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تطور وظائف اللجنت الدوليت يف جمال 
 القانون الدويل اإلنساني

لقد تطؽرت وظائف المجنة الدولية في إطاار 
بناء قؽاعد القانؽح الدولي وأصاحت  المجناة الدولياة 
تمااارا ااوار ميمةااال  وي نعةااف ليااا فااي مجاااث اعااػ 

، وساانتاوث فااي ىاا ا ومااىاا ا القااانؽح وتطااؽاف أ  ا
أح نحتااا  ابااافر معااااىف تطاااؽر وظاااائف  المحتااا 

 ى ه اليةئاة اننااانية فاي مجااث تطاؽاف أ  ااج ىا ا
وغةفىااااا مااااؼ المياااااج والؽظااااائف فااااي أر اااا   القااااانؽح 

 : مطالب وكما يأتي
 لية في إرساء اور المجنة الدو /المطمب األوث

  طبيقيو.وتالقانؽح الدولي اننااني 
 اور المجناااااة الدولياااااة فاااااي / المطماااااب ال ااااااني

 ػ المنارعات المامتة و  فظ الامػ.تنعي
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  الؽظاااااائف األلاااااف  لمجناااااة /المطماااااب ال الااااا
 .الدولية في مجاث القانؽح الدولي اننااني

  مياااااااالؼ مليمفااااااة لي اااااااوح / المطمااااااب الفا اااااا
عماااااااات الدولياااااااة المجناااااااة الدولياااااااة مااااااا  المن

 .األلف  
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 املطلب األول
دور اللجنت الدوليت يف إرساء القانون الدويل 

   وتطبيقهاإلنساني 
سااااااااىم  المجناااااااة الااااااادولي لم ااااااامةب واليااااااا ث 
األ مف بدور  ارر في إرساء ومفاقحة وتنفة  أ  اج 
القاااااانؽح الااااادولي انناااااااني، وسااااانتاوث فاااااي ىااااا ا 

ر ىا ه الؽظاائف فاي لمااة المطمب اح ننااق  اباف 
 ففوع وكما يأتي: 

 /إعاااااداا القاااااانؽح الااااادولي الفااااافع األوث
 .اننااني وتدوانو

 تطبةااااا قؽاعااااد القااااانؽح /الفاااافع ال اااااني
  .الدولي اننااني

  مفاقحااااة تطبةااااا قؽاعااااد / الفاااافع ال الاااا
  .القانؽح الدولي اننااني



5 

 

  اورىااا فااي ت الاااال القااانؽح /الفاافع الفا اا
 .الدولي اننااني

 أعمااااااااث الماااااااااعد  /فع اللاااااااام الفااااااا
 . وانغاثة

 

 الفرع األول 
 إعداد القانون الدويل اإلنساني وتدوينه

لقاااااد ا اااااطم   المجناااااة الدولياااااة لم ااااامةب   
األ مااااااف والياااااا ث األ مااااااف  ميمااااااة إعااااااداا قؽاعااااااد 
القانؽح الدولي اننااني وعمم  عمى تادوانيا، فقاد 
كاناا  أولاااى المتااااويت األولاااى ليااادواؼ قؽاعاااد ىااا ا 

قااانؽح قااد فاافت فااي ماامتمفل الااا ج الماا لؼ ابفمااا ال
، ىااا ه القؽاعاااد 9191و  9911فاااي يىاااال عاااامي 

اصااطمع عمااى تااامةييا  قااانؽح يىااال . واي اامؼ 
ىاا ا القااانؽح القؽاعااد اليااي يجااب مفاعاتيااا  يمااا بااةؼ 
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الميتاااار ةؼ والياااي يت مياااا مبااادأ أساساااي ىاااؽ اناااو 
لاااي  ألل ماااؼ األطااافاب الميتار اااة التاااا المطماااا 

لييااااار الؽسااااائن اليااااي مااااؼ  ااااأنيا أح تمتااااا فااااي ا
أ اافاراب  ااالطفب األلااف، وقااد تناااوث قااانؽح يىااال 
 اااالينعيػ مؽ اااؽعات عاااد  منياااا، وساااائن وأساااالةب 
التااف ، األساامتة المااايلدمة فةيااا،  مايااة الااا اح 
المااااادنةةؼ و ماياااااة لاليااااااح نات الطاااااا   المااااادني 
وغةفىا ماؼ المؽ اؽعات األلاف . ثاػ فاف  إكمااث 

اعد  مؽفب بفوتؽكؽث عقد في فنيف عاج ى ه القؽ 
والااااا ل عقاااااد ماااااؼ افااااان    عاااااف اسااااايلداج  9191

الغااارات اللانقااة أو الاااامة أو غةفىااا مااؼ الؽسااائن 
   (1)المماثمة .

                                                           

-171 دمحم لؽسااااف عمااااؽاح، مففاااا  سااااابا،   ا. (:لنعااااف:1)
172 . 
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وكااااح ماااؼ ال ااافورل أي ااااب تاااؽفةف التماياااة  
ال رماااااة لاااااح ن الفئاااااات ماااااؼ األ ااااالا  لااااا ث 
المنارعااااات الماااااامتة، ونلااااغ ماااااؼ افاااان اساااااي ماث 

ؽح الدولي اننااني، وقد تتقا نلغ مؼ قؽاعد القان
ل ث مجمؽعة مؼ ايتفاقيات الدولية واليي عقدت 

 قاااانؽح فنياااف والياااي اصاااطمع عماااى تاااامةييا   فاااي
فنيااف  ، واااايطف عمااى ىاا ا القااانؽح مباادأ أساسااي 
وىاااؽ : اناااو لنحغاااي ا يااافاج و ماياااة ال اااا فاةؼ فاااي 
 الة عدج مقدرتيػ عمى القياث، وكا لغ األ الا  

ػ يشاركؽا في القياث   ؽر  محا ف ، ووافب ال لؼ ل
م اااممييػ م اممااة إناااانية، وأولااى ايتفاقيااات اليااي 

، 9981أبفماا  فااي مةااداح القياااث تففاا  إلااى عااااج 
 ةاا  فااف  إبفاميااا فااي ماامتمف   ااؽمي اعاا  إلااى 
عقده المجنة الدولية لم امةب األ ماف، وأعقاب نلاغ 

ماؼ  إبفاج ال دلد مؼ ايتفاقياات الدولياة الياي أعادت
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قباااان المجنااااة الماااا كؽر  ول اااان مااااؼ أىميااااا: اتفاقيااااة 
فنياااااف اللاصاااااة  م امماااااة أساااااف  التاااااف  والياااااي 

، واتفاقيااات فنيااف األر اا  ل اااج 9191أبفماا  عاااج 
والبفوتؽكاااااؽيح الممتقااااااح بيااااا ه ايتفاقياااااات  9111

، ولقااد أساايم  9111والما لؼ تااػ إقفارىمااا فااي عاااج 
 ىاااااا ه ايتفاقيااااااات والبفوتؽكااااااؽلةؼ ان ااااااافةةؼ فااااااي
اليطاااؽاف اليااادراجي لمقاااانؽح الااادولي انناااااني وفاااي 
ت يفاو لةاي ءج ما  األو اااع الجدلاد   ماا ماؼ  ااانو 
أح لاااؽفف لافااافاا ماااا ىاااػ  تافاااة إلياااو ماااؼ ماااااعد  

 (2)و ماية.
وتياادب اتفاقيااة فنياااف األولااى إلااى تتااااةؼ  

 اث الجف ى والمف اى ماؼ أفافاا القاؽات الماامتة 
لااى تتاااةؼ  اااث فااي  ااةؼ تياادب ايتفاقيااة ال انيااة إ

                                                           

و فوتؽكؽيىااا  1949اتفاقيااات فنيااف األر اا  ل اااج  (:لنعااف:2)
 . 1977ان افةةؼ ل اج 
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الغفقااااى مااااؼ أفاااافاا القااااؽات المااااامتة فااااي الحتااااار، 
وتناولاااااا  اتفاقيااااااة فنيااااااف ال ال ااااااة بياااااااح األ  اااااااج 

، ، أماااا ايتفاقياااة األلةاااف اللاصاااة  م امماااة األساااف  
مااؼ الفا  ااة فهنيااا تميااار عمااا سااحقيا  اتفاقيااة فنيااف

اتفاقياااات فاااي أنياااا ت يباااف ماااايتدثة وفدلاااد  عماااى 
ه ايتفاقياة  ماياة قانؽح فنيف،  ة  تااييدب ىا 

 (3)الا اح المدنةةؼ وق  التف .
أمااااا عااااؼ البفوتؽكااااؽث ان ااااافي األوث فقااااد  

تناااوث  ماياااة  اااتايا المنارعااات الماااامتة الدولياااة 
 ةااا  فااااء لةمكاااد عماااى نفااا  المحااااا  الاااؽارا  فاااي 
اتفاقيااة فنيااف اللاصااة  تمايااة  ااتايا المنارعااات 
المااااااااامتة نات ال اااااااافة الدوليااااااااة، واطااااااااؽر ىاااااااا ا 

                                                           

 1949آ   23(:لنعف:مملص اتفاقيات فنياف الممرلاة فاي 3)
 فوتؽكؽيىااااااا ان ااااااافةةؼ، المجنااااااة الدوليااااااة لم اااااامةب األ مااااااف، و 

 .1949فنيف، 
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ؽكاااااؽث ماااااؼ ىااااا ه األ  ااااااج وا مااااان اليااااادابةف البفوت
الفاميااااة إلااااى  ااااماح تطبيقيااااا، فااااي  ااااةؼ ليناااااوث 
البفتؽكااااااؽث ان ااااااافي ال اااااااني األ  اااااااج اللاصااااااة 
 تمايااة  ااتايا المنارعااات المااامتة غةااف الدوليااة، 
واطااؽر وا ماان أ  اااج الماااا  ال ال ااة المشاايفكة بااةؼ 
اتفاقياااااااااات فنياااااااااف اللاصاااااااااة  تماياااااااااة  اااااااااتايا 

 .(4)اليي لي  ليا صفة اولية المنارعات المامتة

                                                           

المشااايفكة باااةؼ اتفاقياااات  3(: وتجااادر ان اااار  إلاااى اح المااااا  4)
فنياف والبفوتؽكااؽث ال اااني ان ااافي لاػ تتاادا صاافا ة المااائؽلية 
الجنائيااااة الدوليااااة لا اااالا  المييمااااةؼ  انييااااات أ  اميااااا  فااااهح 

ماااى اعيحاااار أعمااااث م ةناااة تفت اااب فاااي األماااف قاااد اسااايقف  اليااااب ع
النالاعاااات الماااامتة غةاااف الدولياااة عماااى أنياااا أي ااااب فااافائػ  اااف   
يجااب أح تمااارا الدولااة عمةيااا الااامطة الق ااائية ال الميااة. وفاااء 
الدلةن عمى صتة وفية النعف ى ه  يما  دث في الفياف  األلةاف  
مااااؼ إل اااااع فاااافائػ التااااف  اليااااي ارت باااا  فااااي نالاعااااات االميااااة 

الق ائية لممت ماة الجنائياة الدولياة إ اافة إلاى ماا قاما   لمامطة
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و يااا ا فقاااد أصاااحع القاااانؽح الااادولي انناااااني  
 ف ااان الجياااؽا الميؽاصااامة الياااي بااا ل  ماااؼ فاناااب 
المنعمااااات الدوليااااة غةااااف الت ؽميااااة وعمااااى رأساااايا 
منعمة ال مةب والي ث األ مف الدولياة   اد فدلاد 
مااؼ  ةاا  قابمةيااو لميطبةااا فااي المنارعااات المااامتة 

ياااة وأصاااحع  انم ااااح القاااؽث أح الدولياااة وغةاااف الدول
القااانؽح الاادولي اننااااني ي ااد قانؽناااب  امياااب   ألنااو 
يتمي  تايا التفو   وقانؽناب مان اب  ألنو يت ف 
وسااائن وأسااالةب التااف  اليااي تااابب آيماااب مففطااة  

                                                                                                               

 اااااو المجناااااة اليت اااااةفاة اليا  اااااة لاماااااػ الميتاااااد   اااااؽث المت ماااااة 
الجنائيااة الدوليااة مااؼ عماان  أو اات   يااو ال ناصااف اليااي تشاا ن 

 م ن ى ه الجفائػ.
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وام ؼ اعيحاره قانؽناب واقعياب  يايػ في صيانة الامػ 
 (5)وإقفاره في  ايت المنارعات المامتة .

 
 الفرع الثاني

 تطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساني 
إح تطبةااا قؽاعااد القااانؽح الاادولي اننااااني ي تقاا  
عماااااى عااااااتا الااااادوث و اااااادىا، بااااان تشااااايفت م يااااااا 
المنعمااااات الدوليااااة الت ؽميااااة والمنعمااااات الدوليااااة 
غةاااااف الت ؽمياااااة) والياااااي ت يباااااف منعماااااة ال ااااامةب 

لغ األ ماااااف واليااااا ث األ ماااااف نمؽنفااااااب لياااااا( وكااااا 
ىةئات انغاثة الؽطنية والدولية وغةفىا. ف ن وا اد 

                                                           

المجمة الدولية لم مةب األ مف، ال دا ال اني، مففا   (:لنعف:5)
 .    162 سابا،  



13 

 

ماااؼ ىاااميء يقااا  عماااى عاتقاااو اور مياااػ فاااي تتقةاااا 
 (6)األىداب انناانية الؽارا  في ى ا القانؽح.

إح المجنة الدولية لم مةب األ ماف   افييا و  
التااااارا األمااااةؼ عمااااى القااااانؽح الاااادولي اننااااااني 

عاد القاانؽح تبدل اىيماماب لاصاب   افور  ا يافاج قؽا 
الااادولي انناااااني وكفالاااة ىااا ا اي يااافاج فاااي فميااا  
األ ااؽاث  كمااا تاانص عمااى نلااغ الماااا  األولااى مااؼ 
اتفاقيااات فنيااف والبفوتؽكااؽث األوث ان ااافي. إح 
ا يااافاج القاااانؽح الااادولي انناااااني ي ناااي أح الااادوث 
عمةيااا وافااب اتلااان الياادابةف ال رمااة لينفةاا  وا ياافاج 

 الم اىدات.ايليالامات المي مقة  
وماااااؼ باااااةؼ ىااااا ه اليااااادابةف ايلياااااالاج  اعيمااااااا 
تشاافا  لينفةاا  الم اىاادات  وعمااى وفااو الل ااؽ   

                                                           

المجمااااة الدوليااااة لم اااامةب األ مااااف، الااااانة ال انيااااة ،  نعااااف:(:ل6)
 .    136   ،1989ال دا الاا  ، فنيف، 
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ايليااااالاج  هعااااداا قااااانؽح متمااااي لمتاكمااااة وم اقحااااة 
األ اااالا  المييمااااةؼ  ارت ااااا  انيياكااااات فااااايمة 

وكما فاء ِنكُفه فهح ، ل تفاقيات والبفوتؽكؽث األوث
ساات الف ان قائمة الملالفات الجايمة ت اػ  ممار 

ال ن اافل  وغةفىااا مااؼ الممارسااات غةااف انناااانية 
والُمِتَطااة مااؼ القاادر  واليااي تشاامن اميياااح ال فامااة 

إح و الشل ااااية عمااااى أساااااا اليمةةااااال ال ن اااافل . 
ايساااااايجا ة يليالامااااااات الم اىاااااادات تشاااااامن أي اااااااب 
وافاااااب الت ؽماااااات لنشاااااف قؽاعاااااد القاااااانؽح الااااادولي 

ا القاؽات اننااني عمى أوس  نطاة مم ؼ بةؼ أففا
الماااامتة و اااةؼ الاااا اح المااادنةةؼ فاااي وقااا  الاااامػ 

وثماااااة  وفاااااي وقااااا  الناااااالاع الماااااامع عماااااى الااااااؽاء.
معياااااااافاح لمملالفااااااااات الجااااااااايمة. أوليمااااااااا عمااااااااى 
الت ؽمااااات اتلااااان انفااااافاءات اليشاااافاعية ال رماااااة 
نقاماااااة نعااااااج م ئاااااػ لم اقحاااااة األ ااااالا  الااااا لؼ 
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ارت باااااؽا أو أمااااافوا  ارت اااااا  الملالفاااااات الجاااااايمة. 
انةيمااااااا وفااااااؽ  ل ااااااؽع الملالفااااااات الجااااااايمة وث

وطحقااااب لمبااادأ  لماااامطة الق اااائية ال المياااة انلالامياااة.
إماااا اليااااميػ أو المتاكماااة  فاااهح عماااى الت ؽماااة أح 
تقدج مفت ب الجفامة    فب النعف عاؼ فنااةيو  
لممتاكماااة أمااااج متاكمياااا  أو تاااامػ ىااا ا الشااالص 
لممتاكماااااة فاااااي اولاااااة ألاااااف  اسااااايطاع  أح تجاااااد 

 .(7)ظاىفاة كا ية لممتاكمةأسحا اب 
لاىااااااداب اليااااااي تأسااااااا  المجنااااااة وتتقيقاااااااب 

فهنيااا تااا ى لااد  كاان أطاافاب النااالاع، أل ألفميااا، 
الاااااااااااامطات الت ؽمياااااااااااة وفماعاااااااااااات الم ار اااااااااااة 
الماااااامتة، ل اااااماح ا يااااافاج ىااااا ا القاااااانؽح ا يفامااااااب 
كااااام .  وىااااي تقاااادج ليااااا م  عاتيااااا واقيفا اتيااااا، 

                                                           

 . 146  129،  50،  49(:لنعف: اتفاقيات فنيف  المؽاا 7)
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. وتتااااوث إقاماااة وتااا كفىا عناااد ال ااافور   اليالاماتياااا
ع قة ثقة ما  الميتاار ةؼ، وتحا اف عندئا  مفاقبيياا 
الياااي تااادلن فاااي نطااااة الي اصااايا،  وإنا كانااا  
الم الجااااة الااااافاة لم  عاتيااااا تاااانجػ عااااؼ عالميااااا 
عمااى الي اااوح وراااار  األ االا  الاا لؼ تفغااب فااي 

 . مالييػ ومااعدتيػ
والمجنااااة الدوليااااة لم اااامةب األ مااااف والياااا ث 

ة الؽكةااان التقيقااااي، ساااؽاءب مااااؼ األ ماااف ت اااد  م ا اااا
النا يااااة القانؽنيااااة أو مااااؼ النا يااااة ال مميااااة، لينفةاااا  
قااانؽح فنياااف، وىاااي فاااي الؽقاا  نفااااو ت اااد  م ا اااة 
الجية اليي تفاقب  اؼ تطبةا المحاا  الؽارا  في 



17 

 

اتفاقياااات فنياااف األر ااا  والبفوتؽكاااؽلةؼ ان اااافةةؼ 
 (8)ليا.

ىاا ا ال ماان تقااؽج  ااو المجنااة الدوليااة  مقي ااى  
 قيااا فااي المحاااار  فااي  ااايت المنارعااات المااامتة 
الدوليااة وغةااف الدوليااة. وىااؽ مااا ي طةيااا التااا فااي 
اتلاااااان ماااااا تااااافاه مناساااااحاب ماااااؼ انفااااافاءات لتماياااااة 
األ اااالا  المي اااافراؼ  ااااابب ىاااا ه المنارعااااات. 

( ماااؼ المااااا  اللامااااة ماااؼ 3 ةااا  تق اااي الفقاااف  )
النعاااج األساسااي لمتفكااة الدوليااة لم اامةب والياا ث 

 مااف  أنااو: ) بؽساا  المجنااة الدوليااة آح تألاا  أيااة األ
محااااار  إنااااانية تااادلن فاااي نطااااة عممياااا كممسااااة 
ووسااايح متالاااد وماااايقن عماااى وفاااو اليتدلاااد، واح 

                                                           

)8): Christophe Swinarrski, Introduction au droit 
International Humanitaire, san-jose, Geneve, 
1948,p .37. 
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تاادرا أيااة ماااالة لي ااةؼ  ت يااا بؽاسااطة م اان ىاا ه 
 (9) الممساة(.

و ااا المحاااار  الاا ل تااايطي  المجنااة الدوليااة  
ؽح مشفوعاب ) ممارسيو في المجاث اننااني، ي ي 

 تاب المفياؽج الاؽارا فاي اتفاقياات فنياف( إي إنا 
كان  األنشطة اليي لافاا القيااج بياا إنااانية واجاب 

وىا ا ( .10)أح ت     ياا المجناة الدولياة واسايق ليا
التاااا لياااا  ك ةااافاب فاااي  الاااة المنارعاااات الماااامتة 
الدولياااااااة،  ةااااااا  يتاااااااا لمنااااااادو ي ىااااااا ه المنعماااااااة 

                                                           

( مااااؼ النعاااااج األساسااااي لمتفكااااة 3اللاماااااة/ الفقااااف )(:الماااااا  9)
الدولياااة لم ااامةب األ ماااف واليااا ث األ ماااف الدولياااة الااا ل اعيماااده 
المااامتمف اللاااام  وال شااافاؼ لم ااامةب األ ماااف فاااي تشااافاؼ عااااج 

1986    . 
(10):Y. Sandoz, Le Droit d,intiative du comite 
international de la Croix- Roug ,Geneve,1979, 
p. 363.  
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ألماااااكؼ اليااااي لؽفااااد فةيااااا ا  انناااااانية راااااار  فمياااا
أ االا  تتمااةيػ اتفاقيااات فنيااف، وا ممااؽح عمااى 
تتقةا المياج انناانية المناطاة لياػ  مقي اى ىا ه 
ايتفاقياااااات. أماااااا فاااااي  الاااااة المنارعاااااات الماااااامتة 
الدالميااااة، فاااااح لمجنااااة الدوليااااة التااااا فااااي عااااف  
لااادماتيا اوح أح تماااالج الدولاااة  قباااؽث ىااا ا ال اااف  

لاا  المحاااار  مااؼ فانااب وممارسااة التااا اليقمةاادل أل
المجناااة الدولياااة ي يم اااؼ أح ي اااد ماااؼ قبااان أطااافاب 
الناااالاع تااادل ب ي ليفاااا مااا  مبااادأ عااادج اليااادلن فاااي 
الشااموح الدالميااة لماادوث، وي يم ااؼ اي يجاااج بياا ا 
اليااااااااادلن ك را اااااااااة ل مينااااااااااع عاااااااااؼ تنفةااااااااا  ىااااااااا ه 

 (11)ايتفاقيات.

                                                           

(:لنعف:المجماااااة الدولياااااة لم ااااامةب األ ماااااف، ال ااااادا الااااااا  ، 11)
 .    165-164مفف  سابا،   
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( ماااؼ النعااااج 9( فقاااف )1ىااا ا وتااانص المااااا ) 
فكااااااة الدوليااااااة لم اااااامةب األ مااااااف األساسااااااي ) لمت

اور المجنااة  -9والياا ث األ مااف( عمااى مااا يااأتي:) 
الدوليااااة طحقاااااب لنعاميااااا األساسااااي ىااااؽ  ل ااااؽ  
القياااج  مااا لمااي: )ا(: الااا ي فااي فمياا  األوقااات، 
كممساااة متالااد  تمااارا نشاااطيا اننااااني   اافة 
لاصاااة فاااي وقااا  المنارعاااات الماااامتة الدولياااة أو 

لدالمياااة، لياااامةؼ التماياااة غةفىاااا أو اي اااطفا ات ا
والمااااعد  لم ااا فاةؼ والماادنةةؼ مااؼ  ااتايا ىاا ه 

 .(12) األ داث ونيائجيا المحا ف (

                                                           

( مااااؼ النعاااااج األساسااااي لمتفكااااة 5( مااااؼ الماااااا )2(:الفقااااف  )12)
الدولية لم مةب األ مف والي ث األ مف الدولي وال ل اعيماد فاي 
المااامتمف الااادولي اللاااام  وال شااافاؼ لم ااامةب األ ماااف، فنياااف، 

 .   1986األوث، تشفاؼ 
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ول ي تيم ؼ المجنة الدولية ماؼ أااء ميميياا 
عمى لةاف وفاو كتاارا لمقاانؽح الادولي انناااني، 
فهح اتفاقيات فنيف تمنتياا التاا فاي رااار  أساف  

ب اتفاقياة فنياف التف  والمادنةةؼ المتمةاةؼ  مؽفا
، كماا تمنتياا التاا فاي اتلاان محااارات  (13)الفا  ة
.وف اا  عااؼ نل ااؼ يجااؽر لمجنااة الدوليااة (14)عدلااد 

أح تي اااااافب كباااااادلن لمدولااااااة التاميااااااة فااااااي  الااااااة 

                                                           

ماؼ  143مؼ ايتفاقية ال ال ة والمااا   126(: لنعف: الماا  13)
ايتفاقياااة الفا  اااة.  وتااانص أ  ااااج ىااااتةؼ الماااااتةؼ عماااى  ااافو  
الالاااارات الياليااة: راااار  فمياا  األ االا  المتمةااةؼ، و ااالتا فااي 

 اليتدث م يػ بدوح رقةب، والتا في ت فار الالاارات.
ايتفاقيااات األولااى وال انيااة وال ال ااة،  مااؼ 9(: لنعااف: الماااا  14)

مااااؼ البفتؽكااااؽث  81مااااؼ ايتفاقيااااة الفا  ااااة، والماااااا   10والماااااا  
األوث.  و الناااااحة إلااااى النالاعااااات المااااامتة غةااااف الدوليااااة: الماااااا  

 ال ال ة المشيفكة بةؼ اتفاقيات فنيف األر  .
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سااااااي . كمااااااا كفماااااا  وفقااااااا لمنعاااااااج األسا(15)غيابيااااااا
، وإعااااااداا أل المنطبااااااا فااااااي المنارعااااااات المااااااامتة

  تطؽاف لو .
ناة الدولياة  ميماة كما عيدت الدوث إلى المج

تاااااااؽفةف التماياااااااة والماااااااااعد  ل اااااااتايا النالاعاااااااات 
الماااااااااااامتة واي اااااااااااطفا ات الدالمياااااااااااة ونيائجياااااااااااا 

. وقاااد  ا ااافت المجناااة الدولياااة أنشاااطة (16)المحا اااف 
مةدانية عدلد  في ى ا ال ادا، وعماى األلاص فاي 
التايت اليي نشب  فةيا أعماث ال ناف فاي بماد ماا 

                                                           

، مؼ ايتفاقيات األولى وال انية وال ال ة  10(: لنعف: الماا  15)
مؼ البفتؽكؽث األوث.   5مؼ ايتفاقية الفا  ة، والماا   11والماا  

 وتايند المجنة الدولية عممياب إلى  قيا في اتلان المحاار  .
 ( )ا( مؼ النعاج األساسي لمتفكة.2) 5(: لنعف: الماا  16)
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 اااااطفا ات )ولاصاااااة فاااااي النالاعاااااات الماااااامتة واي
 .(17)الدالمية(

واياااااؽفف لمجناااااة الدولياااااة ألةااااافاب  اااااا اتلاااااان 
المحاااارات انناااانية، المن ااؽ  عميااو فااي النعاااج 
األساسااي لمتفكااة ال ففااي الطااا  ، ممااا يااامع ليااا 
بيقااديػ لاادماتيا عناادما تااف  أح مااؼ  ااأح و اا يا 
القانؽني كؽسيح متالد ومايقن عماى وفاو اليتدلاد 

 (18).انيةأح يايػ في  ن مش  ت إنا
أمااااا فااااي التااااايت اليااااي ي يشاااامميا القااااانؽح 
اننااني، أل عند نشؽ  اي اطفا ات ما  ب، فاهح 

                                                           

تافاان  انفاافاءات اليااي تيلاا ىا  –(: لنعااف: ماااراؽح ىاااروب 17)
 ماف إراء ارت اا  أعمااث ال ناف االان المجنة الدولية لم امةب األ

 –، مالؽ/أياار 31الح ا، المجمة الدولية لم امةب األ ماف، ال ادا 
 .187-162، ال فتات 1993لؽنيو/  الافاح 

 ( مؼ النعاج األساسي لمتفكة.3) 5(: لنعف: الماا  18)
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المجنااااة الدوليااااة تااااايند عنااااد مالاولااااة أنشااااطييا إلااااى 
المحاااا  انناااانية الم ياافب بيااا عالمياااب، باان تااايند 
أي اااب إلااى  قااؽة اننااااح اليااي ي يجااؽر ملالفييااا 

لااااى غةااااف نلااااغ مااااؼ (، أو إالنااااؽا  ال اااامحةإط قااااا )
  قؽة اننااح.

إح اور الؽسااااايح المتالااااااد والمااااااايقن الاااااا ل 
تماياااو المجناااة الدولياااة ىاااؽ الااا ل يمةاااال عممياااا فاااي 
نياية األمف، إن أنيا تمال اور الؽسيح باةؼ الادوث 
، باااان كااااا لغ باااااةؼ  ااااتايا النالاعاااااات الماااااامتة أو 
اي ااااااااطفا ات الدالميااااااااة والدولااااااااة أو الم ار ااااااااة 

 المامتة.
ات ال دلااد  الياي ت اطم  بيااا وىا ه الماامولي

عماااااة نات و ااااا  المجناااااة الدولياااااة تج ااااان منياااااا من
وإنا كانا  فاي  قيقاة األماف قانؽني لاا  لمغاياة. 

ىةئااااااااة لاصااااااااة غةااااااااف   ؽميااااااااة الطااااااااا  ، إي أح 
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الميمات اليي عيد  او إلةياا القاانؽح الادولي منتياا 
وفياااة اولياااة، مماااا أا  إلاااى ايعيااافاب بياااا عااااا  

، 9119وفااااااي ساااااانة  كشل ااااااية قانؽنيااااااة اوليااااااة. 
منت  الجمعية ال امة لامػ الميتد  لمجنة الدولياة 

. وأبفمااااا  المجناااااة الدولياااااة مااااا  (19)صااااافة المفاقاااااب
ال دلد مؼ الدوث اليي تمارا نشاطيا فةيا اتفاقات 
مقااف منتاا   مؽفبيااا   ااانات وامييااارات عدلااد ، 

 (20).مما  بييا  المنعمات الدولية الت ؽمية

                                                           

أكيااااؽ ف/ تشاااافاؼ  16ال اااااار فااااي  45/6(: لنعااااف: القاااافار 19)
، المجمااة الدوليااة لم اامةب األ مااف.  وانعااف أي ااا: 1990األوث 
اياااااامبف/ كاااااانؽح األوث  –، ناااااؽفمبف/ تشااااافاؼ ال ااااااني 16 اال اااااد

1990  ،545 – 550 . 
(:تاااانص اتفاقااااات المقااااف لاصااااة عمااااى الت ااااانة الق ااااائية 20)

و فمة م اتب ال من والمتفؽظات.  وايمي  عااا  منادو ؽ المجناة 
 الدولية  الت انة الدبمؽماسية. 
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فاؽا انيياكاات لقؽاعاد عمى ى ا األساا في  ااث و 
القااانؽح الاادولي اننااااني فاااح المجنااة الدوليااة تتاادا 
فااي كاان  الااة المؽقااف الاا ل لي ااةؼ عمةيااا اتلااانه. 
أمااااا المعيااااار الاااا ل تااااايند عميااااو فااااي عمميااااا فيااااؽ 
م اااااااامتة ال ااااااااتايا الاااااااا لؼ ت ااااااااطم   تمااااااااالييػ 
ومااااعدتيػ، فاي اايفات المجنااة كؽساايح متالااد بااةؼ 

اتيااا أح ت اماان فمياا  أطاافاب النااالاع ويح مااؼ وافح
 ااتايا النااالاع المااامع باادوح تمةةااال يفف اااح عمةيااا 
أح تقف في مؽافية اينيياكاات ال ابياة والمفيف اة 

 (21) لمقانؽح الدولي اننااني.
أما فاي مجااث مفاقحاة تطبةاا القاانؽح الادولي  

اننااني، فاح اتفاقيات فنياف تق اي  ااح تطبةاا 
اب الااادوث ىااا ه ايتفاقياااات:    م اوناااة وتتااا  إ اااف 

                                                           

دولياااااة لم ااااامةب األ ماااااف، ال ااااادا الااااااا  ، (:لنعف:المجماااااة ال21)
 .   166مفف  سابا،   
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التاميااااة اليااااي ي ااااؽح مااااؼ وافبيااااا تااااامةؼ م ااااالع 
 (22)إطفاب النالاع .

والدولااة التاميااة ىااي أيااة اولااة متالااد  لؽكاان 
إلةياااا ميماااة ان ااافاب عماااى  ماياااة م اااالع الااادوث 
الميتار ااة لااد  الدولااة الم اايااة ليااا، ول ااؼ ي  ااظ 
أح ىاااا ه الف ااااف ) ف ااااف  الدولااااة التاميااااة( لااااػ تتقااااا 

اساااايلداج ىاااا ه  ، ولااااػ يجاااافِ الغااااف  المنشااااؽا منيااااا
الطفاقة إي في   ن التايت المتدوا ، نلاغ اناو 
قااد ي ي ااار إلااى تااامية اولااة مااا عمااى أنيااا اولااة 
 امياااة ماااؼ قبااان أطااافاب الناااالاع. ليااا ا الاااابب فقاااد 
أفااارت اتفاقيااات فنيااف لماادوث الميتار ااة   فااي أل 
وقاااا  أح تيفااااا عمااااى أح ت يااااد إلااااى منعمااااة تقاااادج 

                                                           

(، 10و9) الماااااؽاا  (:لنعف:اتفاقياااااة فنياااااف األولاااااى وال ال اااااة22)
( والبفوتؽكاااااؽث ان اااااافي 11و 10و9واتفاقياااااة فنياااااف الفا  اااااة )

 األوث )الماا  اللاماة( منو.    
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ا وكفاءتياااااا  الؽافحاااااات فميااااا  ال ااااامانات  تيااىااااا
المففو اااااة عماااااى الدولاااااة التامياااااة  مقي اااااى ىااااا ه 

 (23)ايتفاقية .
 فاااهنا لاااػ تياااؽفف التماياااة بيااا ه ال ي ياااة ف ماااى  

الدولة اليي بةدىا األسف ( أح  م نالدولة التافال  )
تطماااااب أو تقبااااان لدماااااة منعماااااة إنااااااانية كالمجناااااة 
الدولية لم مةب األ مف لمقياج  الؽافحات اننااانية 

. ىاااا ا ي نااااي أح (24)ليااااي تماليااااا الدولااااة التاميااااة ا
الباادلن الاا ل تقيف ااو اتفاقيااات فنيااف لف ااف  الدولااة 
التامية ىؽ أح ي ياد األماف إلاى   منعماة إنااانية  

                                                           

(:الفقااااف  األولااااى مااااؼ الماااااا  ال ا ااااف  مااااؼ اتفاقيااااات فنيااااف 23)
( ماؼ اتفاقياة فنياف 11ألولى، والفقف  ال ال ة مؼ الماا  )ال  ث ا

 الفا  ة.   
(:الفقف  ال ال ة مؼ الماا  ال ا ف  مؼ اتفاقيات فنيف الا  ث 24)

 ( مؼ اتفاقية فنيف الفا  ة.   11األولى، والفقف  ال ال ة مؼ الماا  )
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مااايقمة ىااي المجنااة الدوليااة لم اامةب األ مااف  (25)
واليااا ث األ ماااف، والياااي أوكااان إلةياااا القيااااج  ميااااج 

اننااااااني، مفاقحااااة  اااااؼ تطبةااااا القااااانؽح الاااادولي 
و اااح التمايااة الؽافحااة عمااى األفاافاا الاا لؼ تتمااةيػ 
اتفاقياااات فنياااف األر ااا  والبفوتؽكاااؽلةؼ ان اااافةةؼ 
ليا، واشمن ال من  مقي اى ماا نكاف ماؼ اتفاقياات 

 ف .منع ى ه المجنة مياج واس ة وكبة

                                                           

(:ت ااافب  المنعماااة اننااااانية   أنياااا: ) ممسااااة تيااايػ  تالاااة 25)
 غاان النعااف عااؼ صاافيو ماادنياب كاااح أج عااا فااب و غاان  اننااااح

 النعف عؼ ال فة أو الجن  أو الدلؼ(.
  لنعف:

Jean Pictet, commentaire de la convention de 
Geneve Pour l amelioration du sort des blesses 
des maladies dans les forces armies en 
compagene1949, CICR, 1952, p. 122. 



30 

 

من  إقفار البفوتؽكؽلةؼ ان اافةةؼ تطاؽرت و 
تم اان فااي  التالااة الاياسااية الدوليااة تطااؽراب ممتؽظاااب 

ك اااااااف  انيياااااااات اتفاقياااااااات فنياااااااف ولطاااااااؽر  ىااااااا ه 
اينيياكااااات. فااااهنا كاناااا  التالااااة ي تل اااا  لياااا ا 
القااااااانؽح، م اااااان وقااااااؽع ق قاااااان االميااااااة، لااااااػ ي ااااااؼ 
 اسيطاعة المجنة الدولية لم مةب األ مف اائماب أح 
تقااااؽج  ميمييااااا انناااااانية نعاااافاب لااااففن الااااامطات 

ل دلاد ماؼ الم نية الاماح ليا با لغ، وألةافاب ىناات ا
الت ؽماااات الياااي ت يباااف الجؽاناااب اننااااانية ثانؽااااة 

  الناحة لمجؽانب الاياسية واألمنية.

ورغػ ما تنطؽل عميو ىا ه الم  عاات ماؼ  
ماافار  فأنيااا لااػ ت ااحح عااالج المجنااة الدوليااة باان تفتااب 
عمةيا عمى ال    مؼ نلغ را ف ن إيجابي ليادب 

 ماؽيب إلى )ت بئة إنااانية( واقعياة تاايطي  أح تجاد 
 مممؽسة في المايقبن.
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وىا ا فياد يااااىػ  ياو المجيماا  الادولي كافااة   
وايطمااب مااااند  ال اامةب األمااف  أكممااو، والااص 
فاااااااااي المقااااااااااج األوث الت ؽماااااااااات المؽق اااااااااة عماااااااااى 
ايتفاقيااات و فوتؽكؽلةيااا وىااي اليااي تشاايفت م نؽااااب 
فاااي ماااامولية ا يااافاج القاااانؽح القاااائػ وال مااان عماااى 

ي اااب الي فاااف   ماان المجنااة ا يفامااو. كمااا ليطمااب أ
الدوليااة وتؽ ااايتو   اااؽر  أف ااان وكااا لغ  القؽاعاااد 
والمحاااااا  انناااااانية لااااد  أفاااافاا القااااؽات المااااامتة 

 .ولد  الا اح عمى الي ب مشار يػ
يااااايطي  البمااااد الاااا ل تناااادل   يااااو التااااف  أح 
لفعى ال اتايا ماؼ مؽاطنياو وعماى أر او، إي أناو 

مؽاطنياو الا لؼ ي اا يايتةن عميو تقاديػ الماااعد  ل
لؽفاادوح فااي ألاادل ال اادو، فااي الجيااة األلااف  مااؼ 
فبيااة القياااث سااؽاء كااانؽا مااؼ فف ااى التااف  الاا لؼ 
يتيجااالىػ ال اادو المااايطف عمااى مةااداح الم فكااة أو 
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مااؼ أسااف  التااف  أو كااانؽا مااؼ الماادنةةؼ ولاصااة 
ماانيػ ساا اح إ ااد  المناااطا المتيمااة والمتيجااالاؼ 

 مجنة الدولية.المدنةةؼ، ومؼ أفن ىميء تيدلن ال

اميقااااي فميااااا  ىااااميء ال اااااتايا فااااي نقطاااااة و 
وا اااااد ، ىاااااي أنياااااػ واق اااااؽح تتااااا  سااااامطة ال ااااادو 
وا اااحتؽح بااادوح  ماياااة   اااد إغااا ة سااافارتيػ أو 
قن ااااامةييػ وي ت اااااؽح ليااااااػ أياااااة وساااااةمة ل ت اااااااث 
بح اىػ ونوايػ وك ةفاب ما ي ؽنؽح في  الاة  فمااح 
تااااج، ولماااااعدتيػ غةااافت المجناااة الدولياااة و ااا يػ 

قاااااااانؽني، ابياااااااداءب ماااااااؼ الجف اااااااى ووصاااااااؽيب إلاااااااى ال
المااااادنةةؼ، فقننااااا  تااااادراجياب م امماااااة طااااافب الناااااالاع 
لاسااف  مااؼ أفاافاا فااي  ال اادو الاا لؼ يق ااؽح تتاا  
سااامطيو. ل اااؼ باااةؼ  ااااتايا التاااف  وماااا لياااػ مااااؼ 
 قؽة والت ؽمات وما عمةيا مؼ وافحاات يباد ماؼ 
وساايح، وىنااا تيجمااى ميمااة المجنااة الدوليااة لم اامةب 



33 

 

وايطماااب عمااان المجناااة الدولياااة أويب القيااااج  األ ماااف.
بالااااااااار  لا ااااااالا  المطماااااااؽ   ماااااااالييػ فيفسااااااان 
منااااادو ةؼ عنياااااا لالااااااار  المايشااااا يات والم اااااا فات 

 .المتيجالاؼومفاكال ال من والم يق ت  ة  لؽفد 

وسااااؽاءب كاناااا  المجنااااة الدوليااااة تمااااارا ىاااا ا 
لااااااارج طائمااااااة  أوالنشااااااا  فااااااي إطااااااار ايتفاقيااااااات 

ناااني )الم يقماؽح أساحا  أمنياة( القانؽح الدولي ان
فأنيااا تمارسااو وفقاااب لم ااالةف اقيقااة ىااي: أح لاايم ؼ 
المنااااااااادو ؽح ماااااااااؼ رااااااااااار  فميااااااااا  األساااااااااف )فمي  
الم يقماااةؼ( وأح ليتااادثؽا م ياااػ  تفااااة واوح رقةاااب 
وأح ليفقااادوا أ ااااؽاث فمياااا  أمااااكؼ ايعيقاااااث ماااافات 
مي اافر  وأح ت ااؽح لاادليػ قائمااة  أسااماء األ االا  

ػ ) وأح ياااااامع لياااااػ بؽ ااااا  ىااااا ه الؽافاااااب رااااااارتي
القائمااة أثناااء الالاااار  إنا اقي ااى األمااف(. والغااف  
ماااااؼ رااااااارات المجناااااة الدولياااااة ىاااااؽ  تااااا  األ اااااؽاث 
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المااياااااااة والنفااااااااية ل عيقااااااااث اوح اليطااااااافة إلاااااااى 
وتاااااؽرع الماااااااعدات وفقااااااب لمتافاااااة )إلاااااى  أساااااحا و.

الم يقماااةؼ وإلاااى عاااائ تيػ إنا كانااا  متيافاااة(، ثاااػ 
اة عااؼ ىاا ه الالاااارات، وي تااامػ تؽ اا  تقاااراف سفااا

ى ه اليقاراف ساؽ  إلاى سامطات ايعيقااث و ادىا ) 
أو إلاااااى سااااامطة البماااااد األصااااامي فاااااي  الاااااة أساااااف  

 التف (.

 
 الفرع الثالث

مراقبت تطبيق قواعد القانون الدويل 
 اإلنساني 

يأتي اور وظيفة المفاقحة  مؼ منطما 
كان  المجنة الدولية ت ج فقد  انن ار  اللطف.

ك ةفا نلفاقيا في اليتدث ع نية عندما كاح 
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يجب عمةيا أح تف ن نلغ ول دج قياميا  ما ي في 
لج ن المجيم  الدولي عمى وعي  التايت غةف 
المقبؽلة. وكاح ى ا ىؽ النقد األساسي ال ل وفو 
إلى سمؽكيا أثناء التف  ال المية ال انية  وىؽ 

ث سمؽت كاح يل   لميدقةا  يو   ناية مؼ ل 
الؽثائا المؽفؽا  في متفؽظات المنعمة وكاح 

. ولؼ نايفسن في ى ا (26)مؽ ؽع عد  مطبؽعات
المؽ ؽع ىنا  ول ؼ مؼ الميػ أح نحت   هيجار 

 ما تي منو اآلح وظيفة المفاقحة.

أات اليجف ة إلى اعيماا المجنة الدولية عدااب مؼ 
المحاا  اليي تنعػ طفاقة م الجة ملالفات 

                                                           

(:لنعف: عمن المجنة الدولية لم مةب األ مف في  الة 26)
انيياكات القانؽح الدولي اننااني   المجمة الدولية لم مةب 

  1981إبفان / نيااح  –  مارا / آنار 221األ مف  ال دا 
  76– 83. 
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. إح اليتفظ ال ل كان  تيح و (27)نيالقانؽح انناا
تقمةدياب في ى ا ال دا كاح أكبف م در مي فر 
لاؽء الفيػ المي ما  المجنة الدولية  وال ل كاح 
لناب  غةف  ا لمبدأ التياا ال ل تيبناه. وابةؼ 
نلغ سؽء فيػ لممبدأ. وفي التقيقة  فهح اىيماج 
 المجنة الدولية الؽ ةد  الناحة لملالفات القانؽح 
الدولي اننااني ىؽ أح تقؽج  أك ف األعماث 

وأح تب ث كن  يء في مقدورىا  –الف الة المم نة 
مؼ أفن تجنةب ال تايا الم انا  مؼ ى ه 
الملالفات   د نلغ. صتيع تماماب أح أف ن 
طفاقة لمقياج ب لغ ليا   ال فور  أح تبدأ بيؽفيو 
اتياج عاج; إن تف ن المجنة أح تبدأ  هقامة  ؽار 

                                                           

(:لنعف: إيف ساندور   نداء المجنة الدولية لم مةب األ مف 27)
اح   ال يا  الانؽل الففناي في إطار النالاع بةؼ ال فاة وإلف 

 . 173-161    1983لمقانؽح الدولي  
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م  األطفاب الم نية. ومؼ الميػ ك لغ أح ت ؽح 
لدليا م مؽمات مؽثؽة بيا قبن تؽفيو ايتيامات. 
وقد مارس  المجنة ى ا اليتفظ ألنيا تفاد 
المتافعة عمى ففصة الؽصؽث إلى ال تايا. 
وي غ أح تؽفيو ايتيامات قبن إففاء متااثات 
م  الامطات  واألسؽأ مؼ نلغ  عندما ت ؽح ى ه 

امات مبنية عمى م مؽمات غةف مؽثؽة بيا  ايتي
ىؽ طفاقة ممكد  ليدمةف ثقة الامطات اليي يجب 

 عمى المجنة أح ت من مؼ ل ليا. 
ل لغ فهح المجنة تنا د عمؽما المجيم  
الدولي فقح عندما ي حع التؽار م  الامطات 
بدوح فدو   ونلغ مؼ منطما إيمانيا  أح ى ه 

 ياء. وفي   ن ىي الطفاقة الم مى ليتفاغ األ
األ ياح   الطح   لنطؽل اتياج الامطات الم نية 
عمى ملاطف إنياء ال ممية  أكمميا  إما  ابب 
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انع ح عؼ أح وفؽا المجنة غةف مفغؽ   و أو 
ألح مندو ةيا ي ي حتؽح في أماح   د نلغ 
الؽق . ل لغ فهح المجنة تيل  القفار فقح   د 

ايعيحار الميمةؼ اسي فا  وتقةيػ الماألة بدقة  و 
ىؽ م الع ال تايا عمى المد  الق ةف وما 
  ده. إح ى ا ي ي ني  ال فور  أنيا عممية 
 طةئة; إن أنو عندما ي ؽح الؽق  نا أىمية ق ؽ  
عمى سبةن الم اث في  الة الق ف المتعؽر 
 القنابن  فهح المجنة الدولية تايطي  أح تي فب 

 (28)في أقن مؼ أر   وعشفاؼ ساعة. 

و  د اتلان ى ا القفار  تقؽج المجنة بينفة  
نلغ أويب وقبن كن  يء عمى أساا القانؽح 
الدولي اننااني  م  قياميا بي كةف كافة األطفاب 

                                                           

(:لنعف: إيف ساندور   نداء المجنة الدولية لم مةب األ مف 28)
 . 173في إطار النالاع بةؼ ال فاة وإلفاح   مفف  سابا،  
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في اتفاقيات فنيف  اليالاماتيا الجمالية مؼ أفن 
  (29)   ماح اي يفاج  ل تفاقيات.

اور عندما تم ب المجنة الدولية عمى اجب و 
يجب أح تنحو مجيم  األمػ  و  فة  المفاقب . 

لاصة مجم  األمؼ اليا   لامػ الميتد  مؼ 
منطما اورىا في  فظ الا ج وصن  الا ج   أنو 
لي  أماميا ال  ةف ليقؽج  و أو أنيا ي تايطي  

                                                           

(:لنعف: لؽاجي كؽندورامي ولؽران  بؽاسؽح ال تشارورح  29)
لدوث  ا يفاج القانؽح    ن الم  عات عمى اقيفاح ت يد ا

الدولي اننااني وففصة ا يفامو لمقى اي يفاج في كافة 
العفوب  في:اراسات ومقايت عؼ القانؽح الدولي اننااني 
ومحاا  ال مةب األ مف والي ث األ مف في ت فاػ فاح   ييو 
ا . سفةنارس ي )المتفر(  المجناة الدولةاة لم مةاب األ ماف / 

 .35-17    1984فنيف / يىال  مارتةنؽا نةيؽب  
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عمن  ئ عمى انط ة في العفوب التالية. إح 
لطؽر  المش مة   ةد  تماماب عؼ نطاة المااعد  

ووافب المجنة أح تقؽث نلغ لشية أح انناانية  
ي حع ال من اننااني ع راب لمجمؽا الاياسي. 
وفي م ن ى ه التايت  وىي لتاؼ التظ 
اسي نائية  ي ؽح كن ما يم ؼ عممو ىؽ تاميػ 

 األمف لماياسةةؼ.

الدولي القانؽح ت ني وظيفة مفاقحة تنفة  و 
 ماليو مؼ ال لؼ ر ما يقممؽح مؼ  أنو  اننااني

ي  فؽنو  إما ألنيػ ليغا ؽح عنو أو ألنيػ أو 
قفابؽح منو بدرفة كبةف . وتفتحح ى ه الؽظيفة 
 الطح  بؽظيفة المفاقحة ور ما تلدج في ت الاال نلغ 
النشا   ول ؼ ليا سمات لاصة بيا وتتياج إلى 
 اىيماج مايمف  كما سيبةؼ األم مة التدل ة اليالية.
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أثناء صياغة اتفاقية األمػ  ة  انو 
لميتد  لتقؽة الطفن  كان  الن ؽ  المقيف ة ا

 شأح  ماية األطفاث في التف  أقن مؼ القؽاعد 
اليي تفا في اتفاقيات فنيف والبفوتؽكؽلةؼ 
ان افةةؼ. وقد أ  ف ى ا اليناقن في القؽاعد 
 اليأكةد القانؽح الدولي اننااني  وكاح عمى 
مندو ي الت ؽمة والمجنة الدولية أح ليدلمؽا مؼ 

فن صياغة نص مقبؽث وتقديػ فقف  منق   لتماية أ
 (30)الم اسب اليي  ققيا القانؽح الدولي اننااني.

                                                           

لمجمعيااة ال امااة  44/25(:اعيماادت ايتفاقيااة  مؽفااب القاافار 30)
إلاااى  38; تشاااةف المااااا  1989ناااؽفمبف / تشااافاؼ ال ااااني  25فاااي 

األطفاااث فااي المنارعااات المااامتة. عااؼ صااياغة ايتفاقيااة  لنعااف 
ففانااااؽا كفااااان     ماياااة األطفاااااث فاااي المنارعااااات الماااامتة  فااااي 

فيات  قااؽة األطفاااث ج.ففاماااح و . فةفماااح )متاافراح(  ألاادلؽلؽ 
 .356-347    1992مارتةنؽا نةيؽب  اوراراش   
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م اث ثاٍح لي ه  التماية  ال فوراة لمقانؽح 
الدولي اننااني ىؽ أح  ماية الم اسب اليي 
تتقق   الف ن يم ؼ أح تؽفد في اللطؽات اليي 

أع ه  تيل  ليقديػ  ماية أف ن لمنار ةؼ  الم كؽر 
 الف ن. وفي ى ا الاياة كاح يجب ف   اينيحاه 
إلى  قيقة أح النار ةؼ في المنارعات المامتة 
مشمؽلؽح  القانؽح الدولي اننااني وىػ فالء مؼ 
الا اح المدنةةؼ ك ن  ال لؼ يجب  مالييػ مؼ 
آثار األعماث ال دائية. وكاح مؼ الميػ بدرفة 

نار ةؼ ي لاصة ان ار  إلى نلغ ألح  ماية ال
يم ؼ اعيحارىا  أل  اث غةف نات صمة  تماية 
 قية الا اح المدنةةؼ. والنار ؽح ي اا تؽطةنيػ 
عاا  في أماكؼ ت ؽح أ ؽاث المعيشة بيا سةئة 
لمغاية  الف ن. وتالااا ى ه األ ؽاث سؽءاب   د 
وصؽليػ  واجب القياج   من لمن  أو عمى األقن 
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لا اح تقمةن أل تؽتف لنيج عؼ نلغ بةؼ ا
المتمةةؼ والنار ةؼ. ومف  ثانية  كاح مؼ المبفر 
تماماب ف   اينيحاه إلى وفؽا القانؽح الدولي 
اننااني وإلى نيجو إراء ى ا المؽ ؽع قبن أل 
تتفت ل ياغة قؽاعد ر ما تلفا في أل  أ  امو 

 في ايعيحار.

م اث ثال  يقدج في ايتفاقية المي مقة 
  واألففاا المي اممةؼ  ا مة أففاا األمػ الميتد

م يا  واليي صاغييا واعيمدتيا األمػ الميتد . 
وىنا ك لغ عالرت الف ف   ابب مش مة  قيقية 
اسيدع  الدراسة والمناقشة  قاب. ول ؼ مف  ثانية  
م  نلغ  كاح مؼ ال فورل الدفاع عؼ القانؽح 
الدولي اننااني  ال ل ر ما لؽافو أساسو نفاو 

اج القانؽني  الطح  قد تأس  تتديا. إح ى ا النع
بناءب عمى ف ف  ف ن الماموليات المي مقة 
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 األسحا  ال امنة وراء النالاع عؼ الماموليات 
المي مقة  هاار  األعماث ال دائية. وى ا اليمةةال 
األساسي كاح ميدااب  اقيفاح م اقحة أل اعيداءات 
عمى أففاا األمػ الميتد   عمى الفغػ مؼ  قيقة أح 

مػ الميتد  أو القؽات التاصمة عمى قؽات األ
تفليص مؼ األمػ الميتد  ر ما تشارت في 

وما  19األعماث ال دائية المامتة طحقاب لمماا  
 (31)لمةيا مؼ مة اة األمػ الميتد . 

كان  ىنات ق ايا ألف  ك ةف  ت ف   و 
فةيا الم اسب اليي تتقق   مؽفب القانؽح الدولي 

                                                           

(:لنعف: تقفاف المجنة المل  ة ل ياغة اتفاقية اولية 31)
لمناى ة تجنةد المفتالقة  واسيلداميػ  وتمؽاميػ وتدرابيػ. 

تا   المم44الجمعية ال امة لامػ الميتد   وثائا رسمية: الدور  
43 (A/44/43 ومشفوع القفار )A/C.6/44/L.10 الم يمد *

 .1989نؽفمبف / تشفاؼ ال اني  21بدوح ت ؽا  في 



45 

 

عاا   ما ي ؽح اننااني إلى لطف ان  اب. و 
ى ا صتيتاب  ابب الجين بدرفة أكبف مؼ ت مد 
إيقاع األن . لنأل  عمى سبةن الم اث مفيؽج 
 المفتالقة  في ايتفاقية الدولية لمناى ة تجنةد 
المفتالقة واسيلداميػ وتمؽاميػ وتدرابيػ  الممرلة 

; أو مفيؽج (32)9191ايامبف / كانؽح األوث  1
التف   اللطةف     لجنة القانؽح الدولي لجفائػ

ال ل ىدا  ه  اب المفيؽج األساسي  لجفائػ 

                                                           

(:لنعف: مشفوع مدونة الجفائػ  د سمػ وأمؼ الحشفاة ال ل 32)
 24بياراخ  A/CN.4/466أعدتو لجنة القانؽح الدولي  الؽثيقة 

أل مف ; و ياح المجنة الدولية لم مةب ا1995مارا / آنار 
إلى الجمعية ال امة  1995نؽفمبف / تشفاؼ ال اني  1بياراخ 

مؼ  22لامػ الميتد   م  ان ار    ؽر  لاصة إلى الماا  
 المشفوع.
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. إح ى ه األم مة القمةمة تااعد عمى (33) التف 
تؽ يع كيف أح القانؽح الدولي اننااني ماراث 
لاسف غةف مفيؽج تماما  يى في الدوائف 
الدبمؽماسية اليي تقؽج   ياغة القؽاعد الميدالمة 

فة  قيقية لم ت م  أ  امو. ول لغ فهنو في  ا
 عند ال فور . ننقانه  من ارا ي

 الفرع الرابع
 دورها يف تعزيز القانون الدويل اإلنساني

                                                           

ايامبف / كانؽح  9(:اعيمدت ايتفاقية  هفماع اآلراء في 33)
والممتا(. لنعف:أنطؽاح بؽفةية  A/49/59)القفار  1994األوث 

اا األمػ الميتد  واألففاا المشيفكةؼ م يا     اتفاقية  شأح أمؼ أفف 
  نؽفمبف / تشفاؼ 309لمجمة الدولية لم مةب األ مف  ال دا 

 .666-638    1995ايامبف / كانؽح األوث  –ال اني 
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ي لؽفاااااد لاااااح فاصااااان اقةاااااا وسااااافا  باااااةؼ 
وظيفااااااة  التفااااااال  ووظيفااااااة  الي الاااااااال . والؽاقاااااا  أح 
اليف ةاااف فااااي ال اااا ؽ ات اليااااي تعيااااف فااااي تطبةااااا 

ن القااانؽح الاادولي اننااااني غالحاااب مااا تلاادج فااي ف اا
الااا ل ي ااافب القمةااان عناااو   –ىااا ا النعااااج القاااانؽني 

مألؽفااااب بدرفاااة  –لاساااف فاااي ال دلاااد ماااؼ الااادوائف 
أكبف ومفيؽماب  ش ن أف ان. وىا ا ىاؽ الشاا الا ل 
لفكااال عميااو ىاادب الي الاااال  الاا ل لااو باادوره فؽانااب 

 .عدلد 
فاااي أوث األماااف  يجاااب تشاااجي  الااادوث عماااى 
الي اااااااادلا عمااااااااى ال اااااااا ؽت اليااااااااي قاماااااااا  ىااااااااي 

فاااااااي المااااااامتمفات الدبمؽماساااااااية. وماااااااؼ    اااااااياغييا
التةاااؽل فاااي الؽاقااا   و  ااافة لاصاااة عنااادما لي ماااا 
األمااااااااف  المنارعااااااااات المااااااااامتة  أح تميااااااااالج كافااااااااة 
األطاافاب باانف  القؽاعااد. ور مااا ت ااؽح   اان الاادوث 
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غةاااااف مااااااي د  نااناااااة وساااااائن التاااااف  الممنؽعاااااة 
 مؽفااب إ ااد  الم اىاادات إنا لااػ ت ااؼ ميأكااد  مااؼ 

فااااي نااااالاع مااااامع سااااؽب أح ل ااااؽميا المتيممااااةؼ 
يقؽمااااؽح  هاانييااااا كاااا لغ. واجااااب لاااا لغ عماااان كاااان 
 اااايء مم ااااؼ مااااؼ أفاااان  ااااماح القبااااؽث ال ااااالمي 
لم اىاادات القااانؽح الاادولي اننااااني  وايطمااب نلااغ 

 .ال  ةف مؼ الجيد
لمالج  اا  نل بدء  المف  تماؽ الماف   تؽ ايع 
سبب وفؽا القؽاعد  و   يا م قد  تا  ألع ااء 

ء  والماااؽظفةؼ الت اااؽمةةؼ نول البفلماناااات  والاااؽررا
المناصااب ال ميااا  و ااحا  الجااي  مااؼ نول الفتااب 
ال ميا  وكافة المؽظفةؼ اآللفاؼ ال لؼ لي ةؼ عمةيػ 
اعيماااا الم اىااد  أو تقااديػ تؽصاايات بياا ا ال اادا. 
وا ناااي نلاااغ إيجااااا أ ااالا  فاااي البماااداح الم نياااة 
ي ؽنؽح ممادلؼ لمم اىد   شد   وا ؽنؽح مااي دلؼ 
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ياااا وايسااايمفار فاااي تؽفياااو اينيحااااه إلاااى لمااادفاع عن
وفؽاىا )الدبمؽماسةؽح ال لؼ ساعدوا في صاياغييا 
ر ماااا ي ؽنااااؽح قاااد ر مااااؽا مناااا  ماااد  طؽامااااة  أو فااااي 
اللااارج أو وافااييػ المنيااة; وقااد ي ااؽح اين ااماج أو 
الي دلا عممية طؽامة(. ول ؼ ر ماا ليطماب األماف 
في   ن األ ياح إ ياء مااألة الي ادلا بحاااطة 

لفافياا مااؼ طاي الناااياح. إح ايليالاماات الدوليااة ن
ل  ةف مؼ البمداح ت ؽح مميد  وم قد  لمغاية لدرفة 
أح ال ماااااان الالائااااااد ونقااااااص األفاااااافاا ال اااااااممةؼ فااااااي 
اللاادمات المدنيااة ي يم ااؼ أح ليما ااى ماا  ال ماان 
الااؽرقي. وميمااة المجنااة الدوليااة ليااا   ااالطح  الاافا 

الم قااد   قاادر  عمااى المجاااايت القانؽنيااة والاياسااية
ماااااا ىاااااي مجااااافا إقنااااااع الت ؽماااااة والااااا لؼ يشاااااغمؽح 
المناصاااب المدنياااة ال مياااا   انقنااااع والم اااابف    اااأح 

  .األمف ميػ بدرفة كا ية ل ي ليػ إ ياؤه قبن غةفه
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وأ ااد األسااحا  اليااي ف ماا  اتفاقيااات فنيااف 
اآلح م يففااااب بياااا عالميااااب تقفاحاااا اآلحب   9111ل ااااج 

 ياح ل تفاقياااااااات فاااااااي ان اااااااا 9111و فوتؽكاااااااؽي 
طفاقيماااا إلاااى تتقةاااا نلاااغ أي ااااب  ىاااؽ أح المجناااة 
الدولية اليي ت من مؼ لا ث منادو  نل ماامولية 
لاصاااة تجااااه المؽ اااؽع وماااؼ لااا ث منااادو ةيا فاااي 
اللاااااارج  ف مااااا  الق اااااية عماااااى طاولاااااة ايىيمااااااج 
  اااؽر  ثابياااة. وقاااد تمقااا  ماااااعد  قيماااة فاااي ىااا ا 

األ مااااف األمااااف مااااؼ الجمعيااااات الؽطنيااااة لم اااامةب 
واليااا ث األ ماااف  وماااؼ الت ؽماااة الاؽااااافاة الياااي 
تيتمن   فييا واي اب لمم اىادات   ان الماامولية 

 (34)في ى ا الشأح.
                                                           

(:لنعاااف: باااؽث بةفمااااح  م ياااب اللااادمات ايسيشااااراة الياااا   34)
لمجنااااة الدوليااااة لم اااامةب األ مااااف  شااااأح  مايااااة القااااانؽح الاااادولي 

نااااااااني: تتاااااادل الينفةاااااا  المتمااااااي  المجمااااااة الدوليااااااة لم اااااامةب ان
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 –وايم ن فانب آلف مؼ وظيفة الي الاال 
ىؽ تشجي   –الجانب ال ل كاب قبؽيب مملفاب 

تنفة  القانؽح الدولي اننااني عمى المايؽ  
  وانففاءات المتمي مؼ ل ث وسائن اليشفا

األلف . إح م اىدات القانؽح الدولي غالحاب ما 
 تناى    د صياغييا واليؽقي  عمةيا  ولاؽء التظ 
ر ما يتدث ى ا أي اب  يى عندما ت ؽح ساراة 
مؼ النا ية النعفاة. إنح ىنات عداا مؼ 
انففاءات اليي يجب أح تيل  في وق  الامػ. 

اأب  لانؽات و ناء عمى نلغ  فهح المجنة الدولية 
عدلد  م     ؽر  منيعمة عمى إرساث م كفات 
لمدوث اليي قفرت أح تشارت في اتفاقيات فنيف 
أو البفوتؽكؽلةؼ ان افةةؼ ت كفىا فةيا 

                                                                                                               

  1996لؽنياااو /  الاااافاح  –  ماااالؽ / أياااار 312األ ماااف  ال ااادا 
  338 – 347. 
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 ايليالامات الفؽراة اليي تيفتب عمى نلغ في وق  
 .(35)الامػ

والجانب ال ال  لؽظيفة الي الاال ال ل 
قانؽح يايتا ال كف ىؽ المااعد  في نشف ال

الدولي اننااني  أل ف مو م فوفاب لمم نةةؼ كافة  
وىؽ ما ي ني عمميا فمي  الناا. إنو اليالاج 
ت اىدل لمدوث األطفاب في اتفاقيات فنيف  وىؽ 
مؽفؽا ك لغ في البفوتؽكؽلةؼ ان افةةؼ ل اج 

. ل لغ فهح النشف مدرج في انففاءات 9111
في وق  القؽمية اليي يجب عمى الدوث أح تيل ىا 

الامػ  ول نو يايتا إ ار  لاصة  ابب الجيؽا 

                                                           

  1966أكياااؽ ف / تشااافاؼ األوث  25-24(:لنعاااف: افيمااااع 35)
 فنيف.
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ال لمة المطمؽ ة واألىمية التةؽاة اليي تتمميا 
 (36) ى ه الميمة.

 

 الفرع اخلامس
 أعمال املساعدة واإلغاثتدورها يف جمال 

تم ب المنعمات الدولية غةف الت ؽمياة اوراب 
ميماااااااااب فااااااااي مجاااااااااث أعماااااااااث انغاثااااااااة والطااااااااؽار  

يي تقدج لم تايا سؽاء في وق  الامػ والمااعد  ال
أو فااي وقاا  التااف ، واألك ااف مااؼ نلااغ أح ال دلااد 
مااؼ ىاا ه المنعمااات قااد تأسااا  اساايجا ة لتااايت 

                                                           

ماااؼ  48ماااؼ ايتفاقياااة األولاااى  والمااااا   47لمااااا  ا(:لنعاااف: 36)
 144ماؼ ايتفاقياة ال ال اة  والمااا   127ايتفاقية ال انية  والماا  

مااؼ البفوتؽكااؽث األوث  والماااا   83مااؼ ايتفاقيااة الفا  ااة  والماااا  
 مؼ البفوتؽكؽث ال اني. 19
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الطااااااؽار  النافمااااااة عااااااؼ  اااااافو  أو مجاعااااااات أو 
 كؽارث طبيعية أو بةئية.

لقااااد ساااا   ىاااا ه المنعمااااات مااااؼ افاااان أح و 
تااامال اور الطااافب األك اااف ماااااىمة فاااي مؽافياااة 

ؽار . وقااااد عمماااا  مااااؼ افاااان  ااااماح  ااااايت الطاااا
ف الةييااااا عمااااى بناااااء الشاااافاكات ماااا  منعمااااة األمااااػ 
الميتاااااد  ووكايتياااااا الميل  اااااة، وال مااااان عماااااى 
تناااااةا أنشااااطييا فااااي  ااااايت الطااااؽار  المليمفااااة. 
 ة  ت مد ى ه المنعماات إلاى تنااةا ت اونياا ما  
ال دلد مؼ المنعمات الدولية اليي قاد تااين عممياا 

 ااااان ت الااااااال ت اونياااااا مااااا  فاااااي مجااااااث الطاااااؽار ، م
وكااااايت و اااافامج األمااااػ الميتااااد  ويساااايما بفنااااامج 
الغاااا اء ال ااااالمي ومنعمااااة األمااااػ الميتااااد  لمطفؽلااااة 
واألمؽمة ومنعمة ال تة ال المية وصاندوة األماػ 
الميتاااد  لماااا اح ومفؽ اااية األماااػ الميتاااد  لشاااموح 
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ال فئاااةؼ. وتليماااف صاااؽر األنشاااطة الياااي تمالياااا 
الت ؽمياااة تح ااااب يلاااي ب المنعماااات الدولياااة غةاااف 

التااايت اليااي تي اماان م يااا، فيااي تياافاوح مااا بااةؼ 
تقااااااديػ المااااااااعدات الماايااااااة واليت ااااااةؼ والؽقايااااااة 
ال تية وال ناية الطبية والي مايػ وغةفىاا وتااييدب 
ىااا ه المنعماااات تاااؽفةف ماااايؽ  عااااث ماااؼ اليأىاااب 

 لمؽافية  ايت الطؽار . 
ونشاااةف ىناااا إلاااى عمااان منعماااة إنااااانية فاااي  

جااااث أعمااااث الماااااعد  وانغاثاااة ، وىاااي منعماااة م
ال ااامةب األ ماااف واليااا ث األ ماااف الدولياااة، و ياااو 
نجااااد انااااو فااااي  ااااايت النالاعااااات المااااامتة الدوليااااة 
وغةف الدولياة لفت اال اور ىا ه المنعماة عماى تقاديػ 
الماااااااعد  ل اااااتايا ىااااا ه المنارعاااااات، وىاااااؽ  اااااا 
م ياااافب  ااااو لياااا ه المنعمااااة  مقي ااااى ال دلااااد مااااؼ 

ت الدولياااااة والياااااي كااااااح ألفىاااااا اتفاقياااااات ايتفاقياااااا
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و فوتؽكاااااؽلي فنياااااف  9111فنياااااف األر ااااا  ل ااااااج 
. وتيتمااان المجنااااة الدوليااااة 9111ان اااافةةؼ ل اااااج 

 اعيحارىااااااا الؽساااااايح المتالااااااد بااااااةؼ أطاااااافاب النااااااالاع 
ال ااااااابء األكباااااااف فاااااااي ىااااااا ا المجااااااااث وقاااااااد نعاااااااػ 

عماان ىاا ه المنعمااة (37)البفوتؽكااؽث ان ااافي األوث
المنارعااااات المااااامتة  فااااي مجاااااث مااااااعد   ااااتايا

الدولية. أماا  يماا لي ماا  المنارعاات الماامتة غةاف 
الدوليااة  اايت ػ نشااا  ىاا ه المنارعااات نااص الماااا  

. (38)ال ال ااة المشاايفكة بااةؼ اتفاقيااات فنيااف األر اا 
 ةاا  تااايطي  المجنااة الدوليااة أح ت ااف  لاادماتيا 
لمااااعد   ااتايا المنارعااات المااامتة غبااف الدوليااة 

                                                           

 ( مؼ البفوتؽكؽث ان افي األوث.81(:لنعف:نص الماا  )37)
(:تاانص الماااا  ال ال ااة المشاايفكة بااةؼ اتفاقيااات فنيااف األر اا  38)

ئة إنااانية غةاف ميتةاال ، كالمجناة الدولياة عمى : ).... واجؽر لية
 لم مةب األ مف، أح ت ف  لدماتيا عمى أطفاب النالاع(.    
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 نيااة  هم انيااا أح تااففن م اان ىاا ه ول ااؼ الدولااة الم
 المااعد .

كمااا أح لياا ه المنعمااة اوراب كبةاافاب فااي مجاااث  
ماااااعد   اااتايا ال اااؽارث الطبيعياااة  الي ااااوح مااا  
عاادا كبةااف مااؼ المنعمااات الدوليااة غةااف الت ؽميااة 
الم نياااة بياااا ا المجاااااث.  ةاااا  تقااااؽج ىاااا ه المنعمااااة 
بيقاااااديػ ماااااؽاا انغاثاااااة وال اااااؽح ل اااااتايا ال اااااؽارث 

ياااة وت مااان عماااى تقاااديػ الماااااعدات المااياااة الطبيع
والطبيااااة عنااااد وقااااؽع م اااان ىاااا ه ال ااااؽارث كااااالاليرث 

 وال ي انات المدمف  والتفائا وغةفىا.
عميااااو يم ااااؼ القااااؽث أح مااااؼ فؽانااااب القااااؽ  لااااد   

المنعمات الدولية غةف الت ؽمية فاي مجااث أعمااث 
المااااااعد  وانغاثااااة ىااااؽ قاااادرتيا عمااااى ايساااايجا ة 

لتااااااايت الطااااااؽار   ااااااالي ب و ااااااافعة و ف اليااااااة 
أ اا اليا، واح ىاا ه المنعمااات ت اافي عمااى ال ماان 
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الااا ل يجااافل فاااي ىااا ا المجااااث ال دلاااد ماااؼ المالاياااا 
 -واليي يم ؼ إفماليا  ما يأتي:

انناااا ار  التااااايت الطارئااااة: نلااااغ يح ىاااا ه  .9
المنعمااااااات ومااااااؼ لاااااا ث  ااااااح ة ات ااااااايتيا ماااااا  
 األطفاب المليمفة يم نيا أح تؽفو اىيماج المجيما 
الااادولي إلاااى  اااايت الطاااؽار  القائماااة أو الؽسااايطة 

 الؽقؽع.

كمااا أح ىاا ه المنعمااات بؽساا يا فااي أعقااا   .9
تؽفياااااو إنااااا اراتيا  ت اااااف وقاااااؽع   ااااان التاااااايت 

أح تشااج  الت ؽمااات والمنعمااات الدوليااة  الطارئااة،
المليمفااااة عمااااى ت  يااااف فيؽاىااااا ورااااااا  مؽاراىااااا 

 المل  ة لتايت الطؽار .

ةاااا  أح بؽساااا  ىاااا ه ايساااايجا ة الااااافا ة:   .3
المنعمااااات أح تي اااافب  ااااافعة اكبااااف مااااؼ ساااافعة 
اليةئااااات والؽكااااايت الت ؽميااااة، م ممااااا  اااادث فااااي 
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ال ااااااؽماث فااااااي أ ااااااداث الطااااااؽار  عناااااادما  قةاااااا  
منعمات م ن   منعمة أطحاء     ادوا  و منعماة 
كةاف  و  منعماة ال اامةب واليا ث األ ماف الدوليااة  

لقياااث و   منعمااة إنقااان الطفؽلااة   يااى فااي فياافات ا
ال  يااف   ااد أح ر ماا  الؽكااايت الدوليااة الت ؽميااة 

  ابب تمغ األو اع.

الي ااااااااوح مااااااا  المنعماااااااات الؽطنياااااااة غةاااااااف  .1
الت ؽمية:  ة  تدار م ؽنات الطؽار  عااا  عماى 
نتاااؽ أف ااان ماااؼ فاناااب المنعماااات الؽطنياااة غةاااف 

 الت ؽمية ألنيا أك ف إاراكاب ل  ييافات الدالمية.
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