
زائرــالج–ستغمناتلالمركز الجامعي / مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

2015جانفي –)07(ع/اسية محّكمةسدادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه )219(

ية عاية الطّبخالل بالتزام الّرعن اإلولية المسؤولية الّد
حةزاعات المسّلللمرضى والجرحى في الّن

عبد الحق مرسليد.
المركز الجامعي لتامنغست

 
       

      
      

  
       


       





 


      

       






 

       
    



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )220( للدراسات القانونية واالقتصادية


           

        


 
  

 


       
  

      
 


 

        



        


121949
    
       
         

1


 
081977

      1949



)221(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

    
  


  

      
       


2 

 




19493  


  

      
         




4 


  



        

         
        



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )222( للدراسات القانونية واالقتصادية

     


          


5 
       


        
        

1219496


 
       

          
 
 

 
        


      



        
        


          
19497 



)223(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 



        


   

 
 





 

181949
211950

       
 

1       


     











8 



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )224( للدراسات القانونية واالقتصادية

       


       
          

9


10 


        
         

         
        

          
        

        
    


  





     

 


 




)225(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


 

2       

         



.11 

  



          


      

12 

      
       


 

          


13
  


        



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )226( للدراسات القانونية واالقتصادية


 
3

         
 


   14   

      
        


  
      

         


          





           



         




        
       

15



)227(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

          



       


         


   





      
.16





      

      
17

        
       


         

       
18 

       
       



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )228( للدراسات القانونية واالقتصادية

         
19


  

  20  
 




.

 

       
        

 
  :






. 


  : 



    
         




)229(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 


          

21 


    08 1977   
   




        
22       


         
         

23

        
  

        


24






      

25 
 



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )230( للدراسات القانونية واالقتصادية

       
       

        

  

   
26 




           

      



 

       18
1982


 27




. 


 






)231(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

        
      


 

 


   
         

        
       

        
 

          

      


    


      

 
      
         







        



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )232( للدراسات القانونية واالقتصادية

 






 
       

 
        

 
         
  28    


 

         
    
 


29

 
        

30



       






)233(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

        
31 

         

         
        

AD HOC    
32 

      
Versailles281919228–229


       


33

 1919       
      1925

  
        

1922
34 

 1949


         
      


35 



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )234( للدراسات القانونية واالقتصادية

         


36
    141954


 37


197638 

       
1977

1185
1949 


827231993

       
  


955081994 
        

17
1998     17 2002 

 



   26   

 



)235(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

         
     1949  

       
         




        


39 




      


   




 


40 
       

 
        


  
         

 



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )236( للدراسات القانونية واالقتصادية

      
  

         


––
  

          
 




 
41 


        


        

   
       

       
       

      
        
         

         

        

42 



)237(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

        


       

      


         
43 


        


        


. 

  






230281919
 

44 


   



   



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )238( للدراسات القانونية واالقتصادية


        

   

45 



1991808
22 1993     Adhoc


1991  


46 


47      

         
       

  955  08 1994   
Ad Hoc 
        

48 


17
1998
17200260

      
          
          



)239(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

49
 




       
        
      

 50التعذیبأوالمعاملةالالإنسانیة بما
أذىإلحاقأوشدیدةمعاناةإحداثتعمدبیولوجیةتجاربذلكفى
بالصحةأوبالجسمخطیر إخضاعاألشخاصالموجودینتحتسلطة
العلمیةأوالطبیةالتجاربمننوعأليأوللتشویھمعادطرف

الطبیةوالوحداتوالموادالمبانيضدھجماتتوجیھدتعم
طبقاجنیفاتفاقیاتفيالمبینةالممیزةالشاراتمستعملينمواألفراد
الدوليللقانون 
الخطیرةاألخرىللقوانینواألعرافالساریةعلى

الدوليالطابعذاتغیرالمسلحةالمنازعات فيالنطاقالثابتللقانون
المبانيضدھجماتتوجیھتعمدالتالیةمنأيالدولي
ووسائالطبیةوالوحداتوالمواد النق واألفرادمنمستعمليالشعارات
األشخاصإخضاعالدوليللقانونطبقاجنیفاتفاقیةفيالمبینةالممیزة

نوعأليأوالبدنىللتشویھالنزاعفيآخرطرفسلطةتحتالموجودین
معالجةأوالطبیةلجةالمعاتبررھاالالتيالعلمیةأوالطبیةالتجاربمن

لصالحھتجرىالوالتيالمعنىللشخصالمستشفىفيالمعالجةأواألسنان
صحتھمتعریضفيأواألشخاصأولئكأوالشخصذلكوفاةفيوتتسبب

شدیدلخطر 
       


        




...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )240( للدراسات القانونية واالقتصادية

        
51 

8 
      

       





         
        

     


         
       

       


 

       

       


        
       

 


        
         



)241(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

  



 

1949
1977


     

 
       




         

      





 

 

1  12  
121949 

2
081977 

3
13 

4131949 
5131949 



...        د. مرسلي عبد الحق يةعاية الطّبخالل بالتزام الّرولية عن اإلالمسؤولية الّد

2015) جانفي 07(ع/سداسية محّكمةادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته )242( للدراسات القانونية واالقتصادية

6  15 16   
121949 

71995
20 

81212
1949 

912 
1046 
11  12        

12081949 
1212

 
131008

1977 
142912081949 
1530121949 
1630 
1731 
1832 
19152030 
2013 
21031949 
22 7  

081977 
23 8  

 
24 9    

 
2510 

 
2610 

 
2737/194121982 
28          

2001205 



)243(

)07(االجتهـــاد العددمن أشغال ملتقى المسؤولية الطبية...

الجزائر- ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق            ؛االجتهــــادمجلة 

(29)Eric David, Les Principes du droit des conflits armés, Bruylant – Bruxelles,
1994, p 548.

(30)Toni Pfanner , The Establishment of a permanent international court, IRRC ,
n°:322 , March 1998 , 38 year , p 24

31          
2002107 

32            
171998 

(33) Eduardo Greppi, The evolution of individual criminal responsability under
international law, IRRC, n° 835, September 1999, p536

34          
200177 

355051130147 
(36)Torrelli Maurice, Le droit international humanitaire, Presse universitaire de

France, 1ere édition, Paris 1985, p118.
37  28        

141954 
38  04 

101976 
39             17

1998 
40171819 

(41) Eric David, op cit, p 643.
(42) Igor Blishchenco, Responsabilité en cas de violation du droit international

humanitaire -IN- Les dimensions internationales du droit humanitaire, Unisco,
Pédone,Paris, 1986, p 333.

(43) 88       
 

(44)Eric David,opcit, p 627.
45

15011991327 
(46)Eric David, opcit, p 692

4725 
(48) Abdelwahab Biad, Le droit international humanitaire, édition ellipse, Paris,

1999, pp 99, 100
4905 
5008 

(51)Toni Pfanner, The establishment of a permanent international court, IRRC, N°
322,  p25.


