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 الملخص

على دور القانون الددولي اننسداني فدي المدد مدو ال دوارم واأليمدا  فدي  د  ايمدة  هدفت الدراسة التعرف

؛ داة للدراسدة، كمدا إسدتمدمت المظة دة كد سدت ااييالوصديي والمد    اإكورونا، فقد إعتمدد  الدراسدة علدى المد    

صددديي فدددي وصددد  المددد    الو ت الدراسدددةوقدددد اسدددتمدم ،سدددت ااي الق دددور فدددي القدددوانيو الدوليدددة اننسدددانيةمماولدددة إ

وبئدة وم  دا وبدا  فدي انيمدا  فدي  د  ايمدة انلدار اآل القدوانيو الدوليدة اننسدانية فدي تبايد انستراتيجيا  واآلليدا  

ن الدور اإنساني الذي يلعاه القانون الدولي اإنساني فدي فتدرة تيلدي وبدا  كوروندا أ أ  ر  الدراسة .فيروس كورونا

وة ر م اجمة أو تدمير أو تمريد   ،استليا  يم و تم ي  ا لمواج ة األيمة الماليةتمث  في إم انية إنلا  م اي  ي

أو تعبي  األشيا  التي ن غ ى ع  ا لاقا  الس ان المدنييو على قيد الميداة. وتمقيد  التدواين بديو الادرورا  ال دمية 

ي اإعاقدة المتد يريو بدال  ا  لمسد يو واألشدماذ ذوالمدنييو خاصدة ااةترام وةماية ووالارورة العس رية والعم . 

. في الوضع المدالي، فتلد م ال مية التي تتبلا ا ةالت مللمرضى الممتج يو والرعاية الباية والع اية ، وتقديم المسلح

القدانون الددولي يلد م كمدا  .بيمص الممتج يو الجدد بمثًا عو الييروس وتدابير ال  افة المعد ية لم دع انتلدار المدر 

عتمداد تددابير لتدوفير الرعايدة البايدة لمدو يمتاجون دا دون تمييد  ويممدي القدانون الددولي بإلم ومدا  لمقوق اإنسدان ا

اإنساني جميع المدنييو مو آيار األعمال العدائية المسلمة ومو المرمان التعسيي مو المرية، ويتيح ل م الوصدول إلدى 

 الرعاية ال مية دون تميي .

م  مددة ال ددمة العالميددة، ةقددوق ، 91كوفيددد ي اننسدداني، ادارة انيمددا ، كورونددا، القددانون الدددول الكلمااات الماتاحيااة 

 اننسان، ال  ا  المسلح، المروب.
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Abstract 

The study aimed to identify the role of international humanitarian law in reducing 

disasters and crises in light of the Corona crisis. The study relied on the descriptive and 

deductive approach, and the observation was used as a study tool. Attempting to elucidate 

shortcomings in international humanitarian laws, and the study used the descriptive 

approach to describe strategies and mechanisms in applying international humanitarian 

laws in crises in light of the outbreak of epidemics, including the Coronavirus. The study 

showed that the humanitarian role that international humanitarian law plays during the 

outbreak of the Corona epidemic is the possibility of creating hospital zones that can be 

designated to face the current crisis, and the prohibition of attacking, destroying, moving 

or disrupting things that are indispensable to the survival of the civilian population. And 

to achieve a balance between health necessities, military necessity and work. Respect and 

protect civilians, especially the elderly and persons with disabilities affected by armed 

conflict, and provide medical care and care to detained patients that are required by their 

health condition. In the current situation, it requires that new detainees be tested for the 

virus and enhanced hygiene measures to prevent the spread of the disease. International 

human rights law also obligates governments to adopt measures to provide medical care 

to those in need without discrimination. International humanitarian law protects all 

civilians from the effects of armed hostilities and from arbitrary deprivation of liberty, 

and provides them with access to health care without discrimination. 

Key words: International Humanitarian Law, Crisis Management, Corona, Covid 

19, World Health Organization, Human Rights, Armed Conflict, Wars. 
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 المقدمة

والتركيد  علدى ع اصدر  في اآلونة األخيرة، بدأ  الدراسدا  القانونيدة باإهتمدام بمدان  ال دوارم واأليمدا ،

أو األيمددة، مددو ةيددب أسددااب ةدددوي ا، والسددلايا  التددى أد  إلددى   ورهددا، وقددد فرقددت هددذ  الدراسددا  بدديو ال اريددة 

ال وارم البايعيدة التدى ن يم دو تج ا دا، وبديو ال دوارم ال اشدئة عدو األخبدا  الالدرية، التدى ت دت  بسدا  عددم إتمداذ 

هدذ  الدراسدا  علدى اإجدرا ا  التدى يم دو  اإجرا ا  اإةترايية التى ي دون ملل دا إلدى وقدو  ال اريدة، وقدد ع يدت

إتماذها ل ى نم ع وقو  األخبا  الالرية أو اآللية التى تسا  وقو  ال ارية، هذا مو ج ة، ومو ج ة أخرى إذا وقعت 

ال ارية سوا  كانت كارية يايعية ن يد لالدر في دا، أو كاندت ناشدئة عدو خبد  بلدرى، فمدا هدى اإجدرا ا  التدى تم دو 

السيبرة علدى تاعدا  هدذ  ال اريدةم. يم   دا القدول بد ن التقليد  مدو اآليدار السدلاية لل دوارم، ي دون بالتمدذير الدولة مو 

الما ر مو وقوع ا، واإستعداد التام لمجاب ة كافة مماير األيمة أو ال ارية بتدابير الوقاية، للعمد  علدى عددم وقوع دا 

ممايرهدا، يدم العمد  علدى إيالدة آيدار هدذ  ال دوارم بعدد ةددوي ا،  أو إجرا  كافة اإجرا ا  ال ييلة بتقلي  -إن أم و–

وقد   ر  العديد مو الم لدورا  والامدوم والدراسدا ، التدى  .1ى ما كانت عليه قا  ةدوم ال اريةوإعادة األمور إل

 أكتدوبر لي دون اليدوم 91كما خ  ت األمم المتمددة يدوم  2تتم ص فى ال وارم واأليما ، وعقد  عدة مؤتمرا ،

الدولى للمد مو ال وارم. وقد تم توقيع العديد مو انتياقيا  التي تم م ةان  ال وارم، فقد قامت األمم المتمدة خظل 

، بإعتمدداد إيددار سدد داى للمددد مددو 5192مددارس  91مؤتمرهددا العددالمى الثالددب الددذى إنعقددد فددى سدد داى باليابددان، بتدداري  

ارم واأليما  أضمت مم  اهتمام دولي لما ل ا مو بُعد عدالمي، ، فمل لة ال و5111-5192مماير ال وارم لليترة 

مؤير على الدولة التى ألمت ب ا ال ارية، كمدا يدؤير بالتاعيدة علدى بعدو الددول األخدرى، وخ وصدا الددول المجداورة 

و الددول. للدولة الم  وبة. ذل  ألن الايئة البايعية هي وةدة واةدة، ب رف ال  ر عو المدود السياسية التى تي د  بدي

                                                           

في  5199كارية فوكوشيما ال ووية، وهي ةادية وقعت في عام مو ال وارم ال ووية المل ورة فى اليابان:  1 

ممبة فوكوشيما دايتلي )رقم واةد( في شمال اليابان، وهي ياني أسوأ ةادم نووي في تاري  توليد الباقة ال ووية. و 

م ونةً مو  Tokyo Electric and Power Company-كانت الم ل ة التي تديرها شركة يوكيو لل  ربا  والباقة

قيد العم  وقت وقو   1-9. كانت فقط المياعظ  ال ووية 9191و  9199ستة مياعظ  ما  مغلي ُشيد  بيو عامي 

بمثابة مم ن مؤقت لقااان الوقود، وتم إتماذ الظيم بغل  المياعظ  الثظية التي كانت  4المادم، وكان المياع  

انقبا  ال  ربا  تسا  فى ارتيا  المرارة المتاقية بقل  ك  مياع  برفع ةرارة قااان الوقود في  تعم ،إن أن

إذابت ا ج ئيًا، ما أدى إلى إيظق اإشعا . وةدوم ال ارية، وبسا  المماوف مو اةتمال  1و 5و 9المياعظ  

 91كم )ةوالي  11ييران تمتد لـ  م بقة ة ر -كإجرا  إةترايى–التعر  لإلشعا ، أنل  المسؤولون الم وميون 

مي ( ةول الم  ع، والتي  95.2كم ) 51ميًظ( ةول الم ل ة، وتم إخظ  الم اي  الموجودة بمساةة ن   قبرها 

الم در:  مي  مربع(، وذل  لم ع التعر  لإلشعاعا  بقدر اإم ان. 515كيلومتر مربع )ةوالي  011تغبي ةوالي 

(، الرابط  5191مايو  92)بدون إسم(، ) تاري  ال لر  موقع أنا أصدق العلم، المؤل 

https://www.ibelieveinsci.com/?p=65736 15/11/5151، تاري  ال يارة. 

 
 - 91ن مت ويارة ال مة السعودية المؤتمر العالمي لب  ال وارم الذي عقد في مدي ة الريا  خظل اليترة مو  2

 ."م، وذل  تمت شعار "مو أج  تمقي  شمولية انستعداد واإستجابة للبوارئ5191اكتوبر  94

6726https://www.spa.gov.sa/197  

https://www.ibelieveinsci.com/?p=65736
https://www.ibelieveinsci.com/?p=65736
https://www.spa.gov.sa/1976726
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، وتدؤير ب يدة ال  دام الددولي علدى إدارة 3خاصة الملاك  القانونية ،وب ا ا عليه فإن تل  األمور تثير العديد مو الملاك 

ويتدد ير ال  ددام الدددولي نيسدده ببريقددة إدارة  ،وةداتدده لميمددا  الدوليددة مددو ةيددب التدد يير علددى أدوا  إدارت ددا ونتائج ددا

مدو ةيدب اسدتقرار  أو ةددوم تغيدرا  ييييدة أو عميقدة فيده إلدى  -لقدوى الع مدى خاصدة مدو قاد  ا -األيما  الدولية 

درجدة التمدول. كمددا ي خدذ األمددر برمتده شد ظً آخددر مدو القبايددة الدوليدة، التدى تؤسددد ل دا اإتياقيددا  الدوليدة العامددة أو 

لدولية، ساةة ال را  الدولية، األة ام المساقة ا) الث ائية، وكذل  المؤتمرا  الدولية، ومو خظل يظية متغيرا ، وهي

 .4والقيم الدولية(

كما تؤدي التياعظ  الدولية إلى العديد مو المواق  وال راعا  الدولية التي ل ا تد يير خبيدر علدى اإنسدانية، 

تسدا  أيمدا  دوليدة ت ددد  -وخ وصا إذا كانت تسدت د علدى القدوة ولديد علدى الديالوماسدية–بميب أن هذ  التياعظ  

األمو الدولييو، خاصة إذا تبور  واتسعت نباق ا، وي ت  ع  ا نتائ  خبيرة على اإنسدان، ول دو بدالرغم مدو السلم و

يتااي  المجتمدع الددولي فدي اسدتجابته ل دذ  األيمدا ، وإذا  ،5عاجظً  وجود ةان  كثيرة في الواقع الدولي تتبل  تدخظً 

تعام  مع ا سي ون متواضعاً وضعيياً أو مت خًرا، ممدا يدؤدى إلدى تيداقم التداييرا  السدلاية لميمدا  بسدا  التد خير فدي 

 .6إةتوا  هذ  األيمة أو التعام  مع ا بالل   ال ميح

، تلعد  اللج دة الدوليدة 7مدام اللج دة الدوليدة لل دلي  األةمدرولذل  فان القدانون الددولي اإنسداني هدو ممدور اهت

ولجان ا الوي ية دوًرا م ًما للغاية فدي العمد  علدى اةتدرام القدانون الددولي اإنسداني ووقد  انت اكاتده  8لل لي  األةمر

ونلر الوعي  كما تعم  على مساعدة المتارريو مو ال  اعا  المسلمة ،والتوعية ب ة امه بيو ممتل  اليئا  المع ية

كان هدف ا هدو ةمايدة ضدمايا ال  اعدا   ،91019الدولية لل لي  األةمر عام  م ذ نل   اللج ةو ةول قوانيو المرب.

المسدلمة واإضددبرابا  داخد  الدددول ومسداعدة األفددراد المتاددرريو بسدا  الع دد  المسدلح. وذلدد  عدو يريدد  عمل ددا 

بددوير القددانون الدددولي اإنسدداني وتع يدد  اةترامدده مددو ق ا دد  المااشددر عاددر أنمددا  العددالم، وأياددا مددو خددظل تلددجيع ت

 لج ة،و الم لة التى تعم  تمت ا هذ  الالم وما  وجميع ةاملي السظح. فالقانون الدولى اإنسانى ه

                                                           
دور القوانيو والتلريعا  الدولية والمملية في مواج ة أيما  ال وارم، (. 5199)ال اشمي، م ع  ةاي  مرةوم 3

 .11(، ذ9) 91، مجلدالعلوم االنسانية مجلة
االزمة الدولية والنظام الدولي دراسة في عالقة التاثير المتبادل في ادارة االزمات (. 5199سليمان، خلي  عرنوس )4
 .9، المرك  العربي لظبمام ودراسة السياسا ، مع د الدوةة، ذستراتيجية الدولية وهيكل النظام الدولياال

 كال وارم ال اشئة عو المروب الداخلية فى سوريا. 5
، 9، عدددمجلاة العلاوم القانونياة والسياساية(. انستعجال الدولي في ةالدة انيمدا ، 5192)الباهر، جرمون مممد 6

 .91ذ
اللج دة الدوليدة لل دلي  األةمدر،  ،القانون الدولي اإلنساني فاي النااعاات المسالحة المعا ارة(. 5199)م ي، عمر 7

 .1ذ
 دولة ةول العالم. وهى لج ة ممايدة ومستقلة. 11تعم  اللج ة الدولية لل لي  األةمرفي أكثر مو  8
ةماية ضمايا ال  اعا  المسلمة وانضبرابا   ، وكان هدف ا هو9101أنل   اللج ة الدولية لل لي  األةمر عام  9

 ومساعدت م. وذل  عو يري  عمل ا المااشر عار أنما  العالم.
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كمدا يع ددد تدداري  اللج ددة الدوليددة لل دلي  األةمددر تبددور العمدد  اإنسدداني فدى  دد  إتياقيددا  ج يدد  وةركددة ال ددلي   

ب رف ال  ر عو اللدارة –. وبالتالي فإن عظقة هذ  اللج ة م ذ نل ت ا 10األةمر وال ريستالة الممرا  األةمر وال ظل

كان ويي  ال لة بالقانون الددولي اإنسداني، ويد ص ال  دام األساسدي للمركدة الدوليدة لل دلي   -التى تعم  تمت لوائ ا

 ،هي العم  علدى تبايد  القدانون الددولي اإنسداني ب ماندةاألةمر وال ظل األةمر على أن الم مة األساسية التي تتا اها 

ومساعدة الامايا المدنييو والعس رييو فدي ال  اعدا  المسدلمة وانضدبرابا  الداخليدة وانتلدار األوبئدة علدى أسداس 

 المياد وال  اهة. وتواجده أة دام القدانون اإنسداني ال  اعدا  المعاصدرة وتبايق دا صدعوبا  فدي ت ييدذ أة امده ألسدااب

قد ت ون مم ومة بم الح أيراف ال  ا ، ومماولة فر  البرف القوى إرادتده علدى البدرف الادعي ، أو  ،عديدة

بسا  عدم وجود آليا  لمتابعة ومعاقاة مرت اى الجرائم اإنسانية، وت ييذ أة ام القانون الدولى اإنسانى هدى مسدؤولية 

بل   عام واأليراف المت ايعة بل   خاذ، باإضافة إلى دور  الدول األيراف في اتياقيا  القانون الدولي اإنساني

عددو يريدد  التياهمددا  الدوليددة وعقددد اإجتماعددا  وتاددادل 11األيددراف المتعاقدددة فددي تبايدد  القددانون الدددولي اإنسدداني

وج ددا  ال  ددر للوصددول إلددى أيددر م اسدداة ت ددون كييلددة بيددو أسددااب ال دد ا ، أو علددى األقدد  العمدد  علددى اإقددظل مددو 

بمدا  ،يرها. وبسا  انيمة المالية أصاح ه اك ةاجة ماسة إلى انةتياجدا  الادرورية الظيمدة نسدتمرار الميداةمما

والتدي ن تسدتبيع دولدت م  ،في ذل  المواد الغذائية واإمدادا  الباية وميا  اللرب والابانيدا  واليدراو ومدا إلدى ذلد 

م بسدا  يايعدة انتلدار انوبئدة أو ةقيقدة أن الدولدة مدو الادمايا إما بسا  عدم القدرة على الوصول إلدي  ،توفيرها ل م

 ،والذي يقوم على إمظ ا  الامير العدالمي ،األمر الذي يدفع المجتمع الدولي ،غير قادرة على الوفا  بتل  انلت اما 

وعددة مددو األمددر الددذي يتبلدد  بددالباع وجددود مجم ،وكددذل  الدددولي أدوا  للتدددخ  وعددر  تقددديم المسدداعدة اإنسددانية

بما في ذل  توافر مجموعة مدو اللدروي  ،اإجرا ا  الارورية التي يج  الوفا  ب ا مو أج  إي ال تل  المساعدا 

 .12باإضافة إلى مجموعة مو الماادئ التي تم م ا

                                                           

، تم إستمدام ال لي  األةمر كلارة للج ة الدولية لل لي  األةمر، تعم  فى م اي  9101فاراير/شااي  99في10  

لعثمانية إبان المرب الروسية التركية أن ا أعل ت اإمارايورية ا 9190المروب رافعة هذ  اللارة، وفى س ة 

ستستادل ال ظل األةمر بال لي  األةمر على المليية الاياا . ومع اةترام ا ال ام  لرم  ال لي  األةمر، ةيب 

رأ  السلبا  العثمانية أن شارة ال لي  األةمر قد يثير ةيي ة الج ود المسلميو. وقد تمت الموافقة على استمدام 

اعتمد  الدول الاروتوكول الثالب اإضافي نتياقيا   5112ةمر مؤقتا أي ا  فترة ال  ا ، أما فى س ة ال ظل األ

والذى أسد للارة جديدة تااف  5112ج ي  خظل المؤتمر الدبلوماسي الم عقد في ج ي  في ديسمار/ كانون األّول 

تعرف باسم "ال ريستالة الممرا "، وذل  للعم  إلى شارتي ال لي  األةمر وال ظل األةمر، وهذ  اللارة الجديدة 

تمت رايت ا للدول التى ن ترغ  فى إستمدام ال ظل أو ال لي  الممراويو. للم يد موقع اللج ة الدولية لل لي  

 ، و الرابط94/11/5110األةمر،تاري  ال لر 

history.htm-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/emblem تاري  ال يارة ،

19/11/5151. 
، الجامعدة انفتراضدية السدورية، الجم وريدة العربيدة (. القانون الدولي اإلنساني5191الدباس، مايا، جاسم ذكريا ) 11

 .4السورية، ذ
مجلاة المحقا  (. المسداعدا  اإنسدانية دراسدة فدي ضدو  القدانون الددولي اإنسداني، 5190علي، ةيدر كا م عاد ) 12

 العدد الثالب. المحلي للعلوم القانونية والسياسية،

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/emblem-history.htm
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  ر فيروس جديد، وهو متظيمة ت يسدية ةدادة شدديدة فيروسدا  كوروندا هدي سدظلة واسدعة  5191وفي ن اية 

ومددو  التددي قددد تسددا  المددر  للميددوان واإنسددان. وتتغيددر مددو وقددت آلخددر وتتبددور تبددورا متظةقددا، مددو الييروسددا 

المعروف أن عدداً مو فيروسا  كورونا تسا  لدى الالر أمرا  ت يسية تتراوح ةدت ا مو ن ن  الارد اللدائعة إلدى 

 الت يسدية المدادة الوخيمدة )سدارس( ةاألمرا  األشد وخامة مث  متظيمة اللرق األوسط الت يسية )ميدرس( والمتظيمد

13. 

، 14 هدو جائمدة عالميدة 91كوفيدد  -أعل ت م  مدة ال دمة العالميدة أن فيدروس السدارس  ،5151وفي مارس 

بتداري   54فى فقد ةياة علرا  اآلنف مو األرواح.)ةيب ذكر موقع فراند  -ةتى اآلن-وتسا  هذا الييروس القات  

، أمدا موقدع 15ةول العالم لقدوا م درع م بسدا  فيدروس كوروندا المسدتجد شم ا 450,151 أن نمو 91/10/5151

 54أمدا موقدع آى 16أليدا فدي العدالم،  421وفيا  كوروندا تتمبدى  أن 91/10/5151إندب دنت عربية فقد أشار بتاري  

، أى أكثدر مدو ن د  215105أن عدد الوفيا  بسا  فيروس كوروندا قدد وصد  إلدى  51/10/5151فقد نلر بتاري  

ألدد   111أن عدددد وفيددا  كورونددا تمبددى  55/11/5151أمددا موقددع أمددوال الغددد فقددد نلددر بتدداري  17يددون شددمص،مل

وبدالرغم مدو عددم تبداب  هدذ  األرقدام فدى المواقدع المدذكورة، إن أن الااةدب يدرى أن دا بياندا   ( وص  إلى18شمص

ألد  ةالدة وفداة بسدا  ال وروندا  111أقرب إلى ال مة بسا  أن األعداد تت ايد بمرور ال مو ةتى تمبت ةداج  ال 

 ةس  موقع أموال الغد. 55/11/5151ع د تاري  

التدى ع ديت بد كثر  9191-9191وعلى الرغم مو أن فيروس كورونا ن يم دو مقارنتده مدع جائمدة إنيلدون ا  

ت دادية، فإن شاح جائمة كورونا تلوح في األف  بل   كاير مو ةيب ع دم العواقد  اإق ،مو خمسيو مليون ةالة وفاة

التى ست  ر نتيجة إغظق أنلبة وأعمال كثيرة فى العديد مو الدول، وبالتالى فقد ت ون آيار كوروندا اإقت دادية أسدوأ 

تتساب  الدول في جميع أنما  العالم لتع ي   ،. ومع تيلي جائمة الييروس التاجي5111مو عواق  األيمة المالية لعام 

ة ب مرا  الج اي الت يسى، وقامدت بت ييدذ التددابير ال دمية الممتليدة عدو يريد  اةتياجات ا الباية، وخ وصا المتعلق

مجموعدة واسدعة مددو إجدرا ا  ال  افدة والتعقدديم المتتدالى، وكدذل  القيددود والت اي دا  العامدة المتعلقددة بدالمجر ال ددمي 

ى الم د ل، كمدا اإل امي وع ل األفراد، سدوا ا كدان المجدر ال دمى فدى مستلديى متم دص، أو كدان عد ن فرديدا فد

 قامت العديد مو الدول باللجو  إلى ة ر السير اللام  وتبوي  المدن،

                                                           
 ( https://www.who.int/ar)الم در موقع م  مة ال مة العالمية و الرابط  13

14Di Gennaro, F., Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbuto, V., Veronese, 

N., & Smith, L. (2020). Coronavirus diseases (COVID-19) current status and future 

perspectives: a narrative review. International journal of environmental research and 

public health, 17(8), 2690.  
 .19/11/5151تاري  ال يارة  ،https://www.france24.com، والرابط 54الم در موقع فراند  15
تاري  ال يارة  ،https://www.independentarabia.com/nodeأن ر موقع إندب دنت عربية، والرابط  16

195/11/5151. 
 .19/11/5151، تاري  ال يارة https://www.i24news.tv/ar، والرابط 54موقع آى  17
 .19/06/5151، تاري  ال يارة /https://amwalalghad.comأن ر موقع أموال الغد، والرابط  18

https://www.who.int/ar
https://www.france24.com/ar/20200613-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%80426-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7
https://www.independentarabia.com/node/128046/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-450-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/1593374453-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://amwalalghad.com/


 

7 

 ،19فرضدت ة در التجدوال فدى بعدو األوقدا وفي بعو المان  أعل ت العديد مدو الم ومدا  ةدان  البدوارئ، و 

 .20 للقواعد وال  م المقررة للم ر وبالتالي يتم تباي  السلبا  اإستث ائية على الممالييو

وت  ر أهمية اإعتداد بمقوق اإنسان األساسية ع د إنتلدار الوبدا  فدى دولدة معي دة، سدوا  ع دد فدر  ةدان  

البوارئ ال مية العامة أو الت يير األوسع على ةيداة ال داس وسدا  عيلد م ع دد فدر  ة در التجدوال، أو م دع السدير 

راييددة التددى تددؤير علددى  ددروف المعيلددة علددى البددرق فددى اوقددا  معي ددة، أو أى مددو اإجددرا ا  التمي يددة واإةت

للمواي يو، أو تتسدا  فدى معاندات م بسدا  جائمدة كوروندا. وتادع قواعدد وإتياقيدا  ةقدوق اإنسدان ال داس جميعدا فدي 

مرك  ال دارة وفى ممور اإهتمام، ب رف ال  ر عو العرق أو الديو أو اللغة أو الج سدية، هدذا بمع دى أن المددما  

. كما أن إستجابا  المدواي يو للتعليمدا  21ة ن تيرق بيو المواي يو ألى سا  مو األسااب السابقةالتى تقدم لدولة معي 

واإجرا ا  اإةترايية التي تتل   مو قا  لجان ةقوق اإنسان، وكذل  مو الم  ما  ال مية الم وية ب ذ  األيمدة 

والميدا   -وخ وصا مدو ي داب بدالمر –تؤدى إلى نتائ  أفا  في دةر الوبا ، وضمان الرعاية ال مية للجميع 

علدى كرامددة اإنسدان. وي ددون اإهتمدام المركدد  علدى مددو يعداني أكثددر، فجميدع الدددول والم ومدا  المع يددة والم  مددا  

الدولية يم دون البري  اآلن للمروج مو هذ  األيمة بمجتمعا  أكثر إن افًا واسدتدامة، ويعملدون علدى تسدار  عجلدة 

، آخذيو فى اإعتاار ماددأ الدولدة األولدى بالرعايدة، كمدا تتمدذ الددول 22م المجتمعى بيو المواي يوالت مية وإستقرار السل

 ،الذي قد ي دون لده عواقد  غيدر مااشدرة علدى األمدو الغدذائي ،COVID-19أياا تدابير كثيرة لوق  انتلار فيروس 

الوصدول إلي دا واسدتمدام ا واسدتقرارها علدى ون سيما توافر اإمدادا  الغذائية المتمثلدة فدى السدلع األساسدية، وكيييدة 

المسددتويا  العالميددة والوي يددة والممليددة واليرديددة. فددي  دد  التسدداب  الدددولى للم ددول علددى الغددذا  والمددواد التموي يددة 

 األساسية، خوفا مو ال قص الممتم  في اإنتاج العالمى للمماصي  والمواد الغذائية،

                                                           
 أيام. موقع الم رى اليوم، الرابط 1فر  ة ر التجوال اللام  لمدة  59/12/5151أعل ت األردن بتاري   19

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979845 ، 19/11/5151تاري  ال يارة. 

لميو إشعار آخر. الم در  51/11/5151تمديد ة ر التجوال الذى بدأ  95/14/5151بتاري  كما أعل ت السعودية

، أما فى م ر، فقد https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52259250بى بى سى عربى، والرابط 

ة ر ةركة المواي يو ووسائ  ال ق  العام والماذ مو  54/11/5151تاري  أعلو رئيد الويرا  الم ري، ب

صااةا، كما قرر  الم ومة الم رية أياا إغظق كافة الممال التجارية والمرفية، بما في ا  0مسا  وةتى  9الساعة 

صااةا. الم در، س اى نيوي عربية، والرابط  0مسا  ةتى  2ممظ  بيع السلع، مو الساعة 

east-https://www.skynewsarabia.com/middle.  
20Bogdandy, A., & Villarreal, P. (2020). International law on pandemic response: a first 

stocktaking in light of the coronavirus crisis. Max Planck Institute for Comparative 

Public Law & International Law (MPIL) Research Paper, (2020-07). , p.2. 
مو األمثلة الواضمة على ذل  دولة العراق، فيي ا العرب واألكراد والتركمان بال ساة للعرق، وفي ا المسلمون  21

 انة، وفي ا اللغا  العربية والتركمانية واألردية وال ردية.الس ة والمسلمون الليعة والمسيمييو والي ود بال ساة للدي
22United Nations (2020). Human rights are critical for the response and the recovery; 

COVID-19 and Human Rights We are all in this together, p.2. 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979845
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1979845
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52259250
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1330923-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1330923-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86
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لظ مياجئا غير متوقعا وإضبرابا  لم ت و فى المساان ممدا أيدر فدي سظسد  كما أن وق  البيران العالمى قد سا  خ 

، ذل  أن توفير الغدذا  لإلنسدان هدو ةد  أصدي  مدو ةقدوق اإنسدان. لدذل  يجد  أن تادمو 23اإمداد المملية والعالمية

ركدة العدامليو القدائميو التدابير التلريعية البارئة ةركة األغذية والمواد ذا  ال لة بإنتاج الغذا  وأن تسدمح بمريدة ة

على إنتاج السلع الارورية، مع اتماذ التدابير الوقائية لامان صمت م وسظمت م مو هذا الييروس القات ، بما في ذل  

مو التااعد المادي والمراف  ال مية. وفي الوقت نيسه، ي اغي أن تامو تلريعا  البوارئ توصي  الغذا  مو خظل 

انجتماعية والمساعدة الغذائية لليئا  األكثر ضعياً، واليئا  التى تعيش فدى الم داي  ال ائيدة، التغبية الموسعة للمماية 

ستستييد سظس  اإمداد والتوريدد العالميدة والممليدة مدو  ،أو الم اي  األكثر عرضة لإلصابة بالييروس القات . وأخيًرا

وتددؤمو دخدول المدد ارعيو إلددى سلسدلة اإمددداد لت ددون  األيدر الت  يميددة القويددة التدي تسدد   المعددامظ  التجاريدة اآلم ددة

 .24ع  را فاعظ فى مدخظ  اإنتاج

وتعرضت م  مة ال مة العالميدة ولوائم دا ال دمية الدوليدة ننتقدادا  واسدعة بسدا  عددم فعاليت دا الواضدمة 

ل دمة العالميدة فدإن م  مدة ا ،وسط جائمة فيدروس كوروندا المسدتمر فاددون المعلومدا  المقدمدة مدو الددول األعادا 

يؤكدد  ،"عميا " عمليًا وتيتقر إلى آليا  اإنيداذ ع دد انت داك اللدوائح ال دمية الدوليدة. وعلدى الدرغم مدو كد  اننتقدادا 

الااةثون أن م  مة ال مة العالمية تقدم دعًما ف يًا م ًما للددول األعادا  مدو خدظل العمد  كم سد  عدالمي فدي األيمدة 

وتقديم التوجيه. كما يليرون إلى ميد ة اللدوائح ال دمية الدوليدة؛ ف دى مجموعدة شداملة مدو القواعدد الدوليدة التدي نمدت 

عقود عديدة مدو المادرة فدي التعامد  ع دد تيلدي األمدرا  واألوبئدة.  وت كد  مو خظل أفا  الممارسا  وبعد مرور

تستمر اللوائح ال مية الدولية في وضع معيدار ل يييدة تعامد   ،وعلى الرغم مو السلوك المتاايو أةيانًا للدول األعاا 

وهدذ   ،الداظ الدول مع انتلار المر  عار المدود وتع د اإجما  الددولي علدى م افمدة الجائمدة. ووفقًدا ألصدماب 

 .25تل   مساهمة معتارة، وج د مل ور للم  مة في الوضع المالي

وعلدى الددرغم مدو أن موضددو  المسدؤولية بلدد   عدام هددو مدو المواضدديع ال ظسدي ية فددي القدانون، فددإن أسددد 

امدة، ومدا المسؤولية ون ريات ا في تبور مستمر ون را للدور ال اير الذي تلعاه في ةماية ةقوق األفراد وةريدات م الع

 (.5194)ماروكي،  يل د  العالم مو التبورا  المتظةقة في ممتل  مياديو المياة وت و  األنلبة اإنسانية

                                                           
23 A supply chain is a network between a company and its suppliers to produce and 

distribute a specific product to the final buyer. This network includes different activities, 

people, entities, information, and resources. The supply chain also represents the steps it 

takes to get the product or service from its original state to the customer. Look at; 

https://www.investopedia.com/terms/s/supplychain.asp 
24 FAO (2020). Legal considerations in the context of responses to COVID-19 to 

mitigate the risk of food insecurity, http://www.fao.org/3/ca8615en/CA8615EN.pdf, p.1. 
25 Villarreal, P and Matthias, H (2020). International law in the times of the 

coronavirus,https://www.mpg.de/14697255/international-law-in-the-times-of-the-

coronavirus. 

https://www.investopedia.com/terms/s/supplychain.asp
http://www.fao.org/3/ca8615en/CA8615EN.pdf
https://www.mpg.de/14697255/international-law-in-the-times-of-the-coronavirus
https://www.mpg.de/14697255/international-law-in-the-times-of-the-coronavirus
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 مشكلة الدراسة

تؤير ك  أيمة عالمية على ال  ام الدولي وهياكله وقواعد  ومؤسسداته. ون داعدي للعدودة إلدى ع دد المدروب 

 5119سداتمار  99المتمددة. فيدي بدايدة القدرن المدالى؛ غيّدر  هجمدا   العالمية وت سيد ع اة األمدم و م  مدة األمدم

 5111فدي ةديو شد د  األيمدة الماليدة لعدام  ،القانون الددولي وممارسدا  الددول تجدا  الج دا  الياعلدة غيدر الم وميدة

لمجدان  تمول مجموعة العلريو مو ناٍد لويرا  المالية إلدى هيئدة قدادرة علدى القيدام بددور تدوجي ي نداعم فدي بعدو ا

ف دي أيمدة إنسدانية  91-، ةتدى وصدلت الدى انيمدة الماليدة الممثلدة فدي كوفيدد 26األق  إيارة للجدل في السياسة الدولية

على نباق عالمي، يالت ك  الدول. يستمر الييروس في اننتلار في جميع أنما  العدالم، ممدا يادع األن مدة ال دمية 

و مدع ، 27مدو المقدرر أن يد داد المجدم الالدري ل دذ  الم سداة سدوً ا تمت ضغط غير مساوق في معركة إنقاذ األرواح.

انتلار الييدروس فدى الالددان ذا  الددخ  المد ميو ذا  أن مدة الرعايدة ال دمية الادائيدة، وبدانخص الددول التدي ب دا 

ايدة يسا  معانداة شدديدة للالدر فدي تلد  الم داي ، مدو سدو  رع مما ةروب، والتى يمدم ب ا ةان  قت  بل   يومي،

صمية وانتلار كاير لظوبئة ب ا، ون را لتل  المدروب فانده مدو ال دع  علدى م  مدة ال دمة العالميدة التعدرف علدى 

عدد انصابا  والوفيا  بتل  الم اي  ولذل  ياتي الدور للقوانيو الدولية المتمث  في القدانون الددولي اننسداني المتمثد  

ألةمر وال ريستالة الممدرا ، والعدامليو فدي المجدال البادي والدذي يقد  في تبايقة مو خظل ال لي  انةمر وال ظل ا

 فعاليته في تل  الدول الم  وبة بالمروب واضرارها.

ويعدد مماصدرة األمدرا  المعديدة والعمد  علدى المدد مدو انتلدارها مدو الو دائ  األساسدية لقدانون ال ددمة 

ومددى سد ولة انتقدال  ،ووسدائ  انتقالده ،بورة المر العامة. وتمتل  ممارسة ال ظةيا  القانونية الم اساة ةس  خ

المر ، فيم و للقانون أن يساهم في الوقاية مو األمرا  المعدية مو خظل تمسيو الوصول إلى التبعيما  ووسائ  

ومو خظل تس ي  اليمص وانستلدارة والتعلديم ألولئد  المعرضديو لمبدر اإصدابة. وللقدانون أيًادا دور  ،م ع المم 

وتيويو سلبا  ال دمة العامدة بالمدد مدو انت دال  ،كدعم األفراد لجعل م قادريو على الوصول إلى العظج تياعلي،

باألفراد الم ابيو بالعدوى وممارسة سلبا  البدوارئ لت ييدذ اإجدرا ا  اإةتراييدة المتمدذة لتيدادى إنتلدار الوبدا ، 

و على الممالييو لقواعد الم ر الميروضة. فع ددما كما أن مو الواج  على تل  السلبا  إستعمال سلبة الااط للقا

 ،والم وصددية ،والمد  فدي الددتم م فدي صدمة اليدرد وجسدد  ،تسدمح قدوانيو ال دمة العامدة بالتددخ  فددي ةريدة الت قد 

يج  مواينة هذ  المقوق الماصة مع م لمة ال مة العامة ببريقة أخظقية وشيافة. يجد  أن تسدت د  ،وةقوق المل ية

 ،والعدالة التوييعيدة ،والت اس  ،والوسائ  المعقولة واليعالة ،العامة إلى ماادئ ضرورة ال مة العامةسلبا  ال مة 

 والليافية. فالتم يو هو استراتيجية صمية عامة ناجمة وفعالة مو ةيب الت لية ت قذ مظييو األرواح ك  عام.

                                                           
26Perthes, V (2020). The Corona Crisis and International Relations: Open Questions, 

Tentative Assumptions, https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-corona-crisis-

and-international-relations-open-questions-tentative-assumptions/. 
 ) تت لم عو أعداد الوفيا  ال اتجة عو كورونا(. 4أن ر اليقرة األخيرة مو صيمة  27

https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-corona-crisis-and-international-relations-open-questions-tentative-assumptions/
https://www.swp-berlin.org/en/publication/the-corona-crisis-and-international-relations-open-questions-tentative-assumptions/
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جداني أو ميسدور الت ليدة، مدو خدظل ضدمان كما يم و للم وما  دعم تغبيدة التبعديم مدو خدظل ضدمان أن التبعديم م 

تلقيح جميع األييال )مع استث ا ا  ممدودة ألسااب ياية أو دي ية(، وتويي  التبعيما . يعد فمدص األفدراد لتمديدد مدا 

إذا كانوا قد أصياوا أو تعرضوا لمر  معدي استراتيجية أساسية لل مة العامة. العظج الما ر له فوائد صدمية عامدة 

مددو مددوايو المبددر فددى فيددروس كورونددا أندده   ددر فددى هددذ  اليتددرة بلدد   ميدداج  لدديد لدده أم ددال خاصددة ، و28م مددة

لمجاب ته، ون تبعيما  أو ماادا  ةيوية تمد مو سبوته، وب ا ا على ذل  فمو المتوقع ارتيا  عدد انصابا  وهي 

رئيسدي للقدوانيو الدوليدة اننسدانية التدي تل   المل لة الرئيسية فدي الددول ال اميدة وم  دا انردن ولدذل  ي  در الددور ال

الممليدة والددولي  بدورها تساهم في خل  بيئة صارمة مو القرارا  التي تمد مو انتلدار الوبدا  وذلد  بوضدع القدوانيو

والقددوانيو التجاريددة والدوائيددة والوقائيددة، وفددر  اسددالي  التعدداون الوقددائي بدديو الدددول المتقدمددة، وغيرهددا مددو ال اميددة 

ة، في ش   تعاون انساني. ول و ت  ر العديد مو التمديا  وال عوبا  التي تواجه تل  القوانيو التي تمد مدو والمتملي

تبايق ا في تل  الدول، وب ا ا على المل لة التي يرةت ا الدراسة فان دا اقامدت عددة تسدافن  فدي مماولدة مدو الااةدب 

 ص  الي ا الااةب وهذ  انسئلة على ال مو التالي:لظجابة علي ا وفقا للممتوى الامثي وال تائ  التي سيتو

وتتيدر  م ده األسدئلة ، "ما هو دور القانون الدولي اننساني في المد مو ال وارم واأليمدا  فدي  د  ايمدة كوروندام"

 اليرعية األتية:

  ه  ه ال  تلريعا  دولية للمد مو ال وارم واأليما  في    ايمدة كوروندا، ومدا هدي ايجابيدا  وسدـلايا .9

 تبايق ام

 ما هي المياهيم الماصة بال وارم واأليما م .5

 الي أي ةد ساهمت هذ  القوانيو الدولية في المد مو انتلار فيروس كورونام .1

 هداف الدراسةأ

"التعرف على دور القانون الدولي اننساني في المد مو ال دوارم واأليمدا  فدي  ت دف الدراسة المالية الى

 م ه انهداف اليرعية اآلتية:وتتير  ،    ايمة كورونا"

التعرف على التلريعا  الدولية المستمدمة للمد مو ال دوارم واأليمدا  فدي  د  ايمدة كوروندا، والتعدرف  .9

 تبايق ا. على ايجابيا  وسـلايا 

 التعرف على المياهيم الماصة بال وارم واأليما . .5

 فيروس كورونا.التعرف على اس اما  هذ  القوانيو الدولية في المد مو انتلار  .1

 

                                                           
28 Magnusson, R. (2017). Advancing the right to health: the vital role of law. 

Advancing the Right to Health: The Vital Role of Law, World Health Organization, 

Switzerland.  
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 الدراسة يةمنهج

إعتمد هذا الامب على عددة م داه ، فقدد إعتمدد علدى المد    اإسدتقرائي )الت صديلي( المتتادع للج ئيدا  التدي 

ت ل  عو التعامظ  في ال قود اإل ترونية وتبورها ومي ات ا وعيوب إستمدام ا، كما إعتمد  الدراسة علدى المد    

تمليد  القواعدد العامدة وال  دوذ القانونيدة ذا  ال دلة ومماولدة تبايق دا علدى المسدائ  اإست اايي الذي يعتمدد علدى 

واليرعيددا  التددي يم ددو أن ت دددرج تمت ددا، وقددد تددم اإعتمدداد علددى كتدد  اليقدده القددانوني، وانسددتعانة بالمؤليددا  المديثددة، 

 وال ت  القانونية، واألبمام العالمية ذا  العظقة في جمع المادة العلمية.

 ةكلة الدراسهي

 ماهوم القانون الدولي االنساني

المداذ لدـ "قدانون المدرب" أى القدوانيو المتعلقدة بسدير  يتعل  م بلح "القانون الدولي اإنسداني" بدالمي وم

المرب والم ايعا  الدولية المسلمة. واللج ة الدولية لل لي  األةمر، وهى الج دة التدي تعمد  ب دورة مااشدرة لت ييدذ 

، كما تعم  على رعاية جرةى المرب مدو البدرفيو علدى ةدد 29الدولي اإنساني ب يت ا الوصي والمروج ل االقانون 

 سوا  ف ى ج ة ممايدة.

إلدى المدد مدو آيدار ال د ا   ،ألسدااب إنسدانية ،والقانون الدولي اإنساني هو مجموعة مو القواعد التدي تسدعى

قيوا عو الملاركة فدي األعمدال العدائيدة ويقيدد وسدائ  وأسدالي  المسلح. ف و يممي األشماذ الذيو ن يلاركون أو تو

المرب. ويُعرف القانون الدولي اإنساني أيًاا باسم قانون المرب أو قانون ال  اعا  المسلمة. وهو ج   مو القدانون 

قددانون الدددولي الدددولي العددام، والقددانون الدددولى العددام هددو مجموعددة القواعددد التددي تم ددم العظقددا  بدديو الدددول. وي لدد  ال

وفي القواعد العرفية التي تت ون مو الممارسا  الدولية التي  -المعاهدا  أو انتياقيا   -بانتياقا  المارمة بيو الدول 

تعتار مل مة قانونًا ل افة الدول، كما ي ل  وفقا للماادئ العامة للقانون الددولى كماددأ ةسدو ال يدة وماددأ المعاملدة بالمثد . 

ن الدولي اإنسداني علدى ال  اعدا  المسدلمة. ون ي  در فيمدا إذا كدان مدو ةد  الدولدة اسدتمدام القدوة مدو وي با  القانو

عدمه؛ ف ذا يتعل  بالقانون الددولى العدام، أمدا القدانون الددولى اإنسدانى فم دوي برعايدة الجرةدى ال اشد  عدو المدروب 

ومتمي  مو القانون الدولي الم  دوذ عليده  ب رف ال  ر عو البرف المتسا  ل ذ  المرب، ف ذا مم وم بج   م م

 .30في ميثاق األمم المتمدة

                                                           
29 Alexander, A (2015). A Short History of International Humanitarian Law, The 

European Journal of International Law, Vol. 26, no. 1. 
30 ICRC (2004). What is International Humanitarian Law?, Advisory Service On 

International Humanitarian Law. 
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إلدى المدد مدو آيدار ال د ا   ،ألسدااب إنسدانية ،بانه مجموعة مو القواعدد التدي تسدعى Jennifer 31وقد عرفته

المسددلح. يممددي األشددماذ الددذيو ن يلدداركون أو توقيددوا عددو الملدداركة فددي األعمددال العدائيددة ويقيددد وسددائ  وأسددالي  

 المرب.

 هدف القانون الدولي اإلنساني

 :32ي دف القانون الدولي اإنساني إلى تميي  وتقلي  ويظ  ال  ا  المسلح، وذل  بوسائ  عديدة، م  ا

يد ةرية أيراف ال  ا  في كييية إدارة ال  ا  المسلح، وفي اختيار وسائ  القتدال، مدو أجد  جعد  المدرب تقي .9

رةيمة مو ةيب آيارها، لذل  ن يجوي استمدام وسائ  القتال التدي تمددم أوجده معانداة ضدممةأو آنمدا غيدر 

 .33ماررة

 تج ي  األشماذ المدنييو ويظ  ال  ا  المسلح. .5

الم مرييو فدي ال د ا  المسدلح )أفدراد القدوا  المسدلمة( وذلد  عدو يريد  وضدع قواعدد تتعلد  تقلي  معاناة  .1

 ب ييية معاملة الجرةى والمرضى والم  وبيو في الامار، وكذل  أسرى المرب.

 م ع أي إضرار جسيم ودائم بالايئة البايعية. .4

مدداذ كافددة اإجددرا ا  الظيمددة الدد ص علددى ةتميددة مماكمددة مرت اددي انت اكددا  القددانون الدددولي اإنسدداني، وات .2

 لتجريم ا، والتمقي  في ا وتوقيع العقاب على مرت اي ا.

إذا كان ال  ا  المسلح يتامو أساسا ضرب العدو سوا  مو الار أو الامر أو الجو، فإن ضرب العدو يماع  .0

 :مع ذل  لعدة قواعد، م  ا

 يم ر استمدام الارب الذي ي دف فقط إلى نلر الرع .  -أ

  .يراف أي ن ا  مسلح اتماذ انةتيايا  الواجاة ع د ال جوميج  على أ -ب

 يم ر ضرب األهداف المدنية والس ان المدنييو.  -ج

 .ة ر م اجمة الوةدا  الباية والممتل ا  الثقافية واألماكو م  وعة السظح أو اآلم ة -د

 

 

                                                           
31 Allison, J.,(2019). Program on International Law and Armed Conflict, 

https://guides.library.harvard.edu/c.php?g=310988&p=2079412. 
 .99مرجع ساب ، ذ، جاسمو الدباس 32
قالت م  مة هيومو رايتد ووتش: إن الم ومة السورية تلقي بواب  مو الارامي  شديدة  5194يولية  11بتاري   33

 55ال ادر في  5911على المدنييو في تمد لقرار مجلد األمو الدولي باإجما  رقم ”Barrel Bomb“اننيجار 

ةيب أمر جميع أيراف ال  ا  في سوريا بال   عو استمدام الارامي  المتيجرة وغيرها مو  5194فاراير/شااي 

األسلمة العلوائية في الم اي  اآلهلة بالس ان. أن ر موقع م  مة هيومو رايتد ووتش 

https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/30/254714 

https://guides.library.harvard.edu/c.php?g=310988&p=2079412
https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/30/254714
https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/30/254714
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 دور القانون الدولي اإلنساني في الصحة

اإنسان إذا أخلت دولدة مدا بالت امات دا بداةترام وةمايدة المد  فدي ال دمة. يعد انت اًكا للقانون الدولي لمقوق 

وهدف هذ  المتبلاا  هو تمقيد  ضدمانا   وتعتار انلت اما  األساسية للدولة كمد أدنى للمتبلاا  الواج  مراعات ا،

 :34عديدة أهم ا ما يلي

ون سيما لليئدا   ،غير تميي ي ضمان الم  في الوصول إلى المراف  والسلع والمدما  ال مية على أساس .9

 الاعيية أو الم ملة.

ضمان الم ول على المد األدنى مو الغذا  األساسي الذي ي ون كافياً وم موناً مو ال اةية الغذائية، لادمان  .5

 التمرر مو الجو  للجميع.

ا  واإمدداد ،وضدمان التمتدع بدالمراف  كال درف ال دمي ،والسد و ،ضمان الوصول إلى الم وى األساسدي .1

 ال افية مو الميا  ال المة لللرب، غير الملوية، سوا  مي روبيا أو إشعاعيا.

 ضمان توفير األدوية األساسية، وفقا لارام  عم  م  مة ال مة العالمية بل ن أدوية األمرا  المتوي ة. .4

يى أو ضمان التوييع العدادل لجميدع المرافد  ال دمية والسدلع والمددما  دون تمييد  عرقدى أو دي دى أو يدائ .2

 ياقى أو سياسى، فالمعاملة يج  أن ت ون بال ية اإنسانية وةدها.

 خصائص القانون الدولي اإلنساني

يت ل  القانون الدولي اإنساني مو قواعدد القدانون الددولي الم دممة لت  ديم ةمايدة األشدماذ فدي ال  اعدا  

ة. كمدا أنده يقيدد وسدائ  وأسدالي  ال د ا  المسدلح. المسلمة الذيو ن يلاركون أو لم يعودوا يلاركون في األعمال العدائي

ويتد ل  القدانون  ،ب داً  علدى المعاملدة المتاادلدة المتوقعدة مدو قاد  الم دم ،القوانيو العس رية المملية التي ت  م ال د ا 

تمددد ، وت مو أهمية هذ  الم ائص في ةقيقة أن دا 35الدولي اإنساني ةاليًا مو مجموعة واسعة مو المعاهدا  الدولية

ممدا ياديي علدى  ،المي ا  المتوفرة في القانون الدولي اإنساني وغيدر المتدوفرة فدي فدرو  القدانون الممتليدة األخدرى

القانون الدولي اإنساني يابًعا خاًصا ويعبيه استقظلية عو اليرو  األخرى للقوانيو الممتلية، ومو هذ  الم ائص ما 

 يلي:

 :36قواعد قانونية ذا  يابع دولي .9

أي أن دا ت تمدي إلدى قواعدد  ،السمة األولدى التدي تميد  قواعدد القدانون اإنسداني هدي أن دا قواعدد قانونيدة دوليدة

القانون الدولي العام وهذا ما يمي ها عو قواعد القانون الداخلي وما قد ي در عو اللدوائح الداخليدة وتعليمدا  للجيدوو 

                                                           
34 United Nations Human Rights (2016). Attacks on Medical Units in International 

Humanitarian and Human Rights Law, office of the high commissioner, p.6. 
35 Eriksson, M (2010). Defining Rape Emerging Obligations for States under 

International Law?,Örebro Studies in Law 2, Örebro University. 
 .50ذ ، ياعة تمت الت قيح، الوجير في القانون الدولي اإلنساني(. 5191سامر موسى )وغ انن، فلي ، 36
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أي الدددول  ،ى ت  دديم العظقددا  بدديو أفددراد القددانون الدددولي العددامالميدانيددة. وهددى مددو القواعددد القانونيددة التددي تعمدد  علدد

 سوا  في وقت المرب أو أي ا  ال  اعا  المسلمة. ،والم  ما  الدولية

 :37قواعد ذا  يايعة إنسانية .5

وهدذا يلدم  جميدع قواعدد القدانون  ،القانون الدولي اإنساني في أول خ ائ ه هدو القواعدد القانونيدة الدوليدة

وهدي أن دا قواعدد ذا  يايعدة  ،م. أما السمة الثانية فت م ر قواعد القانون اإنسداني فدي نبداق أكثدر تمديدًداالدولي العا

إنسانية ت تم بالج د الالري ك فراد يستمقون كد  الممايدة وتدوفر كد  الوسدائ  نةتدرام م ومعداملت م معاملدة إنسدانية، 

 غيدر، ن للد  آخدر. وهدذ  الي درة م مدة وأساسدية فدي وتقوم هذ  الم ي ة على أسداس اإنسدان ل ونده إنسدان فقدط ن

وهو القانون الدذي يدوفر الممايدة لليدرد وتدوفير المدد األدندى للميداة ال ريمدة. يلد   هدذا الماددأ القدوة  ،القانون اإنساني

 ددر المدظق األساسية واإبداعية للقانون اإنساني التي ت م اإنسان والج د الالدري. وبمدا أن ماددأ اإنسدانية هدو الم

فإن ا نجد أن قواعدد  يم دو أن تتميد  إمدا بلد   مااشدر ب دذ  الماصدية أو أن الددوافع الالدرية كاندت ورا   ،ل ذا القانون

نجد أن ا مو ةيب الل   هدي م دادر القدانون الددولي  ،إنلا  هذ  القواعد واألن مة. إذا تعامل ا مع م در هذ  القواعد

 ة م توبة أو قواعد عرفية.سوا  كانت اتياقيا  دولي ،العام

 :38قواعد قانونية تبا  أي ا  ال  اعا  المسلمة بل   أساسي وأي ا  ةالة السلم بل   استث ائي .1

التي ُوجد أن ا  ،وهذ  الماصية هي التي تعبي قواعد القانون اإنساني وصياً أكثر تمديداً لبايعة هذ  القواعد

سدوا  كدان صدرا  اإنسدان مدع نيسده أو  ،تُبا  في أوقا  ال  اعا  المسلمة. عرف اإنسان ال را  م ذ بداية المل 

إن أن الج دد  ،صرا  اإنسان مع قوى البايعة. علدى الدرغم مدو أن المدرب موضدع ايدرا  مدو قاد  المجتمدع الددولي

ومدو  ،األسلمة ييوق الج د والمال الذي ي ي  على التبوير علرا  المدرا  والمال الذي يتم إنياقه على إنتاج وتبوير

الم مة التعام  معه. هذ  المقيقة وإيجاد األة ام والقواعد التي تعم  على التميي  مو آيارها بقدر. إم انية وإجرا ا  

أي دا  ال  اعدا  المسدلمة وجدد أن هدذ  القواعدد تباد   ،مو جان  آخر لم ع المرب والسيبرة علي ا. مدو ناةيدة أخدرى

وتمد مو آيار المرب وامتدادها إلى األشماذ واألماكو التي يج  أن ت   خالية مو أخبار وملسي المرب. ومو يدم 

وسدوا  سداق ا  ،سوا  كانت ضيقة بيو دولتيو أو موسعة بيو أكثر مو دولتيو ،اعتاار أن ك  ةالة ةرب أو ن ا  مسلح

ح يتم التعام  مع ا وفقًا لمي وم أن هي ةالة ةرب أو ةالدة ند ا  مسدلح تباد  خظل دا هي ةالة ن ا  مسل ،إعظن أم ن

سوا  كان ن اًعا  ،قواعد المرب أو أة ام ال  اعا . تُبا  أة ام وقواعد القانون الدولي اإنساني أي ا  أي ن ا  مسلح

ي أم لم يُعلو. ) وقد ن دت اليقدرة األولدى مدو المدادة مسلًما ُمعل ًا وفقًا ألة ام المرب وفقًا ألة ام القانون الدولي التقليد

م بل ن ةمايدة األشدماذ المددنييو فدى وقدت المدرب علدى: "عدظوة علدى  9141الثانية مو إتياقية ج ي  الرابعة لس ة 

 األة ام التي تسري في وقت السلم، 

                                                           
 .59ذ ، مرجع ساب ، سامر و غ انن37
 .51، مرجع ساب ، ذ غ انن، فلي ، سامر موسى38
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رفيو أو أكثر مو األيدراف السدامية ت با  هذ  انتياقية في ةالة المرب المعل ة أو أي اشتااك مسلح آخر ي ل  بيو ي

المتعاقدة، ةتى لو لم يعترف أةدها بمالة المرب" ويستياد مو هدذ  اليقدرة ان أة دام اإتياقيدة ت باد  علدى وقدت السدلم 

 .وةالة المرب المعل ة أو غير المعترف ب ا بمالة المرب"

 :39الجان  غير الث ائي .4

ألن كظهمدا يمميدان  ،فدي العديدد مدو الم دائص الملدتركة يلترك القانون الدولي اإنساني وةقوق اإنسدان

كرامة اإنسان وألن كلي ما قانوندان إنسدانيان فإن مدا إل اميدان مثد  جميدع المعاهددا . يمادع هدذا انلتد ام لماددأ العقدد 

وافقدت دولدة مدا إذا  ،شريعة المتعاقديو )يج  الميا  على انتياقا (. هذا المادأ أساسي في المعاهدا  التقليديدة. أيًادا

فإن ا تيع  ذل  يواعية وت يذ انلت ام الدذي ت بدوي عليده المعاهددة. أمدا الجاند  اإل امدي  ،على الت دي  على معاهدة

مو القانون اإنساني الدولي فظ ي با  عليه مادأ المعاملة بالمث ، فع د إخظل يرف بقواعدد القدانون الددولى اإنسدانى، 

ست دفا للمدنييو أي ا  المرب، فدظ ي دون هدذا مسدوغا للبدرف الثدانى فدى ال د ا  ا، يسدل  نيدد قاذفا األعيان المدنية وم

السلوك متعلظ بمادأ المعاملة بالمث ، فإذا ماةدم هذا ي ون كظ البرفيو م ت  ا للمعاهدا  الدوليدة اإنسدانية، فداإلت ام 

 دبلح إلدى ةقيقدة أن الدولدة تتممد  الت اًمدا م دوًجدا بت ييذ القانون الددولى اإنسدانى مدو جاند  واةدد؛ ويلدير هدذا الم

باةترام وضمان انةترام. انلت ام األول الذي يج  اةترامه يقع في نباق الت  يم الداخلي للدولدة. انلتد ام الثداني هدو 

 ضمان انةترام. ويتمق  ذل  بإلت ام الدولة بمماية القانون واةترامه في ن ر المجتمع الدولي.

 :40لمتمية للقانون الدولي اإنسانيالبايعة ا .2

علدى  9101مدو اتياقيدة فيي دا لعدام  21في المدادة  ،iuscogensالمعروفة باسم  ،يتم تعري  القاعدة اإل امية

أن ا. "القاعدة اإل امية للقانون الدولي العام هي قاعدة مقاولة ومعترف ب ا مدو قاد  المجتمدع الددولي للددول كمجموعدة 

نتياقا  المتعارضة ون يم و تعديله إن مو خظل قاعدة نةقة مو القانون الدولي العام ب يد يايعة". كمعيار ن يقا  ا

وقد إقترح بعو الااةثيو القانونييو أنه ع دما ن تلير عاارة "المجتمع الدولي للدول كمجموعدة" إلدى اتيداق باإجمدا  

جما  بديو الملداركيو فدى المعاهددة أو اإتياقيدة الدوليدة. وتمثد  فإنه يلير إلى الماجة إلى إ ،بيو المجتمع الدولي ب سر 

معدايير القواعددد اآلمددرة صدديا  بلددرية غيددر قابلددة للت ددرف. وقدد إسددت د  هددذ  القاعدددة اإل اميددة علددى القدديم والماددادئ 

عاهدا  ي ائية بل ن والعادا  الملتركة بيو الثقافا  واألن مة انجتماعية الممتلية. ون تمل  الدول القدرة على إبرام م

القدانون اإنسدداني، ون يم   ددا الت درف بلدد   تعسدديي فدي انلت امددا  المتيدد  علي دا يوًعددا مددع المجتمدع الدددولي ومددع 

 المواي يو الماضعيو لونيت ا. 

                                                           
39Flor, NDRF., (2016). Analysis of the Instruments of the International Humanitarian 

Law for the protection of children in armed conflicts within the period of 1990-2015, 
Bilingual Bachelor in International Studies minor in Foreign Trade, School of 

International Studies, Faculty of Law, Universidad Del Azuay, p.21. 
40Flor, Natalia delRocíoFiallo, ibide, p.24. 
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ة وتلت م الدول المت ايعة ب دورة مسدلمة باإيدار العدام إتياقيدا  القدانون الددولى اإنسدانى، وي دون انلتد ام ذا يايعد

مبلقدة، غيددر مميدد ة، ون تبادد  بلدد   ع  ددرى علددى يددرف دون آخددر، وكددذل  الدددعوة إلددى العمدد  ل ددالح اإنسددانية 

 جمعا ، والتي تمترم وتامو اةترام معايير المعيلة اإنسانية.

 :41شري مارت   .0

لدددولي أن القددانون ا -كمددا تمددت دراسددته-ممددا يع ددي  ،يمدد ح هددذا الا ددد القددانون الدددولي اإنسدداني خاصددية عامددة

اإنساني هو قانون عرفي وأن شري مارت   ج   مو تل  العادة. وكان أص  هدذا الا دد هدو سدعي روسديا لعقدد اجتمدا  

تمدت برمجدة مدؤتمر ب ددف  ،9111دبلوماسي لم اقلة اتياقيا  جديددة نةتدرام اسدتراتيجية جديددة للتيداو . فدي عدام 

 .9194األراضي في إعظن بروكس  لعام الم اقلة ةول تاميو أو عدم وجود ت رفا  ةول اةتظل 

 ممياات القانون الدولي اإلنساني

 :42للقانون الدولي اننساني يظم مي ا  نذكرها على ال مو التالي

أنه يمتوي على قواعد ممددة ومي لة إلى ةد ما، وفي كثير مو األةيان يج  علدى أيدراف ال د ا  المسدلح  .9

 ت ييذها على اليور وليد بل   تدريجي ؛

غمددو  فيمددا يتعلدد  بدده كمددا ن يوجددد  ،أندده ملدد م بلدد   مؤكددد للدددول واأليددراف األخددرى مددو غيددر الدددول .5

 بانلت اما  القانونية ل   األيراف ؛

ألن مجموعددة القددوانيو الدوليددة اإنسددانية م ددممة خ يً ددا للتعامدد  مددع  ،ن يجددوي اننتقدداذ مددو قواعدددها .1

 .الوضع انستث ائي ال اش  نتيجة ال  ا  المسلح

 مصادر القانون الدولي اإلنساني

نش  أن تمول األيديولوجيا  السياسدية المتعلقدة بمددود السديادة فدي ال دواةي المارجيدة والداخليدة ت دت  عدو 

تتمدول األيدديولوجيا  مدو التقييدد إلدى  ،التغيرا  المتجدددة فدي المجتمدع الددولي. فم دذ نلد ة القدانون الددولي ةتدى اآلن

مدثظن السياسدا  انقت دادية اللياراليدة وسياسدا  الت ميدة المسدتدامة، وقدد   در  مجموعدة مدو الدتمي.. وانتجاهدان ي

الم الح أد  إلى موافقة الدول علدى إخادا  ال  اعدا  المسدلمة بديو الددول والمادارا  ل  دام قدانوني. ي ددف هدذا 

والميا  علدى الوضدع تمدت "ةددود معقولدة" وم دع  ،ال  ام إلى التواف  مع الماادئ األساسية للوئام انجتماعي الدولي

المرب أو أي نو  مو ال  اعا  المسلمة التي توصد  ب ن دا همجيدة. كمدا يادع قواعدد تعامد  إذا مدا وضدعت المدرب 

فإن األص  الدقي  للقانون الدولي اإنساني ي مدو فدى  ،أويارها بيو يرفيو بعد فل  المياوضا  الديالوماسية، ومو يم

ب أساسا، وقد نل  عو العادا  التي اكتسدات ا المادارا  عادر الد مو، فدى التعدامظ  والعظقدا  الدوليدة ةان  المر

 فيما بي  ا، باعتاارها اللم يا  الرئيسية الياعلة لتسلس  األةدام والوقائع الدولية.

                                                           
41Flor, Natalia delRocíoFiallo, ibide, p.26. 
42Pejic, J (2001). The right to food in situations of armed conflict: The legal framework, 

RICR Décembre IRRC, Vol. 83, No. 844, p.1097. 
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فية الما يدة علدى التجربدة ولقد كانت الدول صاةاة اليا  فى   ور هذا القانون، وذل  بقاول ا لمجموعة القواعد العر 

 ، والتى أد  إلى   ور قواعد القانون الدولى اإنسانى.43المم نة للمروب

وافقت مع م الدول على ممارسة هذ  القواعد واعترفدت ب دا علدى أن دا إل اميدة ن دًرا لمقيقدة  ،وب ذ  البريقة

للعديدد مدو المجد  المتعلقدة ب صدله ونلد ته أن ا تعتار ماادئ عالمية وعامة. وكدان القدانون الددولي اإنسداني موضدوًعا 

ه داك  ،ةيب يعتقد العديد مو العلما  والملرعيو أن هذا القانون خدارج عدو القدانون الددولي العدام. ومدع ذلد  ،القانونية

ألن دا تلدترك فدي  ،العديد مو ال  ريا  التي ترى أن القانون الدولي اإنساني هو فر  مو فرو  القدانون الددولي العدام

الم ددادر وتعتاددر فددي الغالدد  قانونًددا عرفيًددا، بيادد  القواعددد العرفيددة ال ثيددرة بدديو الدددول. وقددد اشددار ملمدد  قائمددة  نيددد

القواعد العرفية فى القانون الدولى اإنسانى ال ادر مو اللج ة الدولية لل لي  الممر إلى مجموعة كايرة مدو القواعدد 

 العرفية م  ا على ساي  المثال:

 فى القائمة(. 0:  9و المدنييو والمقاتليو، )القواعد مومادأ التميي  بي (9

 فى القائمة(. 91:  9مادأ التميي  بيو األعيان المدنية واألهداف العس رية، )القواعد مو (5

 44مو القائمة(. 99مادأ ة ر ال جما  العلوائية، )قاعدة رقم  (1

أصدداح هددذا القددانون أكثددر رسددوخا.  ،وبيادد  ال مددو التدددريجي لقواعددد القددانون الدددولى اإنسددانى عاددر التدداري 

لده تد يير قدوي علدى الد  م  ،وجدير بالذكر أن القانون الدولي اإنساني، باعتاار  فرًعا مدو فدرو  القدانون الددولي العدام

والقددوانيو الداخليددة فددى ممتلدد  الالدددان، التددي شدداركت فددى إنلددا  هددذ  القواعددد، وب ددا  أسسدد ا، ب دددف ت  دديم سددلوكيا  

عة خظل أوقا  ال  ا  المسلح ب فا  البرق المم  ة، واألسالي  المتيسرة، بميب ت ون هذ  البرق األيراف المت اي

يلترك القدانون الددولي اإنسداني  -و كما ذكرنا سابقًا–واألسالي  متوافقة مع القانون الدولي اإنساني. وب ا ا على ذل  

، 45األعدراف والمادادئ األساسدية للقدانون الددولي العدامفي نيد الم ادر مع القانون الددولي العدام وهدي: المعاهددا  و

 ومو يم فالم ادر التي يعتمد علي ا القانون الدولي اننساني هى:

ويم م ا القانون الددولي. يم دو أن تممد  المعاهددا   ،المعاهدا : المعاهدا  هي اتياقيا  دولية م توبة بيو الدول .9

قيدا  وال د وك ؛ كمدا يم دو تسدميت ا بدالاروتوكون  وغالاًدا مدا يبلد  بما في ذل  انتياقيا  وانتيا ،أسما  عديدة

بميدد ة أن ددا تدد ص صددراةة علددى  المعاهدددا هددذا الم ددبلح علددى اإتياقددا  الملمقددة بالمعاهدددا  السددابقة. وتتمتددع 

 ،الت اما  مل مة للدول في سلوك ا مع ن يرات ا مو الدول األخرى. ومع ذل 

                                                           
43Lin, Y. J. (2019). Balancing and Sovereignty in International Law: Reviewing 

Convergences and Divergences in International Investment Law and Trade Law 
(Doctoral dissertation, University of Leicester), p.70. 

للم يد مو القواعد العرفية للقانون اإنسانى، أن ر القائمة كاملة على موقع اللج ة الدولية لل لي  األةمر، الرابط  44

rules.pdf-law-https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/customary  تاري  ال يارة

91/11/5151. 

 
45Flor, Natalia delRocíoFiallo, ibide, p.6. 

https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/customary-law-rules.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/customary-law-rules.pdf
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ةيدب يم دو للدولدة بموجا دا تعددي  نبداق انلتد ام القدانوني  ،غالاًا ما يُسمح للدول بإبدا  تمي ا  على المعاهدا  

المستم  على الدولة بموج  المعاهدة. تتبل  المعاهدا  أيًادا ت ددي  عددد معديو مدو الددول قاد  أن تددخ  دور 

 .46ال ياذ وي ون ل ا اآليار القانونية الماتغا 

ولي: تلير دراسة شاملة أجرت ا اللج ة الدولية لل لي  األةمر ةول القدانون الددولي اإنسداني والقدانون العرف الد .5

 ت ييرالعرفي إلى أن غالاية القواعد الم  وذ علي ا في قانون المعاهدا  قد ة يت بقاول واسع ال باق وكان ل ا 

ألة ددام فددي إتيدداقيتي نهدداي وج يدد  كانددت بعيددد المدددى علددى الممارسددا  الدوليددة. ومثددان علددى ذلدد  فددإن بعددو ا

انع اسا  للقانون العرفي وقتئذ، بي ما تبدور  أة دام أخدرى إلدى قدانون عرفدي. ولدذل  ف دي مل مدة لجميدع الددول 

بغو ال  ر عو الت دي  علي ا فى المعاهدا  الدوليدة مدو عدمده، ألن اإلتد ام ي دون ب دا ا علدى العدرف الددولى، 

ف المت ايعددة بدداألعراف الدوليددة فددى مجددال القددانون الدددولى اإنسددانى. وكددذل  علددى ويجدد  إلتدد ام جميددع األيددرا

جماعا  المعارضة المسلمة في ةالة ال  ا  المسدلح غيدر الددولي. يعتادر تبايد  القدانون الددولي العرفدي ذا أهميدة 

اإضافة إلى وضدع ، ب47ةيب    قانون المعاهدا  ممدوًدا في هذا المجال ،خاصة في ال  اعا  المسلمة الداخلية

ب دداً  علدى الممارسدة العامددة. وت لد  ال ددية المل مدة للعددرف الددولى فددى  ،قواعدد غيدر م توبددة مل مدة لجميددع الددول

والتي تتاح  ،القانون الدولى ب ية عامة، وفى القانون الدولى اإنسانى ب ية خاصة، ب ا ا على الموافقة الام ية

، يادا  هدذ  الممارسدة بمدرور الوقدت، رسدا  الددول عامدة فدى أمدر معديولمماممارسدة موةددة تقرياًدا ) وتت كد مو:

 ،. وبالتدالي(انعتقاد ب ن هذ  الممارسة بالل   الدذى إعتداد  عليده الددول يلد   إلتد ام قدانوني )انعتقداد بداإل ام(

لديد  ،اتااع دا ل ي ت اح القواعد التى يتم ممارست ا مو الدول ج ً ا مو القانون الدولي العرفي، يج  على الددول

بدددافع المظ مددة أو اإعتيدداد، ول ددو ألن الدددول ةي مددا تقددوم ب ددذ  الممارسددة ت ددون معتقدددة تمددام اإعتقدداد بدد ن هددذ  

 .48الممارسا  تموي صية اإل ام القانونى

لي هي أةدد الم دادر الرئيسدية الثظيدة للقدانون الددوالماادئ العامة للقانون المعترف ب ا مو قا  الدول المتمارة:  .1

فإن "القانون المعترف به مو قاد   ،للقانون الدولي العرفي. وهى م در هام الدوليإلى جان  المعاهدا  والقانون 

فدإن "المادادئ" هدي التدي تلد    ،الدول المتمارة" يتعل  أكثر "بالماادئ العامة" مدو "القدانون". وبلد   أساسدي

التدي ن يسدمح بد ي انتقداذ م  دا، أو تجاويهدا،  ،اآلمرة( ، وتلم  القواعد القبعية )القواعد49جسم القانون المملي

 ،وعلى ساي  المثال

                                                           
46Crawford, M (2012). HOT TOPICS: International Humanitarian Law, Library 

Council of New South Wales, https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/hot-topics-

international-humanitarian-law. 
47Haider, H (2013). International Legal Frameworks for Humanitarian Action Topic 

Guide, Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. 
48Haider, Huma, ibide, p.12. 
49Singh, P (2020). The general principles of law recognised by civilised nations, Anghie, 

Chimni, Fakhri, Mickelson and Nesiah (eds) The TWAIL Handbook. 
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ه داك  ،الماادئ الواردة في ميثاق األمم المتمدة التي تم ر استمدام القوة إن في ةالة الدفا  عو ال يد. ومدع ذلد  

ماادئ الدولية المعترف ، وه اك العديد مو ال50نقاو مستمر ةول القواعد الممددة التي ةققت وضع القواعد اآلمرة

ب ا ةاليا مث  مادأ ةسو ال ية، ومادأ المعاملة بالمث ، ومادأ التعاون الدولى، وعدظوة علدى ذلد  فدإن اللج دة الدوليدة 

المادادئ اإنسدانية  لل لي  األةمدر قدد أرسدت سداعة مادادئ إنسدانية لعمل دا ومدو هدذ  المادادئ علدى سداي  المثدال: 

ماددأ المدمدة  ،ماددأ انسدتقظلية، ماددأ الميداد، ماددأ عددم اننميداي ،ماددأ اإنسدانية) ةمدر:لج ة الدوليدة لل دلي  األلل

 .51(مادأ العالمية ،مادأ الوةدة، التبوعية

ه اك رأى يعتار القرارا  القاائية وتعاليم الدعاة األكثر تد هيظً القرارا  القاائية وتعاليم أم ر الدعاة المؤهليو:  .4

يانوية لتمديد قواعد القانون. في ةيو يوجد رأى آخدر يعتقدد أن قدرارا  الممداكم والعمد  مو ممتل  الدول وسائ  

إن أن دا تعتادر م مدة فدي انعتدراف بالقدانون وتيسدير ، وكدذل   ،القانوني األكاديمي ليسدت م دادر للقدانون الددولي

 .52تبوير القواعد المستمدة مو المعاهدا  والعرف والماادئ العامة للقانون

 قة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان  العال

تل   العظقة بيو القانون الدولي اإنساني والقانون الدولي لمقوق اإنسان مس لة ذا  أهمية ألن ا تؤير علدى 

اددة مرت اددي الممايدة المم وةددة للالددر فددي  دروف ممتليددة مثدد  ةالددة السدظم وال دد ا  المسددلح. كمددا أنده يددؤير علددى معاق

الجرائم الدولية مث  الجرائم ضد اإنسانية أو جرائم المدرب أو جريمدة اإبدادة الجماعيدة. ف  داك بعدو األمثلدة الم مدة 

علدى سداي   ،التي لج   في ا المم مة الج ائية الدولية إلى القانون الدولي لمقوق اإنسان مدو أجد  تمديدد جدرائم معي دة

غت اب وانضب اد والعاودية )كجرائم ضد اإنسانية أو جرائم ةرب(، كما ةددم فدى المثال فيما يتعل  بالتعذي  وان

ا كان قانون ةقوق اإنسدان فدي فقده المم مدة كمالمم مة الج ائية لرواندا ضد أكاسييو؛ الملار إلي ا فى اليقرة السابقة، 

الددولي ؛ فسداهم قدانون ةقدوق اإنسدان فدي  الج ائية الدولية بمثابة ةجة إضيا  البابع اإنساني على القانون اإنسداني

ييادة تركي  القانون اإنساني على ةماية ضمايا المرب. كما يوجد مجال م دم آخدر فدي فقده المم مدة الج ائيدة الدوليدة 

فيما يادو مو العظقة بيو القانون الدولي اإنساني والقانون الددولي لمقدوق اإنسدان بتلكد  مدا يسدمى بد    ال د دوقيو: 

هما مع ال  اعا  المسلمة الدولية واآلخر مع ال  اعا  المسلمة غيدر الدوليدة. وسداهمت المم مدة الج ائيدة الدوليدة أةد

بل   كاير في التملص مو هذا التياو . فلقد ساهم القانون الدولي لمقوق اإنسان بالت كيد على هذا التلك  الذي يتاح 

 ون الدولي اإنساني والقانون الدولي لمقوق اإنسان مميرة. ، فظ ت ال يايعة العظقة بيو القان53مو فق  ا

                                                           
50Haider, Huma, ibide, p.15. 

للم يددددد عددددو السدددداع ماددددادئ التددددى ت ت ج ددددا اللج ددددة الدوليددددة لل ددددلي  األةمددددر، أن ددددر موقددددع اللج ددددة، الددددرابط  51

-fundamental-seven-mission/the-and-are/vision-we-https://www.ifrc.org/ar/who

principles/ 91/11/5151تاري  ال يارة. 
52Haider, Huma, ibide, p.15. 
53Szpak, A (2014). International Humanitarian Law and International Human Rights Law 

Before Icty - Contradictory or Complementary Legal Systems?, Conference of the 
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سعى ممامو ونلبا  ةقوق اإنسان إلى تباي  معايير ةقوق اإنسان علدى السدلوك العسد ري  ،وفي الس وا  األخيرة

قاداياهم فقد رفع الملت ون  ،وأي ا  انةتظل العس ري. وبدرجا  متياوتة مو ال جاح ،في ال  اعا  الدولية والداخلية

وإلدى  ،مث  المم مة األوروبية لمقوق اإنسان ولج ة ومم مة الالدان األمري يدة لمقدوق اإنسدان ،أمام المماكم الدولية

 .54المماكم الوي ية القادرة على تباي  المعايير الدولية لمقوق اإنسان

 الرعاية الصحية في األزمات في ظل القانون الدولي االنساني 

عدو يريد  م  مدة ال دمة العالميدة م مدة خبدرة. واح في عدد مو بلدان إقليم شدرق المتوسدط يُعد إنقاذ األر

العامليو في مجال الرعايدة  تعريو فال را  المت اعد المستمر يتبل  ةجما هائظ لظةتياجا  اإنسانية، مما يسا 

فدي عدام  ٪21أفغانسدتان ب سداة  ال مية لمبر كاير. ايداد  ال جما  على العامليو ال مييو والمراف  ال دمية فدي

بسا  وصول ال جما  إلى معدل  ،وسوريا اآلن هي الم ان األكثر دموية في العالم بال ساة للعامليو ال مييو ،5192

وتمددم انعتددا ا  علدى عداملى وم لدل   ،مقل ، وعدم توافر العدد ال افى مدو العدامليو فدي مجدال الرعايدة ال دمية

 د  المااشدر. كمدا تمددم الت ديددا  للعدامليو ال دمييو والمرضدى والمرافد  ال دمية مدو الرعاية ال دمية نتيجدة الع

ومدو خدظل اننقباعدا  المتعمددة إمددادا   ،خظل م ع م عمدا مو توصي  األدوية والعظج عو السد ان المماصدريو

 م األيراف المت ايعة بعدم وه اك قوانيو واتياقيا  واضمة تل ،مما يقل  مو و ائ  المراف  ال مية ،الميا  والباقة

ومددع ذلدد  ن يددتم انمتثددال ل ددا. علددى الددرغم مددو الدددعوا  المت ددررة  ،م اجمددة العددامليو بال ددمة أو بددالمراف  ال ددمية

ممدا  ،تسدتمر هدذ  ال جمدا  ،نةترام وةماية الرعاية ال مية مو قا  األمم المتمددة واللج دة الدوليدة لل دلي  األةمدر

ويعبد  العمليدا  اإنسدانية بلددة ويقدو  الد  م ال دمية وال دمة علدى  ،اسي في ال دمةيمرم ال اس مو ةق م األس

 .55المدى البوي ، ويج  أن نقا  هذا باعتاار  الوضع الراهو

ربمدا بلد    ،في اضبراب األفدراد والمجتمعدا  فدي جميدع أنمدا  العدالم COVID-19وبي ما تسا  جائمة 

فمو الم م أن نتذكر أن ال را  المسلح مستمر في بعو األج ا . في الالدان التي م قت ا المروب مثد   ،غير مساوق

يعيش ال اس باليع  مع واقع أن مة الرعاية ال مية المتوترة بلدة أو المدمرة تماًما في بعو األةيان.  ،سوريا واليمو

يداريو مدو الع د  فدي مميمدا  الظجئديو ييتقدرون يااف إلى ذل  أن األشماذ الممتج يو في سجون م دةمدة أو ال

إلى مرافد  ال درف ال دمي ال افيدة أو مسداةة م اسداة للتااعدد الجسددي، ةتدى نت تقد  العددوى إلدى الممتجد يو ع دد 

تعر  أةدهم إلى هذا المدر  اليتداك. ون تتوقد  ال  اعدا  المسدلمة، ون ت ددير آيارهدا بلد   عيدوي تلقدائى بسدا  

 الجائمة.
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310,p.303.  
54Happold, M (2019). International humanitarian law and human rights law, 

Downloaded from Elgar Online at 04/17/2019 12:17,p. 444. 
55http://www.emro.who.int/media/news/attacks-on-health-care-and-need-for-compliance-

to-international-humanitarian-law.html 
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ا األمدديو العددام لممددم المتمدددة إلددى وقدد  فددوري إيددظق ال ددار للسددماح لجميددع المجتمعددا  الممليددة بمواج ددة ةيددب دعدد 

قدد تمتدار  ،ومعالجة األيمة ال مية، أيمة كورونا التى غلات ك  الالدان لع م المبر ال ات  ع  ا، وفي بعو الالددان

يج  اةترام القانون الددولي اإنسداني  ،في هذ  المان أيراف ال  ا  عدم انستجابة ل ذ  الدعوة. و -لمس  اللديد–

وتج يد  أرواح أولئد  الدذيو وقعدوا ضدمية القتدال وةمايدة العدامليو فدي مجدال الرعايدة  ،الذي ي دف إلى تقلي  المعاناة

 ال مية والمراف  ال مية. فإذا ما كدان ه داك أي إسدتمرارا للمدروب وال  اعدا  المسدلمة، فدإن ممداير الوبدا  تادري

، ومو يم فإن القانون الدولي مع ي بمجموعة م ام في فترة 56بل   ةاد، مما يؤكد أهمية انمتثال المستمر ل ذ  القواعد

 إنتلار وبا  كورونا، ومو هذ  الم ام ما يلى:

 ةماية العامليو في المجال الباي والم لل  الباية: .9

الدولي اإنساني لامان قدرت م على معالجة آيدار يتمتع العاملون في المجال الباي بالمماية بموج  القانون 

يجدد  أن ي ددون  ،وماددار التدددخ  العسدد ري والت ددرف باسددتقظلية وفقًددا ألخظقيددا  م  ددة البدد  فقددط. وبمع ددى آخددر

العاملون في المجال الباي أةراًرا في عظج المرضى ب اً  علدى الماجدة البايدة وةددها ون يم دو إجادارهم أو إعبدا  

ج شمص أو آخر. ون يجوي للعدامليو فدي المجدال البادي خدرق سدرية البايد  والمدريو، كمدا ن يجدوي األولوية لعظ

معاقات م على قيام م باألنلبة الباية،التى هى مو صدميم عمل دم، بغدو ال  در عدو خ دائص المدريو، يجد  علدى 

كما يتمملون مسؤولية الميدا  علدى  العامليو الباييو الدفا  عو البابع األخظقي والميادي للوةدا  واألنلبة الباية.

يتم ت ييذ سياسة خالية مو األسلمة بل   صارم.  ،البايعة الباية والميادية للمراف . في م لل  م  مة أياا  بظ ةدود

الملتركة في اتياقيدا  ج يد   1، وبموج  المادة 57يتم جمع ك  األسلمة ع د المدخ  وتم ي  ا ةتى خروج المريو

مدددو اتياقيدددة ج يددد  الثانيدددة؛ و المدددواد  10مدددو اتياقيدددة ج يددد  األولدددى؛ و المدددادة  12و 50-51و 91األربدددع؛ والمدددواد 

مددو الاروتوكددول اإضددافي  59و 90-92و 95مددو اتياقيددة ج يدد  الرابعددة؛ و المددواد  20و 59-51و 91و 92و94(9)

مدو دراسدة اللج دة  12و 51و 51و 50و 52مو الاروتوكدول اإضدافي الثداني؛ و القواعدد  99و  91األول؛ والمادتان 

 .الدولية بل ن القانون الدولي اإنساني العرفي

 توفير الميا : .5

قاد  المديظد علدى  210غالاًا ما يتم استمدام الميا  ك دف استراتيجي في المرب م ذ وقت ة ار صور عام 

فإن ا غالاًا ما ت ون مو بيو الم لدل  التدى تتلدوم نتيجدة آيدار ال  اعدا   ،األق . وةتى إذا لم يتم است داف مراف  الميا 

تساات ال راعا  في إفريقيا والالقان واللدرق األوسدط فدي معانداة هائلدة للسد ان  ،والع  . وفي ن اية القرن العلريو

وكون  الدوليدة القائمدة فدي هدذا المدنييو بعد انقبا  إمدادا  الميا ، وتتم م ماادئ القانون العرفي وانتياقيا  والاروت

 بما في ذل  ماادئ المرب الامرية، فى الميا  على إمدادا  الميا  للم اي  الم  وبة،  ،المجال

                                                           
56Camins, E (2020). The value of international humanitarian law in the time of 

COVID-19, https://www.redcross.org.au/stories/ihl-blog/ihl-and-covid-19. 
57https://www.msf.org/primer-protection-medical-services-under-international-

humanitarian-law 
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يواجده العدالم إةتماليدة  ،التى يمدم في ا ال  ا  المسدلح، وفدي وقدت يت ايدد فيده قلد  العدالم بلد ن جدودة الميدا  وتوفرهدا

لعذبدة الممددودة. وقدد ركد   الج دود الدوليدة للميدا  علدى اإمددادا  علدى إدارة نلوب ن اعا ، ةول موارد الميدا  ا

ال را  فى ةالة عدم التوفي  فى م عه مو األساس، ولم ت تم األن مة القانونية الدولية إن بالقلي  فدى هدذا المجدال، فدتم 

 ،هدذ  القادايا واسدعة ال بداق تعري  هذ  المراف  بعاارا  عامة لتلم  جميع مراف  انةتيا  والتوصدي . وأصدامت

فدإن  ،كما هو المال في المبة الماليدة ل قد  الميدا . عدظوة علدى ذلد  ،ةيب ت يد الماجة إلى نق  الميا  مو م اي  أبعد

التعقيد المت ايد ألن مة التوصي  وعظقت ا بإمدادا  الباقة ي يد مو تعرض ا لل درا . لقدد تبدور القدانون الددولي مدع 

أو  ،ول  ه لم يستج  بعد لل اهرة المت ايددة لل درا  داخد  الددول بددنً مدو ال درا  بديو الددول ،را تغير يايعة ال 

ن سديما  ،لت اعد اإرهاب. لم يول سوى القلي  مو انهتمام لتداعيا  ال جما  اإرهابية الممتملة علدى مرافد  الميدا 

( 5)24القددانون الدددولي اننسدداني فددي المادتددان  ، وت  ددر اهميددة58فددي ضددو  تبددور الت ديدددا  ال يميائيددة والايولوجيددة

 92مدو الاروتوكدول اإضدافي الثداني؛ و القاعددتان  94( و9)91( مو الاروتوكول اإضافي األول؛ والمادتدان 9)29و

 .مو دراسة اللج ة الدولية بل ن القانون الدولي اإنساني العرفي 24و

 انغاية اننسانية: .1

 ،الذيو أضعيت م س وا  مو القتال والدمار وتلك  المدما  األساسية وال  وح ،الس ان في ال  اعا  المسلمة

في الوبا  المالي. ي ت ر ال ثيدر مد  م اإغايدة اإنسدانية مدو أجد  إبقدائ م  Covid-19معرضون بل   خاذ ننتلار 

ن والسد ان المماصدرون أو على قيد المياة، وإمدادهم بالمقوما  األساسية التى تسد رمق م، وم  م ال ايةون والمعتقلو

-Covidفإن مع م الدول قد إتمذ  تدابير كثيرة نةتوا  انتلار  ،الم قبعون عو المدما  األساسية. وب ا ا على ذل 

وكدذل   ،وبالتالى يتم إعاقة ةرية ةركة العامليو في المجدال اإنسداني ،)مث  القيود الميروضة على السير الدولي( 19

ممدا يتدرك بعدو السد ان دون دعدم. يتبلد  ذلد  إيجداد تدواين بديو  ،والعمليا  اإنسانية ،خرىنق  األدوية والسلع األ

والماجددة إلددى اإغايددة اإنسددانية ووصددول الم  مددا   ،المدد  الملددرو  )والواجدد ( للدددول فددي ةمايددة ال ددمة العامددة

أو قددانون  ،قدانون الدددولي اإنسدداني"اإنسدانية الممايدددة للم دداي  الم  وبدة، وتمدد ح أة ددام القدانون الدددولي اإنسدداني )"ال

ال  اعا  المسلمة( أيراف ال  ا  والم  ما  اإنسانية الدولية قواعد أساسية م مة لتوجيه الموار، وت كيد التياهمدا  

بمدا فدي ذلد  ع دد انددن  الجائمدة فدي أوقدا  ال د ا   ،مو أج  وصول المساعدا  اإنسانية وتوفير األنلبة اإنسدانية

بدانقتران مدع القدانون الددولي  ،المسلح. تمدد قواعد القانون الدولي اإنسداني التدي تم دم وصدول المسداعدا  اإنسدانية

 ،العام

                                                           
58Lorenz, F. M. (2003). The Protection of Water Facilities Under International Law, A 

Research Project Sponsored by the International Water Academy, Oslo, Norway, 

Jackson School of International Studies, University of Washington. 
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 رية إيداًرا لمدا قدد ييعلده ومدا ن ييعلده كد  مسدؤول أي دا  تمقيد  التدواين بديو الادرورا  ال دمية والادرورة العسدد 

الملدتركتان  91/1/1/1والمدادة  1، ويم و التعرف على دور انغاية اننسانية فدي المدادة 59والعم  اإغايى اإنساني

(مددو الاروتوكددول 5)91مددو الاروتوكددول اإضددافي األول؛ والمددادة  99و 91فددي اتياقيددا  ج يدد  األربددع؛ والمددواد 

 ولية بل ن القانون الدولي اإنساني العرفي.مو دراسة اللج ة الد 20-22اإضافي الثاني؛ والقواعد 

 األشماذ المعرضون للمبر ب ية خاصة: .4

تتعر  فئا  معي ة مو ال اس، ومو بي  ا كاار السو، وأولئ  الذيو يعانون مو ضع  ج ايهم الم داعي، أو 

، فادديو 91 -أولئد  الددذيو يعددانون مددو ةددان  مرضددية مسدداقة، لممدداير المددر  اللددديد جددرا  إصددابت م بعدددوى كوفيددد

وي دون كادار السدو أكثدر عرضدة  ،مدع تقددم العمدر COVID-19ي داد خبر اإصابة ب مرا  خبيدرة مدو  ،الاالغيو

قدد يمتداج إلدى دخدول المستلديى أو الع ايدة  COVID-19للمبر.وفى ةالة المر  اللديد فإن اللدمص الم داب بدـ 

ةتدى  COVID-19 داد خبدر اإصدابة بمدر  وقدد يد ،المرك ة أو ج داي التد يد ال د اعي لمسداعدته علدى التد يد

ي ون األشماذ في الممسي يا  مو العمر أكثدر عرضدة لإلصدابة بد مرا  خبيدرة  ،يؤدى للوفاة. وعلى ساي  المثال

 ،بلد   عدام ،فإن األشماذ في الستي يا  أو الساعي يا  مو العمر ،مو األشماذ في األربعي يا  مو العمر. وبالمث 

 مرا  خبيرة مو األشماذ في الممسي يا  مو العمر. وي ون أكار خبر لإلصدابة بمدر  أكثر عرضة لإلصابة ب

COVID-19  عاًما أو أكار. ومو ج ة مقابلة فإن ه اك أيًاا عوام  أخدرى  12واقعا على أولئ  الذيو تالغ أعمارهم

 داذ مدو إتماذهدا، ، مث  وجود إةتدرايا  يايدة أساسدية ن مCOVID-19يم و أن ت يد مو تج   اإصابة بمر  

ون تيددريط فددى ادائ ددا، ذلدد  مددو خددظل ف ددم العوامدد  التددي تعددر  اللددمص للمبددر المت ايددد، مثدد  أمدداكو العدددوى، أو 

، 60الممالبة، كما يم و اتماذ قرارا  كثيدرة ومت وعدة بلد ن ندو  انةتيايدا  التدي يجد  اتماذهدا فدي الميداة اليوميدة

اةتدرام وةمايدة الجرةدى  ،كلمدا سدممت ال دروف ،  يدرف فدي ال د ا ولذل  فر  القانون اإنساني الدولي علدى كد

وعددم التمييد  بيد  م، وتدرك م  ،وكذل  اتماذ ك  ما يم و مو إجرا ا  الامب ع  م، وعظج م دون ت خير ،والمرضى

. COVID-19بدون أدوية، خ وصا أدوية األمرا  الم م ة، وخ وصا أمرا  الج اي الت يسى التى يؤير علي دا 

بدون  ،الرعاية الباية والع اية التي تتبلا ا ةالت م -بقدر اإم ان وفي أسر  وقت-أن يتل  المرضى والجرةى  فيج 

تد ص أة دام القدانون  ،تميي  وبمياد تام ياقا للماادئ اإنسانية الساعة لللج ة الدولية لل دلي  األةمدر.عظوة علدى ذلد 

، وذلد  61و واألشدماذ ذوي اإعاقدة المتد يريو بدال  ا  المسدلحالدولي اإنساني على اةترام وةمايدة خاصدة للمسد ي

مددو  91والمددادة فددي اتياقيددة ج يدد  األولددى؛  92و 95الملددتركة فددي اتياقيددا  ج يدد  األربددع؛ والمددواد  1وفقددا للمددادة 

                                                           
59Icrc (2020). IHL Rules on Humanitarian Access and Covid-19, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/icrc_ihl_rules_on_humanitarian_ac

cess_and_covid-19_april_2020.pdf, p.1. 
60Cdc (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html. 
61https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-

19%20and%20International%20Humanitarian%20Law%20%5BAR%5D.pdf, p.2. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/icrc_ihl_rules_on_humanitarian_access_and_covid-19_april_2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/icrc_ihl_rules_on_humanitarian_access_and_covid-19_april_2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/older-adults.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20and%20International%20Humanitarian%20Law%20%5BAR%5D.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20and%20International%20Humanitarian%20Law%20%5BAR%5D.pdf
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مددو دراسددة  911و 991و 911مددو الاروتوكددول اإضددافي الثدداني؛ والقواعددد  9الاروتوكددول اإضددافي األول؛ والمددادة 

 .لج ة الدولية بل ن القانون الدولي اإنساني العرفيال

 الممتج ون: .2

كوسديلة ل يدادة  COVID-19ه اك خبر ةقيقي آخر يتمث  فدي أن الددول القمعيدة يم دو أن تسدتمدم جائمدة 

تقويو المقوق األساسية للسج ا . أفاد  األناا  أن إيران والامريو واألردن أفرجت عو ممتج يو لم ع ةدوم أيمة 

ل و دوًن مث  ال  د وب غظديش وم ر رفات بلدة اتماذ أي إجرا  مو هذا القاي . ولذل  يج  أن يقدع علدى  ،انيةإنس

وكثيدر مد  م مدو السدج ا   ،عات  المجتمع الدولي التدخ  فدي ال دروف التدي يوجدد في دا علدرا  اآلنف مدو المعتقلديو

ن التابعون لممم المتمدة باليع  أن ه اك أدلة مويوقة ممتج يو في  روف صرح في ا خارا  ةقوق اإنسا ،السياسييو

، وتلد   مرافدد  انةتجدداي 62تلدير إلددى وجددود إنت اكدا  جسدديمة لمقددوق اإنسدان. وقددد ت ددون اننت اكدا  ةقيقددة واقعددة

م در قل  بل   خاذ بسا  انيدةام ونساة األشماذ المستاعييو الممتج يو وممدودية مدوارد الرعايدة البايدة 

مددو األةيددان. ن يسددتبيع األشددماذ فددي مرافدد  انةتجدداي تمقيدد  التااعددد الجسدددي الددظيم لم ددع انتلددار فددي كثيددر 

COVID-19  .بلدد   فعددال. ون يسددتبيعون انسددتممام بلدد   كددافى والمددراةيو والم ددارف ملددتركة وغيددر كافيددة

يسدرد مركد  السديبرة  ،COVID-19وإعداد البعام وخدمة البعام ملتركة. وبعد أكثدر مدو يظيدة أشد ر م دذ   دور 

على األمرا  في الونيا  المتمدة إرشادا  للمدارس ومراكد  رعايدة األييدال وال ليدا  وأمداكو العمد  والم  مدا  

الدي ية واليعاليا  المجتمعية ومظجد  الملدرديو والمتم  ديو فدي الرعايدة ال دمية ومجتمعدا  التقاعدد ول دو لديد 

يج  أن يتلقى الممتج ون ب ية عامة،  ،وبموج  القانون الدولي اإنساني، 63أو مراك  اةتجاي الم اجريو ،للسجون

يجدد  فمددص  ،والمرضددى مدد  م ب ددية خاصددة الرعايددة البايددة والع ايددة التددي تتبلا ددا ةددالت م. وفددي الوضددع المددالي

عدو  ،. وتع يد  تددابير ال  افدة )علدى سداي  المثدالCOVID-19الممتج يو الجدد للت كد مدو عددم إصدابت م بييدروس 

وتركيد  أج مدة عد ل للمددان   ،وتدوفير ال ددابون ومعددا  الغسدي  األخدرى ،يريد  تركيد  مويعدا  لغسد  اليدديو

مددو اتياقيددة ج يدد  الثالثددة؛ المددواد  19-51( و9)51( و9)55، وذلدد  وفقددا للمددواد 64لم ددع انتلددار المددر  ،الم ددابة(

( )ج( مددو الاروتوكددول اإضددافي 5)2)ب( و  (9) 2مددو اتياقيددة ج يدد  الرابعددة؛ والمادتددان  15-19( و9)12( و9)11

 .مو دراسة اللج ة الدولية بل ن القانون الدولي اإنساني العرفي 959و 991الثاني؛ والقاعدتان 

 

 

                                                           
62Cadman, T (2020). COVID-19 Symposium: The Impact of Coronavirus (COVID-19) 

on Prisoners, http://opiniojuris.org/2020/04/01/covid-19-symposium-the-impact-of-

coronavirus-covid-19-on-prisoners/. 
63Amon, J.J. (2020). COVID-19 and Detention: Respecting Human Rights, 

https://www.hhrjournal.org/2020/03/covid-19-and-detention-respecting-human-rights/. 
64https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID19%20and%20Internation

al%20Humanitarian%20Law%20%5BAR%5D.pdf, p.2. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID19%20and%20International%20Humanitarian%20Law%20%5BAR%5D.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID19%20and%20International%20Humanitarian%20Law%20%5BAR%5D.pdf
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 ال ايةون داخليا والم اجرون ويالاو اللجو  والظجئيو: .0

 595بمدوالي  5191عدام  يُقدر عدد الم اجريو الدولييو في م ت   ،است اًدا إلى الايانا  الم ومية الرسمية

بمدا فدي ذلد  الظجئدون  ،تم تعريي م ألغرا  إة ائية على أن دم األشدماذ الدذيو غيدروا بلدد إقدامت م ،مليون شمص

فدي المائدة( مدو عددد سد ان  91ياد العدد العالمي للم اجريو الدولييو بدوتيرة أسدر  ) ،9111ويالاو اللجو . م ذ عام 

اة الم داجريو الددولييو فدي إجمدالي السد ان بد كثر مدو سدت نقداي مئويدة فدي أمري دا في المائدة(. وياد  نسد 42العالم )

وأكثر مو يظم نقداي مئويدة فدي شدمال أفريقيدا وغدرب آسديا.  ،ونمو أربع نقاي مئوية في أوروبا وأوقيانوسيا ،اللمالية

 ، 65في م اي  أخرى    مستقرا أو انميو قليظ

الدذي أعل دت م  مدة  -ال اجم عو الييدروس التداجي الجديدد  Covid-19وللمد مو انتلار المر  الييروسي 

اتمدذ انتمداد األوروبدي والددول األعادا  فيده  ،ولممايدة سد ان ا -ال مة العالمية أنده وبدا  عدالمي فدي أوائد  مدارس 

يا  خبوا  لمماية ةدودهم و لتقييد ةرية الت ق  داخ  أراضي ا. وقد عملت هدذ  المبدوا  أيًادا علدى معالجدة التمدد

فدإن القيدود ال اتجدة عدو ةركدة ال داس  ،التي يل ل ا الوبا  على ال  ام العام وال مة العامة واألمدو القدومي. ومدع ذلد 

ومدو بيد  م  ،والوصول إلى أراضي انتماد األوروبدي يم دو أن تدؤير بلد   غيدر مت اسد  علدى اليئدا  األكثدر ضدعياً 

وبي أو الذيو يماولون الوصول إلى أراضيه لتقديم يل  اللجو . في يالاو اللجو  الموجودون باليع  في انتماد األور

 ،ةيو أن الدول بموج  القانون الدولي واألوروبي ل ا الم  فدي ةمايدة ةددودها وةمايدة ال  دام العدام وال دمة العامدة

على ةرية  فإن علي ا أيًاا واج  ةماية المقوق األساسية لمشماذ والت كد مو أن أي ة ر سير، أو وضع أى قيود

الت ق ، يج  أن تمرم ال اس مو ة  يل  اللجو  ون تجارهم على العدودة )ماددأ عددم اإعدادة القسدرية( إلدى م دان قدد 

يامو القانون الدولي لمقوق اإنسان ة  كد  فدرد فدي  ،يواج ون فيه انضب اد أو التعذي  أو القت . عظوة على ذل 

عظوة على أنده يلد م الم ومدا  باعتمداد تددابير لتدوفير الرعايدة البايدة  ،التمتع ب على مستوى مو ال مة يم و بلوغه

 12 ، جميع القواعد العامة الماصة بالس ان المدنييو ؛ تلدم  القواعدد الممدددة المدواد66لمو يمتاجون إلي ا دون تميي 

مددو الاروتوكددول اإضددافي األول ؛  91مددو اتياقيددة ج يدد  الرابعددة ؛ المددادة  949( و 5) 91و  41( و 4) 42و  44و 

مو الدراسة العرفية للج ة الدولية لل لي   919و  951و  912مو الاروتوكول اإضافي الثاني ؛ والقواعد  99المادة 

 .األةمر ةول القانون الدولي اإنساني

 لتعليم:انييال وا .9

يعدانون مدو أعدرا  أقد  ةددة ومعددن  وفيدا  أقد  مدو  COVID-19يادو أن األييدال الدذيو ي دابون بدـ 

 ،اليئا  العمرية األخرى. ول و مو نواٍح أخرى ن تعد ون تم ى

                                                           
65United Nation (2020). Policy Brief: COVID-19 and People on the Move, p.5. 
66Europarl (2020). Tackling the coronavirus outbreak: Impact on asylum-seekers in the 

EU, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649390/EPRS_BRI(2020)64

9390_EN.pdf, p.2. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649390/EPRS_BRI(2020)649390_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649390/EPRS_BRI(2020)649390_EN.pdf


 

26 

 9.2بسدا  اآليدار السدلاية الممتملدة بعيددة المددى. فد كثر مدو  ،ل دا تد يير كايدر علدى األييدال COVID-19فإن أيمدة  

يار يال  خارج المدرسة، بسا  الغل  التام لمع م الدول وم  ا غل  المدارس والجامعا ، ومدو المدرجح أن يدؤدي مل

فقدان الو ائ  والددخ  علدى نبداق واسدع وانعددام األمدو انقت دادي إلدى ييدادة معددن  عمالدة األييدال وانسدتغظل 

ون سديما  ،لادغط ال يسدى واإجتمداعى علدى العدائظ الج سي وةم  المراهقا  ويواج األييال. مما يؤدي هذا إلدى ا

إلدى ييدادة  ،أولئ  الذيو يعيلون في المجدر ال دمي وةدان  اإغدظق والقيدود األخدرى المدؤيرة علدى ةريدة المركدة

 ،COVID-19ةدوم الع   في الم  ل. ومع ارتيا  ة ديلة الوفيدا  العالميدة ال اجمدة عدو فيدروس كوروندا الجديدد 

، ويممدي القدانون اإنسداني الددولي جميدع 67مو األييال أيتاًمدا وعرضدة لظسدتغظل وسدو  المعاملدة سي اح عدد كاير

ويتديح ل دم الم دول علدى الرعايدة  ،المدنييو مدو آيدار األعمدال العدائيدة المسدلمة ومدو المرمدان التعسديي مدو المريدة

 42و  44و  12م  القواعدد الممدددة المدواد ال مية دون تميي . فجميع القواعد العامة الماصة بالس ان المددنييو ؛ تلد

مدو  99مدو الاروتوكدول اإضدافي األول ؛ المدادة  91مو اتياقية ج ي  الرابعدة ؛ المدادة  949( و 5) 91و  41( و 4)

مو الدراسة العرفية للج ة الدولية لل لي  األةمدر ةدول  919و  951و  912الاروتوكول اإضافي الثاني ؛ والقواعد 

 دولي اإنساني.القانون ال

 نتائج الدراسة

خص فدي يمدا  وبداألدور فعدال فدي مواج دة اآلن للقانون الدولي اننسداني ستعرا  المسا  يتاح أبعد اإ

فددي الم دداي  الم  وبددة مددو ةددروب وارهدداب  خاصددةً  ،التددي تجتدداح العددالم COVID-19 دد  ايمددة كايمددة كورونددا 

مجموعدة مدو القواعدد هدو ةيب ان القدانون الددولي اننسداني  ؛القوانيوهمية لتل  . فقد تايو للااةب األون اعا  مسلمة

ليا  ممددة مو خظل ا تممي األشماذ الدذيو ن يلداركون أو ، وف  آالقانونية التي تسعى للمد مو آيار ال  ا  المسلح

نون المدرب أو قدانون ويقيد وسائ  وأسالي  المرب. وهو مدا أيًادا باسدم قدا ،توقيوا عو الملاركة في األعمال العدائية

 ال  اعا  المسلمة.

تقييدد ةريدة أيدراف ال د ا  فدي كيييدة إدارة ال د ا  المسدلح، وفدي وقد ب ي القانون استجابة لعدة اهداف م  دا 

اختيار وسائ  القتال، لذل  ن يجوي استمدام وسائ  القتدال التدي تمددم أوجده معانداة غيدر مقيددة أو آنمدا غيدر مادررة، 

، وتقليد  معانداة الم مدرييو فدي  د ا غير الم مرييو في ال  ا  المسلح )المدنييون( ويظ  هدذا ال وتج ي  األشماذ

، املدة الجرةدى والمرضدى والم  دوبيووضع قواعد تتعل  ب يييدة مع مو خظل ،ال  ا  المسلح )أفراد القوا  المسلمة(

  العقوبا  على مرت اي الجدرائم فدي  د  وكذل  أسرى المرب، وم ع أي إضرار جسيم ودائم بالايئة البايعية، وفر

تلد م المعتددي ب دا وتادعه تمدت يائلدة القدوانيو التدي ال  اعا  الدولية وانقليمية، وفر  العديد مدو القواعدد الدوليدة 

 الدولية اننسانية.

                                                           
67Human Rights Watch (2020). COVID-19 and Children’s Rights, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID19%20and%20Children%E

2%80%99s%20Rights.pdf,p.1. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID19%20and%20Children%E2%80%99s%20Rights.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID19%20and%20Children%E2%80%99s%20Rights.pdf
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ن للقددوانيو الدوليددة اننسددانية عدددة خ ددائص ب يددت علددى اساسدد ا تلدد  القددوانيو م  ددا ان ددا قواعددد أكمددا اتاددح 

أي أن ا ت تمي إلى قواعد القانون الدولي العام وهذا ما يمي ها عو قواعد القانون الداخلي ومدا قدد ي ددر  ،قانونية دولية

عو اللوائح الداخلية وتعليما  للجيوو الميدانية. كما ان دا ذا  يايعدة إنسدانية ت دتم بدالج د الالدري كد فراد يسدتمقون 

العمد  اإنسداني هدو تمييد  مدو العمد  الجيدد إن  م ومعداملت م معاملدة إنسدانية. ك  المماية وتوفر ك  الوسائ  نةترام 

ا هدي قواعدد قانونيدة الذي يوفر الممايدة لليدرد ورفاهيتده ايًاد ،وهذ  الي رة م مة وأساسية في القانون اإنساني ،لل اس

ن ا تل م جميع ايدراف ال د ا  علدى تبا  أي ا  ال  اعا  المسلمة بل   أساسي وأي ا  ةالة السلم بل   استث ائي كما ا

ةد سوا  المعتدي وغير المعتدي واياا مو اهم خ ائ  ا ان ا تتمي  بالبايعة المتمية اي ن تمل  الدول القددرة علدى 

ون يم   دا الت درف بلدد   تعسديي فدي انلت امدا  المتيدد  علي دا يوًعدا مددع  ،إبدرام معاهددا  بلد ن القددانون اإنسداني

ع المددواي يو الماضدعيو لونيت ددا. ت تسد  الدددول المت ايعدة يايعددة انلتد ام المبلدد  والددعوة إلددى المجتمدع الدددولي ومد

 والتي تمترم وتامو اةترام المعايير اإنسانية. ،العم  ل الح اإنسانية

ومو تل  الم ائص ت  ر ممي ا  القانون الدولي اننساني ةيب أن ا تمتدوي علدى قواعدد ممدددة ومي دلة 

في كثير مو األةيان والتي يج  على أيراف ال  ا  المسلح ت ييذها على اليور وليد بل   تدريجي، وهدو إلى ةد ما 

لدذل  ن يوجدد غمدو  فيمدا يتعلد  بانلت امدا   ،مل م بل   ن لاد فيه على ك  مو الدول والظعايو مدو غيدر الددول

القانونية لمخيرة، ون يجوي اننتقاذ مو تل  القواعد، ألن هذ  المجموعة مو القوانيو م ممة خ يً ا للتعامد  مدع 

 الوضع انستث ائي ببايعته لل  ا  المسلح.

المعاهدددا ، والعددرف الدددولي  كمددا تادديو ان مددو اهددم الم ددادر التددي يعتمددد علي ددا القددانون الدددولي اننسدداني:

 .والماادئ العامة للقانون المعترف ب ا مو قا  الدول المتمادرة، والقدرارا  القادائية وتعداليم أم در الددعاة المدؤهليو

اياتت الدراسة العظقة بيو القانون الدولي اإنساني والقانون الدولي لمقوق اإنسان ف ما وج ان ليد لعملدة واةددة  قدو

اةد وهي تمسيو انوضا  اننسانية فالالر هم ال دف الرئيسي ل لي مدا مدع اخدتظف فدي انوضدا  التدي ول و ل دف و

 تقع في يائلت ا المواج ا  اننسانية.

وتمقيقا لل دف الرئيسي مو الدراسة الذي ي ص علدى التعدرف علدى دور القدانون الددولي اننسداني فدي ادارة 

لدراسة الدور اإنساني الذي يلعاه القدانون الددولي اإنسداني فدي فتدرة تيلدي انيما  في    ايمة كورونا فقد قسمت ا

ةيب ت ص على إم انية إنلا  م اي  استليا  يم و تم ي د ا لمواج دة األيمدة الماليدة. وهدذا يتوافد   ،وبا  كورونا

 10يد  األولدى ؛ المدادة مدو اتياقيدة ج  12و  50-51و  91الملتركة بيو اتياقيا  ج ي  األربدع ؛ المدواد  1مع المادة 

-92و  95مدو اتياقيدة ج يد  الرابعدة ؛ المدواد  20و  59-51و  91و  92و  94( 9مو اتياقية ج ي  الثانية ؛ المدواد )

 50و  52مو الاروتوكول اإضافي الثداني ؛ والقواعدد  99و  91مو الاروتوكول اإضافي األول ؛ المادتان  59و  90

ج دة الدوليدة لل دلي  األةمدر ةدول القدانون اإنسداني الددولي العرفدي. يم در القدانون مو دراسة الل 12و  51و  51و 

الدولي اإنساني صراةة م اجمة أو تدمير أو تمري  أو تعبي  األشيا  التي ن غ ى ع  ا لاقدا  السد ان المددنييو علدى 

 بما في ذل  مراف  ميا  اللرب واإمدادا  والميا .  ،قيد المياة
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بمدا فدي  ،يج  توخي المذر المستمر أي ا  إجرا  العمليا  العس رية لتج د  إصدابة األهدداف المدنيدة ،عظوة على ذل 

 91( مدو الاروتوكدول اإضدافي األول ؛ المادتدان 9) 29( و 5) 24وفقًدا للمدادتيو  ،ذل  شا ة إمدادا  الميا  والمراف 

مو دراسة اللج ة الدولية لل لي  األةمر ةول  24 و 92مو الاروتوكول اإضافي الثاني ؛ تمدد القاعدتان  94( و 9)

 ،وكدذل  قواعددد القددانون الددولي اإنسدداني التدي تم ددم وصدول المسدداعدا  اإنسددانية ،القدانون اإنسدداني الددولي العرفددي

 إياًرا لما يم و ومدا ن يم دو ل د  فاعد  فعلده مدع تمقيد  التدواين بديو الادرورا  ،بانقتران مع القانون الدولي العام

وهي  ،1/1/1/1والمادة  1ال مية والارورة العس رية والعم . يم و العثور على دور المساعدة اإنسانية في المادة 

( مدددو 5) 91مدددو الاروتوكدددول اإضدددافي األول ؛ المدددادة  99و  91ملدددتركة بددديو اتياقيدددا  ج يددد  األربدددع. المادتدددان 

ة اللج دة الدوليدة لل دلي  األةمدر ةدول القدانون الددولي مو دراس 20-22الاروتوكول اإضافي الثاني ؛ ت ص القواعد 

اإنسدداني العرفددي وأة ددام القددانون الدددولي اإنسدداني علددى اةتددرام وةمايددة خاصددة للمسدد يو واألشددماذ ذوي اإعاقددة 

  مدو اتياقيدة ج يد 92و  95الملدتركة بديو اتياقيدا  ج يد  األربدع. المادتدان  1وفقًدا للمدادة  ،المت يريو بال  ا  المسلح

و  911مدو الاروتوكدول اإضدافي الثداني ؛ والقواعدد  9مدو الاروتوكدول اإضدافي األول ؛ المدادة  91األولى ؛ المدادة 

مددو دراسددة اللج ددة الدوليددة لل ددلي  األةمددر العرفيددة للقددانون الدددولي اإنسدداني. بموجدد  القددانون الدددولي  911و  991

يجد   ،الباية والع اية التي تتبلا ا ةالت م. في الوضدع المدالييج  أن يتلقى الممتج ون المرضى الرعاية  ،اإنساني

عدو يريد  تركيد  مويعدا   ،فمص الممتج يو الجدد بمثًا عو الييروس وتدابير ال  افة المع ية )على ساي  المثال

وفقًدا  ،لم دع انتلدار المدر  ،وتركي  أج مة ع ل للمان ( ،وتوفير ال ابون ومعدا  الغسي  األخرى ،لغس  اليديو

مو اتياقية ج يد   15-19( و9) 12( و 9) 11مو اتياقية ج ي  الثالثة ؛ المواد  19-51( و9. )51( و 9) 55للمادتيو 

مدو دراسدة  959و  991( )ج( مدو الاروتوكدول اإضدافي الثداني ؛ والقاعددتان 5) 2( )ب( و 9) 2الرابعة ؛ المادتدان 

ون الدولي اإنساني. يامو القانون الدولي لمقوق اإنسان ة  ك  فرد في اللج ة الدولية لل لي  األةمر العرفية للقان

باإضافة إلى إل ام الم وما  باعتماد تدابير لتوفير الرعاية الباية لمو  ،التمتع ب على مستوى مو ال مة يم و بلوغه

( و 4) 42و  44و  12المدواد  وجميع القواعد العامة للس ان المددنييو ؛ تلدم  القواعدد الممدددة ،يمتاجون ا دون تميي 

مدددو  99مدددو الاروتوكدددول اإضدددافي األول ؛ المدددادة  91مدددو اتياقيدددة ج يددد  الرابعدددة ؛ المدددادة  949( و 5) 91و  41

مو الدراسة العرفية للج ة الدولية لل لي  األةمدر ةدول  919و  951و  912الاروتوكول اإضافي الثاني ؛ والقواعد 

يممي القانون الددولي اإنسداني جميدع المددنييو مدو آيدار األعمدال العدائيدة المسدلمة ومدو  القانون اإنساني الدولي. كما

ويتديح ل دم الوصدول إلدى الرعايدة ال دمية دون تمييد . جميدع القواعدد العامدة المتعلقدة  ،المرمان التعسديي مدو المريدة

مددو اتياقيددة ج يدد   949( و 5) 91و  41( و 4) 42و  44و  12بالسدد ان المدددنييو ؛ تلددم  القواعددد الممددددة المددواد 

و  912مدو الاروتوكدول اإضدافي الثداني ؛ والقواعدد  99مو الاروتوكول اإضافي األول ؛ المادة  91الرابعة ؛ المادة 

 مو الدراسة العرفية للج ة الدولية لل لي  األةمر ةول القانون اإنساني الدولي. 919و  951
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 ت تو ياال

 تي:مو نتائ  فقد اوصت الدراسة باآل ةوفقا لما آلت الي ا الدراس

وضا  التدي تتعدر  ل دا الم داي  الم  وبدة مدو ارهداب او ا لمعادة ال  ر في القوانيو اننسانية المالية وفقً إ .9

مدة انتلدار فيدروس كوروندا، مدو قاد  ال يئدا  والمؤسسدا  ةروب وذل  للوضع الوبدائي الجديدد فدي  د  اي

 الدولية المانمة للقوانيو الدولية.

 ،مددو دراسددة اللج دة الدوليددة لل ددلي  األةمددر العرفيدة للقددانون الدددولي اإنسدداني 959و  991وفقدا للقاعدددتان  .5

وهدو  ،يامو القانون الدولي لمقوق اإنسان ة  ك  فرد في التمتع ب على مسدتوى مدو ال دمة يم دو بلوغده

وم ده فيجد  ان  ،م وال  اعدا بدالمروب او بدال وار بةما يتعار  مع السياسا  المتاعة في الم اي  الم  و

نيو وفدر  العقوبدا  انقت دادية الدوليدة علدى الج دا  القائمدة واتتامو تل  القوانيو تجريم لمرق تلد  القد

 بتل  المروب.

وانبتعداد  ،بد على الج ا  انقت ادية الدولية الت ات  مع الم  ما  المقوقية في تمقي  اهدداف ا اننسدانية ن .1

 .مالية الع  ريةسعو انفتراضا  الرأ

يج  على ال يئا  المقوقية والم اةة للقوانيو الدولية مراعاة انتلار انوبئة فدي تلد  الم داي  الم  وبدة التدي  .4

ر  قدوانيو ، مو خدظل فدبلع صورهاالتي تست دف المدنية ب ب ا ةروب دولية او ن اعا  مملية واقليمية و

تاةة اليرصة للمؤسسدا  ال دمية الداخليدة والمارجيدة بتلد  تساعد هؤن  المدنييو مو تلقي العظج الظيم وا

الجيددوو التددي بتلدد  و ،الدددول ان تقددوم بادائ ددا اننسدداني فددي المددد مددو انتلددار الوبددا  بدديو المددواي يو المدددنيو

 الم بقة نن القانون يست دف الالرية وليد فرد بعي ه.

لمعاديدة بوقد  المدروب علدى انقد  فدي  د  على ال يئا  الدولية ب   انواع ا وضع قدوانيو تجادر الج دا  ا .2

 انيمة المالية لما ل ا مو يايعة انسانية وتجريم ك  ممال  ووضعه ضمو انرهاب الدولي.

على ال يئا  المانمدة للقدوانيو الدوليدة اننسدانية ال  در فدي القدوانيو المقوقيدة لظفدراد المستادعية كانييدال  .0

المالي الليوخ هم اكثر عرضة لظصابة بييروس كورونا والقليد   وال سا  وكاار السو )الليوخ( وفي الوقت

م  م مو يتعافى م ه فيج  ال  ر الي م في الدول الم  وبة بعيو الرةمة اننسانية وتوفير رعايدة لمدو اصدي  

 وغير انصابة.

ال  اعدا  داخد   على ال يئا  المانمة للقوانيو الدولية اننسانية ان تير  انلت ام للدول التي تتدخ  في ة  .9

تل  الدول الم  وبة علدى الجواند  اننسدانية كتقدديم الراعايدة اننسدانية قاد  فدو تلد  الم ايعدا  بدالقوة مدع 

الجيوو المعادية او انرهاب نن م ياعون المدنييو في خط الدفا  ل م فدظ بدد مدو تلد  الددول ان ت  در ل دم 

 ان بداقي والالدر يائد  ل دو م دان بدظ بلدر كدذه  بدظ ب ورة انسانية فالويو بلر وليد م ان فقط نعم الم

 قيمة وهو المادا الذي يج  ان تا ى عليه تل  القوانيو.
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كما يج  وضع في انعتاار داخد  تلد  القدوانيو الدوليدة اننسدانية الددور اليعلدي للم  مدا  ال دمة العالميدة  .1

الم  وبدة والد ام م بتوجيده الرعايدة ل دم  والدوائية وم  ما  الغذا  في مواج دة انيمدة الماليدة داخد  الددول
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