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Abstract: 

 Research on this topic aims to identify the impact of the spread of 
the Corona pandemic (COVID-19) this deadly epidemic, and its 

reflection on the reality and future of humanity, and the extent of the 

committee's contribution The International Red Cross in preventing 

the spread of this emerging virus, and knowing the role it plays in 

Alleviate the woes afflicting millions and the psychological problems 
the pandemic has left on Members of the humanitarian community, 

by defining their role in promoting humanitarian action, and through 

what It was suggested that the committee's privacy and legal status 

distinguish it from governmental and non-governmental agencies 

Governmental Affairs, through its focus on the main mission it 

adopts, which is to work on “Enforcement international 
humanitarian law faithfully. Several conclusions were reached, 

including: The committee does not differentiate in its work between 

individuals Detained in the context of internal disturbances and 

tensions, and perform its humanitarian mission without 

discrimination of Order to serve all those who are unable to defend 
themselves, and that the Corona pandemic (COVID-19) has created 

unprecedented levels of needs in mental health support and support 

Psychosocial among victims of the virus, their families, health 

workers and others. 
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ي 
 
ي تعزيز العمل اإلنسان

 
 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر ف

)
ً
 )جائحة كورونا أنموذجا

 
 2 سعاد سالم أبوسعد

 
 الملخص

ي هذا الموضوع يهدف إىل التعرف عىل مدى تأثير انتشار جائحة  
 
 كوروناإن البحث ف

(COVID-19)  هذا الوباء القاتل، وانعكاسه عىل واقع ومستقبل اإلنسانية، ومدى مساهمة
وس المستجد، ومعرفة الدور الذي  ي منع انتشار هذا الفير

 
اللجنة الدولية للصليب االحمر ف

ي تركتها 
ي منها الماليير  والمشكالت النفسية الت 

ي يعان 
ي التخفيف من الويالت الت 

 
سهم به ف

ُ
ت

ي تعزيز العمل 
 
، وذلك من خالل تحديد دورها ف ي

الجائحة عىل أفراد المجتمع اإلنسان 
انها  ي يمير 

، ومن خالل ما تم طرحه يتضح أن خصوصية اللجنة ووضعها القانون  ي
اإلنسان 

ها عىل المهمة األساسية  عن الوكاالت الحكومية وغير الحكومية، وذلك من خالل تركير 
ي تتبناها وهي العمل عىل

ي بأمانة الت 
 .""تطبيق القانون الدوىلي االنسان 

ي عملها بير  األشخاص 
 
وقد تم التوصل اىل عدة نتائج نذكر منها: أن اللجنة ال تفرق ف

ي سياق االضطرابات والتوترات الداخلية، وتؤدي مهمتها اإلنسانية دون تميير  
 
المحتجزين ف

ي حالة عجز عن الدفاع عن أنفسهم،
 
وأن جائحة كورونا  من أجل خدمة جميع من هم ف

(COVID-19 ي مجال دعم الصحة
 
فت  مستويات غير مسبوقة لالحتياجات ف

ّ
(  خل

ي مجال  -النفسية والدعم النفسي 
 
وس وعائالتهم والعاملير  ف االجتماعي لدى ضحايا الفير

هم  .الصحة وغير

، المنظمات غير الحكومية، جائحة كورونا ): الكلمات المفتاحية ي
-COVIDالعمل اإلنسان 

 .(، الصليب األحمر19

 
 المقدمة: 

ي ذات الوقدت إىل مختلدف الددول إىل  هدور 
 
ض عن التفاعل الدوىلي المتعدد العنارص، والمتداخل والمتطور والممتدد ف

ّ
تمخ

 ، ي
ي مختلددف مجددداالت الحيدداة الدوليددة، أال وهي المنظمددات غدددير الحكوميددة، وأهمهددا ذات الطددابع اإلنسدددان 

 
فاعددل دوىلي مددؤثر ف

 "."ICRC اللجنة الدولية للصليب األحمرولعل أبرزها 

فهي تعد أحدد أهدم أجهدزة الحركدة الدوليدة للصدليب األحمدر، إضدافة إىل الرابطدة الدوليدة للصدليب األحمدر، والهدالل األحمدر، 
والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، والمؤتمر الدوىلي للصليب األحمر والهالل األحمر، والحركة الدوليدة 
ددية  د اعدددات المسدددلحة، وال دددوار  ال    ي مقددددمتها اللجندددة الدوليدددة تتدددوىل حمايدددة ضدددحايا الي  

 
للصدددليب األحمدددر بمؤسسددداتها، وف

 والطبيعية، ول ن ال الحركة وال األجهزة المكونة لها شخص من أشخاص القانون الدوىلي العام. 
ي والقددددانون 

 القددددانون الدددددوىلي اإلنسددددان 
الدددددوىلي لحقددددوق اإلنسددددان، فدددداألخير مجالدددده حمايدددددة  و بددددالنظر إىل العالقددددة الوثيقددددة بددددير 

ي حددير  يهدددف 
 
 وقددت األزمددات وال ددوار  األول الشددخص وقددت السددلم، ف

 
إىل حمايددة اإلنسددان وقددت الحددرك وهي األادديق بددروزا

ي المدددأوي وال دددداء والرعايدددة 
 
ي محلهمدددا وهدددو اإلنسدددان وحمايدددة حقوقددده كدددالحق ف

 
الطبيعيدددة أو التدددوترات السياسدددية، ويلتقيدددان ف

وس كوروندا )الص COVID -19)( )حية... الخ، وقد شهد العالم العديد مدن األزمدات عديل العصدور المختلفدة كدان فخرهدا فدير
 .(2020)منظمة الصحة العالمية،  .م2020، مع بدايات عام الذي انت   بشكل مرعب بير  البلدان

 
 
ي معرفددة مدددى تددأثير وت

 
ي حصدددت فالالف مددن األروا ، ومددا خلفتدده مددن كمددن أهميددة الموضددوع ف

انتشددار )جائحددة كورونددا( الددت 
تندددااي المخددداوف مدددن انتشدددار الوبددداء وانعكددداس ذلدددك عدددىل حيددداة األفدددراد والجماعدددات، ومعرفدددة الددددور الدددذي تسدددهم بددده اللجندددة 

ي منهدا الماليدير  والمشدكالت النفسدية ا
ي يعدان 

ي التخفيف من الويالت الدت 
 
ي تركتهدا الجائحدة عدىل الدولية للصليب األحمر ف

لدت 
 . ي
 أفراد المجتمع اإلنسان 

ي معرفة مدى انعكاس هذه الدراسة القانونية 
 
ي اختيار هذا الموضوع، وجود رغبة شخصية لدى الباحثة ف

 
ويرجع الس ب ف

ب المتعلقددة بتددأثير )جائحددة كورونددا( عددىل واقددع ومسددتقبل اإلنسددانية، ومدددى األثددر الددذي سدداهمت بدده اللجنددة الدوليددة للصددلي
وس المستجد لحماية اإلنسانية.   األحمر لمنع انتشار هذا الفير
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وفدي محاولة تحديد ماهية هذا الموضوع محدل البحدث تدم االعتمداد عدىل أاثددر مددن منهددج لدراسدة اإلشدكالية، أمدا اإلشكاليددة 
: مدددا دور اللجندددة الدو  ي

ي هدددذا البحدددث تتمثدددل فددددي اإلجابدددة عدددىل السدددؤال ا ن 
 
ي تعزيدددز الرئيسددددة المدددُ ثارة ف

 
ليدددة للصدددليب األحمدددر ف

ي  دددل )جائحددة كورونددا( وينددددرا تحددت هدددذه اإلشددكالية عدددة تسددداوالت منهددا: مددا الطبيعدددة القانونيددة لعمدددل 
 
ي ف
العمددل اإلنسددان 

هدددا مدددن المنظمدددات غدددير "ICRC اللجندددة الدوليدددة للصدددليب األحمدددر هدددا عدددن غير "؟، وهدددل لمهامهدددا ندددوع مدددن الخصوصدددية تمير 
ي 
وس كوروندا )الحكوميدة؟، وهدل المبدادل الدت  ي فقدع؟ ومدا تع يدف فدير

- COVID ترتكدز عليهدا تؤسد ى عدىل الجاندب اإلنسدان 

(؟، وهدددل للجنددددة الدوليددددة للصددددليب األحمددددر جهدددود الفتددددة فيمددددا يتعلددددق بمواجهتدددده؟، وسددد تم تندددداول كددددل هددددذه التسدددداوالت 19
 ائية التالية:  ومناقشة جزئياتها من خالل جانبير  رئيسير  تندرا تحتهما تقسيمات فرعية وفق الخطدة الثن

 الطبيعة القانونية لعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر  :المبحث األولICRC"." 

  ي
.  ""ICRC جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر :المبحث الثان  ي

ي مجال العمل اإلنسان 
 
 ف

ي تم التوصل إليها. وتدنتهدي دراسة هذا الموضوع محل البحث بخاتمدة يتم فيها إيجاز أهدم النتائج والتوصيات 
 الت 

 
 :"ICRC" الطبيعة القانونية لعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر: المبحث األول

ددرين مدددن  د دديعة والفعالدددة لالحتياجدددات اإلنسدددانية ل شدددخاص المت   م اللجندددة الدوليدددة للصدددليب األحمدددر باالسدددتجابة ال د تلدددي  
ي 
 
اعددددات المسددددلحة أو ال ددددوار  الطبيعيددددة، مددددع األخددددذ ف االعتبددددار أن العمليددددات العدائيددددة قددددد تندددددلع دون تحددددذير، كمددددا أن الي  

 مواجهددة 
 
اعددات بالفعددل، وف ي تمزقهددا الي  

ي البلدددان الددت 
 
ال ددوار  الطبيعيددة قددد تقددع عددىل غددير انتظددار وربمددا تضدداعفت فثارهددا ف

ة لقدددرته ددوىل اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر أهميددة كبددير
ُ
ي مثددل هددذه األزمددات غددير القابلددة للتوقددع، ت

ا عددىل االنتشددار الميدددان 
اعات أو ال وار  الطبيعية.  ي مناطق الي  

 
 ب عة ف

ي ذلددك أسدداس نشددأة اللجنددة، والمهددام 
 
وقبددل معرفددة هددذا الدددور يجددب التطددرق ولددو بشددكل مددوجز إىل طبيعتهددا القانونيددة بمددا ف
 ، ي
ي تنفيددذ مهامهددا، وتحديددد مركزهددا القددانون 

 
ي تسددتند عليهددا ف

ي الددذي تضددطلع بدده الموكلددة إليهددا، والمبددادل الددت 
ودورهددا اإلنسددان 

 :  وذلك وفق المطلبير  التاليير 
 والمهام الموكلة بها: "ICRC" المطلب األول: نشأة اللجنة الدولية للصليب األحمر

 اللجندة الدوليدة للصدليب األحمدر منظمدة غدير حكوميدة محايددة ومسدتقلة تدتخح بدشداطها حددود الددول، فمدا أسدباك  
ّ
تعد

ي الدذي تتمتدع بدده؟ وسد تم توضديح ذلددك مدن خدالل التقسدديم نشدأة هدذه اللجندة؟ ومدد
ا المهدام الموكلدة بهددا، ومدا المركدز القددانون 

 :  التاىلي
 : "ICRC"الفرع األول/ نشأة اللجنة الدولية للصليب األحمر

ي المعر 
 
، ولم يكن ألحد المشداركير  ف

ً
ي من أبشع مشاهد التاريددددخ هوال

كدة، بدل  تدرجع فكرة إنشاء هذه اللجنة إىل مشهد إنسان 

ي دوندددان() دي )هدددي  ى معدددار  •كددان لرجدددل األعمدددال السوي د  عددىل كددديل
 
(، الددذي سددداقته األقددددار دون اختيددار، ليكدددون شددداهدا

ي وقعت  التاسع ع   القرن 
،  م، بمدينة )سلف ينو( بشمال إيطاليا. 1859الت  ي  (1982)الهالل األحمر الليتل

د، ُم طدداة بجثددث القددتىل والجددرر والمددرح  عددىل الطرقددات، والحقددول، لقددد كانددت سدداحة الحددرك  حينهددا عددىل امتددداد الب د
عددة اإلنسددانية فسددارع إىل جمددع سددكان القددرى المجدداورة إلغاثددة  وال ابددات، واعددان مددا حددر  هددذا المشددهد بددداخل دونددان الي  

، فكيف لذك يات يوِم كهذا أن   تنجىلي من ذاارة دونان دون أن تؤرقه؟الجرر، وطلب منهم تقديم يد العون دون تميير 
ي بحثدده عددن إجابددة للسددددؤال الدددذي  دددل يدددراوده، )وهددو إذا كددان اإلنسددان لددم  سددتطع بعددد تجنددب 

 
 ف
 
ه منصددبا فأصددبح جددُ ل تفكددير

 سددجل فددديه معاناتددده هدددذه بعندددوان: )تددذكار 
 
د كتابددا د دا ن   الحددروك ...فكيددف ُيخفددف مددن ويالتهددا ...؟(، وعنددد عودتدده إىل سوي د

 لف ينو( الذي وجه من خالله ندداءيدن: س
ي وقددت السددلم تضددم ممرضددير  وممرضددات مسددتعدين لرعايددة الجددرر  النددداا األول: 

 
يدددعو فيدده إىل تشددكيل جمعيددات إغاثددة ف

 وقت الحرك. 
 : ي
 
اف بأولتدددك المتطدددوعير  الدددذين يتعدددير  علددديهم مسددداعدة الخددددمات الطبيدددة التابعدددة للجدددي ،  والندددداا ال دددان

يددددعو إىل االعدددي 
،  وحمايتهم بموجب اتفاق دوىلي   .(2004)أبو الخير

ي سنة 
 
 فيما بعد باللجنة الدولية للصليب األحم1863وف

ْ
ِرفت

ُ
دى أفكاره هذه تألفت لجنة ع

ُ
حات م، وعىل ه ر لدراسة مقي 

ة ومحايددة، ومسدتقلة، إذ (2004)سدند،  المؤلف، ووضعها موضع التنفيدذ   هدذه اللجندة مؤسسدة إنسدانية غدير متحدير 
ّ
، وتعدد

هددا عددن أيددة منظمددة أخددرى، وتتددوىل مهمتهددا بتفددويض مددن المجتمددع الدددوىلي 
ي خضددم الحددرك، وتتمددير  بطددابع ف يددد يمير 

 
ولدددت ف
اعددات المسددلحة وحدداالت (2010)أبوسددعد،  كوسدديع محايددد   وتعمددل ي حمايددة حيدداة ضددحايا الي  

 
، وتتمثددل مهمتهددا اإلنسددانية ف

ي مدينة جنيف السوي ية. 
 
 العنف األخرى وحماية كرامتهم، وتقديم المساعدة لهم، أما مقر اللجنة فهو ف

ي عددام 
 
م بإنشدداء اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر والجمعيددات الوطنيددة فدد ن 1863وبددالرغم مددن أن الصددليب األحمددر تأسدد ى ف

ي سددنة )الهدداي 
 
د للصددليب األحمددر إال ف د الحركددة لددم تضددع نظامهددا األسدداتي الددذي اعتمدتدده خددالل المددؤتمر الدددوىلي الثالددث ع  
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 أن اللجنددة الدوليددة للصددل1928
 
، األول يب األحمددر هي المسددؤول م(، وبددذا يبدددو واضددحا ي

عددن تطبيددق القددانون الدددوىلي اإلنسددان 
 . ي
ي والميدان 

 (2011)كمال،  ويرجع ذلك للمهام المسندة إليها والدور المزدوا الذي تحاول معالجته عىل المستوى القانون 
 

ي 
 
ي تستند عليها:     :الفرع ال ان

 المهام الموكلة للجنة الدولية للصليب األحمر والمبادئ الت 
قاعددة  -تختص اللجنة الدوليدة للصدليب األحمدر بحمايدة ضدحايا المنازعدات، وال دوار  الطبيعيدة والسياسدية، أثنداء الحدرك

ي حالددددة ال دددوار  الطبيعيدددة أو حالددددة االضدددطرابات والتدددوتر الدددددا -عامدددة
 
، وقدددد امتددددد (1999)أو الصدددديق،  خىلي وأثنددداء السدددلم ف

اعددات الدوليددة وغدير الدوليددة، وذلدك بحيدددة وتمدير  لتخفيددف المعاندداة   
نشدا  اللجنددة الدوليدة للصددليب األحمدر ليشددمل كدل الي 

 عددن الميددول السياسددية
 
خلفهددا هددذه الحددروك بعيدددا

ُ
ي ت
ي مدددين لهددذه  (2010)أبوسددعد،  الددت 

وِمددْن ثددم فالقددانون الدددوىلي اإلنسددان 
، بددل إندده يمكددن القددول أن هددذا القددانون قددد  ي

ي تأسسددت مددع أول محاولددة لتدددوين القددانون الدددوىلي اإلنسددان 
المنظمددة األهليددة الددت 

 (2004)عمارة،  دون بفضل جهود هذه المنظمة. 
ليدددة تعدددد العضدددو المؤسددد ى لالتحددداد الددددوىلي لجمعيدددات الصدددليب األحمدددر والهدددالل األحمدددر، والجددددير بالدددذكر أن اللجندددة الدو 

اعدات واالضدطرابات الداخليدة وغدير ذلدك مدن   
رين مدن الي  ي جميع أنحاء العالم لتقديم المساعدة اإلنسانية للمت  

 
وتعمل ف

ي تحدد،ي ضددحايا الحددرك، واللجنددة منظمددة
، ولتعزيددز القددوانير  الددت  مسددتقلة ومحايدددة تسددتمد واليتهددا  حدداالت العنددف الددداخىلي
 .م1949بشكل أساتي من اتفاقيات جنيف لعام 

ومدددا يمدددير  عملهدددا كبقيدددة المنظمدددات غدددير الحكوميددددة أنهدددا ال تهددددف مدددن وراء نشددداطاتها إىل تحقيددددق الددد بددح، بدددل تعمدددل جاهددددة 
ي يقددوم عليهددا 

 عددن دفاعهددا عددن المبددادل والقدديم الددت 
ً
، وتكتسددب  لتحقيددق التعدداون عددىل كددل األصددعدة، فضدد  المجتمددع الدددوىلي

صفتها الدولية عن ط يق عدم ارتباطها بجدسية بعينها، إضافة إىل أن نطاق نشاطاتها وخدماتها ال ينح  فدي إقليم دولة 
 معينة. 

ة بالدوافع الدفينة بالحركة وهي عديدة ندذكر منهدا )اإلنسدانية والمسداواة 
وقد تم تقسيم المبادل األساسية المرتبطة مباا 

ي المجاالت الح بية والسياسة والديندة والفلسدفية،  بير  
 
، والحياد ف ، ومبدأ تناسب العون مع الحاجات، وعدم التحير  ال   

ي تتعلدددق بونيدددة الحركدددة وسدددير جهازهدددا وهددددي: )التجدددرد 
واالسدددتقالل والعالميدددة(، أمدددا المبدددادل التنظيميدددة "العضدددوية" هي الدددت 

ي العضدوية، والمسداواة بدير  الجمعيدات الوطنيدة، والتضدامن والمجانية والخدمدة الطوعيدة، واإلدارة الذات
 
يدة، وحدق الجميدع ف

ها(.   .(1976)بكتيه،  وغير
ي اتفاقيدات 

 
أما عن فلية عملها وكدقاعدة عامة فيجتمع ممثلو هذه المنظمات كل أربدددع سدنوات مدع ممدثىلي الددول األطدراف ف

ي مؤتمر دوىلي للصليب األ 
 
، وتتمثدل األجهدزة الرئيسدية المسدؤولة عدىل اتخداذ (2010)أبوسدعد،  حمر والهالل األحمر جنيف ف

ي األجهزة التالية: )الجمعية العامة ومجل ى الجمعية ومجل ى إدارة اللجنة(. 
 
،  القرارات باللجنة ف  (2004)أبو الخير

ا أن اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر هي العضددو المؤسدد ى لالتحدداد الدددوىلي لجمعيددات الصددليب األحمددر وصددفوة القددول هندد 
اعددددات واالضددددطرابات  دددرين مددددن الي   د ي جميددددع أنحدددداء العددددالم لتقددددديم المسدددداعدة اإلنسددددانية للمت  

 
والهددددالل األحمددددر، وتعمددددل ف

ي تحدد
، ولتعزيددز القددوانير  الددت  ،ي ضددحايا الحددرك، واللجنددة منظمددة مسددتقلة الداخليددة وغددير ذلددك مددن حدداالت العنددف الددداخىلي

 ومحايدة. 
ي للجنة الدولية للصليب األحمر

 
: المركز القانون ي

 
 :ICRC المطلب ال ان

ها من 
 
ن
َّ
 م  
 
 خاصا

 
 دوليا

 
، خلقت لها مركزا ي

ي العمل اإلنسان 
 
ف ف إن اللجنة الدولية للصليب األحمر ومن خالل تاريخها الم  

ي إعدددداد قواعددددد القدددانون الدددددوىلي إقامدددة عالقدددات دبلوماسددددية مدددع 
 
ي جنيدددف، كمددددا أنهدددا تشدددي   مددددع الددددول ف

 
البعثدددات الدائمددددة ف

ي 
،  اإلنسان  : (2006)المقرري ي لها من خالل التقسيم التاىلي

 ، وس تم توضيح الدور االستشاري والمركز القانون 
 األحمر: الدور االستشاري للجنة الدولية للصليب :الفرع األول

( ومددا 6) "تتمتددع اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر بالشخصددية االعتباريددة، وذلددك بوصددفها مؤسسددة يقددع عملهددا ضددمن المددادة
ددي، إال أن هدددذا ال يمندددع الجددددل الفقدددهي حدددول مددددى تمتدددع اللجندددة الدوليدددة بالشخصدددية القانونيدددة  يليهدددا مدددن القدددانون السوي د

، فد ن الدولية من عدمه، فالدور الذي تقدوم بده ا ي
للجندة الدوليدة جداء مدن خدالل الصدكو  المتعدددة للقدانون الددوىلي اإلنسدان 

ي كل األوقات عىل استقاللها بشكل يضمن لها العمل بح ية واستقاللية لخدمدة المصدالح الملموسدة لضدحايا 
 
  ف

ُ
اللجنة ت

اعات المسلحة".   (2017)األحمر،  الي  
 دورها رائد

ّ
ا بل وحيويا سواء داخل أجهزة األمم المتحدة أو خارجها، وذلك من خالل المركز االستشاري الممندو  لهدا ويعد

ت بددددات المناسددددبة 71بموجددددب المددددادة ) ( مددددن الميثدددداق الددددذي يددددنص عددددىل:" للمجلدددد ى االقتصددددادي واالجتمدددداعي أن يجددددري الي 
ي 
 
ي تعددت  بالمسددائل الداخلددة ف

ت بددات قددد يج يددهددا المجلدد ى مددع للتشدداور مددع الهيتددات غددير الحكوميددة الددت  اختصاصدده، وهددذه الي 
 مدع هيتدة أهليدة وبعدد التشداور مدع عضدو ماألمدم المتحددةم ذي الشدأن" 

 
ه قد يج يددها إذا رأى ذلك مالئمدا

ّ
هيتة دولية، كما أن

 .    (2006)المتحدة، 
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ي أحددددد أنشددددطة المسدددداعدة والحمايددددة 
 العمددددل اإلنسددددان 

ّ
والمنددددارصة المضددددطلع بهددددا بشددددكل محايددددد اسددددتجابة لالحتياجددددات ويعددددد

دد  د ي مجدددال ن  
 
ددية الناشدددتة عدددن الطدددوارل السياسدددية المعقددددة والمخددداطر الطبيعيدددة، فمدددن أهدددم فليدددات اللجندددة الدوليدددة ف د ال   
 إعطدداء األولويددة لموضددوعات أساسددية أهمهدد

 
ي هي الخدمددة االستشددارية التابعددة لهددا، وأيضددا

ا السدد ي إىل القدانون الدددوىلي اإلنسددان 
ة، والحدددث عدددىل إنشددداء لجدددان وطنيدددة  ، وقمدددع انتهاشاتددده، وحمايدددة الشدددارات والعالمدددات الممدددير  ي

دد القدددانون الددددوىلي اإلنسدددان  د
ن  

ي 
 .(2011)كمال،  للقانون الدوىلي اإلنسان 

ي دورتها )
 
تدم مدنح اللجندة  م،1990أاتدوبر  16خ بتاريدددد 6/45( تحت رقم 45وبموجب قرار الجمعية العامة ل مم المتحدة ف

ي ال تمدددنح إال للددددول، حيدددث قدددررت الجمعيدددة العامدددة دعدددوة اللجندددة الدوليدددة 
الدوليدددة للصدددليب األحمدددر صدددفة )المراقدددب( الدددت 

ي حضور جلسدات األمدم المتحددة، 
 
ي دوراتها وأش الها، ومن ثّم منح اللجنة الحق ف

 
للصليب األحمر إىل المشاركة كمراقب ف

ي ال
ي إدراا بنود جدول األعمال وتقديم البياندات المكتوبدة، وكدل هدذه الحقدوق مهمدة وحق تلق 

 
وثائق والمعلومات، وحقها ف

ي تتبناها اللجنة الدولية للصليب األحمر. 
ي الدول بخصوص القضايا الت 

 
 للتأثير ف

 
،  جدا  (2006)المقرري

ي مؤتمرات فاللجنة الدولية للصليب األحمر وبصفته
 
ي قد عقدت اتفاقيات وبروتوكوالت جنيف ف

ا حارسة القانون اإلنسان 
ي قوانير  الحرك إلل اء استخدام األل ام، وتقوم أيضا بإحياء 

 
ات ف ي تعد من أنشطتها المطالبة بإجراء ت يير

دبلوماسية، والت 
، وكدددذلك الجندددود الم  واألاى، وبالتددداىلي قدددد لعبددددت قواعدددد الحدددرك المكتوبدددة وتدددوفير الحمايدددة والمسددداعدة للمددددنيير 

صدددابير 
ي مكافحدة األوبتدة 

 
اعدات المسدلحة الدوليدة وسداهمت بشدكل فعدال ف ي تقديم المعونات الصدحية أثنداء الي  

 
 ف
 
 مهما

 
اللجنة دورا

ي المجدددال 
 
واألمددرام مدددن خدددالل تدددوفير األدويدددة واللقاحدددات بالتعددداون مددع المنظمدددات الدوليدددة وغدددير الحكوميدددة المتخصصدددة ف

 .  الصحي
ي الفر 

 
:  :ع ال ان ي

 
 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل المستوى القانون
، ي
ومددن خدالل الدددور الددذي تلعبدده يمكننددا أن نطدد    بدالنظر إىل مهددام اللجنددة الدوليددة للصددليب األحمدر عددىل المسددتوى القددانون 

ي إرسدداء القواعددد 
 
ي مدددى تددأثير المنظمددات غددير الحكوميددة ف

 
والمبددادل القانونيددة الدوليددة؟، بمعددت  استفسددارا قانونيددا، يتمثددل ف

ي تطوير القاعدة القانونية الدولية ولو بشكل مطرد وبالتاىلي الشعور بداإللزام، وذلدك مدن خدالل 
 
هل من الممكن أن تساهم ف

 . ي
 القرارات والتوصيات الصادرة عن مثل هذه المنظمات ذات الطابع اإلنسان 

ان ي يمير 
ها عن الوكداالت الحكوميدة وغدير الحكوميدة، إذ يدنص النظدام األسداتي لحركدة ومهمة اللجنة الدولية ووضعها القانون 

ي 
ي تتبناهددا هي العمددل عددىل "تطبيددق القددانون الدددوىلي اإلنسددان 

الصددليب والهددالل األحمددر الدددوىلي عددىل أن المهمددة األساسددية الددت 
اعدات المسدلحة و االضدطرابات الد ي الي  

 
اخليدة عدىل أسداس الحيداد وعدددم بأماندة" ومسداندة الضدحايا المددنيير  والعسدك يير  ف

ي خصصدت للجندة الدوليدةم فتدنص عدىل أن اللجندة" تظدل 7المدادة) ، أما(2011)كمال،  التحير  
(  مدن النظدام األسداتي م الدت 

ي حالة الحرك ". 
 
 بصفة خاصة ف

 
وريا  تدخله رص 

ّ
 يعد
 
 محايدا

 
،  وسيطا  .(2004)أبو الخير

لقدد سداهمت اللجندة الدوليدة للصدليب األحمدر مدع عددد مدن المنظمدات غدير الحكوميدة مثدل المعهدد الددوىلي للقدانون الددوىلي 
ي سدددان ريمدددو بإيطاليدددا، واتحددداد الجمعيدددات الوطنيدددة للصدددليب والهدددالل األحمدددر، ومجموعدددة عمدددل تطدددوير القدددانون 

 
ي ف
اإلنسدددان 

ي المشكلة
ي إعداد وتطوير القانون الدوىلي سواء من خالل ممارسة نشاطها، 27من) الدوىلي اإلنسان 

 
( منظمة غير حكومية، ف

ي المنعقدد 
ي المؤتمر الدبلوماتي لتطدوير وننمداء القدانون الددوىلي اإلنسدان 

 
أو من خالل عملها المتخصص من ذلك مشاركتها ف

ة ي الفي 
 
ي جنيف ف

 
ي أدت إىل(م1977-1974) ف

ي اتخاذ القرارات الت 
 
وتوكولير  اإلضافيير  التفاقيات جنيف األربددع  ، ف إبرام اليل

، م 1949لسنة   .(2006)المقرري
 فهددذه حقيقدددة ال يمكددن الجدددد

 
دد وتطددوير قواعدددد القددانون الددددوىلي اإذا د

ي ن  
 
ل فيهددا وهي دور اللجندددة الدوليددة للصدددليب األحمددر ف

ي إعداد 
 
ي من خالل مساهمتها ف

من االتفاقيات الخاصة به، وكذلك االتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسدان   ةمجموعاإلنسان 
 . ي
 
 كما قامت بدراسة جمعت فيها قواعد القانون الدوىلي العرف

ي المجتمددع 
 
كة للدددول وعالقاتهددا المتبادلددة فدد ن الدولددة بصددفتها عضددو ف ي مجددال العالقددات الدوليددة حيددث المصددالح المشددي 

 
وف

تدددخل ألسددباك إنسددانية حيددث أن سددلطة القددانون الدددوىلي أعددىل مددن سددلطة القددانون الددداخىلي الدددوىلي يجددب عليهددا أن تقبددل ال
ها  وبذلك ف نه عند تعدرم دولدة لظدروف طارئدة ف نده مدن حدق بدل مدن الواجدب عدىل الشدعوك أن تتددخل ولدو بدالقوة لتدذكير

ام حقوق اإلنسان.   باحي 
ي لحمايدة الجماعد

ات اإلنسدانية، إذ أن الحدق لهدذه الجماعدات يعدد بمثابدة وهنا تظهر قاعدة أمرة بخصوص التددخل اإلنسدان 
قاعدددة فمددرة وموضددوعية هددذه القاعدددة تقييددد مددن سددلطة الدولددة لصددالح حمايددة حقددوق اإلنسددان، وانطالقددا مددن هددذه الفكددرة 
ي تندددادي بوحددددة اإلنسدددانية ب دددض النظدددر عدددن

 فدد ن أي فدددرد مدددن أي دولدددة ال يعدددد أجنويدددا تجددداه أي انتهدددا  لحقدددوق اإلنسدددان الدددت 
اختالف العرق أو الدين أو الل ة ، ومن ثّم ف نه من حق الدول واألفراد والمنظمات الحكومية وغدير الحكوميدة السد ي نحدو 
ي أي دولددددة، وتتددددخل انطالقدددا مدددن المبدددادل اإلنسددددانية المعروفدددة، بدددل إن األمدددر يعددددد 

 
ي أي مكدددان وف

 
ام حقدددوق اإلنسدددان ف احدددي 

ي أوروبدا " واجبا يتعير  عليهم القيام بده وهدو المفهدوم
 
( ل مدن والتعداون ف )الدديب،  .م1975الدذي أسدفر عنده مؤتمر)هلسدنلي

1996) 
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اع فحسدب، بدل  ي للدي  
اعات المسلحة عىل التوصديف القدانون   فعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر ال يقت  لصالح الي  

 
إذا

أادديق مندده قانونيددا، وتحددح  المسدداعدة الملموسددة للضددحايا باألولويددة مقارنددة إن اللجنددة الدوليددة تعتمددد منهاجددا للعمددل عمليددا 
ي  سددددمح بالتددددذكير بواجبددددات األطددددراف 

ا مددددا تكددددون محددددل خددددالفل لددددذا فالتوصدددديف القددددانون  ي كثددددير
باالعتبددددارات القانونيددددة الددددت 

يف،  المتحاربة، وتوفير إطار ألنشطة اللجنة الدولية، ونرشاد مندوبيها.   (2006)ا 
ي 
 
 ستخلص مما سبق أن اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة مستقلة محايدة مهمتها إنسانية بحثه، وينح  عملهدا ف

تعزيددز تنفيددذ القددانون والمبددادل اإلنسددانية العالميددة، مددع مراعدداة القواعددد القانونيددة والخصددائص لمجددال الحمايددة والمسدداعدة 
ي تعمدددل فيهدددا الثقافيدددة والديديدددة الخاصددد

ي مجدددال (2003)زيددددان،  ة بالب تدددة الدددت 
 
، ويدددبق  التسددداول قدددائم هدددل لهدددا دور ملحدددو  ف

 . ي المبحث التاىلي
 
ي هذا ما س تم توضيحه ف

 العمل اإلنسان 
 

ي 
 
: ICRC" جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر" :المبحث ال ان ي

 
ي مجال العمل اإلنسان

 
 ف

ي أوقدددات  بدددالنظر إىل
 
ي قامدددت اللجندددة الدوليدددة للصدددليب األحمدددر مدددن أجلهدددا هي حمايدددة حقدددوق اإلنسدددان ف

أنددده مدددن المهدددام الدددت 
 هو ذا  الدور الدذي 

 
ي حاالت االضطرابات الداخلية، ف ن ما يهمنا هنا تحديدا

 
اعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وف  

الي 
ي تنفيدددذ رسدددالتها السدددامية لتقدددديم المسددداعدة

 
ي  تضدددطلع بددده ف

 
اإلنسدددانية زمدددن األوبتدددة )كوروندددا( فهدددل كدددان للجندددة دور فعدددال ف

 : ؟ وس تم توضيح ذلك خالل المطلبير  ا تيير  ي
 تقديم المساعدة عىل المستوى الميدان 

ي تقديم المساعدة اإلنسانية: 
 
 المطلب األول: دور اللجنة الدولية للصليب األحمر ف
ي تقددديم المسدداعدة اإلنسددا

 
ة تتدددخل لتقددديم المسدداعدة للجنددة الدوليددة دور مهددم ف ي األخددير

ي اوقددات السددلم والحددرك فددق 
 
نية ف

ي عددىل قواعددد تحدد،ي 
اعددات المسددلحة دوليددة وغددير دوليددة عددىل حددد السددواء، ويددنص القددانون الدددوىلي اإلنسددان 

اإلنسددانية اثندداء الي  
اعات المسلحة، وتلزم هذه القواعد الدول والج ي أوقات الي  

 
ماعات المسلحة من الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية ف

اع المسددلح، ال ينطبددق سددوى القددانون الدددوىلي لحقددوق اإلنسددان والقددوانير  
ي ال تصددل إىل حددد الددي  

ي الحدداالت الددت 
 
غددير الدددول، وف

 الوطنية. 
ي إطددددار توضددددديح وترسددددديخ التطبيقددددات العالميدددددة للجندددددة الدوليددددة للصدددددليب األحمدددددر يجددددب توضددددديح نقطدددددة مهمدددددة وهي أن  
 
وف

ي القددددا
 
اعدددات المسددددلحة ف نون الدددددوىلي المعددددارص تنقسددددم إىل نزاعددددات مسددددلحة دوليددددة وأخددددرى غددددير دوليددددة، وقددددد تجددددىل هددددذا الي  

وتوكولير  اإلضافيير  لعام  ي عنوان اليل
 
تكاد تتعلق كلها  م1949، وأما اتفاقيات جنيف األربددع لعام م1977التقسيم بوضو  ف

 كدددل االتفاقيددددات المددددذكورة، وعليددده فدددد ن القددددانون الدددددوىلي 
كة بددددير 

اعدددات المسددددلحة الدوليددددة مدددا عدددددا المددددادة الثالثدددة المشددددي  بالي  
ي توضيح دور اللجنة الدولية 

اعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية، وهو ما يقتض   
ي يهدف إىل حماية ضحايا الي 

اإلنسان 
ي ذلك، سواء زمن ال

 
ي ف ع ثاِن. ف

 
اعات المسلحة غير الدولية ف  

ي ف ع أول وزمن الي 
 
اعات المسلحة الدولية وذلك ف  ي  

اعات المسلحة الدولية:  :ولالفرع األ ي الن  
 
 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر ف

ي قواعدد قدانون الهداي لعدااي 
 
اعات المسلحة الدولية مصددرها ف ي اتفاقدات جنم1907و1988تجد الي  

 
يدف األربدددع ، وكدذلك ف

ي  م1949لعدددام 
 
وتوكدددول اإلضددداف ي اليل

 
 ف
 
اعدددات المسدددلحة غدددير الدوليدددة(، وأيضدددا  

كة المتعلقدددة بالي  مدددا عددددا )المدددادة الثالثدددة المشدددي 
اعدات المسدلحة الدوليدة فدهي  م1977لعام األول 

ي الحدديث عدن الي  
 
اعدات المسدلحة الدوليدة، ودون اإلطنداك ف المتعلق بالي  

اع  ي تقدداوم االحددتالل مددن فتددة الددي  
ي تلددك الددت 

 حددروك التح يددر الددوطت 
ّ
ي تكددون عددادة بددير  دولتددير  أو أادديق كمددا تعددد

بإيجدداز تلددك الددت 
 .  المسلح الدوىلي

اعات المسدلحة الدوليدة عدىل اتفاقيدة جنيدف الرابعدة لعدام وتؤس ى اللجنة الدولية للصليب األحمر عمل م، 1949ها أثناء الي  
ي التأايدددد عددددىل تمكدددير  السدددكان المدددددنيير  مدددن الحصدددول عددددىل 

 
، فقدددد كدددان لهددددا دور مهدددم ف الخاصدددة بحمايدددة السدددكان المدددددنيير 

ي 
 
وتوكددول اإلضدداف اع المسددلح وكددذلك اليل  

ة الددي  ي 1977لعددام األول المسدداعدات اإلنسددانية إبددان فددي 
 
)األحمدددر،  (.71المددادة ) م ف

2002). 
ي 
 
م إىل السدددكان المنكدددوبير  بط يقدددة تمتثدددل للمبدددادل اإلنسدددانية األساسدددية المتمثلدددة ف

م
قدددد
ُ
 المسددداعدة اإلنسدددانية معوندددة ت

ّ
عدددد
ُ
وت

اهة والحياد، ويمكن تصديف المساعدة إىل ثال  فتات بناًء عىل د ي والي  
: الح ى اإلنسان   رجة االتصال بالسكان المنكوبير 
 لوجه. الفتة األوىل: 

 
ة: وهي توزيددددع السلع والخدمات وجها

 المساعدة المباا 
ة وهي مسدداعدة يقددل فيهددا االتصددال بالسددكان درجددة واحدددة عددىل األقددل وتشددمل أنشددطة الفتددة الثانيددة: 

المسدداعدة غددير المبدداا 
 مثل نقل سلع اإلغاثة أو عامىلي اإلغاثة. 

ي مجدددال البديدددة التحتيدددة الفتدددة الثالثدددة: 
 
دد اإلغاثدددة، مثدددل إصدددال  الطدددرق وندارة : و الددددعم ف يشدددمل تقدددديم خددددمات عامدددة لتي د

 .  لفائدة السكان المنكوبير 
 
ورة مرئية أو موجهة ح ا  المجال الجوي وتوليد الطاقة، ول ن هذه الخدمات ال تكون بال  

 لالتفاقيددددة تقددددوم اللجنددددة بالعديددددد مدددد
 
ن المهددددام اإلنسددددانية مثددددل: ) تقددددديم المعونددددة والمسدددداعدات الطبيددددة وال ذائيددددة وتطبيقدددددا

(، ومددن المهددام الموكلددة للجنددة الدوليددة  اع، وزيددارة أاى الحددرك والمعتقلددير  والسددجناء مددن المدددنيير   
ي الددي 
 
للجددرر مددن طددرف

، والبحدث عدن األشدخاص المفقدودين، ونقدل الرسدائل بدير  أفدراد األ  اع المسدلح، حماية الضحايا دون تميدير  ي فّرقهدا الدي  
ا الدت 
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ي تطددوير هددذا القددانون 
 
ي واإلسددهام ف

ي لفددت االنتبدداه واألنظددار إىل انتهاشددات القددانون الدددوىلي اإلنسددان 
 
ناهيددك عددن دورهددا الددرئي ى ف

،  وتقوية المبادل األساسية العالمية.   (2004)أبو الخير
ي 
 
اعات المسلحة غنر الدولية:  :الفرع ال ان ي الن  

 
 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر ف

اعددات المسددلحة غددير الدوليددة أقددل بكثددير عددن   
ي تحكددم الي 

ي معاهدددات القددانون الدددوىلي اإلنسددان 
 
إن القواعددد القانونيددة الددواردة ف

كة  اعدات المسدلحة الدوليدة، إذ ت طيهددا المدادة الثالثدة المشدي  ي تحكدم فتددة الي  
 م1949التفاقيددات جنيدف األربدددع لعددام تلدك الدت 

ي لعام 
ي الثان 

 
وتوكول اإلضاف .  م1977واليل ي

 
اعات المسلحة غير الدولية دون إغفال قواعد القانون العرف  

 المتعلق بالي 

ف هذه المادة  ، حيث تعي  ي
ي الثان 

 
وتوكول اإلضاف كة من اتفاقيات جنيف األربددع واليل

ويستند عىل نص المادة الثالثة المشي 
ي عددرم خدددماتها عدىل األطددراف المحاربدة ب يددة القيددام بأعمدال اإلغاثددة وزيدارة األشددخاص المحتجددزين 

 
بحدق اللجنددة الدوليدة ف

اع ، كمددا تقدددم اللجنددة  ي تقددع ألسددباك تتصددل بددالي  
ي المندداطق الددت 

 
المددؤن واإلغاثددة وتضددمن وصددولها وتوزيعهددا عددىل المدددنيير  ف

ي 
 
تحدددت االحدددتالل العسدددكري كمدددا تقددددم جميدددع المعلومدددات عدددن أاى الحدددرك وأوضددداعهم، ويرتكدددز عمدددل اللجندددة الدوليدددة ف

ها من أوضاع العن اع المسلح )االضطرابات الداخلية وغير  
ي التصل إىل مستوى الي 

( عىل ندص حاالت العنف الت  ف الداخىلي
ي المبادرة اإلنسانية ويمكن أن تستخدم 5)المادة 

 
ي تقرر من بير  جملة أمور حق اللجنة ف

( من النظام األساتي للحركة، الت 
اعات الدولية وغير الدولية.   

 أثناء الي 
 
 (2010)أبوسعد،  هذا الحق أيضا

ي سياق االضدطرابات والتدوترات الداخليدة، وهنا تجب اإلشارة إىل أن اللجنة 
 
ي عملها بير  األشخاص المحتجزين ف

 
ال تفرق ف

، وعليهددا أن تددؤدي مهمتهددا اإلنسددانية 
 
همددوا بهددا، وه ال تفددرم نفسددها حكمددا

ّ
 كانددت أسددباك احتجددازهم حقيقيددة كانددت أم ات

 
أيددا

ي حالة عجز عن الدفاع عن أنفسهم
 
،  دون تميير  من أجل خدمة جميع من هم ف ، وترى اللجنة أن حماية (2004)أبو الخير

ي فِن واحد، وتقدم اللجنة تعهداتها للحكومة المعنية بأال تكشدف 
 
ي المحافظة عىل سالمته البدنية والنفسية ف

الفرد تقتض 
ي إطددار القالقدددل والتدددوترات

 
ي تحددوز الثقدددة ويسدددمح لهددا بالقيدددام بأنشدددطتها ف

اعدددات  عددن المعلومدددات الدددت  ي أثنددداء الي  
 
الداخليددة، وف

 .(1999)رخا،  الدولية
 لصددحة مجتمدع محددىلي أو جماعددة   

 
 حرجدا

 
ل تهديدددا

ّ
ي تشدك

وبمدا " أن األزمددة اإلنسدانية تعددد حادثدة أو سلسددلة مدن األحدددا  الددت 
ة أخددددرى مددددن الندددداس و/أو سددددالمتها و/أو أمنهددددا و/أو ي ال كبددددير

 
اعددددات المسددددلحة رفاههددددا، وتمتددددد ف عددددادة عددددىل رقعددددة واسددددعة. والي  

ى قدددد تنطدددوي جميعهدددا عدددىل أزمدددات إنسدددانية  هدددا مدددن حددداالت الطدددوارل ال ددديل واألوبتدددة والمجاعدددات وال دددوار  الطبيعيدددة وغير
 .(2014)مجل ى حقوق اإلنسان،  تتجاوز والية أو قدرة وكالة بعينها، أو قد تؤدي إىل مثل هذه األزمات"

فدا بده عدىل المسدتوى العدال،ي مدن حيدث المبددأ، 
ي مسداعدة إنسدانية قدد صدار اليدوم أمدرا معي 

ي تلدق 
 
ومن ثّم فحق كل شخص ف

ي بالدرجدة األوىل لمواجهدة أي اغتصداك للحقدوق 
ي تقديم المسداعدات، فالمسداعدة اإلنسدانية واجدب إنسدان 

 
وكذلك الحق ف

 األساسية والشخصية. 
أن القدددانون الددددوىلي يمندددع المسددداعدة اإلنسدددانية واصدددفا إياهدددا بالتددددخل المحظدددور وفقدددا لميثددداق األمدددم وهندددا ال يمكنندددا القدددول 

ي قضية الدشاطات العسك ية وشدبه العسدك ية بديكدارغوا 
 
المتحدة، بل عىل العك ى، وهو ما أبرزته محكمة العدل الدولية ف

ي دولدة أخدرى أيدا  عندما أادت عىل أنه )من الثابت أن تقديم مسداعدة إنسدانية ف م1986
 
قدع ألشدخاص أو لقدوى موجدودة ف
) وع أو مخالف مدن وجهدة نظدر القدانون الددوىلي

 تدخال غير م  
ّ
ت،  كان انتماوها السياتي وأهدافها، ال يعد ،  (1988)كدوا 

: ويجب منح مبادل حقوق اإلنسان األولوية أثناء تقديم المساعدة اإلنسانية، وتشمل ال  مبادل ما يىلي
 العالمية )يتمتع الجميع، بال استثناء، بحقوق اإلنسان(.  .1
ابطة وغير قابلة للتجزئة(.  .2

 عدم القابلية للتجزئة )حقوق اإلنسان مي 

ي  .3
 
ي القددرارات الخاصددة بحمايددة حقددوقهم، ويجددب أن تؤخددذ فراوهددم ف

 
المشدداركة والتشدداور )يحددق للندداس المشدداركة ف

 الحسبان(. 

 فل ح .4
ُ
ي قد تؤدي إىل عدم التميير  )ت

ي ذلك السياسات والممارسات الت 
 
قوق اإلنسان دون تميير  من أي نوع، بما ف

ية(.   فثار تميير 

ي وضع فليات للمساءلة من أجل إعمال الحقوق(.  .5
 المساءلة )يدب  

ي التعامدل مدع  .6
 
، وطنيدون أو دوليدون، منفتحدير  ف ي

ي العمدل اإلنسدان 
 
دكاء ف الشفافية )يجب أن تكون الحكومدات وال  

 .(2014)مجل ى حقوق اإلنسان،  المعلومات وعمليات صنع القرار المتعلقة بالحقوق( جميع
وعددددىل ضددددوء ذلددددك تسددددتجيب اللجنددددة الدوليددددة للصددددليب األحمددددر بشددددكل ايددددددددع وفعددددال لالحتياجددددات اإلنسددددانية ل شددددخاص 

اعات المسلحة أو ال وار  الطبيعية الواقعة  رين من الي   ي المت  
ي الحسبان الطوارل الت 

 
ي منطقة نزاع، وذلك مع األخذ ف

 
ف

ي مواجهدة مثدل هدذه الطددوارل 
 
ي تمدر فيهددا الحدرك بالفعدل، وف

ي البلددان الدت 
 
قدد تقدع عدىل غدير انتظدار، وربمددا تضداعفت أثارهدا ف

ي الميدان. 
 
ة بقدرتها عىل االنتشار ب عة ف  غير قابلة للتوقع، توىل اللجنة الدولية أهمية كبير

اعدددات المسدددلحة الدوليدددة وغدددير الدوليدددة ف نهدددا تقدددوم بمهدددام عديددددة مثدددل زيدددارة أاى الحدددرك وبدددالن  
ي الي 
 
ي ف
ظر لددددورها الميددددان 

ي 
 
، والبحددث عددن المفقددودين، ونعددادة الددروابع األايددة، كمددا أن اللجنددة الدوليددة تبددذل جهددودا هائلددة ف والمحتجددزين المدددنيير 
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ندددددوبير  ونصدددددار مطبوعددددات وتنظدددديم بددددرامج تدريويددددة، والتعدددداون مددددع تطبيددددق قواعددددد القددددانون الدددددوىلي مددددن خددددالل اسددددتقبال م
 الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر. 

ي اتفاقيدات جنيدف، والعمدل عدىل التطبيدق 
 
 يمكن القول أن اللجنة الدوليدة للصدليب األحمدر تدؤدي مهامهدا الموكلدة إليهدا ف

 
إذا

اعددات ي الي  
 
ي ف
المسددلحة بنوعيهددا الدوليددة وغددير الدوليددة، كمددا تقددوم بقبددول الشددكاوى الخاصددة  الدددقيق للقددانون الدددوىلي اإلنسددان 

 . اع عسك يير  ومدنيير   
ي الي 
 
 بأي وقائع تشكل إخالال بهذا القانون، ومساعدة الضحايا من طرف

ي 
 
ي ظل )جائحة كورونا(:  : المطلب ال ان

 
ي ف

 
 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر عىل المستوى الميدان

 الحدددق 
ّ
ددد أن تكدددون المرافدددق والسدددلع والخددددمات الصدددحية متدددوفرة ُيعدددد ي

 لدددذلك يقتض 
 
ي الصدددحة مدددن المعدددايير الدوليدددة، ووفقدددا

 
ف

بالكميدات الكافيددة، ومتاحددة دون تميددير  وبأسددعار معقولددة للجميددع، حدت  الفتددات المهمشددة، أضددف إىل ذلددك أن تكددون مقبولددة 
م أخالقيدات مهندة الطدب ي  دل جائحدة كوروندا (Human Rights watch, 2020)  وتحدي 

 
مدا الددور الدذي  (COVID-19)وف

 : ، س تم توضيح ذلك من خالل الفرعير  التاليير   قامت به اللجنة الدولية للحفا  عىل بعض هذه المعايير
وس كورونا المستجد ) :األولالفرع       (:COVID-19التعريف بفنر

وس كوروندا المعدروف  ي COVID-19باسدم )يمثل انتشار فير
 
 لحيداة األشدخاص الدذين يعيشدون ف

 
ا  كبدير

 
( بأنحداء العدالم تهديددا

ي هددددذه المندددداطق جعددددل 
 
اع، إذ عصددددفت الحددددرك بددددالنظم الصددددحية، وقددددد يكددددون مددددن الصددددعب عددددىل األشددددخاص ف مندددداطق الددددي  

وس كورونا المس ب لمرم ) ن أن يكون هدؤالء ( ضمن األولويات، إذ يمكCOVID-19اإلجراءات المتعلقة بالوقاية من  فير
ان والقصددددددف  ة لحيدددددداتهم، مثددددددل إطددددددالق النددددددير األشددددددخاص يقبعددددددون تحددددددت وطددددددأة العديددددددد مددددددن التهديدددددددات األخددددددرى المبدددددداا 

ات، أو االفتقددددار إىل سدددبل الحصددددول عددددىل الرعايدددة المنقددددذة للحيددداة لعددددالا االحتياجددددات الطبيدددة األخددددرى.  )األحمددددر،  والتفجدددير
2017) 
ي 
اعدات المسدلحة فق  مجال الصحة تهدف وحدة الخدمات الصحية باللجنة الدوليةل إىل ضمان حصدول جميدع ضدحايا الي  

 
 
 للمقياس المعمول بها عالميا

 
، و يقدع متدات ا الف مدن الليويدير  تحدت وطدأة (2010)بن عمدران،  عىل الرعاية الصحية وفقا
د
ُ
وس كوروندا )ندزاع محتددم، ب نمدا يمث د فدير ي

(، ويددهددد بإضدعاف المنظومدة الصدحية الهشدة COVID -19ل أمدامهم خطدر تفس 
اع،  درة مدن جدّراء الدي   وس سدوف يضداعف معانداة األا المت   ي البالد، ورصحت اللجنة الدوليدة للصدليب األحمدر بدأن الفدير

 
ف

 . ذاء والمياه والرعاية الطبيةوهذه األا تكافح بالفعل من أجل تلبية احتياجاتها األساسية من المأوى وال
ي ليويددا  )جائحددة كورونددا(وعدن اسددتجابة اللجنددة الدوليدة  

 
ا ف نهددا قدددمت مسدداعدات ماليدة إىل مرافددق الرعايددة الصددحية ف ميدداني 

اء المعدددات والمسددتلزمات الطبيددة االسددتهالاية مثددل الِكمامددات الطبيددة والصددابون والمطهددرات، وكددذلك  لمسدداعدتها عددىل ا 
ي حالة انقطاع

 
ي العمل ف

 
ا مولدات كه بائية إىل ثال  مستشفيات، حت  تتمكن من االستمرار ف

 
،  قدمت أيض ي

التيار ال ه بان 
ي تق يرها: 

 
ي ذكرت ف

 أيضا من بير  المساعدات الت 
ي مرافدق لالحتجداز، وتعمدل اللجندة 3200تم تسليم مستلزمات النظافة الشخصدية إىل عددد ) .1

 
( محتجدز يعيشدون ف

وس والتعامل مع الحاالت المشتبه فيها داخل السجون.   مع السلطات عىل اتخاذ تدابير لمنع انتشار الفير
د المعلومدات تم ال .2 ي واالتحداد الددوىلي لجمعيدات الصدليب األحمدر والهدالل األحمدر لد   عمل مع الهالل األحمر الليتل

وس كورونا ) ي فير
ي جميع أنحاء البالد.  (COVID -19بشأن سبل منع تفس 

 
ي المجتمعات ف

 
 ف

ي  .3
 
د قدددمت الفددرق مسددتلزمات النظافددة الشخصددية والكلددور إىل األا النازحددة ف د ا جسددبعة ع   ددا. كمددا يددتلق  مركددز  ماعي 

وس كورونددا  كة بهدددف منددع انتشددار فددير
ا عددىل كيفيددة تطهددير أمدداان المعيشددة المشددي  ي تلددك المرااددز تدددريب 

 
العدداملون ف

(COVID -19 .فيها ) 

وس كوروندا ) .4 ( بط يقدة COVID -19العمل مع السلطات لوضع خطة تكفل إدارة جثامير  الذين توفدوا بسد ب فدير
. و  ا تزويدها بأاياس الجثث. فمنة مع صون كرامة المون 

 
 )اللجنة الدولية للصليب األحمر( يشمل هذا أيض

اع المسددددلح أو أعمددددال العنددددف أو   و  السددددكان المدددددنيير  مددددن مندددداطق سددددكنهم نتيجددددة للددددي    
والمالحدددد  أن الحلقددددة المفرغددددة لددددي 

 إىل انتشددار األمدرام المعديددة، و 
 
دد لهدم، ولقددد سد بال دوار  الطبيعيدة يددؤدي غالبدا وس كورونددا  يدؤثر عددىل الوضدع النفسي فدير

(COVID -19 ي إطدددددار
اعدددددات، فدددددق  ددددرة مدددددن الي   د ( ، تفددددداقم احتياجدددددات الصدددددحة النفسدددددية القائمدددددة لددددددى المجتمعدددددات المت  

ورة اسدتثمار الصدحة النفسدية، ويبددو ذلدك  اتيجيات العامة للجنة فيما يتعلدق بالصدحة النفسدية، ف نهدا تؤكدد عدىل رص  االسي 
 من خالل أحد تقاريرها إذ تؤكد اللجنة الدولية، أنه ال بد من إدراا دعم الصحة النفسية ضدمن الموجدة األوىل مدن 

 
واضحا

ي 
 
ا مددن مكونددات أنظمددة االسددتجابة ف ددا أساسددي 

 
ي ذلددك االسددتجابة للجائحددة، كوندده مكّون

 
االسددتجابات اإلنسددانية العاجلددة، بمددا ف
 )اللجنة الدولية للصليب األحمر( .حاالت الطوارل، المحلية منها والدولية

وس كورونددا ) ي تسددتجيب لوبدداء فدير
 لل ايددة، فالمجتمعددات الددت 

 
 ديناميكيددا

 
ا  مت ددير

 
(، COVID -19إن العدالم بددأاه يواجدده وضددعا

ويجددددب أن ترتكددددز يجددددب أال تكددددون االسددددتجابة هي الخددددوف، فالوضددددع يحتدددداا إىل بندددداء ثقافددددة التضددددامن والثقددددة والتعدددداطف، 
ي قددددرتهم عددىل حمايددة أنفسددهم ومجتمعدداتهم، فتهيتدددة ااالسددتجابة لهددذا 

 
ي يواجههددا الندداس ف

وس، عددىل إزالدددة العوائددق الددت  لفددير
 من القيود يمكن أن يضمنا أن الناس يمكنهم 

ً
 .الت ف دون خوف من فقدان معيشتهمالتمكير  والتوجيه بدال
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ي 
 
ي مواجهة )جائحة كورونا(:  :الفرع ال ان

 
 آلية اللجنة الدولية للصليب األحمر ف

ي حمايددة  
 
، ودورهددا ف ي

ي أبرزهددا العمددل الوقددان 
للجنددة الدوليددة للصددليب األحمددر عدددة مناشددع قامددت بهددا عددىل المسددتوى الميدددان 

اعدددات المسدددلحة دد قواعدددد ، وأهمهدددا عدددىل االطدددالق )تذكددددد(2011)كمدددال،  ضدددحايا الي   د دير األطدددددددراف بالحقدددددددوق والواجبدددددددات ون  
ي يجب أن تكون 

، فقد أدركت اللجنة الدولية للصليب األحمر، أن المعرفة بالقانون الدوىلي اإلنسان  ي
القانون الدوىلي اإلنسان 

 : ي سويل ذلك ف ن اللجنة الدولية تقوم بما يىلي
 
، وف ي

 ذات تأثير وقان 
. الحلقات الدراسية: عىل المست .1 ي

ي للتع يف بالمبادل العامة للقانون الدوىلي اإلنسان 
 وى اإلقلي،ي أو الوطت 

اء: للخروا بالدراسات المعمقة والوصول إىل صدي ة تقدارير ومبدادل إرشدادية شدأن الموضدوعات  .2 اجتماعات الخيل
 المطروحة. 

يعات.  .3  المساعدة الفنية: من خالل ترجمة االتفاقيات ودراسة نظم الموافقة للت  

المطبوعددددات: إلبعدددداد أي غمددددوم أو عدددددم فهددددم بخصددددوص اللجنددددة الوطنيددددة للصددددليب األحمددددر أو القددددانون الدددددوىلي  .4
ي متناول الجميع

 
، وتكون هذه المطبوعات ف ي

 .(2015)تكاري،  اإلنسان 
ي أو إعدددادة

او  أنشدددطة اللجندددة الدوليدددة المتصدددلة بالصدددحة بدددير  إعدددادة بنددداء المبدددان 
 بتدددددريب  وتدددي 

 
تأهيلهدددا، ودعدددم اإلدارة مدددرارا

ال دددوادر الطبيدددة، ومراقبدددة األوبتدددة ونحيددداء خددددمات التطعددديم، وتدددوفير األدويدددة والمعددددات الطبيدددة األساسدددية، وطلدددب الفدددرق 
( يجدب COVID-19)ل لدذا فخددمات تشدخيص ورعايدة مدرح  )اللجنة الدوليدة للصدليب األحمدر( الجراحية الطبية األجنوية

ي تحديددد الفتددات السددكانية 
ء يجددب أن تكددون ذات جددودة مقبولددة، ويدددب   ي

أن تكددون متددوافرة وبأسددعار معقولددة، وقبددل كددل ت 
األايق عرضة والوصول إليها من خالل ط يقة محددة األهداف، بل ويجب الحفا  عىل اتباع طرق تتمركز حدول اإلنسدان 

ي ال
ة تفس   مرم. للوصول إىل األدوية طوال في 

فدددت (COVID-19)كوروندددا أزمدددة  والمالحددد  أن 
ّ
ي   خل

 
مجدددال دعدددم الصدددحة النفسدددية مسدددتويات غدددير مسدددبوقة لالحتياجدددات ف

هم ممددددن  سددددتجيبون  ي مجددددال الصددددحة وغددددير
 
وس وعددددائالتهم والعدددداملير  ف دددد واالجتمدددداعي لدددددى ضددددحايا الفددددير والدددددعم النفسي

ددد  الف النددداس، فا ثدددار المجتمعدددة لقيدددود  للتصددددي للجائحدددة، وكدددذلك عامدددة النددداس، وقدددد فددداقم هدددذا الوضدددع ال دددرك النفسي
بددات للصددحة النفسدية للندداس وفددرص حصددولهم عددىل اإلغدالق وانعدددام التفاعددل االجتمدداعي  دده رص  والضد و  االقتصددادية توجض

 الرعاية الصحية. 
وقد كشفت اللجنة الدولية للصليب األحمر النقاك، عن تق ير يورد تفاصيل عن تصاعد مستويات ال رك النفسي بس ب 

دا 
 
ي أحدد تقاريرهدا  )جائحة كورونا(، ويستعرم اإلجراءات الملّحة الالزمة لمواجهة ما أصبح حق

 
أزمدة داخدل أزمدة، وأعلندت ف

وس كورونا ) ي ليويا إىل أايق من )COVID -19زيادة حاالت اإلصابة فير
 
ي أحدد تقاريرهدا 15( ف

 
ي أقل مدن شده ين، وف

 
ا ف
 
( ضعف

 ذكرت أن الحاالت ارتفعت من )
 
ي يونيو571عن ليويا أيضا

 
ة إىل أن أايق تسعة م إىل أايق من 2020( ف  من فالف حالة، مشير

ي وقدددت تهددددد فيددده )جائحدددة كوروندددا( االنهيدددار 
 
نصدددف مليدددون شدددخص يحتددداجون إىل مسددداعدات تتعلدددق بالرعايدددة الصدددحية، وف

ي دوامدة الفدوح  
 
ل لدذا ف نده عدىل (2020)اللجندة الدوليدة للصدليب األحمدر،  االقتصادي بإغراق متدات ا الف مدن المددنيير  ف

المعنيددة الرئيسددية بددذل كددل مددا بوسددعها لدددعم الددنظم الصددحية مددن خددالل التمويددل وتددوفير ال ددوادر والمرافددق الدددول والجهددات 
دددد اتيجيات الصددددحية  -ومعدددددات الحمايددددة الشخصددددية، وندمدددداا دعددددم الصددددحة النفسددددية والدددددعم النفسي ي االسددددي 

 
االجتمدددداعي ف

ي هذا المضمار عىل نحو مالئم
 
 ودون إبطاء.  الوطنية، من أجل ضمان تلبية االحتياجات ف

 وباء )
ّ
ر فرم COVID-19من الواضح أن ّ  إىل مستوى تهديد للصحة العامة، ويمكن أن ييل

 
( بمدى اتساعه وخطورته، يرف

ي الوقددت 
 
 مدن ح يدة التنقدل ف

ّ
ي تدنجم عدن فدرم الحجدر الصدحي أو العدزل الدذي يحدد

قيدود عدىل بعدض الحقدوق، مثدل تلدك الدت 
ام ال رامة اإلنسانية، ما يعدزز نفسه، ما يتطلب االهتمام الدقيق بحقوق  ، والشفافية واحي  ي عدم التميير 

 
اإلنسان الممثلة ف

ي قددد تنجددز عددن 
ار الددت   مددن األرص 

ّ
ي أوقددات األزمددات، والحددد

 
ي خضددّم االضددطراك الحددت،ي الددذي يحصددل ف

 
االسددتجابة الفعالددة ف

راعي المعايير المذكورة أعاله. 
ُ
ي ال ت

 .(2020) فرم التدابير الفضفاضة الت 
م عدددىل الحكومددات جميعهدددا أن تددوفر كامدددل الرعايددة الصدددحية للمددواطنير  خاصدددة وأن )

( منددع ال ثدددير COVID-19وبددهددذا يفددي 
ي سياسدات عاجلدة تدراي للتخفيددف مددن تدداعيات هدذا 

منهمل نتيجة للحجر الصحي من الذهاك للمستشدفيات، وكدذلك تبدت 
ام اإلنسددان وحقوقدده المدنيددة واالقتصددادية  مواجهددة هددذه الجائحددة يجددب ان البالتدداىلي فددان  الوبدداء دون اسددتثناء، تفقدددنا احددي 
 والثقافية والسياسية. 

ول بدددإذن   أمدددا فثارهدددا   وسدددي  
 
ورغدددم أن هدددذه الجائحدددة هدددددت العديدددد مدددن المفددداهيم اال أنددده سدددتتم السددديطرة عليهدددا صدددحيا

د الددوعي بددير   د
فواجبنددا أن نمنعهددا مدن تهديددد المفدداهيم اإلنسددانية، ، سدكان العددالم السدلبية فلددن تددزول إال بالتكدداتف العدال،ي ون  

 بخسارتنا جزء من إنسان تنا
 
ية أمام هذا الفايروس تكون حتما   .فخسارة ال   
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 الخاتمة: 
ي 
 ومدددن خدددالل مدددا تدددم طرحددده يتضدددح أن أهميدددة وخصوصدددية مهمدددة اللجندددة الدوليدددة للصدددليب األحمدددر ووضدددعها القدددانون 

 
ختامدددا

انهدا عددن  ي تتبناهددا وهي العمددل يمير 
هددا عددىل المهمددة األساسدية الددت  الوكدداالت الحكوميددة وغدير الحكوميددة، وذلددك مددن خدالل تركير 

ي بأمانة"، ويتجىل ذلك من خالل تصديها لجائحة كورونا. 
 عىل "تطبيق القانون الدوىلي اإلنسان 

 ألهميدددة وحداثدددة موضدددوع البحدددث، كدددان الحدددرص مرتكدددزا عدددىل أن تكدددون المعلومدددات و 
 
التطبيقدددات حديثدددة عددديل مصدددادر ونظدددرا

ي أبحدددداثهم العلميددددة والقانونيددددة وأن تكددددون النتددددائج 
 
 بالبحددددث العلدددد،ي ف

وتقددددارير موثوقددددة، لالسددددتفادة منهددددا مددددن قبددددل المهتمددددير 
ة أثدرت عدىل  والتوصيات بؤرة إلطالق العنان لدراسة الموضوع بشكل مستفام خاصة وأن جائحة كورونا لها جواندب كثدير

   لإلنسان. إلنسانية، بمالمستها العيد من الحقوق األساسية ال ثير من الجوانب ا
 

 
ا
 النتائج: -أول

ي مجال بحثهأن اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة مستقلة محايدة مهمتها إنسانية  .1
 
، ويستهدف عملها ف

القانونية والخصائص الحماية والمساعدة تعزيز تنفيذ القانون والمبادل اإلنسانية العالمية، مع مراعاة القواعد 
ي تعمل فيها. 

 الثقافية والديدية الخاصة بالب تة الت 
 عن دفاعها عن المبادل  .2

ً
تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر جاهدة لتحقيق التعاون عىل كل األصعدة، فض 

 . ي يقوم عليها المجتمع الدوىلي
 والقيم الت 

ي الظروف القه ية وحاالت العنف المس .3
 
لح أو االضطرابات الداخلية ال عىل أساس اتفاقيات إن اللجنة تتدخل ف

وتوكولير   ي أو الحماية غير المسندة إىل اتفاقيات جنيف أو اليل
جنيف وننما عىل أساس فكرة التدخل اإلنسان 

 الملحقير  بهدا. 

4.   
 
ي سياق االضطرابات والتوترات الداخلية، أيا

 
ي عملها بير  األشخاص المحتجزين ف

 
كانت إن اللجنة ال تفرق ف

أسباك احتجازهم حقيقية كانت أم اتهموا بها، وتؤدي مهمتها اإلنسانية دون تميير  من أجل خدمة جميع من 
ي حالة عجز عن الدفاع عن أنفسهم. 

 
 هم ف

ي  .5
ي  ل جائحة كورونا للجنة الدولية للصليب األحمر عدة مناشع قامت بها عىل المستوى الميدان 

 
أبرزها ف

ي ح
 
، ودورها ف ي

اعات المسلحة. العمل الوقان   ماية ضحايا الي  

وس كورونا ) .6 ي الوضع النفسي بسب زيادة حاالت اإلصابة بفير
ي ليويا. COVID-19تدن 

 
 ( ف

فت (COVID-19أزمة )إن  .7
ّ
ي مجال دعم الصحة النفسية والدعم  خل

 
مستويات غير مسبوقة لالحتياجات ف

هم ممن  ستجيبون  ي مجال الصحة وغير
 
وس وعائالتهم والعاملير  ف النفسي واالجتماعي لدى ضحايا الفير

 للتصدي للجائحة، وكذلك عامة الناس. 

بات للصحة  .8 ه رص  ا ثار المجتمعية لقيود اإلغالق وانعدام التفاعل االجتماعي والض و  االقتصادية توجض
 النفسية بكافة المجتمعات. 

ي التخفيف من انتشار هذا  .9
 
ي قدمتها ف

ساهمت اللجنة الدولية للصليب األحمر من خالل المساعدات الت 
وس المستجد لحماية اإلنسانية.   الفير

 

 
ً
 وصيات: الت-ثانيا

ي ذلددددك  .1
 
ال بدددد مدددن إدراا دعدددم الصدددحة النفسدددية ضدددمن الموجددددة األوىل مدددن االسدددتجابات اإلنسدددانية العاجلدددة، بمدددا ف

ي حاالت الطوارل، المحلية منها والدولية. 
 
ا من مكونات أنظمة االستجابة ف ا أساسي 

 
 )جائحة كورونا(، كونه مكّون

ي عىل الحكومات اتخاذ التدابير لتصبح الرعاية  .2
، يدب   الصحية متاحة للجميع، ويمكن الحصدول عليهدا دون تميدير 

م أخالقيات مهنة الطب.   وبتكلفة معقولة، وتحي 

ي عددىل الحكومددات أن تكفددل لهددم تددوفير المعدددات المناسددبة وأن تددوفر  .3
ي قطدداع الصددحة يدددب  

 
فيمددا يتعلددق بالعدداملير  ف

 عملهم.  لهم الحماية االجتماعية ألفراد أاهم الذين يموتون أو يمرضون نتيجة

 

 المراجع
Human Rights watch  .]وس "كورونا" المستجد ]تق ير ي االستجابة لفير

 
 : ]مكان غير معروف -األبعاد الحقوقية ف

Human Rights watch ،2020. 
وس كورونا المستجد ]متصل[.  ي االستجابة لفير

 
 - .2020, 11 12 -. 2020, 3 19 -األبعاد الحقوقية ف

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654. 

https://www.icrc.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
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ات الدولية للقانون الدوىلي المعارص، ]كتاك[.  ي ضوء الت يير
 
ي ف
ي  -أحسن كمال فليات تنفيذ القانون الدوىلي اإلنسان  تير 

 .44صفحة  -. 2011وزو : جامعة مولود معمري، 
المجلد  -. 2004القاهرة : دار النهضة الع بية،  -كتاك[. أحمد عطية أبو الخير الضمانات القانونية الدولية والوطنية ]

 .293: صفحة  1 
ي ]كتاك[. 

ي تنفيذ قواعد القانون الدوىلي اإلنسان 
 
الجزائر :  -انصاف بن عمران دور اللجنة الدولية للصليب األخمر ف

 ،  .102صفحة  -. 2010جامعة الحاا لخ  
ت حقوق اإلنسان ]كتاك[.  ، ]مكان غ -أوليفية كوا   .218-214الصفحات  -. 1988ير معروف[ : دار العلم للماليير 

 .193صفحة  -. 1976]مكان غير معروف[ : جامعة جنيف،  -جان بكتيه مبادل الهالل / الصليب األحمر ]تق ير[. 
يعة اإلسالمية  ي  ل أحكام ال  

 
ي السالمة الجسدية مقارنة بها ف

 
ومدى حسن سعد سند الحماية الدولية لحق اإلنسان ف

ي م  ]كتاك[. 
 
 .224: صفحة  2المجلد   -. 2004القاهرة : دار النهضة الع بية،  -هذه الحماية ف

 .189صفحة  -. 2010طرابل ى : جامعة طرابل ى،  -سعاد سالم أبوسعد القانون الدوىلي وحظر التعذيب ]كتاك[. 
 -. 2006طرابل ى : جامعة طرابل ى،  -. صالحة عبد  المقرري المنظمات غير الحكومية والقانون الدوىلي ]كتاك[

 .98صفحة 
ي القانون الدوىلي المعارص ]كتاك[. 

 
 -. 1996القاهرة : ]اسم غير معروف[،  -صال  سعيد الديب حماية حقوق اإلنسان ف

 .291صفحة 
يعة  ي القانون الدوىلي العام وال  

 
اإلسالمية طارق عزت رخا تح يم التعذيب والممارسات المرتبطة به دراسة مقارنة ف

 .651صفحة  -. 1999القاهرة : دار النهضة الع بية،  -]كتاك[. 
ي ]كتاك[. 

ي القانون الدوىلي اإلنسان 
 
ات ف صفحة  -. 2004ترهونة : جامعة المرقب،  -عبدالسالم الطيف عمارة محارص 

57. 
ي ]كتاك[. 

ي القانون الدوىلي اإلنسان 
 
ات ف يف محارص  لجنة الدولية للصليب األحمر، ]مكان غير معروف[ : بعثة ال -عثلم ا 

 .157: صفحة  6المجلد  -. 2006
ي القانون الدوىلي العام ]كتاك[. 

 
 -. 2003]مكان غير معروف[ : حانعة االسكندرية،  -فاطمة شحاتة زيدان مركز الطقل ف

 .409صفحة 
 -. 1999ال تب الحديثة، ]مكان غير معروف[ : دار  -فوزي أو الصديق مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟وكيف؟ ]كتاك[. 

 .66صفحة 
ي للبحو  والدراسات. ] http://www.acrseg.org/40584 اللجنة الدولية للصليب األحمر  20 -متصل[ // المركز العرنل

9 ,2017 .- 32 12 ,2020. 
 .2020, 11 12 -متصل[. ] /https://www.icrc.org اللجنة الدولية للصليب األحمر
ي إجابة عن أستلتك ]تق ير[. اللجنة الدولية للصليب 

 : []مكان غير معروف -األحمر القانون الدوىلي اإلنسان 

www.icrc.org\ar ،2002. 
ي إجابة عن أستلتك ]تق ير[. 

 .2002 -اللجنة الدولية للصليب األحمر القانون الدوىلي اإلنسان 
 ./https://www.icrc.org/ar/document // [اللجنة الدولية للصليب األحمر اللجنة الدولية للصليب األحمر ]متصل

ين -. 2014 -مجل ى حقوق اإلنسان ]تق ير[.   .صفحة الدورة السابعة والع  
وس كورونا المستجد  ]مكان غير معروف[ : منظمة الصحة العالمية،  -]تق ير[.  -تايلند -منظمة الصحة العالمية فير

2020. 
نيويور  : مدشورات إدارة شؤون  -والنظام األساتي لمحكمة العدل الدولية. ميثاق األمم المتحدة ميثاق األمم المتحدة 

 .46صفحة  -. 2006اإلعالم ل مم المتحدة، 
ي دونان مؤس ى الصليب األحمر ]مقالة[ // الرخاء.  ي هي  ]مكان غير معروف[ : األمانة العامة  -الهالل األحمر الليتل

 ، ي  .40حة صف -األول.  -. 1982للهالل األحمر الليتل
ي ]مؤتمر[ // أعمال 

ي تطبيق قواعد القانون الدوىلي اإلنسان 
 
هيفاء رشيدة تكاري دور اللجنة الدولية للصليب األحمر ف
 . ي
 .2015طرابل ى : ]اسم غير معروف[،  -المؤتمر الدوىلي العاا  حول التضامن اإلنسان 
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 الهوامش
                                                           

()  ي
 
وس كورونا المستجد لشخص وافد من 2020يناير 13ف  لإلصابة بفير

 
يا ي تايلند عن أول حالة مؤكدة مختيل

 
، أبل ت وزارة الصحة العامة ف

، والحالة المرأة ص نية تبلغ من العمر  ي الصير 
 
ي  61مدينة ووهان بإقليم هوباي ف

، فق  ي
 وهي من سكان مدينة ووهان بإقليم هوباي الصيت 

 
 5عاما

ي 2020ير ينا
 
ي الح، مصحوبة بالرعشة والتهاك الحلق والصداع وف

 
، سافرت المرأة عىل رحلة 2020يناير  8،  هرت عىل المرأة أعرام تمثلت ف

ي جولة سياحية ضمت 
 
ة من مدينة ووهان إىل تايلند برفقة خمسة من أفراد أاتها ف ي اليوم ذاته تعّرف جهاز الرصد الحراري  16مباا 

 
 وف
 
شخصا

ي مط
 
قلت الم يضة إىل المستشق  ف

ُ
ي تايلند عىل أعرام الحّ، لدى المسافرة وبعد أخذ حرارتها ونجراء تقييم أوىلي لها، ن

 
( ف لمزيد ار )سوفار نابواي

وس كورونا المستجد  ي ذلك : فير
 
(، تق ير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أخبار  –من التقضي والعالا، راجع ف تايلند ) صادر عن الصير 

/ يناير 14شيات األمرام فا ي
 /.https://www.who.int، 2020/ كانون الثان 

( ) ي مايو
 
ي دونان: ولد بجنيف ف م، إذ تضافرت عوامل عدة، منها االجتماعية والثقافة الديدية، لتكوين شخص ته، أضف إىل ذلك 1828هي 

ي من 
ي النصف الثان 

 
ي أوروبا ف

 
ي ف ة االزدهار الفكري واألدنل

ي دونان مؤس ى الصليب األحمر، )الرخاء( مجلة الهالل 19القرن )معا شته لفي  (، هي 
، العدد األول، السنة ) ي ، ص 1982( مارس 1األحمر الليتل ي   .40م، األمانة العامة للهالل األحمر الليتل


