألدد تنتمأ أف 

  .النزاع أطراؼ أدد لدل المخت ة السلطة ليا ترخص أك تقرىاأك   

 اإلضافأ أالبركتكلكل الملدؽ ىذا مف التاسعة المادة مف الثانية للفقرة كفقا ليا يرخصأك   
  .األكلى االتفاقية مف 27 المادةأك  األكؿ

 يعمــل" أف علػػى األكؿ اإلضػػافأ البركتكلػػكؿ مػػف الثالثػػة فقرتيػػا فػػأ (12) المػػادة ن ػػت لمػػا
 عمـى يترتـب وال .الثابتـة الطبيـة وحـداتيم بمواقـع اآلخـر الـبعض بعضيم إخطار عمى النزاع افأطر 

                                                           

(1) J. Pictet, Commentary Geneva Convention I, ICRD, Geneva, 1952, Page 155. 
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 فيػذه ."األولـى الفقـرة بنحكـام بالتقيـد التزامـو مـن طـرافاأل مـن أي إعفـاء اإلخطـار بيـذا القيام عدم
 تالكدػػدا خ ػػت كقػػد الثابتػػة الطبيػة الكدػػدات أمػػف تعزيػػزإلػػى  تيػدؼ النػػزاع طػػراؼأل بسػػيطة تك ػية
 للكدػػػدات الػػػدا ـ لبلسػػػتمرار راجػػػ  كىػػػذا المتدرلػػػة، الطبيػػػة الكدػػػدات مػػػف غيرىػػػا، دكف الثابتػػػة الطبيػػػة
 فػػأ أدلػػاـ مػػف كرد مػػاإلػػى  كبػػالرجكع مكاقعيػػا، تدديػػد طػػراؼاأل علػػى ي ػػعب ممػػا المتدرلػػة الطبيػػة

 لمػػا ،الفقػػرة ليػػذه مماثلػػة أدلامػػا تتضػػمف لػػـ الطبيػػة كالكدػػدات المنرػػآت يخػػص فيمػػا جنيػػؼ اتفاقيػػات
 للػف العسػلرية، دكف المدنيػة الطبيػة للكدػدات تخ ي ػيا الفقرة ىذه مناقرة أثناء الكفكد بعض اقترح
 علػػػى تعميمػػػو ملػػػافإ دكف يدػػػكؿ سػػػبب أم يكجػػػد ال أنػػػو ىػػػك المطػػػاؼ نيايػػػة فػػػأ سػػػاد الػػػذم الػػػرأم

 ىػػذا فأ علػػى كاسػػ  اتفػػاؽ ىنػػاؾ لػػاف كبالمقابػػؿ سػػكاء، دػػد علػػى كالمدنيػػة العسػػلرية الطبيػػة الكدػػدات
 النػػزاع طػػراؼأل تك ػػية رػػلؿ علػػى يبقػػى أف ينباػػأ كللػػف إلزامػػأ طػػاب  لػػو يلػػكف أف ينباػػأ ال الدلػػـ
  .(1)المرركع فأ لاف لما

 بمكاقػػػ  النػػػزاع أطػػػراؼ مػػػف اإلخطػػػار عػػػدـأف  علػػػى الفقػػػرة ذات مػػػف األخيػػػرة الجملػػػة كتػػػذلر
 طػراؼاأل جميػ  تلـز التأ األكلى فقرةال بأدلاـ بالتقيد التزاماتيـ مف يعفييـ ال الثابتة الطبية الكددات
  .(2) الطبية للكددات االستيداؼ كعدـ كالدماية االدتراـ فأ المتمثلة األساسية بالمبادئ بالتقيد

 الطبية والوحدات المنشآت عمى الحماية وقف:  

 األكؿ اإلضػافأ كالبركتكلػكؿ جنيػؼ اتفاقيػات أكردتيػا التػأ الكاجبػات دراسة مف االنتياء بعد
 العسػػػػلرية الطبيػػػة كالكدػػػػدات المنرػػػآت كدمايػػػة بػػػػادتراـ النػػػزاع أطػػػراؼ التػػػػزاـ بضػػػركرة 1977 ـلعػػػا

 المنرػػػآت علػػػى الدمايػػػة كقػػػؼ تخػػػص التػػػأ األدلػػػاـ دراسػػػة نكا ػػػؿ المسػػػل ، النػػػزاع أثنػػػاء كالمدنيػػػة
 ال" أنػو علػى األكلػى جنيػؼ اتفاقيػة مػف (21) المػادة ن ػت فقػد كالمدنيػة، العسػلرية الطبية كالكددات

 الطبيـة لمخـدمات التابعـة المتحركـة الطبيـة والوحـدات الثابتة لممنشآت الواجبة الحماية وقف جوزي
 يجــوز ال أنــو غيــر .بالعــدو تضــر أعمــال فــي ية نســاناإل  واجباتيــا عمــى خروجــا اســتخدمت  إذا إال

 قولـةمع زمنيـة ميمة المناسبة األحوال جميع في يحدد ليا إنذار توجيو بعد إال عنيا الحماية وقف
  .(3)"إليو يمتفت أن دون

                                                           
(1) Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerma, Commentary on the Additional 

Protocols, Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, Page 154. 

 .154، ص المرج  نفسو (2)
 .( مف اتفاقية جنيؼ األكلى21نص المادة ) (3)
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 كقػؼ االتفاقية ىذه على الم ادقة كالدكؿ طراؼلؤل يجكز ال أنو يتبيف النص ىذا خبلؿ مف
 الخػركج ىػذا كد ر ية،نساناإل كاجباتيا عف خرجت إذا إال الطبية، كالكددات المنرآت على الدماية

 بالعػػدك تضػػر التػػأ لؤلعمػاؿ دامدػػد تعريفػػا الػنص يعػػط لػػـ دػيف فػػأ بالعػػدك، تضػر التػػأ األعمػػاؿ فػأ
 المػػؤتمر يعػػط لػػـ بينمػػا للعػػدك، ضػػررا كتسػػبب الطبيػػة، كالكدػػدات المنرػػآت بيػػا تقػػكـ أف يملػػف كالتػػأ

 تعريػؼ الضػركرم غيػر مػف أنػو رأل بػؿ الم ػطل ، ىػذا لتعريػؼ أىميػة أم 1949 لعاـ الدبلكماسأ
 فأ .عمكمو على يبقى أف يجب بدييأ تعبير نظرىـ فأ كىك بالعدك" تضر أعماؿ " م طل  معنأ
 الػذم الفعػؿ مثػؿ الم ػطل ، ىػذا لتكضي  أمثلة أعطت األدمر لل ليب الدكلية اللجنة أف نجد ديف

 أدػػػػػد لاسػػػػػتخداـ العسػػػػػلرية، للعمليػػػػػات إعاقػػػػػة يسػػػػػببأك  بالخ ػػػػػـ الضػػػػػرر إلدػػػػػاؽ غرضػػػػػو يلػػػػػكف
 الطبيػػة المنرػػآت جعػػؿأك  للػػذخيرةأك  لؤلسػلدة ان مسػػتكدعأك  اليػػاربيف،أك  للمقػػاتليف ملجػػأ المسترػفيات

  .(1)العسلرية للمراقبة مرلزا

 أف يجػػب الخ ػػـ، قبػػؿ مػػف كالدمايػػة االدتػػراـ مػػف الطبيػػة كالكدػػدات المنرػػآت تسػػتفيد كدتػػى
 كغيػػر المبارػػر التػػدخؿ أرػػلاؿ جميػػ  عػػف كاالمتنػػاع االتفاقيػػة، بمكجػػب ان دقػػ يعتبػػر الػػذم الديػػاد تلتػػـز

نمػا فقػط الاػدر بطبيعػة مجرمة تعد ال بالعدك الضارة ؿاألعما ألف العسلرية، العمليات فأ المبارر  كا 
 الكدػدةأك  المنرػأة داخػؿ المكجػكديف كالمرضػى الجردػى كديػاة أمػف علػى لبيػران  ان خطػر  لذلؾ ترلؿ قد

 كالكدػػدات المنرػػآت علػػى الدمايػػة كقػػؼ أف علػػى 1949 لعػػاـ الدبلكماسػػأ المػػؤتمر ألػػد لمػػا .الطبيػػة
 بالعمػػؿ  ػػلة ليػػا تلػػكف التػػأ األعمػػاؿ عػػدا بالعػػدك تضػػر أعمػػاؿ منيػػا  ػػدر إذا إال يلػػكف ال الطبيػػة

 الجردػػى ل ػػال  الطبيػػة كالكدػػدات المنرػػآت تسػػتعمليا التػػأ األجيػػزة بػػيف خلػػط يدػػدث فقػػد أ،نسػػاناإل
 اسػػتقباؿأك  إرسػػاؿ جيػػاز مػػ  تتػػداخؿ أف يملػػف كالتػػأ السػػينية األرػػعة مثػػؿ العػػبلج ق ػػد كالمرضػػى
 اسػتيداؼ فػأ تتسػبب كالتػأ للػرادار كدػدة مػ  العمػؿأك  عسػلرية مجمكعة قبؿ مف البلسللية الرسا ؿ
  (2) .الطبية الكددة

 أف نجػد كالمرضػى، الجردى بدماية الخا ة 1929 لعاـ األكلى جنيؼ اتفاقيةإلى  كبالنظر
 الطبيػة الكدػداتأك  المنرػآت قيػاـ بمجػرد دمايتيػا أدلاـ تتكقؼ الدماية لكقؼ خ  ت التأ المادة

 المبػػدأ ليػػذا جديػػدة جملػػة إضػػافة 1949 لعػػاـ الدبلكماسػػأ بػػالمؤتمر أدل ممػػا .عػػدكبال تضػػر بأعمػػاؿ
 كالكدػدات المنرػآت علػى الدمايػة كقػؼ تدظػر كالتػأ (21) المػادة مف األخيرة الفقرة فأ كردت كالتأ
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 المناسػػبة األدػػكاؿ جميػ  فػػأ يدػدد ليػػا إنػذار تكجيػػو بعػد إال بالعػػدك تضػر بأعمػػاؿ قامػت التػػأ الطبيػة
 المنرػػػآت أىميػػػةإلػػػى  بػػػالنظر جػػػدا ميمػػػة الفقػػػرة ىػػػذه كتعػػػد إليػػػو، يلتفػػػت أف دكف معقكلػػػة نيػػػةزم ميلػػػة

 بالنسػػػبة الطبيػػػة الضػػػركرة تقتضػػػيو مػػػا إال تمييػػػز دكف أنسػػػاناإل بالعمػػػؿ تقػػػكـ التػػػأ الطبيػػػة كالكدػػػدات
 معػػػززة دمايػػػة ىػػأ 21)) المػػػادة فػػأ الجديػػػدة الفقػػػرة فيضػػافة .كالمرضػػػى للجردػػى المتفاكتػػػة للدػػاالت

 جػاءت التػأ 1929 لعػاـ األكلى جنيؼ اتفاقية أدلاـإلى  بالنظر الطبية كالكددات للمنرآت عطيتأ
 ال (21) المادة مف األخيرة الفقرة فدسب بالعدك تضر أعماؿ مف  در فميما الدلـ، ىذا مف خالية
عطػػاء إنػػذار تكجيػػو بعػػد إال الدمايػػة كقػػؼ للخ ػػـ يجػػكز ف مدػػددة ميلػػة كا   فقػػد ةالمػػد تدديػػد يػػتـ لػػـ كا 
 الجردػػى بػػيخبلء تسػػم  مػػدةأك  الضػرر سػػبب معرفػػةأك  الػػرد بقػدر تلػػكف أف االتفاقيػػة ىػػذه رػراح رأل

  .(1)كالمرضى

 ن ػػت فقػػد الدمايػػة لكقػػؼ مبػػررا تلػػكف التػػأ األفعػػاؿ علػػى النػػزاع أطػػراؼ يختلػػؼ ال كدتػػى
 مػػف الطبيػػة دػػدةالك  لدرمػػاف مبػػررة تعػػد ال األفعػػاؿ مػػف جملػػة علػػى (22) المػػادة فػػأ األكلػػى االتفاقيػػة
  :(2)ىأ األفعاؿ كىذه الدماية

 الذيف كالمرضى الجردى عفأك  أنفسيـ عف للدفاع السبلح المنرأةأك  الكددة أفراد دمؿ 
  .بيـ يعنكف

 دالة فأ كذلؾ مرافؽ، درسأك  دراسة نقطأك  بخفير مدركسة المنرأةأك  الكددة لكف 
  .مسلديف ممرضيف كجكد عدـ

 كلـ كالمرضى الجردى مف أخذت كذخيرة  ايرة أسلدة على أةالمنرأك  الكددة ادتكاء 
  .المخت ة دارةاإلإلى  بعد تسلـ

 ىؤالء يلكف أف دكف المنرأةأك  الكددة فأ البيطرية الخدمات مف ميماتأفراد أك  كجكد 
  .منيا أساسيا جزءا الميمات ىذهفراد أك األ

أك  ىبالجرد العناية ليرمؿ ىاأفرادأك  الطبية المنرأةأك  للكددة أنساناإل النراط امتداد 
  .(3)المدنييف المرضى

                                                           

 .195-190منت ر سعيد دمكدة، الدماية الدكلية ألعضاء اليي ات الطبية أثناء النزاعات المسلدة، مرج  سابؽ، ص (1)
 .تفاقية جنيؼ األكلى( مف ا22انظر نص المادة ) (2)
 .224، ص منت ر سعيد دمكدة، المرج  السابؽ (3)



 (45 ) 
 

 جنيؼ اتفاقية مف (19) المادة بيا جاءت التأ الدماية كقؼ أدلاـ تختلؼ لـ ديف فأ
 ن ت فقد ،1949 لعاـ األكلى جنيؼ اتفاقية فأ يقابليا اعمَّ  المدنية، المسترفيات رأف فأ الرابعة
 نع خروجا استخدمت إذا إال المدنية لممستشفيات بةالواج الحماية وقف يجوز ال" :أنو على

 بعد إال عنيا الحماية وقف يجوز ال أنو غير .بالعدو تضر بنعمال القيام في ية نساناإل  واجباتيا
 يعتبر ال إليو يمتفت أن دون معقولة زمنية ميمة المناسبة األحوال جميع في يحدد إنذار توجيو
 وجودأو  المستشفيات  ىذه في العالج تحت مرضىأو  حىجر  عسكريين وجود بالعدو ضارا عمال

  .(1)"المختصة دارةاإلإلى  بعد تسمم ولم العسكريين ىؤالء من أخذت وذخيرة صغيرة أسمحة

 باألدلاـ المدنية كالمسترفيات العسلرية الطبية للكددات الدماية كقؼ أدلاـ كتنتيأ
  :على تنص التأ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف (13) المادة فأ كردت التأ المرترلة

 أعماؿ ارتلاب على دأبت إذا إال المدنية الطبية الكددات بيا تتمت  التأ الدماية تكقؼ ال 
 بعد إال تكقؼ ال الدماية ىذه أف بيد .يةنساناإل ميمتيا نطاؽ عف تخرج بالخ ـ ضارة
  .استجابة ببل اإلنذار ذلؾ يبقى ثـ معقكلة مدة مبل ما، ذلؾ لاف للما فيو تددد إنذار تكجيو

  :بالخ ـ ضارة أعماال التالية األعماؿ تعتبر ال 

 الجردى أكل ؾ عفأك  أنفسيـ عف للدفاع خفيفة رخ ية ألسلدة الكددة أفراد ديازة .أ 
  .بيـ المكلليف كالمرضى

  .خفراءأك  دكريةأك  مفرزة بكاسطة الكددة تلؾ دراسة  .ب 

 كلـ منيا كالمرضى الجردى تجريد تـ قد يلكف الكددة فأ كذخا ر خفيفة أسلدة كجكد  .ج 
  .المخت ة للجية بعد سلمت قد تلف

  .طبية ألسباب الكددة فأ المقاتليف مف سكاىـ مفأك  المسلدة القكات مف أفراد كجكد  .د 

 كالثانية األكلى جنيؼ اتفاقيات مف (19)ك (22) المادتيف أدلاـ بيف المادة ىذه جمعت فقد
 )أ( قاعدتيف إضافة م  األكلى جنيؼ اتفاقية مف (22) المادة على طفيفة تاييراتإلى  أدل مما
  .(2)الرابعة االتفاقية مف (19) المادةإلى  بالنظر )ب(ك
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 : الطبي النقل لوسائل المقررة الخاصة الحماية ب(

 مف البدار، فأ كالمنلكبيف كالمرضى الجردى نقؿ تعريفو، سبؽ لما الطبأ بالنقؿ يق د
أك  لانت منيا عسلرية كجكية، كبدرية برية نقؿ بكسا ؿ العبلج، يتلقكف ديث إلى القتاؿ مكاق 
 إررافو، تدت تكض أك  النزاع طراؼأل تابعة كىأ سكاه، دكف الارض ليذا فقط مخ  ة مدنية،
 الطبأ النقؿ كيعد ـ،1977 لعاـ اإلضافييف كالبركتكلكليف جنيؼ اتفاقيات فأ الكاردة األدلاـ كفؽ
 فأ كسأقت ر النقؿ كسا ؿ مف لؿ دماية علأ التعرؼ منا يتطلب مما المدمية، الخدمات بيف مف

  .البر فأ الطبأ النقؿ كسا ؿ دماية على دراستأ

 قكافؿ فأ المتمثلة الطبية النقؿ كسا ؿ دماية على 1949 لعاـ الرابعة جنيؼ اتفاقية ن ت
 كدماية ادتراـ يجب" :أنو لىع ن ت كالتأ (21) المادة فأ الطبية المسترفى كقطارات المرلبات
 قكافؿ بكاسطة البر فأ تجرم التأ النفاس كالنساء كالعجزة المدنييف كالمرضى الجردى نقؿ عمليات
 قدـ على كذلؾ النقؿ ليذا مخ  ة سفف بكاسطة البدر فأأك  المسترفى كقطارات المرلبات
 الرارة بكض  الدكلة، مف خيصبتر  كتميز ،(18) المادة فأ إلييا المرار المسترفيات م  المساكاة
 كالمرضى الجردى داؿ لتدسيف جنيؼ اتفاقية مف (38) المادة فأ عنيا المن كص المميزة
  .1949 أغسطس/أب 12 فأ المؤرخة الميداف فأ المسلدة بالقكات

 بعدـ مياميا أداء أثناء المسترفى، كقطارات كقكافؿ مرلبات دماية كجكب المادة ىذه تقر
 المادة عليو ن ت ما مثؿ تماما عمليا، فأ التدخؿأك  داؿ أم على بيا ضراركاإل مياجمتيا

 أف القكافؿ ىذه دماية فأ كيرترط الطبية، المسترفيات دماية فأ الرابعة جنيؼ اتفاقية مف (18)
 تقـك التأ الفردية السيارات الدماية ىذه مف كتستثنى القافلة، مس كؿ علييا كيررؼ منظمة تلكف
  .(1)الفردية السيارات على المميزة الرارة كض  إملانية لعدـ نظرا كالمرضى الجردى بدمؿ

 ترارؾ لـىذه  المدنية المسترفى كقطارات المرلبات قكافؿ دامت ما قا مة الدماية كتبقى
 لل ليب المميزة الرارة كض  يرترط لما مباررة، غيرأك  مباررة بطريقة العدا ية األعماؿ فأ

 قكافؿ على ـ،1949 األكلى جنيؼ اتفاقية مف (38) للمادة طبقا ألدمرا اليبلؿأك  األدمر
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 العبلمة كتكض  الدكلة مف بترخيص مياميا، أداء أثناء المسترفى كقطارات الطبية المرلبات
  .(1) المياـ أكقات غير فأ استعماليا يجكز كال الميمة أداء أثناء مؤقتة ب فة المميزة

 والعسكرية المدنية طبيةال لممركبات المشتركة الحماية.  

 المادة فأ كردت مرترلة عامة أدلاـإلى  كالمدنأ العسلرم الطبأ النقؿ دماية انتيت
 الطبية المرلبات دماية المادة ىذه أقرت فقد ـ، 1977 األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف (21)

 التي والحماية رامباالحت الطبية المركبات تتمتع أن يجب" :أنو على ن ت ديث كالمدنية العسلرية
 جنيف اتفاقيات جاءت فقد .المتحركة الطبية لموحدات البروتوكول الممحق وىذا االتفاقيات تقررىا
  :البري الطبي النقل وسائل من نوعين لحماية

 كفقان  الطبية للخدمات العسلرية المرلبات بو تقكـ الذم العسلرييف كالمرضى الجردى نقؿ 
  .ألكلىا االتفاقية مف (35) للمادة

 فأ نقليـ يتـ كىؤالء النفساكات النساء كداالت كالعجزة المدنييف كالمرضى الجردى نقؿ  
  .(2)مسترفى كقطارات طبية مرلبات قكافؿ

 (21) المادة أقرت ديث الدماية يعمـ 1977 لعاـ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ نجد بينما
 :على بن يا مدنية أـ عسلرية ألانت سكاء الطبية للمرلبات العامة الدماية على منو

 الممحق وىذا االتفاقيات تقررىا التي والحماية باالحترام الطبية المركبات تتمتع أن يجب"
 كالمرضى الجردى دمايةإلى  ييدؼ المادة فنص ."المتحركة الطبية لموحدات البروتوكول

 فأ لدؽا بنفس كالمعدات الطبية كالكددات الطبييف فرادكلؤل كمدنييف عسلرييف مف
 ترمليا لـ التأ الطبية الخدمات فرادأل المخ  ة النقؿ كسا ؿ دماية رمؿ لما الدماية،
 مرلبة تقليـ الذيف كالمرضى كالجردى الرابعة جنيؼ اتفاقية مف (21) المادة فأ الدماية

  :التالية الرركط فييـ تتكفر أف يجب كالدماية باالدتراـ ىؤالء يتمت  كدتى منفردة، نقؿ

  .النزاع أطراؼ ألدد تمأتن أف 

  .النزاع أطراؼ أدد لدل المخت ة السلطة ليا ترخصأك  تقرىا أك 
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 البركتكلكؿ الملدؽ ىذا مف التاسعة المادة مف الثانية الفقرة كفؽ ليا يرخص أك 
  .(1)األكلى االتفاقية مف (27) المادةأك  األكؿ اإلضافأ

 تستخدـ كأالٌ  يةنساناإل مياميا خارج تلكف أالٌ  يجب بالدماية الطبية المرلبات تتمت  كدتى
 بدكف يةنساناإل مياميا تؤدم بأف الطبية للمرلبات كيسم  .(2)بالعدك تضر أفعاؿ أم الرتلاب
 إذا لليجكـ عرضة تلكف كأالٌ  للمساعدة، ادتياجيا دالة فأ مساعدتيا طراؼاأل كعلى عرقلة

ذا ليا، بالترخيص الخا ة كالرركط التمييز رركط استكفت  قبضة فأ الطبية المرلبة كقعت كا 
 مف المرلبة فأ بمف فسيتمت  ليا الترخيصأك  التمييز رركط مف ررط أم تستكفأ ال كىأ العدك
 كيتـ ليـ العناية فتقدـ المدنييف مف لاف إذا أما الدرب أسرل بمرلز عسلرييف كمرضى جردى
  .(3)سراديـ إطبلؽ

 : الطبية الخدمات أفراد حماية :رابعاً 
 فأ ـ 1949 لعاـ المدنييف السلاف بدماية الخا ة الرابعة جنيؼ اتفاقية مف لؿ  تن

 على ،"المدنييف السلاف" الراب  بابو فأ ـ 1977 لعاـ األكؿ اإلضافأ كالبركتكلكؿ الثانأ، بابيا
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة (13) المادة فنص المدنييف، السلاف مف المقاتليف غير تخص أدلاـ

 بشكل الدولية  المسمحة النزاعات أثناء المشتركة البمدان سكان بين التمييز عدم دأمب ىعم"
 المعاناة تخفيف ألجل وذلك السياسية  اآلراءأو  الدين أو  الجنسيةأو  العنصرإلى  خاص

 معيار على الدماية ق رت التأ االتفاقية نفس مف (4) المادة بخبلؼ ىذا ."الحرب عن الناجمة
 األساسية القاعدة تعد كالتأ (48) المادة نص األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ رمؿ ديف فأ .الجنسية

 العسلرية، كاألىداؼ المدنية األعياف كبيف كالمقاتليف المدنييف السلاف بيف التمييز قاعدة تبيف التأ
 األعيان وبين والمقاتمين المدنيين السكان بين التمييز عمى النزاع أطراف تعمل" :على تنص إذ

 وذلك غيرىا  دون العسكرية األىداف ضد عممياتيا توجو ثم ومن العسكرية  واألىداف المدنية
 أساسية القاعدة ىذه كتعد ."المدنية واألعيان المدنيين السكان وحماية احترام تنمين أجل من

  .(4)الطبية الخدمات أفراد مف دلميـ فأ كمف المدنييف السلاف لدماية العامة للمبادئ
                                                           

(1) Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmerma, Commentary on the Additional 

Protocols Martinus Nijhoff, Geneva, 1987, Page 273. 
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 كاليبلؿ األدمر لل ليب الكطنية الجمعيات أفراد :المدنييف الطبييف الخدمات أفرادب يق د
 تنص كالتأ األكلى االتفاقية مف 26)) المادة ذلرتيـ الذيف الطكعية اإلسعاؼ كجمعيات األدمر
 الجمعيات موظفو (24) المادة في إلييم المشار الموظفين مع المساواة قدم عمى يوضع: "على

 من الواجب النحو عمى والمرخصة بيا المعترف الطوعية اإلغاثة جمعيات من غيرىاو  الوطنية
 إلييم المشار الموظفون بيا يقوم التي الميام نفس تنفيذ في يستخدمون الذين حكوماتيا  قبل
 كل وعمى .العسكرية والموائح لمقوانين الجمعيات ىذه موظفي خضوع شريطة  المادة تمك في

 قد يكون التي الجمعيات بنسماء اآلخر الطرف يخطر أن المتعاقدة ساميةال طرافاأل من طرف
 في اإلخطار ىذا ويتم .الرسمية الطبية لمخدمات مسؤوليتو تحت مساعدتيا بتقديم ليا رخص
 ليذه فعمي استخدام أي قبل حال أي وعمى خالليا أو  الحربية األعمال بدء عندأو  السمم وقت

 .(1)"الجمعيات

 اإلضافأ البركتكلكؿ مف (8) المادة مف (2/ج) الفقرة فأ أيضا الف ة ىذه ذلر كرد لما
 مف األدمر كاليبلؿ األدمر لل ليب الكطنية الجمعيات أفراد على الدماية تضفى كدتى األكؿ،
  :التالية الرركط تستكفأ أف الجمعيات ىذه فأ يرترط النزاع، أطراؼ قبؿ

  .الكطنأ ترريعو كفؽ المعنأ الطرؼ أأراض فأ الكطنية الجمعيات تأسيس يتـ أف .1

 الدكلية اللجنة قبؿ مف ليا كاالعتراؼ البلد دلكمة قبؿ مف الكطنية بالجمعيات االعتراؼ كجكب .2
 األدمر لل ليب الكطنية الجمعية تتميز كالكطنأ الدكلأ االعتراؼ كبيذا ،األدمر لل ليب
 الدالة ىذه فأ االعتراؼ لكف األخرل، اإلسعاؼ جمعيات مف غيرىا عف األدمر كاليبلؿ
 أفراد جانبإلى  البلد دلكمة قبؿ مف بالعمؿ ليا الترخيص يستكجب لما كدكليا، مدليا يلكف

  .العسلرييف الطبية الخدمات

 أثناء األدمر اليبلؿأك  األدمر لل ليب الكطنية للجمعيات الطبية الخدمات أفراد خضكع .3
  .الدكلة مسؤكلية تدت كالعمؿ العسلرية، كاللكا   القكانيفإلى  الدكلأ المسل  النزاع

خطار السلـ، كقت فأ الرسمية بالطرؽ الجمعيات ىذه أسماء عف الدكؿ باقأ الدكلة إخطار .4  كا 
 الرركط كتبقى دامية، دكلةأك  مدايدة دكلة طريؽ عفأك  مباررة الدرب كقت الخ ـ دكلة
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 دكلة مف ان ضمان يعتبر ذمال اإلخطار، ررط تدقيؽ دكف جدكل بدكف آنفا المذلكرة الثبلث
 .(1) لبلستيداؼ تعرضيـ لعدـ الخ ـ،

 الطبية الخدمات أفراد بيا يتمتع التي الخاصة الحماية:  

  :التالأ الندك على الخا ة كالتدابير جراءاتاإل مف بمجمكعة الطبية الخدمات أفراد يتمت 

 دكلة كعلى ،لمسل ا النزاع أطراؼ قبؿ مف الطبية الخدمات أفراد كدماية ادتراـ كجكب -1
 المدتلة األراضأ فأ المدنييف الطبية الخدمات فرادأل مملنة مساعدة لؿ تقدـ أف االدتبلؿ

 ىؤالء إرغاـ االدتبلؿ لدكلة يجكز كال ،كجو ألمؿ على يةنساناإل بكاجباتيـ بالقياـ لمساعدتيـ
  .(2) يةنساناإل ميمتيـ م  تتبلءـ ال أعماؿ أداء على فراداأل

 للجردى المساعدة تقديـ أجؿ مف ملاف أمإلى  التكجو المدنييف الطبية الخدمات دفراأل يدؽ -2
 فأ المعنية طراؼاأل ترل قد التأ كاألمف المراقبة إجراءات مراعاة م  فعالة ب كرة كالمرضى

  .التخاذىا لزكمان  النزاع

 كالمرضى ردىللج عناية مف قدمكه ما بسبب الطبية الخدمات أفراد مضايقةأك  معاقبة يجكز ال -3
 المستفيد الرخص عف النظر باض الطبية المينة ررؼ م  تتفؽ طبية أنرطة بأية لقياموأك 
  .(3)النراط ىذا مف

 غيرأك  ،الطبية المينة كررؼ تتنافى بأعماؿ القياـ على الطبية الخدمات أفراد إرغاـ يجكز ال -4
  .(4)كالمرضى الجردى  ال  تستيدؼ التأ الطبية القكاعد مف ذلؾ

 درب أسرل يعتبركف ال ال دية دارةاإلأك  للخدمات تمامان  المتفرغيف الطبية الخدمات أفراد إف -5
  . ديان  الدرب أسرل بمساعدة للقياـ لديو استبقاؤىـ كيملف العدك قبضة فأ كقعكا إذا

 المرضى لنقاالت مساعديف دامليفأك  لممرضيف مؤقتة ب فة العامليف المسلدة القكات أفراد -6
 دتى العدك قبضة فأ كقكعيـ عند درب أسرل يعتبركف إذ ،كالمرضى الجردى عف ثالبد فأ
ف   .(5) الداجة عند  دية بكظا ؼ قامكا كا 

                                                           

مدمد دمد العسبلأ، الجمعيات الكطنية لليبلؿ األدمر كال ليب األدمر كخدماتيا المدمية فأ القانكف الدكلأ اإلنسانأ،  (1)
 .175ص  - 174المرج  السابؽ، ص 

 كؿ.( البرتكلكؿ اإلضافأ األ20تفاقية جنيؼ الثانية، المادة )ا( 47( اتفاقية جنيؼ األكلى، المادة )46المادة )( 2)
 ( البرتكلكؿ اإلضافأ األكؿ.15( اتفاقية جنيؼ األكلى. المادة )28المادة )( 3)
 ( البرتكلكؿ اإلضافأ األكؿ.16( اتفاقية جنيؼ األكلى. المادة )18المادة )( 4)
 . ( البرتكلكؿ اإلضافأ األكؿ16المادة ) (5)



 (45 ) 
 

 الثالث المبحث
 الشارة بواسطة الطبية فرادواأل األعيان حماية

 تمييد: 
  الييػػػػا ارػػػػار معينػػػػة جيػػػػات عػػػػاتؽ علػػػػى تقػػػػ  الطبيػػػػة كخا ػػػػة المدنيػػػػة األعيػػػػاف دمايػػػػة إف
  الدمايػػػػة تػػػػكفير ينباػػػػأ ،عػػػػبلهأ فػػػػأ للمػػػػذلكريف الدمايػػػػة تػػػػكفير كبايػػػػة ،أنسػػػػاناإل الػػػػدكلأ القػػػػانكف
 لتلػػكف المميػػزة، للرػػارة اسػػتخداميـ فػػأ تتجسػػد ىػػؤالء لدمايػػة كسػػيلة كانجػػ  ،دمػػايتيـ علػػى للقػػا ميف
  .االسػػتيداؼ عػػف ابعػػادىـ يكجػػب الػػذم مػػراأل ،أإنسػػان بعمػػؿ يقكمػػكف انيػػـ علػػى تػػدؿ عبلمػػة بمثابػػة
 ىامػان، دكران  تػؤدم أ،نسػاناإل الػدكلأ القػانكف فػأ المميػزة الرػارة بػأف نقػكؿ فأ نستطي  ،تقدـ لما طبقان 
 الكقػكؼ يقتضػأ الػذم األمػر المسػلدة النزاعػات لضػدايا الدمايػة تػكفير فػأ مدكريػان  دكران  يلػف لـ اف

 للرػارة القػانكنأ نظيـالت مكضكع لاف ذاا  ك   .المذلكر القانكف فأ المميزة للرارة القانكنأ التنظيـ على
 علػػى سيقت ػػر بدثنػػا نطػػاؽ فأ الإ ،أنسػػاناإل الػػدكلأ القػػانكف اطػػار فػػأ عامػػة ب ػػفة يػػدخؿ المميػػزة
 العبلمػػػاتإلػػػى  يمتػػػد اف دكف ،االخػػػرل المميػػػزة كالرػػػارات األدمػػػر كاليػػػبلؿ األدمػػػر ال ػػػليب رػػػارتأ
أك  خطػرة قػكل على المدتكية آتكالمنر اليندسية باألرااؿ المتعلقة تلؾأك  ،المدنأ بالدفاع المتعلقة
  .(1) أنساناإل الدكلأ القانكف لتنظيـ جميعيا تخض  كالتأ الثقافية، االعياف عبلمة

 تقسيمو كجدنا ،الرارة بكاسطة الطبية الخدمات كأعياف أفراد دماية بمبدث االداطة لارض
 على الندك التالأ: مطلبيف على

  للرارة التاريخأ التطكر :كؿاألالمطلب 
  .للرارة القانكنأللكض   :الثانألمطلب ا

 : لمشارة التاريخي التطور :األول المطمب

 العمػػؿ فلػػرة بظيػػكر أفػػراد الخػػدمات الطبيػػة لدمايػػة مميػػزة لعبلمػػة الرػػارة فلػػرة ظيػػكر تػػزامف
 أكركبػػػا فػػػأ جػػػيش لػػػؿ لػػػاف عرػػػر التاسػػػ  القػػػرف كقبػػػؿ المسػػػلدة، النزاعػػػات أثنػػػاء المدايػػػد أنسػػػاناإل

 الجػػػيش كأسػػلدة فيػػػالؽ بػػيف العبلمػػػة لػػكف يختلػػػؼ كقػػد الطبيػػػة، خدماتػػو لتمييػػػز  ػػاخا لكنػػػا يسػػتخدـ
 لتمييزىػػا خا ػػة عبلمػػات تدمػػؿ ال كالمرضػػى الجردػػى تدمػؿ التػػأ العربػػات لانػػت دػػيف فػػأ الكادػد،
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 الخػدمات أفػراد علػى بعػد عػف للتعػرؼ كسػا ؿ ىنػاؾ تلػف لػـ لمػا األخػرل، الجيػكش عربات بقية عف
 مكاضػػ  فػػأ تكضػػ  لانػػت العػػدك نيػػراف مػػدل مػػف اإلسػػعاؼ عربػػات علػػى ظالدفػػا أجػػؿ كمػػف .الطبيػػة
 أفػػراد علػػى تعػػكد التػأ السػػلبية النتػػا ج نتخيػؿ أف علينػػا السػػيؿ مػف فينػػو لػػذا المعرلػة، قلػػب عػػف بعيػدة

 المدػاربيف مػفأك  الخ ػـ طػرؼ مػف سػكاء المػدفعأ للق ؼ التعرض مف كأعيانيـ الطبية الخدمات
 كبقػاء المعرلػة، تنتيػأ أف بعػد إال كالمرضػى الجردػى إغاثػة استدالةلى إ يؤدم الذم األمر .أنفسيـ
 بقػاء ألف ال ػدية دالتػو علػى سػلبا يػؤثر المعرلػة انتيػاء انتظػار فػأ المػدة ىذه طكؿ ينتظر الجري 
 المسترػػفىإلػػى  ك ػػكلو عنػػد بػػديؿ مػػف ىنػػاؾ يلػػكف كال الجػػرح تعفػػفإلػػى  يػػؤدم عػػبلج دكف الجػػري 
  .(1) ورافطأل بتر عملية إجراء سكل

 رجػػػؿ لػػػاف أكجيػػػا فػػػأ اإليطاليػػػة الكدػػػدة دػػػرب لانػػػت كبينمػػػا 1859 يكنيػػػك مػػػف 24 كفػػػأ
 تلػػػؾ خلفتيػػػا التػػػأ المأسػػػاة رػػػاىد ديػػػث سػػػكلفارينكإلػػػى  ردلػػػة فػػػأ دكنػػػاف ىنػػػرم السكيسػػػرم األعمػػػاؿ
 الذم األمر يسعفيـ، مف يجدكا أف دكف كجري  قتيؿ بيف جندم 000 .40 بدياة أكدت التأ الدرب
 مػػػف مجمكعػػػات تلػػػكيف فيػػػو اقتػػػرح "سػػػكلفارينك تػػػذلار" لتػػػاب تػػػأليؼإلػػػى  1862 سػػػنة فػػػأ بػػػو أدل

 علػػى المكافقػػة علػػى البلػػداف كدػػث الدػػرب، كقػػت بػػالجردى تعنػػى السػػلـ كقػػت بلػػد لػػؿ فػػأ المتطػػكعيف
 إنرػػاءإلػػى  األكؿ االقتػػراح أدل كقػػد (2).القتػػاؿ ميػػداف فػػأ الجردػػى إغاثػػة لمتطػػكعأ الدمايػػة تػػكفير

 كقعػت التػأ جنيػؼ التفاقيػات األساس الثانأ االقتراح يمثؿ بينما داليا، المكجكدة طنيةالك  الجمعيات
  .(3) ىذا يكمنا دتى دكلة 192 علييا

 بعػػد فيمػػا أ ػػبدت كالتػػأ أعضػػاء خمسػة مػػف ملكنػػة لجنػػة اجتمعػػت 1863 أبريػػؿ 17 كفػأ
 بػػػيف مػػف لػػاف تػػأكال "دكنػػاف ىنػػرم" اقترادػػات فػػػأ للنظػػر ،األدمػػر لل ػػليب الدكليػػة باللجنػػة تعػػرؼ
 التابعػػػة الطبيػػة الخػػدمات ادتػػراـ علػػى للداللػػة قانكنيػػة بقكاعػػد مدعمػػة مميػػزة عبلمػػة اعتمػػاد أىػػدافيا
 1863 ألتكبر 26 كفأ .المسلدة النزاعات كضدايا اإلغاثة لجمعيات التابعيف كالمتطكعيف للجيش

 كاعتمػد دلكميػا منػدكبا 14 فيػو رػارؾ الػذم األكلػى للمػرة األكؿ الػدكلأ الدبلكماسػأ المػؤتمر عقد تـ
 بعػػد فيمػػا أ ػػبدت التػػأ الجردػػى الجنػػكد إلغاثػػة جمعيػػات إنرػػاء علػػى تػػنص قػػرارات عرػػرة المػػؤتمر
 عػػػف عبػػػارة للتمييػػػز مكدػػػدة رػػػارة اعتمػػػدت لمػػػا األدمػػػر كاليػػػبلؿ األدمػػػر ال ػػػليب جمعيػػػات تسػػػمى
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 اتفاقيػػة الدبلكماسػػأ المػػؤتمر اعتمػػد 1864 أغسػػطس رػػير كفػػأ بيضػػاء خلفيػػة علػػى أدمػػر  ػػليب
 وسـيارات لممستشفيات وموحدة مميزة راية تعتمد" على (7) مادتيا فأ ن ت كالتأ .األكلى جنيؼ

 األحـوال جميـع فـي الـوطني بـالعمم مصـحوبة تكـون أن وينبغي .الجرحى إجالء وعمميات اإلسعاف
 فـرادألا ليؤالء تسميميا يكون أن عمى بالحياد المتسمين لمموظفين ساعد عالمة اعتماد سيتم كما
 أرضـية عمـى أحمـر صميبا الساعد وعالمة الراية من كل وتحمل .العسكرية السمطة اختصاص من

 القػػكات فػػأ الطبيػػة الخػػدمات ديػػادإلػػى  الرػػعار ىػػذا يرمػز أف ضػػركرة علػػى للدػػرص كنظػػرا ."بيضــاء
  .(1)السكيسرم العلـ مقلكب مف يتلكف فيك ليا، الملفكلة كالدماية المسلدة

 اإلمبراطكريػػػػة بػػػػيف قامػػػت التػػػػأ الدػػػرب ففػػػػأ الرػػػعار، ىػػػػذا كدػػػدة علػػػػى العمػػػؿ يسػػػػتقر كلػػػـ
 األدمػر ال ليب لرارة ادتراميا م  أنيا ترليا أعلنت 1878 - 1876سنكات فأ كركسيا العثمانية

 علػػػى األدمػػػر اليػػػبلؿ عبلمػػػة مسػػػتقببل تعتمػػػد سػػػكؼ للعػػػدك، التابعػػػة اإلسػػػعاؼ سػػػيارات تدمػػػأ التػػػأ
 اآلف دتػى ظلػت ترليػا" أف العالأ الباب كألد .بيا الخا ة سعاؼاإل سيارات لدماية بيضاء أرضية
 أقرتيػػا التػػأ المميػػزة العبلمػػة لطبيعػػة نتيجػػة كذلػػؾ االتفاقيػػة، مػػف النابعػػة دقكقيػػا ممارسػػة عػػف عػػاجزة
  ." (2)المسلميف الجنكد مراعر تخدش لانت كالتأ االتفاقية

 الدػػػرب كبعػػػد .النػػػزاع فتػػػرة اءأثنػػػ مؤقتػػػا األدمػػػر اليػػػبلؿ اسػػػتخداـ علػػػى المكافقػػػة تمػػػت كقػػػد
 بعثػات كطلبػت جنيػؼ اتفاقيات مراجعةإلى  1929 لسنة الدبلكماسأ المؤتمر ديعأ ,األكلى العالمية
 مػػػداكالت كبعػػػد يف،األدمػػػر  كالرػػػمس كاألسػػػد األدمػػػر بػػػاليبلؿ االعتػػػراؼ كم ػػػر فػػػارس كبػػػبلد ترليػػػا
 كاقت ػػر ،األدمػػر ال ػػليبى إلػػ تضػػاؼ مميػػزة لعبلمػػات بيػػا االعتػػراؼ علػػى المػػؤتمر كافػػؽ ,طكيلػػة
 نطاؽ على استخداميا النترار تجنبا بالفعؿ تستخدميا التأ الثبلثة البلداف على باستخداميا السماح
  .(3) بيا كالمعترؼ المميزة الثبلث للرارات كاددا قانكنيا كضعا جنيؼ اتفاقيات كتلفؿ أكس ،

 المؤتمر على مقتردات بلثث عرضت 1949 عاـ كفأ الثانية العالمية الدرب أعقاب كعلى
  :فأ تتمثؿ أنساناإل الدكلأ القانكف كتطكير تأليد إلعادة الدبلكماسأ

  .ةجديد رارة اعتماد أجؿ مف ىكلندا مف اقتراح  1
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  .األدمر ال ليب كىك فقط كادد رمز استخداـإلى  بالعكدة االقتراح  2

  .مراألد داكد درع كىأ جديدة برارة باالعتراؼ"إسرا يلأ"  اقتراح  3

 كنتيجػة الثبلثػة االقترادػات ىػذه المؤتمر كعارض بالرفض، قكبلت الثبلثة االقترادات أف إال
 عػف تنازليػا 1980 سػنة اإلسػبلمية إيػراف جميكريػة أعلنػت 1978 سػنة إيػراف فػأ الدلػـ نظاـ لقلب
 فػػػػػأ مميػػػػػز لرمػػػػػز األدمػػػػػر اليػػػػػبلؿ سػػػػػتتخذ كأنيػػػػػا يفاألدمػػػػػر  كالرػػػػػمس األسػػػػػد اسػػػػػتخداـ فػػػػػأ دقيػػػػػا
 .(1)بؿالمستق

 بعػػػػض خػػػػبلؿ مػػػػف األدمػػػػر لل ػػػػليب الدكليػػػػة اللجنػػػػة ديػػػػاد مسػػػػألة أثيػػػػرت التسػػػػعينات كفػػػػأ
 بالمطالبػػػة 1992 سػػػنة فػػػأ األدمػػػر لل ػػػليب الدكليػػػة اللجنػػػة بػػػر يس أدل ممػػػا ال ػػػعبة، النزاعػػػات
 مػػف المبد يػػة المكافقػػة كتمػػت .سياسػػأأك  دينػػأأك  كطنػػأ مػػدلكؿ أم مػػف خاليػػة إضػػافية رػػارة بيعػػداد
 ،األدمػػر كاليػػبلؿ األدمػػر ال ػػليب برػػارتأ الػػدكؿ غالبيػػة لتمسػػؾ كنظػػرا الدبلكماسػػأ مرالمػػؤت طػػرؼ
 مػػف تخلػك ثالثػة إضػافية رػارة اعتمػػاد ىػك طػراؼاأل يرضػأ دػؿإلػػى  للتك ػؿ الكديػدة الطريقػة لانػت
 الثالػث اإلضػافأ البركتكلكؿ اعتمادإلى  األخير فأ أدل مما سياسأ،أك  دينأأك  كطنأ مدلكؿ أم

 لرػارة كالمؤسػس 2005 ديسػمبر فػأ جنيػؼ فػأ المنعقد الدبلكماسأ المؤتمر خبلؿ جنيؼ التفاقيات
 كفػػؽ الثالػػث، البركتكلػػكؿ رػػارة تسػػمى األدمػػر كاليػػبلؿ األدمػػر ال ػػليب رػػارتأإلػػى  تضػػاؼ جديػػدة
 أدمػػران  مربعػػان  اإلضػػافية لمميػػزةا الرػػارة ىػػذه تلػػكف " :علػػى تػػنص التػػأ الثانيػػة المػػادة مػػف الثانيػػة الفقػرة
 الرػارة ىػذه كتسػمى .البركتكلػكؿ ىػذا ملدػؽ فػأ الػكارد للرسػـ طبقػان  بيضػاء كأرضػيتو دػده علػى  مان قا

  .(2)"الثالث البركتكلكؿ رارة" البركتكلكؿ ىذا فأ المميزة

  :الحمراء( )الكريستالة الثالث البروتوكول شارة

 كؿبركتكلال عنو كتمخض جنيؼ، فأ مؤتمر عقد 2005 ديسمبر األكؿ/ كفلان 8 فأ
 فيما (54) مقابؿ  كتان  (237) بػ عليو المكافقة كتمت ،1949 عاـ جنيؼ التفاقيات الجديد الثالث
  .(3)الت كيت عف طرفان  (18) امتن 
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 على ددة على قا ـ أدمر )مرب  رلؿ على جاءت التأ الجديدة الرارة اعتماد بمقتضاه كتـ
 ثانكيان  رمزان  داخلة فأ يض  أف مويستخد مف بكس  يلكف بديث داخلة مف كمفرغ بيضاء( أرضية

  .دالو على يستخدموأك  يرتضيو،

 ـماأ متاح الجديدة الرارة استخداـ أف على (4 ،3 ،2) الثالث بركتكلكؿال مكاد كن ت
 األمـ كلقكات المسلدة للقكات الطبية الخدمات كددات ـماأ متاح كذلؾ ،الدرلة ملكنات افةل

 للؿ الجديدة الرارة ىذه ـماأ م راعيو على الباب يفت  ىنا كمف .يةإنسان بمياـ تقكـ التأ المتددة
 2006 يكنيك دزيراف/ 21/ 22 ليلة كفأ  .مستخدمييا ـماأ كعاطفيان  ثقافيان  تاريخان  لنفسيا تدفر

 لما ،األدمر كاليبلؿ األدمر لل ليب الدكلية ةلللدر  رارة ثالث رسميان  الدمراء اللريستالة أ دبت
 ،(األدمر داكد )درع "اإلسرا يلية" اإلسعاؼ برارة رسميان  األدمر لل ليب لدكليةا اللجنة اعترفت
  .(1)الفلسطينأ األدمر اليبلؿ كجمعية

 :لمشارة القانوني الوضع :الثاني المطمب

 المسل ، النزاع أثناء الطبية الخدمات كأعياف أفراد لدماية مميزة لعبلمة الرارة لدارسة نأتأ
 للجدؿ مثاران  أنيما يمالكنل األدمر كاليبلؿ األدمر ال ليب رارة على سةالدار  ىذه فأ كنقت ر
 القانكنية القكاعد على الترليز كنداكؿ الرارتيف، بياتيف تتعلؽ لانت كاالنتيالات التجاكزات كأغلب
 ىذه فأ جاء ما لكف 1977 لسنة اإلضافييف كالبركتكلكليف األربعة جنيؼ اتفاقيات بيا جاءت التأ
 األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ على زيادة األخرل االتفاقيات بو جاءت ما لؿ خبل ة يعد ياتاالتفاق
 من  إملانية المخت ة الرسمية السلطات أعطى ديث للدماية الرارة استخداـ نطاؽ مف كس  الذم
 ككضعت 1949 لعاـ جنيؼ اتفاقيات ترمليا لـ كاألعياف رخاصاأل مف لف ات االستخداـ ىذا دؽ

 كاليبلؿ األدمر ال ليب رارة استخداـ بيف التمييز أساس على الرارة لدماية نظاـ جنيؼ تاتفاقيا
  .للدماية لكسيلة كثانيان  ،أكالن  للداللة لكسيلة األدمر

 :لمداللة كوسيمة الشارة :أوالً 
 (44)إلى  (38) المادة مف بدءا للرارة خا ا ف بل األكلى جنيؼ اتفاقية خ  ت

 لتكض  تستخدـ عندما كذلؾ للداللة لكسيلة الرارة استخداـ ميزت التأ (44) المادة خاص كبرلؿ
 مرمكؿ غير االرتباط ىذا للف األدمر اليبلؿأك  األدمر بال ليب ترتبط ما أعياناأك  اأرخا  أف

 أم دكف يدكؿ برلؿ تستخدـ كأف دجميا، ب ار الداللة رارة كتتميز .جنيؼ اتفاقيات بدماية
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 سط  فكؽ ترسـ كأال الذراع عبلمة على الرارة تعرض أال يجب المثاؿ سبيؿ فعلى .للخلط ادتماؿ
 ىذيف بيف ككاض  مستمر برلؿ تميز أف على الكطنية الجمعيات تدرص أف كيجب .المبانأ أدد

 فيف ذلؾ عف كفضبلن  .السلـ كقت فأ الدجـ  ايرة رارات استخداـ خبلؿ مف للرارة االستخداميف
 األكلى، جنيؼ االتفاقية مف (44) المادة بمكجب تلكف أف البد الرارة افيي تستخدـ التأ األنرطة
 االستخداميف ىذيف أف الكاض  كمف ،األدمر كاليبلؿ األدمر لل ليب األساسية المبادئ م  متفقة
 .دجميا ديث مف إال تتاير ال الرارة أف ديف فأ مختلفاف، معنياف كليما تمامنا مختلفاف للرارة
 األفضؿ مف أنو الخبراء بعض رأل خاطن انطباع مف ذلؾ إليو يؤدم ما تجنب يملف كدتى

 للجمعيات كرارة للداللة لكسيلة كاألخرل للدماية لكسيلة كاددة :مختلفتيف رارتيف استخداـ
 المؤتمر مف لبلن  األدمر لل ليب الدكلية اللجنة دثت ،المرللة ىذه دؿ فأ كلئلسياـ الكطنية،
 رارات استخداـ ال دة اعتماد على 1965 عاـ فأ فينا كمؤتمر كلأالد األدمر لل ليب الم كم
 ليذه منقدة  ياة اعتماد تـ كقد .الكطنية الجمعيات بكاسطة األدمر كاليبلؿ األدمر ال ليب
  .(1) 1991 عاـ فأ عقدت التأ المندكبيف مجلس دكرة فأ مؤقتة ب فة البل دة

 :لمحماية كوسيمة الشارة :ثانياً 
 كقت فأ االتفاقية عبلمة ترلؿ كىأ الدما ية، قيمتيا ىك للرارة ساسأاأل اليدؼ إف
 كالرارة .األعياففراد أك األ على االتفاقية أسباتيا التأ للدماية المر ية العبلمة باعتبارىا الدرب،

 ىأ الرارة فيف، (2)المتخ  يف أدد تعبير دد كعلى .ذاتيا دد فأ الدماية تضفأ ال الكاق  فأ
 طبية كددة أم تجريد يملف ال أنو األمر دقيقة كفأ ."الدماية فأ عملأ تأسيسأ عن ر" مجرد
 كسيلة بأم العدك أدرؾ إذا ألنو اللاملة، الدماية مف األدمر ال ليب رارة كاض  برلؿ تعرض
 تلكف ال الدماية رارة تستخدـ ال التأ الطبية فالكددات ادتراميا، عليو يجب طبية كددة أنيا أخرل
 فأ كردت التأ كالقكاعد الن كص مف بالرغـ الدماية رارة تستعمؿ لـ دامت ما اـت مأمف فأ

 مف غيرىـ عف يةنساناإل الخدمات كأعياف أفراد تمييز فأ الجكىرم العن ر تعد فالرارة رأنيا،
 أف كالبد المسلدة، القكات فأ الطبية كخدماتيا الدكؿ أساسأ برلؿ تخص الدماية كرارة .المقاتليف
 متناسبة لبيرة أبعاد ذات تلكف أف البد لذلؾ اللاملة، الدماية تعطأ للأ كاض  برلؿ  يةمر  تلكف
 أسط  فكؽ المرسكمة الضخمة كاألىلة ال لباف ذلؾ أمثلة كمف تميزه، الذم الرأء م 

 يرتدييا التأ الظير كسترات األذرع كعبلمة كالمسترفيات السفف ظير علىأك  المسترفيات
  :تدمأ كالرارة المدميكف المكظفكف
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  .للجيش التابعيف الثابتة الطبية كالمنرآت المتدرلة الطبية الكددات -1
 أطراؼ ألدد مدايدة بلداف لجمعيات التابعيف الطبية الخدمات فأ كالعامليف الطبية الكددات -2

  .النزاع
 كيرمؿ ,اإلغاثة كجمعيات الجيكش فأ دا ـ برلؿ العامليف كالدينية الطبية الخدمات مكظفأ -3

  .اإلدارييف المكظفيف لؾذ

 كىـ طبية بمياـ قياميـ أثناء المسلدة للقكات التابعة الطبية الخدمات فأ المؤقتيف العامليف -4
  .األذرع عبلمات يدملكف

 كالطا رات المرلباتأك  الطبية النقؿ ككسا ؿ اإلغاثة كجمعيات للجيش التابعة الطبية الميمات -5
  :ىأ العدا ية األعماؿ أثناء الدماية ارةر باستخداـ المخكلة كالمنظمات الطبية

  .الجيش فأ الطبية الخدمات - أ

 كفقنا ،الجيش فأ الطبية للخدمات مساعداتيا تقدـ كالتأ بيا، المعترؼ اإلغاثة جمعيات - ب
 المنظمات ىأ الكطنية الجمعيات كليست .خا ة ب فة الكطنية الجمعيات (26) للمادة
 لجمعيات تسم  أف بكسعيا فالدلكمات لدماية،ا رارة باستخداـ ليا المسمكح الكديدة
 جماعةأك  بالقدس يكدنا القديس جماعة ذلؾ قبيؿ مف الرارة، باستخداـ أخرل إغاثة
ا يلكف أف كيجب مالطة، فرساف  رارة استخداـ تستطي  ال الجمعيات ىذه لؿ أف كاضدن
 (26) المادة سلدةالم القكات م  بالعمؿ المللفيف كمكظفييا ميماتيا لدماية إال الدماية
  .ىاأفراد مف كالمرضى للجردى المساعدة لتقديـ

 كتطبيؽ بتنفيذ الدكلأ المجتم  طرؼ مف مخكلة كىأ .األدمر لل ليب الدكلية اللجنة -ج
  .(1)األكقات جمي  فأ الرارة استخداـ دؽ فليا أنساناإل الدكلأ القانكف
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 الخالصــة:

قانكنأ ألعياف كأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات عند ىذا الدد نلكف قد دددنا الكض  ال
المسلدة بدءان مف تعريؼ مفيكـ األعياف الطبية كمركران بالدماية العامة كالخا ة المقررة ليـ 
معتمديف فأ ذلؾ على بعض اآلراء الفقيية كتعاريؼ االتفاقية الخا ة فييا الكاردة فأ البركتكلكؿ 

 .1949قيات جنيؼ األربعة لعاـ اإلضافأ األكؿ كالثانأ كاتفا

كيبلدظ ىنا كجكد مكاد قانكنية تنص على دماية أليدة ألعياف كأفراد الخدمات الطبية أثناء 
النزاعات المسلدة، للف ال يكجد ن كص تددد الجزاءات التأ يتعرض ليا أم طرؼ إذا ما انتيؾ 

جزاءات البلزمة لمف يخالؼ أم مف ىذه القكاعد كالمكاد مما يتطلب مف كاضعأ القانكف كض  ال
 ن كص ىذه االتفاقيات. 

كبالرغـ مف التف يؿ ألدلاـ الدماية المقررة ألفراد كأعياف الخدمات الطبية أثناء النزاعات 
التنفيذ مف قبؿ األطراؼ كتبقى دبيسة االتفاقيات، مما إلى  المسلدة، فيأ فأ الاالب ال ترقى

ترغـ األطراؼ على تنفيذ دماية أفراد كأعياف الخدمات  يتطلب تنفيذىا بضركرة كجكد آليات فعالة
 الطبية أثناء النزاعات المسلدة كىك ما سنبينو فأ الف ؿ التالأ. 
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محاية األعياُ الطبية وأفراد اخلدوات الطبية أثٍاء إٌفاذ آليات 

الٍساعات املصمحة

 

ية األعيان الطبية وأفراد الخدمات حماإنفاذ اآلليات الوطنية في : ث األولــالمبح
 : الطبية

 :اآلليات الدولية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الطبية :المبحث الثاني

 " كمبدأ لوقف الحماية:الضرورة العسكرية"مبدأ الضرورة الحربية المبحث الثالث: 
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 الفصل الثالث
 ثناء النزاعات المسمحةحماية األعيان الطبية وأفراد الخدمات الطبية أ إنفاذ آليات

 ث األولــالمبح
 حماية األعيان الطبية وأفراد الخدمات الطبيةإنفاذ اآلليات الوطنية في 

 تمييد: 
 يتعيف التأ التدابير مجمكعة الطبية الخدمات كأعياف أفراد لدماية الكطنية باآلليات يق د

 الدكلأ القانكف لقكاعد اللامؿ االدتراـ لضماف كذلؾ الداخلأ المستكل على اتخاذىا دكلة لؿ على
 الدكؿ فيف لذا تعكض، ال أضرارإلى  بالضركرة تؤدم القكاعد ىذه أدلاـ انتياؾ أف لما اإلنسانأ،
نما الدرب دالة على فقط تقت ر ال كطنية آليات إيجاد ضركرةإلى  الدالة ىذه فأ مطالبة  يتعيف كا 
 قياـ دالة فأ اإلنسانأ الدكلأ القانكف دتراـا تلفؿ كقا ية ليجراءات السلـ كقت فأ لذلؾ اتخاذىا
 .(1)مسل  نزاع

 :قسميفإلى  اتخاذىا ككقت كظيفتيا، بدسب اآلليات ىذه نقسـ أف كيملف

 فأ كسندرسيا المسل  النزاع كقكع قبؿ كتلكف كقا ية، آليات نسمييا أف يملف األكلى
 ترتب التأ الردعية اآللياتأك  القم  آليات علييا نطلؽ أف فيملف الثانية أما. األكؿ المطلب

كبعده  المسل  النزاع كقكع أثناء كتلكف اإلنسانأ، الدكلأ القانكف أدلاـ خرؽ على المسؤكلية
 . الثانأ( )المطلب

 :المطمب األول: اآلليات الوقائية الحترام أفراد وأعيان الخدمات الطبية

 اإلنسانأ للعمؿ رستيامما أثناء األدمر لل ليب الدكلية اللجنة عمؿ خبلؿ مف اتض 
 مف بالرغـ الضدايا عدد ارتفاع فأ سلبية آثار مف الدركب خلفتو ما نتا ج الميداف، فأ كالمعاينة
 بمبدأاألطراؼ  كالتزاـ القتاؿ سادة نطاؽ تدديد مف بالرغـ ىذا جنيؼ، باتفاقيات الدكؿ التزامات
 الطمكح تدقيؽ فأ المسلدة النزاعات أىداؼ لق كر تبعا المقاتليف، كغير المقاتليف بيف التمييز

 الدرب انتياء بعد الدكلأ المجتم  لكجية الراىنة المتايرات ظؿ فأ أما كالسياسأ. االقت ادم

                                                           

، دار 1ء كالمتخ  يف، طعتلـ رريؼ، القانكف الدكلأ االنسانأ، دليؿ التطبيؽ علأ ال عيد الكطنأ، نخبة مف الخبرا (1)
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 يالب ما بقدر العالمية الم ال  دتىأك  الكطنية الم ال  تسببيا ال نزاعاتيا أ بدت كالتأ الباردة
 ظؿ تدت تعيش لانت التأ الرعكب مف رلثي تدرر نتيجة كىذا اليكية، طاب  مدرلاتيا على
 فلؾ فأ سارت التأ األكركبية الدكؿ كأغلب كيكغسبلفيا سابقا السكفيتأ لاالتداد الريكعأ النظاـ
 ىذه رفضإلى  أدل مما المتكاجدة األقليات جمي  على  ارمة قيكدا فرض الذم الريكعأ، النظاـ
 على طاى لما الريكعأ، للنظاـ خضكعيا قبؿ العريرةأك  الجماعة كقيـ مبادئإلى  كالعكدة القيكد
 العمؿ فأ كالعامليف المدنييف ت يب إذ نطاقيا مددكدية كعدـ كالدينأ العرقأ الطاب  النزاعات ىذه

 بيف مف الع ابات درب تعد لما الراملة. بالدرب تلكف ما أربو فيأ األكلى، بالدرجة اإلنسانأ
أك  معركفة غير جبياتيا فخطكط المقاتليف، كغير لمقاتليفا بيف التمييز عدـإلى  تؤدم التأ العكامؿ
 ىذه كفأ منظمة. لقيادة يخضعكف كال الدرب بقكاعد خبرة ليـ ليس فك مدني كيقكدىا كاضدة غير
 األربعة جنيؼ اتفاقيات خبلؿ مفإلييا  التطرؽ تـ التأ القانكنية القكاعد دكر يلكف الدالة

 الفعالية، عديمة الكض  ىذا أماـ الطبية الخدمات أفراد لدماية ررتقه  التأ اإلضافييف كالبركتكلكليف
 المجتم  عرفيا التأ األخيرة المستجدات كفؽ تساندىا أخرل آلياتإلى  الدالة ىذه فأ كتدتاج
  .(1)المسلدة النزاعات بخ كص الدكلأ

 بما لأالدك  المجتم  تدريؾإلى  المسلدة النزاعات كاق  فأ المستجدة العكامؿ ىذه أدت لقد
 كقد اإلنسانأ، الدكلأ القانكف انتيالات مف تدد سبؿ عف البدث ندك اإلنسانية المنظمات ذلؾ فأ

 العامة الجمعية عف ال ادرة القرارات مف العديد بالذات المردلة ىذه فأ المتددة األمـ أ درت
 ذلؾ فأ بما الدكلية كاالتفاقيات بالمعاىدات بللتزاـلاألطراؼ  دعكة بخ كص األمف كمجلس
 الخدمات أفراد دماية كجكب تلرس التأ الساب  الف ؿ بمكجب األمف مجلس عف ال ادرة القرارات
 .(2) اإلنسانأ كالعمؿ الطبية

 :االتفاقيات الدوليةإلى  : االنضمامأوالً 
 االتفاقياتإلى  انضماميا ضركرة ىك أكلى كلخطكة الدكؿ طرؼ مف اتخاذه يجب ما أكؿ

 الكطنأ، ال عيد على اإلنسانأ الدكلأ القانكف قكاعد لتنفيذ المسلدة زاعاتبالن الخا ة الدكلية
 العاـ، الدكلأ القانكف ادتراـ فأ العاـ كاجبيا مف لجزء االتفاقيات مف النكع ىذاإلى  االنضماـ كيعد

                                                           

دسف لماؿ، رسالة ماجستير، آليات تنفيذ القانكف الدكلأ فأ ضكء المتايرات الدكلية للقانكف الدكلأ المعا ر، جامعة  (1)
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 كالبركتكلكليف 1949 كلعاـ 1929 لعاـ جنيؼ اتفاقياتإلى  انضماميا كاجب كخ ك ا
 . (1)اإلضافييف

 ذا الدديث يعد لـ 1977 لعاـ اإلضافييف كالبركتكلكليف جنيؼ اتفاقياتإلى  نضماـاال
 العالمأ الطاب  بفعؿ 1949 لعاـ جنيؼ اتفاقياتإلى  انضماميا فأ الدكؿ لدعكة بالنسبة أىمية
 دكلة (189) عددىا بل  ديث ،إلييا الدكؿ أغلب النضماـ نظرا االتفاقيات ىذه بو تدظى الذم
 ىذه مثؿإلى  االنضماـ فأ الدكؿ أغلبية إقداـ سبب عف البعض يتساءؿ قدك  2000 سنة

 تديط التأ كالدقا ؽ للكقا   الدكؿ تدارؾ فأ يلمف ببساطة السؤاؿ ىذا على كاإلجابة االتفاقيات،
 لضماف أخرل دكؿ م  التدالفات علىأك  النفس على االعتماد ضركرة علييا تفرض كالتأ بيا

 . (2)الذاتأ أمنيا

 أعطى اإلنسانأ الدكلأ القانكف قكاعد أدلاـ جؿ على غلب الذم اإلنسانأ الطاب  فإ ـث
 ألسب مما اإلنسانية، االتفاقيات ىذهإلى  لبلنضماـ اإلقباؿ على الدكؿ ترجي  فأ خا ا انطباعا

إلى  انضماميا عف النظر باض الدكؿ جمي  على تسرم آمرة كقكاعد عرفيا طابعا االتفاقيات ىذه
 مف تفكيضيا تـ عندما األدمر لل ليب الدكلية اللجنة طرؼ مف تأليده تـ ما كىذا التفاقيات،ا ىذه
 برأف( 1995 جنيؼ) األدمر كاليبلؿ األدمر لل ليب فيكالعرر  السادس الدكلأ المؤتمر قبؿ

 غيرك  الدكلية المسلدة النزاعات فأ المنطبقة اإلنسانأ الدكلأ للقانكف العرفية للقكاعد تقرير إعداد
 المجتم  قبؿ مف تفكيضيا بدلـ التفكيض ىذا األدمر لل ليب الدكلية اللجنة كقبلت الدكلية،
 مجمكعة األدمر لل ليب الدكلية اللجنة كللفت اإلنسانأ، الدكلأ القانكف كتنفيذ تطكير فأ الدكلأ
 األدمر يبلل ل الدكلية للجنة يسر كأخيرا المجاؿ، ىذا فأ العالمية السمعة ذكم مف الخبراء مف

 النزاع أطراؼ لجمي  الملـز اإلنسانأ الدكلأ للقانكف المرترؾ اللب تعتبر كالتأ عرفية قكاعد بيرساء
 .(3)المسل 

 ض يؿ اىتماـ سكل تبد لـ فيأ المجاؿ ىذا فأ يذلر ان دكر  المتددة لؤلمـ نجد لـ بالمقابؿ
 بك فيا الدكلأ القانكف لجنة عبرت 1949 عاـ ففأ المسلدة، النزاعات قانكف قكاعد بتطكير جدا

                                                           

(1) 444. 
 –مف لتاب دراسات فأ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، تقديـ مفيد. رياب  "ندك إنفاذ القانكف الدكلأ اإلنسانأ"إيؼ ساندك،  (2)

 .511 ،510، ص2000دار المستقبؿ العربأ، القاىرة، الطبعة األكلى، 
 .نظر مقدمة اللتابابؾ، المرج  السابؽ،  –لكيز دكزكالد ك  رتسجكف مارم ىنل (3)
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 ديف السلبأ المكقؼ ىذا عف مطردا، تطكيرا كتطكيره الدكلأ القانكف بتقنيف خ ي ا المللفة اليي ة
 يلرس اىتماـ أم أف رأت ديث أعماليا جدكؿ على الدكلية المسلدة النزاعات قانكف تدرج أال قررت
 الدفاظ فأ المتددة األمـ قدرة فأ الثقة داـانع على دليبل يعتبر قد الدكلأ القانكف مف الفرع ليذا
  .(1)الدكلييف كاألمف السلـ على

 المكافقة فبعد جنيؼ اتفاقياتإلى  الدكؿ انضماـ مردلة بعد مباررة بالعيد الكفاء مبدأ يأتأ
 الدكؿ تلتـز 1977 لعاـ اإلضافييف كبركتكلكلييا األربعة جنيؼ اتفاقياتإلى  كاالنضماـ كالم ادقة

 جنيؼ التفاقيات المرترلة األكلى المادة ألدتو االلتزاـ كىذا االتفاقيات كادتراـ بضماف ؾذل بعد
 ادتراميا كتلفؿ االتفاقية ىذه تدتـر بأف المتعاقدة الساميةاألطراؼ  تتعيد: "على تنص التأ األربعة

 جنيؼ اتفاقيات مف لؿ فأ كردت التأ اللثيرة االدتياطات جانبإلى  ىذا ."دكاؿاأل جمي  فأ
 ضدايا تعنأ التأ للمكاثيؽ كاالمتثاؿ باالدتراـ االلتزاـ بضركرة يت ؿ فيما اإلضافييف كبركتكلكلييا

 عما فضبل ىذا مياميـ، أداء أثناء الطبية الخدمات أفراد ضدايا فييا بما الدكلية المسلدة النزاعات
 المادة نص فأ ءجا ما نفس على النص مف 1977 لعاـ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ فأ جاء

: على منو األكلى المادة مف األكلى الفقرة فأ نص فقد األربعة جنيؼ اتفاقيات مف المرترلة األكلى
 جمي  فأ "البركتكلكؿ"الملدؽ ىذا ادتراـ تفرض كاف تدتـر بأف المتعاقدة الساميةاألطراؼ  تتعيد"

 المادة أف فنجد، 1977 لعاـ كؿاأل اإلضافأ البركتكلكؿ أخرل مرة االتجاه ىذا ألد لما ."دكاؿاأل
  يلأ: ماإلى  عاـ بكجو تنص البركتكلكؿ ىذا مف (80)

 لتنفيذ البلزمة اإلجراءات جمي  إبطاء، دكف النزاع كأطراؼ المتعاقدة الساميةاألطراؼ  تتخذ 
 ."البركتكلكؿ " اللدؽ كىذا االتفاقيات بمقتضى التزاميا

 ادتراـ بتأميف اللفيلة كالتعليمات األكامر النزاع كأطراؼ المتعاقدة الساميةاألطراؼ  ت در 
  تنفيذىا. على تررؼ لما البركتكلكؿ، لدؽمال كىذا االتفاقيات

 كب ياغة مسؤكلياتيا الدكؿ تدمؿ ليفية فأ كالتدقيؽ التأليدإلى  تذىب المادة ف ياغة
  .(2)للرؾ مجاال تترؾ ال كاضدة
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 :: النشر والتنىيلثانياً 

 :ر القانون الدولي اإلنسانيالتعريف: بنشأ( 

 يضبط أف منو يرجى، ان يتعليم عمبلن  السلـ خبلؿ اإلنسانأ الدكلأ القانكف ثقافة نرر يعد
 األربعة جنيؼ اتفاقيات فأ علييا النص تـ التأ الكقا ية اآلليات مف كالتأىيؿ النرر يعدك  السلكؾ

 العمؿ علىاألطراؼ  ألزمت كقد سانأ،اإلن الدكلأ القانكف انتيالات مف الدد فأ أىمية مف ليا لما
 كالسلاف المسلدة القكات أكساط فأ مملف نطاؽ أكس  على اإلنسانأ الدكلأ القانكف بنرر

ذا القانكف بجيؿ أدد يعذر ال" أنو مفادىا قاعدة الداخلية القانكنية النظـ جمي  كتقر المدنييف،  كا 
 فمف الجيؿ، بدجة خطكرتو درجة لانت ميما يرتلب فعؿ أم تستثفً  لـ جميعيا النظـ ىذه لانت
 ردٌ أ ىأ القانكف ىذا انتيالات ألف اإلنسانأ، الدكلأ القانكف قكاعد على القاعدة ىذه تطبيؽ األكلى
 البررية األركاح فأ كخسا ر إنسانية معاناةإلى  يؤدم فانتيالو أخر، قانكف أم انتيالات مف فدادة
 منتيلأ على تنفيذىا يملف التأ الجزاءات أف لما لقانكف،ا بيذا العلـ دالة فأ تفادييا يملف التأ

 كأف االنتيالات، ىذه عف الناجمة كالكيبلت المآسأ تمدأ أف يملنيا ال اإلنسانأ الدكلأ القانكف
 "القانكف بجيؿ أدد يعذر ال : "قاعدة إقرار مف كبالرغـ أنو إال استمرارىا، عف أديانا تدكؿ لانت
 قكاعد مضمكف معرفة عدـإلى  األدياف أغلب فأ ترج  اإلنسانأ الدكلأ القانكف انتيالات أف إال

 بو التعريؼ يتطلب بأدلامو الجمي  كيتقيد القانكف ىذا يدتـر كدتى اإلنسانأ، الدكلأ القانكف
 جنيؼ اتفاقيات بكاضعأ أدل مما ق كل بأىمية يدظى النرر يجعؿ الذم األمر عليو كالتدريب
 .(1)اإلنسانأ الدكلأ القانكف قكاعد أدلاـ نررب الدكؿ إلزاـ على بالنص

 : الطبيعة اإللزامية لمنشر ب(
 برأف جنيؼ اتفاقية فأ اإلنسانأ الدكلأ القانكف بنرر االلتزاـ على مرة ألكؿ النص كرد

 كتردد (،26ـ/ :1906 )عاـ الميداف فأ المسلدة القكات أفراد مف الجردى المرضى داؿ تدسيف
 ادةمال ،1907 )الىام، البرية الدرب كأعراؼ قكانيف بادتراـ الخا ة الرابعة ةاالتفاقي فأ ذلؾ بعد

 الميداف فأ المسلدة القكات أفراد مف كالمرضى الجردى داؿ لتدسيف جنيؼ اتفاقية كفأ األكلى(،
  .(2) (1919) الدربأسرل  معاملة برأف جنيؼ اتفاقية كفأ (،27ـ/ ،1929)
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 على أدلاميا بنرر خا ة مرترلة مادة 1949 عاـل األرب  جنيؼ اتفاقيات كتتضمف
 ىذه نص تنرر بأف المتعاقدة الساميةاألطراؼ  "تتعيد الدرب: زمف فأك  السلـ زمف فأ نطاؽ أكس 

 ب فة كتتعيد الدرب، كقت فأ لما السلـ كقت فأ بلدانيا، فأ مملف نطاؽ أكس  على االتفاقية
 المبادئ ت ب  بديث أملف،إذا  كالمدنأ عسلرمال التعليـ برامج ضمف دراستيا جتدر  بأف خا ة
 الخدمات كأفراد المسلدة، المقاتلة للقكاتاألخص  كعلى السلاف، لجمي  ملزمة تتضمنيا التأ

 .(1)كالدينية" الطبية

 )الىام: 1954 لعاـ المسل  النزاع دالة فأ الثقافية الممتللات دماية اتفاقية كتتضمف
 ضدايا بدماية المتعلؽ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف 83 مادةلل ككفقان . مماثبلن  ن ان  (25ـ/

 أثناء كلذا السلـ زمف فأ بالقياـ المتعاقدةاألطراؼ  "تتعيد :1977 لعاـ المسلدة الدكليةالنزاعات 
 ببلدىا، فأ مملف نطاؽ أكس  على البركتكلكؿ ىذا كنص االتفاقيات ن كص بنرر المسل  النزاع

 على المدنييف السلاف كترجي  العسلرم، التعليـ برامج ضمف ا ةخ ب فة دراستيا كبيدراج
 اية على يجب. المدنييف كللسلاف المسلدة للقكات معركفة المكاثيؽ ىذه ت ب  دتى دراستيا،
 كىذا االتفاقيات بتطبيؽ تتعلؽ بمس كليات المسل  النزاع أثناء تضطل  مدنيةأك  عسلرية سلطات

 البركتكلكؿ مف 19 للمادة ككفقان . المكاثيؽ" ذهى بن كص تاـ إلماـ على تلكف أف البركتكلكؿ
 :1977 لعاـ الدكلية غيرالنزاعات  ضدايا بدماية المتعلؽ جنيؼ، اتفاقياتإلى  الثانأ اإلضافأ
. بالتكافؽ األخيرتيف المادتيف نص اعتمد كقد . مملف" نطاؽ أكس  على البركتكلكؿ ىذا "ينرر
دراج  ألكؿ الدكلية غير المسلدةالنزاعات  ضدايا بدماية الخا ة القانكنية دالقكاع بنرر االلتزاـ كا 
 فأ المرترلة الثالثة المادة فأ كجكد لو يلف كلـ ،1977 لعاـ الثانأ اإلضافأ البركتكلكؿ فأ مرة

 لو رالتطك  ىذا أف رؾ كال. دكلأ طاب  ليا ليس التأالنزاعات ب كالخا ة األرب  جنيؼ اتفاقيات
 كعدـ اإلنسانأ، الدكلأ للقانكف النزاعات مف النكع ىذا بخضكع الدكؿ قبكؿ نأيع كىك داللتو

  .(2)الرأف ىذا فأ ليا الداخلأ االخت اص على إ رارىا

النزاعات  فأ المطبؽ اإلنسانأ الدكلأ القانكف بنرر المتعلؽ 21 رقـ القرار كيذلر
 فأ المطبؽ اإلنسانأ الدكلأ كفالقان كتطكير لتأليد الدبلكماسأ المؤتمر عف ال ادر المسلدة،

                                                           

 ، مف اتفاقيات جنيؼ األرب  تباعان.144، 127، 48، 47المادة ( 1)
(2) CDDH. Official Records. CDDH/ SR. 43. Para. 122. CDDH/ SR. 53. Para. 37. 
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 التزمت 1949 لعاـ األرب  جنيؼ التفاقيات طبقان  بأنو ،(1) (1977- 1974) المسلدة النزاعات
 البركتكلكليف كبأف مملف، نطاؽ أكس  على االتفاقيات ىذه أدلاـ بنرر المتعاقدة الساميةاألطراؼ 
 األكلى )الفقرة فيو كيتكسعاف االلتزاـ، ذاى جديد مف يؤلداف المؤتمر ىذا أقرىما اللذيف اإلضافييف

 يملف معينة تقليدية أسلدة استعماؿ كتقييد بدظر المتعلقة االتفاقية تكجب كبالمثؿ . القرار( مف
 الساميةاألطراؼ  على بدكرىا، (،1980 )جنيؼ األثر عركا يةأك  الضرر مفرطة اعتبارىا
 النزاع أكقات فأ لما السلـ أكقات فأ بيا قةالملد البركتكلكالت االتفاقية ىذه نرر المتعاقدة
 كاسعان  تقديريان  ىامران  يترؾ برلؿ جاءت قد بالنرر الخا ة الن كص  ياغة أف كيبلدظ . المسل 
 الكاجب ىذا تقرف كللنيا النرر تكجب فيأ. بو تعيدت الذم بالنرر االلتزاـ نطاؽ تدديد فأ للدكلة
 .(2)مملف" نطاؽ أكس  "على بعبارة

 االتفاقيات تطبيؽ مف بالتدلؿ تسم  كال بالنرر الدكؿ التزاـ مف تقلؿ ال العبارة ىذه فأ غير
 يتعلؽ فيما تقديرية بسلطة لنفسيا الدكؿ ادتفاظ ىك تعنيو ما كلؿ. البلـز الندك على كالبركتكلكليف

 ماؿادت مف لدييا تتكلد قد مخاكؼ أم كتبديد النرر، مجاؿ فأ اتخاذىا يتعيف التأ بالتدابير
 .(3)الكطنية السيادة م  اإلنسانأ الدكلأ القانكف تعارض

 اإلنسانأ، الدكلأ القانكف نرر أىمية مراران  األدمر لل ليب الدكلية المؤتمرات أبرزت كقد
 فأ المتددة لؤلمـ العامة الجمعية فعلتو ما كىذا (4).المجاؿ ىذا فأ تعيداتيا تنفيذإلى  الدكؿ كدعت
 دد على الدكلية غير المسلدة كالنزاعات الدكلية المسلدة بالنزاعات يتعلؽ كفيما مناسبة، مف ألثر
  .(5)سكاء

                                                           

 .CDDH/ SR. 55. Para. 48 دكلة عف الت كيت. انظر 21 كتان ضد  كتيف كامتناع  63ىذا القرار بأغلبية  اعتمد( 1)
كمثؿ ىذه ال ياغة نجدىا فأ أدلاـ أخرل فأ اتفاقيات جنيؼ األرب  مثؿ المادة المرترلة الخا ة بالدكلة الدامية ( 2)

قية الثالثة الخا ة بخفض رسـك البرقيات التأ يرسليا أسرل مف االتفا 74، على التكالأ( كالمادة 9، 8، 8، 8)المكاد 
مف البركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ  5الدرب أك التأ تكجو ليـ. كانظر لأمثلة أخرل ليذه ال ياغة الفقرة الرابعة مف المادة 

 الفقرة الثانية مف البركتكلكؿ. كتنطلؽ ىذه العبارات مف الدرص على سيادة الدكؿ.  88كالمادة 

جيرارتيكنايلك، "تنفيذ القانكف الدكلأ اإلنسانأ كمبدأ سيادة الدكؿ"، المجلة الدكلية لل ليب األدمر، السنة الرابعة، العدد  (3)
 كما يلييا.  10، ص1991نيساف/ أبريؿ  –، آذار/ مارس 18

 (. 1981عرريف )مانيبل، المؤتمر الراب  كالإلى  (1869ابتداءن مف المؤتمر الدكلأ الثانأ لل ليب األدمر )برليف ( 4)
فأ عاـ  32/44، كالقرار 1973( فأ العاـ 28) 3102، كالقرار 1972( فأ عاـ 27) 3032مف قبيؿ ذلؾ القرار ( 5)

1977. 
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 يض  ذإ. اإلنسانأ الدكلأ القانكف نرر فأ أساسيان  دكران  الدكلأ ال ليب درلة كتلعب
 األساسية المبادئ كنرر  كف ميمة األدمر لل ليب الدكلية اللجنة عاتؽ على األساسأ النظاـ

عداد المسلدة،النزاعات  فأ المنطبؽ اإلنسانأ الدكلأ القانكف كنرر تفيـ على كالعمؿ للدرلة،  كا 
  .(1)لتطكيره تدسينات مف يلـز قد ما

 عاتؽ على فيض  األدمر كاليبلؿ األدمر ال ليب جمعيات لرابطة األساسأ النظاـ أما
 اإلنسانأ الدكلأ نكفالقا كتطكير ترجي  فأ األدمر لل ليب الدكلية اللجنة "مساعدة ميمة الرابطة
 الكطنية الجمعيات لدل األدمر لل ليب األساسية بادئمكال القانكف ىذا نرر فأ معيا كالتعاكف

 عمؿ "برنامج تطبيؽ فأ 1978 عاـ مف ابتداء كالرابطة اللجنة بدأت كقد، النظاـ( مف 5)ـ/
 لو دتدد الذم مر"األد ال ليب كمثؿ كمبادئ اإلنسانأ الدكلأ القانكف نرر فأ األدمر ال ليب
 الدكلأ القانكف نرر مس كلية كللف. ذلؾ بعد مماثلة لمدة جددت سنكات، أرب  مدة األمر بادئ

 الدكلأ، القانكف ليذا المدكنة االتفاقيات فأاألطراؼ  الدكؿ عاتؽ على األكلى بالدرجة تق  اإلنسانأ
 دعـ مجرد ىك السابؽ نامجالبر  مف اليدؼ فيف كلذا. ادترامو كضماف بو بالتعريؼ تعيدت التأ

  .(2)المجاؿ ىذا فأ مدليا الدلكؿ كليس الدلكمات بيا تقكـ التأ النرر سياسة كتنريط

 الدكلأ القانكف نرر مجاؿ فأ تنلر ال جيكدان  األدمر لل ليب الدكلية اللجنة كتبذؿ
 لمؤتمراتكا الندكات الااية ليذه كتعقد تنظـ ما لثيران  كىأ. الدكؿ مف العديد فأ اإلنسانأ

 الدكلأ بالقانكف الخا ة التعليمية المكاد تكزي إلى  اللجنة كتلجأ فييا رؾاترأك  كالمداضرات
 .(3)القانكف ىذا نرر منيا الااية معيا اتفاقيات أديانان  كتعقد الدكؿ، على اإلنسانأ

 التعريؼ فأ لبيرة مسؤكلية األدمر كاليبلؿ األدمر لل ليب الكطنية الجمعية كتدمؿ 
 الذيف المؤىليف العامليف إعداد فأ الدكؿ الجمعيات كتساعد. كنرره اإلنسانأ الدكلأ لقانكفبا

. األكؿ( اإلضافأ البركتكلكؿ مف السادسة )المادة اإلنسانأ الدكلأ القانكف تنفيذ بتسييؿ يقكمكف
 على ادياانفت مقدار على لبيرة درجةإلى  تعتمد رسالتيا دمؿ فأ الكطنية الجمعيات فعالية أف غير

                                                           

 .1998دزيراف/ يكنيك  24)ز( مف النظاـ فأ  كرتو المعدلة فأ ك )أ( 4ـ/( 1)
(2( Sylvie – Stoyanka Junod, le diffusion du droit humanitaire international, in etudes et 

essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix – Rouge, en 

I'honneur de Jean Pictet, Geneve. 1984. P. 366.  
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 تقـك التأ كالقيـ للمبادئ إخبل ياإلى  باإلضافة ،الطبقة الديمقراطية على در يا كعلى المجتم ،
 . األدمر لل ليب الدكلية الدرلة علييا

 : الجيات المستيدفة من النشرثالثًا: 

 القوات المسمحة:  -1

 المقاتؿ على يتعيف التأ السلكؾ قكاعد مف لبير عدد على اإلنسانأ الدكلأ القانكف يدتكم
 القتاؿ فأ يرارلكف ال الذيف ألكل ؾ الدماية يكفر أف مثبلن  فعليو. المعرلة ميداف فأ اتباعيا

أك  خطرة، مينية ميامان  يبارركف الذيف كال دفييف كالدينية الطبية بالخدمات كالعامليف لالمدنييف
 قبضة فأ كقعكا الذيف كالمرضى البدار فأ كالمنلكبيف لالجردى القتاؿ، فأ المرارلة عف لفكا

 القتاؿ ككسا ؿ أساليبإلى  يلجأ ال أف عليو لما. المدتجزيف مفسرل أك األ مف سكاء الخ ـ
لى المدظكرة  كاألسلدة المتفجر الر اص مثؿ اإلنسانأ الدكلأ القانكف يدظرىا أسلدة استخداـ كا 
  .(1)بالعمى ت يب التأ الليزر كأسلدة كالبيكلكجية الليماكية

 األكلى، جنيؼ اتفاقية مف 12 )المكاد جري  عدك م  التعامؿ أسلكب القانكف ىذا كيبيف
 مف 44)ـ/ مناسب ندك على الدرب أسير استجكاب كأسلكب الثالثة(، جنيؼ اتفاقية مف 42ك 17

 السلاف لدماية القكاعد مف مجمكعة اإلنسانأ الدكلأ القانكف كيض . األكؿ( اإلضافأ البركتكلكؿ
 االدتياطات مف مجمكعة أخذ تكجب كىأ. العسلرية العمليات عف الناجمة األخطار مف فالمدنيي
. األكؿ( اإلضافأ البركتكلكؿ مف 58ك 57 )المادتاف اليجكـ آثار ضد كأخرل اليجكـ أثناء

 كالممتللاتاألرخاص  لدماية الضكابط مف مجمكعة كيض  االنتقامية األعماؿ القانكف ىذا كيدظر
 ككاجباتو الفرد رتبة على اإلنسانأ الدكلأ القانكف بقكاعد المطلكبة المعرفة كتعتمد، األ كؿ دسب
 األساسية القكاعد بعض على للتعرؼ إال العادم المقاتؿ يدتاج ال ديف ففأ. المسلدة القكات فأ
سرل األ م  يتعامؿ مف م  يدتاج المدنأ، م أك  يستسلـ الذم العدك م  الت رؼ ليفية مثؿ

 القانكف يضعيا التأ كالضكابط بالقيكد اللبار الضباط يلـ أف كينباأ القكاعد، مف لبرأ لمجمكعة
 بالقكاعد األكلى المعنية ىأ المسلدة كالقكات. العسلرية العمليات سير على اإلنسانأ الدكلأ
 األكؿ المقاـ فأ المسؤكلة كىأ. عامة ب كرة اإلنسانأ الدكلأ كالقانكف خاص بكجو الذلر السابقة

 الدترامو مسبؽ ررط اإلنسانأ الدكلأ بالقانكف القكات ىذه معرفة أف رؾ كال. القانكف ىذا تنفيذ فع
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 االلتزامات بيذه علـ على يلكنكا أف تتطلب بالتزاماتيـ العسلرييف كفاء فيف أخرل كبعبارة. كتنفيذه
 أف ينباأ ؿب يستخدمو، كليؼ السبلح يدمؿ ليؼ المقاتؿ يعرؼ أف يلفأ ال إذ. السلـ زمف فأ

 على العسلرم التدريب يقت ر أف كزجي كال. بو يفعؿ أف ينباأ ال كما بو يفعؿ ماذا لذلؾ يعرؼ
 القانكف يفرضيا الذم القيكد ادتراـ على بالتدريب لذلؾ يقترف أف البد بؿ العسلرية، العمليات
 الضبط كبكاجب ريةالعسل بالقكاعد العسلرم تعريؼ يلفأ كال. العمليات تلؾ على اإلنسانأ الدكلأ
 كالمبادئ بالقيـ التررب كعلى كالضمير، العقؿ تدليـ على لذلؾ تدريبو مف البد بؿ كالربط،
 كبيدراج األرب  جيؼ اتفاقيات بنرر االلتزاـ كرد كقد، العسلرية بالعمليات قيامو أثناء اإلنسانية
 كيعزز. الكالأ على منيا 47/48/127/144 المكاد فأ العسلرم التعليـ برامج ضمف دراستيا

 القكات لدل القانكف ىذا قكاعد نرر فأ الدكؿ على يق  الذم االلتزاـ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ
  .(1)(83 كالمادة 82)ـ/ المسلدة

 الساميةاألطراؼ  "على األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف 87 المادة مف األكلى للفقرة ككفقان 
 كليذا لبلتفاقيات االنتيالات بمن  العسلرييف القادة تللؼ أف النزاع أطراؼ كعلى المتعاقدة

ذا البركتكلكؿ، ببلغيا االنتيالات ىذه بقم  األمر، لـز كا   فيما كذلؾ المخت ة، السلطاتإلى  كا 
 . إررافيـ" تدت يعملكف ممف كغيرىـ إمرتيـ تدت يعملكف الذيف المسلدة القكات بأفراد يتعلؽ

 الفقرة جاءت فقد عنيا دديث أم قبؿ االنتيالات ىذه على التعرؼ الميـ مف لاف كلما
 مف يطلبكا أف النزاع كأطراؼ المتعاقدة ميةاالساألطراؼ  على لتكجب السابقة المادة مف الثانية
 تدت يعملكف الذيف المسلدة القكات أفراد أف مف التألد ،-المسؤكلية مف مستكاه دسب لؿ – القادة
 كقكع من  باية كذلؾ البركتكلكؿ كىذا االتفاقيات عليو ن ت لما التزاماتيـ مف بينة على إمرتيـ
  .(2)االنتيالات" كقم 

 ابتداء قيادية مسؤكليات لديو رخص لؿ يعنأ فيك. الكاس  بالمعنى القادة م طل  كيؤخذ
 دعا كقد. أرخاص" بضعة سكل إمرتيـ تدت ليس الذيف الرؤساءإلى  العليا القيادة فأ ىـ ممف

 .(3)لبلج يف الدكلأ كالقانكف اإلنساف كدقكؽ اإلنسانأ الدكلأ القانكف نررإلى  مؤخران  األمف مجلس

                                                           

(1) Hans – Peter Gasser, international Humanitarian Law, Henry Dunant Institute, Haupt, 1993, 

p. 81.  
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 لؤلمـ التابعة اإلنساف دقكؽ كلجنة (1)المتددة لؤلمـ العامة الجمعية قرارات مف العديد كىناؾ
 نررإلى  تدعك التأ أكركبا، كمجلس األقليات، كدماية التمييز لمن  الفرعية كاللجنة (2)المتددة

 نرر االلتزاـ يرد كقد. المدنييف  فكؼ فأ كأديانان  المسلدة القكات  فكؼ فأ القانكف ىذا عدقكا
 .(3)النزاع أطراؼ بيف خ ي ان  تعقد اتفاقات فأ المسلدة القكات لدل اإلنسانأ الدكلأ القانكف
 اإلنسانأ الدكلأ بالقانكف الكعأ نررإلى  عادة النزاع أطراؼ األدمر لل ليب الدكلية اللجنة كتدعك
  .(4)المسلدة القكات  فكؼ فأ

مف اتفاقية جنيؼ األكلى على أف تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف  47كتنص المادة 
تنرر نص ىذه االتفاقية على أكس  نطاؽ مملف فأ بلدانيا فأ كقت السلـ لما فأ كقت الدرب، 

سلرم كالمدنأ إذا أملف، بديث كتتعيد ب فة خا ة بأف تدرج دراستيا ضمف برامج التعليـ الع
ت ب  المبادئ التأ تتضمنيا معركفة لجمي  السلاف كعلى األخص القكات المقاتلة المسلدة كأفراد 

مف اتفاقية جنيؼ الثانية، المادة  48الخدمات الطبية"، كقد أكردت ذات النص السابؽ، المادة 
 .(5) 1949جنيؼ الرابعة لعاـ  مف اتفاقية 144/1مف اتفاقية جنيؼ الثالثة، المادة  127/1

 السكان المدنيون:  -2

 االتفاقية نص تنرر بأفاألطراؼ  الدكؿ تعيد على األرب  جنيؼ اتفاقيات فأ النص كرد
 بيذه يق د لـ أنو غير ،If Possible أملف" "إذا بعبارة مقركنان  المدنأ التعليـ برامج ضمف المعنية
 ضمف االتفاقيات أدلاـ بنرر الدكؿ تلؾ على يق  الذم االلتزاـ مف رأء فأ االنتقاص العبارة
 )الفيدرالية( االتدادية الدكؿ فأ التعليـ كاق  العبارة ىذه إضافة لدل ركعأ كقد. المذلكرة البرامج
نما فييا المرلزية السلطة اخت اص ضمف يدخؿ ال الذم   .(6)المدلية السلطات بو تختص كا 

                                                           

 32/34(، 1976) 31/19(، 30) 3500(، 26) 2852، 1973( 28) 3102، 1972( 27) 3032القرارات ( 1)
(1977 .) 

 .1995/73، 1996/80، 1994/58القرار ( 2)
 .CRC Press release, 1991. 1991رية يكغكسبلفيا كلركاتيا ك ربيا فأ عاـ االتفاقات المعقكدة بيف جميك ( 3)

قليـ ناغكرنك لاراباح كأرمينيا كأذربيجاف )( 4) (، كالدكؿ 1994(، كأناكال )1992أطراؼ النزاع فأ ال كمات كلراجينا كا 
  األعضاء فأ دلؼ األطلسأ التأ تدخلت فأ البكسنة كاليرسؾ بتلليؼ مف األمـ المتددة.

 . 2004، سنة 5عتلـ رريؼ، عبد الكادد، مدمد ساىر، مكسكعة اتفاقيات القانكف الدكلأ اإلنسانأ، ط( 5)
(6) Pictt: 1 at 349, Actes 1949, Tome 11, section B. p. 107.  
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 مف ألثر على المدنييف السلاف أكساط فأ إلنسانأا الدكلأ القانكف نرر أىمية كتبدك
 الخارجة كالنزاعات النظامية غيرأك  الفكضكية العنؼ كأعماؿ الداخلية النزاعات ريدت فقد  عيد
 أ ب  بؿ فقط العسلرييف مف المقاتلكف يعد كلـ الباردة، الدرب نياية بعد لبيرة زيادة السيطرة عف

 الدكلأ القانكف أف عف فضبلن  ىذا. المليريات مف كجماعات أفراد القتالية األعماؿ فأ ينخرط
 كالكاق . كاألمـ الدضارات جمي  بيف مرترلة عالية أخبلقية قيمان  الدكلأ النظاـ فأ يدخؿ اإلنسانأ

 األكساط فأ منو المدنية األكساط فأ  عكبة ألثر ىأ النرر ىذا كسبؿ النرر طبيعة تدديد أف
 النادية ىذه كمف. األكلى األكساط فأ يتكفر ال التجانس مف لبير درق لدييا يتكفر التأ العسلرية

 عف ال ادر المسلدة النزاعات فأ المطبؽ اإلنسانأ الدكلأ القانكف نرر برأف 21 رقـ القرار يبدك
 1974) المسلدة النزاعات فأ المطبؽ اإلنسانأ الدكلأ القانكف كتطكير لتأليد الدبلكماسأ المؤتمر

 المدنييف السلاف ف ات مف مجمكعة ذلر على يأتأ ألنو األىمية، مف لبير رقد على (1977 –
 المكظفكف كيأتأ، اإلنسانأ الدكلأ القانكف لنرر الرامية الجيكد فأ بالدسباف تؤخذ أف يجب التأ
 المكظفكف فيؤالء. اإلنسانأ الدكلأ القانكف نررب المعنية الجيات مقدمة فأ الدكلة فأ اللبار

 سياسة يرسمكف الذيف كىـ الدرب،أك  السلـ زمف فأ سكاء المذلكر القانكف نفيذت عف مسؤكلكف
 جزءان  اإلنسانأ الدكلأ القانكف تدريس كيعتبر، تنفيذىا على كيقكمكف القانكف بيذا المعرفة نرر

 أفراد كدفز القانكف بيذا المعرفة تعميـ كيتـ. كاس  نطاؽ على بو كالتعريؼ نرره مف أساسيان 
 المخزكف طلبتيا يرلؿ التأ العليا كالمعاىد الجامعات خبلؿ مف أساسان  بو االىتماـ لىع المجتم 
  .(1) المستقبؿ لمسؤكلأ األلبر

 دكران  تلعب التأ الطبية األكساط فأ اإلنسانأ الدكلأ القانكف نرر يتـ أف الطبيعأ كمف
 كالمسمكعة كالمقركءة  يةالمر  اإلعبلـ كسا ؿ كلدل المسلدة،النزاعات  ضدايا مساعدة فأ أساسيان 
 للعامليف يتكفر أف الميـ كمف. المسلدةالنزاعات  مف العاـ الرأم ترليؿ فأ أساسيان  دكران  تلعب التأ
 كتقييميا األدداث بنقؿ ليـ تسم  اإلنسانأ الدكلأ بالقانكف المعرفة مف قدر الكسا ؿ ىذه فأ

 ال اإلنسانأ الدكلأ القانكف بأف القناعة لديو تكلد قد اإلعبلـ لكسا ؿ فالمتتب . مكضكعية ب كرة
 إطبلع على تدرص اإلعبلـ كسا ؿ أف عف يايب ال أنو غير. االدتراـ مف قدر بأم يدظى

                                                           

نيساف/  –مارس  ، آذار/764دافيد، نرر القانكف الدكلأ اإلنسانأ فأ الجامعة، المجلة الدكلية لل ليب األدمر، العدد ( 1)
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 المسلدة النزاعات فأ تق  التأ اإلنسانأ الدكلأ للقانكف ةمالجسي االنتيالات على الجميكر
 القانكف، ىذا فييا يراعى التأ لداالتل عنايتيا تكلى قلما كىأ العالـ، مف رتى أنداء فأ المدتدمة

 دياة على كالدفاظ ،سرللؤل الدسنة المعاملة كداالت األعداء، مف بالجردى العناية داالت أف م 
 اإلنسانأ الدكلأ القانكف دراسة أف كالكاق ، معدكمة ليست العسلرية العمليات أثناء المدنييف
 المسلدةالنزاعات ب معنيان  يلكف كأف البد إنساف أم فإ إذ. أفضؿ ب كرة العالـ لفيـ ضركرية
 ضميره ييتز ال منا فمف. ارتلابيا عف المسؤكليفاألرخاص ك  كمسبباتيا عنيا تسفر التأ كالكيبلت

 الجماعية، المقابر عفأك  لبيرة، بأعداد لافإذا  خا ة النزاع مناطؽ مف اللجكء عف يسم  ديف
 القسرم، االغت اب أعماؿ عفأك  كاس ، نطاؽ على األىالأ يررد الذم العرقأ التطيير عفأك 

  للدركب؟ الم ادبة األىكاؿ مف كغيرىا الدرب أساليب مف لأسلكب المدنييف كتجكي 

. العالـ فأ اللبرل التاريخية المعالـ فيـ اإلنسانأ الدكلأ القانكف دراسة طريؽ عف كيملف
 1864 لعاـ الجردى دماية اتفاقية ىأك  اإلنسانأ الدكلأ القانكف  رح فأ األكلى االتفاقية فدراسة
 اتفاقيات أما. العالـ فأ كاسعان   دل أددثتا اللتيف األمريلية األىلية كالدرب القـر درب بعد أعدت
 العالمية الدرب بيا تسببت التأ المآسأ أعقاب فأ عقدىما جاء فقد 1949 لعاـ األرب  جنيؼ
 تزايد م  1977 عاـ األكؿ اإلضافأ بركتكلكؿال فأ التدرير بدرلات االعتراؼ جرل كقد. الثانية
 القانكف لدراسة دقيقية داجة كثمة. العالمأ ال عيد على الثالث العالـ دكؿ تلعبو الذم الدكر
 المنظمات فأ للعامليف بالنسبة أما. كالدبلكماسأ العسلرم السلؾ فأ العمؿ لاايات اإلنسانأ الدكلأ

 الك كؿ كليفية المسلدة النزاعات ضدايا مساعدة سبؿ عف ري ان  يعرفكا أف الميـ فمف اإلنسانية
 الدكلأ القانكف انتيالات عف ما لمعرفة كالقضاة المدامكف كيدتاج. الي المساعدة كتقديـ ليياإ

  .(1)األدمر كاليبلؿ األدمر ال ليب رارة استخداـ إساءة كعف الدرب جرا ـ كعف اإلنسانأ

 :التدابير الحضارية في زمن السمم

 : : المستشارون القانونيونأوالً 

 عليو النص كرد فقد نسبيان  دديث نظاـ المسلدة القكات فأ القانكنييف المستراريف نظاـ
  يلأ: بما تقضى التأ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف 82 المادة فأ مرة ألكؿ
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 على المسل  النزاع أثناء النزاع أطراؼ كتعمؿ دكمان، المتعاقدة الساميةاألطراؼ  "تعمؿ
 المستكل على العسلرييف للقادة المركرة لتقديـ االقتضاء، عند القانكنييف، المستراريف تكفر تأميف

 للقكات تعطى التأ المناسبة التعليمات كبرأف البركتكلكؿ، كىذا االتفاقيات تطبيؽ برأف المناسب،
  .(1)المكضكع" بيذا يتعلؽ فيما المسلدة

 82 المادة فأ المددد الندك على النظاـ ىذا تطبؽ لتأا الدكؿ أكا ؿ مف السكيد لانت كقد
 المرسـك بمكجب كالمعدؿ 1986 عاـ ال ادر 1029 رقـ المرسكـ بمكجب كذلؾ البركتكلكؿ، مف
 ليذا ككفقان . الدفاع قكات بتنظيـ المعنييف الدكلأ القانكف مسترارم برأف 1988 لسنة 62 رقـ

 القكات ألفراد اإلنسانأ الدكلأ القانكف لتعليـ مةالبلز  الخطط بكض  المستراركف يقكـ النظاـ
بداء اإلنسانأ الدكلأ بالقانكف المت لة المسا ؿ فأ المركرة كتقديـ المسلدة،  التدابير فأ الرأم كا 
 تدريبان  يدربكف الذيف القانكنييف مف اختيارىـ كيق . كتنفيذىا العسلرية العمليات إعداد فأ المتخذة
  .(2)العسلرم اللباس يلبس مدنأ قانكنأأك  قانكف رجؿ ىك السكيد فأ عسلرمال فالمسترار. عسلريان 

 تقت ر كال. األلمانأ الجيش فأ ىامان  مرلزان  القانكنيكف المستراركف يراؿ ألمانيا كفأ
 ذلؾ تتجاكز بؿ األكؿ اإلضافأ للبركتكلكؿ كفقان  المطلكبة القانكنية المركرة تقديـ على ىؤالء ميمة
 فأ قانكنيكف مستراركف اليكلندم للجيش كيتكفر. العسلرم التأديبأ القانكف مجاؿ فأ بمياـ للقياـ
 .(3)اللكاء مف ابتداء المستكيات لافة

 : ثانيًا: العاممون المؤىمون

الرؾ أف تدريب أرخاص مؤىليف فأ مجاؿ تنفيذ القانكف الدكلأ اإلنسانأ ىك دلقة ميمة 
القانكف سعيان فأ نرر الكعأ القانكنأ كتعميؽ العمؿ  مف دلقات تطبيؽ القكاعد المستددثة ليذا

                                                           

 . 318، 317مدمد نياد الربللدة، مرج  سابؽ، ص (1)
كلية لل ليب دراسة لريستيف تيليف، المستراركف القانكنيكف العاملكف فأ القكات المسلدة )التجربة السكيدية(، المجلة الد (2)

 ما يلييا.  88، ص36، السنة السابعة، العدد 1994نيساف/ أبريؿ  –األدمر، آذار/ مارس 
، 1998عمر سعد ا ، اآلليات الكطنية لتنفيذ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، الندكة، المجلد التاس ، العدد األكؿ، آيار/ مايك  (3)

 كما يلييا.  13ص
 US Counsel of the Department of Defence and the Judge Advocatesػ كفأ الكاليات المتددة يقـك ال 

General of the armed forces  بميمة المستراريف القانكنييف، كفأ األردف يقـك بيذه الميمة القضاء العسلرم فأ
 القيادة العامة للقكات المسلدة األردنية. 
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اإلنسانأ كتيي ة لكار قانكنية كقضا ية مخت ة فأ مجاؿ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، كيتعلؽ األمر 
 بتلكيف رريدة معينة تساىـ فأ تقديـ االسترارات كتأىيؿ أفراد القكات المسلدة. 

فأ دالة السلـ تقكـ الدكؿ األطراؼ مف البركتكلكؿ األكؿ على أنو  6كن ت المادة 
لل ليب األدمر كاليبلؿ األدمر بيعداد عامليف مؤىليف باية تقديـ بمساعدة مف الجمعيات الكطنية 

العكف كالمعلكمات اللافية لتسييؿ تطبيؽ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، لما يقكـ ىؤالء األرخاص 
متعلقة بالنرر ف كالمساىمة فأ األعماؿ العامة الالمؤىليف بالمساىمة فأ تلكيف المستراريف القانكنيي

 .(1)على ال عيد الكطنأ

النزاعات  فأ المطبؽ اإلنسانأ الدكلأ القانكف بنرر الخاص 21 رقـ القرار دعا كقد
 فأ المطبؽ اإلنسانأ الدكلأ القانكف كتطكير لتأليد الدبلكماسأ المؤتمر عف ال ادر المسلدة
 نرر لضماف المجدية التدابير جمي  اتخاذإلى  المكقعة الدكؿ الثانية فقرتو فأ المسلدة،النزاعات 

 ىذا أساس ترلؿ التأ األساسية كللمبادئ المسلدةالنزاعات  فأ اإلنسانأ الدكلأ للقانكف فعاؿ
 القانكف تعليـ على قادريف مؤىليف مكظفيف بتدريب السلـ زمف فأ ـ"القيا خاص كبكجو القانكف،
 . إلخ". تطبيقو.. سيركتي اإلنسانأ، الدكلأ

 السلـ زمف فأ مقدمان  يتـ أف يجب كتدريبيـ المؤىليف العامليف اختيار أف الكاض  كمف
 ف؟ك المؤىل فك العامل ىؤالء مف كللف. المسلدة النزاعات إباف بمياميـ القياـ مف تملينيـ باية كذلؾ
 .(2) كاجباتيـ؟ كما

 المؤىمين: العاممين تعريف .1

 كللف. المؤىليفاألرخاص  طبيعة األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ مف سةالساد المادة تبيف ال
إلى  المثاؿ سبيؿ على أرار مكنالك إلمارة القانكنية الطبية اللجنة بو تقدمت الذم القرار مرركع

 يملف الذيف الطبية الخدمات فأ كالمكظفيف كالمداميف األطباء مف المتطكعيف مف "مجمكعة

                                                           

 . 13قانكف الدكلأ اإلنسانأ على ال عيد الكطنأ، صعزة دمزة، اآلليات الكقا ية لتفعيؿ تطبيؽ ال (1)
(2( Maria Teresca Duthi, "Imptementation of International humanitarian law: Acivities of 

Qualified Personne in peace time", International Revue of the Red Cross, Jan-Feb. 1993. 

No. 292. P.5.  
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 اختيار كيملف. (1)ضركريان" ذلؾ يلكف دينما األدمر لل ليب الدكلية جنةكلل الدامية للدكؿ تكفيرىـ
 الدلكمييف المكظفيف بيف مفأك  اإلغاثة مجاؿ فأ العامليف بيف مف أيضان  المؤىليف العامليف ىؤالء
 اينفس الدلكمة تقـك كقد ،األرخاص ىؤالء باختيار الكطنية الجمعيات تقكـ كقد. العسلرييف كمف
 تنفيذ تسييؿ مف يتملنكا دتى كتأىيؿ إعدادإلى  بداجةدكاؿ األ جمي  فأ كىـ. اراالختي بيذا

 الكطنية الجمعيات كتلعب. فعالة ب كرة تخ  و، مجاؿ فأ لؿ اإلنسانأ، الدكلأ القانكف
 .(2)المجاؿ ىذا فأ أساسيان  دكران  األدمر كاليبلؿ األدمر لل ليب

 المؤىمين:األشخاص  واجبات .2

عدا اختيار يجرم  نرطان  دكران  يلعبكا أف ليـ كيملف. ـلالس زمف فأ المؤىليفاألرخاص  دكا 
 فأ المساىمة يملنيـ إذ. المسلدة النزاعات داالت غير فأ اإلنسانأ الدكلأ القانكف تنفيذ فأ ىامان 

 السلطات كمساعدة األكؿ، اإلضافأ البركتكلكؿ مف 83 المادة فأ علييا المن كص النرر أنرطة
 التعرؼ كفأ اإلنسانأ، الدكلأ القانكف لتنفيذ زمةبلال الكطنية التدابير اقتراح ؽطري عف الدلكمية

 باية تعديلياأك  كضعيا اإلنسانأ الدكلأ القانكف تنفيذ يقتضأ التأ الكطنية الترريعات على
 لؿ المؤىلكفاألرخاص  ىؤالء يقكـ أف الميـ كمف. اإلنسانأ الدكلأ القانكف كبيف بينيا المكاءمة

 األخرل، الدكؿ فأ اإلنسانأ الدكلأ القانكف ميداف فأ جديد ىك ما لؿ بمتابعة تخ  و اؿمج فأ
ببلغ  . بيا الدكلة فأ المخت ة السلطات كا 

 الكطنية بالتدابير األخرل، الدكؿ إعبلـ كجكبإلى  الدلكمية السلطات نظر ىؤالء كيلفت
 فأ تندرج التأ الدكلية االتفاقيات رجمةت فأ كيساعدكنيا اإلنسانأ، الدكلأ القانكف لتنفيذ المعتمدة
 يلفتكا أف كيملنيـ. القبيؿ ىذا مف كطنية قكانيف أية ترجمة كفأ اإلنسانأ الدكلأ القانكف إطار
لى األدمر، اليبلؿأك  األدمر ال ليب رارة استخداـ إساءة داالتإلى  لذلؾ نظرىا  ضركرة كا 

                                                           
(1( See Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 

of 12.8.1949: Sandoz, Y. Swinasski. C. Zimmermenn. B. eds. ICRC. Martinus Nijhoff 

Publishers. Geneva 1987. P.92 Para. 239.  

مدمد دميد العسيلأ، دكر الجمعيات الكطنية لل ليب األدمر كاليبلؿ األدمر فأ مجاؿ إعداد عامليف مؤىليف لتسييؿ ( 2)
 –، لانكف الثانأ/ يناير 35تطبيؽ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، المجلة الدكلية لل ليب األدمر، السنة السابعة، العدد 

 . 1994رباط/ فبراير 
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 يملف التأ األرياء ككض  كاألرربة األطعمة فكتخزي الدرا ؽ إطفاء معدات كتكفير المبلجن إعداد
 . المأىكلة المناطؽ عف بعيدة أمالف فأ عسلرية أىدافان  تلكف أف

 كتدريس بيعداد االلتزاـ مراران  الدكؿ مف األدمر لل ليب الدكلية اللجنة طلبت كقد
 يؼجن اتفاقيات فأاألطراؼ  الدكؿإلى  مكجية رسا ؿ فأ طلبت لما. (1)المؤىليفاألرخاص 
 كىذا االتفاقيات بمكجب بالتزاماتيا بالكفاء يتعلؽ فيما النظر قيدأك  اتخذت تدابير أية عف "معلكمات
 عف للااية متكاضعة معلكمات اللجنة تلقت كقد .االقتضاء" دسب للييماأك  ذاؾأك  البركتكلكؿ

 اآلف دتى ؽتدق لـ المؤىليفاألرخاص  فلرة أف ذلؾ كمعنى. المؤىليفاألرخاص  كتأىيؿ اختيار
 أف الرؾ أنو غير. 1977 عاـ فأ األكؿ اإلضافأ البركتكلكؿ أعد دينما منيا المرجكة الااية

 أما. الكطنية السلطات عاتؽ على تق  اإلنسانأ الدكلأ القانكف تنفيذ فأ األكلى المسؤكلية
  .(2) هاالتجا ىذا فأ الدكلة لجيكد الدعـ تكفير مجرد على دكرىـ فيقت ر فك المؤىلاألرخاص 

 

 : المطمب الثاني: دور القضاء الوطني في ردع االنتياكات الجسيمة

ميما تلف درجة المداكالت كالجيكد التأ تبذؿ مف قبؿ الدكؿ كالمنظمات اإلنسانية فأ 
تجسيد اآلليات الكقا ية على أرض الكاق ، فيف ىذه الجيكد كالمداكالت تبقى عملية نسبية ال يملف 

اـ اللامؿ ألدلاـ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، ذلؾ أف فطرة البررية مجبكلة على ليا أف تدقؽ االدتر 
كىذا ما ألدتو أغلب الررا   السماكية كخا ة منيا الرريعة اإلسبلمية  ،الخير كالرر فأ آف كادد

كالترىيب فأ اجتناب ما ىك مدـر  فأ فعؿ ما أمركا بو  فأ مخاطبة المسلميف بأسلكب الترغيب
خذ بيا كىأ التدابير الكقا ية بم طل  ؤ ا تـ تجاكز ىذه الن كص األخبلقية، كلـ يعلييـ، فيذ

القانكف الدكلأ اإلنسانأ، تأتأ المردلة الثانية كالمتمثلة فأ الجزاءات كالعقكبات، فلذلؾ جاءت 
اتفاقيات جنيؼ األربعة تنص على إلزاـ الدكؿ بيدراج ضمف ترريعاتيا جزاءات لقم  االنتيالات 

مة فأ دؽ أفراد كأعياف الخدمات الطبية. فالقضاء الجزا أ الكطنأ قد يدقؽ ما ال تدققو الجسي
                                                           

أعدتيا اللجنة عف "ادتراـ القانكف الدكلأ اإلنسانأ كالتدابير الكطنية لتنفيذ اتفاقيات جنيؼ كبركتكلكلييا الكثيقة التأ ( 1)
(، 1986اإلضافييف فأ كقت السمؿ" التأ تقدمت بيا اللجنة للمؤتمر الدكلأ الخامس كالعرريف لل ليب األدمر )جنيؼ 

إلى  ات الدكؿ األطراؼ فأ اتفاقيات جنيؼ كفأ البركتكلكليف. كقد دعا المؤتمر المذلكر دلكمC1/2.4/2انظر الكثيقة 
لى إببلغ بعضيا بعضان، بالتدابير المتخذة أك التأ قيد النظر لتنفيذ ىذه  الكفاء بالتزاماتيا بمكجب ىذه ال لكؾ الدكلية، كا 

 االتفاقيات كالبركتكلكليف. 
 .498بق، ص(  محمد يىسف عطىان، وشا القاوىن الدولي اإلوساوي، ماجع سا2)
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المدلمة الجنا ية الدكلية ألف دكرىا يعد ملمبلن فقط للكاليات القضا ية الجنا ية الكطنية، لما عبرت 
  .(1)عف ذلؾ ديباجة النظاـ األساسأ لركما

ـ كالبركتكلػكؿ اإلضػافأ األكؿ 1949بػ  لعػاـ كفأ ىػذا االتجػاه أكردت اتفاقيػات جنيػؼ األر 
قا مػػػة مػػػف المخالفػػات الجسػػػيمة ألزمػػػت الػػدكؿ بقمعيػػػا جنا يػػػان فػػأ دالػػػة انتياليػػػا ديػػػث  1977لعػػاـ 

( مػػف اتفاقيػػػة جنيػػؼ األكلػػػى علػػى "المخالفػػػات الجسػػيمة التػػػأ ترػػير إلييػػػا المػػػادة 50ن ػػت المػػػادة )
اقترفت ضد أرخاص مدمييف أك ممتللات مدمية  ىأ التأ تتضمف أدد االفعاؿ التالية إذاك السابقة 

باالتفاقيػػػة: القتػػػؿ العمػػػد، التعػػػذيب، أك المعاملػػػة البلإنسػػػانية، بمػػػا فػػػأ ذلػػػؾ التجػػػارب الخا ػػػة بعلػػػـ 
الديػػػػػاة، تعمػػػػػد إدػػػػػداث آالـ رػػػػػديدة أك األضػػػػػرار الخطيػػػػػرة بالسػػػػػبلمة البدنيػػػػػة أك بال ػػػػػدة، تػػػػػدمير 

ال تبرره الضركرات الدربية، كبطريقة غير مرركعة  الممتللات أك االستيبلء علييا على نطاؽ كاس 
( مػف االتفاقيػة 130( مػف االتفاقيػة الثانيػة كالمػادة )51كتعسفية". كىأ مادة مرػترلة تقابليػا المػادة )

 ( مػػػػػػف البركتكلػػػػػػكؿ اإلضػػػػػػافأ األكؿ 85( مػػػػػػف االتفاقيػػػػػػة الرابعػػػػػػة كالمػػػػػػادة )147الثالثػػػػػػة كالمػػػػػػادة )
 .1977لعاـ 

( 8لجنا ية الدكليػة االنتيالػات الجسػيمة التفاقيػات جنيػؼ فػأ المػادة )لما أدرجت المدلمة ا
 ( دمايػػة مػػكظفأ األمػػـ المتدػػدة الػػذيف يقكمػػكف بالمسػػاعدة اإلنسػػانية 3)أ( كأضػػافت فػػأ الفقػػرة )ب( )

أك دفظ السبلـ عمبلن بميثاؽ األمػـ المتدػدة. لمػا أضػافت الفقػرة )ج( االنتيالػات الجسػيمة فػأ دالػة 
  غيػػػر دكلػػػأ. كمػػػف أجػػػؿ قمػػػ  انتيالػػػات القػػػانكف الػػػدكلأ اإلنسػػػانأ علػػػى ال ػػػعيد كقػػػكع نػػػزاع مسػػػل

 الطبيػػػػة الػػػكطنأ، يتعػػػيف علػػػػى الػػػدكؿ إدراج تجػػػػريـ االنتيالػػػات التػػػػأ تقػػػ  فػػػػأ دػػػؽ أفػػػػراد الخػػػدمات 
مػػ  إقػػرار االخت ػػاص العػػالمأ لفا ػػدة المدػػالـ ضػػمف قضػػا يا الػػكطنأ  أثنػػاء قيػػاميـ بميػػاـ إنسػػانية

 لانػػػػػت مدػػػػػالـ عسػػػػػلرية أك مدػػػػػالـ جزا يػػػػػة مدنيػػػػػة. ذلػػػػػؾ أف إقػػػػػرار مثػػػػػؿ أكاء الجزا يػػػػػة الكطنيػػػػػة سػػػػػ
ىذا االخت اص الذم يدػث القػانكف الػدكلأ اإلنسػانأ علػى إقػراره بالنسػبة للمدػالـ الجزا يػة الكطنيػة 
 ىػػػػػػك الػػػػػػذم يتػػػػػػي  مدالمػػػػػػة مرتلبػػػػػػأ جػػػػػػرا ـ الدػػػػػػرب الدكليػػػػػػة التػػػػػػأ تقػػػػػػ  فػػػػػػأ دػػػػػػؽ أفػػػػػػراد كأعيػػػػػػاف 

  .(2)الخدمات الطبية

  
                                                           

 .155(  بىعيشة بىغفالة، ماجع سابقه ص1)

تكفيؽ بكعربة، القانكف الدكلأ اإلنسانأ كالعدالة الجنا ية، مف لتاب القانكف الدكلأ اإلنسانأ دليؿ للتطبيؽ على ال عيد  (2)
 .570، 572، ص 5445الكطنأ، تقديـ ادمد فتدأ سركر، اللجنة الدكلية لل ليب األدمر، القاىرة، 
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ؼ مبدأ االخت اص العالمأ تقليديان بأنو مبدأ قانكنأ يسم  لدكلة أك يطالبيا بيقامة كيعر 
لبيا تدعكل قضا ية جنا ية فيما يختص بجرا ـ معينة ب رؼ النظر عف ملاف الجريمة كجنسية مر 

لمبدأ القكاعد العادية لبلخت اص الجنا أ التأ تستلـز  لة  ان أك الضدية. كيأتأ ىذا اإلجراء مخالف
  .(1)قليمية أك رخ ية بالجريمة أك مرتلبيا أك الضديةإ

إال أف األسػػاس المنطقػػأ الػػذم يسػػتند إليػػو أرػػمؿ مػػف ذلػػؾ فيػػك يقػػـك علػػى مفيػػـك أف جػػرا ـ 
درجػة تسػم  بتخكيػؿ دكؿ أك دتػى إجبارىػا علػى إقامػة إلػى  معينة قد تلكف مضرة بالم ال  الدكليػة

عػػػف ملػػػاف الجريمػػػة أك جنسػػػية مرتلبيػػػا أك  دعػػػكل قضػػػا ية علػػػى مرتلػػػب الجريمػػػة، ب ػػػرؼ النظػػػر
الضدية، كيسػم  االخت ػاص العػالمأ بمدالمػة أم رػخص يلػكف قػد ارتلػب جريمػة دكليػة فػأ أم 

 دػػد إلػػى  أف تلػػكف جػػرا ـ خطػػرة :ملػػاف فػػأ العػػالـ، كيبػػرر ىػػذا االسػػتثناء بفلػػرتيف أساسػػيتيف. أكليػػا
 تمػػػس أفػػػراد كأعيػػػاف الخػػػدمات الطبيػػػة  أنيػػػا قػػػد تلدػػػؽ أضػػػراران بػػػالمجتم  الػػػدكلأ لاالنتيالػػػات التػػػأ

أثناء النزاعات المسلدة الدكلية كغير الدكلية. كثانييا، أنو ال ينباأ أف يتكفر مبلذ آمف لمػف يرتلػب 
 مثػػػػػؿ ىػػػػػذه الجػػػػػرا ـ، كعلػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أف بعػػػػػض ىػػػػػذه المسػػػػػكغات قػػػػػد تبػػػػػدك غيػػػػػر كاقعيػػػػػة، فيػػػػػأ 

 يػػةلؿ لػػؿ ملكناتػػو دكالن كمنظمػػات دك ترػػرح بكضػػكح األسػػباب التػػأ تػػدعك المجتمػػ  الػػدكلأ، مػػف خػػبل
 التػػػػػدخؿ لمقاضػػػػػاة مرتلػػػػػب مثػػػػػؿ ىػػػػػذه الجػػػػػرا ـ كمعػػػػػاقبتيـ. إف االخت ػػػػػاص الػػػػػدكلأ العػػػػػالمأ إلػػػػػى 

 لتابػػػػات إلػػػػى  أمػػػػر بػػػػال  األىميػػػػة بالنسػػػػبة للجميػػػػ . كتاريخيػػػػان، يملػػػػف إرجػػػػاع االخت ػػػػاص العػػػػالمأ
 ت بعػػػد الدػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة العلمػػػاء المرػػػيكريف األكا ػػػؿ مثػػػؿ "غركسػػػيكس" إال أف الفلػػػرة انترػػػر 

قػػػػػرار اتفاقيػػػػػات عديػػػػػدة تضػػػػػمنت بنػػػػػكدان  ػػػػػريدة   مػػػػػف خػػػػػبلؿ إنرػػػػػاء المدلمػػػػػة العسػػػػػلرية الدكليػػػػػة كا 
  1949كلانػػػػػت اتفاقيػػػػػات جنيػػػػػؼ المؤرخػػػػػة فػػػػػأ عػػػػػاـ  .(2)أك ضػػػػػمنية دػػػػػكؿ االخت ػػػػػاص العػػػػػالمأ

أ للمخالفػػات ىػػذا المكضػػكع إذ ن ػػت بعبػػارات كاضػػدة علػػى االخت ػػاص العػػالمإلػػى  األىػػـ بالنسػػبة
  .(3)الجسيمة لتلؾ االتفاقيات

                                                           

تكفيؽ لزافييو فيليب "مبادئ االخت اص العالمأ كالتلامؿ كليؼ يتكافقاف المبدآف"، مختارات مف المجلة الدكلية لل ليب  (1)
 .37، ص 5444جكاف  345، العدد 33األدمر، المجلد 

 .33لزافييو فيليب "مبادئ االخت اص العالمأ كالتلامؿ كليؼ يتكافقاف المبدآف"، المرج  السابؽ، ص  (2)
، االتفاقية الثالثة المادة 24، االتفاقية الثانية المادة 05المكاد المرترلة التفاقيات جنيؼ األربعة، االتفاقية األكلى المادة  (3)

 .104، االتفاقية الرابعة المادة 155
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كلـ تعد الجرا ـ الدكلية بمنأل عف العقاب بقبكؿ فلرة أنو يملف فأ ظػركؼ معينػة الدػد مػف 
  .(1)السيادة فأ دالة الجرا ـ الرا نة

كيجد االخت اص العالمأ أساسو فأ لؿ مف قانكف المعاىدات لاتفاقيات جنيؼ األربعة 
فأ الذم يمتد ليرمؿ لؿ انتيالات قكانيف كأعراؼ الدرب التأ ترلؿ جرا ـ كالقانكف الدكلأ العر 

درب لتلؾ المتعلقة بكسا ؿ كأساليب القتاؿ التأ لـ ت نؼ ضمف المخالفات الجسيمة. كما يقاؿ 
عف االنتيالات الخطيرة التأ ترتلب ضد أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلدة الدكلية يقاؿ 

زاعات المسلدة غير الدكلية، كمف ثـ فيف مثؿ ىذه االنتيالات تدظى بالقبكؿ الكاس  لذلؾ فأ الن
فتخض  لذلؾ لبلخت اص العالمأ مثليا مثؿ االنتيالات الخطيرة فأ المادة الثالثة المرترلة 

  .(2)كالبركتكلكؿ اإلضافأ الثانأ

بلؿ دراستنا االنتيالات التأ قد تق  ألفراد الخدمات الطبية، كمف خإلى  كللعكدة
لبلخت اص العالمأ أنو يملف رف  قضايا بالنسبة للدكؿ التأ تقر االخت اص العالمأ فأ دالة 

                                                           

كالذم  1555كالمعدؿ فأ  1555تعد بلجيلا مف بيف الدكؿ القليلة التأ أدرجت فأ قانكنيا االخت اص العالمأ كال ادر  (1)
( على أفعاؿ تعد مف قبيؿ االنتيالات الجسيمة التأ ارتلبت على األرخاص 54 – 1نص فأ مادتو األكلى )مف 

المدمييف بمقتضى اتفاقيات جنيؼ كبركتكلكالتيا اإلضافييف، لما تنص المادة السابعة منو على أف االخت اص 
ابطة الجنسية مما يسم  لممارسة مدالـ بلجيلا االخت اص القضا أ البلجيلأ غير مددكد إقليميان، لما ال يرترط ر 

القضا أ العالمأ فيما يتعلؽ بجرا ـ الدرب الدكلية كغير الدكلية التأ ترتلب فأ دؽ أفراد الخدمات الطبية، كال يسم  
لجيلأ ىأ القانكف لذلؾ بالتذرع بالد انة الرسمية لمن  تطبيؽ أدلامو، كلانت أكؿ مدالمة جرت بمكجب القانكف الب
بتيمة  5441الدعكة القضا ية التأ رفعت ضد المتيميف الركاندييف األربعة الذيف أدانتيـ ىي ة المدلفيف بلجيلية فأ عاـ 

لما أقاـ العديد مف الضدايا على ضكاء قانكف االخت اص  1550التكرط فأ عملية إبادة جماعية فأ ركاندا عاـ 
رجاؿ السياسة مف مختلؼ أنداء العالـ، بما فأ ذلؾ ر يس الكزراء  العالمأ البلجيلأ دعاكل ضد عدد مف لبار

أر ييؿ راركف. لما أدرج القضاء اإلسبانأ االخت اص العالمأ مف خبلؿ قرار المدلمة أكديانثيا ناثيكناؿ  "اإلسرا يلأ"
ستطي  ممارسة األسانية الذم نص على " أف بكس  إسبانيا أف تدقؽ الجرا ـ المرتلبة فأ ريلأ، كأف المدلمة ت

االخت اص القضا أ العالمأ فيما يتعلؽ بالجرا ـ التأ يقترفيا أجانب أ ضدىـ خارج نطاؽ إقليـ إسبانيا". يعد الدجة 
إلى  كالسند األساسأ لبلخت اص القضاء العالمأ كعلى أثر ىذا القرار اعتمد عليو الطلب الرسمأ بتسليـ بينكريو

كقد لاف بينكريو مكجكد فأ األراضأ البريطانية، كبعد النظر فأ الدعكل  1553دلكمتو كال ادر بيسبانيا فأ نكفمبر 
مف طرؼ القضاء البريطانأ، ألدت اإلجراءات القضا ية فأ الممللة المتددة على ضركرة التزاـ الدكؿ األطراؼ فأ 

ية على مرتلبأ الجريمة باتخاذ جمي  اإلجراءات مف أجؿ ممارسة الكالية القضا  1530اتفاقية ملافدة التعذيب لعاـ 
دلكمة دكلتيـ. كألدت أيضان على أم ر يس دكلة بعدـ التذرع إلى  كالمكجكديف بيقليـ الدكلة كمدالمتيـ أك تسليميـ

دلكمتو، كلقد لاف ىذه اإلجراءات القضا ية للمللة المتددة تأثير على الريلأ فأ رف  إلى  بالد انة لتفادم تسليمو
إلى  بينكريو كتجريده مف عضكيتو الدا مة بمجلس الريكخ فكر عكدتو مف بريطانيا مما أدلالد انة البرلمانية على 

 كما بعدىا. 525المبادرة باتخاذ اإلجراءات القانكنية المدلية ضده. انظر رقية عكاررية، المرج  السابؽ، ص 
 .543، 547المرج  السابؽ، ص لزافييو فيليب "مبادئ االخت اص العالمأ كالتلامؿ كليؼ يتكافقاف المبدآف"،  (2)



 (53 ) 
 

الدكؿ التأ ترف  إلى  مدالـ دكلية أكإلى  كجكد المجرميف على ترابيا بمدالمتيـ أك بتسليميـ
دعاكل ذات كجاىة ظاىرة، كاالخت اص فأ دد ذاتو دعكة مرجعة خا ة للمنظمات غير 

لدلكمية التأ تنرط فأ المجاؿ اإلنسانأ أثناء النزاعات المسلدة التأ يتعرض أفرادىا فأ غالب ا
الت فية الجسدية كاالختطاؼ مف قبؿ أطراؼ النزاع كخا ة فأ المناطؽ التأ تريد إلى  األدياف

 .(1)نزاعات مسلدة غير دكلية

اخلية لدماية أفراد كأعياف نياية ىذا المبدث المتعلؽ باآلليات الدإلى  نخلصكفأ األخير 
إلى  الخدمات الطبية اثناء النزاعات المسلدة كالتأ تعد لضمانات كقا ية كردعية فأ نفس الكقت

أف ىذه اآللية تبقى فعاليتيا مددكدة ما داـ ىناؾ تفاكت راس  بيف الدكؿ فأ مدل قناعتيا كالتزاميا 
رؼ الدكؿ فأ الت ديؽ على اتفاقيات جنيؼ بتنفيذ ىذه اآلليات بالرغـ مف الجيكد التأ بذلت مف ط

مما يتطلب بذؿ الجيكد مف طرؼ المجتم   (2) (192)إلى  دد اآلفإلى  األربعة دالتأ ك لت
الدكلأ كالمنظمات الدكلية كالمنظمات غير الدلكمية اإلنسانية إلقناع الدكؿ مف أجؿ إدراج 

فاقيات ذات ال لة، لاتفاقية األمـ االخت اص العالمأ فأ نظاميا القضا أ، كالت ديؽ على االت
المتددة لدماية مكظفييا كاألفراد المرتبطيف بيا كاالتفاقية الخا ة بدظر أك تقييد استخداـ أسلدة 
تقليدية معينة، كغيرىا مف االتفاقيات التأ أبرمت مؤخران. كال يلكف ليذا الت ديؽ أم معنى ما لـ 

 اميا القانكنأ الكطنأ كفؽ القانكف الدكلأ اإلنسانأ.مة نظءتخص مكا  دةتلتـز الدكؿ بيجراءات ال

  

                                                           

 . http://www.msf.frمكق  أطباء ببل ددكد:  (1)
 لمكق  اإلللتركنأ للجنة الدكلية لل ليب األدمر.ا (2)

http://www.msf.fr/
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 المبحث الثاني
 اآلليات الدولية لحماية أفراد وأعيان الخدمات الطبية

 د:ــتميي

 التأ العامة اآلليات بيف مف الطبية الخدمات كأعياف أفراد لدماية الدكلية اآلليات تعد
ذا، فااإلضافي ىاكبركتكلكال جنيؼ اتفاقيات علييا ن ت  فردية مس كلية مس كلة الدكؿ لانت كا 

 فيف أسميا دؿ فلما ذلؾ خبلؼ على جاءت الدكلية اآلليات فيف الكطنية، اآلليات بتنفيذ بالتزاميا
 تأتً  كلـ دكلية، مدالـأك  مرترلة لجافأك  لمنظمةأك  لدكلة سكاء دكلأ بتفكيض يلكف تنفيذىا

ن الد ر ب ياة الرأف ىذا فأ الكاردة الن كص  أم فأ لتنظر الدرية لامؿ للدكؿ ترلت ماكا 
 جية أم مف دقيـ فأ انتياؾ لؿ كردع الطبية الخدمات أفراد دماية ضماف مف تملنيا كسيلة 
 الخدمات كأعياف أفراد بدماية الخا ة الدكلية اآللياتإلى  المبدث ىذا فأ نتطرؽ كعليو لانت،
 ذات األخرل كاالتفاقيات األربعة جنيؼ اتاتفاقي بو جاءت ما كفؽ المسل ، النزاع أثناء الطبية
 لتق أ الدكلية اللجنة ثـ األكؿ( المطلب( الدامية الدكلة بو تضطل  الذم بالدكر بدءان  ال لة،
 المدلمة دكر ثـ (الثالث )المطلب األدمر لل ليب الدكلية لجنةلكا الثانأ( )المطلب الدقا ؽ
 النزاعات أثناء الطبية لخدمات كأعيانا أفراد ضد ترتلب التأ انتيالات ردع فأ الدكلية الجنا ية
 الراب (. )المطلب المسلدة

 :المطمب األول: الدولة الحامية

 :تعريف الدولة الحامية

نيا دكلة مدايدة تتكلى دماية م ال  الدكلة المتداربة فأ البلد أب الدكلة الدامية تعرؼ
تكلى رعاية م ال  الطرفيف دكلة غير طرؼ فأ النزاع ت :لذلؾ عرفت بأنيا، (1)الخ ـ

بانيا الدكلة المدايدة التأ تمثؿ بلدان مداربان فأ معامبلتو م   البعض، كيعرفيا (2)المتداربيف
، لما عرفيا د. عامر الزمالأ بأنيا )دكلة تتكلى رعاية م ال  دكلة ما كم ال  رعايا (3)خ كمو

                                                           

 .11ص ،1555، 0القكاعد االساسية التفاقيات جنيؼ كبركتكلكلييا االضافييف، اللجنة الدكلية لل ليب االدمر، ط (1)
مدمد جمعة، نظاـ قانكنأ دكلأ انسانأ، بدث منركر فأ القانكف الدكلأ االنسانأ كالعبلقات الدكلية، الم در السابؽ،  (2)

 .155ص
جاف س بلتيو ،القانكف الدكلأ االنسانأ تطكره كمباد و، بدث منركر فأ دراسات فأ القانكف الدكلأ االنسانأ، الم در  (3)

 .75السابؽ، ص
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 دكلة بانيا علكاف يكسؼ مدمد. د عرفيا لذلؾ ،(1)الدكلتيف ىاتيف بمكافقة دكلة ما لدل دكلة اخرل
 .(2)النزاع فأ طرؼ اخرل دكلة لدل م الديا دماية النزاع فأ طرؼ دكلةإلييا  تعيد مدايدة

 :الشروط الواجب توافرىا لتعيين دولة حامية

ف ال يفيػػػـ مػػف الرػػرط المػػػذلكر اف أنػػو يجػػب أاف تلػػكف الدكلػػة الداميػػػة دكلػػة مدايػػدة، غيػػػر  -1
كنأ للدكلػػة الداميػػة بالديػػاد الػػدا ـ، لمػػا ىػػك الدػػاؿ مػػثبلن بالنسػػبة لبلتدػػاد يت ػػؼ النظػػاـ القػػان

السكيسرم، بؿ يق د بذلؾ اف تلػكف الدكلػة الداميػة المدايػدة ليسػت طرفػان فػأ النػزاع المسػل  
 .(3)طرافوأدد أالقا ـ كالمراد تعيينيا لرعاية م ال  

  الدياراضييا اختيارىا لدماية مأف تتكلى الدكلة التأ ادتلت أ -2
 -ىأ: األطراؼمكافقة اطراؼ ثبلثة، لتعييف الدكلة الدامية كىذه  -3

 ف تقبؿ القياـ بيذا الدكر.أ: الدكلة المدايدة نفسيا التأ يجب  كؿالطرؼ األ

تلت  الثانأ الطرؼ راضييا كالتأ ترغب فأ اختيار الدكلة الدامية لدماية رعاياىا أ: الدكلة التأ ادي
 المكجكديف تدت االدتبلؿ.

الطػػرؼ الثالػػث: دكلػػة االدػػتبلؿ التػػأ يجػػب اف تكافػػؽ علػػى قيػػاـ الدكلػػة الداميػػة بمياميػػا كأنرػػطتيا 
 داخؿ االراضأ التأ تدتليا.

 : ميام الدولة الحامية

 فمف االنسانأ، الدكلأ القانكف قكاعد تنفيذ على الرقابة فأ ميـ بدكر الدامية الدكلة تقكـ 
 فيما المذلكر الدكر تبلكر كقد مراقبة، ليي ة الدامية لةالدك  تت رؼ مندكبيياأك  ممثلييا خبلؿ
 كالتأ الدامية، الدكلة بيا تتمت  النطاؽ كاسعة مياـ مف كالرابعة، الثالثة جنيؼ اتفاقيتا عليو ن ت
 باآلتأ: جمالياإ يملف

جؿ تسكية الخبلفػات فػأ جميػ  الدػاالت التػأ تػرل أتقكـ الدكلة الدامية بمساعييا الدميدة مف  -1
طػػراؼ أفػػأ دالػػة عػػدـ اتفػػاؽ  األخػػصالمدميػػيف، كعلػػى  األرػػخاصف ذلػػؾ فػػأ م ػػلدة أا فييػػ

                                                           

 .33، ص1557القانكف الدكلأ االنسانأ، المعيد العربأ لدقكؽ االنساف، تكنس، إلى  الزمالأ، مدخؿعامر  (1)
مدمد يكسؼ علكاف، دقكؽ االنساف، مداضرات القيت على طلبة الدراسات االكلية، للية القانكف، جامعة اليرمكؾ،  (2)

1557. 
 ، مقالة منركرة فأ  ديفة االىراـ.مدأ الديف علأ عرماكم، فلسطيف المدتلة كالدكلة الدامية (3)
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ف تقػػػدـ أدلػػػاـ اتفاقيػػػة جنيػػػؼ، كليػػػذا الاػػػرض يجػػػكز للػػػؿ دكلػػػة داميػػػة أالنػػػزاع علػػػى تطبيػػػؽ 
كمف تلقاء نفسيا، اقترادان باجتماع ممثلييا، كعلى  األطراؼدد أطراؼ النزاع بناء على دعكة أل

المسػػػؤكلة عػػػف الجردػػػى كالمرضػػػى كلػػػذلؾ افػػػراد الخػػػدمات الطبيػػػة ممثلػػػأ السػػػلطات  األخػػػص
كالدينية، عند االقتضاء على ارض مدايدة تختار بطريقػة مناسػبة، كتلتػـز اطػراؼ النػزاع بتنفيػذ 

رأت ضػركرة لػذلؾ، إذا  المقتردات التأ تقدـ ليا تدقيقػان ليػذا الاػرض، كللدكلػة الداميػة اف تقػدـ
تفكضػو اللجنػة أك  دكلػة مدايػدةإلػى  النزاع بدعكة رػخص ينتمػأاقترادان يخض  لمكافقة اطراؼ 

 .(1)الدكلية لل ليب االدمر باالرتراؾ فأ ىذا االجتماع
 المياـ: تلؾ كاىـ كالمدنييف كالمعتقليفسرل باأل االمر تعلؽ قدر لبيرة مياـ الدامية للدكلة -2

إلػى  معتقلػيف كالمػدنييفالدػرب كال أسػرلاخطار الدكلة الداجزة، فأ دالة قياـ االخيػرة بنقػؿ  -أ 
دكلػػػة ليسػػػت طرفػػػا فػػػأ اتفػػػاقيتأ جنيػػػؼ الثالثػػػة كالرابعػػػة، اخطارىػػػا بكجػػػكب اتخػػػاذ التػػػدابير 

 .(2)عادة األسرل كالمعتقليف إليياإالبلزمة لت دي  الكض ، أك 
الدػرب،  سػرلتتبادؿ م  الدكلة الداجزة، جميػ  المعلكمػات المفيػدة عػف المكقػ  الجارافػأ أل -ب 

 .(3)أ للمعتقبلتكالمكق  الجاراف
رابييا ممػا يملػف  ماأك  االتفاؽ م  الدكلة الداجزة، على الدد االق ى مف المبال  النقدية -ج 

الدكلػة التػأ يتبعكنيػا، سػرل أك اف يدتفظػكا بػو فػأ دػكزتيـ، لمػا علػييـ اخطػار األ سرللؤل
مػػ  اسػػـ مكر اليكميػػة المدػػددة ليػػـ مػػف قبػػؿ الدكلػػة الدػػاجزة كقيمػػة المبػػال  المرسػػلة ليػػـ بػػاأل

 .(4)مرسؿ المبل  كالمستفيد منو
التػػأ  الدػػرب، علػػى الطػػركد الفرديػػة كالجماعيػػة أسػػرلاقتػػراح القيػػكد التػػأ تفػػرض لم ػػلدة  -د 

المعتقلػيف فػأ دالػة تعػذر القيػاـ بػذلؾ مػف أك  سػرليتلقكنيا، م  تأميف نقػؿ تلػؾ الطػركد لؤل
 .(5)سباب تتعلؽ بالعمليات الدربيةقبؿ الدكلة المعنية أل

كالمعتقلػػػػػيف كعلػػػػػى  سػػػػػرلاألإلػػػػػى  الكثػػػػػا ؽ المكجيػػػػػةأك  االكراؽأك  يػػػػػ  المسػػػػػتنداتنقػػػػػؿ جم -ق 
 .(6)الك اياأك  رسا ؿ التكلؿ األخص

                                                           

 .( المرترلة بيف اتفاقيات جنيؼ االرب 15، 11، 11، 11المادة ) (1)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة02( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة كالمادة )15المادة ) (2)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.35( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة كالمادة )55المادة ) (3)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة.45، 45، 23لمكاد )ا (4)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.111( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة كالمادة )72، 75المادتيف ) (5)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.115( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة كالمادة )77المادة ) (6)
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 أدػػكاؿالمعتقلػػيف برػػأف سػػرل أك االطػػبلع علػػى االلتماسػػات كالرػػلاكل المقدمػػة مػػف قبػػؿ األ -ك 
 .(1)االسر كنظاـ االعتقاؿ الخاضعيف اليو

أم عجػػز أك  بػػات اسػػراىـ بػػالتعكيض عػػف اال ػػابةبطل سػػرلاخطػػار الدكلػػة التػػأ يتبعيػػا األ -ز 
 .(2)ناتج عف العمؿ فأ الدكلة الداجزة

التأديبيػػة ال ػػادرة  جراء تدريػػات كتفتػػيش عػػف سػػجؿ العقكبػػاتيالقيػػاـ كعػػف طريػػؽ ممثلييػػا بػػ -ح 
 .(3)كالمعتقليف سرلبدؽ األ

الرػػػخص المدمػػػأ، فػػػأ دالػػػة عػػػدـ اختيػػػار االخيػػػر مداميػػػا لػػػو، أك  سػػػيرتعيػػػيف مدػػػاـ لؤل -ط 
ممثلييػػا دضػػكر مدالمػػة أسػػرل الدػػرب أك األرػػخاص المدميػػيف باسػػتثناء مػػا إذا لانػػت كل

. كفػػأ ىػػذه الدالػػة االخيػػرة علػػى الدكلػػة الدػػاجزة اخطػػار الدكلػػة (4)جلسػػات المدالمػػة سػػرية
 .(5)جراءالدامية بيذا اإل

 كلتسػػييؿ ميمػػة قيػػاـ الدكلػػة الداميػػة بالميػػاـ المػػذلكرة، يجػػب اف يػػرخص لمنػػدكبييا الػػذىاب -م 
ف تبػػاح ليػػـ أمعتقلػػكف مثػػؿ امػػالف الدجػػز كالترػػايؿ، ك أسػػرل أك أم ملػػاف يكجػػد فيػػو إلػػى 

ممثلييـ مف دكف رقيب، فضبلن عف ذلػؾ البػد اف تلػكف ليػـ أك  المعتقليفسرل أك مقابلة األ
يجكز للدكلة الدػاجزة، تدديػد  الدرية المطلقة فأ اختيار االمالف التأ يرغبكف بزيارتيا، كال

 يجكز منعيا إال ألسباب تقتضييا الضػركرة العسػلرية القػاىرة، كال رات لما كالمدة ىذه الزيا
يلػػػكف ذلػػػؾ اال اجػػػراءن اسػػػتثنا يان كمؤقتػػػان، كفػػػأ لػػػؿ ىػػػذه الزيػػػارات كاالت ػػػاالت فػػػأف الدكلػػػة 
الداميػػة يجػػػب علييػػا التدقػػػؽ مػػف عػػػدـ خػػركج الدكلػػػة الدػػاجزة عػػػف ادلػػاـ القػػػانكف الػػػدكلأ 

 كالمدتجزيف المدنييف ال سرللؤلفة الدقكؽ كاالمتيازات المقررة االنسانأ، كالتألد مف اف لا
دلاـ القػانكف الػدكلأ االنسػانأ فعلييػا اف تلفػت نظػر تمتيف، كفأ دالة ثبكت أم انتياؾ أل

 .(6)ذلؾ االنتياؾ كالعمؿ على منعو كقمعوإلى  المسؤكليف فأ الدكلة الداجزة

                                                           

 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.141)( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة كالمادة 73المادة ) (1)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة.34المادة ) (2)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.155( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة كالمادة )54المادة ) (3)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.75( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة كالمادة )142المادة ) (4)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.70ة جنيؼ الثالثة كالمادة )( مف اتفاقي142المادة ) (5)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الثالثة.154المادة ) (6)
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أك  المدميػػػيف الػػػذيف اعتقلػػػكا رػػػخاصاألاالطػػػبلع عػػػف طريػػػؽ الدكلػػػة الدػػػاجزة علػػػى اسػػػماء  -ؾ 
 .(1)فرضت علييـ االقامة الجبرية كاسماء الذيف افرج عنيـ مف االعتقاؿ أك االقامة الجبرية

المسػتفيديف إلػى  االرراؼ على تكزي  رساالت االدكية كالميمات الطبية كمستلزمات العبػادة -ؿ 
االدتبلؿ على اناطة ىذه  منيا، كتكزي  رساالت االغاثة على المدمييف، كاالتفاؽ م  دكلة

 .(2)اللجنة الدكلية لل ليب االدمرإلى  دكلة مدايدة أكإلى  الميمة
 .(3)التدقؽ فأ أم كقت مف دالة امدادات االغذية كاالدكية فأ االراضأ المدتلة -ـ 
كالتػأ تػنظـ بليفيػة  (4)تقديـ مساعييا الدميدة لتسييؿ انرػاء منػاطؽ كمكاقػ  االسترػفاء كاالمػاف -3

يػػة الجردػػى كالمرضػػى كالعجػػزة كالمسػػنيف كاالطفػػاؿ دكف الخامسػػة عرػػرة كالدكامػػؿ تسػػم  بدما
. كليػػػا ايضػػػان المكافقػػػة علػػػى ايػػػكاء (5)كاميػػػات االطفػػػاؿ دكف السػػػابعة كاالعتػػػراؼ بيػػػذه المنػػػاطؽ

 .(6)االطفاؿ الذيف تيتمكا أك افترقكا عف عكا ليـ فأ بلد مدايد طكاؿ مدة النزاع

اـ التػأ تضػطل  بيػا الدكلػة الداميػة لآليػة رقابيػة لتنفيػذ القػانكف الػدكلأ كاذا لانت تلؾ ىأ اىـ الميػ 
 االنسانأ، فأنو يملننا اف نكرد برأنيا )المياـ( المبلدظات االتية:

 :التطبيق العممي لوظائف الدولة الحامية
بالرغـ مف الكظا ؼ كالمياـ المكللة للدكلة الدامية بمكجب اتفاقيات جنيؼ كالبركتكلكؿ 

الدكؿ فأ الدركب الدديثة، بؿ لـ  إلييا ، غير أف مف المبلدظ أنو نادرا ما لجأتاألكؿفأ اإلضا
 كمعرلة بنزرت بيف تكنس 1956تطبؽ سكم بعض الداالت مثلما ددث فأ درب السكيس 

كدرب  1971كالنزاع بيف اليند كبالستاف  1961بيف اليند كالبرتااؿ  "غكا"ك 1961كفرنسا 
رعت ك  ةديث رعت البرازيؿ بعض الم ال  األرجنتيني، 1982يف كبريطانيا المالكيف بيف األرجنت

كيتبيف مف خبلؿ دراسة لؿ نزاع مف ىذه النزاعات أنو دتى فأ  (7)سكيسرا بعض م ال  بريطانيا
                                                           

 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.05المادة ) (1)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.41ك 55المادتيف ) (2)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.22المادة ) (3)
ـ القانكنأ لمناطؽ االسترفاء كاالماف، راج  رسالتنا للماجستير، دماية النساء كاالطفاؿ لمزيد مف التف يؿ برأف التنظي (4)

 .14-3، ص5440اثناء النزاعات المسلدة، للية القانكف، جامعة بابؿ، 
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.10المادة ) (5)
 ( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة.50المادة ) (6)
 ذ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، مف لتاب القانكف الدكلأ اإلنسانأ دليؿ للتطبيؽ على ال عيدعامر الزمالأ، آليات تنفي (7)

 .261الكطنأ، المرج  السابؽ، ص 
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إطارىا لـ يددث أف أدل ىذا النظاـ ميمتو على الندك المرجك، كديث أف البركتكلكؿ اإلضافأ 
قد كض  بعد مكض  االختبار فأ نزاع مسل ، فمف السابؽ ألكانو أف  لـ يلف 1977األكؿ لعاـ 

عدـ األخذ  ندلـ على أدلامو اإلضافية الكاردة فأ ىذا الرأف، كقد أرج  بدث كدراسة مكضكع
 :بنظاـ الدكؿ الدامية مف طرؼ الدكؿ لؤلسباب التالية

األخر ديثما ال الخكؼ مف أف ينظر على تعييف دكلة دامية باعتباره اعترافا بالطرؼ  .1
 .يلكف معترفا بو

 بأف ثمة خبلفات فأ الرأم تتخذ رلؿ نزاعأك  عدـ الرغبة فأ اإلقرار بكجكد نزاع مسل  .2

 .المتداربة األطراؼاإلبقاء على عبلقات دبلكماسية بيف  .3

 .معدؿ سرعة األدداث فأ بعض الدركب .4

 رة كراغبة فأ عكبة العثكر على دكؿ مدايدة تدظى بقبكؿ لبل الطرفيف، كتلكف قاد .5
 .(1)العمؿ بيذه ال فة

كيملف اللجكء إليو فأ نزاع مسل  يق   للف يبقى بعد ذلؾ أف نظاـ الدكلة الدامية مكجكده 
 .مستقببلن 

 :المجنة الدولية لتقصي الحقائقالمطمب الثاني: 

نقػا ص  مف خبلؿ التجارب التأ مارستيا الدكؿ أثناء النزاعات المسلدة الدكلية ظيرت عػدة
 لكسػػػػػػػا ؿ المن ػػػػػػػكص علييػػػػػػػا فػػػػػػػأ اتفاقيػػػػػػػات جنيػػػػػػػؼ، ممػػػػػػػا أدل بالقػػػػػػػا ميف علػػػػػػػى المػػػػػػػؤتمرفػػػػػػػأ ا

 علػى كتمػت المكافقػة بضػركرة إنرػاء ىي ػة جديػدة لتق ػأ الدقػا ؽ،  (1977 -1974)الدبلكماسػأ
 (2)الدقػا ؽ االكؿ الخا ػة بلجنػة تق ػأ مف البركتكلػكؿ االضػافأ (90)ف يات أدلاـ المادة  ذلؾ

نات الملفكلػػة لضػػدايا النزاعػػات المسػػلدة، كأنرػػ ت اللجنػػة رسػػميا فػػأ عػػاـ كذلػػؾ بايػػة تػػاميف الضػػما
كىأ ىي ة دا مة غايتيا الر يسة التدقيؽ فأ لؿ كاقعة تمثػؿ مخالفػة جسػيمة ألدلػاـ القػانكف  1991

اإلنسػانأ  القػانكف الػدكلأ تطبيؽإلى  اللجنة آلية ميمة تيد ؼ مدالدكلأ اإلنسانأ، كبيذه ال فة تعت
 (أكالن ) التعرؼ على ترػليؿ اللجنػة األمر الذم يتطلب منا. (3)لامو فأ زمف النزاع المسل كالتقيد بأد

                                                           

 .525، 526إيؼ ساندك، المرج  السابؽ، ص  (1)
 .262مرج  سابؽ. ص  عامر الزمالأ، آليات تنفيذ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، (2)
 . www.icrc/org/web/ara/siteara0 يب األدمرمكق  اللجنة الدكلية لل ل (3)

http://www.icrc/org/web/ara/siteara0
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ب فة عامػة، كالدػد مػف االنتيالػات التػأ يتعػرض  ثـ دكرىا فأ تنفيذ قكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأ
 (.ثانيان ) بمياميـ ليا أفراد كأعياف الخدمات الطبية أثناء القياـ

 : صي الحقائقتشكيل لجنة تقأواًل: 

 تضـ على ترليلة اللجنة الدكلية لتق أ الدقا ؽ كالتأ (90) تنص الفقرة األكلى مف المادة
الرخ ية، كال يمثلكف الدكؿ التأ يدملكف  اللجنة ب فتيـ خمسة عرر عضكا كيعمؿ أ عضاء

مف الخلؽ  ىؤالء األفراد أف يلكنكا على درجة عالية لما أكردت الفقرة األكلى يتعيف على ،جنسيتيا
 كينتخب ممثلك سنكات، خمس لؿ عضاءاأل انتخاب يجرمك  ،الدميد كمريكد ليـ بعدـ التديز

 ترر األرخاص  مف قا مة بيف مف باالقتراع السرم السامية المتعاقدة أعضاء اللجنةاألطراؼ 
 كعلى الدكؿ أف تعمؿ على لفالة التمثيؿ ،(1)رخ ان  السامية المتعاقدة األطراؼفييا مف لؿ 

طراؼ أل كيملف. (2)نفس المادة مف (د( )1) داخؿ اللجنة طبقا لما جاء فأ الفقرة الجارافأ المقسط
 غرفة التدقيؽ التأ تتكلى جمي  التدقيقات، كفأ دالة عدـ النزاع أف تتفؽ فيما بينيا لترليؿ

لنزاع رج أطراؼ اامف خ خمسة يتـ تعيينيـ مف سبعة ارخاص االتفاؽ فتتلكف اللجنةإلى  التك ؿ
 ، أما العضكافاألطراؼ م  بالتراكر العادؿ الجارافأ التمثيؿ مبدأ اساس اللجنة على ر يس يعيينيـ

اطراؼ النزاع كال يلكناف مف رعاياىما، كفأ دالة عدـ االتفاؽ على  ينيما مف قبؿياآلخراف فيتـ تع
 ييف مف اللجنةإضاف عضكيف طراؼ النزاع يقكـ الر يس على الفكر بتعيفأ مف العضكييف تعيف

 .(3)عضكية غرفة التدقيؽ الستلماؿ

 :دور لجنة تقصي الحقائق في تنفيذ القواعد الخاصة بحماية أفراد الخدمات الطبيةثانيًا: 

اللجنة الدكلية لتق أ الدقا ؽ فأ لؿ كاقعة يزعـ أنيا تمثؿ مخالفة جسيمة ألدلاـ  تختص
ختص لذلؾ بالعمؿ على ادتراـ أدلاـ ىذه اتفاقيات جنيؼ كالبركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ، لما ت

االتفاقيات كالبركتكلكؿ مف خبلؿ مساعييا الدميدة كبالرغـ مف أف البركتكلكؿ الثانأ ي مت عف 
ىذا المكضكع فقد قررت اللجنة فأ ألثر مف مناسبة أف لدييا  بلديا ت تلقأ طلبات للتدقيؽ 

                                                           

 مف البركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ (90)مف المادة ( )ب( 1) الفقرة (1)
 181،180فريتس لالسيفف، كليزابيث تسالفد، المرج  السابؽ، ص  (2)
، ص 2007ة على تطبيؽ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، دار الجامعة الجديدة، القاىرة، إبراىيـ أدمد خليفة، الرقابة الدكلي (3)

108 ،109. 
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فأ أكضاع النزاعات المسلدة غير  كلبذؿ مساعييا الدميدة فيما يزعـ كقكعو مف انتيالات
غير أف اللجنة ال يملف ليا أف تمارس مياميا إال بقبكؿ أطراؼ النزاع فبل يملف ليا أف  ،(1)الدكلية

مف  90)) مف المادة )ب(2) ( تقدـ على أم تدقيؽ إال بعد مكافقة أطراؼ النزاع، طبقا للفقرة
أمانة إلى  وبعالي إلييا عبلنات القبكؿ المرارتسلـ إ: "البركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ، التأ تنص على

. "السامية المتعاقدة األطراؼإلى  اإليداع ليذا الملدؽ البركتكلكؿ التأ تتكلى إرساؿ  كر منيا
مف اتفاقيات جنيؼ األرب  المتعلقة  (149، 132، 53، 52) كمف الجدير بالذلر أف أدلاـ المكاد

غرفة التدقيؽ  بانتياؾ أدلاـ ىذه االتفاقيات، لما يجكز بالتدقيؽ الدكلأ تظؿ سارية على لؿ دعكة
أف تطلب مف أطراؼ النزاع مساعدتيا فأ البدث عف األدلة، لما يجكز ليا أف تبدث عف األدلة 
مف تلقاء نفسيا، لما يجكز ليا أيضا أف تقكـ بعمليا على أرض الكاق ، كألطراؼ النزاع دؽ 

نتا ج  تقريراللجنة عرض  مي  األدلة، لما يفرض علىالتعليؽ كفأ نفس الكقت االعتراض على ج
أطراؼ النزاع م  التك يات التأ تراىا مناسبة، كال يجكز للجنة أف  إلييا التدقيؽ التأ تك لت

 .(2)النتا ج التأ تك لت إلييا إال بمكافقة جمي  أطراؼ النزاع تنرر علنان 

ه اللجنة فأ البركتكلكؿ أنو بالرغـ مف النص على إنراء ىذإلى  كفأ األخير نخلص
نرا يا ب فة رسمية فأ عاـ  1977إلضافأ األكؿ لعاـ ا اآلف لـ تقـ بأم كدتى ، إال أنيا 1991كا 

عمؿ يذلر فأ مجاؿ اخت ا يا، بالرغـ مف ازدياد عدد الدكؿ التأ كافقت على تدليـ اللجنة 
فأ دة يملف د رىا عكامؿ عإلى  قرابة ستيف دكلة، كيملف إرجاع سبب عدـ نراطياإلى  لي ؿ
 :اآلتأ

أك  أف اللجنة تكاجو منافسة مف ىي ا ت أخرل سكاء منيا العاملة فأ مجاؿ دقكؽ اإلنساف -1
اللجاف المخت ة التأ ترلليا األمـ المتددة بيف الديف كاآلخر، مثؿ ما قاـ بو األميف العاـ 

ف االنتيالات ترليؿ لجنة خبراء لجم  كتمديص األدلة برأب 1992لؤلمـ المتددة فأ عاـ 
الخطيرة للقانكف الدكلأ اإلنسانأ، كما تعرض لو أفراد كأعياف الخدمات الطبية فأ إقليـ 
يكغسبلفيا السابقة، كلاف مف بيف أعضاء ىذه اللجنة عضكاف مف أعضاء اللجنة الدكلية 
لتق أ الدقا ؽ، بالرغـ مف ت ري  اللجنة فأ ألثر مف مناسبة باستعدادىا بالقياـ بأنرطة 

 .(3)ت ؿ باألمـ المتددةت
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كلذلؾ لجنة تق أ الدقا ؽ التأ تـ إنراؤىا مؤخرا مف قبؿ مجلس دقكؽ اإلنساف التاب  لؤلمـ 
مؤخرا فأ قطاع غزة فأ دؽ "اإلسرا يلأ" المتددة للتدقيؽ فأ االنتيالات التأ قاـ بيا الجيش 

 .(1)المدنييف كأفراد الخدمات الطبية بر اسة القاضأ غكلدستف
المنظمات أك  عمؿ اللجنة على الدكؿ فقط فعضكيتيا ليست مفتكدة أماـ األفراد اقت ار -2

غير الدلكمية كىذه لليا أرخاص اعتبارية تيتـ بانتياؾ قكاعد القانكف أك  الدكلية الدلكمية
 .الدكلأ اإلنسانأ

لذلؾ  األطراؼفقط التأ تقبؿ اخت ا يا م  دؽ  األطراؼددكد  بلدية اللجنة الدكلية بيف  -3
 .قبكؿ التدقيؽ، األمر الذم يدد لثيرا مف فعاليتياأك  أ رفضف
 اقت ار  بلدية اللجنة الدكلية اإلنسانية فأ الكقا   المتعلقة باالنتيالات الجسيمة كفؽ الفقرة -4

 .(2)كىذا يعنأ استثناء االنتيالات العادية مف التدقيؽ( ج( )2)

ضافأ اإل األرب  كالبركتكلكؿ الن كص الكاردة فأ لؿ مف اتفاقيات جنيؼإلى  كللعكدة
األكؿ نجد أنيا لـ تق ر ميمة التدقيؽ كالدماية على الدكؿ الدامية كاللجنة الدكلية اإلنسانية 
لتق أ الدقا ؽ، فقد فتدت المجاؿ لبدا ؿ أخرل قد تلكف ألثر فعالية مف بينيا اللجنة الدكلية 

لخا ة بدماية أفراد الخدمات الطبية أثناء لل ليب األدمر كلمعرفة دكرىا لآلية فأ تنفيذ القكاعد ا
 .الأتالنزاعات المسلدة نتطرؽ لدراستيا فأ المطلب ال

 :المطمب الثالث: المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي
أف اآلليات الدكلية لتنفيذ قكاعد الدماية ألفراد كأعياف الخدمات الطبية مثؿ إلى  بالنظر

لـ يتـ إعماليا أك  أ الدقا ؽ ال تعمؿ إال على ندك جز أ للاايةنظاـ الدكلة الدامية، كلجنة تق 
ربما ال تعمؿ على اإلطبلؽ، فيف اللجنة الدكلية لل ليب األدمر ليا دكر را د فما قدمتو أك  بعد

غاثة ضدايا النزاعات المسلدة الدكلية  كتقدمو منذ نرأتيا دتى اآلف مف أعماؿ كأنرطة لدماية كا 
إذا  بذلو لذلؾ مف عمؿ مف أجؿ ادتراـ أدلاـ القانكف الدكلأ اإلنسانأ كال نبال كغير الدكلية، كما ت

 قلنا أف كجكد العمؿ اإلنسانأ كعملية تقنينو ارتبط بكجكد اللجنة الدكلية لل ليب األدمر.
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  :تعريف بالمجنة الدولية لمصميب األحمر

ال عيد العالمأ على كىأ تعمؿ على  1863أنر ت اللجنة الدكلية لل ليب األدمر عاـ 
تقديـ المساعدة اإلنسانية. كبك فيا منظمة مستقلة كمدايدة، فيف التفكيض الممنكح للجنة الدكلية 

 .1949ينب  أساسان مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ 

 80ألؼ مكظؼ فأ  12كيعمؿ باللجنة الدكلية التأ يق  مقرىا فأ جنيؼ بسكيسرا ندك 
 بلدان.

ة لعمؿ ىنرم دكناف، السكيسرم الجنسية، أثناء معرلة سكلفرينك تأسست اللجنة الدكلية نتيج
(، التأ تيرؾ خبلليا آالؼ الجنكد الفرنسييف كالنمساكييف كاإليطالييف الجردى دكف رعاية 1859)

اعتماد اتفاقية جنيؼ األكلى إلى  (1862طبية مبل مة. كأفضى لتاب دكناف ػ تذلار سكلفرينك )
إنراء إلى  ماية الجنكد الجردى كأفراد الخدمات الطبية، لما أفضى( التأ كضعت قكاعد لد1864)

 .(1)جمعيات اإلغاثة فأ جمي  البلداف

كمنذ تأسيسيا، لعبت اللجنة الدكلية دكران إنسانيان فأ أغلب النػزاعات التأ نربت عبر أنداء 
الدرب مف أجؿ  العالـ. كقد عملت باستمرار على إقناع الدكؿ بتكسي  الدماية القانكنية لضدايا

 الدد مف المعاناة.

كترلتؿ اللجنة الدكلية كالجمعيات الكطنية كاتدادىا الدكلأ الدرلة الدكلية لل ليب األدمر 
 كاليبلؿ األدمر. كفأ داالت النػزاع المسل ، تنسؽ اللجنة الدكلية استجابة ررلا يا داخؿ الدرلة.

. كينبثؽ ىذا التفكيض مف اتفاقيات جنيؼ لعاـ كللجنة الدكلية تفكيض دكلأ دا ـ يستند إليو عمليا
 .(2)ػ التأ كافقت علييا جمي  دكؿ العالـ ػ كمف النظاـ األساسأ للدرلة 1949

بيد أف اللجنة الدكلية تظؿ منظمة خا ة يدلميا القانكف السكيسرم كىأ مستقلة تمامان فأ 
عضكان يتـ اختيارىـ بالتفاضؿ،  25يا مف إدارتيا كفأ القرارات المتعلقة بعملياتيا. كتتلٌكف اللجنة ذات

جميعيـ مف السكيسرييف. كيدتـر عمؿ اللجنة الدكلية المبادئ األساسية للدرلة، كال سيما مبادئ 
 الدياد كعدـ التديز كاالستقبلؿ.
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مكظؼ متخ ص كمندكب فأ مياـ ميدانية للجنة  1400كىناؾ داليان ما يربك على 
ألؼ مكظؼ مدلأ، يدعميـ كينسؽ  11جكار ندك إلى  يعملكف الدكلية عبر أنداء العالـ. كىـ

مكظؼ فأ مقر اللجنة الدكلية فأ جنيؼ. كيملف لمندكبأ اللجنة الدكلية  800عمليـ قرابة 
 األجانب أف يلكنكا مف مختلؼ جنسيات العالـ؛ كتعد اللجنة الدكلية رب عمؿ يلفؿ فر ان متلاف ة.

تنكعة تدعـ عمؿ الجمعيات الكطنية، لما تمن  كتدير اللجنة الدكلية  ناديؽ خا ة م
مف أجؿ تكفير المساعدة العملية فأ أك  جكا ز عدة لمكظفأ ال ليب األدمر، إما تقديران لخدماتيـ

 .(1)داالت الردة

 :الطبيةأفراد الخدمات عيان أدور المجنة الدولية لمصميب األحمر في تنفيذ قواعد حماية 

فأ اتفاقيات  األطراؼاألدمر مياـ متعددة مف قبؿ الدكؿ أكللت للجنة الدكلية لل ليب 
جنيؼ، كفقا لما جاء فأ المادة الخامسة مف النظاـ األساسأ للدرلة الدكلية لل ليب األدمر 

 إلييا بالمياـ المكللة االطبلع"كاليبلؿ األدمر على أف دكر اللجنة الدكلية لل ليب األدمر ىك 
التطبيؽ الدقيؽ للقانكف الدكلأ اإلنسانأ المنطبؽ فأ  بمكجب اتفاقيات جنيؼ، كالعمؿ على

( 5-2المادة" )النزاعات المسلدة الدكلية، كتلقأ أية رلاكل برأف االنتيالات المزعكمة لذلؾ القانكف
كنقت ر فأ دراستنا على دكر اللجنة الدكلية لل ليب األدمر ب فة خا ة على تذلير  ،(2)(ج)

( كتلقأ ان )ثاني ( كتقديـ المساعأ الدميدةقانكف الدكلأ اإلنسانأ )أكالن بالقكاعد األساسية بال األطراؼ
 ( كالمساىمة فأ عقد المؤتمرات الدكلية لتطكير كتأليد القانكف الدكلأ اإلنسانأالرلاكل )ثالثان 

 .()رابعان 

 : تذكير األطراف بقواعد القانون الدولي اإلنساني :أوال

 األطراؼلجنة الدكلية لل ليب األدمر، بتذلير يعد التذلير خطكة أكلى تقدـ علييا ال
تيدؼ  بالقكاعد األساسية التأ يراعى تطبيقيا أثناء النزاعات المسلدة الدكلية كغير الدكلية، كالتأ

كغير المقاتليف الذيف  أفراد الخدمات الطبيةدماية ضدايا النزاعات المسلدة مف مدنييف ك إلى  أساسا
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للتذلير، فيف اللجنة  األطراؼكفأ دالة عدـ استجابة  ،(1)العجزأك  تكقفكا عف القتاؿ بسبب المرض
نتيالات، كيتمثؿ دكر اللجنة االالدكلية لل ليب األدمر تنتقؿ للمردلة الثانية كىأ التدخؿ للدد مف 

الدكلية لل ليب األدمر باالدتجاج مباررة لدل السلطات المس كلة على التجاكزات التأ 
يـ على لؿ الت رفات المخالفة للقانكف الدكلأ اإلنسانأ، م  تقديـ يبلدظكنيا، كلفت انتباى

االقترادات اللفيلة لدماية الف ات التأ رمليا القانكف الدكلأ اإلنسانأ بالدماية، كمف فأ دلميـ 
تقارير إلى  مف مبلدظات رفكية األطراؼمف أفراد الخدمات الطبية كتختلؼ درجة االدتجاج لدل 

 األطراؼالسلطات المعنية تبيف خركقات إلى  نة الدكلية لل ليب األدمرمف لة مف ر يس اللج
للقانكف الدكلأ اإلنسانأ م  التذلير بما يجب إتباعو لتفادم الكقكع فأ االنتيالات، كتدرر ىذه 

 األدمر لل ليب الدكلية اللجنة كتنتيج الميداف،التقارير بناء على ريكد عياف كدقا ؽ تجم  فأ 
 دامت ما الميمة، بيذه ليا للسماحاألطراؼ  أماـ التزاميا كفؽ لسريةا هىذ عمليا فأ

 .(2)اإلنسانأ الدكلأ القانكف بقكاعد التزاميا فأ الجيد تبذؿاألطراؼ 

 أطراؼ لترجي  بو تقـك الذم العمؿإلى  األدمر لل ليب الدكلية اللجنة تنظر لما
 العمؿ" كظيفة مف جزء أنو لىع اإلنسانأ الدكلأ للقانكف االمتثاؿ على المسل  النزاع

 .بيا تقـك التأ "المبارر

 كب فة الدكلأ، المجتم  بتنبيو. "المراقب" دكر الدكلية اللجنة تلعب أف يجب لما
 ليس بأنو السبلـ، ك ن  دفظ فأ دكره منطلؽ مف المتددة لؤلمـ التاب  األمف مجلس خا ة
 التأ الظركؼ فأ اإلطبلؽ على ءرأ أم عمؿ تستطي  ال أنياأك  بو لتقـك اللثير أماميا
 فكاجب. بمياميـ القياـ مف منعيـأك  لاستيدافيـ الطبية الخدمات أفراد دماية فييا تنتيؾ
طبلع المتددة لؤلمـ العامة الجمعية فأ ان مراقب ان عضك  للكنيا بذلؾ تقـك أف اللجنة  ر يس كا 
 .(3)المسلدة النزاعات أثناء تق  التأ االنتيالات عف األمف مجلس
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 المبلذ يعد فينو ال مت عف كالخركج باالنتيالات التنديد آلثار نتا ج مف يلف كميما

 مردلة التعفف، خا ةإلى  الكديد للجنة الدكلية لل ليب األدمر عندما ت ؿ كضعية النزاع
العدا ية مما  فقدت السلطة القا مة مبررات كجكدىا فأ عدـ التدلـ فأ إدارة العملياتإذا 

لجنة الدكلية لل ليب األدمر فأ ىذه الدالة القياـ بيذا الدكر للفت انتباه على ال يتطلب
 .(1)م لدماية ضدايا النزاعات المسلدةالتخاذ ما ىك ضركر  المجتم  الدكلأ

 :المساعي الحميدة :ثانياً 

بأف  المتعاقدة فأ اتفاقيات جنيؼ األربعة فأ دالة عدـ كجكد دكلة دامية، األطراؼأكللت 
المكاد  ة الدكلية لل ليب األدمر ليي ة مدايدة بديؿ للدكلة الدامية بمساعييا الدميدة فأتقكـ اللجن

أف تتفؽ فأ أم ؤلطراؼ لكالتأ تنص على: " (10/10/10/11المرترلة التفاقيات جنيؼ األرب  )
ىي ة تتكفر فييا لؿ ضمانات الديدة كاللفاءة بالمياـ التأ تلقييا ىذه إلى  كقت على أف تعيد

ذا لـ ينتف  الجردى كالمرضى كالارقى كأفراد الخدمات الطبية اال تفاقية على عاتؽ الدكؿ الدامية. كا 
ىي ة معينة كفقا للفقرة األكلى أعبله، أك  تكقؼ انتفاعيـ ألم سبب لاف بجيكد داميةأك  كالدينية

ا ؼ التأ ىي ة مف ىذا القبيؿ أف تضطل  بالكظإلى  أك دكلةإلى  فعلى الدكؿ الداجزة أف تطلب
تنيطيا ىذه االتفاقية بالدكؿ الدامية التأ تعينيا أطراؼ النزاع. فيذا لـ يملف تكفير الدماية على 

  ىي ة إنسانية، لاللجنة الدكلية لل ليب األدمر،إلى  ف تطلبأىذا الندك، فعلى الدكؿ الداجزة 
 تقبؿ رىنا بأدلاـأك  تفاقية،االضطبلع بالمياـ اإلنسانية التأ تؤدييا الدكؿ الدامية بمقتضى ىذه اال

فمف خبلؿ ىذه األدلاـ تقكـ اللجنة الدكلية لل ليب  ."....الذم تقدمو مثؿ ىذه اليي ة ،ىذه المادة
المتنازعة كاقتراح دلكؿ، لكنيا  األطراؼاألدمر بدكر الكسيط المدايد لتقريب كجيات النظر بيف 

كىناؾ أمثلة عديدة يملف االسترياد بيا مثؿ ، األطراؼاليي ة الكديدة التأ أ بدت مدؿ ثقة بيف 
دكرىا فأ يكغسبلفيا بالجم  بيف مفكضأ الدلكمات الفيدرالية كاللركاتية كال ربية كلذلؾ الجيش 
الفدرالأ فأ جنيؼ مف أجؿ العمؿ على تأليد تطبيؽ المبادئ اإلنسانية كالتفاكض دكؿ المسا ؿ 

كالكددات ) الخدمات اإلنسانية المسترفيات ، كتدييد أعيافسرلاإلنسانية ليطبلؽ سراح األ
  .(2)(الطبية
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 .المرج  السابؽ "إيؼ ساندكز (2)
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 :تمقي الشكاوى :ثالثاً 

 تعتبر عملية تلقأ الرلاكل مف بيف المياـ التأ تضطل  بيا اللجنة الدكلية لل ليب األدمر

كفقا للفقرة )ج( مف المادة الخامسة مف النظاـ األساسأ كالنظاـ الداخلأ للدرلة الدكلية لل ليب 
بمكجب اتفاقيات  إلييا االضطبلع بالمياـ المكللة " :اليبلؿ األدمر كالتأ تنص علىاألدمر ك 

جنيؼ، كالعمؿ مف أجؿ التطبيؽ األميف للقانكف الدكلأ اإلنسانأ الكاجب التطبيؽ فأ النزاعات 
  .(1) "المسلدة، كأخذ العلـ بأم رلاكل مبنية على مزاعـ بانتيالات ىذا القانكف

  ليب األدمر تتلقى الرلاكل الخا ة بانتيالات القانكف الدكلأ اإلنسانأفاللجنة الدكلية لل
 دلكمية غيرأك  منظمات دلكميةأك  مف طرؼ ثالث سكاء لانت دكؿأك  سكاء مف أطراؼ النزاع

إلى  دكاؿاأل اليبلؿ األدمر كتنقسـ الرلاكل فأ غالبأك  جمعيات كطنية لل ليب األدمرأك 
 (2) :ف تيف

لكف للجنة الدكلية فييا دكر مبارر كيتعلؽ األمر، بعدـ تطبيؽ أطراؼ ي :الفئة األولى
بعض أدلاـ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، أثناء العمليات العدا ية، المتعلقة أك  أددىما أدلاـأك  النزاع

بدماية الف ات المرمكلة بالدماية فعندما يتعرض أفراد الخدمات الطبية مثبل للمضايقات كعدـ 
بأداء مياميـ يعد مف االنتيالات فأ دؽ ضدايا النزاعات المسلدة، ففأ ىذه الدالة السماح ليـ 

فأ دالة انتياؾ أك  يلكف بمقدكر اللجنة الدكلية لل ليب األدمر أف تتدخؿ لكقؼ ىذا االنتياؾ،
الدرب فمف دؽ اللجنة الدكلية لل ليب األدمر زيارة  أسرلأدد أطراؼ النزاع القكاعد الخا ة ب

قناع المس كل سرلاأل ف لت دي  أخطا يـ، كبالرغـ مف ك كالتألد مف مدل  دة تلؾ الرلاكل، كا 
أىمية ىذا التدخؿ الذم تقكـ بو اللجنة الدكلية لل ليب األدمر مف أجؿ الدد مف التجاكزات فأ 
 ان دؽ أفراد كأعياف الخدمات اإلنسانية كلؿ الف ات المرمكلة بالدماية، إال أف تدخليا يبقى مرتبط

أساسا  ان كافقة الطرؼ الذم قاـ باالنتياؾ، فدؽ دخكؿ اللجنة الدكلية لل ليب األدمر مرتبطبم
كقد تدـر اللجنة الدكلية لل ليب األدمر مف أداء مياميا بدعكل  ،(3)بمكافقة أطراؼ النزاع المعنية

                                                           

 .المرج  السابؽ "إيؼ ساندكز (1)
 .المرج  السابؽ "إيؼ ساندكز (2)
تمن  أطراؼ النزاع لافة التسييبلت المملنة مف  "مف البركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ على 81األكلى مف المادة  تنص الفقرة (3)

جانبيا للجنة الدكلية لل ليب األدمر لتملينيا مف أداء المياـ اإلنسانية المسندة إلييا بمكجب االتفاقيات كىذا الملدؽ 
يجكز للجنة الدكلية لل ليب األدمر القياـ بأم نراط إنسانأ آخر  بق د تأميف الدماية كالعكف لضدايا النزاعات، لما

 ."ل ال  ىؤالء الضدايا رريطة مكافقة أطراؼ النزاع المعنية
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عات بدكاعأ سياسية أخرل مما يؤثر برلؿ سلبيا على دماية ضدايا النزاأك  الضركرة العسلرية
 .(1)المسلدة

مف الرلاكم التأ يدؽ للجنة الدكلية لل ليب األدمر تنفيذىا فيأ تتمثؿ  :أما الفئة الثانية
 الرلاكل الناتجة عف االنتيالات الجسيمة التأ نص علييا القانكف الدكلأ اإلنسانأ فأ اتفاقيات فأ

كالتأ ( 147، 130، 85 ،51، 50)فأ المكاد،  1977 جنيؼ األرب  كالبركتكلكؿ اإلضافأ األكؿ
دكرا غير  المتنازعة كتلعب اللجنة الدكلية لل ليب األدمر فأ ىذا الرأف األطراؼترتلب مف 

الدكلية أف تنبو  كفأ ىذه الدالة يجب على اللجنة ،(2)ان مبارر  مباررا ألنيا ال تستطي  أف تتخذ إجراءن 
لؤلمـ المتددة مف منطلؽ دكره  المجتم  الدكلأ لكض  دد لبلنتيالات كخا ة مجلس األمف التاب 

 .(3)فأ دفظ ك ن  السبلـ

 :المساىمة في تطوير قواعد القانون الدولي اإلنساني :رابعاً 

 تساىـ اللجنة الدكلية لل ليب األدمر فأ تطكير قكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأ كىك دكر
اتفاقيات  بمكجب إلييا مخكؿ ليا بمكجب تفكيض المجتم  الدكلأ ليا باالضطبلع بالمياـ المكللة

( (2 للفقرة جنيؼ كالنظاـ األساسأ كالداخلأ للدرلة الدكلية لل ليب األدمر كاليبلؿ األدمر طبقا
اإلنسانأ الكاجب  العمؿ على فيـ كنرر القانكف الدكؿى: "علمف المادة الخامسة التأ تنص  )ز(

عداد أم تطكير لو  .(4)" التطبيؽ فأ النزاعات المسلدة كا 

المساىمة يتمثؿ فأ ر دىا لقكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأ، فأ لؿ مردلة مف فدكر 
مرادلو، نظرا للتطكر التلنكلكجأ الذم يريده العالـ مما يزيد فأ تطكير األسلدة، األمر الذم 
يتطلب مراجعة قكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأ ب فة مستمرة كدا مة، كليذا الارض تقكـ اللجنة 

داد المؤتمرات الدبلكماسية مف أجؿ اعتماد ن كص جديدة تتمارى كالكض  القا ـ، للدد الدكلية بيع
كتكجد فأ الكقت الراىف أسباب منطقية لتبرير مزيد مف  ،(5)مف انتيالات القانكف الدكلأ اإلنسانأ

نرطة التعديؿ للقانكف الدكلأ اإلنسانأ، كيجب القكؿ بأف اللجنة الدكلية تعتبر، بفضؿ أأك  المراجعة

                                                           

أنظر مكق  اللجنة الدكلية لل ليب  "اللجنة الدكلية لل ليب األدمر ب فتيا دارسا للقانكف الدكلأ اإلنسانأ "إيؼ ساندكز (1)
 . www.icrc.orgfاألدمر 

 .المرج  السابؽ ،إيؼ ساندكز (2)
 .المرج  السابؽ ،إيؼ ساندكز (3)
 .المرج  السابؽ ،إيؼ ساندكز (4)
 ؽ.المرج  الساب ،إيؼ ساندكز (5)

http://www.icrc.orgf/
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أ كض  مناسب ب كرة خا ة للقياـ بمثؿ ىذه يف -عملياتيا فأ لافة أكضاع النزاع المسل  تقريبنا
لتكضي  أك  ف أنو ما زالت ىناؾ مسادة لتطكيرمف المسلـ بو أف التطبيؽ العملأ بيٌ  .-الدكر

بية التابعيف أفراد الخدمات الطبالقانكف الدكلأ اإلنسانأ. كبداية، فيف القكاعد الدالية المتعلقة 
الدفاع المدنأ  للجمعيات الكطنية لل ليب األدمر كاليبلؿ األدمر كالكض  القانكنأ ألفراد

  .(1)العسلرييف الدا ميف تستدؽ بعض التدقيؽ

ىذا الدكر الذم تلعبو اللجنة الدكلية لل ليب األدمر يعد آلية فعالة لدماية المدنييف كمف 
سكاء مف ديث الجيكد التأ تبذليا فأ بداية النزاع المسل  فأ  أفراد الخدمات الطبيةفأ دلميـ مف 

مف خبلؿ دكرىا فأ المساعأ أك  ،أفراد الخدمات الطبيةبالقكاعد التأ تخص دماية  األطراؼتذلير 
اختطافيـ أثناء النزاع المسل ، كفأ نفس الكقت تقـك أك  الدميدة التأ تقكـ بيا فأ دالة أسرىـ

أفراد الخدمات ت التأ تظير مف خبلؿ تنفيذ القكاعد الخا ة بدماية بر د لؿ الفجكات كالثارا
  .(2)إلعادة تطكيرىا كفؽ ما يتطلبو كضعيـ فأ ممارسة مياميـ أثناء النزاعات المسلدة الطبية

المحكمة الجنائية الدولية ودورىا في حماية أفراد وأعيان الخدمات المطمب الرابع: 
 :اإلنسانية

 مف أجؿ إنراء مدالـ مضنيةن  ان فأ بداية القرف التاس  عرر جيكدبذؿ المجتم  الدكلأ 
 جنا ية دكلية، كلانت المداكلة األكلى إلنراء قضاء دكلأ جنا أ تلؾ التأ كردت فأ معاىدة

ألمانيا  الثانأ إمبراطكر "غليـك"كلية اإلمبراطكر ؤ كالتأ قررت مس (227)فأ المادة  1919فرسام 
لى عف الجرا ـ التأ ارتلبت أثناء ىذه الدرب، كقررت إنراء مدلمة دكلية أثناء الدرب العالمية األك 

لمدالمة اإلمبراطكر، إال أف ىذه المداكلة فرلت بعد رفض ىكلندا تسليـ اإلمبراطكر بدجة أف 
اإلمبراطكر لـ يرتلب أم فعؿ يعاقب عليو القانكف اليكلندم. كجاءت المداكلة الثانية عقب مداكلة 

عقد اتفاقيتيف تتعلقاف إلى  دعت الدلكمة الفرنسية 1934سبلفيا فأ فرنسا اغتياؿ ملؾ يكغ
تتعلؽ األكلى منيا بمن  اإلرىاب كقمعو دكليا  1937باإلرىاب تـ التكقي  علييما فأ جنيؼ عاـ 

كتتعلؽ الثانية بينراء مدلمة جنا ية دكلية، ديث ن ت المادة الثالثة منيا على أف تلكف المدلمة 
كتـ تلليؿ  .(3)دكلية دا مة، كللف لـ تدخؿ االتفاقيتاف ديز التنفيذ لعدـ الت ديؽ علييماالجنا ية ال

                                                           

 ؽ.المرج  الساب ،إيؼ ساندكز (1)
 ؽ.المرج  الساب ،إيؼ ساندكز (2)
مجلة  ".منيا"إسرا يؿ" الدكلية طبيعتيا كاخت ا اتيا مكقؼ الكاليات المتددة األمريلية ك المدلمة الجنا ية "بارعة القدسأ (3)

 .117، 118العدد الثانأ، ص  20جامعة دمرؽ للعلـك االقت ادية كالقانكنية، المجلد 
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بينراء المدلمة العسلرية الدكلية فأ  1945ىذه الجيكد فأ أعقاب الدرب العالمية الثانية 
ف نكرمبكرغ كطكليك لمدالمة مجرمأ درب العالمية الثانية كبينراء المدلمة الجنا ية الدكلية للؿ م

كفأ األخير كبعد فترة ق يرة مف إنراء مدلمة يكغسبلفيا، اغتنمت لجنة  .(1)يكغسبلفيا كركاندا
 القانكف الدكلأ المناخ السياسأ المبل ـ التأ استطاعت مف خبللو أف تنجز النظاـ األساسأ

ررعت فيو منذ السنكات البالرة فأ دياة األمـ للمدلمة الجنا ية الدكلية كىك عمؿ لانت قد 
الجمعية العامة لؤلمـ المتددة إلى  النظاـ األساسأ قدمت اللجنة مرركع 1994المتددة. كفأ عاـ 

الثانية كالخمسيف الدعكة لمؤتمر دبلكماسأ يعقد فأ  كعلى إثره قررت الجمعية العامة فأ دكرتيا
تمر اعتمد المؤ  1998يكليك  17ركما العتماد اتفاقية برأف إنراء مدلمة جنا ية دكلية، كفأ 

ذا  ،(2)دكلة 139النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية، كقاـ بالتكقي  عليو فأ أعقاب ذلؾ ممثلك  كا 
ننا ي، فىذا البدثلانت دراسة المدلمة الجنا ية الدكلية بطريقة تف يلية يتجاكز بالضركرة متطلبات 
، كعليو البدث ىذا نقت ر فأ دراستنا للمدلمة الجنا ية الدكلية على الجكانب التأ تخدـ متطلبات

 .تناكؿ اخت اص المدلمة الجنا ية الدكليةأس

 :اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالفرع األول: 

 يرلؿ اخت اص المدلمة الجنا ية الدكلية دجر الزاكية األساسأ الذم تبنى عليو المدلمة

كفؽ  خت اص المدلمةالجنا ية الدكلية، الذم يددد نطاؽ أعماؿ المدلمة القانكنأ، كقد تـ تدديد ا
كاالخت اص  (ثانيان )كاالخت اص الرخ أ  (أكالن )االخت اص النكعأ إلى  نظاميا األساسأ

 (.رابعا)كأخيرا االخت اص التلميلأ للمدلمة  (ثالثان (لزمانأ االملانأ ك 

 : النوعي االختصاص :أوالً 

الدكلأ  جتم يقكـ ىذا االخت اص على أرد الجرا ـ خطكرة كالتأ تلكف مكض  اىتماـ الم
بأسره، طبقا لنص المادة الخامسة مف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية، كىأ جريمة 
اإلبادة الجماعية كالجرا ـ ضد اإلنسانية كجرا ـ الدرب كجريمة العدكاف كالتأ نتكلى دارستيا على 

 : (3)تأالندك اآل

  
                                                           

 .118بارعة القدسأ، المرج  السابؽ، ص  (1)
 .221فريتس لالسيفف كليزابيت تسلالفد، المرج  السابؽ، ص  (2)
 .323، ص2001ناف، الطبعة األكلى، بعلى عبد القادر القيكجأ، القانكف الدكلأ الجنا أ، منركرات الدلبأ، بيركت ل (3)
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 :جريمة اإلبادة الجماعية .1
الجرا ـ كبذلؾ عدت مف الجرا ـ التأ ترلؿ خطرا على السلـ  ك فت جريمة اإلبادة بجريمة

بيقرار معاىدة من   1948سبتمبر  9كاألمف الدكلييف، مما أدل بالجمعية العامة لؤلمـ المتددة فأ 
جريمة اإلبادة الجماعية كقمعيا، كجاءت المادة السادسة مف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية 

كلاف مف الضركرم تعريؼ اإلبادة ألف عدـ  1948ادة الثانية مف معاىدة الدكلية مطابقة تماما للم
كتعنأ اإلبادة الجماعية لما  (1)"ال جريمة كال عقكبة باير نص قانكنأ"التعريؼ يتنافى م  قاعدة 

لارض ىذا النظاـ األساسأ تعنأ اإلبادة الجماعية، أم : "ة التأ ن ت علىسعرفتيا المادة الساد
دينية ب فتيا ىذه، أك  عرقيةأك  أثنيةأك  التالية يرتلب بق د إىبلؾ جماعة قكمية فعؿ مف األفعاؿ

  :(2)جز يان أك  لليان  إىبللان 

 .قتؿ أفراد الجماعة -أ 
 .عقلأ جسيـ بأفراد الجماعةأك  إلداؽ ضرر جسدم  -ب 
 .جز ياأك  معيرة يق د بيا إىبلليا الفعلأ لليا دكاؿإخضاع الجماعة عمدا أل  -ج 
 تيدؼ من  اإلنجاب داخؿ الجماعة. فرض تدابير تس  -د 
 .(3)جماعة أخرلإلى  نقؿ أطفاؿ الجماعة عنكة  -ق 

 :الجرائم ضد اإلنسانية .2
فتيا مف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية التطكرات التأ عر  (7)تعلس المادة 
لمية األكلى، الدديث عف الجرا ـ ضد اإلنسانية إلى الدرب العا ةترج  بدايك ، الجريمة ضد اإلنسانية

المية الثانية، كنتيجة للفظا   التأ عكللنيا لـ ت ب  جزءان فعليان مف القانكف الدكلأ إال بعد الدب ال
ارتلبت فأ ىذه الدرب، م  أف الجرا ـ ضد اإلنسانية لما ىأ معركفة اليكـ ىأ ممارسات قديمة 

رب العالمية األكلى، كطكرت مكغلة فأ قدميا للتاريخ، للف مداكلة تلمس طريقة لكقفيا بدأت الد
ىذه المداكلة إلى سعأ دقيقأ ندك إدخاليا ضمف القانكف الدكلأ اإلنسانأ لت ب  مبلدقة 

أما نظاـ ركما األساسأ فقد رف  الجرا ـ . (4)مرتلبييا كمداسبتيـ كمبلدقتيـ جزءان مف ىذا القانكف

                                                           

 .136بارعة القدسأ، المرج  السابؽ، ص  (1)
 .( مف نظاـ ركما األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية7انظر نص المادة ) (2)
 .137بارعة القدسأ، المرج  نفسو، ص  (3)
 .149، 148قيدا نجيب دمد، المرج  السابؽ، ص  (4)
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يجأ الكاس  النطاؽ كفأ إطار المستكل الدكلأ التأ ترتلب ضمف اليجـك المنإلى  ضد اإلنسانية
الستيداؼ عدد لبير مف الضدايا المدنييف، كىذا مف أجؿ  سياسة مدددة أك مخطط مدركس

كأسفر مؤتمر ركما الذم أرسى النظاـ  ،(1)تمييزىا عف جرا ـ الدرب التأ تتناكؿ العسلرييف
ة، كبذلؾ يلكف قد األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية عف كض  تعريؼ عاـ للجرا ـ ضد اإلنساني

جرل كألكؿ مرة فأ التاريخ تعريؼ الجرا ـ ضد اإلنسانية فأ معاىدة دكلية اعتمدتيا غالبية 
اإلنسانية، إال أف األكلى  كعلى الرغـ مف أف ىناؾ ترابو بيف جريمة اإلبادة كجرا ـ ضد ،(2)الدكؿ

 .(3)إلخ...دينيةأك  أثنيةأك  أضيؽ نطاقا ألنيا ترتلب ضد جماعة عرقية

 :جرائم الحرب .3
كذلؾ مف  ان،تعتبر جرا ـ الدرب مف أقدـ الجرا ـ التأ داكؿ المجتم  الدكلأ أف يجد ليا دد

خبلؿ عدة مكاثيؽ، كخا ة بعد الدرب العالمية الثانية، ديث اعتمدت اتفاقيات جنيؼ األرب  عاـ 
يا تـ  لى ضك أدلاما ن ت على االنتيالات الجسيمة كع 1977ف اف اإلضافيكالبركتكلكال 1949

جرا ـ الدرب المتمثلة فأ  ( أ( ) 8) إدراجيا فأ نظاـ ركما األساسأ ديث أكردت المادة
مف نفس المادة االنتيالات الخطيرة األخرل للقكانيف كاألعراؼ ( )ب( 2)االنتيالات الجسيمة كالفقرة 

انكف العرفأ، كالسكابؽ المماثلة م  تطكير ألدلاـ الق 1907المستمدة مف قانكف الىام لعاـ 
قكاعد المتعلقة بالنزاعات الس تطبيؽ كالمبلدظ أف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية لرَّ 

مف المادة الثامنة  ( )ق(2)المسلدة الدكلية على النزاعات المسلدة غير الدكلية فقد جاءت الفقرة 
مف نفس المادة التأ  ( )ب(2)المتعلقة بالنزاعات المسلدة غير الدكلية نسخة م ارة مف الفقرة 

تنص على جرا ـ الدرب الخا ة بالنزاع المسل  الدكلأ، كتأتأ انعلاسا للمادة الثالثة المرترلة 
 .(4)التفاقيات جنيؼ األرب 

ستة كعرريف فعبل  (26)نجدىا قد أكردت  (8)مف المادة  ( )ب(2) الفقرةإلى  لرجكعباك 
جتيا ضمف جرا ـ الدرب، مف بينيا االنتيالات الجسيمة أعدتيا مف االنتيالات الخطيرة كالتأ أدر 

 :الندك التالأ أثناء النزاعات المسلدة، كالتأ أكردتيا على أفراد الخدمات الطبيةالتأ يتعرض ليا 

                                                           

 .149المرج  نفسو ص  (1)
 .مف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية 7الفقرة األكلى مف المادة  (2)
 .137بارعة القدسأ، المرج  السابؽ، ص  (3)
 .154قيدا نجيب دمد، المرج  السابؽ، ص  (4)
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 مرلبػػػػػاتأك  كدػػػػػداتأك  مػػػػػكادأك  منرػػػػػآتأك  تعمػػػػػد رػػػػػف ىجمػػػػػات ضػػػػػد مػػػػػكظفيف مسػػػػػتخدميف .أ 
دفػظ السػبلـ عمػبل بميثػاؽ األمػـ المتدػدة  أك مستخدمة فأ ميمػة مػف ميػاـ المسػاعدة اإلنسػانية

للمكاقػػ  المدنيػػة بمكجػػب قػػانكف النزاعػػات أك  كفر للمػػدنييفمػػا دامػػكا يسػػتخدمكف الدمايػػة التػػأ تيػػ
 علػـ العػدكأك  لما نص البند الساب  مف ذات الفقػرة علػى إسػاءة اسػتعماؿ علػـ اليدنػة. المسلدة

ىػػػا العسػػػلرية، ءأزياأك  رػػػاراتياأك  متدػػػدةعلػػػـ األمػػػـ الأك  رػػػاراتو العسػػػلرية كزيػػػو العسػػػلرمأك 
إلدػاؽ إ ػابات بالاػة أك  كلذلؾ الرعارات المميزة التفاقيات جنيؼ مما يسفر عف مػكت األفػراد

 .(1)بيـ

أك  الفنيػػػػةأك  التعليميػػػػةأك  تعمػػػػد تكجيػػػػو ىجمػػػػات ضػػػػد المبػػػػانأ المخ  ػػػػة لؤلغػػػػراض الدينيػػػػة .ب 
ت كأمالف تجم  المرضى كالجردى رػريطة أف الخيرية، كاآلثار التاريخية كالمسترفياأك  العلمية

 .(2)عسلرية ان أال تلكف أىداف

مستعملأ  تعمد تكجيو ىجمات ضد المبانأ كالمكاد كالكددات الطبية ككسا ؿ النقؿ كاألفراد مف .ج 
 .(3)الرعارات المميزة المبينة فأ اتفاقيات جنيؼ طبقا للقانكف الدكلأ

 درب بدرمانيـ مف المكاد التأ ال غنى عنياتعمد تجكي  المدنييف لأسلكب مف أساليب ال .د 
 لبقا يـ، بما فأ ذلؾ تعمد عرقلة اإلمدادات الاكثية على الندك المن كص عليو فأ اتفاقيات

 .(4)جنيؼ

 :جريمة العدوان .4

 تعريف المحكمة الجنائية الدولية لجريمة العدوان: 

الػػدكؿ األطػػراؼ فػػأ لمبػػاال ( فقػػد كضػػ  مػػؤتمر 5كتطبيقػػان ألدلػػاـ الفقػػرة الثانيػػة مػػف المػػادة ) 
تعريفػان لجريمػة العػدكاف كفقػان ألدلػاـ  –يكنيػك  11-مػايك  31فػأ الفتػرة  2010عا مة ماليزيا عاـ 

(. كاسػػػتند ىػػػذا 5ملػػػرر كدػػػذؼ الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف المػػػادة ) 8النظػػػاـ األساسػػػأ بػػػأف أضػػػاؼ المػػػادة 
 ( كفقان لآلتأ: 3314قرار الجمعية العامة رقـ )إلى  التعريؼ

                                                           

 ظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية.مف الن( 3( )ب( )2)الفقرة  (1)
 مف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية.( 9( )ب( )2)الفقرة  (2)
 مف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية.( 24( )ب( )2)الفقرة  (3)
 .مف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية( 25( )ب( )2) الفقرة  (4)
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غراض ىذا النظاـ األساسأ، تعنأ جريمة العدكاف قياـ رخص مػا، لػو كضػ  يملنػو فعػبلن أل (1
مػػف الػػتدلـ فػػأ العمػػؿ السياسػػأ أك العسػػلرم للدكلػػة أك مػػف تكجيػػو ىػػذا العمػػؿ بتخطػػيط أك 

يرػػلؿ، بدلػػـ طابعػػو كخطكرتػػو كنطاقػػو انتيالػػان لميثػػاؽ  ان عػػدكاني إعػػداد أك بػػدأ أك نفػػذ عمػػبلن 
 األمـ المتددة. 

"العمؿ العػدكانأ" اسػتعماؿ القػكة المسػلدة مػف جانػب دكلػة مػا ضػد  :يعنأ 1اض الفقرة ألغر  (2
سػػػػيادة دكلػػػػة أخػػػػرل أك سػػػػبلمتيا اإلقليميػػػػة أك اسػػػػتقبلليا السياسػػػػأ، أك بػػػػأم طريقػػػػة أخػػػػرل 

 تتعارض م  ميثاؽ األمـ المتددة. 

أك  كتنطبػػؽ  ػػفة العمػػؿ العػػدكانأ علػػى أم عمػػؿ مػػف األعمػػاؿ التاليػػة سػػكاء بػػيعبلف دػػرب
 بدكنو. 

المسػػػػلدة لدكلػػػػة مػػػػا بػػػػالازك أك اليجػػػػـك علػػػػى إقلػػػػيـ دكلػػػػة أخػػػػرل أك االدػػػػتبلؿ  القػػػػكاتقيػػػػاـ  -
 العسلرم، كلك لاف مؤقتان، أك ضـ إلقليـ دكلة أخرل أك لجزء منو باستعماؿ القكة. 

 ة.دقياـ القكات المسلدة لدكلة ما بق ؼ إقليـ دكلة أخرل بالقنابؿ، أك استعماؿ أية أسل -
  ار على مكانن دكلة أك سكادليا مف جانب القكات المسلدة لدكلة أخرل. ضرب د -
قيػػػاـ القػػػكات المسػػػلدة لدكلػػػة مػػػا بمياجمػػػة القػػػكات المسػػػلدة البريػػػة أك البدريػػػة أك الجكيػػػة أك  -

 األسطكليف البدرم كالجكم لدكلة أخرل. 
افقػػػة الػػػدكؿ قيػػػاـ دكلػػػة مػػػا باسػػػتعماؿ قكاتيػػػا المسػػػلدة المكجػػػكدة داخػػػؿ إقلػػػيـ دكلػػػة أخػػػرل بمك  -

المضيفة، على كجو يتعارض م  الرركط التأ ينص علييا االتفػاؽ، أك أم تيديػد لكجكدىػا 
 ما بعد نياية االتفاؽ.إلى  فأ اإلقليـ المذلكر

سماح دكلة ما كضعت إقليميا تدت ت رؼ دكلػة أخػرل بػأف تسػتخدمو ىػذه الدكلػة األخػرل  -
 الرتلاب عمؿ عدكانأ ضد دكلة ثالثة. 

أك جماعػات مسػػلدة أك قػكات غيػػر نظاميػػة أك مرتزقػة مػػف جانػب دكلػػة مػػا  إرسػاؿ ع ػػابات -
 أك باسميا تقـك ضد دكلة أخرل بأعماؿ القكة المسلدة أك االرتراؾ فأ ذلؾ. 

ملػرر كفقػان لمػا  15كلممارسة المدلمة اخت ا ػيا برػأف جريمػة العػدكاف تػـ إضػافة المػادة 
 يلأ: 
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اء نفسػػػػيا: يجػػػػكز للمدلمػػػػة أف تمػػػػارس فمػػػػف ديػػػػث اإلدالػػػػة ال ػػػػادرة عػػػػف الػػػػدكؿ مػػػػف تلقػػػػ
 /أ/ج مف النظاـ األساسأ للمدلمة: 13اخت ا اتيا برأف جريمة العدكاف كفقان لمادة 

ال يجػػكز للمدلمػػة أف تمػػارس اخت ا ػػيا فيمػػا يتعلػػؽ بجريمػػة العػػدكاف إال بعػػد مضػػأ سػػنة  .أ 
 كاددة على م ادقة أك قبكؿ التعديبلت مف ثبلثيف دكلة طرؼ. 

كفقان ليذه المادة، كرىنان بقػرار يتخػذ خت ا يا فيما يتعلؽ بجريمة العدكاف تمارس المدلمة ا .ب 
بأغلبيػػػة دكؿ أطػػػراؼ تسػػػاكم األغلبيػػػة المطلكبػػػة العتمػػػاد تعػػػديبلت علػػػى النظػػػاـ األساسػػػأ، 

 ـ. 2017كذلؾ بعد األكؿ مف يناير عاـ 
 مػػػػف ذات النظػػػػاـ أف تمػػػػارس اخت ا ػػػػيا برػػػػأف جريمػػػػة 12يجػػػػكز للمدلمػػػػة كفقػػػػان للمػػػػادة  .ج 

العدكاف التأ تنرأ عف عمؿ عدكانأ ترتلبو دكلة طرؼ ما لـ تلف الدكلة الطػرؼ قػد أعلنػت 
عػبلف لػدل المسػجؿ. كيجػكز سػدب ىػذا إسابقان أنيا ال تقبؿ االخت ػاص عػف طريػؽ إيػداع 

 النظر فيو مف قبؿ الدكلة الطرؼ خبلؿ ثبلث سنكات. اإلعبلف فأ أم كقت كيجب 
ىػػػذا النظػػػاـ، فػػػبل يجػػػكز للمدلمػػػة أف تمػػػارس اخت ا ػػػيا بالنسػػػبة للدكلػػػة ليسػػػت طرفػػػان فػػػأ  .د 

 المتعلؽ بجريمة العدكاف عندما يرتلبيا مكاطنك تلؾ الدكلة أك ترتلب على إقليميا. 
كجػػكد أسػػاس معقػػكؿ للبػػدء فػػأ تدقيػػؽ يتعلػػؽ بجريمػػة عػػدكاف، إلػػى  أ العػػاـعإذا خلػػص المػػد .ق 

ه كقػػكع عمػػؿ عػػدكانأ ارتلبتػػو عليػػو أف يتألػػد مػػا إذا لػػاف مجلػػس األمػػف قػػد اتخػػذ قػػراران مفػػاد
الدكؿ المعنية. كعلى المدعأ العاـ أف يبل  األميف العػاـ لؤلمػـ المتدػدة بالكضػ  القػا ـ أمػاـ 

 المدلمة، بما فأ ذلؾ أم معلكمات أك كثا ؽ ذات  لة. 
فأ دالػة عػدـ اتخػاذ قػرار مػف ىػذا القبيػؿ فػأ غضػكف سػتة أرػير بعػد تػاريخ اإلبػبلغ يجػكز  .ك 

يبػػدأ التدقيػػؽ، رػػريطة أف تلػػكف الرػػعبة التمييديػػة قػػد أذنػػت ببػػدء التدقيػػؽ للمػػدعأ العػػاـ أف 
(، كأف ال يلػػػػػكف مجلػػػػػس األمػػػػف قػػػػػد اعتػػػػػرض، أمػػػػػا 15الػػػػػكاردة فػػػػأ المػػػػػادة ) كفقػػػػان لئلجػػػػػراء

بخ ػػكص اإلدػػاالت ال ػػادرة مػػف مجلػػس األمػػف: فيجػػكز للمدلمػػة أف تمػػارس اخت ا ػػيا 
( مػف النظػاـ األساسػأ، 13( مػف المػادة )بناءن علػى إدالػة مػف مجلػس األمػف كفقػان للفقػرة )ب

بعد مركر سػنة كادػدة علػى الت ػديؽ أك القبػكؿ بالتعػديبلت مػف ثبلثػيف دكلػة طػرؼ، باػض 
 النظر عما إذا لانت الدكلة المعنية قبلت اخت اص المدلمة فأ ىذا ال دد. 

 كال يملف للمدعأ العاـ للمدلمة فت  تدقيؽ إال فأ الداالت اآلتية: 
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المجلس كتلييفو للكض  بأنو جريمة عدكاف مرتلبػو مػف طػرؼ الػدكؿ، عمػبلن بأدلػاـ دالة إقرار  (1
مػػف ميثػػػاؽ األمػػـ المتدػػػدة. أك أف يػػتـ مػػركر سػػػتة أرػػير دكف تقريػػػر مجلػػس األمػػػف  39المػػادة 

لدالػػػة العػػػدكاف، كلػػػـ تعلػػػف الػػػدكؿ المعنيػػػة  ػػػرادة بعػػػدـ قبػػػكؿ اخت ػػػاص المدلمػػػة الجنا يػػػة 
 الدكلية. 

 مف طرؼ الدكؿ األطراؼ فأ نظاـ ركما.ترلؿ عدكانان كارتلبت إذا لانت الجريمة  (2
لتمييديػة كفػأ جميػ  افأ دالة  دكر إذف بفت  تدقيؽ برأف جريمة العػدكاف مػف طػرؼ الػدا رة  (3

األدػػكاؿ، يملػػف للمدلمػػة الجنا يػػة الدكليػػة أف تمػػارس اخت ا ػػيا علػػى جريمػػة العػػدكاف، بعػػد 
األغلبية المطلكبة العتمػاد تعػديبلت علػى النظػاـ  دكر قرار يتخذ بأغلبية دكؿ أطراؼ تساكم 

 .(1)ـ2017األساسأ، كذلؾ بعد األكؿ مف يناير عاـ 

 :االختصاص الشخصي لممحكمة :ثانياً 
 السؤاؿ الذم يطرح بداية فيما يتعلؽ بالمسؤكلية الجنا ية الدكلية، ىؿ تسأؿ الدكؿ جنا يا

 الطبيعييف؟ األرخاصية تثبت فقط فأ دؽ أماـ المدلمة الجنا ية الدكلية أـ أف ىذه المسؤكل

 النظػػاـ األساسػأ للمدلمػػة الجنا يػػة الدكليػػة فقػػدإلػػى  لئلجابػة علػػى ىػػذا السػػؤاؿ يجػب الرجػػكع
 األرػػػػخاصيلػػػػكف للمدلمػػػػة اخت ػػػػاص علػػػػى  :منػػػػو علػػػػى (25)ن ػػػػت الفقػػػػرة األكلػػػػى مػػػػف المػػػػادة 

 لجػػػػػرا ـ التػػػػػأ ترتلبيػػػػػا. أم أف المدلمػػػػػة ال تنظػػػػػر فػػػػػأ ا"الطبيعيػػػػػيف عمػػػػػبل بيػػػػػذا النظػػػػػاـ األساسػػػػػأ
 اليي ػػػات التػػػأ تتمتػػػ  بالرخ ػػػيةأك  المنظمػػػاتأك  االعتباريػػػة مثػػػؿ الػػػدكؿأك  المعنكيػػػة األرػػػخاص
عنيػا ب ػفتو  فالرخص الذم يرتلب جريمة تدخؿ فأ اخت اص المدلمة يلكف مسػ كالن ، االعتبارية
 يػة للفػػرد ال تػؤثر فػػأ عرضػػة للعقػاب كفقػػا لنظػاـ المدلمػػة األساسػأ فالمسػػ كلية الجنايلػكف الفرديػة ك 

يؤثر أم "مس كلية الدكؿ بمكجب القانكف الدكلأ طبقا للفقرة الرابعة مف المادة نفسيا التأ تنص على 
دلـ فأ ىذا النظاـ األساسأ يتعلؽ بالمسػ كلية الجنا يػة الفرديػة فػأ مسػ كلية الػدكؿ بمكجػب القػانكف 

ال يقػػؿ عمػػره عػػف ثمانيػػة عرػػرة عامػػا  . كيرػػترط فػػأ الرػػخص الػػذم تقػػ  عليػػو المسػػ كلية أف"الػػدكلأ
القكاعد اإلجرا يػة الخا ػة التػأ قػد أك  كقت ارتلاب الجريمة المنسكبة إليو، لما ال تدكؿ الد انات

 .(2)ترتبط بال فة الرسمية للرخص دكف تقديمو للمدلمة لمدالمتو
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لأ ق كر عقأك  كتنتفأ المس كلية الجنا ية عف مرتلب الجريمة فأ دالة إ ابتو بمرض
 لافأك إذا  لاف فأ دالة سلر اضطرارمأك  لديو القدرة على اإلدراؾ كالتمييز مثؿ الجنكف يعدـ

 .(1)بددكث ضرر بدنأ جسيـ مستمرأك  تدت تأثير إلراه معنكم ناتج عف تيديد بالمكت الكريؾ

 :االختصاص المكاني والزماني :ثالثاً 

   فأ إقليـ الدكؿ التأ أ بدت طرفا فأتنظر المدلمة الجنا ية الدكلية فأ الجرا ـ التأ تق
نظاـ ركما األساسأ، أما بالنسبة للدكلة التأ يق  على إقليميا انتيالا كفقا للمادة الخامسة فالمدلمة 

قبلت الدكلة باخت اص تلؾ المدلمة، كبالرغـ مف االتفاؽ الدكلأ إذا  ال تنظر فأ ىذا االنتياؾ إال
أف ىذا المبدأ يرد عليو استثناء خاص بالنظاـ األساسأ  على مبدأ نسبية أثر المعاىدات، إال
التأ تخكؿ لمجلس األمف بمكجب  (13)مف المادة  (ب)للمدلمة الجنا ية الدكلية، طبقا للفقرة 

ألثر مف أك  الف ؿ الساب  مف ميثاؽ األمـ المتددة الدؽ فأ إدالة أم قضية يبدك فييا أف جريمة
ف لـ تلف طرفىذه الجرا ـ قد ارتلبت فأ أم دكل فأ نظاـ ركما األساسأ. لما يدؽ  ان ة دتى كا 

رأل ضركرة فأ ذلؾ إذا  ريران  12المبلدقة لمدة أك  إرجاء التدقيؽ (16)لمجلس األمف طبقا للمادة 
على ضكء الف ؿ الساب  مف ميثاؽ األمـ المتددة، كيجكز للمجلس تجديد ىذا الطلب بالرركط 

 . (2)ذاتيا

 ص الزمانأ للمدلمة الجنا ية الدكلية، فليس للمدلمة الدؽ فأأما فيما يخص االخت ا
أم قبؿ نفاذ النظاـ األساسأ، كذلؾ طبقا للفقرة  2002الجرا ـ التأ انتيلت قبؿ جكيلية إلى  النظر

ليس للمدلمة : "مف النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية على أنو (11) مف المادة (1)
. كبالتالأ نجد أف "لجرا ـ التأ ترتلب بعد بدء نفاذ ىذا النظاـ األساسأاخت اص إال فيما يتعلؽ با

المدلمة أخذت بالقاعدة العامة التأ تقضأ بعدـ جكاز تطبيؽ القكانيف الجنا ية بأثر رجعأ، كلذلؾ 
الداؿ بالنسبة للدكؿ التأ ت ب  طرفا فأ النظاـ األساسأ بعد نفاذه فبل يجكز للمدلمة أف تمارس 

إال فيما يتعلؽ بالجرا ـ التأ ترتلب بعد بدء نفاذ النظاـ بالنسبة لتلؾ الدكلة. يتض  مف اخت ا يا 
خبلؿ عدـ تطبيؽ المدلمة الجنا ية الدكلية للقانكف بأثر فكرم كمبارر ىك دعكة لترجي  الدكؿ 

ثارة الماضأ كا  إلى  النظاـ األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية دكف الخكؼ مف العكدةإلى  لبلنضماـ
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كالسؤاؿ الذم يطرح ىك ما م ير . (1)البدث فأ الجرا ـ التأ تلكف الدكلة قد ارتلبتيا فأ الماضأ
الجرا ـ التأ ارتلبت قبؿ بدء نفاذ نظاـ ركما األساسأ؟ كىؿ ي   أف نرج  الدكؿ لبلنضماـ 

مدلمة لنظاـ ركما على دساب إفبلتيا مف العقاب؟ كبذلؾ يملف أف نستخلص أف النطاؽ الزمنأ لل
 .الجنا ية الدكلية دد مف  بلديات المدلمة، مما يتطلب إعادة النظر فيو

 :االختصاص التكميمي :رابعاً 
كالمادة األكلى منو على أف  (2)تنص الفقرة العاررة مف ديباجة نظاـ ركما األساسأ

اخت اص المدلمة الجنا ية ملمؿ للكاليات القضا ية الجنا ية الكطنية، مما يدؿ على أف 
الجرا ـ الدكلية، كال تدؿ إلى  الدكؿ بكاليتيا فأ النظرإلى  االخت اص يعكد بالدرجة األكلى

المدلمة الجنا ية الدكلية ب فة مطلقة مدؿ القضاء الداخلأ، ىذا ما تؤلده الفقرة السادسة مف 
ؾ ديباجة نظاـ ركما على أف مف كاجب لؿ دكلة أف تمارس كاليتيا القضا ية الجنا ية على أكل 

المس كليف عف ارتلاب جرا ـ دكلية، فبل يدؽ للمدلمة الجنا ية الدكلية أف تنظر فأ الجريمة التأ 
لانت  أك إذا مباررة تدقيقو فأ الدعكةأك  يض  القضاء الداخلأ يده علييا مف خبلؿ قرار ي دره

 (4) (17)تو المادة إال أف ليذا المبدأ استثناء قيد. (3)الدعكة منظكرة أماـ المدلمة الكطنية المخت ة
إذا  مف نظاـ ركما األساسأ على أف المدلمة الجنا ية الدكلية تختص بالنظر فأ الجرا ـ الدكلية،

المقاضاة، ففأ ىذه الدالة تتكلى المدلمة أك  لانت  ادبة الكالية غير راغبة فأ القياـ بالتدقيؽ
فأ مباررة كاليتيا، كذلؾ كفؽ الضكابط عدـ قدرة الدكلة أك  الجنا ية الدكلية سلطة تدديد عدـ الرغبة

 :(5)كالتأ جاءت لالتالأ (17)المدددة فأ الفقرة الثانية مف المادة 

جرل اتخاذ القرار الكطنأ بارض أك  يجرم االضطبلع بياأك  جرل االضطبلع باإلجراءات .أ 
 دماية الرخص المعنأ مف المس كلية الجنا ية عف جرا ـ داخلة فأ اخت اص المدلمة على

 (.5) لندك المرار إليو فأ المادةا
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ددث تأخير ال مبرر لو فأ اإلجراءات بما يتعارض فأ ىذه الظركؼ م  نية تقديـ الرخص  .ب 
 .المعنأ للعدالة

تجرم مباررتيا أك  بكررتأك  نزيوأك  ال تجرم مباررتيا برلؿ مستقؿأك  لـ تبارر اإلجراءات .ج 
خص المعنأ للعدالة. لما تنص الفقرة على ندك ال يتفؽ فأ ىذه الظركؼ م  نية تقديـ الر

لتدديد عدـ : "الثالثة مف نفس المادة إتماـ تقدير سلطة المدلمة فأ تدديد عدـ القدرة على
أك  لانت الدكلة غير قادرة، بسبب انييار للأإذا  القدرة فأ دعكة معينة، تنظر المدلمة فيما

الد كؿ على أك  إدضار المتيـبسبب عدـ تكافره على أك  جكىرم لنظاميا القضا أ الكطنأ
نخلص فأ . (1)غير قادرة لسبب أخر على االضطبلع بيجراءاتياأك  األدلة كالريادة الضركرية

أف المدالـ الكطنية ىأ  ادبة الكالية فأ الف ؿ فأ الجرا ـ الدكلية إذا لانت ليا إلى  األخير
ىا فأ ىذا الرأف ليا دجية أم الرغبة كالقدرة على أداء ميمتيا بديث تلكف أدلاميا التأ ت در 

قكة الرأء المقضأ فيو، كال يجكز للمدلمة الجنا ية الدكلية مبلدقة الرخص أك مدالمتو مرة 
 . (2)ثانية، مما يدؿ سمك القضاء الكطنأ على قضاء المدلمة الجنا ية الدكلية

 : الفرع الثاني: التعاون القضائي الدولي

يقكـ بتنفيذ قراراتيا كأدلاميا، فيأ بذلؾ ال تستطي   ليس للمدلمة الجنا ية جياز تنفيذم 
تنفيذ مذلرات التفتيش كال دتى دمؿ الريكد على المثكؿ أماـ المدلمة، بخبلؼ مدلمتأ 
يكغسبلفيا كركاندا، كبالتالأ فالمدلمة الجنا ية الدكلية تعتمد فأ تنفيذ قراراتيا على التعاكف بيف 

للمدالـ الجنا ية الكطنية طبقان للمادة األكلى مف نظاميا الدكؿ األطراؼ، ألنيا جياز تلميلأ 
منا التعرؼ على مجاالت التعاكف األمر الذم يتطلب  ،(3)يأ ليست جيازان قانكنيان أجنبيان األساسأ، ف

 بيف المدلمة الجنا ية الدكلية كالدكؿ األطراؼ )أكالن( كالداالت المبررة لعدـ التعاكف )ثانيان(. 

 : لتعاونأواًل: مجاالت ا

( مف نظاـ ركما األساسأ على طرؽ تعاكف الدكؿ م  المدلمة الجنا ية 93ن ت المادة ) 
لقاء إلى  الدكلية كىأ تتعلؽ بمجاالت أرب : التدقيؽ كالمبلدقة كالتقديـ المدلمة، كتنفيذ القرارات، كا 

 القبض على المدلـك الفار. 
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 التحقيق:  .1

 الطبيةضييا فأ دؽ أفراد كأعياف الخدمات تلتـز الدكؿ التأ ارتلبت جريمة على أرا
للسماح للمدعأ العاـ بمقابلة األرخاص مف دكف دضكر السلطات المدلية، كتلتـز الدكؿ بتسييؿ 
التدقيؽ مف خبلؿ تدديد ىكية األرخاص كملاف كجكدىـ، كجم  األدلة بما فييا ريادة الريكد 

خراج الجثث، كتنفيذ أكامر المدلمة، كفدص األمالف ك إلى  كالخبراء كتسييؿ نقليـ مكاق  القبكر، كا 
الذيف أ دركا األكامر  "اإلسرا يلأ"التفتيش كالدجز، لما ىك الداؿ بالنسبة لقادة كجنكد الجيش 

كتكفير السجبلت  (1)فأ الدرب األخيرة على غزة الطبيةكرارلكا فأ استيداؼ أفراد الخدمات 
ية المجنأ علييـ كالدفاظ على األدلة كدجز لؿ كالمستندات الرسمية كغيرىا، م  االلتزاـ بدما

  .(2)الممتللات المتعلقة بالجرا ـ

 : المالحقة والتقديم وتنفيذ القرارات .2
( مف نظاـ ركما األساسأ إجراءات تقديـ األرخاص، بتقديـ المدلمة 89أكردت المادة )

بالمكاد المؤيدة كفؽ ما  الدكلة التأ يلكف المطلكب فأ إقليميا، مرفقة الطلبإلى  الجنا ية طلبان 
( مف نظاـ ركما األساسأ كالتأ ترترط أف يلكف طلب إلقاء القبض خطيان 91ن ت عليو المادة )

دتى تتملف دكؿ األطراؼ التعاكف م  المدلمة فأ تقديـ المطلكبيف، لما قد تعترض المدلمة 
ة على أساس عدـ جكاز مسألة المقبكلية كذلؾ فأ داؿ تقدـ المتيـ بالطعف أماـ المدلمة الكطني

 .(3)المدالمة عف السلكؾ اإلجرامأ ذاتو مرتيف

أما فيما يخص التسليـ فقد تكاجو الدكلة طلبات متعددة لتسليـ الفرد المتيـ بجرا ـ دكلية، 
كفأ ىذه الدالة تعطى األكلكية للمدلمة الجنا ية الدكلية إذا جزمت بمقبكلية الدعكة، أما إذا لانت 

دكلة ثالثة ليست طرفان فأ المدلمة فيتكجب إلى  لطلب ملتزمة بتسليـ الرخصل الدكلة المتلقية
ية الدكلة الطالبة ك تكاريخ الطلبات المتعددة، كأكلك علييا إ دار قرار التسليـ بناء على عدة عكامؿ 

نسية المطلكب كالمجنأ علييـ، كتراعأ الدكلة ىذه الداالت جك  التأ تضـ ملاف ارتلاب الجـر
لطلب أف الكقا   للؿ التأ تتقدـ فييا الدكلة بطلب التسليـ، كيتكجب على الدكلة المتلقية ظركؼ كاال

  (4) ية لطلبات المدلمة ما لـ تلف مقيدة بالتزامات دكلية.ك تعطأ األكل
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لما تلتـز الدكلة المتعاكنة باإلذف لؤلرخاص المطلكب تقديميـ مف إددل دكؿ األطراؼ أك 
م  المدلمة، بعبكر إقليميا بناء على طلب تقدمو المدلمة كفؽ الرركط دكلة ثالثة قبلت التعاكف 
 ( مف نظاـ ركما األساسأ، لما تلتـز الدكؿ89مف المادة ) (1)( )ب(3التأ ن ت علييا الفقرة )

المتعاكنة بتنفيذ قرارات المدلمة الجنا ية الدكلية لتنفيذ األدلاـ المتعلقة بالسجف، كالتاريـ 
  .(2)كالم ادرة

دكلة ثانية إلى  أخيران تقكـ الدكلة فأ مجاؿ التعاكف بطلب تسليـ المتيميف الذيف فركاك 
المدلمة بمكجب االتفاقيات المرعية، كذلؾ بعد التراكر م  المدلمة التأ إلى  بالقبض علييـ كتسليميـ

  .(3)أم دكلة أخرل تعينياإلى  الدكلة التأ لاف يقضأ العقكبة فييا أكإلى  تأمر بنقؿ الفار

 : ثانيًا: األسباب المبررة لعدم التعاون

بالتعاكف ( مف نظاـ ركما األساسأ فيف الدكؿ األطراؼ ملزمة 89طبقان لما كرد فأ المادة ) 
إلى  اللامؿ م  المدلمة الجنا ية الدكلية فأ الداالت التأ تـ ذلرىا، لالتدقيقات كالمبلدقة كالتقديـ

غير ملزمة بالتعاكف م  المدلمة الجنا ية الدكلية مما  المدلمة، أما الدكؿ غير األطراؼ فيأ
إدالة المكضكع الذم تـ رفض التعاكف فيو مف طرؼ إلى  يخكؿ للمدلمة فأ ىذه الدالة أف تلجأ

إلى  جمعية الدكؿ األطراؼ أك مجلس األمف إذا لاف مجلس األمف قد أداؿ المسألةإلى  دكلة ما
تلكف قد خالفت مبدأ الدفاظ على السلـ كاألمف الدكلييف، بدلـ أف الدكلة الرافضة  ،(4)المدلمة

كلمجلس األمف أف يتخذ القرارات أك العقكبات فأ دؽ الدكؿ التأ ترفض التعاكف. لما أف ىناؾ 
استثناء يملف لمجلس األمف أف يتخذه كىك تأجيؿ طلب التعاكف لفترة معينة أك عدـ تنفيذه إذا 

تدخؿ التنفيذ الفكرم للتعاكف فأ تدقيؽ أك مقاضاة جارية يختلؼ تكافرت األسباب المبررة، مثؿ أف ي
مكضكعيا عف مكضكع الدعكل المتعلقة بالطلب، أك أف يتـ الطعف فأ مقبكلية الدعكل التأ ىأ 

  .(5)قيد النظر أماـ المدلمة ما لـ تلف المدلمة قد للفت المدعأ العاـ مكا لة جم  األدلة

                                                           

 يتضمف طلب العبكر ما يلأ:  (1)
 أمر القبض كالتقديـ.  -بياف مكجز بكقا   الدعكة كتلييفيا القانكنأ.   ج -قلو.   ببياف بأك اؼ الرخص المراد ن -أ

 . 199، 198المرج  نفسو، ص (2)
 . 199المرج  نفسو، ص (3)
 (. 87الفقرة الخامسة مف المادة ) (4)
رير ر يس دكلة السكداف، يملف االسترياد فأ ىذه الدالة بيدالة مجلس األمف إلى النا ب العاـ مذلرة اعتقاؿ عمر الب (5)

ارتلابو جرا ـ درب فأ إقليـ دارفكر المتنازع عليو، بالرغـ مف أف ىذه األخيرة لـ تلف طرفان فأ نظاـ ركما  3بتيمة
 األساسأ للمدلمة الجنا ية الدكلية. 
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 عاكف فيملف أف نلخ يا فأ ثبلث نقاط: أما الداالت التأ تبرر عدـ الت

إذا لاف طلب المدلمة الجنا ية متعلؽ بتقديـ كثا ؽ أك اللرؼ عف أدلة تت ؿ بأمف الدكلة  .1
القكمأ، ففأ ىذه الدالة تقكـ الدكلة باتخاذ الخطكات البلزمة بالتفاىـ م  المدلمة الجنا ية 

 الدكلية للتك ؿ لدؿ مقبكؿ. 
المدلمة الجنا ية الدكلية مخالفان لمبدأ قانكنأ أساسأ، مما إذا لاف الطلب المقدـ مف  .2

 يتطلب فأ ىذه الدالة تعديؿ الطلب مف طرؼ المدلمة ب ياة ال تتعارض م  القانكف.
كجكد التزاـ دكلأ سابؽ متعلؽ بد انة الرخص الدبلكماسية أك مللية دكلة ثالثة، على أنو  .3

 .(1)ثة عف تلؾ الد انةيملف أف تدقؽ المدلمة مف تنازؿ الدكلة الثال
  

                                                           

 . 200المرج  السابؽ، ص (1)
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 المبحث الثالث
 " كمبدأ لوقف الحمايةالضرورة العسكرية"مبدأ الضرورة الحربية 

 تمييــد: 
الدرب ىأ دالة تناقض م  الدالة الطبيعية للمجتم ، أال كىأ السلـ، كال يسكغ نركب 

فالدرب ىأ  .ضركرة إذ ال يملف القبكؿ بأف تلكف الدرب ىدفنا فأ دد ذاتيا الدرب إال بكجكد
الكسيلة األخيرة التأ تستخدميا دكلة إلجبار دكلة أخرل على اإلذعاف  كسيلة، بؿ يجب أف تلكف

المرترؾ بيف دكؿ العالـ لما جاء فأ إعبلف ساف بطرسبرغ لعاـ  ذلؾ الفيـإلى  كيرير .كاالستسبلـ
إن "ىا فأ كقت الدرب، كالذم أرسى قاعدة مفاد برأف دظر استعماؿ بعض القذا ؼ 1868

الحرب ىو إضعاف قوات العدو  اليدف الوحيد المشروع الذي يجب أن تسعى إليو الدول أثناء
 ان الدرب إذ .العسكرية  لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق ىذا الغرض

 ؼتلؾ النتيجة، كبالتالأ فيف لؿ العنإلى  تنطكم على استخداـ ما يلـز مف سبؿ اإللراه للك كؿ
 .(1)الذم ال ضركرة لو لتدقيؽ ىذا اليدؼ إنما ىك عنؼ ال غرض لو، كي ب  مجرد عمؿ كدرأ

سكؼ تعمؿ على تدمير  -كىك الن ر -إف الدكلة المتكرطة فأ نزاع دتى تدقؽ مبتااىا 
اإلمكانيات البشرية واإلمكانيات :" الدربية لعدكىا كالتأ تتلكف مف عن ريف أك إضعاؼ الطاقة

كمف المعركؼ أف الدكلة المداربة تعمؿ على  .الخسا ر المملنة كف أف تتلبد إال أقؿبد "المادية
كالتأ يق د بيا األفراد المرارليف مباررة فأ المجيكد  تخفيض الطاقة البررية للدكلة التأ تداربيا،

لؽ الطرؽ الثبلث تتساكل فيما يتع ىذه ،األسر الدربأ، بثبلثة طرؽ أساسية ىأ القتؿ أك الجرح أك
 .(2)العدك بالنتا ج العسلرية، لما تتساكل فأ قدرتيا على إفراغ قكة

كللف المنطؽ اإلنسانأ ينادم بما ىك مختلؼ، فاإلنسانية تتطلب األسر بد ال مف الجرح، 
القتؿ، كذلؾ بأف تلكف الجراح أخؼ ما يملف دسب ما تسم  بو الظركؼ، دتى  كالجرح بد ال مف

ا يملف مف اآلالـ، كأف يلكف األسر بالقدر المستطاع كدماية غير م يملف للجري  أف يرفى بأقؿ
 .(3)أق ى دد مملفإلى  المداربيف

                                                           

ليزابيث تسافلد، ضكابط تدلـ خكض الدرب، مدخؿ ل (1) لقانكف الدكلأ اإلنسانأ، منركرات اللجنة الدكلية فريتس لالسيكفف كا 
 .لل ليب األدمر

 .بليتيو، مرج  سابؽ .جاف س (2)
 .بليتيو، مرج  سابؽ .جاف س (3)
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كيملف للقادة العسلرييف تدقيؽ النتا ج كاألىداؼ ذاتيا بأقؿ قدر مملف مف المعاناة، فعند 
كال فأ أك أسره فينو لف يستطي  أف يلعب دكرنا فأ تقدـ العمليات العسلرية  تدييد العدك بجردو

أنزل بعدوك أقصى ما تستطيعو "بقاعدة الدرب القديمة، كالقا لة  لذلؾ بطؿ العمؿ .نتيجتيا النيا ية
بعدوك من األذى أكثر مما يقتضيو غرض  ال تنزل"لتدؿ مدليا قاعدة جديدة   "من األذى

 .(1)"الحرب

مؿ الجيكش كأثناء كطيس المعارؾ كسير العمليات العدا ية بيف األطراؼ المتداربة، تع
لؤلطراؼ المرارلة فأ النزاع على تنفيذ المياـ العسلرية المناطة بيا كفقنا لخطط  الميدانية التابعة

كم ادؽ علييا مف القيادة العليا للقكات المسلدة، ككفقنا للقكاعد التأ تدلـ  عسلرية مدركسة مسبقنا
كلضماف سبلمة ىذه الخطط  .أدلاـ القانكف الدكلأ اإلنسانأ سير العمليات العسلرية بمكجب

الدكلأ اإلنسانأ، تتطلب قكانيف بعض الدكؿ تكقي   العسلرية مف مخالفتيا لقكاعد كأدلاـ القانكف
خطط سير العمليات العسلرية قبؿ الم ادقة  المسترار القانكنأ لقا د القكات العسلرية األعلى على

كقكع أم مخالفة أك انتياؾ  عدـعلييا لضماف اتفاقيا م  أدلاـ القانكف الدكلأ اإلنسانأ ك 
 .(2)ألدلامو

ف م ادقة القيادة العسلرية كالمسترار القانكنأ على العمليات العسلرية قد ال تتكافر إإال 
لعدـ ارتراط قكانيف بعض الدكؿ ذلؾ، أك ألنو قد تدكر معارؾ ميدانية تفرضيا  فأ بعض الداالت

الميدانأ قراره باليجكـ الفكرم دكف أف يتكافر لو  يتخذ خبلليا القا د ظركؼ القتاؿ الطار ة كالتأ
العسلرية، لضركرة من  القكات المعادية مف العبكر على  الكقت المناسب لعرض خطتو على القيادة

آىلة بالسلاف أك تدمير مكق  عسلرم بالقرب مف  جسكر مدنية أك مف خبلؿ طرؽ فأ قرل أك مدف
فأ عمليات دعـ العمليات العسلرية للعدك، تلؾ أعياف مدنية أك تدمير مدطات قكل تستخدـ 

العسلرية على القكات  الضركرات العسلرية التأ تفرضيا ظركؼ القتاؿ كمتطلبات تدقيؽ الميزة
  .(3)ألدلاـ القانكف الدكلأ اإلنسانأ المعادية، إال أنو قد ينتج عف تلؾ األفعاؿ انتياؾ

( 50) المػػػادة تفاقيػػػة جنيػػػؼ األكلػػػىلػػػـ تتػػػرؾ ىػػػذه الدالػػػة علػػػى إطبلقيػػػا بػػػؿ كضػػػعت الػػػذلؾ 
 ، ضػػػػػػكابط 1977كأدلػػػػػػاـ البركتكلػػػػػػكالف اإلضػػػػػػافياف لعػػػػػػاـ ( 51) كاتفاقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ الثانيػػػػػػة المػػػػػػادة

                                                           

 .بليتيو، مرج  سابؽ .جاف س (1)
العربأ،  مفيد رياب، دار المستقبؿ /أدمد األنكر، قكاعد كسلكؾ القتاؿ، دراسات فأ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، تقديـ د (2)

 .2005الطبعة األكلى 
 ، المبادئ األساسية للقانكف الدكلأ اإلنسانأ.2سلسلة القانكف الدكلأ اإلنسانأ رقـ  (3)
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 للتػػػػػػػكازف بػػػػػػػيف الضػػػػػػػركرات العسػػػػػػػلرية  لتقيػػػػػػػد اسػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػكة مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ أطػػػػػػػراؼ النػػػػػػػزاع تدقيقنػػػػػػػا
 .(1)كالمتطلبات اإلنسانية

 تعريف الضرورة الحربية:  -1

الحالة التي تكون ممحة "انكف الدكلأ على تعريؼ الضركرة الدربية بأنيا كأجم  فقياء الق
لألطراف المتحاربة الختيار الوسائل المستخدمة في أعماليا  أو  وًقتا كافياً  لدرجة أنيا ال تترك

وتفرض حال قياميا ارتكاب أفعال معينة عمى وجو السرعة  ىي األحوال التي تظير أثناء الحرب
 .(2)ةالمحظ ظروف استثنائية ناشئة في ذاتبسبب موقف  أو 

كاتفؽ الفقو كالقضاء الدكلييف على أف الضركرة العسلرية مدلكمة كمقيدة بعدة رركط قانكنية 
ارتباط قياـ ىذه الدالة بسير العمليات الدربية خبلؿ مرادؿ القتاؿ بيف المتداربيف، أك لدظة  كىأ

مة، كلذلؾ ال يملف االدعاء بتكافر الضركرة الدربية فأ المسل  بيف قكات االدتبلؿ كالمقاك  االرتباؾ
 .دالة اليدكء كتكقؼ القتاؿ

نما ىأ .أ   -بالنظر لطابعيا االستثنا أ -الطبيعة المؤقتة كغير الدا مة للضركرة الدربية، كا 
فيذا ما لاف مبرر ىذه  .ليست ألثر مف دالة كاقعية تبدأ ببداية الفعؿ كتنتيأ بنيايتو كزكالو

، زالت ىذه الضركرة بانتياء التدمير أثناء اليجكـ،  مثبلن الضركرة  تدمير منزؿ ل د ىجـك
 .اليجـك كللف ال يجكز تدمير المنزؿ بعد انتياء

أال تلكف اإلجراءات المستخدمة لتنفيذ دالة الضركرة مدظكرة بمكجب أدلاـ كقكاعد القانكف  .ب 
بادة السلاف المدنييف أك لالتذرع باستخداـ األسلدة المدرمة دكلينا أك ق ؼ  الدكلأ كا 

 .كاالقت اص مف المدنييف كممتللاتيـ بدجة الضركرة العسلرية عمليات الثأر
أال يلكف أماـ القكات المتداربة فأ دالة الضركرة أم خيار بتدديد طبيعة كنكع الكسا ؿ  .ج 

استخدمت بالفعؿ، داؿ قياـ كتكافر الضركرة الدربية، كالتأ تسم  باستخداـ  سكل التأ
ا ؿ متفاكتة الضرر، مثؿ استخداـ كسيلة االستيبلء كالم ادرة للممتللات ليجراء بديؿ كس

كيجب فأ ىذه الدالة على القكات  .مف القتؿ لما ذلرنا سابقنا عف التدمير أك األسر بدالن 

                                                           

 .5، 4نفس المرج ، ص (1)
 .5، ص2005نا ر الريس، دليؿ تدريبأ دكؿ القانكف الدكلأ اإلنسانأ، مؤسسة الدؽ، طبعة  (2)
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استخداـ البدا ؿ األخرل األقؿ إلى  المتداربة العزكؼ عف التدمير أك القتؿ، كاللجكء
 .(1)ضرران 

لمبادئ كأدلاـ "اإلسرا يلأ" سبيؿ الذلر، ىناؾ أمثلة عديدة على انتياؾ االدتبلؿ كعلى 
القانكف الدكلأ اإلنسانأ بدجة الضركرة الدربية، لق ؼ كتدمير منازؿ المدنييف فأ قطاع غزة، 

درماف المكاطنيف مف م در قكتيـ، األمر الذم تدظره إلى  كتدمير األراضأ الزراعية مما يؤدم
يحظر عمى دولة االحتالل أن "مف اتفاقية جنيؼ الرابعة التأ تنص على أنو  (53)ادة بكضكح الم

جماعات  أو بالدولة أو السمطات  تدمر أي ممتمكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعمق بنفراد أو
حتًما ىذا  العامة  أو المنظمات االجتماعية أو التعاونية  إال إذا كان الضرورات الحربية تقتضى

 ."رالتدمي

ا ليذا المبدأ، "إسرا يؿ" كيمثؿ قياـ  بأف  متذرعةن ببناء جدار الف ؿ العن رم انتيالنا  ارخن
لكنو يمن  الفلسطينييف مف رف ىجمات فأ  -دعاءاتياكفنقا ال -ىناؾ ضركرة عسلرية إلقامتو 

قكع ىجمات ، كأف البناء مؤقت ييدؼ لمن  ك "اإلسرا يلية"مف زاكية الدقا ؽ األمنية "إسرا يؿ" داخؿ 
كقد أ درت مدلمة العدؿ الدكلية، كىأ الجسـ  .نتيجة للددكد القابلة لبلختراؽ"إسرا يؿ" فأ داخؿ 

، رأينا  2004يكليك  9القضا أ الر يسأ لؤلمـ المتددة كالمدلمة الدكلية األرف  رأننا، بتاريخ 
المدتلة، تناكلت فيو تقييـ استرارينا دكؿ التبعات القانكنية لبناء الجدار فأ األراضأ الفلسطينية 

كذلؾ مف خبلؿ تفنيدىا  "إسرا يؿ" التأ تتذرع بيا  )االعتبارات األمنية(أك " الضرورات العسكرية"
كاعتبرت المدلمة   .لقكة ادتبلؿ كفقنا ألدلاـ القانكف الدكلأ اإلنسانأ"إسرا يؿ" لكاجبات كالتزامات 

 جدار الضم أو"ؿ بناء المستكطنات كبناء ضـ األراضأ الفلسطينية مف خبل"إسرا يؿ" مداكلة 
 .مف المخالفات الجسيمة للقانكف الدكلأ اإلنسانأ "الفصل العنصري

ا على  كالذم ألدت   "نظام اإلغالق المرافق لبناء الجدار"كينطبؽ ىذا التك يؼ أيضن
دقكقيـ  مدلمة العدؿ الدكلية بأنو تسبب فأ إلداؽ الضرر بم ات آالؼ الفلسطينييف كدرمانيـ مف

كعلى الرغـ مف  .انتيالو ال ارخ ألدلاـ كقكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأإلى  األساسية، باإلضافة
التقيد بالرأم االسترارم لمدلمة العدؿ الدكلية، كالذم يؤلد على أف "إسرا يؿ" ذلؾ، رفضت 

ار، كالذم ألد على ملزمة بكض  دد النتياليا لبللتزامات الدكلية النار ة عف بناء الجد"إسرا يؿ" 
طرفنا "إسرا يؿ" انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة كالمبادئ كالمكاثيؽ الدكلية لدقكؽ اإلنساف كالتأ تمثؿ 

                                                           

 .6، 5، صنا ر الريس، مرج  سابؽ (1)
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فييا، كملزمة بتطبيقو على األراضأ الفلسطينية المدتلة، ضاربة برأم المدلمة كالقانكف الدكلأ 
 .عرض الدا ط

 الخالصــة:
كالكطنية إلنفاذ الدماية اآلليات الدكلية إلى ىذا الف ؿ  فأ عند ىذا الدد نلكف قد تطرقنا 

ألفراد كأعياف الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلدة، كبالرغـ مف كجكد عدد مف ىذه اآلليات إال 
أنو لـ تلف بمستكل كادد مف ديث األىمية كالتنفيذ، فبعض اآلليات لـ يلف ليا دكر على اإلطبلؽ 

ف الطبية خا ة نظاـ الدكلة الدامية كاللجنة الدكلية لتق أ الدقا ؽ، كللف فأ إنفاذ دماية األعيا
بالنسبة للجنة الدكلية لل ليب األدمر فبالرغـ مف لؿ االنتقادات التأ تكجو ليا فينيا استطاعت أف 

  .تؤدم دكرىا ب كرة دا مة منذ نرأتيا إلى اليكـ

فينو كسيلة جيدة م  ىذا المبدأ تعامؿ  الجنا أ العالمأ الدكلأ إذاأما بالنسبة لبلخت اص  
يعد كسيلة فعالة فأ تعقب لذلؾ قم  االنتيالات الجسيمة لقكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأ، ك فأ 

لتأ اسكل بعض الدكؿ مجرمأ الدرب، غير أف الدكؿ األطراؼ أدجمت عف تجسيد ىذا االلتزاـ 
سبانيا كأخيران الن  ركيج. أدرجت ىذا االخت اص مثؿ بلجيلا كا 

التأ ال يملف الدلـ علييا مسبقان نظران  كيبقى المبلذ األخير المدلمة الجنا ية الدكلية
دالة كيؿ مجلس األمف مف اإلخلدداثتيا، غير أنو يملف أف تكجو ليا انتقادان جكىريان متمثبلن فأ ت

رجاء التدقيؽ كفقان للفقرة )ب( مف المادة ) ف لاف ساسأ( مف نظاـ ركما األ16( كالمادة )13كا  ، كا 
يف مف قبؿ  نما يلمف فأ اتخاذ ىذيف الن َّ العيب ال يلمف فأ نص الفقرة كالمادة فأ دد ذاتيما كا 

لالكاليات المتددة األمريلية كسيلة لتدقيؽ أىدافيا كفرض سيطرتيا على جمي  مف الدكؿ اللبرل 
نا ية الدكلية فأ دؽ يخرج مف بيت الطاعة مثؿ اإلدالة التأ أداليا مجلس األمف للمدلمة الج

كجيريا  "إسرا يؿ"ر يس دكلة السكداف بتيمة انتيالو جرا ـ درب فأ إقليـ دارفكر، بينما نرل قادة 
إدانة أية  إلييايرتلبكف جمي  الجرا ـ الكاردة فأ المادة الخامسة مف نظاـ ركما األساسأ كلـ تكجو 

 أك استنلار.
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  لمحىاية املقررة لالعياُ الطبية "يةاإلشرائيم"االٌتّاكات 

 عمي قطاع غسة عدواٌّاباُ إ

 

 .الوضع القانوني لقطاع غزةالمبحث األول: 

 .أعيان وأفراد الخدمات الطبيةبحق  "اإلسرائيمية": االنتياكات الثانيالمبحث 
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 عــــل الرابـــــالفص

 غزة قطاع عميعدوانيا  بانإ الطبية لالعيان المقررة لمحماية "اإلسرائيمية" االنتياكات

 تمييــد: 
ذات زارات ك ة بدقػػػكؽ اإلنسػػػاف كالػػػمػػػرت عػػػف عػػػدة مرالػػػز ميتدمػػػف خػػػبلؿ التقػػػارير التػػػأ  ػػػ

للدمايػػػة المقػػػررة ألفػػػراد كأعيػػػاف  "اإلسػػػرا يلأ"االنتيالػػػات التػػػأ قػػػاـ بيػػػا الجػػػيش إلػػػى  الرػػػأف نتعػػػرض
الكضػ  مبدث األكؿ كسنتناكؿ فيو ال ،يفمبدثإلى  الخدمات الطبية، كسكؼ أقكـ بتقسيـ ىذا الف ؿ

بدػػؽ  "اإلسػػرا يلأ"كيتنػػاكؿ االنتيالػػات التػػأ قػػاـ بيػػا الجػػيش  الثػػانأالمبدػػث ك  ،لقطػػاع غػػزة القػػانكنأ
 . أعياف كأفراد الخدمات الطبية

 المبحث األول
 الوضع القانوني لقطاع غزة

 البريطػػانأ االنتػػداب عنيػػا انتيػػى التػػأ فلسػػطيف أراضػػأ مػػف يتجػػزأ ال جػػزء غػػزة قطػػاع يعتبػػر
 السػػػيادة تدػػػت غػػػزة قطػػػاع ظػػػؿ أف 1948 عػػػاـ دػػػرب نتػػػا ج مػػػف لػػػاف بديػػػث ،15/5/1948 يػػػكـ

 خضػػعت دػػػيف فػػػأ فلػػػسطيف فػػأ الم ػػرية القػػكات كدمايػػة لرقابػػة خضػػكعو مػػ  الفلسػػطينية العربيػػة
 فػػأ الاربيػػة كالضػػفة غػػزة لقطػػاع"اإلسػػرا يلأ"  االدػػتبلؿ دػػيفإلػػى  كذلػػؾ األردف لدلػػـ الاربيػػة الضػػفة

  .(1) "اإلسرا يلية" كالسيطرة االدتبلؿ تدت كاقعة مدتلة أراض فلسطيف أ ػبدت بديث .1967لعاـا

 الػػدكلأ المسػػل  النػػزاع أك الدػػرب دالػػة ضػػمف دالػػة القانكنيػػة الناديػػة مػػف االدػػتبلؿ كيعتبػػر
 لأالػػػدك  القػػػانكف قكاعػػػد أف كبمػػػا اإلنسػػػانأ، الػػػدكلأ القػػػػانكف النطبػػػػاؽ الطبيعػػػػأ المجػػػاؿ يمثػػػؿ التػػػأ

 قانكنيػػة قكاعػد الخػػػ كص كجػػو علػػى العسػػلرم االدػتبلؿ قػػانكف كقكاعػد العمػكـ كجػػو علػى اإلنسػانأ
 القيمػػة تلتسػػب رػػؾ بػػبل أدلاميػػا فػػاف الدكليػػة، االتفاقيػػات مػػف متعاقبػػة سلسػػلة مػػف كمجمكعػػة مقننػػة،
 .(2)االتفاقيات ىذه فأ المرارلة الدكؿ لافػة مكاجية فأ الملزمة

                                                           

 .2، ص 2007مؤسسة بلدار، اآلثار القانكنية المترتبة على اعتبار قطاع غزة ليانا معاديا،  (1)
 نفس المرج  . (2)
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 دػرب أعقاب فأ"اإلسرا يلأ"  االدتبلؿ سيطرة تدت كقعت التأ طينيةالفلس األراضأ تعتبر
اتفاقيػػة  كأيضػػا 1907 لعػػاـ الىػػام ال دػػة كمفيػػكـ إطػػار ضػػمف تنػػدرج مدتلػػة، أراضػػأ 1967 عػػاـ

 .(1) 1949 لعاـ الرابعة جنيؼ

، اللػػػػذيف  338/1973، ك 242/1967قػػػػرارم مجلػػػػس األمػػػػف الرػػػػييريف إلػػػػى  فباإلضػػػػافة
نكنأ فػػأ تدديػػد أف "إسػػرا يؿ" قػػكة مدتلػػة لقطػػاع غػػزة كالضػػفة الاربيػػة، بمػػا فػػأ يضػػعاف األسػػاس القػػا

، فقػػػد 1967ذلػػػؾ رػػػرقأ القػػػدس، كيطالبانيػػػا باالنسػػػداب مػػػف األراضػػػأ التػػػأ ادتلتيػػػا خػػػبلؿ دػػػرب 
أ در مجلس األمف عددان مف القرارات التأ تؤلد كجكب التزاـ "إسرا يؿ" بكاجباتيػا القانكنيػة الدكليػة، 

، تجػػػاه األراضػػػأ التػػػأ ادتلتيػػػا خػػػبلؿ دػػػرب 1949خ ػػػكص اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة كعلػػػى كجػػػو ال
1967(2). 

 .(3)كباالتجاه نفسو، فقد أ درت الجمعية العامة لؤلمػـ المتدػدة عػددان مػف القػرارات المرػابية
لؤلراضػأ التػأ كقعػت  "اإلسػرا يلأ"ديث ألد جمي  ىذه القرارات ، مرة أخرل، عدـ ررعية االدػتبلؿ 

. كتبعػػان لػػذلؾ، فػػيف غػػزة بمكجػػب ىػػذه القػػرارات الدكليػػة 1967بعػػد دػػرب  "اإلسػػرا يلية"سػػيطرة تدػػت ال
                                                           

 . http://www.dctcrs.org مرلز دمرؽ للدراسات النظرية كالدقكؽ المدنية على المكق  (1)
 252/1968،  248/1968،  237/1967مجلس األمف القرارات ذكات األرقاـ:  على سبيؿ المثاؿ ال الد ر، أ در (2)

 ،258/1968  ،259/1968  ،267/1969  ،271/1969  ،298/1971  ،339/1973  ،368/1975  ،
446/1979  ،452/1979  ،465/1980  ،468/1980  ،469/1980  ،471/1980  ،476/1980  ،
478/1980  ،484/1980 ،497/1981  ،500/1982  ،592/1986  ،605/1987  ،608/1988  ،
636/1989  ،641/1989  ،672/1990  ،673/1990  ،681/1990  ،694/1991  ،726/1992  ،
، ديث طالبت ىذه القرارات، فأ مجمليا، "إسرا يؿ" باالنسداب مف األراضأ العربية التأ ادتلتيا جراء  1073/1996
كعلى "رفض مبدأ ديازة األرض عف طريؽ االدتبلؿ  ، "اإلسرا يلأ"االدتبلؿ ، لما ألدت على عدـ ررعية 1967درب 

 العسلرم".
قرارات مجلس األمف ، فقد  درت عدة ت ريدات مف قبؿ ر اسة مجلس األمف نابة عف أعضا مجلس إلى  باإلضافة 

، 26/8/1988أ ، كت ري  ر يس المجلس ف26/1/1984األمف، منيا على سبيؿ المثاؿ، ت ري  ر يس المجلس فأ 
، كت ري  ر يس المجلس فأ 4/1/1991، كت ري  ر يس المجلس فأ 19/6/1990كت ري  ر يس المجلس فأ 

االلتزاـ إلى  . ديث دعت ىذه الت ريدات فأ مجمليا "إسرا يؿ"4/4/1992، كت ري  ر يس المجلس فأ 27/3/1991
 ، باعتبارىا أراض مدتلة. 1949ذلؾ اتفاقية جنيؼ الرابعة بكاجباتيا القانكنية الدكلية تجاه ىذه األراضأ، لما ن ت على 

 أ درت الجمعية العامة لؤلمـ المتددة على كجو الخ كص القرارات ذكات األرقاـ:   (3)
 (ES-V )A/RES/2253  1967سنة ( ،ES-V )A/RES/2254  1967سنة ( ،XXIX )A/RES/3236  سنة

1974 ( ،XXIX )A/RES/3237  1978/113/33،  1977/5/32،  1974سنة  ،A/RES-7/2  1980سنة  ،
A/RES-9/1  1991/76/46،    1991/47/46،  983/144/38،  1982/135/37،  1982سنة   ،
1991/82/50   ،1995/84/50  ،1995/129/50. 

http://www.dctcrs.org/
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تعد أرضان مدتلة، كينطبؽ علييػا أدلػاـ القػانكف الػدكلأ اإلنسػانأ لؤلراضػأ الكاقعػة تدػت االدػتبلؿ، 
 .1949كخ ك ان اتفاقية جنيؼ الرابعة 

كمة "إسرا يؿ" أعلنت قطاع غزة "أرضػان القا لة بأف دل "اإلسرا يلية"كباض النظر ع المزاعـ 
سػنة  "اإلسػرا يلأ"، أك أف "إسرا يؿ" أعلنت عف فؾ االرتباط م  قطاع غزة بعػد االنسػداب (1)معادية"
، فيػػػذا غيػػػر مقبػػػكؿ مػػػف الناديػػػة القانكنيػػػة، كال يعفػػػأ "إسػػػرا يؿ" مػػػف مسػػػؤكلياتيا القػػػانكنأ (2)2005

، ىػأ مػف يسػيطر علػى de factoكبدلػـ األمػر الكاقػ   الدكليػة، ألف "إسػرا يؿ" مػف الناديػة العمليػة
ىأ مف يتدلـ فأ من  أك الساح  "اإلسرا يلية"معابر كسكادؿ كفضاء قطاع غزة ، لما أف السلطات 

بدخكؿ كخركج البضا   كاألفراد تدلمان لامبلن. كتبعان لػذلؾ، فػيف غػزة تبقػى فػأ القػانكف الػدكلأ أرضػان 
 .(3)على األراضأ المدتلة مف أدلاـ القانكف الدكلأ اإلنسانأمدتلة، كينطبؽ علييا ما ينطبؽ 

  

                                                           

أطلقتو إدارة ىذا الم طل  غير معركؼ فأ القانكف الدكلأ، كال اعتبار لو. كىك ربيو بم طل  "مداربيف أعداء"، الذم  (1)
 . 1949بكش على معتقلأ غكانتانامك لتفادم االلتزاـ باتفاقية جنيؼ الثالثة 

(2)  Justus Reid Weiner and Abraham Bell, international law and the Fighting in Gaza 

(Jerusalem: Jerusalem Center for Public Affairs and Legacy Heritage Fund, 2008). 

كالقانكف الدكلأ، تدرير د. عبد الردمف مدمد علأ، مرلز  "إسرا يؿ"لقطاع غزة ،  "اإلسرا يلأ"مكد المبارؾ، الد ار مد (3)
 .157، 156، ص 2011، 1ط –لبناف  –بيركت  –الزيتكنة للدراسات كاالسترارات 
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 الثانيالمبحث 
 بحق أعيان وأفراد الخدمات الطبية  "اإلسرائيمية"االنتياكات 

 :: االنتياكات بحق أفراد الخدمات الطبيةالمطمب األول

ترػػػػلؿ دمايػػػػة كادتػػػػراـ دقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف فػػػػأ األكضػػػػاع الطبيعيػػػػة، لمػػػػا فػػػػأ أكقػػػػات الدػػػػرب  
النزاعػػػات المسػػػلدة الدكليػػػة كغيػػػر الدكليػػػة االىتمػػػاـ األساسػػػأ للػػػؿ مػػػف القػػػانكف الػػػدكلأ اإلنسػػػانأ ك 

كالقانكف الدكلأ لدقكؽ اإلنساف، ككفقان للقانكف الدكلأ يتمت  السلاف المدنييف كأفراد الخػدمات الطبيػة 
ياف، كخبلفػان للمػكاد بنكع خاص مف الدماية تكفرىا ليـ اتفاقيات جنيؼ األربعة كالبركتكلكالف اإلضػاف

مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ األكلػػى  46، 28، 18مػػف البركتكلػػكؿ اإلضػػافأ األكؿ كلػػذلؾ المػػكاد  16، 15
مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الثانيػػة فقػػد انتلػػت إسػػرا يؿ خػػبلؿ عػػدكانيا علػػى قطػػاع غػػزة لػػؿ ىػػذه  47كالمػػادة 

كسػػكؼ دمات الطبيػػة المػكاد كقامػػت فػأ بعػػض األديػػاف باالعتػداء المبارػػر كالمق ػكد علػػى أفػػراد الخػ
 نكرد فأ ىذا المبدث بعض ىذه االنتيالات على سبيؿ المثاؿ كليس الد ر.  

 :تياكات بحق أفراد الخدمات الطبية: االنأوالً 
ذلؾ مقتػؿ المسػعؼ عف استيدفت طا رة دربية "إسرا يلية" سيارة إسعاؼ ب اركخ مما أسفر  -

، فيمػػا أ ػػيب الطبيػػب إييػػاب عامػػان  21الػػذم بػػداخليا، كيػػدعى مدمػػد سػػعيد أبػػك د ػػيرة، 
ديػػث أعلنػػت الم ػػادر الطبيػػة مقتلػػو فػػأ كقػػت  عامػػان، بجػػراح خطيػػرة، 35عمػػر المػػدىكف، 

الدػػؽ متػػأثران بجرادػػو. آمػػا أ ػػيب سػػا ؽ سػػيارة اإلسػػعاؼ الػػذم لػػاف يرافقيمػػا، كىػػك درػػمت 
 .(1) عامان، كك فت دالتو بالخطرة 30عجكر، 

على الفكر. كالقتلى ىـ )ياسػر لمػاؿ رػبير،  أدل لمقتليـثبلث مسعفيف يتعرضكف ل اركخ  -
( ؛ )أنس فضؿ نعيـ،  24 ـن  .(2)عامان( 24)رأفت عبد العاؿ، ك عامان(؛ 25عا

عامػان، كىػك مػف أفػراد  32الطبيػب عيسػى عبػد الػرديـ  ػال ، باتجػاه   مبارػرةإطبلؽ قذيفػة  -
لمسػػػعؼ كقػػػد ارتطػػػـ الػػػرأس بزميلػػػو ا .الخػػدمات الطبيػػػة العسػػػلرية، ف ػػػلت رأسػػػو عػػػف جسػػده

عامػان، كىػك مػف أفػراد الػدفاع المػدنأ، ديػث لػاف يدمػؿ مػ   25أدمد عبد البػارم أبػك فػكؿ، 
                                                           

سعاؼ. "اإلسرا يلأ" الدتبلؿ الطكاقـ الطبية الفلسطينية بيف نيراف قكات ا "المرلز الفلسطينأ لدقكؽ اإلنساف، (1) كميمة نقؿ كا 
 .5المرج  السابؽ، ص  "القتلى كالجردى كالمرضى

 .5المرج  السابؽ، ص  (2)
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الطبيب  ػال  جثػة أدػد القتلػى، كالػذم أ ػيب برػظايا فػأ رأسػو كظيػره. كقػد نقػبل بكاسػطة 
 .(1)مسترفى الرييد لماؿ عدكافإلى  سيارة إسعاؼ

 لتػدمير أدل ممػا 2014/7/24 كـيػ نا ػر لمسػػترػػػػفى تابعػة طبػأ إسػعاؼ سػيارةاستيداؼ  -
 . مسػػعؼ ا  ابةك  العربة

 ممػا بالملػاف جردػى إنقػاذ مداكلة أثناء دانكف بيت مدينة فأ طبأ إسعاؼ سيارةاستيداؼ  -
  .كادد طبأ مسػػعؼسترػياد ال أدل

 يػػػػػػكـ النجػػػػػػار يكسػػػػػػؼ مدمػػػػػػد الرػػػػػػػييد لمسترػػػػػػػفى تابعػػػػػػة طبػػػػػػأ إسػػػػػػعاؼ سػػػػػػيارةاسػػػػػػتيداؼ  -
 .(2)طكاقميا مف ثبلثة سترػيادال أدل مما 2014/8/1

 3  ػػػػيبأك  عامػػػان( 27) البرعػػػػأ عا ػػػد المتطػػػػكع لمسػػػعؼا استرػػػػيد :25/7/2014 بتػػػاريخ -
 االدػػتبلؿ قػػكات قبػػؿ مػػف مبارػػرسػػتيداؼ ال تعرضػػيـ عنػػد متكسػػطة بجػػركح اسػػعاؼ ضػػباط

 .دانكف بيت منطقة فأ"اإلسرا يلأ" 
 النيػػراف اطػػبلؽ يجػػةنت عامػػان( 28( العبادلػػة مدمػػد المسػػعؼ استرػػيد ،25/7/2014 بتػػاريخ -

 .خزاعة منطقة فأ االسعاؼ سيارة مف ترجؿ عندما تجاىواب مباررة

 ( الشيداء والجرحى من أفراد الطواقم الطبية 1 جدول رقم )

 المجمكع جردى ريداء

33 152 185 
-  

 :حتالل وصول رجال اإلسعاف إلجالء وانتشال القتمى والجرحى: عرقمة قوات االثانياً 

 الطبيػة الخػدمات أفػراد أفإلػى  اإلنسػاف لدقػكؽ الفلسػطينأ المرلز بو قاـ لذما التقرير يرير
إلػى  كاآلمػف الدػر ك ػكليـ دكف دالػت الخطػكرة بالاػة ظركفػا كاكاجيػ المػدنأ، الدفاع أفراد فييـ بمف

 ؾى رً تيػػ كقػػد .كالم ػػابيف الجردػػى إجػػبلء فػػأ جيػػكدىـ لػػترقً كعي  القطػػاع، فػػأ الدربيػػة العمليػػات منػػاطؽ
 أمػالنيـ فػأ ىـءبقػاإلػى  أدل ممػا الخطػرة كا  ػابتيـ جػراديـ مف يعانكف الضدايا ىؤالء مف الم ات
 الدثيثػة المداكالت مف بالرغـ إلييـ، الك كؿ مف اإلنسانية الخدمات أفراد يتملف أف دكف أياـ، لعدة

                                                           

 .5، ص المرج  السابؽ (1)
  .نفس المرج  (2)
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 اقيػؿعر  كاجيػت التػأ الفلسػطينأ األدمػر لليبلؿ الكطنية الجمعية فييـ بما ىؤالء قبؿ مف بذلت التأ
 . اإلسرا يلأ االدتبلؿ قبؿ مف

  .عرقمة جمعية اليالل األحمر الفمسطيني واستيداف أفرادىا 

 فػأ المدتلػة الدربيػة القػكات اسػتمرار مػف الفلسػطينأ األدمر لليبلؿ الكطنية الجمعية عانت
 أياـ طيلة كالجردى القتلى مف الضداياإلى  الك كؿ مف كمنعيـ الطبية، ككدداتيا أفرادىااستيداؼ 
 العرػرات بقػى كقػد .مػنيـ عػدد ككفػاة كالمرضى الجردى معاناة تفاقـإلى  أدل مما الماضية، العدكاف

 أكضػاعيـ تػدىكرإلػى  أدل مما طبية، رعاية دكف الدكامؿ، النساء فييـ بمف كالمرضى الجردى مف
 عربػػػات مػػػف العديػػػد المدتلػػػة "اإلسػػػرا يلية" القػػػكات اسػػػتيدفت فقػػػد الجمعيػػػة لتكثيػػػؽ كطبقػػػا .ال ػػػدية
 الكطنيػة الجمعيػة أفػراد دػؽ فػأ  ػريدا انتيالػا يعػد الػذم كالجردػى، القتلػى نقؿ مف كمنعيا إسعاؼ
 .(1)الفلسطينأ األدمر لليبلؿ

  احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني.  "اإلسرائيمية"دعوة الصميب األحمر السمطات 

 ألفػػػراد المدتلػػػة إلسػػػرا يلية""ا القػػػكات سػػػماح عػػػدـ األدمػػػر لل ػػػليب الدكليػػػة اللجنػػػة رػػػجبت
 اإلسػػعاؼ خػدمات تقػديـ كعػدـ كالجردػػى، القتلػى مػف الضػداياإلػػى  الك ػكؿ مػف اإلنسػانية الخػدمات
إلػػى  كأدت ال ػػدية دػػالتيـ تفاقمػػت ممػػا أيػػاـ، لعػػدة يعػػانكف ترلػػكا الػػذيف المػػدنييف للسػػلاف كالتطبيػػب

 عف  در لبياف ككفقا .ليـ البلزمة الطبية الرعاية على الد كؿ مف درمكا أف بعد منيـ عدد مقتؿ
 األدمػػػر اليػػبلؿ لجمعيػػة تابعػػة إسػػعاؼ سػػيارات أربػػ  تملنػػت فقػػد األدمػػر، لل ػػليب الدكليػػة اللجنػػة

 الد ػػكؿ مػف 2009 ينػاير رػػير مػف السػاب  اليػػكـ فػأ األدمػر لل ػػليب الدكليػة كاللجنػة الفلسػطينأ
 مػف تضػررت التػأ باػزة، الزيتػكف أدػ فػأ المنػازؿ مػف عػددإلػى  الك ػكؿ إملانيػة على األكلى للمرة

 مػف اإلسػعاؼ سػيارات لتملػيف آمػف ممػر تػاميف طلبػت قػد الدكلية اللجنة كلانت .اإلسرا يلأ الق ؼ
 ظيػر بعػد إال "اإلسػرا يلية" القػكات مػف اإلذف علػى تد ػؿ كلػـ ينػاير 3 منػذ الدػأ ىذاإلى  الك كؿ

 المنػػازؿ أدػػد فػػأ الفلسػػطينأ األدمػػر يػػبلؿكال الدكليػػة للجنػػة المرػػترؾ الفريػػؽ كجػػد كقػػد .ينػػاير 7 يػػكـ

                                                           

  www.crapalastine.org.نظر مكق  الجمعية الكطنية لليبلؿ األدمر الفلسطينأا (1)

http://www.crapalastine.org/
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 علػػى قػػادريف يعػػكدكا لػػـ درجػػة الػػكىف مػػف بلاػػكا كقػػد أميػػاتيـ جثػػث مػػف بػػالقرب جالسػػيف أطفػػاؿ أربعػػة
 .(1)الفراش على ةدممد لانت األقؿ على جثة 12 المرترؾ الفريؽ كجد فقد البياف كدسب الكقكؼ،

 الفلسػػػطينية كاألراضػػػأ"إسػػػرا يؿ"  فػػػأ ةالدكليػػػ اللجنػػػة بعثػػػة ر ػػػيس "فيتػػػاش بييػػػر" السػػػيد كقػػػاؿ
 إال الكضػ  بيػذا تعلػـ لانػت "اإلسػرا يلية" العسػلرية القػكات أف المؤلػد مف مركع دادث إنو: "المدتلة

 الجردػى بمسػاعدة الفلسػطينأ األدمػر لليػبلؿ كال لنػا تسػم  كلػـ .الجردىإلى  المساعدة تقدـ لـ أنيا
إلػػى  اإلسػػعاؼ سػػيارات ك ػػكؿ دكف"اإلسػػرا يلأ"  لجػػيشا أقاميػػا التػػراب مػػف عاليػػة جػػدراف دالػػت كقػػد

 يجرىػػػػا عربػػػػة علػػػػى اإلسػػػػعاؼ سػػػػياراتإلػػػػى  كالجردػػػػى األطفػػػػاؿ نقػػػػؿإلػػػػى  اضػػػػطررنا كليػػػػذا .الدػػػػأ
 .(2)دمار"

 .  بحق المنشآت الطبية "اإلسرائيمية": االنتياكات الثانيالمطمب 

مػػػف  23-19مػػػف  كلػػػذلؾ المػػػكاد ،مػػػف البركتكلػػػكؿ اإلضػػػافأ األكؿ 14-12خبلفػػػان للمػػػكاد 
"اإلسرا يلأ"  العدكاف خبلؿك ، مف اتفاقية جنيؼ الرابعة 19، 18اتفاقية جنيؼ األكلى، كأيضان المكاد 

باسػتيداؼ "إسػرا يؿ"  قامػت بػؿ الطبيػة الخػدمات أفػراد علػىعتػداءات اال تقت ػر لػـ، غػزة قطاع على
 سػػألخصك  إنػػذار سػػابؽ كفكد مق ػػكد برػػلؿ غػػزة فػػأ الطبيػػة كاألمػػالف للمسترػػفيات الثابتػػة المقػػرات

 . الدرب خبلؿ الطبية األعياف بدؽنتيالات اال أىـ المطلب ىذا فأ

ز كمرالػػ مسترػفيات بينيػا  ػدية منرػأة 16 ففػي غػزة فػأمنظمػة ال ػدة العالميػة  كدسػب
 العػامليف مػف 13 قتؿ لما القطاع على اليجكـ بدأ منذ "اإلسرا يلية" الطا رات بكاسطة دمرت  دية

 . سيارة إسعاؼ 16 تدمير تـ لما بجركح 22 كأ يت الطبأ الدقؿ فأ

                                                           

كطالبت مف خبلليا السلطات "اإلسرا يلأ" أ درت اللجنة الدكلية لل ليب األدمر العديد مف البيانات منذ بدء العدكاف  (1)
المدتلة بادتراـ قكاعد القانكف الدكلأ اإلنسانأ، كاتيمت فييا قكات االدتبلؿ بعدـ قياميا بكاجبيا القانكنأ فأ دماية 

قطاع، كعدـ تكفير الرعاية الطبية البلزمة للجردى كالمرضى فضبل عف منعيا السماح ألفراد السلاف المدنييف فأ ال
الخدمات اإلنسانية فأ مباررة مياميا لدماية الضدايا. لمزيد مف المعلكمات أنظر المكق  اإلللتركنأ للجنة الدكلية 

 . www.icrc.orgلل ليب األدمر 
سعاؼ. "اإلسرا يلأ" الطكاقـ الطبية الفلسطينية بيف نيراف قكات االدتبلؿ  "المرلز الفلسطينأ لدقكؽ اإلنساف، (2) كميمة نقؿ كا 

 . 12المرج  السابؽ، ص  "القتلى كالجردى كالمرضى
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B5%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81
http://www.icrc.org/
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بالعديػد مػف القػذا ؼ كبلتػؿ مػف لقدس التاب  لليػبلؿ األدمػر الفلسػطينأ استيداؼ مسترفى ا -
، ممػػػا أدل إلػػػى تػػػدمير الطكابػػػؽ العلكيػػػة فػػػأ الفكسػػػفكر األبػػػيض المرػػػتعلة كقػػػذا ؼ الػػػدبابات

 . المبنى كا  ابة العديد مف العامليف كالنزالء بي ابات مختلفة
الثامنػػة كالن ػػؼ لػػيبلن كفػػأ تمػػاـ السػػاعة  2014.07.17فػػأ مسػػاء يػػـك الخمػػيس المكافػػؽ  -

تلقػػػت الطػػػكاقـ الطبيػػػة العاملػػػة فػػػأ المسترػػػفى ات ػػػبلن مفاج ػػػا مػػػف قػػػكات االدػػػتبلؿ تطالػػػب 
ؾ اللدظػػة أخػػذت الطػػكاقـ التيديػػد علػػى لػػبػػيخبلء المسترػػفى خػػبلؿ عرػػرة دقػػا ؽ فقػػط ، فػػأ ت

مدمػػؿ الجػػد كقػػررت اإلخػػبلء كبعػػد خمػػس دقػػا ؽ كأثنػػاء االسػػتعداد للخػػركج تػػـ تكجيػػو عرػػرة 
ؼ مدفعيػػػة برػػػلؿ مبارػػػر باتجػػػاه مبنػػػى المبيػػػت )المبنػػػى الرػػػمالأ( أدل انقطػػػاع التيػػػار قػػػذا 

ترؾ المبنى فأ ظالـ دامس كأدل لتكقؼ العمؿ باألجيزة الطبية كدمار ىا ػؿ إلى  الليربا أ
فأ الطابؽ الثانأ كالثالث كالراب  كاندالع دريػؽ لبيػر كا ػابات للمرضػى كالطػكاقـ فػأ ظػؿ 

 .(1)ؼ بسبب انرااليا بنقؿ ريداء كجردى العدكافر  فأ سيارات اإلسعا

فػػػأ تمػػػاـ السػػػاعة الكادػػػدة ظيػػػرا قامػػػت الطػػػا رات  23/7/2014فػػػأ يػػػـك األربعػػػاء المكافػػػؽ 
بتػػدمير لافػػة المنرػػآت كالمبػػانأ بلػػؿ مػػا تدتكيػػو مػػف  F16الدربيػػة "اإلسػػرا يلية" مػػف طػػراز 

 .(2)ملانيات ماديةا  تجييزات طبية ك 

خػػبلءك  منػػو لبيػػر جػػزء تػػدمير بعػػد لؤلطفػػاؿ الػػدرة مدمػػد ػػػػػييدالر مسػػػترػػػػػفى إغػػبلؽ -  مرضػػاه ا 
بتػػاريخ  لؤلطفػػاؿ التخ ػ ػػػأ الرنتيسػػػأ العزيػػز عبػػد الػػدلتكر مسػترػػػفىك  الن ػػػػر لمسػػترػػػػفى

.2014/7/24  
 بتػػػػػػػاريخ المبارػػػػػػػر للق ػػػػػػػؼ تعرضػػػػػػػو بعػػػػػػػد الدلػػػػػػػكمأ دػػػػػػػانكف بيػػػػػػػت مسػػػترػػػػػػػػػػػفى إغػػػػػػػبلؽ -

26/7/2014.  
 المبارػػرسػػتيداؼ اال بعػػد بػػو العمػػؿ كتكقػػؼ الطبيػػة للخػػدمات التػػاب  سػػػػـبل مسػترػػػفى إخػػبلء -

  .23/7/2014 بتاريخ
خػػػبلء النجػػػار يكسػػػؼ مدمػػػد الرػػػػػييد بمسػترػػػػػفى العمػػػؿ إيقػػػاؼ -  اليػػػبلؿ لمسػترػػػػفى نزال ػػػو كا 

  2014/8/2. اللكيتأ كالمسػترػفى

                                                           

اء للتأىيؿ الطبأ، الكفعلى مسترفى "اإلسرا يلأ" مسترفى الكفاء للتأىيؿ الطبأ، تقرير دكؿ، االنتيالات كالعدكاف  (1)
 .4، ص2014

http://elwafa.ps/files/Album/elwafa-paper/war_wafa_106598804.pdf  
 نفس المرج .  (2)

http://elwafa.ps/files/Album/elwafa-paper/war_wafa_106598804.pdf
http://elwafa.ps/files/Album/elwafa-paper/war_wafa_106598804.pdf
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 ملافإلى  الطبية الطكاقـ ك كؿ تعذرك  الق ؼ لثافة بسبب أكلية رعاية مرلز 27 إغبلؽ
 20 رقػـ للمػادة كاضػدان  خرقػا الممارسات ىذه تعد لما.(1) غزة على العدكانية الدرب بداية منذ العمؿ
 المرضػى عػف بالبدػث المخت ػيف المػكظفيف كادتػراـ دمايػة تضػمف التػأ الرابعػة، جنيػؼاتفاقيػة  مف

 علػى الرابعة جنيؼاتفاقية  فم 63 رقـ المادة كتؤلد كمعالجتيـ. كنقليـ كجمعيـ المدنييف، كالجردى
 اإلنسػػانية أنرػػطتيا مبارػػرة مػػف األدمػػر كاليػػبلؿ األدمػػر لل ػػليب الكطنيػػة الجمعيػػات تملػػيف كجػػكب

 كتؤلػد االدػتبلؿ. دكلػة ألمػف القيريػة االعتبػارات تفرضػيا التػأ كاالسػتثنا ية المؤقتػة التػدابير ظؿ فأ
 "كجػكب علػى 1977 لعػاـ جنيػؼ فاقيػاتالت األكؿ اإلضػافأ البركتكلكؿ مف 15ك 12 رقـ المادتاف
، ألم ىػػدفا تلػػكف كأال كقػػت، لػػؿ فػػأ الطبيػػة الكدػػدات كدمايػػة ادتػػراـ  بالك ػػكؿ ليػػا كالسػػماح ىجػػـك
 .(2) عا ؽ" أم دكف فيو خدماتيا عف يستانى ال ملاف أمإلى 

التأ اتخذتيا كزارة لـ تسلـ المرافؽ ال دية فأ القطاع مف العدكاف رغـ لؿ االدتياطات  
  دة فأ ىذا السياؽ كفؽ تك يات الجيات الدكلية ذات العبلقة. ال

كدسب تقارير المؤسسات الدكلية فقد تـ ر د االعتداءات على المرافؽ ال دية على  
 الندك التالأ: 

 ( االعتداءات عمى المرافق الصحية  2 جدول رقم )

 المجمكع الف ػػػػػػػػػػة 
 17 مسترػػفػػػػػػػػى
 54 مرلز رعاية
 2 مدطة إسعاؼ

  :تدمير كمي 

 .تدمير للأ لمسترفى الكفاء ررؽ مدينة غزة 
  تدمير للأ لستة مرالز رعاية أكلية تابعة لكزارة ال دة بازة فأ مدافظات خانيكنس

 كالمدافظة الكسطى كغزة كالرماؿ. 

                                                           

دارة ا (1) ، 32، ص 2014لقطػػػػػػػػػػػاع ال ػػػػػػػػػػػدأ، كزارة ال ػػػػػػػػػػػدة الفلسػػػػػػػػػػػطينية، تقريػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػاص، العػػػػػػػػػػػدكاف ال ػػػػػػػػػػػييكنأ كا 
http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-2014.pdf   

 .9صالمرج  السابؽ،  (2)

http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-2014.pdf
http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/Israel-Aggression-2014.pdf
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 .تدمير لامؿ إلددل عرر  يدلية فأ لافة مدافظات غزة 
 .تدمير لامؿ لمخزف أدكية 
 ة إسعاؼ طبأ تابعة لليبلؿ األدمر الفلسطينأ.تدمير مدط 
 .تدمير ثبلث سيارات إسعاؼ طبأ بمسترفى ريداء األق ى 
 .تدمير ثماف سيارات إسعاؼ طبأ 
  .تدمير سيارة إسعاؼ طبأ تابعة لمجم  نا ر الطبأ فأ مدافظة خانيكنس 
 .تدمير جز أ لسب  كثبلثيف سيارة إسعاؼ طبأ مخ ص لنقؿ الم ابيف 
 ية:  جزئ أضرار 

  أضرار جز ية لستة عرر مسترفى منيا ثبلث تابعة لكزارة ال دة كالراب  للخدمات الطبية
 كالخامس المسترفى األىلأ العربأ التاب  التداد اللنا س العالمأ. 

  ــدد ــي لع ــدمير جزئ ــة  48أضــرار وت ــوزارة الصــحة ومنظمــات أىمي ــة ل ــة تابع مركــز رعايــة أولي
 محمية.

  يدلية. تدمير جز أ الثنيف كستيف  
  .تضرر أرب  مدطات إسعاؼ طبأ 
  .تضرر أرب  كثبلثيف سيارة إسعاؼ طبأ 

 مرافــق صــحية مــن الخدمــة بســبب األضــرار واالســتيداف المباشــر والتيديــد المســتمر  إخــراج
 باالستيداف.

  خبلء المرضى لمسترفيات إخراج مسترفى الكفاء المخ ص لتأىيؿ الداالت ال عبة كا 
 أخرل.

 خبلء مرضاه إغبلؽ مسترفى الر ييد مدمد الدرة لؤلطفاؿ بعد تدمير جزء لبير منو كا 
لمسترفى الن ر كمسترفى الدلتكر عبد العزيز الرنتيسأ التخ  أ لؤلطفاؿ بتاريخ 

24/7/2014. 
  خبلء نزال و لمسترفى اليبلؿ إيقاؼ العمؿ بمسترفى الرييد مدمد يكسؼ النجار كا 

 .2/8/2014كالمسترفى اللكيتأ بتاريخ 
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 مرلز رعاية أكلية بسبب لثافة الق ؼ كتعذر ك كؿ الطكاقـ الطبية إلى ملاف  27 إغبلؽ
 العمؿ منذ بداية الدرب العدكانية على غزة. 

 . ( توزيع المؤسسات المدمرة والمتضررة حسب الجية المالكة 3 جدول رقم )

 داخلية أىلأ ال دة المؤسسة
 1 6 10 مستشفى
 1 7 48 مركز صحي
 1 1 2 محطة إسعاف

 

   :بحق وسائل النقل الطبي "اإلسرائيمية": االنتياكات الثالثالمطمب 

 اإلسػػػعاؼ لسػػػيارات المميػػػزة الرػػػارات رغػػػـ الطبػػػأ النقػػػؿ لكسػػػا ؿ المقػػػررة الدمايػػػة انتيػػػاؾ تػػػـ
 الطبيػػػػة الخػػػػدمات كلػػػػذلؾ، الفلسػػػػطينأ األدمػػػػر اليػػػػبلؿ كجمعيػػػػة الفلسػػػػطينية ال ػػػػدة لػػػػكزارة التابعػػػة

لػػػد علػػػى ؤ مػػػف اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة التػػػأ ت  18،  21كذلػػػؾ خبلفػػػان للمػػػكاد ، الفلسػػػطينية العسػػػلرية
للنقؿ الطبأ فقػد قامػت قػكات االدػتبلؿ اإلسػرا يلأ باسػتيداؼ العديػد مػف دماية الكسا ؿ المخ  ة 

 كدمػػرت كالمبارػػر المتعمػػد للق ػػؼ تعرضػػت التػػأ اإلسػػعاؼ سػػيارات كمجمػػكع ،كسػػا ؿ النقػػؿ الطبػػأ
 فػأ كسأر ػد آخػريف كا  ابة المسعفيف مف 13 مقتؿإلى  ذلؾ أدل، اؼإسع سيارة 16 لامؿ برلؿ
 . الفلسطينأ اإلسعاؼ سيارات ضد الممنيج عتداءاال دكادث أىـ المطلب ىذا

سػػػػعاؼ تابعػػػػة لػػػػكزارة ال ػػػػدة للمنطقػػػػة نفسػػػػيا لنقػػػػؿ الجردػػػػى، فاسػػػػتيدفتيا إتكجيػػػػت سػػػػيارة  -

داخليا، كيدعى مدمد سعيد الطا رات الدربية ب اركخ أسفر ذلؾ عف مقتؿ المسعؼ الذم ب

عامػػػان، بجػػػراح  35عامػػػان، فيمػػػا أ ػػػيب الطبيػػػب إييػػػاب عمػػػر المػػػدىكف،  21أبػػػك د ػػػيرة، 

مػػا أ ػػيب لديػػث أعلنػػت الم ػػادر الطبيػػة مقتلػػو فػػأ كقػػت الدػػؽ متػػأثران بجرادػػو.  خطيػػرة،

عامػان، كك ػفت دالتػو  30سا ؽ سيارة اإلسعاؼ الذم لػاف يرافقيمػا، كىػك درػمت عجػكر، 

  .(1)بالخطرة
                                                           

سعاؼ. "اإلسرا يلأ" كاقـ الطبية الفلسطينية بيف نيراف قكات االدتبلؿ الط "المرلز الفلسطينأ لدقكؽ اإلنساف، (1) كميمة نقؿ كا 
 .5المرج  السابؽ، ص  "القتلى كالجردى كالمرضى
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المدتلػػػة ثبلثػػػة أعضػػػاء مػػػف فػػػرؽ  "اإلسػػػرا يلية"، قتلػػػت القػػػكات الدربيػػػة 4/1/2009بتػػػاريخ  -

الطكاقـ الطبية الفلسطينية عندما تكجيت سيارتا إسعاؼ لتلبية نداء اسػتااثة مػف أدػد سػلاف 

 24منطقة الدددكح، جنكب دأ تؿ اليكل فأ مدينة غػزة. كالقتلػى ىػـ )ياسػر لمػاؿ رػبير، 

( ؛ )أنس ف ـن  .(1)عامان( 24)رأفت عبد العاؿ، ك عامان(؛ 25ضؿ نعيـ، عا

 ، تكجيػػػت سػػػيارة إسػػػعاؼ تابعػػػة لمسترػػػفى العػػػكدة4/1/2009 ػػػباح يػػػـك األدػػػد، المكافػػػؽ  -

الق ؼ مجددان ما أسفر عػف مقتػؿ تسػعة مػكاطنيف إلى  تعرضت المنطقةك  ،إلخبلء الجردى

عدد مف المكاطنيف، مػف بيػنيـ  مف سلاف المنطقة، مف بينيـ كالد كاثناف مف أبنا و، كا  ابة

  .(2)اثناف مف المسعفيف

جمعيػػة اليػػبلؿ  فػػرع مبنػػى"اإلسػرا يلأ"  االدػػتبلؿ قػػكات دبابػػات ق ػػفت :2014\8\1 بتػاريخ -
 كقػػد مختلفػػة. كدكا ػػر طبيػػة كعيػػادات مسترػػفى يضػػـ الػػذم، يػػكنس خػػاف مدينػػة فػػأاألدمػػر 
 متكسػػػطة بي ػػػابات جمعيػػػةال فػػػرعإلػػػى  التجػػػأكا الػػػذيف النػػػازديف االىػػػالأ مػػػف عػػػدد أ ػػػيب
 ماديػػة ضػػراران أ الق ػػؼ ألدػػؽ لمػػا كاالطفػػاؿ. النسػػاء مػػف الم ػػابيف معظػػـ كلػػاف كخطيػػرة،

  الفرع. أقساـ بعض فأ لبيرة

أربػػ  سػػيارات  مبارػػران  اسػػتيدافان "اإلسػػرا يلأ" العػػدك ، اسػػتيدفت طػػا رات 2014\7\22بتػػاريخ  -
كقػػػػكع أضػػػػرار جسػػػػيمة فػػػػأ  إلػػػػى مػػػػا أدلمفػػػػأ بلػػػػدة بيػػػػت دػػػػانكف،  إسػػػعاؼ تابعػػػػة للجمعيػػػػة
 داخؿ المنطقة.إلى  السيارات منعيا مف التقدـ

، أثنػػاء قيػػاـ طػػكاقـ االسػػعاؼ بػػيخبلء م ػػابيف كجردػػى مػػف منػػزؿ فػػأ 2014\7\21بتػػاريخ  -
  ابة مباررة.إا ابة سيارة اإلسعاؼ إلى  منطقة خانيكنس، تـ ق ؼ المنطقة ما أدل

 سػلنأ دػأ كىػك البدرينػأ" "الدػأإلػى  وبالتكجػ الجمعية طكاقـ قامت ،2014\7\18 بتاريخ -
 المنطقػػػةإلػػى  الك ػػكؿ كعنػػد ىنػػػاؾ.  ػػابةإ كجػػكد عػػف ملالمػػة تلقػػػييـ اثػػر رفػػ  رػػرؽ يقػػ 

إلػػػى  كالعػػػكدة نسػػػدابيااإلػػػى  دلأ مػػػام االسػػػعاؼ سػػػيارة تجػػػاهاب النيػػػراف طػػػبلؽإ تػػػـ المػػػذلكرة،
                                                           

 نفس المرج . (1)
كميمة نقؿ "اإلسرا يلأ" الطكاقـ الطبية الفلسطينية بيف نيراف قكات االدتبلؿ  " المرلز الفلسطينأ لدقكؽ اإلنساف، (2)

سعاؼ.  .5المرج  السابؽ، ص  "القتلى كالجردى كالمرضى كا 
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 للسػػػماح سػػػيؽبالتن ليقػػػكـ االدمػػػر لل ػػػليب الدكليػػػة اللجنػػػة مػػػ  الجمعيػػػة كتكا ػػػلت المرلػػػز.
 ثمػػػانأ بعػػػد كللػػػف بػػػالعكدة االذف علػػػى الطػػػاقـ د ػػػؿ كفعػػػبل المنطقػػػة.إلػػػى  بػػػالعكدة للطػػػاقـ

جػبلء رػييد بػيخبلء الطػاقـ قػاـ ديػث ساعات،  االكنػركا مرلػزإلػى  الدػأ مػف رخ ػان  24 كا 
 .(1)يكاءلئل

ـ ممػا أدل لتػدمير 24/7/2014استيداؼ سػيارة إسػعاؼ طبػأ تابعػة لمسترػفى نا ػر يػـك  -
 كا  ابة مسعؼ طبأ.  العربة

استيداؼ سيارة إسعاؼ طبأ فأ مدينة بيت دانكف أثناء مداكلة إنقػاذ جردػى بالملػاف ممػا  -
 أدل السترياد مسعؼ طبأ كادد.

 استيداؼ سيارة دفاع مدنأ كا  ابة ستة بجراح. -
أثنػػػاء  26/7/2014اسػػػتيداؼ سػػػيارة إسػػػعاؼ طبػػػأ تابعػػػة لليػػػبلؿ األدمػػػر الفلسػػػطينأ يػػػـك  -

 ما أدل السترياد مسعؼ طبأ.إخبلء الجردى م
 1/8/2014استيداؼ سيارة إسعاؼ طبأ تابعة لمسترفى الرييد مدمد يكسؼ النجار يـك  -

 .(2)مما أدل السترياد ثبلثة مف طكاقميا

 تصنيف الخسائر المادية حسب القطاعات الفرعية بالتفصيل: 

 قطاع الصحة:  .1

ال ػػػػػدأ خػػػػػبلؿ العػػػػػدكاف  اديػػػػػة التػػػػػأ لدقػػػػػت بالقطػػػػػاعميسػػػػػتعرض ىػػػػػذا الجػػػػػزء الخسػػػػػا ر ال
علػػى غػػزة. ديػػث ترػػمؿ الخسػػا ر التػأ لدقػػت بقطػػاع ال ػػدة الدلػػكمأ مػػف مسترػػفيات  "اإلسػرا يلأ"

كعيػػػادات كمرالػػػز للرعايػػػة األكليػػػة. لػػػذلؾ الخػػػدمات الطبيػػػة العسػػػلرية كمؤسسػػػات القطػػػاع الخػػػاص 
 العاملة فأ المجاؿ ال دأ كمؤسسات كلالة الاكث الدكلية )األنركا(.

مؤسسػػػػػػة، كبلاػػػػػػت قيمػػػػػػة الخسػػػػػػا ر الماديػػػػػػة ليػػػػػػا  80د ىػػػػػػذه المؤسسػػػػػػات ديػػػػػػث بلػػػػػػ  عػػػػػػد
$  )باستثناء خسا ر كلالة الاكث الدكلية ديث أنو لـ يرد فأ التقارير المسػتلمة مػف 2644164701

 كلالة الاكث الدكلية أم تقدير لقيمة األضرار التأ لدقت بمنرآتيا(. 

                                                           

جمعية اليبلؿ األدمر الفلسطينأ، التقرير السنكم لبلنتيالات بدؽ الطكاقـ الطبية كالخدمات االنسانية للجمعية اليبلؿ  (1)
 .  5، ص 2014االدمر الفلسطينأ، 

دارة القطاع ال دأ، مرلز المعلكمات ال دية ا (2) غزة،  –كزارة ال دة الفلسطينية  –لفلسطينية العدكاف ال ييكنأ كا 
 .   www.hoh.gov.ps، انظر المكق  اإلللتركنأ 28ص

http://www.hoh.gov.ps/
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 ع الصحي ونوع الضرر بالقطا ت( الخسائر المادية التي لحق 4 جدول رقم )

 تفا يؿ القطاع القطاع ـ
 نكع الضرر

 جزئي كمي

 القطاع الحكومي 1
 33 0 مرالز الرعاية األكلية )العيادات(

 9 0 المسترفيات
 19 0 سيارات إسعاؼ

2 
الخدمات الطبية 

 العسكرية

 1 0 عيادات
 2 0 مسترفيات

 2 2 سيارات إسعاؼ

3 
القطاع األىمي 

 اصوالخ

 1 0 عيادات خا ة

 4 0 مسترفيات
 9 2  يدليات

 3 0 مرالز ب ريات
 7 3 مرالز  دية
 4 0 سيارة إسعاؼ

 وكالة الغوث 4

 7 0 مرالز  دية

 1 0 المقر الر يس للكلالة
 3 0 قافلة طبية

 تصنيف خسائر القطاع الصحي حسب الجية التي يتبع ليا العيادة/ المركز الصحي: 

 قطاع الصحة الحكومي: (1

يتنػػاكؿ ىػػػذا الجػػػزء مػػػف التقريػػر الخسػػػا ر التػػػأ لدقػػػت بمرالػػز الرعايػػػة األكليػػػة كالمسترػػػفيات 
 ككسا ؿ النقؿ التابعة لقطاع ال دة الدلكمأ. 

 مرلزان للرعاية األكلية. باإلضافة 33مسترفيات، ك 9ديث بل  عدد المسترفيات المتضررة 
العدكاف. ديث بلات التللفة اإلجمالية لخسا ر قطاع ال دة سيارة إسعاؼ تضررت خبلؿ  19إلى 

 $ كالجدكؿ التالأ يعطأ تكضيدات ألبر لتلؾ األرقاـ.  6444705الدلكمأ 
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 توزيع الخسائر المادية التي لحقت بقطاع الصحة الحكومي حسب المحافظة(  5 جدول رقم )
 سيارة إسعاؼ المسترفيات المرالز ال دية المدافظة

 2 2 9 الرماؿ
 9 4 12 غزة

 3 1 6 الكسطى
 2 2 2 خانيكنس
 3 0 4 رف  
 19 9 33 المجمكع

 

 
 قطاع الخدمات الطبية العسكرية:  (2

كيستعرض ىذا الجزء الخسا ر المادية التأ لدقت بقطاع الخدمات الطبية العسلرية ديث 
ـ بمدافظة غزة مرافؽ كىأ مسترفى الك ا 3بل  عدد المرافؽ المتضررة )مسترفيات كعيادات( 

 5تضرر إلى  كمسترفى بلسـ بمدافظة رماؿ غزة، كعيادة دجازم بمدافظة رماؿ غزة، باإلضافة
ضرر جز أ(، كقد بلات التللفة التقديرية لخسا ر ىذا القطاع  2ضرر للأ،  3سيارات إسعاؼ ) 

2184000 .$ 

 القطاع الصحي األىمي والخاص:  (3
تأ لدقت بمؤسسات كمسترفيات القطاع ال دأ كيتناكؿ ىذا الجزء الخسا ر المادية ال

مسترفيات كىأ مسترفى الكفاء للتأىيؿ  4األىلأ الخاص، ديث بل  عدد المسترفيات المتضررة 
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كمسترفى القدس التاب  لجمعية اليبلؿ األدمر، كمسترفى الخدمة العامة كجميعيا تق  فأ 
ألضرار التأ لدقت بيذه مدافظات غزة، كمسترفى العكدة بمدافظة رماؿ غزة، كتنكعت ا

 المسترفيات ما بيف ضرر للأ كضرر جز أ. 
مرالز ىدـ جز أ( كعيادة  7مرالز ىد للأ  3مرالز  دية ) 10إلى  ىذا باإلضافة

 مرالز ب ريات.  3 يدليات ك 9ك سيارات إسعاؼ 4خا ة كاددة ك
$ 25455534996كقد بلات التللفة اإلجمالية لخسا ر القطاع ال دأ األىلأ كالخاص 

 كالجدكؿ التالأ يكض  خسا ر القطاع ال دأ الخاص.

  توزيع الخسائر المادية التي لحقت بالقطاع الصحي األىمي والخاص(  6 جدول رقم )
 حسب المحافظة

 افػػػػػػػالبي
 المدافظة

 المجمكع
 رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال

 4 0 0 0 3 1 مسترفيات
 10 1 0 1 6 2 مرالز  دية

 1 0 0 0 0 1 دات خا ةعيا
 9 0 0 1 6 2  يدلية

 3 0 0 1 1 1 مرالز ب ريات
 4 0 1 1 0 2 سيارة إسعاؼ

 

 :قطاع الصحة في وكالة الغوث (4

بدقيا، ديث  "اإلسرا يلأ"أيضان مؤسسات كلالة الاكث الدكلية لـ تسلـ مف العدكاف 
ار جسيمة لدقت بالمقر أضر إلى  مرالز  دية مف المرالز التابعة ليا. باإلضافة 7تضررت 

الر يسأ لكلالة الاكث بما يدتكيو مف أغطية كمستلزمات طبية ككسا ط نقؿ نتيجة استيدافيا برلؿ 
مرلبات برلؿ مبارر للف التقارير الكاردة مف  3مبارر. لذلؾ تـ استيداؼ قافلة طبية ملكنة مف 

 كلالة الاكث لـ تكض  أم مبال  تذلر للخسا ر التأ لدقت بيا. 
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 اخلامتـــــــة

دراستنا التف يلية لدماية أعياف الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلدة، يملف مف خبلؿ 
 . أف نكرد النتا ج كالتك يات التأ تك ؿ ليا البادث

 :  أواًل: النتائج
بمجمكعة  1977كالبركتكلكالف اإلضافياف لعاـ  1949جاءت اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ  -1

عامة فأ دماية أفراد كأعياف الخدمات الطبية، إال أنو لـ يػتـ كضػ  الجػزاءات مف المبادئ ال
 البلزمة لمف يخالؼ أدلاـ ىذه االتفاقيات. 

لفػػػاظ غامضػػػة، كغيػػػر ييف، يكجػػػد بيػػػا أفاقيػػػات جنيػػػؼ األربعػػػة كالبركتكلػػػكليف اإلضػػػافإف ات -2
لػػى تفسػػير مدػػددة فػػأ تفسػػير األعيػػاف المدنيػػة كمنيػػا األعيػػاف الطبيػػة، كيعمػػؿ لػػؿ طػػرؼ ع

 مضمكف ىذه القكاعد بالرلؿ الذم يريده. 

للق كر فأ مفيـك الضػركرة العسػلرية فػأ تبريػر االعتػداء علػى األعيػاف  "إسرا يؿ"استابلؿ  -3
 المدنية كمنيا األعياف الطبية. 

كجػػكد تق ػػير فلسػػطينأ علػػى مسػػتكل اليي ػػات القانكنيػػة كمرالػػز دقػػكؽ اإلنسػػاف فػػأ تكثيػػؽ  -4
 تياليا للدماية الدكلية ألفراد كأعياف الخدمات الطبية. فأ ان "إسرا يؿ"جرا ـ 

جمي  الن كص كالقكاعػد كاألدلػاـ التػأ تتعلػؽ بدمايػة أفػراد كأعيػاف الخػدمات الطبيػة تبقػى  -5
دبػػػران علػػػى كرؽ، كال تخػػػرج مػػػف دالػػػة الجمػػػكد إلػػػى دالػػػة التطبيػػػؽ العملػػػأ كذلػػػؾ ألف ىػػػذه 

 السياسية اللبرل فأ العالـ. األدلاـ كالقكاعد تلكف رىينة بيد مكازيف القكل 

دالػػػة االنقسػػػاـ كالتبػػػايف الفلسػػػطينأ فػػػأ غػػػزة كالضػػػفة أدل إلػػػى ضػػػعؼ المكقػػػؼ الفلسػػػطينأ  -6
 قانكنيان على المستكل الدكلأ.  "إسرا يؿ"القانكنأ فأ تكثيؽ الجرا ـ كمبلدقة 

يػة دكليػة جػادة تطالػب بمكجبيػا تطبيػؽ العدالػة الدكل –عربية  –عدـ كجكد سياسة فلسطينية  -7
يف، كالتمسػػػؾ باإلملانيػػػات المتادػػػة للرػػػعب الفلسػػػطينأ اإلسػػػرا يليكمبلدقػػػة مجرمػػػأ الدػػػرب 
يف عػػػف الجػػػرا ـ المرتلبػػػة بدػػػؽ أفػػػراد كأعيػػػاف الخػػػدمات اإلسػػػرا يليلمبلدقػػػة مجرمػػػأ الدػػػرب 

 الطبية لكنيا ال تسقط بالتقادـ.
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أ مػػف أجػػؿ إرسػػاء المدلمػػة الجنا يػػة الدكليػػة كالتػػأ تعػػد أعظػػـ إنجػػاز قػػاـ بػػو المجتمػػ  الػػدكل -8
العدالة الجنا ية الدكلية، األمر الذم يؤىليا إلى أف تلكف آلة دكلية فعالة تدد مػف انتيالػات 

آلليػػػات التػػػأ تتبعيػػػا مػػػف أجػػػؿ النظػػػر فػػػأ القضػػػايا القػػػانكف الػػػدكلأ اإلنسػػػانأ، أمػػػا بالنسػػػبة ل
عقيػدان كركتينيػة المدالة إلييا أنيا معقدة تدتاج إلى النظر فييػا كالتعػديؿ علييػا لت ػب  أقػؿ ت

دتػػى تسػػتطي  المدلمػػة القيػػاـ بكظيفتيػػا الر يسػػة كىػػأ الػػردع كزجػػر المنتيػػؾ لقكاعػػد القػػانكف 
 الدكلأ اإلنسانأ. 

 عدـ فعالية نظاـ الدكلة الدامية كيبلدظ أنو نادران ما لجأت إليو الدكؿ فأ الدركب الدديثة. -9

( مػػػف 90أكردتيػػػا المػػػادة )تػػػأ عػػػدـ فعاليػػػة اللجنػػػة الدكليػػػة لتق ػػػأ الدقػػػا ؽ بسػػػبب القيػػػكد ال -10
كالمتمثلػػة فػػأ رػػرطأ طلػػب التدقيػػؽ كالمكافقػػة مػػف قبػػؿ  1977البركتكلػػكؿ اإلضػػافأ األكؿ 

  أطراؼ النزاع. 

 :التوصيـــــــاتثانيًا: 
بآليػػػات كطنيػػػة كدكليػػػة ضػػػركرة تعزيػػػز الدمايػػػة الخا ػػػة بػػػأفراد كأعيػػػاف الخػػػدمات الطبيػػػة   -1

لمدايػػدة كالمسػػتقلة كغيػػر المتديػػزة ألم طػػرؼ مػػف خا ػػة، بدلػػـ طبيعػػة الميػػاـ اإلنسػػانية ا
ذلؾ فيف دخكؿ أفػراد الخػدمات الطبيػة كالقيػاـ بميػاميـ ال يػتـ إال إلى  أطراؼ النزاع، إضافة

بتػػرخيص مػػف أطػػراؼ النػػزاع، فاسػػتيدافيـ مػػف أم جيػػة لانػػت تتطلػػب إجػػراءات فكريػػة دكف 
تيداؼ أفػػػراد كأعيػػػاف إبطػػػاء كتسػػػليط أق ػػػى عقكبػػػة علػػػى األرػػػخاص الػػػذيف تسػػػببكا فػػػأ اسػػػ

 الخدمات الطبية. 

 األكؿ اإلضػػافأ كالبركتكلػػكؿ الرابعػػة، جنيػػؼاتفاقيػػة  مػػكاد بعػػض فػػأ النظػػر إعػػادة ضػػركرة -2
 )الضػػركرة م ػػطل  علػػى قيػػكد كضػػ  ضػػركرة كمنيػػا النظػػرم الق ػػكر أكجػػو بعػػض لمعالجػػة

 .التدفظ ليذا االدتبلؿ دكلة استخداـ ددكد كبياف العسلرية(

 . الطبية الخدمات كأعياف أفراد بدؽ "اإلسرا يلية"نتيالات كاال را ـالج تكثيؽ ضركرة -3

 مرتلبػػأ لمبلدقػػة الػػدكؿ بعػػض ترػػرعيا التػػأ القػػكانيف لترسػػيخ الػػدكلأ التأييػػد درػػد ضػػركرة -4
 ىػػػذه عػػػف الػػػدكؿ ىػػػذه بعػػػض تتراجػػػ  أف قبػػػؿ الػػػكطنأ ال ػػػعيد علػػػى نافػػػذة كجعليػػػا الجػػػرا ـ
 ."اإلسرا يلية" ل كالم ا ال ييكنأ اللكبأ ضاط تدت القكانيف
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 المجتمػػ  بػػذليا التػػأ الجيػػكد مػػف بػػالرغـ، الطبيػػة الخػػدمات أفػػراد للافػػة الدمايػػة رػػارة تكديػػد -5
 2005 ديسػػػمبر 8 فػػػأ المػػػؤرخ الثالػػػث اإلضػػػافأ البركتكلػػػكؿ علػػػى باالتفػػػاؽ مػػػؤخرا الػػػدكلأ
 عػف يتخػؿَّ  لػـ داـ ما بجديد يأت لـ رأينا فأ الجيد ىذا أف إال إضافية، مميزة برارة الخاص
 كالتػػأ كتاريخيػػة، دينيػػة خلفيػػةإلػػى  ترمػػزاف اللتػػيف األدمػػر كاليػػبلؿ األدمػػر ال ػػليب رػػارتأ
  .كاالستقبللية الدياد فأ المتمثؿ اإلنسانأ العمؿ مبادئ األساس مف تخالؼ

 المميػػػػزة بالرػػػػارات الخا ػػػػة الفنيػػػػة األمػػػػكر كتقيػػػػيـ لدراسػػػػة فلسػػػػطينية قانكنيػػػػة لجػػػػاف ترػػػػليؿ -6
، كمػػدل مطابقتيػػا للرػػركط التػػأ األكليػػة الرعايػػة كمرالػػز اإلسػػعاؼ تسػػيارا أك للمسترػػفيات

  كضعيا القانكف الدكلأ اإلنسانأ. 

 "اإلسػػرا يلية"نتيالػػات اال لدراسػػة كالػػدكلأ المدلػػأ المسػػتكل علػػى القانكنيػػة العمػػؿ كرش عقػػد -7
 كالعمػػؿ، خا ػػة الطبيػػة الخػػدمات كأفػػراد الطبيػػة كاألعيػػاف عامػػة الفلسػػطينييف المػػدنييف بدػػؽ
 فػػأ االدػػتبلؿ ممارسػػات فضػػ  علػػى العمػػؿك "إسػػرا يؿ"  لمدالمػػة القانكنيػػة األدلػػة جمػػ  علػػى

 . الدكلية المدافؿ

تفعيؿ لجنة تق أ الدقا ؽ مف خبلؿ رف  القيكد المتمثلة فأ رػرط طلػب التدقيػؽ كالمكافقػة  -8
 علػػػى التقريػػػر النيػػػا أ الػػػذم تقػػػكـ بػػػو لجنػػػة تق ػػػأ الدقػػػا ؽ كتتػػػكلى الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ

 .المتددة تسييرىا كينظر فأ تقاريرىا ب فة إلزامية مف مجلس األمف

أدػد  ABIAو الػدلتكر "أبيػا" تاير اسـ اللجنة الدكلية لل ليب األدمر إلى االسـ الذم اقترد -9
 أعضاء مؤسس اللجنة بػ "اللجنة الدكلية لئلغاثة". 

الػى ادتػراـ ىػذه السػامية تفعيؿ المادة األكلى مف اتفاقية جنيؼ األكلى التػأ تػدعك األطػراؼ  -10
  االتفاقية كأف تلفؿ ادتراميا فأ جمي  األدكاؿ.

لكنػػو خطكطػػان عامػػة لمكضػػكع  عػػدكقػػدمناه مػػف خػػبلؿ ىػػذا البدػػث ال يمػػا فػػأ الختػػاـ نقػػر أف 
 كمنتسبكه أركاديـ فأ سبيؿ إنقاذ أركاح المدنييف.ميـ يدف  أفراده 

داطتو مف جمي  زكاياه فأ المستقبؿ. كأدعك البادثيف إلى زيادة االىتماـ بيذا المكضكع   كا 

ف أخطأت فمف نفسأ كالريطاف.   كللؿ رأء إذا ما تـ نق اف فيف كفقت فمف ا  كدده كا 
 

  كالدمد   رب العالميف
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 املراجعاملصادر و

  .القرآن الكريم 
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