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(  20درجة )

السؤال األول :

يؤكد المختصون أن الدليل التتفيرر صادر عن المجنة الدولية لمصميب األحمر المخصص لبيان متيوم المشاركة المباشرة

في العمميات العدائية بموجب اللانون الدولي اإلنفانر ،قد أرفي جممة من المعايير التي تحدد متيوم المشاركة المباشرة في
العمميات العدائية .
المطموب  :فيما ال يتجاوز خمسة عشر سطر:
 .1أذكر المعايير الوردة في الدليل التتفيرر المشار إلية أعاله ؟

 .2أشرح الحدود الثالثة التي تناوليا الدليل التتفيرر ( حد الضرر ،حد العالقة الفببية المباشرة  ،حد االرتباط
الحربي ) ؟
(  10درجات )

السؤال الثاني :

تنص المادة األولي من البروتوكول االختيارر التتاقية حلوق الطتل ،بشأن اشتراك األطتال في النزاعات المفمحة  ،الصادر
في العام  " 2000تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عممياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتيا المفمحة الذين لم
يبمغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباش اًر في األعمال الحربية ".
المطموب  :فيما ال يتجاوز ثمانية أسطر:
 .1حدد وناقش نلطة ضعف واحدة من بين نلاط الضعف الواردة في صياغة نص المادة األولي المشار إلييا أعاله؟
 .2أعمل عمى اقتراح صياغة جديدة لنص المادة األولي أعاله تتجاوز من خالليا نلاط الضعف الموجودة في
صياغتيا بيدف تعزيز فبل الحماية الخاصة لألطتال أثناء النزاعات المفمحة؟
السؤال الثالث  :ضع كممة (صح) أمام العبارة الصحيحة ،وكممة ( خطأ ) أمام العبارة الخطأ

(  30درجة) .

 .1اللانون الدولي اإلنفاني يفبغ عمى الصحتيين المدنيين الحماية نتفيا المكتولة لممدنيين شريطة عدم اشتراكيم
بشكل مباشر في العمميات العدائية (

).

 .2المرافل الحربي ىو الشخص الذر يرافق اللوات المفمحة دون أن يكون جزءاً منيا شريطة أن يكون مزود ببطاقة
تعريف ىوية وفق النموذج الممحق باالتتاقية لكي يعامل معاممة أفرى الحرب( ) .

1

 .3البروتوكول الثاني المحمق بنص المادة الثالثة المشتركة في اتتاقيات جنيف األربعة لم يمنح الصحتيين أر حماية
).

خاصة أثناء النزاعات المفمحة غير الدولية (

 .4ال يجوز اللبض عمى الصحتيين أو إدانتيم بفبب أفعال اقترفوىا أو أراء أعربوا عنيا قبل االحتالل أو أثناء حالة
االنلطاع المؤقت لالحتالل (

).

 .5ال يجوز أن تلضي اللوانين الجزائية التي تصدرىا دولة االحتالل بعلوبة اإلعدام عمى الصحتيين إال في الحاالت
التي يدانون فييا بالجافوفية أو أعمال التخريب الخطيرة لممنشآت العفكرية التابعة لدولة االحتالل (

).

 .6رفض أطراف النزاع أو أحدىما اإلقرار بوجود وقيام حالة االحتالل الحربي ليس من شأنو تبرير تعميق تطبيق
اتتاقية جنيف الرابعة لمعام ( 1949

).

 .7افتخدام المادة  55من اتتاقية جنيف الرابعة مصطمح ( األىمي ) يعني ذلك فحبة عمى كال من المدنيين و أفراد
اللوات المفمحة المعتلمين في األراضي المحتمة (

).

 .8الطاعة االفتثنائية لممدنيين تنحصر في تطبيق األوامر المشروعة لممحتل الحربي ،ومصدرىا اللانوني ىو اللانون
العرفي لممحتل وليس اللانون الدولي (

).

 .9نصت المادة  75من البروتوكول اإلضافي األول لمعام  1977عمى حظر أخذ الرىائن في أر زمان ومن أر
مكان ،وفواء قام بيذا التعل أشخاص مدنيون أو عفكريون (

).

 .10نص المادة ( )52من البروتوكول اإلضافي األول لمعام  1977كرفت الحماية والحصانة العامة لألعيان المدنية،
وانتيجت لتحديد األعيان المدنية نتس األفموب الذر اتبعتو المادة
التعريف الفمبي (

 50في تعريف الفكان المدنيين ،إال وىو

).

 .11األعمال العدائية ىي األعمال التي تيدف إلى إلحاق ضرر فعمي في العتيد والعتاد لملوات المفمحة ،فواء كان
خالل نزاع مفمح دولي أو غير دولي ،بينما النزاع المفمح ىو مجموع العمميات العدائية من لحظة بدايتيا حتى
نيايتيا (

).

 .12اتتاقية جنيف الرابعة لم تخصص أية مادة تتعمق ب حماية النفاء لوحده ن ،فالتفعة عشر مادة التي ذكرت فييا
النفاء في االتتاقية ،ذكر فييا أيضا أشخاص محميون آخرون خاصة األطتال (

).

 .13تؤكد المادة  8من البروتوكول األول  ،أن النفاء الحوامل والنفاء النتاس المواتي يحجمن عن

المشاركة في أر

عمل عدائي يجب تمتعيين بالحماية الملررة لممرضى والجرحى ( ).
الجنفي ضد النفاء رغم الترفانة اليائمة من الوثائق الدولية

 .14حتى اآلن ال توجد أية اتتاقية دولية تحرم العنف
لحلوق اإلنفان واللانون الدولي اإلنفاني( ).

 .15نظام روما األفافي المنشأ لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة تضمن نصاً يجيز لممحكمة بموجبو النظر في جرائم
االغتصاب باعتبارىا جرائم ضد اإلنفانية (

).
انتهت األسئمة
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