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الحاجة لتقنين قواعد القانون الدولي الصحي: 
الجذور التاريخية واألسس القانونية والواقعية المعاصرة

اأ. د. بدر الدين عبد اهلل ح�سن حمد
اأ�ستاذ القانون الدولي العام

كلية الأنظمة والدرا�سات الق�سائية، ق�سم الأنظمة

الجامعة الإ�سالمية، المدينة المنّورة، المملكة العربية ال�سعودية

الملخ�ص:
يهدف البحث اإلى درا�صة م�صكلة تقنين قواعد القانون الدولي ال�صحي في الع�صور القديمة 
والو�صطى والع�صر الحديث والمعا�صر، خا�صة بعد انت�صار فيرو�س كورونا الم�صتجد )كوفيد 
-19(، كما يهدف اأي�صًا لبيان ماهية تقنين قواعد القانون الدولي ال�صحي، والك�صف عن 
فروع  من  م�صتقل  كفرع  ال�صحي  الدولي  القانون  لتقنين  والدوافع  والمبّررات  الأ�صباب 
تّم  ذلك  �صبيل  وفي  ال�صحي.  الدولي  القانون  مو�صوعات  وتو�صيح  العام  الدولي  القانون 
تق�صيم البحث اإلى اأربعة مباحث: الأول يتناول تعريف التقنين والتدوين عمومًا والمق�صود 
بتقنين القانون الدولي ال�صحي خ�صو�صًا، والثاني يقّدم تعريف القانون الدولي ال�صحي 
وتطّور  وتقنين  لن�صاأة  التاريخية  الجذور  في  يبحث  والثالث  وخ�صائ�صه،  ومو�صوعاته 
قواعد القانون الدولي ال�صحي، حيث تّم فيه بيان الإ�صهامات المتميزة والفاعلة للأحكام 
ال�صرعية الإ�صلمية والفقه الإ�صلمي والعلماء الم�صلمين في م�صيرة تطّور قواعد واأحكام 
وُنظم القانون الدولي ال�صحي، واأّما الرابع فيتعّر�س لن�صاأة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة 

ال�صحة العالمية، ومدى تطّور تقنين القانون الدولي ال�صحي في وقتنا المعا�صر. 

لتقنين  ملّحة  حاجة  هنالك  اأّن  اأبرزها  من  النتائج  من  مجموعة  اإلى  البحث  انتهى  وقد 
القانون الدولي ال�صحي لأهميته، �صواء بالطريقة الر�صمية اأو عبر الجمعيات والموؤ�ص�صات 
العلمية، اأو باجتهاد من اأ�صاتذة و�ّصراح وفقهاء القانون الدولي، واأّن البداية الفعلية لتطّور 
باري�س خا�س  اأول موؤتمر في  انعقاد  1851م، مع  ال�صحي في عام  الدولي  القانون  قواعد 
للتعاون  العامة  الأ�ص�س  و�صع  المتحدة  الأمم  منظمة  ميثاق  اأّن  البحث  و�صّجل  بال�صحة. 
منظمة  تاأ�صي�س  اأّن  واأ�صاف  ال�صحي.  المجال  �صمنها  ومن  المجالت  جميع  في  الدولي 
الأمم  لمنظمة  التابعة  المتخ�ص�صة  الوكالت  اإحدى  وهي   ،(WHO) العالمية  ال�صحة 
�س في مجال ال�صحة، �صاعد كثيرًا في تطوير قواعد القانون الدولي  المتحدة، والتي تتخ�صّ
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ال�صحي. لكن البحث ي�صير اإلى اأّن ذلك غير كاٍف، واأّن هنالك حاجة ملّحة لتقنينه خا�صة 
بعد موت المليين من الب�صر ب�صبب الإ�صابات بفيرو�س كورونا الم�صتجد )كوفيد - 19(. 

مجال  في  الم�صلمين  والفقهاء  العلماء  واإ�صهامات  دور  اإبراز  على  بالعمل  البحث  واأو�صى 
تطوير وتقنين قواعد القانون الدولي عمومًا والقانون الدولي ال�صحي خ�صو�صًا، و�صرورة 
الهتمام بتقنين قواعد القانون الدولي ال�صحي لأهميته والحاجة الملحة لتطبيقه في وقتنا 

الحالي. 

كلمات دالة: تقنين، الأوبئة، الجوائح، منظمة الأمم المتحدة، منظمة ال�صحة العالمية، 
فيرو�س كورونا، الفقه الإ�صلمي، علماء الطب الم�صلمين. 



أ. د. بدر الدين عبد اهلل حسن حمد

239 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة العاشرة - ملحق خاص - العدد 11
أبحاث المؤتمر السنوي 8 - ج2 - جمادى األولى 1443هـ - ديسمبر 2021م

المقدمة:
اأوًل: مو�سوع البحث

في  العوامل  من  العديد  واأّثرت  الحالي،  وقتنا  في  كبيرًا  تطّورًا  القانونية  العلوم  ت�صهد 
تطّور هذه العلوم ومنها الثورة العلمية والتقنية، وكذلك العوامل القت�صادية والجتماعية 
والبيئية، وحاليًا تطًور القانون الدولي العام من النظريات التقليدية التي ق�ّصمته لفرعين 
نجد  حيث  الحرب،  وقت  في  الدولي  والقانون  ال�صلم  وقت  في  الدولي  القانون  هما  فقط 
القانون الدولي القت�صادي، والقانون الدولي  المثال:  العديد من الفروع منها على �صبيل 
الدولي  والقانون  الدولي،  الجنائي  والقانون  الإن�صاني،  الدولي  والقانون  الإن�صان،  لحقوق 
للبيئة، وغيره من الفروع. وفي وقتنا الحالي اأّثرت جائحة فيرو�س كورونا الم�صتجد )كوفيد 
العام، حيث  الدولي  القانون  القانونية، وخا�صة  العلوم  العلوم، ومن �صمنها  19( على كل 
برزت الحاجة ما�صة اإلى تقنين قواعد القانون الدولي ال�صحي لتنظيم التعاون الدولي في 

هذا المجال وتن�صيق ال�صتجابة الدولية لتحديات الكوارث والأوبئة. 

ثانيًا: اأهمية البحث

من خلل الدرا�صة والبحث، لحظنا عدم وجود فرع م�صتقل من فروع القانون الدولي العام 
)خا�صة بالّلغة العربية( يحتوي على مبادئ وقواعد وتدابير واآليات فّعالة لمكافحة ومحاربة 
الدول  ا�صتاأثرت  حيث  كورونا،  لوباء  العالمية  ال�صتجابة  فّعالية  على  اأّثر  ما  وهو  الأوبئة، 
الكبرى بالبحث العلمي الخا�س باللقاحات، وباللقاحات المنتجة في وقت لحق، ورف�صت 
اأداء  على  وا�صحًا  الرتباك  ظهر  كما  النامية،  الدول  م�صاعدة  في  تخاذلت  اأو  منها  كثير 
تقنين  اأهمية  برزت  ذلك،  من  وانطلقًا  الإقليمية.  والمنظمات  العالمية  ال�صحة  منظمة 
وتدوين فرع جديد بم�صّمى القانون الدولي ال�صحي. وتكمن اأهمية هذا البحث في حداثة 
هذا المو�صوع الذي لم يتم تناوله ودرا�صته من كل الجوانب النظرية والتطبيقية، وكذلك 

في العقبات التي واجهت الباحث فيما يتعّلق بندرة المراجع والم�صادر.

ثالثًا: اأهداف البحث

التاريخية  والجذور  ال�صحي،  الدولي  القانون  بمفهوم  التعريف  في  البحث  اأهداف  تتمّثل 
هذا  في  الم�صلمين  والعلماء  القديمة  الح�صارات  ودور  ومبادئه،  قواعده  وتطّور  لن�صاأة 
المجال، كما تتمّثل في درا�صة م�صكلة تقنينه وتدوينه كفرع م�صتقل من فروع القانون الدولي 
المهم،  الفرع  هذا  وتدوين  لتقنين  المنطقية  العلمية  المبّررات  تو�صيح  وكذلك  العام. 
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وتحديد الخ�صائ�س التي تمّيزه عن بع�س الفروع الأخرى. ويهدف البحث اأي�صًا اإلى بيان 
دور منظمة ال�صحة العالمية في تطّور هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام، وكذلك 

الو�صول اإلى نتائج وتو�صيات مهمة ب�صاأن تقنينه وتطويره.  

رابعًا: اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث

 من اأ�صباب اختيار مو�صوع البحث هو انت�صار وباء كورونا الم�صتجد )كوفيد -19( وح�صده 
مّما  باأ�صره،  العالم  في  الحياة  نواحي  جميع  على  الوا�صعة  وتاأثيراته  الأرواح  اآلف  لمئات 
هذا  تناول  على  حّفز  ما  فاإّن  كذلك،  العام.  الدولي  القانون  جانب  من  درا�صته  ي�صتدعي 
المو�صوع هو عدم وجود بحوث ودرا�صات علمية معّمقة في هذا المجال، وكذلك عدم وجود 
فرع م�صتقل من فروع القانون الدولي العام يحتوي على مبادئ، وم�صادر، واآليات خا�صة 

بمكافحة الأوبئة. 

خام�سًا: ت�ساوؤلت البحث

تتلّخ�س ت�صاوؤلت البحث في التالي: ما المق�صود بتقنين وتدوين القانون الدولي ال�صحي؟  
وما الأ�صباب والمبّررات والدوافع لتقنين القانون الدولي ال�صحي كفرع م�صتقل من فروع 
القانون الدولي العام؟ وما مو�صوعات القانون الدولي ال�صحي؟ وما علقة القانون الدولي 
ال�صحي ببع�س فروع القانون الدولي العام الأخرى؟ وما مقترحات الباحث ب�صاأن تطوير 

القانون الدولي ال�صحي في ع�صرنا هذا؟ 

�ساد�سًا: منهج البحث

والمنهج  التحليلي  الو�صفي  المنهج  �صاأتبع  �صابقًا،  المبّينة  البحث  اإ�صكالية  لمعالجة 
ال�صتقرائي. 

�سابعًا: خطة البحث
في �صوء ما �صبق، تّم تق�صيم خطة البحث اإلى اأربعة مباحث، وذلك على النحو التالي:

ال�صحي  الدولي  القانون  القانونية وقواعد  القواعد  وتدوين  تقنين  تعريف  الأول:  المبحث 
خ�صو�صًا 

المبحث الثاني: تعريف القانون الدولي ال�صحي ومو�صوعاته وخ�صائ�صه
المبحث الثالث: الجذور التاريخية لن�صاأة وتطّور تقنين قواعد القانون الدولي ال�صحي

تقنين  وتطّور  العالمية  ال�صحة  ومنظمة  المتحدة  الأمم  منظمة  ن�صاأة  الرابع:  المبحث 
القانون الدولي ال�صحي في وقتنا المعا�صر
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المبحث الأول
تعريف تقنين وتدوين القواعد القانونية
وقواعد القانون الدولي ال�سحي خ�سو�سًا

طلحي التقنين والتدوين واأوجه ال�صبه والختلف بينهما،  يت�صّمن هذا المبحث تعريف م�صُ
وكذلك المق�صود بتقنين قواعد القانون الدولي العام عمومًا وتقنين وتدوين قواعد القانون 

الدولي خ�صو�صًا، وذلك من خلل المطالب التالية:

المطلب الأول
تعريف تقنين وتدوين القواعد القانونية

�صنقوم بتعريف التقنين في اللغة وال�صطلح، ثم نقوم بتعريف التدوين، وذلك على النحو 
التالي: 

الفرع الأول

تعريف التقنين

وقانون كل  الأ�صول،  والقوانين  القوانين،  بمعنى و�صع  للفظ قنن  التقنين لغًة: م�صدر 
�صيء طريقه ومقيا�صه(1). 

والتقنين ا�سطالحًا: هو عملية تجميع ر�صمية للقواعد القانونية التي تدخل في فرع من 
فروع القانون في وثيقة ر�صمية ُيطلق عليها مو�صوعة اأو مدّونة، وذلك بعد تن�صيقها وتبويبها 
العلوم  وتدوينها(2). وجاء في معجم م�صطلحات  ت�صهيل معرفتها  اإلى  ب�صكل علمي يهدف 
القانون في مدّونة واحدة  المتعّلقة بفرع من فروع  القواعد  التقنين: هو جمع  الجتماعية 
وُمرّتبة وُمبوبة(3). وم�صطلح تقنين القانون بالّلغة الإنجليزية in Codification (Law) يعني 

حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرت�صى الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ط2، املجل�س الوطني   (1)
للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، د.ت، 361/26. 

علي اأعبودة الكوين، اأ�صا�صيات القانون الو�صعي الليبي: املدخل اإلى علم القانون – احلق، ج1، ط4، املركز   (2)
القومي للبحوث والدرا�صات العلمية، طرابل�س، ليبيا، 2003، �س 218. 

اأحمد زكي بدوي، معجم العلوم الجتماعية، مكتبة لبنان نا�صرون، بريوت، 1993، �س 241.   (3)
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جمع القوانين وترتيبها ب�صورة منظمة ح�صب مو�صوع القوانين في بلد اأو دولة معّينة(4).

اأّن التقنين يقوم على جمع القوانين وترتيبها وتبويبها لي�صهل  من التعريفات اأعله يتبّين 
اأي التقنين الذي  للتقنين الر�صمي،  اأ�صار فقط  اأّن التعريف الأول  اإليها. وُيلحظ  الرجوع 
الر�صمي  غير  التقنين  هنالك  الر�صمي  التقنين  بجانب  ولكن  الر�صمية،  الجهات  به  تقوم 
من  الُمترجم  الأخير  التعريف  مع  الباحث  ويتفق  القانون.  و�ُصّراح  اأ�صاتذة  به  يقوم  الذي 
اأن  ولي�س  القوانين ح�صب مو�صوعاتها  ترتيب  وي�صمل  ُمو�ّصع،  لأّنه تعريف  الإنجليزية  الّلغة 
تكون قواعد متعّلقة بفرع واحد من فروع القانون. كذلك لم يق�صر التعريف الأخير التقنين 
على الجهات الر�صمية فقط لأن طبيعة بع�س القوانين تتطّلب جهود اأ�صاتذة و�صّراح وفقهاء 
القانون، وهذا ينطبق على القانون الدولي العام. وكلمة تقنين مرتبطة بالتدوين وهذا يقود 

لتعريف كلمة التدوين. 

الفرع الثاني

تعريف التدوين

به  وا  و�َصمُّ قديمًا،  التدوين  م�صطلح  العرب  ا�صتخدم  وقد  والجمع،  الكتابة  يعني  التدوين 
الفقه  في  �صحنون  للإمام  المدّونة  ذلك  ومن  �صعٍر،  اأو  نثٍر  من  ٍل  ُمح�صّ كتاٍب مجموٍع  كّل 
المالكي، ومدّونة الأحوال ال�صخ�صية المغربية(5). وقد �صبق التدوين التقنين، فبعد معرفة 
ال�صعوب القديمة للكتابة، �صعت اإلى تدوين القوانين، ومن اأ�صهر القوانين المدّونة قديمًا: 
قانون حمورابي )1694 ق.م(،  و�صريعة  مانو الهندية في القرن الثالث ع�صر، وغيرها من 
المدّونات. ومن خلل الطلع على بع�س القوانين المدّونة القديمة، يمكن تعريف تدوين 
تدوين  اإذن  واحدة.  مدّونة  في  والت�صريعات  القانونية  القواعد  وكتابة  جمع  باأّنه:  القانون 
القواعد القانونية �صبق تقنينها، وهنالك فرق بين التدوين والتقنين، فالتدوين يقوم على 
الكتابة والجمع، اأّما التقنين بجانب الكتابة والجمع، فاإّنه يقوم على الترتيب والتنظيم وفق 

منهجية علمية محكمة.

(4) https://dictionary.law.com/; https://www.thefreedictionary.com/, accessed on 10/08/2021.
دار  ط1،  تاأ�صيلية،  درا�صة  الحديث:  الع�صر  في  الفقهية  ال�صياغة  الرومي،  الرحمن  عبد  فهد  بن  هيثم   (5)

التدمرية، الريا�س، 1423هـ - 2012م، �س 359.
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المطلب الثاني
المق�سود بتقنين قواعد القانون الدولي ال�سحي

القانون الدولي ال�صحي هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وقبل بيان المق�صود بتقنين 
الدولي  القانون  تقنين  عن  باخت�صار  الكتابة  من  لبد  ال�صحي  الدولي  القانون  وتدوين 
العام. يتمّيز القانون الدولي العام بالعديد من الخ�صائ�س، فيختلف عن القانون الداخلي 
بعدم وجود �صلطة ت�صريعية عليا تقوم ب�صن القواعد القانونية الدولية، فاأ�صخا�س القانون 
باأحكام  المخاطبون  اأي�صًا  وهم  �صلوكهم،  تحكم  التي  القواعد  ي�صعون  الذين  هم  الدولي 
تلك القواعد. كما اأّنه ل توجد �صلطة ق�صائية مركزية عليا كما في القانون الداخلي، اأي�صًا 
الجزاء في القاعدة القانونية الدولية يختلف عن الجزاء في القاعدة القانونية الداخلية، 
حيث ل يعتبر جزءًا من القاعدة القانونية. لذلك راأى بع�س فقهاء القانون الدولي افتقار 

قواعد القانون الدولي ل�صفة القانونية. 

قانونية  قواعد  الدولي  القانون  قواعد  اأّن  الدولي  القانون  فقهاء  من  الآخر  البع�س  ويرى 
القانونية،  القاعدة  ن�صوء  من  يمنع  ل  الت�صريعية  ال�صلطة  وجود  فعدم  الكامل(6)،  بالمعني 
فعلى �صبيل المثال فاإّن القانون الإنجليزي ن�صاأ ُعرفًا، وعليه فاإّن عملية التدوين وال�صياغة 
الر�صمية اأو الت�صريع عمومًا هي  اإجراء لحق عن وجود القاعدة القانونية. وبما اأّن قواعد 
القانون الدولي هي ُعرفية في الأ�صا�س، فهو قانون بمعني الكلمة. اأّما فيما يخ�س الق�صاء، 
فاإّن اأن�صار هذا التجاه يرون اأّن القانون �صابق للق�صاء في المجتمعات الداخلية والق�صاء 

الموؤ�ص�صي ظهر نتيجة لتطّور طويل. 

وفي مجال الق�صاء الدولي، فاإّن هنالك هيئات التحكيم الدولي الخا�صة، ومحكمة التحكيم 
الدولي الدائمة التي اأُن�صئت في لهاي بهولندا �صنة 1899م، ومحكمة العدل الدولية الدائمة 
التي تّم تكوينها �صنة 1920م، ثم اأعيد تنظيمها في ظل هيئة الأمم المتحدة �صنة 1945م 
با�صم محكمة العدل الدولية(7). كذلك المحاكم الجنائية الدولية الخا�صة بملحقة ومعاقبة 
نورمبرج  في  اأُن�صئت  التي  الثانية  العالمية  الحرب  اأثناء  ارتكبوا جرائم  الذين  الأ�صخا�س 
وطوكيو(8). اأّما الجزاء، فاإّنه لي�س �صرطًا لوجود القاعدة القانونية التي وجدت نتيجة لحاجة 

اأحمد اأبو الوفا، الو�صيط في القانون الدولي العام، ط5، دار النه�صة العربية، القاهرة، 2010، �س 21-23.   (6)
علي �صادق اأبو هيف، القانون الدويل العام، من�صاأة املعارف، الإ�صكندرية، د.ت، �س 63.  (7)

في وقتنا الحالي تطّور الق�صاء الجنائي الدولي، حيث تم في �صنة 1998م اإن�صاء المحكمة الجنائية الدولية   (8)
�صد  والجرائم  الحرب  جرائم  مثل  خطيرة  دولية  جرائم  يرتكبون  الذين  الأ�صخا�س  ومحاكمة  لملحقة 

الإن�صانية وجريمة الإبادة الجماعية.
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المجتمع اإليها، وهي توجد ولو لم ي�صحبها جزاء بالّرغم من اأّن وجود الجزاء القوي ي�صاعد 
على احترام وتطبيق القاعدة القانونية.

ويتفق الباحث مع الراأي الثاني الذي يوؤكد قانونية قواعد القانون الدولي و�صرورة تقنينه 
وتدوينه. وفي وقتنا الحالي تطّور القانون الدولي تطّورًا ملحوظًا، و�صاعد قيام المنظمات 
هو  الدولي  القانون  تقنين  اإّن  الدولية.  القانونية  القواعد  �صناعة  في  والإقليمية  الدولية 
عملية تهدف اإلى تقديم قواعد القانون الدولي في �صورة مكتوبة، وب�صيغة ملزمة للدول، 

وبمنهجية معّينة في مو�صوع معّين(9).

ومن خلل التعريفات اأعله التي تتناول طبيعة قواعد القانون الدولي، تّم التو�صل للآتي:

والتقنين،  التدوين  بين  فرق  وهنالك  تقنينها،  �صبق  القانونية  القواعد  تدوين  اإّن  اأوًل: 
فالتدوين يقوم على الكتابة والجمع، اأّما التقنين بجانب الكتابة والجمع فيقوم على الترتيب 

والتنظيم وفق منهجية علمية محكمة.

اإّن تقنين قواعد القانون الدولي العام يعني: جمع وترتيب قواعد القانون الدولي  ثانيًا: 
العام ب�صورة منظمة، ووفق منهجية علمية محكمة، ح�صب مو�صوعات القانون الدولي العام. 

ثالثا: اإّن القانون الدولي ال�صحي هو فرع من فروع القانون الدولي العام، وتقنين قواعد 
ب�صورة  ال�صحي،  الدولي  القانون  قواعد  وترتيب  جمع  يعني:  ال�صحي  الدولي  القانون 

منظمة، ووفق منهجية علمية محكمة، ح�صب مو�صوعات القانون الدولي العام.

رابعًا: يمكن تق�صيم اأنواع تقنين قواعد القانون الدولي العام اإلى التقنين الر�صمي والتقنين 
الفقهي: فالتقنين الر�صمي هو التقنين الذي تقوم به الجهات الر�صمية مثل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ولجنة القانون الدولي. اأّما التقنين الفقهي فهو التقنين الذي يقوم به �صّراح 
وفقهاء القانون الدولي(10)، وكذلك الجمعيات  والموؤ�ص�صات العلمية، ومثال لهذه الجمعيات 
والموؤ�ص�صات مجمع القانون الدولي في اأوروبا والذي اأُن�صئ في مدينة )قاند( ببلجيكا �صنة 
1873م، والمجمع الأمريكي للقانون الدولي. كما اأّنه تكّونت هيئات خا�صة لهذا الغر�س مثل 
جمعية تعديل وتدوين القانون الدولي العام والتي اأُن�صئت في لندن �صنة 1730م، والجمعية 

الرو�صية لتدوين القانون الدولي والتي اأُن�صئت في �صانت بطر�صبرج برو�صيا �صنة 1880م. 

القانون  وتقنين قواعد  الدولي في تطوير  القانون  ال�صغير م�صيكة، م�صاهمة لجنة  اأحمد مخبوته ومحمد   (9)
الدولي العام، مجلة الجتهاد الق�صائي، جامعة محمد خ�صير، ب�صكرة، الجزائر، المجلد الثالث، العدد 01، 

العدد الت�صل�صلي 26، مار�س 2021، �س 176.
1798م،  الفيل�صوف الإنجليزي )بنتام( في �صنة  القانون الدولي محاولة  من المحاولت الفردية لتقنين   (10)

و)بلت�صلي( �صنة 1889م. 
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المبحث الثاني
تعريف القانون الدولي ال�سحي

ومو�سوعاته وخ�سائ�سه

�صنتناول تعريف القانون الدولي ال�صحي اأوًل، ثم نبّين مو�صوعاته وخ�صائ�صه، وذلك على 
النحو الآتي: 

المطلب الأول
تعريف القانون الدولي ال�سحي

بالّرغم من قّلة و�ّصح الم�صادر والمراجع العلمية في مجال هذا الفرع المهم، اإّل اأّن الباحث 
�صيحاول الكتابة حول مفهوم وتعريف القانون الدولي ال�صحي. اإّن القانون الدولي ال�صحي  
هو فرع من فروع القانون الدولي العام ينّظم العلقات ما بين الدول في مجال ال�صحة(11). 
ويعتبر هذا التعريف من التعريفات المخت�صرة والقديمة، لأّنه اقت�صر على تنظيم العلقات 
ما بين الدول فقط في مجال ال�صحة، وفي وقتنا الحالي لي�صت الدول وحدها هي اأ�صخا�س 
القانون الدولي، اإذ نجد اأي�صًا المنظمات الدولية، والأفراد في حالت خا�صة، والمنظمات 

الدولية غير الحكومية وال�صعوب التي تنا�صل �صد الحتلل وال�صتعمار. 
�صة تابعة للأمم المتحدة بدوٍر كبيٍر في  العالمية كمنظمة متخ�صّ وتقوم منظمة ال�صحة 
مجال ال�صحة ومكافحة الأوبئة. كذلك تّم تعريف القانون الدولي ال�صحي باأّنه: »فرع من 
فروع القانون الدولي، يتكّون من مجموعة �صكوك دولية متعّلقة بال�صحة، والتي تّم تبنيها 
في اإطار المنظمات الدولية المختلفة، بما في ذلك منظمة ال�صحة العالمية وهيئات مراقبة 

معاهدات حقوق الإن�صان«(12).
الفرع الأول

قانون ال�سحة الدولي

هو مجال اأكاديمي جديد ن�صبيًا، ففي اإطاره الوا�صع ي�صمل جميع الأنظمة القانونية الدولية 
وقانون  الدولي،  الإن�صاني  والقانون  الدولي،  البيئي  كالقانون  العامة  بال�صحة  ال�صلة  ذات 

(11) EA Gnatik and YV Dolzhenkova, Global health law: history and development prospects, Rudn 
Journal of Law, Rudn University, Russia, Issue: No 2, (2014), Pages: 281-288. https://journals.rudn.
ru/law/article/view/5933.  

(12) Brigit Toebes, International Health Law: An Emerging Field of Public International Law, Indian 
Journal of International Law, Vol 55, No 3, (2015). 
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حقوق الإن�صان، وقانون التجارة الدولية، وقانون العمل، والقوانين الدولية المتعّلقة بتحديد 
الأ�صلحة... اإلخ. اأّما قانون ال�صحة الدولي، ففي اإطاره ال�صّيق يت�صّمن الأنظمة القانونية 
الّلوائح  هما:  مثالين  واأبرز  ال�صحية،  التهديدات  لمواجهة  خ�صي�صًا  الم�صّممة  الدولية 
العالمية  ال�صحة  منظمة  واتفاقية  المعدية،  الأمرا�س  على  ُترّكز  التي  الدولية  ال�صحية 

الإطارية لمكافحة التبغ والتي ترّكز على مكافحة الأمرا�س المزمنة(13).

فقانون  العالمي،  ال�صحة  وقانون  الدولي  ال�صحة  قانون  م�صطلحي  بين  التمييز  ويجب 
القانون  اأ�صخا�س  بين  العلقات  تنّظم  التي  الدولية  القواعد  من  م�صتمد  الدولي  ال�صحة 
على  يقوم  فهو  العالمي  ال�صحة  قانون  اأّما  العام،  الدولي  القانون  في  المعروفة  الدولي 
المجتمع الدولي ككل، وي�صمل المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الر�صمية وغير 

الر�صمية التي تنظر اإلى الم�صاكل ال�صحية من منظور عالمي.

الفرع الثاني

القانون الطبي الدولي

وفي الخم�صينيات من القرن الما�صي تّم ا�صتخدام م�صطلح اآخر بم�صّمى القانون الطبي 
وقد  1958م.  ل�صنة  طوكيو  موؤتمر  في  وذلك   ،(International Medical Law) الدولي 
اعتبرت لجنة القانون الطبي اتفاقيات جنيف الأربع ل�صنة 1949م هي الم�صادر الأ�صا�صية 
وقت  في  اأي  الم�صلحة  النزاعات  �صحايا  تحمي  التفاقيات  وهذه  الطبي.  الدولي  للقانون 
الحرب فقط(14). وهذه الروؤية غير �صحيحة، ول بد من ا�صتخدام م�صطلح يت�صع لحماية 
القانون الدولي  �صحة الإن�صان في جميع الأوقات، فالقانون الطبي الدولي هو: »جزء من 
اأي�صًا  العام الذي يحكم العلقات بين الدول في مجال ال�صحة والطب«(15)، لكن ُيلحظ 
اأّن هذا التعريف غير مكتمل ول يواكب التغيرات التي حدثت بعد ن�صاأة المنظمات الدولية 
حماية  مجال  في  للفرد  الدولية  القانونية  بال�صخ�صية  العتراف  بعد  وكذلك  والإقليمية، 

حقوق الإن�صان.

(13) Jennifer Prah Ruger, Normative Foundations of Global Health Law, Georgetown Law Journal, 96 (2), 
(2008), pp. 423 – 443.   

(14) «International Law Association, New York University Conference (1958), Com mittee of International 
Medical Law», p. 1. 

(15) Content and Sources of International medical law. V.S. Mikhailov . Source: Electronic catalog of 
the field of “Law” (Library of the Faculty of Law) Scientific Library. Gorky St. Petersburg State 
University. 
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ومّما �صبق يت�صح اأّن هنالك م�صطلحات مختلفة حول م�صّمى الفرع الذي ي�صم قواعد قانونية 
القانون  م�صطلح  اأّن  الباحث  ويرى  ال�صحة،  مجال  في  الدولية  للعلقات  منظمة  دولية 
الدولي ال�صحي هو الم�صطلح المنا�صب ويقترح التعريف التالي: القانون الدولي ال�صحي - 
هو فرع من فروع القانون الدولي العام النا�صئة والذي يحوي مجموعة من القواعد القانونية 
التي تنّظم العلقات ما بين اأ�صخا�س القانون الدولي في مجالي ال�صحة والطب، وي�صمل 
ذلك القواعد الدولية ال�صحية الخا�صة بمكافحة الأمرا�س المعدية وغير المعدية. وكذلك 
القواعد القانونية التي تحمي حّق الإن�صان في ال�صحة في اأوقات ال�صلم والحرب. والقواعد 
القانونية الخا�صة بالم�صوؤولية الدولية المترّتبة عن مخالفة قواعد القانون الدولي ال�صحي.

المطلب الثاني

مو�سوعات وخ�سائ�ص القانون الدولي ال�سحي

بها  يتمّيز  التي  الخ�صائ�س  من  عدد  اإلى  التو�صل  تّم  اأعله  الأخير  التعريف  خلل  من 
القانون الدولي ال�صحي وتتمّثل في الآتي:

يعّد القانون الدولي ال�صحي فرعًا من فروع القانون الدولي العام النا�صئة.  -
مجالت  في  الدولية  القانونية  العلقات  ال�صحي  الدولي  القانون  قواعد  تنّظم   -

ال�صحة الفردية، وال�صحة المجتمعية، وال�صحة العالمية.
تنّظم قواعد القانون الدولي ال�صحي العلقات القانونية الدولية في مجالت الطب،   -

وال�صيدلة، والأدوية.
يت�صمن القانون الدولي ال�صحي قواعد قانونية تحمي الحقوق ال�صحية للإن�صان في   -

اأوقات ال�صلم، واأثناء النزاعات الم�صلحة.
الأخرى  العام  الدولي  القانون  فروع  ببع�س  وثيقة  علقة  ال�صحي  الدولي  للقانون   -
الدولي  والقانون  الإن�صاني،  الدولي  والقانون  الإن�صان،  لحقوق  الدولي  كالقانون 

للبيئة، وقانون التجارة الدولية الدولي.
للقانون الدولي ال�صحي علقة مع القوانين الوطنية في مجال مكافحة الأمرا�س   -

المعدية وغير المعدية، وكذلك في مجال العمل الطبي وال�صيدلة والدواء.
ي�صم القانون الدولي ال�صحي قواعد قانونية دولية خا�صة بالم�صوؤولية الدولية في   -

حالة انتهاك الحقوق ال�صحية للإن�صان.
قواعد القانون الدولي ال�صحي قواعد اآمرة، اأي ملزمة ول يجوز مخالفتها.   -



الحاجة لتقنين قواعد القانون الدولي الصحي

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية248
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

المبحث الثالث
الجذور التاريخية لن�ساأة القانون الدولي ال�سحي

وتدوينه وتقنينه

المراحل  عبر  عمومًا  القانونية  والقواعد  النُّظم  لتطّور  التاريخية  المراحل  درا�صة  اإّن 
تدوين  �صبق  وقد  �صحيحًا،  فهمًا  الحالية  القواعد  فهم  على  ت�صاعد  للح�صارات  المختلفة 
تدوين  اإلى  �صعت  للكتابة،  القديمة  ال�صعوب  معرفة  فبعد  وتقنينها،  القانونية  القواعد 
القوانين، ومن اأ�صهر القوانين المدّونة قديمًا قانون حمورابي )1694 ق.م(، و�صريعة مانو 
الهندية التي لم يتفق الموؤرخون على تاأريخ تدوينها، ولعّل الراجح اأن تاريخها يعود اإلى عام 
2000 ق.م، ومدّونة بخوريو�س ويعود تاأريخها تقريبًا اإلى �صنة 740 ق.م. ومن اأهّم المدّونات 
ومدونة  ق.م،   621 اإلى  تاريخها  يعود  التي  داركون  مدونة  هما  للإغريق  مدّونتان  الغربية 
�صولون التي يعود تاريخها اإلى حوالي 594 ق.م، وعند الرومان مدونة الألواح الثني ع�صر 

التي ظهرت في الفترة ما بين 450-449 ق.م(16).  
وُتعّد درا�صة المراحل التاريخية لتدوين وتقنين قواعد القانون الدولي ال�صحي خ�صو�صًا مهمة 
جدًا، فمعرفة هذه المراحل، ووجود محاولت �صابقة للتدوين، وتقنين هذه القواعد، يك�صف 
والحاجة  ال�صرورة  ويوؤكد  تطويره،  في  واإ�صهامها  ودورها  لل�صعوب  الح�صاري  الم�صتوى  عن 

لتدوين وتقنين قواعد القانون الدولي ال�صحي المعا�صر وفق منهجية علمية محكمة. 
تّم   ولن نقت�صر في هذا المبحث على درا�صة بع�س قواعد القانون الدولي ال�صحي التي 
تدوينها في عهود الح�صارات القديمة، بل �صت�صمل اأي�صًا درا�صة ن�صاأة وتطّور وتقنين قواعد 

القانون الدولي ال�صحي في الع�صور الو�صطى والع�صر الحديث والمعا�صر.

المطلب الأول

الجذور الـتاريخية لتدوين قواعد القانون الدولي ال�سحي

في الع�سور القديمة

لقد كان هناك اعتقاد في هذه الحقبة باأّن اأ�صباب الأمرا�س والأوبئة ترجع للأرواح ال�صريرة، 
واقت�صر العلج على ال�صحر وال�صعوذة لطرد المر�س ومكافحة الأوبئة، ولقد ت�صّكلت بع�س 

اجلامعية،  الدار  والجتماعية،  القانونية  النظم  تاريخ  العال،  عبد  حممد  وعكا�صة  �صادق  علي  ه�صام   (16)
الإ�صكندرية، 1986، �س 193؛  غ�صان رباح، تاريخ القوانني والنظم الجتماعية: درا�صة مقارنة، ط1، د.ن، 

بريوت، 1993، �س 17. 
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القواعد في مجالت ال�صحة والطب عبر الع�صور، وهو ما نعر�س له باخت�صار على النحو 
التالي:

الفرع الأول

في عهد الفراعنة

ال�صفر  ي�صّمى  مجلد  في  �ُصّجلت  فقد  القانونية،  القواعد  بع�س  ظهرت  الفترة  هذه  في 
المقّد�س(17). وكان على الطبيب اأن يتبع ما هو مدّون في ال�صفر المقد�س، فاإن خالف الطبيب 
اأحكامه تعّر�س للعقاب الذي ي�صل اإلى حد الإعدام، في حين تنعدم الم�صوؤولية الجزائية 

اإذا لم يخالف القواعد الطبية، وحتى ولو نتج عن العلج وفاة المري�س(18). 

الفرع الثاني

في عهد البابليين

ا�صتهر هذا العهد بقوانين حمورابي، وهي مجموعة قوانين بابلية �صّجلها الملك حمورابي 
–1750 ق.م(. ففي مجال ال�صحة  �صاد�س ملوك بابل، حيث حكم في الفترة )1792ق.م 
وقواعد  واأتعابهم،  للأطباء  باأمور  تتعّلق  فقرات  ت�صع  على  حمورابي  قانون  ن�س  والطب، 
خا�صة بم�صوؤولية الأطباء، حيث جاء في المادة (218) من القانون: »اإذا عالج الطبيب رجًل 

حرًا من جرح خطير فمات اأو فقاأ له عينًا، فاإّنه يعاقب بقطع اليد«(19). 

الفرع الثالث

في الهند القديمة

في الهند القديمة �صدر ت مدّونة )مانو(، وت�صّمنت بع�س القواعد النابعة من اعتبارات 
اإن�صانية، فقد حّرمت هذه القواعد قتل اأ�صرى الحرب - اإذا ما ا�صت�صلموا- و اإرجاع الجرحى 
منع  كما  المحترقة،  الأ�صهم  ا�صتخدام  ومنع  ال�صفاء،  بعد  لأوطانهم  الع�صكريين  والأ�صرى 
منها حماية  الغر�س  كان  تدوينها  تّم  التي  القواعد  الم�صممة(20). هذه  الأ�صلحة  ا�صتخدام 

حياة و�صحة الإن�صان في وقت الحرب. 

ويت�صّمن جمموعة من  اآنذاك،  احلكمة  اإله  )توت(  اإلى  تن�صب  �صت جملدات  عبارة عن  املقّد�س  ال�صفر   (17)
ال�صلوات وواجبات امللوك والعديد من املعارف الفكرية والطبية.

علي ع�صام غ�صن، امل�صوؤولية اجلزائية للطبيب، من�صورات احللبي احلقوقية، بريوت، 2017، �س 13.   (18)
ماجد محمد لفي، الم�صوؤولية النا�صئة عن الخطاأ الطبي، ط1، دار الثقافة للن�صر، عمان، الأردن، 2009م،   (19)

�س 62.
بدر الدين عبد اهلل ح�صن حمد، القانون الدويل الإن�صاين، ط3، مطبعة دار جامعة القراآن الكرمي والعلوم   (20)

الإ�صلمية، اخلرطوم، 2012، �س 28.
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الفرع الرابع

في عهد الإغريق

تطّور الطب في عهد الإغريق، وتطّورت معه القواعد المنظمة له، وقد تحّرر الطب ن�صبيًا 
من الخرافات وال�صعوذة، ويعتبر اأبقراط الذي ُلّقب باأبي الطب اأول من و�صع قواعد وقوانين 
حّدد فيها حقوق وواجبات المري�س، والم�صوؤولية المترّتبة عن مخالفة تلك القواعد، وقد 
نّظمت هذه القواعد مجموعة من العلقات، تمّثلت في علقة الطبيب المبتدئ باأ�صتاذه، 
والعلقة بين الطبيب والمري�س، والعلقة بين الطبيب و�صرف المهنة، وال�صلوكيات العامة 

للطبيب.

ففي مجال علقة الطبيب المبتدئ باأ�صتاذه، على الطبيب اأن ي�صع معّلمه في مرتبة توازي 
يق�صد  اأن  الطبيب  على  بالمري�س،  الطبيب  علقة  مجال  وفي  الحترام،  حيث  من  اآبائه 
م�صلحة المري�س بقدر طاقته، واأن يبتعد عن كل ما ي�صر المري�س، وفيما يخ�س العلقة 
بين الطبيب و�صرف المهنة على الطبيب اأّل يعطي الحوامل دواء ُي�صقط الجنين، ول يعطي 
اأن  الطبيب  فعلى  المهنة،  �صلوكيات  يخ�س  فيما  اأّما  منه،  اإذا طلب  قاتًل  دواًءا  المري�س 
اأن  يحفظ �صرية المعلومات عن المر�س والمري�س، واأن يكون نزيهًا، وعند دخول البيوت 

يكون غر�صه علج المري�س فقط، واأن ي�صعى لإر�صاء النا�س.(21)

الفرع الخام�ص

في عهد الرومان

هو  الملّوث  الهواء  باأّن  وقالوا  الإلهي،  العقاب  اإلى  والمجاعات  الطاعون  الرومان  اأرجع 
ال�صبب الجذري للعديد من الأمرا�س، �صواء ب�صبب المجاعات اأو الحروب اأو الطاعون(22). 
)اأكيليا  قانون  لذلك  ومثال  والمر�صى،  الأطباء  بين  العلقات  نّظمت  قوانين  وقد �صدرت 
عام 287 ق. م(، حيث اعتبر الرومان اأّن الإن�صان م�صوؤول عن الأ�صرار التي ت�صيب المال 
والمتاع والأ�صياء، وبالن�صبة للإيذاء الذي يقع على ج�صم الغير و�صخ�صه، فقد كان ُي�صترط 

مكتبة  الإ�صلمية، ط1،  العربية  الطب خلل ع�صور احل�صارة  �صنعة  تنظيم  املجيد عطية،  عبد  جميل   (21)
العبيكان، الريا�س، 1423هـ-2002م، �س 59. 

(22) Lawrence I. Conrad and Michael Neve and Vivian Nutton and Roy Porter and Andrew Wear, The 
Western Medical Tradition 800 BC to AD 1800, Cambridge University Press, UK, August 1995, pp. 
53-54.
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(23). وقد تم تاأ�صي�س الم�صت�صفيات  في هذا الأخير اأن يقع عمدًا، اإذ ل يكفي فيه مجرد الخطاأ
جرحى  لعلج  ممنهجة  �صحية  رعاية  هناك  وكانت  دائمين،  اأطباء  وتعيين  الع�صكرية 
الحروب. ومن اأ�صهر اأطباء الرومان )جالينو�س( الذي كتب في مجال القواعد الأخلقية 
التي يجب اأن يت�صف بها الطبيب، حيث كتب: »اإّن الطبيب المثالي يجب اأن يكون زاهدًا، 

ويعالج الفقير والغني على حد �صواء«(24). 

المطلب الثاني

تدوين القانون الدولي ال�سحي في الع�سور الو�سطى 

واإ�سهامات علماء الم�سلمين في ذلك

لقد اأر�صى الإ�صلم مبادئ وقواعد تهدف لحماية حياة الإن�صان و�صحته، ففي مجال ال�صحة 
ال�صخ�صية )الفردية( اأمر الإ�صلم بنظافة الأيدي والملب�س، واأمر بنظافة وطهارة البيوت. 
والبيئة  وال�صوارع  المياه،  الإ�صلم بنظافة وطهارة م�صادر  اأمر  العامة  ال�صحة  وفي مجال 
عمومًا، وفي مجال الغذاء منع الإ�صلم اأكل الأغذية ال�صارة بال�صحة كالميتة والدم ولحم 
الخنزير، واأمر باأكل كل ما له قيمة غذائية وغير �صار بال�صحة. كذلك اهتم الإ�صلم بال�صحة 
العقلية والنف�صية، حيث حّرم كل ما يوؤثر على العقل مثل الخمر والمخدرات وغيرها، واهتم 
باللياقة البدنية والريا�صة كال�صباحة، وركوب الخيل... اإلخ. وو�صع الإ�صلم اأ�ص�س وقواعد 
اإلى  لمكافحة الأمرا�س المعدية، تتمّثل في الحجر ال�صحي على المر�صى، وعدم الدخول 

اأر�ٍس فيها وباء، وعدم الخروج من اأر�س بها وباء، واأمر بعدم مخالطة المري�س الُمعدي.
�صفاوؤه  يُرجى  ل  الذي  المري�س  عزل  اأي  ال�صحي  الحجر  مبداأ   [ الر�صول  �صّن  وقد 
كالمجذوم، وفي هذا يقول الر�صول ]: »اجعل بينك وبين المري�س قدر رمح اأو رمحين«(25). 
وقد و�صع الإ�صلم قاعدة مهمة، حيث قال الر�صول الكريم ]: »اإذا �صمعتم بالوباء باأر�س 

فل تقدموا اإليه، فاإذا وقع باأر�س واأنتم فيها فل تخرجوا منها«(26).

�صفوان حممد �صريفات، امل�صوؤولية اجلنائية عن الأعمال الطبية، دار الثقافة للن�صر، عّمان، الأردن، 2011،   (23)
�س 36.

(24) Albert Jonsen and R. Ashort, History of Medical Ethics, Oxford University Press, UK, 2016, p. 10.
اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هلل بن اأ�صد ال�صيباين، م�صند الإمام اأحمد بن حنبل املوؤلف،   (25)
ط1، املحقق: �صعيب الأرنوؤوط وعادل مر�صد واآخرون، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 1421هـ - 2001م، كتاب 

ال�صلم، باب اجتناب املجذوم ونحوه رقم: 2231.
البخاري؛ حممد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن املغرية البخاري، اأبو عبد اهلل، �صحيح البخاري، دار ابن   (26)

كثري، دم�صق، 1423هـ - 2002م، الراوي اأ�صامة بن زيد، �س 5728.
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اإذن فالم�صلمون قد عرفوا اإجراءات الحجر ال�صحي، وكيفية التعامل مع الأمرا�س المعدية 
بالمراكز  ات�صالها  طريق  عن  اأوروبا  اإلى  ذلك  انتقل  وقد  تاريخهم،  من  مبّكر  وقت  منذ 
العلمية والثقافية العربية والإ�صلمية، وفي هذا ال�صياق يمكن ذكر اثنين من موؤلفي علم 
الطب العربي وهما: اأبو بكر الرازي )849هـ -925م( وابن �صينا )980هـ - 1037م(، فقد 
والذي ظهر في ثلثة وع�صرين جزًءا.  الحاوي في جميع فروع الطب،  الرازي كتاب  اأّلف 
ومن ال�صواهد على تاأثير الرازي في اأوروبا اإعادة طبع اأعماله المترجمة حوالي اأربعين مرة 
�س الرازي جزًءا للأمرا�س المعدية كال�صل والجذام،  بين )1498م - 1866م(، وقد خ�صّ
وكيفية مكافحتها، وللرازي كتاب منف�صل في �صورة ر�صالة عن الح�صبة والجدري والذي 
توالت طباعته اأي�صًا مرات عديدة حتى القرن التا�صع ع�صر، وفي م�صت�صفاه التي اأ�ص�صها على 
مبادئ التجربة، ق�ّصم مر�صاه اإلى مجموعتين لتجّنب انت�صار المر�س، وقد مّكن ذلك من 

اإن�صاء الحجر ال�صحي الذي اعتنقه الغرب ب�صغف(27). 
هو  كان  العربي  الطب  اأّن  وغيره  الرازي  وموؤلفات  العلمية  الخطيب  ابن  ر�صالة  ويبدو من 
و�صع  الذي  فهو  الحديث،  بمعناه  الأوبئة  ولعلم  للعدوى،  العامة  للنظرية  الرئي�س  المبتكر 
مقاومة  قواعد  و�صع  الذي  هو  الإ�صلمي   – العربي  الطب  اأّن  ويت�صح  ومبادئه،  اأ�صوله 
ومكافحة الأمرا�س الوبائية، واخترع الحجر ال�صحي وهي المفاهيم التي انتقلت اإلى مدن 
ال�صمال الإيطالي، وقد انت�صر الطاعون في المدن الإيطالية في الأعوام 1497م - 1498م، 
وكذلك بين الأعوام 1522م - 1530م، ومرة اأخرى في الأعوام 1630م، 1631م، 1633م، 

وقد تمت مقاومة الطاعون بقاعدة �صارمة تمّثلت في:
�صيا�صة دقيقة لنتقال الب�صر من المناطق الم�صابة بالطاعون اإلى تلك التي ما زالت   -

خالية با�صتعمال الحجر ال�صحي البحري والبري.
دفن اإجباري للموتى بالطاعون في حفر خا�صة والتخّل�س من متعلقاتهم ال�صخ�صية.  -
في  عائلتهم  وحجر  المعدية  الأمرا�س  م�صت�صفيات  في  بالطاعون  المر�صى  عزل   -

منازلهم اأو في غرفة موؤقته بعيدة عن الأماكن الماأهولة.
طبية  خدمة  لتقديم  ال�صرائب  فر�س  في  بم�صوؤوليتها  المحلية  الوحدات  ا�صطلع   -

مجانية، واإطعام النا�س الموجودين في العزل.
تقديم المعونة لمن انهارت حياتهم نتيجة غلق الأ�صواق والذين ل يملكون مخزونًا   -

من الطعام يعتمدون عليه(28).

جون هوي�صون، اجلذور ال�صرقية للح�صارة الغربية، دار ال�صروق، القاهرة، 2006، �س 212.  (27)
القاهرة،  للرتجمة،  القومي  املركز  اأحمد حممود عبد اجلواد،  والتاريخ، ترجمة:  الأوبئة  وات�س،  �صلدون   (28)

2010، �س 92.
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ومّما �صبق يتبّين اأّن للإ�صلم وعلماء واأطباء الم�صلمين دورًا كبيرًا في و�صع اأ�ص�س وقواعد 
ومكافحة  العالمية  وال�صحة  بل  المجتمعية،  وال�صحة  الفردية  ال�صحة  حماية  مجال  في 
تطّور  في  وا�صحًا  اإ�صهامًا  الم�صلمين  واأطباء  وعلماء  للإ�صلم  اإن  القول  ويمكن  الأوبئة، 
من  والحّد  الأوبئة،  مكافحة  مجالت  في  خا�صة  وعمليًا،  نظريًا  ال�صحي  الدولي  القانون 
انت�صارها با�صتخدام العزل والحجر ال�صحي، وعمليًا طّبقت الدول الأوروبية هذه التدابير 
وخا�صة اإيطاليا في الع�صور الو�صطى والع�صر الحديث عند انت�صار وباء الطاعون، بل واإلى 
يومنا هذا فاإّن العالم ُيطّبق التدابير والقواعد ال�صحية على الم�صتويات الداخلية والدولية 

للحّد من الأوبئة الجوائح. 

المطلب الثالث

تقنين قواعد القانون الدولي ال�سحي 

وتدوينها في الع�سر الحديث

في المطلب ال�صابق تّم تو�صيح دور الإ�صلم وعلماء الم�صلمين في تطوير القانون الدولي 
ال�صحي، وهذا ما �صنلحظه عند درا�صة القانون الدولي ال�صحي في الع�صر الحديث اأي�صًا، 
حيث بداأت الدول الأوروبية في عقد المنتديات والموؤتمرات الدولية لتوحيد الجهود الدولية 
1851م انعقد  في مجالت مكافحة الأمرا�س المعدية، وحماية ال�صحة عمومًا، ففي عام 
في باري�س اأول موؤتمر دولي خا�س بال�صحة، ح�صره دبلوما�صيون واأطباء من اثنتي ع�صرة 
التوقيع على  وتّم  ال�صحي،  الحجر  الموؤتمر توحيد قواعد  الهدف من  اأوروبية، وكان  دولة 
اتفاقية دولية تتكّون من 127 مادة، تّم تخ�صي�صها لمكافحة الأمرا�س الخطيرة كالكوليرا، 
والطاعون، والحمى ال�صفراء، اإّل اأّن هذه التفاقية �صادقت عليها دولتان فقط هما فرن�صا 
و�صردينيا، ومع مرور الوقت تخلت هاتان الدولتان عن التفاقية لعدم فّعاليتها، لكن بالّرغم 
من ذلك فاإّنه ل يمكن التقليل من الأهمية التاريخية لهذا الموؤتمر الدولي وما نتج عنه من 

اتفاقية دولية تعتبر الأولى في مجال القانون الدولي ال�صحي في الع�صر الحديث(29).

وفي الفترة ما بين 1851م - 1938م، انعقد اأكثر من اأربعة ع�صر منتدى دولي في مجال 
ال�صحة. ففي عام 1892م، تّم التوقيع على معاهدة دولية خا�صة بالحجر ال�صحي البحري، 
ن�صت على تدابير �صحية خا�صة بال�صفن، وقد تّم تطبيق هذه التدابير فقط على ال�صفن 

(29) E.A. Gnatik and Y.V. Dolzhenkova and Vestnik Rudn, Global Health Law: History and Development 
Prospects, Series of Legal Sciences, Rudn Journal of Law, Russia, 2014, No. 2, p. 282.
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على  التوقيع  تّم  1907م،  عام  وفي  ال�صوي�س.  قناة  عبر  الغرب  تجاه  ال�صرق  من  العائدة 
العامة،  لل�صحة  الدولي  المكتب  اإن�صاء  عن  الإعلن  تّم  بموجبها  روما  في  مهمة  اتفاقية 
وتمّثلت اأهداف هذه المنظمة في جمع المعلومات حول انت�صار الأمرا�س وطرق مكافحتها، 
مهام  ومن  تطبيقها،  ومراقبة  ال�صحية  الرعاية  مجال  في  الدولية  المعاهدات  وتطوير 
النظيفة،  والأطعمة  بالمياه  ومدها  ال�صفن  بنظافة  الخا�صة  الم�صائل  مراقبة  المنظمة 
الخا�صة  الوطنية  الت�صريعات  ودرا�صة  ال�صحي،  بالحجر  المتعّلقة  النزاعات  حّل  وكذلك 

بالحجر ال�صحي.

المطلب الرابع

ُع�سبة الأمم وتقنين قواعد القانون الدولي

والتطّور في مجال القانون الدولي ال�سحي

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ن�صاأت ُع�صبة الأمم في عام 1919م، وهي اأول منظمة 
للمنظمة  الأخرى  الأهداف  ومن  العالميين.  وال�صلم  الأمن  حفظ  اإلى  هدفت  دولية 
والم�صتعمرة  المنتدبة  الدول  �صّكان  ومعاملة  للعّمال،  بالن�صبة  العمل  اأو�صاع  تح�صين 
ومقاومة التجار  المنتدبة،  للدول  التابعين  الحكوميين  والموظفين  ال�صّكان  مع  بالم�صاواة 
بالب�صر والمخدرات والأ�صلحة، والعناية بال�صحة العالمية واأ�صرى الحرب، وحماية الأقلّيات 

العرقية في اأوروبا(30). 

التجار  ومحاربة  العالمية  بال�صحة  العناية  الُع�صبة  اأهداف  �صمن  من  اأّنه  ويلحظ 
بالمخدرات، وكذلك تح�صين اأو�صاع العمل بالن�صبة للعمال، وهذه من مو�صوعات القانون 
الدولي ال�صحي. وفي مجال تقنين وتدوين قواعد القانون الدولي عمومًا، اأ�صدرت الجمعية 
تح�صير  بغر�س  الخبراء  من  لجنة  بت�صكيل  قرارًا  1924م  �صبتمبر  في  للع�صبة  العامة 
مو�صوعات القانون الدولي القابلة للتقنين، وبداأت اللجنة عملها في اأبريل 1925م، وقامت 
بتح�صير �صتة مو�صوعات راأت اأّنها اأكثر ن�صوجًا للتقنين وهي مو�صوعات: الجن�صية، البحر 
الإقليمي، م�صوؤولية الدولة عن الأ�صرار التي تلحق باأ�صخا�س واأموال الأجانب في اإقليمها، 
وقد  الدبلوما�صية(31).  والمتيازات  والح�صانات  البحار،  منتجات  وا�صتثمار  والقر�صنة، 

(30) https://ar.wikipedia.org/wiki/, accessed on 13/08/2021. 
علي �صادق اأبو هيف، مرجع �صابق، �س 48.  (31)
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ق�صر  فراأت  1927م،  دي�صمبر  �صهر  في  العامة  الجمعية  على  المو�صوعات  هذه  عر�صت 
البحث في المو�صوعات الثلثة الأولى، وقّررت عقد موؤتمر في 13 مار�س 1930 بلهاي، 

وقد ف�صل هذا الموؤتمر في تقنين وتدوين قواعد القانون الدولي.

وبالّرغم من ف�صل الع�صبة في مجال تقنين قواعد القانون الدولي عمومًا، اإّل اأّنه حدث تطّور 
اإن�صاء  تّم  1923م  الدولي ال�صحي. ففي عام  القانون  العالمية وقواعد  في مجال ال�صحة 
منظمة �صحة عالمية تابعة لع�صبة الأمم، وارتبط ظهورها بالحرب العالمية الأولى التي 
نتج عنها ا�صتخدام وانت�صار اأوبئة التيفويد والجدري والكوليرا، وكان الغر�س من اإن�صاء هذه 
المنظمة اتخاذ تدابير على الم�صتوى العالمي للوقاية من الأمرا�س ومكافحتها، و�صجعت 
المنظمة  و�صعت  لذلك  بالإ�صافة  ال�صحية،  الرعاية  مجال  في  العلمية  البحوث  المنظمة 
الوفيات.  واأ�صباب  الأمرا�س  ت�صنيف  وتّم  والدوائية،  البيولوجية  للمنتجات  دولية  معايير 

ون�صطت المنظمة في مجال مكافحة الأمرا�س الخطيرة والأكثر انت�صارًا في اأوروبا.

�صة، مثل لجنة  المتخ�صّ واللجان  الخبراء  اإن�صاء لجان  المنظمة  اإنجازات هذه  اأبرز  ومن 
مراقبة  ولجان  الطاعون،  ولجنة  ال�صرطان،  ولجنة  الملريا،  ولجنة  ال�صحي،  الإح�صاء 
الأفيون والأدوية والغذاء وغيرها من اللجان، و�صّمت هذه اللجان علماء من مختلف دول 
العالم، حيث تّم اإر�صالهم اإلى اأمريكا اللتينية واأوروبا ال�صرقية واآ�صيا، لتقديم م�صاعدات 
لل�صلطات المحلية في مجالت الحجر ال�صحي، وتدريب واإعداد الكوادر الطبية، وتنظيم 

حملت لمكافحة الجدري والكوليرا.

تاأ�صي�س  تّم  لل�صلم،  فر�صاي  لمعاهدة  ووفقًا  1919م  عام  في  المنظمة  هذه  اإن�صاء  وقبل 
العمال، و�صاركت  الإيجابية حماية �صحة  والتي من �صمن مهامها  الدولية،  العمل  منظمة 
منظمة العمل الدولية في اإعداد مدّونة قانونية في عام 1939م، حيث منعت هذه المدّونة 

ا�صتخدام المواد ال�صامة في الإنتاج ال�صناعي، وو�صع معايير �صحية في هذا المجال.
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المبحث الرابع
ن�ساأة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة ال�سحة العالمية 

ومدى تطّور تقنين قواعد القانون الدولي ال�سحي في وقتنا المعا�سر

تعمل منظمة الأمم المتحدة منذ اإن�صائها في 24 اأكتوبر 1945 على تطوير وتقنين قواعد 
القانون الدولي العام عمومًا، والقانون الدولي ال�صحي خ�صو�صًا، الذي �صهد تطّورًا ن�صبيًا 
خا�صة بعد تاأ�صي�س منظمة ال�صحة العالمية كمنظمة دولية متخ�ص�صة في مجال ال�صحة. 

وفي �صوء ذلك، تّم تق�صيم هذ المبحث اإلى مطلبين، حيث �صيتّم في المطلب الأول درا�صة 
جهود منظمة الأمم المتحدة في تقنين القانون الدولي العام ب�صورة مخت�صرة، ومن ثّم 
درا�صة جهود المنظمة في تطوير قواعد القانون الدولي ال�صحي ومدى الحاجة لتقنينه، 
الدولي  القانون  قواعد  تطوير  في  ال�صحة  منظمة  دور  درا�صة  الثاني  المطلب  في  و�صيتّم 

العام واإ�صكالية تقنينه، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول

ن�ساأة منظمة الأمم المتحدة والأ�س�ص القانونية 

لتطّور القانون الدولي ال�سحي

1945م، ونتج عنها  وا�صتمرت حتى عام  1939م  الثانية في عام  العالمية  اندلعت الحرب 
خ�صائر ب�صرية مادية فادحة، وارتكبت جرائم حرب وجرائم �صد الإن�صانية وجرائم اإبادة 
جماعية، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تم اإن�صاء منظمة الأمم المتحدة، وكان الهدف من 
اإن�صائها حفظ الأمن وال�صلم الدوليين، واإقامة التعاون الدولي في كافة المجالت ال�صيا�صية، 

والقت�صادية، والجتماعية، وال�صحية.

وفيما يخ�س تقنين القانون الدولي وتدوينه، فقد منح ميثاق منظمة الأمم المتحدة �صلطات 
و�صلحيات للجمعية العامة في مجال تقنين وتدوين قواعد القانون الدولي وتطويره، حيث 
بتو�صيات بق�صد  العامة درا�صات وت�صير  »تن�صئ الجمعية  اأن:  المادة )13/اأ( على  ن�صت 
الدولي  للقانون  المطرد  التقدم  وت�صجيع  ال�صيا�صي،  الميدان  في  الدولي  التعاون  اإنماء 

وتدوينه«(32).

ميثاق منظمة الأمم املتحدة ل�صنة 1945م، )املادة 11/اأ(.   (32)
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على  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  موافقة  بعد  الدولي  القانون  لجنة  اأُن�صئت  ولقد 
التو�صية التي رفعتها اللجنة ال�صاد�صة والنظام الأ�صا�صي المرفق بها )رقم 147 بتاريخ 11 
على   (1) المادة  ن�صت  حيث  الأ�صا�صي،  لنظامها  وفقًا  اللجنة  وتعمل  نوفمبر1947م((33)، 
جاء  ما  وح�صب  وتدوينه«(34).  الدولي  للقانون  التدريجي  التطّور  تعزيز  اللجنة  »هدف  اأّن: 
�صين في القانون  في الف�صل الأول من النظام الأ�صا�صي تتكّون اللجنة من كبار المتخ�صّ
الدولي، وطراأ على عدد اأع�صائها منذ اإن�صائها تغيير تدريجي ب�صبب ات�صاع حجم الع�صوية 
في الأمم المتحدة، وينتخب الأع�صاء من ِقبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمدة خم�س 
�صنوات قابلة للتجديد، وتعقد اللجنة كل �صنة في جنيف دورة في الربيع لمدة �صهرين اإلى 

ثلثة اأ�صهر. 

العلمية  المنظمات  مع  بالت�صاور  اللجنة  تقوم  الدولي،  القانون  وتطوير  تقنين  �صبيل  وفي 
المقّدمة من مقّررها، ومن  الم�صروعات  اأن تنظر في  ال�صخ�صية قبل  والخبراء ب�صفتهم 
الإجراءات المتبعة كذلك اأّنه اإذا ما راأت قبول م�صروع اأو اآخر فاإّنها تطلب من الأمين العام 
للأمم المتحدة توزيع الم�صروع المقبول على الحكومات لو�صع تعليقات عليه، قبل اأن تعد 
م�صروعًا نهائيًا ياأخذ في العتبار كافة الأفكار المّقدمة من الحكومات، وترفق بالم�صروع 
النهائي �صروح وافية لما يت�صّمنه من ن�صو�س، ثّم يرفع هذا الم�صروع في نهاية المطاف 
اإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بوا�صطة الأمين العام الذي تتخذ ب�صاأنه ما تراه منا�صبًا 

كاأن تتخذ قرارات للو�صول بذلك الم�صروع اإلى اتفاقية جماعية.

لقد و�صع ميثاق منظمة الأمم المتحدة الأ�ص�س العامة للتعاون الدولي في جميع المجالت 
التعاون  »اإنماء  على:  البند ب(  المادة )13-  ن�صت  ال�صحي، حيث  المجال  ومن �صمنها 
الدولي في الميادين القت�صادية والجتماعية والثقافية والتعليمية وال�صحية«. لذلك ن�صت 
وال�صحية  والجتماعية  القت�صادية  الدولية  للم�صاكل  الحلول  »تي�صير  على:  المادة (55) 
�صة تابعة  وما يت�صل بها«. كما ن�صت المادة (57) من الميثاق على اإن�صاء وكالت متخ�صّ

لمنظمة الأمم المتحدة. 

وفي مجال تطوير قواعد القانون الدولي ال�صحي، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة عددًا من 
التفاقيات المهمة منها:

التفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات: في 24 يناير – 25 مار�س 1961م انعقد 
بنيويورك موؤتمر الأمم المتحدة لعتماد اتفاقية وحيدة للمخدرات، عمًل بقرار المجل�س 

ه�صام حمدان، درا�صة في المنظمات الدولية العاملة في جنيف، ط1، دار عويدات، بيروت، 1993، �س 62.   (33)
للمزيد ميكن مراجعة النظام الأ�صا�صي للجنة القانون الدويل، املادة (1).   (34)
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الأمم  برتوكول  اعتماد  تّم  1971م  عام  وفي   .)26 د   – يا   689( الجتماعي  القت�صادي 
المتحدة  الأمم  اتفاقية  اعتماد  تّم  1988م  عام  وفي  العقلية.  الموؤثرات  ب�صاأن  المتحدة 

لمكافحة التجار غير الم�صروع في المخدرات والموؤثرات العقلية في فيينا(35). 

المنقحة  الدولية، والجداول  للمراقبة  كذلك �صدرت جداول منقحة للمخدرات الخا�صعة 
للموؤثرات العقلية، والجداول المنقحة للمواد التي يكثر ا�صتعمالها في ال�صنع عند الم�صروع 
للمخدرات والموؤثرات العقلية الخا�صعة للرقابة الدولية(36)؛ يتّم تحديث هذه الجداول كّلما 
قّررت لجنة المخدرات اأن يعّدل جداول المخدرات والموؤثرات العقلية الخا�صعة للمراقبة 
الدولية، اأو اأحد جداول المواد التي يكثر ا�صتخدامها في ال�صنع غير الم�صروع للمخدرات 
والموؤثرات العقلية الخا�صعة للرقابة الدولية، ويتّم اإخطار الدول الأع�صاء ومنظمة ال�صحة 
العالمية والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات باأي قرار تتخذه لجنة المخدرات ب�صاأن الجدولة 
الهتمام  والبرتوكولت،  التفاقيات  هذه  من  والهدف  العام.  الأمين  من  باإخطار  وذلك 

ب�صحة الإن�صان ورفاهه.  

وفي عام 1997 تّم تاأ�صي�س مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهو مكتب 
تابع لهيئة الأمم المتحدة يعمل على ال�صيطرة على انت�صار المخدرات والحّد من الجريمة 
وق�صم  المخدرات،  على  لل�صيطرة  الدولي  المتحدة  الأمم  برنامج  بين  الجمع  خلل  من 
مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والهدف من تاأ�صي�س 
المكتب م�صاعدة منظمة الأمم المتحدة على تح�صين دور الأمم المتحدة المنظمة لمكافحة 
والف�صاد  والإرهاب  الجنائية  والعدالة  الجريمة  ومنع  بالمخدرات  الم�صروع  غير  التجار 
ال�صيا�صي، ويتّم متابعة تنفيذ هذه الأهداف والف�صاد ال�صيا�صي، كما يتّم متابعة تنفيذ هذه 
والبرتوكولت  المعاهدات  لتنفيذ  للحكومات  المقّدم  والدعم  الإر�صاد  الأهداف من خلل 
الدعم  وتقديم  والف�صاد(37)،  والمخدرات  والجريمة  الإرهاب  بمكافحة  الخا�صة  المختلفة 
المالي والتقني لتلك الحكومات، ويقوم المكتب باإعداد تقرير �صنوي �صامل عن م�صكلت 
لة عن و�صع تجارة المخدرات غير الم�صروعة،  المخدرات العالمية، ويوفر معلومات مف�صّ
ويعتمد التقرير ال�صنوي على البيانات والتقديرات المجموعة والمقدمة من ِقبل الحكومات، 
تجارة  على  تطراأ  التي  والم�صتجدات  التوجهات  لتحديد  البيانات  هذه  المكتب  وي�صتخدم 

وا�صتهلك المخدرات عالميًا.

للمزيد راجع: جمموعة املعاهدات الدولية، الأمم املتحدة املجلد 976، الرقم 14152. واملجلد 1019 الرقم   (35)
14956، واملجلد 1582، الرقم 7627.

.ST/ CND للمزيد راجع الوثائق  (36)
(37) World Drug Report 2018. United Nations office on Drugs and Crime.
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العمل  تعزيز  وكذلك  المخدرات،  تعاطي  بمخاطر  التوعية  مجال  في  المكتب  يعمل  كما 
على ال�صعيد الدولي لمكافحة اإنتاج المخدرات غير الم�صروع، وقام بمبادرات عدة �صملت 
البدائل في مجال زراعة محا�صيل المخدرات غير الم�صروعة، كما يتولى ت�صغيل ع�صرين 
ب�صكل  يعملون  الذين  الميدانيون  موظفوه  ويقوم  بلدًا،  وخم�صين  مائة  في  ميدانيًا  مكتبًا 
مبا�صر مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية باإعداد وتنفيذ برامج مراقبة المخدرات 

ومنع الجريمة م�صممة خ�صي�صًا لملءمة احتياجات البلدان المحددة(38). 

القانون  واأ�صخا�س  العالمية  ال�صحة  منظمة  مع  وثيقة  علقات  المتحدة  الأمم  ولمنظمة 
منظمة  ميثاق  في  عليه  من�صو�س  العلقات  لهذه  القانوني  والأ�صا�س  الآخرين  الدولي 
الأمم المتحدة، فالف�صل التا�صع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة بعنوان التعاون الدولي 
القت�صادي والجتماعي، يت�صّمن المادة (56) التي تن�س على تعهد جميع الدول الأع�صاء 
الوكالت  بين  علقة  قيام  على  تن�س  التي   (57) المادة  وكذلك  الهيئة،  مع  بالتعاون 
�صة التي تن�صاأ بالتفاق بين الحكومات والتي ت�صطلع بمقت�صى مواثيقها الأ�صا�صية  المتخ�صّ
بم�صوؤوليات دولية وا�صعة في المبادئ القت�صادية والجتماعية والثقافية والتربوية وال�صحية 
والميادين المتعّلقة بها وبين الأمم المتحدة، ويت�صّمن كذلك المادة (69) من ميثاق منظمة 
ال�صحة العالمية التي تن�س على قيام علقة بين المنظمة والأمم المتحدة بو�صف المنظمة 
اإحدى الوكالت الم�صار اإليها في المادة (57) من الميثاق(39). وعلى هذا الأ�صا�س في العا�صر 

من يوليو 1948م تّم اإبرام اتفاق بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة ال�صحة العالمية(40). 

واأهم ما جاء في التفاقية اأعله:

�صة وفق  اعتراف منظمة الأمم المتحدة بمنظمة ال�صحة العالمية كوكالة متخ�صّ   -
د�صتورها )اأي ميثاقها(.

تبادل التمثيل بين الأمم المتحدة ومنظمة ال�صحة العالمية في المجالت ال�صحية،   -
التابع  التنفيذي  المجل�س  اأو  ال�صحة  جمعية  على  عر�صها  ال�صحة  منظمة  وعلى 
لمنظمة ال�صحة اأو اأي جهات اأخرى من اأجهزة منظمة ال�صحة العالمية ح�صب ما 

يكون منا�صبًا.

(38) https://www.unv.org/unov/ar/unodc.html, Accessed on 17/12/2021.
املادة (57) من ميثاق منظمة ال�صحة العاملية.  (39)

لمنظمة  الر�صمية  )ال�صجلت  1948م  يوليو   10 في  التفاق  هذا  الأولى  العالمية  ال�صحة  جمعية  اأقّرت   (40)
ال�صحة العالمية رقم 13، ال�صفحتان 81 و321(.
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اإلى منظمة الأمم المتحدة عّما اتخذته  تقدم منظمة ال�صحة عند الطلب تقريرًا   -
المنظمة اأو اأع�صاوؤها من تدابير لتنفيذ هذه التو�صيات، اأو ب�صاأن اأية نتائج اأخرى 

تترّتب على بحث هذه التو�صيات.

العالمية،  ال�صحة  ومنظمة  المتحدة  الأمم  بين منظمة  والوثائق  المعلومات  تبادل   -
فالمادة الخام�صة من الفقرة )2-اأ( تن�س على اأن توافق منظمة ال�صحة العالمية 
توافق  ب-  المنظمة،  اأن�صطة  عن  منتظمة  تقارير  المتحدة  للأمم  تر�صل  اأن  على 
المتحدة  الأمم  منظمة  تقدمه  طلب  اأي  تلبي  اأن  على  العالمية  ال�صحة  منظمة 
العام المدير  اأو معلومات خا�صة، ج- يوافي الأمين  اأو درا�صات  لتزويدها بتقارير 
العام لمنظمة ال�صحة العالمية بناء على طلبه باأية معلومات اأو وثائق اأو مواد اأخرى 

يتفق عليها بينهما بين حين واآخر(41).

مجل�س  مع  التعاون  على  العالمية  ال�صحة  منظمة  موافقة  اأي�صًا  التفاقية  ت�صمنت  كما 
ت�صّمنت  كذلك  الدوليين.  والأمن  ال�صلم  حفظ  على  ت�صاعد  معلومات  باأية  بتزويده  الأمن 
التفاقية علقات منظمة ال�صحة العالمية مع محكمة العدل الدولية فيما يخ�ّس تقديم اأي 
معلومات قد تطلبها محكمة العدل الدولية، والتعاون مع المحكمة في اإطار تقديم فتاوى في 
الم�صائل القانونية التي تتعّلق بالعلقات المتبادلة بين المنظمة والأمم المتحدة اأو وكالت 
�صة، وبّينت التفاقية كيفية تقديم طلبات الفتاوى لمحكمة العدل الدولية، فالجهة  متخ�صّ
التي تقّدم طلب الفتوى للمحكمة هي جمعية ال�صحة اأو المجل�س التنفيذي لمنظمة ال�صحة 
العالمية، وعند طلب منظمة ال�صحة العالمية فتوى من محكمة العدل الدولية عليها تبليغ 

المجل�س القت�صادي الجتماعي.

يتطّلب  العالمية  ال�صحة  لمنظمة  التابعة  الإقليمية  المكاتب  اإن�صاء  فاإّن  التفاقية  وح�صب 
الت�صاور مع منظمة الأمم الخا�صة بالموظفين والخدمات الإح�صائية، والخدمات الإدارية، 

والتقنية، وترتيبات الميزانية، والمالية. 

مّما �صبق يتبّين اأّن ن�صاأة منظمة الأمم المتحدة �صاعد ن�صبيّا في تقنين قواعد القانون الدولي 
عمومًا، وذلك من خلل عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة القانون الدولي، حيث 
والقانون  الدبلوما�صي،  الدولي  القانون  مثل  الدولي  القانون  فروع  بع�س  قواعد  تقنين  تّم 
الدولي للبحار، والقانون الدولي للف�صاء الخارجي، والقانون الدولي للمعاهدات الدولية. 
اأّما في مجال القانون الدولي ال�صحي، فقد حدث تطّور، وذلك باعتماد بع�س التفاقيات 

املادة )5-الفقرة 2-اأ( من التفاقية ما بني منظمة الأمم املتحدة ومنظمة ال�صحة العاملية ل�صنة 1948م.  (41)
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لتقنين  ملحة  حاجة  هنالك  لكن  المخدرات.  بمكافحة  الخا�صة  التفاقيات  مثل  الدولية 
الحياة  الإن�صان في  ل�صلته بحماية حّق  وذلك مهم جدًا  ال�صحي،  الدولي  القانون  قواعد 
وال�صحة، وكذلك �صرورة مكافحة الأوبئة والجوائح التي تهّدد حياة الإن�صان وخا�صة بعد 
ح�صد جائحة فيرو�س كرونا الم�صتجد )كوفيد - 19( لأرواح المليين من الب�صر، واأثرها 

على جميع نواحي الحياة.

المطلب الثاني
ن�ساأة منظمة ال�سحة العالمية ومدى تطّور تقنين 

قواعد القانون الدولي ال�سحي

�صبق اإن�صاء منظمة ال�صحة العالمية عدة موؤتمرات دولية منذ القرن التا�صع ع�صر، وو�صل 
اأربعة ع�صر موؤتمرًا، وكان  اإلى  1938م   – 1851م  بين  الفترة ما  الموؤتمرات في  عدد هذه 
ال�صفراء  والحمى  الكوليرا  مثل  المعدية  الأمرا�س  مكافحة  الموؤتمرات  هذه  من  الهدف 
والطاعون، لكن باّلرغم من عدم فعالية هذه الموؤتمرات فقد تّم تحقيق نجاح ن�صبي، حيث 
اإن�صاء  تّم  1907م  عام  وفي  1902م،  عام  الأمريكية  للبلدان  ال�صحي  المكتب  اإن�صاء  تّم 
المكتب الدولي لل�صحة بباري�س، وفي عام 1920م تّم اإن�صاء ُع�صبة الأمم كمنظمة دولية 
كان الهدف منها حفظ الأمن وال�صلم الدوليين، وتّم اإن�صاء منظمة �صحة تابعة للُع�صبة في 

عام 1923م.

لقد مّهد قيام هذه المنظمة الطريق لإن�صاء منظمة ال�صحة العالمية، وبرزت فكرة اإن�صاء 
منظمة ال�صحة العالمية اأثناء المفاو�صات التي جرت في الفترة 1940-1945م حول اإن�صاء 
بالت�صاور  ال�صين  جمهورية  مندوب  وقّدم  اأممية.  دولية  كمنظمة  المتحدة  الأمم  منظمة 
مع مندوبين نرويجيين وبرازيليين مقترحًا ب�صاأن اإن�صاء منظمة �صحية دولية تحت رعاية 
منظمة الأمم المتحدة. وتّم اإ�صدار اإعلن يدعو اإلى عقد موؤتمر دولي حول ال�صحة(42). وتّم 
اآنذاك وكان  اأع�صاء المنظمة  ِقبل جميع  العالمية من  التوقيع على ميثاق منظمة ال�صحة 
عددهم واحدًا وخم�صين دولة، وع�صر دول اأخرى في 22 يوليو 1946م، ودخل ميثاقهما حيز 

النفاذ في 7اأبريل 1948م، عندما �صادقت عليه الدولة الع�صو ال�صاد�س والع�صرون.

(42) The move to words a New Health organization: International Health Conference. (pdf). (Role of the 
World Health Organization. 1 (1-2), 6 -11 -1947, Archived from the original (PDF) on August 2021.
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�صة التابعة  وهكذا ظهرت منظمة ال�صحة العالمية (WHO)، وهي اإحدى الوكالت المتخ�صّ
�س في مجال ال�صحة، وتعتبر بمثابة �صلطة توجيهية  لمنظمة الأمم المتحدة والتي تتخ�صّ
في  القيادي  دورها  بجانب  ال�صحي،  بالمجال  يتعّلق  فيما  المتحدة  الأمم  منظومة  �صمن 

معالجة الم�صائل ال�صحية العالمية.

وقد ت�صّمن ميثاق منظمة ال�صحة العالمية مبادئ واأهداف ووظائف المنظمة.

الفرع الأول

مبادئ واأهداف منظمة ال�سحة العالمية

يقوم عمل منظمة ال�صحة العالمية على مجموعة من المبادئ والأهداف من اأهّمها:

مبداأ التمّتع باأعلى م�صتوى من ال�صحة يمكن بلوغه، وهذا المبداأ مرتبط بالحقوق   -
اأو العقيدة  اأو الدين،  اإن�صان دون تمييز ب�صبب العن�صر،  الأ�صا�صية للإن�صان، فلكل 
ال�صيا�صية، اأو الحالة القت�صادية، اأو الجتماعية، الحّق بالتمّتع باأعلى م�صتوى من 

ال�صحة.

على  يعتمد  وهذا  والأمن،  ال�صلم  لتحقيق  اأ�صا�صي  اأمر  ال�صعوب  جميع  �صحة  مبداأ   -
التعاون الأكمل بين الأفراد والدول.

ما تحّققه اأية دولة في مجال تح�صين ال�صحة وحمايتها اأمر له اأهمية للجميع.  -

الأمرا�س،  ومكافحة  ال�صحة  تح�صين  في  المختلفة  البلدان  في  التنمية  تفاوت   -
ول�صيما الأمرا�س ال�صارية خطر على الجميع.

الن�صاأة ال�صحية للطفل اأمر بالغ الأهمية والقدرة على العي�س بان�صجام في بيئة كلية   -
متغيرة اأمر جوهري لهذه الن�صاأة.

اإتاحة فوائد العلوم الطبية والنف�صية وما يت�صل بها من معارف لجميع ال�صعوب اأمر   -
جوهري لبلوغ اأعلى الم�صتويات ال�صحية.

في  ق�صوى  اأهمية  لهما  الجمهور  من  الإيجابي  والتعاون  الم�صتنير  العام  الراأي   -
تح�صين �صحة الب�صر.

اإّل باتخاذ  الحكومات م�صوؤولة عن �صحة �صعوبها ول يمكن الوفاء بهذه الم�صوؤولية   -
تدابير �صحية واجتماعية كافية.
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الأ�صا�س  الهدف  على  العالمية  ال�صحة  منظمة  ميثاق  ن�ّس  المهمة،  المبادئ  هذه  بجانب 
ممكن(43).  �صحي  م�صتوى  اأرفع  ال�صعوب  جميع  بلوغ  وهو  المنظمة  اأجله  من  اأن�صئت  الذي 
عام  ن�صاأتها  منذ  كبيرة  باإنجازات  العالمية  ال�صحة  منظمة  قامت  الهدف،  ولتحقيق هذا 
1948م، و�صيتم تناول هذه الإنجازات ب�صورة مخت�صرة لحقًا لكن �صاأ�صير لأهداف برنامج 
العمل الثالث ع�صر 2019-2023م، والذي ت�صّمن عددًا من الأهداف التي تنبثق من الهدف 
والغايات  الأهداف  واأهم  ممكن،  �صحي  م�صتوى  اأرفع  ال�صعوب  جميع  بلوغ  وهو  الأ�صا�صي، 

ال�صحية التي ت�صّمنتها خطة التنمية الم�صتدامة للعام 2030م:
�صمان تمتع الجميع باأنماط عي�س �صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.  -

المالية،  المخاطر  من  الحماية  ذلك  في  بما  ال�صاملة،  ال�صحية  التغطية  تحقيق   -
واإمكانية الح�صول على خدمات الرعاية ال�صحية الجيدة، واإمكانية ح�صول الجميع 

على الأدوية واللقاحات ذات الفعالية ومي�صورة التكلفة.
المواليد  لفئة  خا�صة  الأمرا�س  ت�صببها  التي  للوفيات  العالمية  الن�صب  خف�س   -

والأطفال.
و�صع نهاية للأوبئة ومكافحتها.  -

�صمان ح�صول الجميع على خدمة رعاية ال�صحة الإنجابية.  -
تعزيز الوقاية من اإ�صاءة ا�صتعمال المواد الطبية وال�صيدلنية وطرق العلج.  -

تعزيز تنفيذ التفاقية الإطارية لمنظمة ال�صحة العالمية.  -
البحث  ودعم  للجميع،  الأ�صا�صية  واللقاحات  الأدوية  على  الح�صول  اإمكانية  توفير   -

والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية.
زيادة التمويل في قطاع ال�صحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع في البلدان   -

النامية.
المخاطر  واإدارة  المخاطر  من  والحّد  المبكر  الإنذار  مجال  في  القدرات  تعزيز   -

ال�صحية(44). 
ت�صعى  العالمية  ال�صحة  منظمة  اأّن  ن�صتنتج  اأعله،  والأهداف  المبادئ  درا�صة  خلل  من 
العمل  برنامج  في  وا�صح  وهذا  ممكن،  �صحي  م�صتوى  اأرفع  ال�صعوب  جميع  لبلوغ  بالفعل 

الثالث ع�صر للمنظمة 2019-2023م،

ميثاق منظمة ال�صحة العاملية، املادة (2).   (43)
ال�صحة في خطة التنمية الم�صتدامة 2030م، تقرير اأمانة منظمة ال�صحة العالمية، دي�صمبر 2015م.   (44)
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الفرع الثاني

وظائف منظمة ال�سحة العالمية

ال�صحة  منظمة  وظائف   (2) المادة  في  العالمية  ال�صحة  منظمة  ميثاق  ت�صّمن  كذلك 
العالمية، ويمكن تق�صيمها اإلى ثلث فئات رئي�صة وهي:

الوظائف المعيارية: وتتمّثل في الوقوف على �صياغة التفاقية الدولية، وكذلك   .1
واأ�صباب  الأمرا�س  وت�صمية  ت�صنيف  على  تعمل  كما  والتو�صيات،  التدابير  تقديم 

الوفاة، وتحديد موؤ�صرات وعنا�صر تحقيق الرعاية ال�صحية ومعايير الأدوية.

تحقيقها  ترعى  مبادرات  فيها  تقدم  والتوجيهية:  التن�سيقية  الوظائف   .2
اإعلن  بعد  للجميع«  »ال�صحة  مبادرة  ذلك،  ومثال  فيها،  الجماعي  العمل  وتدعم 
�صيا�صات  �صياغة  في  الدول  م�صاعدة  خللها  من  وتهدف  1978م،  ل�صنة  اآتا  األما 

وا�صتراتيجيات تحقق الأهداف المن�صودة.

للأمرا�س  اأدوية  لإيجاد  البحثية  الجهود  رعاية  في  وتتلّخ�س  بحثية:  وظائف   .3
ال�صارية وغيرها من عمليات المعونة في حالت الطوارئ.

الخا�صة  البحثية  الم�صاريع  ت�صجيع  في  العالمية  ال�صحة  منظمة  اأدوار  تلخي�س  ويمكن 
العالمية،  ال�صحة  مجال  في  تنظيمية  اتفاقيات  عقد  واقتراح  الطب،  وبمجال  بال�صحة 
والرقابة على تف�صي الأمرا�س والعمل على مكافحتها ومنع انت�صارها، ون�صر الوعي بمخاطر 
بع�س الممار�صات مثل تلوث البيئة، وحماية الأمومة والطفولة ورعاية تبادل الخبرات بين 
الأنظمة  تطوير  بهدف  العمل  ور�صات  وقيادة  الأمرا�س،  ومكافحة  تجارب  ب�صاأن  الدول 

ال�صحية(45). 

الفرع الثالث

مجالت عمل منظمة ال�سحة العالمية

�صة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تعمل في مجال  منظمة ال�صحة العالمية كمنظمة متخ�صّ
ال�صحة ح�صب ميثاقها وتتمّثل مجالت عملها في:

والتنمية  والتجاري  النقدي  التعاون  الدولية في مجالت  القت�صادية  المنظمات  ال�صريتي،  اأحمد  محمد   (45)
والتمويل والزراعة والأغذية، الدار الجامعية، الإ�صكندرية، 2014، �س 235 - 236.
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على  وتعين  ال�صحية،  البرامج  لتحقيق  مهمة  عنا�صر  وهي  ال�سحية:  النظم   .1
عن  المعلومات  وتجمع  والعالمية،  الإقليمية  ال�صحية  والتجاهات  الأو�صاع  ر�صد 
القرار  لعمليات �صنع  يعد �صروريًا  الذي  الأمر  ال�صحية،  والنظم  الأمرا�س  جميع 

وتخ�صي�س الموارد والر�صد والتقييم، وكل ما ي�صغل ال�صحة العامة.

الدماغية،  وال�صكتة  القلب،  اأمرا�س  ت�صمل  والتي  ال�سارية:  غير  الأمرا�ص   .2
جانب  اإلى  النف�صية،  والأزمات  المزمنة،  الرئة  واأمرا�س  وال�صكري،  وال�صرطان 
العنف والإ�صابات، والتي تت�صبب معًا فيما يزيد على 70% من اإجمالي الوفيات في 
�صتى اأنحاء العالم، وتتعّدى عواقب هذه الأمرا�س قطاع ال�صحة، ما يجعلها تحتاج 

حلوًل خا�صة.

تعزيز  الآخرين على  وال�صركاء  البلدان  مع  المنظمة  تعمل  ال�سارية:  الأمرا�ص   .3
والملريا  وال�صل  الب�صري،  المناعي  العوز  فيرو�س  من  الوقاية  واإتاحة  وا�صتدامة 
واأمرا�س المناطق المدارية المهملة، وعلجها والرعاية المقدمة ب�صاأنها والحّد من 
الإ�صابة بالأمرا�س التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وقد تحّقق تقدم ملحوظ في 
مكافحة الإيدز والعدوى الفيرو�صية والملريا وغيرهما من الأمرا�س، ولكن ل يزال 

هناك الكثير من العمل في هذا ال�صدد.

تعزيز ال�سحة طيلة العمر: ويرتبط تعزيز ال�صحة الجيدة طيلة العمر بجوهر   .4
الأعمال التي تقوم بها المنظمة، وفي هذا ال�صاأن هناك حاجة اإلى مواجهة المخاطر 
البيئية والمحّددات الجتماعية لل�صحة، ويركز على اإتمام جدول اأعمال للأهداف 

الإنمائية للألفية والحّد من التفاوتات بين البلدان وداخلها.

التاأهب والتر�سد وال�ستجابة: وذلك في حالت الطوارئ، اإذ تعمل المنظمة   .5
على القيادة والتن�صيق لجهود �صمان ال�صتجابة لدعم الدول واإجراء تقييم �صامل 
الإر�صادات  وتوفير  والخطط،  ال�صتراتيجيات  وو�صع  الأولويات  وترتيب  للمخاطر، 
كما  ال�صحي،  الو�صع  ر�صد  عن  ف�صًل  الحا�صمة،  المالية  والموارد  والإمدادات 
مخاطر  باإدارة  المتعلقة  الوطنية  الأ�صا�صية  قدراتها  تعزيز  على  المنظمة  ت�صاعد 
الطوارئ التي ت�صّكل تهديدًا على اأمن ال�صحة العالمي، والعمل �صريعًا على ا�صتعادة 

الو�صع الطبيعي بعدها.

الخدمات الموؤ�س�سية: توفير الخدمات الموؤ�ص�صية والوظائف والأدوات والموارد،   .6
وذلك يجعل تحقيق تطلعات المنظمة ممكنًا، بحيث ينطوي عملها في ترتيب لقاءات 
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القمة ب�صاأن ال�صحة والتي يتّم فيها و�صع ال�صيا�صات، وكذلك يبرز دور الخدمات 
المعاهدات  اإبرام  اأثناء  الم�صورة  تقّدم  اإذ  القانوني،  الخت�صا�س  ذات  الموؤ�ص�صية 
الدولية، كما يتيح موظفو الت�صالت في مكاتبهم ن�صر المعلومات ال�صحية لتغطية 
في  ال�صحي  الو�صع  ب�صاأن  الم�صتجدات  تقديم  وكذلك  العالم،  دول  في  الأحداث 
اأعمال المنظمة في  بوؤر المر�س، وبهذا يبرز دور الخدمات الموؤ�ص�صية في تن�صيق 

مكاتبها في الدول والأقاليم.
تهدف  ذلك،  تحقيق  ول�صمان  ال�صحية  النظم  لتعزيز  العالمية  ال�صحة  منظمة  وت�صعى 
تحقيق  تدعم  وطنية  �صحية  وخطط  وا�صتراتيجيات  �صيا�صات  الدول  لدى  يكون  اأن  اإلى 
التمويل  و�صوؤون  وال�صيا�صات  الب�صرية  الموارد  ت�صع  باأن  ال�صاملة، وذلك  ال�صحية  التغطية 
ال�صحية  النظم  تقدم  واأن  المتكاملة،  ال�صحية  الخدمات  اإتاحة  لزيادة  التنفيذ  مو�صع 
خدمات متكاملة محورها للفرد، واأن تتاح لجميع النا�س اأدوية ماأمونة وناجعة وغيرها من 
التكنولوجيات ال�صحية العالية الجودة، واأن يكون البتكار محرك اكت�صاف وتوافر المنتجات 
توؤدي وظيفتها كما  كافة نظمًا  الدول  لدى  يكون  واأن  الجديدة،  ال�صحية  وال�صتراتيجيات 
ينبغي ب�صاأن �صجلت الأحوال المدنية والإح�صاءات الحيوية لتتبع حالت الولدة والوفاة 

والوقوف على اأ�صباب الوفيات(46).

الفرع الرابع

منظمة ال�سحة العالمية واإ�سدارها للوائح

ال�سحية الدولية والتفاقيات الدولية

اللوائح ال�صحية الدولية هي �صك قانوني دولي اأُعد من اأجل الم�صاعدة على حماية جميع 
الدول مـن انت�صار المر�س على ال�صعيد الدولي، بما في ذلك المخاطر والطوارئ ال�صحية 
العمومية(47). والغر�س من هذه اللوائح ح�صب ما ن�صت عليه المادة (2) من اللوائح ال�صحية 
والحماية  الدولي  ال�صعيد  على  المر�س  انت�صار  دون  »الحيلولة  هو:  1951م  ل�صنة  الدولية 
منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ تدابير في مجال ال�صحة العمومية على نحو يتنا�صب مع 
غير  التدخل  تجنب  مع  عليها  ويقت�صر  العمومية  بال�صحة  المحدقة  المحتملـة  المخـاطر 

الـ�صروري فـي حركة المرور الدولي والتجارة الدولية«. 

 http://cutt.us./7vf :النظم ال�صحية، موقع منظمة ال�صحة العالمية. الرابط  (46)
اللوائح ال�صحية الدولية (2005)، وحدة اإ�صدار اللوائح ال�صحية الدولية، منظمة ال�صحة العالمية، 2009،   (47)

�س 1. 
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للوثائق ال�صحية المهمة  1951م الأ�صا�س القانوني  اللوائح ال�صحية الدولية ل�صنة  وُت�صّكل 
التي تطّبق على حركة ال�صفر والتنقل والحماية على ال�صعيد الدولي لم�صتخدمي المطارات 
عن  للك�صف  قدراتها  تعزيز  على  الدول  اتفقت  وقد  الدولية.  البرية  والمعابر  والموانئ 
على  الدولية  ال�صحية  اللوائح  وتن�س  عنها،  والتبليغ  وتقييمها  العامة  ال�صحة  مهّددات 
التدابير المحّددة التي ينبغي اتخاذها في الموانئ والمطارات والمعابر البرية الدولية من 

اأجل الحّد من انت�صار المخاطر ال�صحية في الدول المجاورة.

ويتطّلب تنفيذ اللوائح ال�صحية الدولية تطوير قدرات ال�صحة العمومية الوطنية المحّددة 
اللوائح  لتنفيذ  الوطنية  الخطط  وو�صع  الأولوية؛  ذات  العمل  مجالت  وتحديد  وتعزيزها 
قدراتها.  ب�صاأن  �صنويًا  العالمية  ال�صحة  جمعية  بتبليغ  ملزمة  والدول  الدولية،  ال�صحية 
م�صاعدة  ب�صاأن  لها  التابعة  ال�صتة  الإقليمية  المكاتب  مع  العالمية  ال�صحة  وتتعاون منظمة 
البلدان على ا�صتعرا�س ور�صد التقدم واإعداد التقارير ال�صنوية وو�صع خطط العمل الوطنية 

الخا�صة باللوائح ال�صحية الدولية. 

بجانب اللوائح ال�صحية الدولية، رعت المنظمة اتفاقية منظمة ال�صحة العالمية الإطارية 
عن  الناتجة  الأمرا�س  مكافحة  من  الحّد  التفاقية  هذه  من  الهدف  التبغ(48)،  لمكافحة 
التبغ، ومعالجة العوامل المعّقدة ذات الآثار العابرة للحدود مثل تحرير التجارة وال�صتثمار 
الأجنبي المبا�صر، والإعلن عن التبغ والترويج له، والتجار غير الم�صروع بمنتجات التبغ.

في  لحّقها  الأولية  لإعطاء  عزمها  اإلى  الدول  تنّوه  التفاقية:  ديباجة  في  وجاء   -
حماية ال�صحة العامة وقلق المجتمع الدولي ب�صاأن العواقب ال�صحية والجتماعية 
والتعر�س  التبغ  العالم ل�صتهلك  اأنحاء  المدمرة في جميع  والبيئية  والقت�صادية 
التبغ  عن  الناتج  بال�صرر  المتعلقة  العلمية  بالأدلة  الدول  ت�صير  ثم  التبغ،  لدخان 

والتهديد الذي ي�صّكله الإعلن والترويج والتجار غير الم�صروع.

من  وغيرها  التفاقية  بين  العلقة  تحديد  تّم  التفاقية  من   )2  ،1( المواد  في   -
تدابير  تنفيذ  على  الأطراف  ت�صجيع  اإلى   (2) المادة  واأ�صارت  الدولية،  التفاقات 
تتجاوز تلك التدابير المطلوبة بموجب التفاقية، اأي يمكن للأطراف فر�س �صروط 

اأكثر �صرامة لمكافحة التبغ والحّد من اأ�صراره.

اتفاقية منظمة ال�صحة العالمية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ هي معاهدة رعتها جمعية ال�صحة العالمية   (48)
27 فبراير  النفاذ في  المعاهدة حيز  2003 ودخلت هذه  21 مايو  والخم�صين في  ال�صاد�س  في اجتماعها 

.2005
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التوجيهية  والمبادئ  الهدف من التفاقية  الثاني من التفاقية يحتوي على  الجزء   -
واللتزامات العامة للأطراف. فتن�س المادة (2) من التفاقية على: »حماية الأجيال 
والقت�صادية  والبيئية  والجتماعية  ال�صحية  العواقب  من  والم�صتقبلية  الحالية 
�صلطت  التفاقية  من   (4) والمادة  لدخانه«،  والتعر�س  التبغ  ل�صتهلك  المدمرة 
والتعاون  التبغ  مكافحة  مجال  في  العام  الوعي  م�صتوى  رفع  �صرورة  على  ال�صوء 
الدولي في هذا المجال. والمادة (5) اأ�صارت ل�صرورة قيام اأطراف التفاقية باإن�صاء 
ا�صتراتيجيات  وتنفيذ  و�صع  ذلك  في  بما  التبغ  لمكافحة  الأ�صا�صية  التحتية  البنية 
وخطط في مجال الت�صريعات الوطنية لمكافحة التبغ وتقليل ومنع اإدمان النيكوتين 
والتعر�س لدخان التبغ، والفقرة (3) من المادة (5) تق�صي باأّنه على الأطراف حماية 
�صيا�صاتها المتعّلقة بمكافحة التبغ وال�صحة العامة من الم�صالح التجارية وغيرها 

من الم�صالح المكت�صبة لدوائر �صناعة التبغ.
وت�صّمن الجزء الثالث من التفاقية التدابير المتعّلقة بالحّد من التبغ وتنفيذ هذه   -
التدابير في اتخاذ تدابير �صعرية و�صريبية باعتبارها و�صيلة فّعالة للحّد من الطلب 

على التبغ، وت�صمل زيادات �صريبية توؤدي لرفع اأ�صعار منتجات التبغ.
والمادة (7) من التفاقية تت�صّمن تدابير غير �صعرية تهدف كذلك للحّد من الطلب   -

على التبغ من خلل �صن ت�صريعات وو�صع �صيا�صات فّعالة.
لدخان  التعّر�س  من  الحماية  لتوفير  فّعالة  تدابير  تت�صّمن   )10  ،9  ،8( والمواد   -
التبغ في اأماكن العمل الداخلية وو�صائل النقل العامة، وعلى الدول تنظيم محتويات 
وانبعاث التبغ وو�صائل اختبارها، والمادة (11) ت�صير لو�صع تحذيرات �صحية ت�صف 
(12) تن�س على رفع الم�صتوى العام بق�صايا  الآثار ال�صارة لتعاطي التبغ، والمادة 
تحظر   (13) والمادة  الإعلمية،  الو�صائل  عبر  التثقيف  خلل  من  التبغ  مكافحة 

الإعلنات والترويج للتبغ.
التبغ والق�صاء  المتعّلقة بالحّد من توريد  التدابير  الرابع من التفاقية عن  الجزء   -
التبغ  تغليف  علمات  بو�صع  وذلك  التبغ،  بمنتجات  الم�صروع  غير  التجار  على 
للتمكين من تتبع وتعقب ور�صد التجارة عبر الحدود. والمادة (16) ت�صير ل�صرورة 

�صن القوانين لحظر مبيعات التبغ لمن تقل اأعمارهم عن (18) �صنة.
الجزء الخام�س من التفاقية عن حماية البيئة والمخاوف الج�صيمة التي تفر�صها   -
مخالفة  عن  المترتبة  القانونية  الم�صوؤولية  عن  ال�صاد�س  والجزء  التبغ،  زراعة 

الت�صريعات الخا�صة بمكافحة التبغ.
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والف�صل ال�صابع عن التعاون الدولي العلمي والتقني ونقل المعلومات بين الأطراف،   -
والجزء الثامن عن الترتيبات الموؤ�ص�صية والموارد المالية، والجزء التا�صع عن ت�صوية 
المنازعات وتطوير التفاقية، والم�صائل المتعّلقة بتعديل التفاقية والن�صحاب منها، 
ودخولها  التفاقية  اإلى  الن�صمام  واإجراءات  اإ�صافية،  برتوكولت  اعتماد  ومو�صوع 

حيز النفاذ. 

التبغ  ب�صاأن مكافحة  الإطارية  العالمية  ال�صحة  اتفاقية منظمة  اأطراف  تفاو�صت  وبالفعل 
حول اإ �صدار بروتوكول الق�صاء على التجار غير الم�صروع بمنتجات التبغ على مدى �صنوات 
اإلى  تهدف  دولية  معاهدة  وهو   ،2018 اأيلول/�صبتمبر   25 في  النفاذ  حّيز  ودخل  عديدة، 
من  حزمة  خلل  من  التبغ  بمنتجات  الم�صروع  غير  التجار  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء 

التدابير تتخذها البلدان بالتعاون مع بع�صها البع�س.

يتكّون البروتوكول من ع�صرة اأجزاء مختلفة تت�صّمن الف�صول عن �صبط �صل�صلة الإمداد، 
المهمة  المظاهر  ت�صمل  جوهرية.  الأكثر  الف�صول  وهي  الدولي،  والتعاون  القانون  واإنفاذ 
تاأ�صي�س نظام تعّقب وتتبُّع لمنتجات التبغ )البند 8( وتاأ�صي�س البروتوكول كاأ�صا�س للتعاون 
الق�صائي مثل الم�صاعدة القانونية المتبادلة بين الأطراف )البند 29(. اإ�صافة اإلى ذلك، 
باإمكانية  الق�صائية  وال�صلطة  والجمارك  القانون  اإنفاذ  في  الم�صوؤولين  البروتوكول  يزّود 

تبادل المعلومات عن المخالفات التي تتعّلق بالتجار غير الم�صروع بمنتجات التبغ(49).

ال�صحة  منظمة  اتفاقية  وبالتحديد  ال�صحي  الدولي  للقانون  الفعلي  التطبيق  مجال  وفي 
العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وفي �صابقة هي الأولى من نوعها، ربحت دولة اأوروجواي 
ق�صية �صد �صركة التبغ العالمية )فيليب موري�س((50). وكانت اأوروجواي قد و�صعت مجموعة 
من اللوائح والقوانين لمكافحة التدخين وحماية مواطنيها من اآثاره، منها �صرورة تغطية 
80% من �صطح علب ال�صجائر بتحذيرات �صحية، اإّل اأّن �صركة »فيليب موري�س« ال�صوي�صرية 

(49) https://www.who.int/fctc/protocol/ar/ accessed on 21/08/2021.
فيليب موري�س العلمة التجارية Sarl )�صوي�صرا(، منتجات فيليب موري�س S.A )�صوي�صرا( واأبال هيرمانو�س   (50)
ARB /10/7(، الأمر الجرائي  ICSID رقم  اأوروغواي ال�صرقية )ق�صية  S.A )اأوروغواي( �صد جمهورية 
رقم 17 )3 فبراير، 2015( في الفقرات. 25 و 2 .28. فيليب موري�س العلمة التجارية Sarl )�صوي�صرا(، 
اأوروغواي  جمهورية  �صد  )اأوروغواي(   S.A هيرمانو�س  واأبال  )�صوي�صرا(   SA موري�س  فيليب  منتجات 
 SA اأبال هيرمانو�س   .)2016 يوليو  البت في مو�صوعها )8   ،)ARB /10/7 ICSID رقم  ال�صرقية )ق�صية 
)اأوروغواي( �صد جمهورية اأوروغواي ال�صرقية )ICSID الق�صية رقم ARB / 10/7(، الأمر الجرائي رقم 

17، 3 فبراير 2015.
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docI
d=DC5532_En&caseId=C1000/.



الحاجة لتقنين قواعد القانون الدولي الصحي

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية270
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

رف�صت المتثال لتلك اللوائح، ورفعت ق�صية دولية �صدها وطالبتها بتعوي�س �صخم نتيجة 
ما و�صفته بـ »انتهاك حقوق التجارة واتفاقات ال�صتثمار بين اأوروجواي و�صوي�صرا«.

واأثناء نظر الق�صية التي رفعتها ال�صركة �صد اأوروجواي عام 2010، فر�صت الدولة حظًرا 
اأو رعايته، كما حاربت التجار غير الم�صروع  اأو الترويج له  كامًل على الإعلن عن التبغ 
بمنتجات التبغ للحّد من انت�صاره، وفر�صت عقوبات مالية باهظة على الُمخالفين، ما حّد 

من مبيعات التبغ بن�صبة جاوزت 23% بين اأو�صاط ال�صباب.

باأحقية  الدولي  للبنك  التابع  ال�صتثمار  منازعات  لت�صوية  الدولي  المركز  حكم  وجاء 
اأوروجواي ب�صّن القوانين اللزمة لحماية مواطنيها من ا�صتهلك التبغ والتعّر�س للتدخين 
ال�صلبي. واأثنت منظمة ال�صحة العالمية على قرار المركز الدولي لت�صوية النزاعات، وهناأت 
دولة »اأوروجواى« على موقفها، واأكدت المنظمة في ر�صالة اأر�صلتها لرئي�س الدولة اأّن الحكم 
جاء باإقرار الحّق ال�صيادي للدول في حماية اأرواح و�صحة �صكانها حتى واإن كان على ح�صاب 

الم�صالح التجارية.

و�صرورة  واأهميته  ال�صحي  الدولي  القانون  تطّور  على  تدل  اأعله  الق�صائية  ال�صابقة  اإن ّ
تقنينه وتطبيقه. 

 وجاء في برنامج العمل للعام الثالث ع�صر للمنظمة 2019 -2023 : »واإّن الأوبئة والكوارث 
التي اأ�صرت بالعالم كالإنفلونزا الإ�صبانية التي قتلت من خم�صين اإلى مئة مليون �صخ�س، 
وقد يتكّرر حدوث مثل هذه الجائحة وتجارب الدول اليبول وزيكا، ومتلزمة ال�صرق الأو�صط 
اإلى منظمة  اأوبئة، فالعالم يحتاج  اإلى  اأن تتحّول  التنف�صية، و�صلل الأطفال واكت�صافها قبل 
مكلفة بتن�صيق ال�صتجابة لل�صحة في وقت الكوارث، وت�صغيل النظم ال�صحية واإعادة بنائها 
ودعم البلدان ل�صمان قدرة النظم ال�صحية على ال�صمود، فهنالك ما يقدر بنحو اأربعمائة 

مليون �صخ�س ل يتاح لهم الح�صول على اأب�صط الخدمات ال�صحية الأ�صا�صية(51).

ال�صحي عمومًا،  المجال  في  العالم  تواجه  التي  والتحديات  المخاطر  اإلى  التقرير  واأ�صار 
بلوغه،  يمكن  ال�صحة  من  م�صتوى  باأعلى  التمتع  وهو  هدفها  تحقيق  في  المنظمة  ودور 
والحماية والجتماعية وم�صوؤولية الحكومات عن �صحة �صعوبها وذلك باتخاذ تدابير �صحية 
ال�صرورة  ال�صلة عند  �صة ذات  المتخ�صّ الوكالت  التعاون مع  واجتماعية كافية، وت�صجيع 

لتح�صين التغذية والإ�صكان والأحوال القت�صادية واأحوال العمل.

تقرير منظمة ال�صحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، من�صور على الرابط التالي:  (51)
http://www.who.int/medicalenter/news/releeawa/2015/unc-report/en.
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وتّم تحديد روؤية منظمة ال�صحة العالمية ومهمتها وا�صتراتيجيتها، وروؤية المنظمة م�صتمدة 
من المادة (1) من ميثاقها التي تن�س على عالم تبلغ فيه جميع ال�صعوب اأرفع م�صتوى �صحي 
العالم، وتح�صين ال�صحة وخدمة  ممكن، وتتمّثل مهمة المنظمة في الحفاظ على �صلمة 
وال�صتجابة  واكت�صافها  الأوبئة  الوقاية من  المنظمة في:  ا�صتراتيجية  وتتلخ�س  ال�صعفاء، 
لها، وتوفير الخدمات ال�صحية في حالت الطوارئ، وتعزيز النظم ال�صحية، ويتم التركيز 
على الدول اله�صة والتي تمزقها النزاعات، وم�صاعدة البلدان على تحقيق التغطية ال�صحية 
ال�صاملة، وال�صطلع بالقيادة في العمل على تحقيق اأهداف التنمية الم�صتدامة المتعلقة 
والأمرا�س  والبيئة،  المناخ  وتغير  المراهق،  والطفل  المراأة  �صحة  ذلك  في  بما  بال�صحة 

ال�صارية وغير ال�صارية، وتوفير من�صة عالمية ل�صنع القرار الجماعي ب�صاأن ال�صحة. 

مّما �صبق، ُيلحظ اأّن لمنظمة ال�صحة العالمية دورًا كبيرًا في تطوير قواعد القانون الدولي 
ال�صحي، ولكن هنالك اإ�صكالية في تقنين هذه القواعد، ول بد من بذل الجهود الر�صمية 

وغير الر�صمية لتقنين قواعد القانون الدولي ال�صحي.
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الخاتمة:
في هذا البحث حاول الباحث الإجابة عن ت�صاوؤلت البحث وم�صكلته، وقد تّم التو�صل لعدد 

من النتائج والتو�صيات، نعر�صها على النحو الآتي:

اأوًل: النتائج

القانونية  المدّونات  درا�صة  وا�صح من خلل  وهذا  تقنينها،  القوانين  تدوين  �صبق   .1
في الع�صور القديمة، وقد كان وا�صحًا اأّن للح�صارات القديمة دورًا كبيرًا في هذا 
من  وغيرها  والرومانية  والإغريقية  والفرعونية  البابلية  الح�صارة  مثل  التدوين 

الح�صارات.

للإ�صلم وعلماء واأطباء الم�صلمين اإ�صهام وا�صح في تطوير وتدوين قواعد القانون   .2
الدولي ال�صحي خا�صة في مجالت مكافحة الأوبئة والحّد من انت�صارها با�صتخدام 
التدابير الحترازية مثل العزل والحجر ال�صحيين، وعمليًا ّطبقت الدول الأوروبية 
انت�صار  الو�صطى والع�صر الحديث عند  اإيطاليا في الع�صور  التدابير، خا�صة  هذه 
وباء الطاعون، بل واإلى يومنا هذا تطّبق الدول هذه التدابير والقواعد ال�صحية على 

الم�صتويات الداخلية والدولية للحّد من الأوبئة والجوائح.

وم�صادر  تعريف  له  العام  الدولي  القانون  فروع  من  فرع  ال�صحي  الدولي  القانون   .3
وقواعد وعلقات ينظمها واآليات لتطبيقه، وهنالك حاجة ملحة لتقنينه لأهميته، 
من  باجتهاد  اأو  العلمية،  والموؤ�ص�صات  الجمعيات  عبر  اأو  الر�صمية  بالطريقة  �صواء 

اأ�صاتذة و�صّراح وفقهاء القانون الدولي.

البداية الفعلية لتطّور قواعد القانون الدولي ال�صحي في عام 1851م، حيث انعقد   .4
في باري�س اأول موؤتمر دولي خا�س بال�صحة، وكان الهدف من الموؤتمر توحيد قواعد 
منها  والهدف  مادة،   (127) من  دولية  اتفاقية  على  التوقيع  وتّم  ال�صحي،  الحجر 
وتعتبر  ال�صفراء،  والحمى  والطاعون  الخطيرة كالكوليرا،  الأمرا�س  كان مكافحة 
التفاقية الأولى في مجال القانون الدولي ال�صحي في الع�صر الحديث، وفي الفترة 
ما بين 1851م-1938م انعقد اأكثر من اأربعة ع�صر منتدى دوليًا في مجال ال�صحة.

العام  الدولي  القانون  قواعد  وتقنين  تدوين  بعمليات  القيام  الأمم  ُع�صبة  حاولت   .5
مجال  في  تطور  حدث  ذلك  من  وبالّرغم  المجال.  هذا  في  ف�صلت  لكّنها  عمومًا، 
اإن�صاء  تّم  1923م  عام  ففي  ال�صحي.  الدولي  القانون  وقواعد  العالمية  ال�صحة 
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منظمة �صحة عالمية تابعة لُع�صبة الأمم، وارتبط ظهورها بالحرب العالمية الأولى 
التي نتج عنها ا�صتخدام وانت�صار اأوبئة التيفويد والجدري والكوليرا، وكان الغر�س 
من اإن�صاء هذه المنظمة اتخاذ تدابير على الم�صتوى العالمي للوقاية من الأمرا�س 

ومكافحتها.

العامة في مجال  منح ميثاق منظمة الأمم المتحدة �صلطات و�صلحيات للجمعية   .6
تقنين وتدوين قواعد القانون الدولي وتطويره، حيث تن�س المادة )13/اأ( على اأن: 
»تن�صئ الجمعية العامة درا�صات وت�صير بتو�صيات بق�صد: اإنماء التعاون الدولي في 

الميدان ال�صيا�صي وت�صجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه«. 

لها  فكانت  العام،  الدولي  القانون  قواعد  تقنين  في  الدولي  القانون  لجنة  اأ�صهمت   .7
العديد من الإنجازات على غرار التفاقيات الأربعة لعام 1958م حول قانون البحار 
المتحدة،  الأمم  اإطار  في  للبحار  الدولي  القانون  لقواعد  تقنين  اأول  تعتبر  والتي 
والمعاهدات  والقن�صلية  الدبلوما�صية  بالعلقات  المتعلقة  التفاقيات  اإلى  اإ�صافة 

الدولية.

جميع  في  الدولي  للتعاون  العامة  الأ�ص�س  المتحدة  الأمم  منظمة  ميثاق  و�صع   .8
المجالت ومن �صمنها المجال ال�صحي، حيث ن�صت المادة )13- البند ب( على: 
التعاون الدولي في الميادين القت�صادية والجتماعية والثقافية والتعليمية  »اإنماء 
الدولية  للم�صاكل  الحلول  »تي�صير  على:   (55) المادة  ن�صت  كذلك  وال�صحية«. 

القت�صادية والجتماعية وال�صحية وما يت�صل بها«.

في  الدولي  القانون  ولجنة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اإ�صهامات  من  بالّرغم   .9
لم  ال�صحي  الدولي  القانون  اأّن  العام، ُيلحظ  الدولي  القانون  تقنين قواعد  مجال 
يحَظ بالهتمام المنا�صب رغم اأهميته، وهنالك حاجة ملحة لتقنينه خا�صة بعد موت 

المليين من الب�صر ب�صبب الإ�صابات بفيرو�س كورونا الم�صتجد )كوفيد - 19(. 

اإّن تاأ�صي�س منظمة ال�صحة العالمية (WHO)، وهي اإحدى الوكالت المتخ�ص�صة   .10
�س في مجال ال�صحة، �صاعد كثيرًا  التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتي تتخ�صّ
في تطوير قواعد القانون الدولي ال�صحي، ويمكن تلخي�س اأدوار منظمة ال�صحة 
العالمية في  اقتراح عقد اتفاقيات تنظيمية في مجال ال�صحة العالمية، والرقابة 
على تف�صي الأمرا�س والعمل على مكافحتها ومنع انت�صارها، ون�صر الوعي بمخاطر 



الحاجة لتقنين قواعد القانون الدولي الصحي

أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية274
الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية - دولة الكويت 2021/11/25-24

تبادل  ورعاية  والطفولة  الأمومة  وحماية  البيئة،  تلوث  مثل  الممار�صات  بع�س 
الخبرات بين الدول ب�صاأن تجارب ومكافحة الأمرا�س، وقيادة ور�س العمل بهدف 
تطوير الأنظمة ال�صحية، وت�صجيع الم�صاريع البحثية  الخا�صة بال�صحة وبمجال 
الطب، اإلى جانب رعاية عدد من التفاقيات الدولية مثل اللوائح ال�صحية الدولية 
ل�صنة 1951، واتفاقية منظمة ال�صحة العالمية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ ل�صنة 
2003، وبروتوكول الق�صاء على التجار غير الم�صروع بمنتجات التبغ والذي دخل 

حّيز النفاذ في 25 اأيلول/�صبتمبر 2018.
11.  اإّن وجود �صوابق ق�صائية حكم فيها الق�صاء الدولي )مثال ق�صية اأوروجواي �صد 
ال�صحي،  الدولي  القانون  اأهمية  يوؤكد  موري�س(  )فيليب  العالمية  التبغ  �صركة 
و�صرورة الهتمام بتقنينه وتطويره كفرع م�صتقل من فروع القانون الدولي العام. 

ثانيًا: التو�سيات

دور  تبرز  التي  العلمية  والبحوث  بالدرا�صات  الهتمام  ب�صرورة  الدرا�صة  تو�صي   .1
واإ�صهامات علماء وفقهاء الم�صلمين في مجال تطوير وتقنين قواعد القانون الدولي 
الدول  ا�صتفادت  المثال  �صبيل  فعلى  خ�صو�صًا،  ال�صحي  الدولي  والقانون  عمومًا 
الأوروبية من التدابير الحترازية للحّد من الأوبئة والجوائح ومكافحتها في فترات 
التدابير  تت�صّمن هذه  الحالي  وقتنا  في  الدولية  ال�صحية  واللوائح  الأوبئة،  انت�صار 
الحترازية )مثل العزل والحجر ال�صحي والمنع من ال�صفر ...اإلخ( التي جاء بها 

الإ�صلم.
وتنظيم  ترتيب  بغر�س  العام  الدولي  القانون  كتب  مراجعة  ب�صرورة  تو�صي  كما   .2
العام،  الدولي  القانون  مجال  في  المعا�صرة  التطّورات  لتواكب  وفروعها  اأق�صامها 
ر�صمي  بتقنين غير  القيام  يعني  ما  وهو  ت�صف،  لم  التي  الجديدة  الفروع  واإ�صافة 

لقواعد القانون الدولي العام.
ال�صحي  الدولي  القانون  قواعد  بتقنين  الهتمام  ب�صرورة  اأي�صًا  الدرا�صة  وتو�صي   .3
لأهميته والحاجة الملحة لتطبيقه في وقتنا الحالي، خا�صة اأّن هذا الفرع من فروع 

القانون الدولي العام لم يحَظ بالهتمام المطلوب رغم اأهميته. 
من المهم تطوير عمل لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في مجال   .4
الدولي  القانون  وخبراء  وفقهاء  �صّراح  ومنح  العام،  الدولي  القانون  قواعد  تقنين 

حرية العمل بحرية ومهنية علمية بعيدًا عن اأي �صغوط توؤثر على عمل اللجنة.
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ت�صجيع اأ�صاتذة الجامعات ومراكز البحوث والموؤ�ص�صات العلمية ذات ال�صلة بالبحث   .5
العلمي على العمل والبحث في مجال القانون الدولي العام عمومًا والقانون الدولي 

الخا�س خ�صو�صًا، وهو ما يطلق عليه التقنين غير الر�صمي.

تاأ�صي�س الجمعية العربية للقانون الدولي، ويجب اأن يكون من اأهدافها تطوير وتقنين   .6
قواعد القانون الدولي عمومًا والقانون الدولي ال�صحي خ�صو�صًا. ويجب اأن تكون 
بالخبراء  ومّدها  ماليًا  دعمها  في  العربية  الدول  كل  ت�صهم  دائمة  علمية  جمعية 
الدول  تهم  التي  القرارات  �صنع  في  ت�صاعد  علمية  مرجعية  وتكون  والمخت�صين، 

العربية. 

وفروعه  العام  الدولي  القانون  مجال  في  ر�صينة  علمية  مجلت  اإ�صدار  �صرورة   .7
الم�صتجدة مثل القانون الدولي ال�صحي. 

والإ�صلمية؛  العربية  الدول  في  العلمية  الأبحاث  ميزانيات دعم  زيادة  العمل على   .8
لأهمية البحث العلمي في تقّدم الدول وال�صعوب، بما ي�صهم في بلورة فروع القانون 

الجديدة ومن اأهمها القانون الدولي ال�صحي. 
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