مفكرة ضامن عربي
ال ربيع عربيا ً بل حروب تتجاوز نطاق االحداث الداخلية
بتاااخ

 16تمااا

( ليااا )  2012ادلااا هشاااخ حسااا الناااخ

( )ICRC GENEVAالااا وكخلااا اس شااايختد بااا
مساااال غياااا دولاااا « CONFLICT
الح بيااا انتشااا

سااا

فااا

بتصااا

ARMED

 .وعليااا فااا ن ماااخ جااا

بخسااا اللجنااا الدوليااا للصااالي االحمااا ومق هاااخ جنيااا
وصااا

فيااا االحااادا الجخ ااا فااا سااا

 ، NONمضااااي خ ان العمليااااخ

INTERNATIONAL
اآلن فااا سااا

خ مااا معاااخ

خ »بنااا ا

باااخ خخضاااعخ للقاااخن ن االنساااخن

الدول
HOSTILITIES HAVE SPREAD AND THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
APPLIES
والقااااخن ن االنسااااخن الاااادول LAW
CONVENTION

HUMANITARIAN

 INTERNATIONALضاااا ات خقياااا جنياااا

 GENEVAلسااااان  1949التااااا تحااااادد المباااااخد االنساااااخني التااااا

تعاااااي علااااا ال قاااااخ

المتحاااخ بي احت امهاااخ فااا القتاااخل وماااخ بعاااد ال سااايمخ فااا مجاااخل حمخ ااا السااا خن المااادنيي المقيماااي فااا اال اضااا التااا
تساااي

عليهاااخ ،ومعخملااا المقختااا االساااي والمقختااا المااا

المتحخ بي ان ف وا لألسي الحمخ والتغذ وللم

وفقاااخ للقااا اني االنساااخني حيااا ت جااا علااا االف قاااخ

العالج حت الش خ .

كماااااخ ضااااا القاااااخن ن االنساااااخن الااااادول ماااااخ تلااااا ذلااااا مااااا ب وت كااااا ال تحااااا

اساااااتعمخل االسااااالح ال يميخئيااااا

والج ث مي  ،وكذل االسلح العنق د وااللغخ المضخدة لالف اد . ANTI PERSONAL MINES
وخااااالل العقااااد المخضاااا ماااا السااااني وبعااااد عمليااااخ ت تياااا
وجعااا منهاااخ دو اااال  ،اضاااي

غ سااااالفيخ التاااا ن ااااذهخ الحلاااا

الااا القاااخن ن االنساااخن الااادول  ،االت خقاااخ التااا انشااا

اال لساااا NATO

بم جبهاااخ المح مااا الجنخئيااا

الدولي النخظ ة بج ائ الح ب . WAR CRIMES
وبت صاااي هخ االحااادا الجخ ااا فااا سااا
( )ICRCقد اع

خ ،بأنهاااخ نااا ا مسااال غيااا دولااا ت ااا ن اللجنااا الدوليااا للصااالي االحمااا

تل االحدا ص الح ب ،ذل ان القخن ن االنسخن الدول

قس الح وب ال ن عي :

INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW DISTINGUISHES TWO TYPES OF
ARMED CONFLICTS, NAMELY:
-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS, OPPOSING TWO OR MORE STATES,
.AND
-NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS, BETWEEN GOVERNMENTAL
FORCES AND NON-GOVERNMENTAL ARMED GROUPS, OR BETWEEN SUCH
GROUPS ONLY
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مفكرة ضامن عربي
LEGALLY SPEAKING, NO OTHER TYPE OF ARMED CONFLICT EXISTS. IT IS
NEVERTHELESS IMPORTANT TO UNDERLINE THAT A SITUATION CAN EVOLVE
FROM ONE TYPE OF ARMED CONFLICT TO ANOTHER, DEPENDING ON THE
FACTS PREVAILING AT A CERTAIN MOMENT
فااا سااا

وهاااذا الت صاااي

خااا ج النااا ا الجاااخ

عمليااااخ العناااا

السيخساااا VIOLENCE

OF

خ مااا اال اااخ الضاااي لعملياااخ الشاااغ  RIOTSوغي هاااخ مااا
 ACTSالمحاااادودة منيااااخ وجغ افيااااخ والتاااا

م اااا للح ماااا

المعني ان ت خفحهخ او تعخلجهخ بأجه تهخ الخخص .
مـــاااـخ عنــــاااـ ان النـــاااـ ا المسلــــاااـ الجـــاااـخ

فـــاااـ سااا

خ اسااات ح وت سااا ليــــاااـأخذ الحجــــاااـ الــــااااـذ

صــــااااـ ان قـــــااااـخل فيـــااااـ انــااااـ حاااا ب  WARغيـــــــااااـ دوليـــــــااااـ
 WARوبخلتااااخل فاااا ن المجم عااااخ المشااااخ ك فاااا القتااااخل بمااااخ فاااا ذلاااا القاااا

INTERNATIONAL

NON

النظخمياااا  ،بختاااا مل ماااا بخلتقيااااد

بخلقخن ن االنسخن الدول .
صااااحي ان منظماااا الصاااالي االحماااا الدولياااا ليساااا هي اااا قضااااخئي والت صااااي خ التاااا تصااااد عنهااااخ ال تلاااا
االف قاااخ المتقاااختلي اال مااا حيااا اجباااخ ه علااا احتااا ا المباااخد االنساااخني فااا التعاااخ
الماادن الااذ

مااا االسااا

اال

والمجتمااا

خضاا لساال خنه  ،اال انهااخ تعتباا ماا ذلاا م جعااخ عخلميااخ م اا للمحااخك ان تأخااذ بمااخ صااد عناا ماا

ت صي خ ب نهخ منظم انسخني مستقل .
وساااب لمنظمااا الصااالي االحمااا الدوليااا ان اباااد قلقهاااخ حياااخل العملياااخ الح بيااا التااا شااانتهخ قااا ا الناااخت ضاااد
ليبياااخ ،وانتشاااخ االسااالح باااي ا اااد الليبياااي واعتبااا

ذلااا تهد ااادا ألمااا المااادنيي هناااخ  .كماااخ لبااا الااا المتقاااختلي

فااا ليبياااخ ان قعااا ا تعهااادا باااخحت ا مباااخد القاااخن ن االنساااخن الااادول  ،ماااخ عنااا ان ماااخ سااام »ال بيااا الع بااا «
و»الثاااا ة فاااا ليبيااااخ« كخنااااخ واقعااااخ ح بااااخ دولياااا قخدتهااااخ قاااا ا الحلاااا
المحلي دو »ال مبخ

اال لساااا  NATOوت لاااا فياااا المليشاااايخ

« ليس اال.

كمااااخ تاااادخل اللجناااا الدولياااا للصاااالي االحماااا  CIRCفاااا الاااايم حياااا انشااااأ مخيمااااخ ومست صاااا خ السااااتقبخل
ال ااااخ

ماااا منااااخ

المعخ

الح بي الجخ

القتااااخل ومعخلجاااا الج حاااا وتااااأمي الغااااذا والمااااخ والاااادوا للمشاااا د

الهااااخ بي ماااا جحااااي

هنخ .

مااا هناااخ ،م ااا القااا ل ان االحااادا التااا د ج علااا تساااميتهخ باااـ »ال بيااا الع بااا « ال م ااا وضاااعهخ جميعاااخ ضااام
ت صااااي

قااااخن ن واحااااد QUALIFICATION

 . LEGALفأحاااادا تاااا نس ومصاااا تضاااامن اعمااااخل عناااا

 ACTS OF VIOLENCEاال انهاااخ بقيااا فااا ن اااخ محااادود فااا ال ماااخن والم اااخن .وقاااد صااا ان نضااا احااادا
البح

والمن ق الش قي ف الممل
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وهاااذا ال اقااا
والبحااا

سااا »اللي نااا « التااا اباااداهخ بعااا

معياااد التاااأمي الااادوليي فااا تعاااخ يه مااا احااادا تااا نس ومصااا

والمن قااا الشااا قي للممل ااا الع بيااا الساااع د حيااا وافقااا ا علااا اجااا ا تسااا خ حبيااا حااا ل الخساااخئ

الت ت بدهخ حمل عق د التأمي هنخ .
المتشااادد الاااذ تأخاااذ شااا كخ االعاااخدة العخلميااا مااا الخساااخئ البشااا

سااا الم قااا
كماااخ ّ

وتحص ف ك م ليبيخ ،س
ان ماااخ جااا

و جااا

خ واليم .

فااا ليبياااخ ،سااا

والم ااااخن ،وشااااخ ك وتشااااخ

والمخد ااا التااا حصااال

خ والااايم هااا حااا وب ون اعاااخ مسااالح متمخد ااا وغيااا محااادودة فااا ال ماااخن

فيهااااخ قاااا

اقليمياااا وخخ جياااا  ،ولااااذا ال صاااا اال ان ت ضاااا فاااا خخناااا الحاااا وب

المستثنخة م عق د التأمي .
بقااا ان ناااذك ان الحااا وب ،داخليااا كخنااا او خخ جيااا  ،اصااابح قخبلااا للتاااأمي  INSURABLEلاااد الصااانخد
المتخصصااا فااا سااا

ل اااد  LLOYD'Sولاااد مجمعاااخ  POOLSشااا كخ تاااأمي فااا مناااخ

ف العخل م بينهخ دول الب

اخااا

عد ااادة

س . BRICS

اماااخ فااا اسااا ا التاااأمي الع بيااا  ،فااا ن تغ يااا الحااا وب ليسااا متااا اف ة بعاااد ،وذلااا علااا الااا غ مااا
االعاااخدة الع بيااا وحااادهخ بختااا تملااا امااا اال خخصااا ت اااد عااا  2,5ملياااخ دوال امي كااا  .تضاااخ

ان شااا كخ

الااا ذلااا االمااا ال

الخخص لش كخ التأمي الع بي الت ت د ع  15مليخ دوال امي ك .
واالماااا ال الخخصاااا المشااااخ اليهااااخ تم اااا لشاااا كخ التااااأمي واالعااااخدة الع بياااا ان تؤسااااس بسااااه ل مجمعااااخ POOL
عنااا بتاااأمي اخ اااخ العنااا

السيخسااا والحااا وب لحساااخب الخاااخ

شااا كخ االعاااخدة الغ بيااا هاااذا االمااا  ،المهااا بخلنساااب ل ااا مااا ا
الضمخن الت تحتخجهخ ضد اعمخل العن  ،بحي تبق لتخل ف
ماا المؤساا
ول ج ئيخ سق

 OWN ACCOUNTحتااا ولااا لااا تتقبااا
ع بااا ان ع ااا ال ساااخمي العخملااا علااا ا اضاااي

عم للشخبخ والشبخن الع ب وال تهخج .

ان الاادع ا التااا ا لقنخهااخ ت اا ا ا فاا هاااذ الم اا ة ودع نااخ فيهااخ الااا انشااخ صااندو

عناا بتغ يتهاااخ

عل آذان صمخ .
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