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 :الممخص
" جائحة  موضوع تناولنا في ىذا البحث

كورونا بين التأثير عمى االلتزامات التعاقدية 
المدنية والضمانات الجوىرية لمقانون الدولي 

إلى  ، وتم تقايم البحث"ي أثناء الجوائحنااناإل
مطمبين، حيث عرفنا ىذه الجائحة، وبينا 

مدى انطباق نظريتي الظروف أضرارىا، وحددنا 
رئة والقوة القاىرة عمى جائحة كورونا في الطا
، في المطمب عمى االلتزامات التعاقدية اتأثيرى
. أما المطمب الثاني، فتناولنا فيو األول

ي ناانالضمانات االاااية لمقانون الدولي اإل
تياجات اح ، حيث بيناأثناء جائحة كورونا

ثناء انتشار أالمتخصصين في مجال الصحة 
 تياجات المجتمعات الممحيةاح، وكذلك الجائحة

غاثة  ية، وتعزيز حماية إناانمن مياه وا 
المعروضون لمخطر بصفة خاصة،  شخاصاأل
اخميا والمياجرون، النازحون دو المحتجزون، و 

والتعميم،  طفالاألو والبلجئون،  وطالبو المجوء
ت المفروضة والتدابير المقيدة ونظام الجزاءا

الاتنتاجات ، في الخاتمة تناولنا أىم اخرىاأل
 والمقترحات بيذا الشأن.

التزامةةةةةةات ، تةةةةةةاثير، جائحةةةةةةة :كممااااااات م  ا  اااااا 
ي، ناةةةةانالقةةةةانون الةةةةدولي اإل، ضةةةةمانات، تعاقديةةةةة

 القواعد القانونية .
 المقدم 

منذ ان اعمنت منظمة الصحة العالمية 
عن جائحة عابرة لمحدود، أخذت الدول تباعًا 
تفرض حالة الطوارئ وأخذ االجراءات 

اطية، مما أثر عمى الحياة العامة والخاصة االحتي
شمل في إلى  لؤلفراد والمجتمع والدول حيث أدت

االجراءات وااللتزامات المدنية والمالية، وبالتالي 
كان ال بد لنا ان نتطرق لتعريف ىذه الجائحة، 

إلى  وما مدى تأثيرىا عمى الحياة، اضافة
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مدى انطباق نظريتي أو  الطبيعة القانونية
وف الطارئة والقوة القاىرة عمى جائحة الظر 

 .عمى االلتزامات التعاقدية اكورونا في تأثيرى
فقد وعمى ماتوى القانون الدولي، 

عصف بالبشرية إعصار لم تخبره من قبل، 
وحاق بالامم واالمن الدوليين خطر مداىم ال راد 
لو، إال عناية اهلل ابحانو وتعالى، فيي نازلة 

ا انفرادا من جانب الدول ااحقة ياتحيل مجابيتي
دول، ومنظمات  :ذات الايادة، وصار الكافة

، يانات، وأفراد، ياألون اؤال واحددولية، وك
” ة مجابية جائحة الجائحاتكيف لمبشري

 ؟“كورونا
 تمثل (Covid-19جائحة )ال فيذه

في البمدان التي تعصف بيا تيديدا كبيرا لمحياة 
ي اطارا ااننويشكل القانون الدولي اإل ،الحروب

ة قانونيا رئيايا يقدم ضمانات بالغة األىمي
، وتتمثل ىذه لممتضررين من النزاعات المامحة

بعض االحكام الرئياية لمقانون الضمانات ب
ي التي قد تكون ذات صمة بصورة ناانالدولي اإل

ي ناانفالقانون الدولي اإل .اخاصة بجائحة كورون
زقيا يقدم لمناس الذين يعيشون في بمدان تم

الحرب ضمانات جوىرية، خاصة في اثناء 
في الوقت  ةالجوائح، كجائحة كورونا المتفشي

، واشكالية البحث الرئياية تتمثل بشقي الحالي
التااؤل اآلتي: ما ىو تأثير جائحة كورونا 

(Covid-19)  عمى االلتزامات التعاقدية في
مجال القانون المدني ؟ وما ىي حقيقة 

التي يوفرىا القانون الدولي الضمانات الجوىرية 
؟  (Covid-19)ي اثناء جائحة كورونا نااناإل

 :مطمبينإلى  ولبيان ما تقدم، انقام بحثنا ىذا

تأثير جائحة كورونا عمى  األول: المطمب
 االلتزامات التعاقدية من منظور القانون المدني

الضمانات االاااية لمقانون  :المطمب الثاني
 جائحة كورونا ي أثناءناانالدولي اإل

 األولالمطمب 
 أث ر جائ   كورونا عمى االل زامات  

 ال عاقد   من منظور القانون المدني 
منذ االعبلن عن جائحة كورونا أخذت 
الدول تباعًا تفرض حالة الطوارئ وأخذ 

جراءات ءات االحتياطية، فقد أثرت ىذه اإلجرااإل
جتمع عمى الحياة العامة والخاصة لؤلفراد والم

جراءات شمل في اإلإلى  لدول، وادتوا
وااللتزامات المدنية والمالية، ومن ثم كان ال بد 

يان لنا ان نتناول تحديد مفيوم ىذه الجائحة، وب
ىم من ذلك كمو مدى تأثيرىا عمى الحياة، واأل

مدى انطباق نظريتي أو  بيان الطبيعة القانونية
الظروف الطارئة والقوة القاىرة عمى ىذه الجائحة 

وىذا ما  في تأثيرىا عمى االلتزامات التعاقدية.
 انتناولو عمى فرعين، وعمى النحو اآلتي: 

ال عر ف بجائ   كورونا ال رع األول: 
(Covid-19) 

( Covid-19تعد ازمة جائحة كورونا )
من االزمات التي تطل برأايا عمى كافة 

وتؤثر عمى  ،المواضيع التي تطرح في العالم
شمل وتوقف الحياة إلى  دتالحياة حتى انيا ا

عمى وجو الكرة االرضية، وتصدرت أخبارىا 
 الصحف والمجبلت والمواقع االلكترونية، أضافة

تأثيرىا عمى االلتزامات ومنيا االلتزامات إلى 
التعاقدية، بحيث يطرح تااؤل مفاده ما ذا يقصد 
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بيذه الجائحة ؟ وما ىي تأثيراتيا ؟ وىذا ما 
  :عمى النحو اآلتيو انحاول االجابة عنو، 

-Covid) :  عر ف جائ   كوروناأوال
ىي كل ما ال ياتطاع  :الجائحة اصطبلحاً :(19
االحتراس منو، وقد تعني النازلة أو  دفعو

. اما بالنابة لجائحة كورونا (1)العظيمة الميمكة
(Covid-19) فيو فيروس من عائمة :

الفيرواات التاجية، وىو من نفس عائمة 
وميرس" والتي يماثميا  فيرواات "اارس

بالخطورة، حيث حصدت ىذه الفيرواات، اي 
، إناان( مميون 111، ارواح )"اارس وميرس"

من أخطر  (Covid-19) وُيعّد فيروس كورونا
الفيرواات عمى االطبلق، وىو من نوعية 

(، RNA)الجيني  الفيرواات أحادية الشريط
وليذا ىي ايمة االختراق، وُيعّد انتشارىا في 

عالم من أكبر المخاطر التي تواجييا البشرية ال
في الوقت الحالي، حيث حصدت، والزالت، 

 .(2)ارواح مئات االالف من الناس
-Covid) : مخاطر ان شار جائ   كوروناثان ا
عمى الرغم من االيجابيات التي اثبتتيا  :(19

حاالت الطوارئ في تقميل اضرار ىذه الجائحة 
 انو منذ ان اعمنت وتقميل نابة االصابات، اال

منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا التي 
عبرت الحدود، وكان ليا التأثير عمى حياة الدول 

                                                           
 ”كيسىننننننا “جائحنننننت حاتائحننننناث ، د. أيمنننننة عننننن  ت -1

 نشنيس لىن   د قشطت  بناد  حاقنانيا حانذىام،  قنا ى

حالخبننناسم،  خننناا لىننن  حانننشح   ح حنننم   حألى  يقننن  

https://alawalnews.net/2020/03/26 ،  حنناسي

 42/2/4242  آخش صياسة

،  (: أسئلة وأجوبة41-هرض فيروس كورونب )كوفيذ -4

 حاميقننن  حاشعنننمم امنصمنننت حاظنننحت حاةاام نننت  ااى نننت

 حاةش  ت،  خاا لى  حاشح   ح حم 

https://www.who.int/ar/emergencies-fo 

واالفراد والمجتمع عمى حد اواء، بيد ان ليذه 
 :(3)الجائحة مخاطر عديدة، يمكن أجماليا باآلتي

ان كثرة المخالطة بين  :المخاطر االجتماعية :1
ب في انتقال العدوى االفراد أصبحت تتاب

والمرض بشكل كبير مما أثر عمى ااتمرار 
الحياة وانعدام االتصال العائمي والمجتمعي، 
واصبح الفرد وكأنو يعيش في حالة انعزال 

 وخوف دائم.
ان انتشار ىذه الجائحة  :المخاطر الصحية :2

، عمى طفالأثر عمى كبار الان والصغار واأل
بدأ يظير عمى حد اواء، مع كثرة الضغط الذي 

المختصين )االطباء، الصيادلة، والممرضين(، 
النقص الحاد في أجيزة التنفس، إلى  اضافة

 وانعدام الدواء الذي أودى بحياة الكثيرين.
أصبح العالم شبو  :المخاطر الايااية :3

متوقف، حيث ان ىذه الجائحة قد حاقت في 
األمن والامم الدوليين بالخطر الكبير، وزعزعة 

تقرار واالمن الداخمي لمدول، فأصبح الفرد االا
داخل المجتمع ان يعاني من انعدام الثقة واالم

 والدولة.
ان العالم أصبح عمى  :المخاطر االقتصادية :4

أعتاب ازمة جديدة بعد حدوث جائحة كورونا 
وانتشارىا عالميا، نتيجة لتوقف المعامل، واالنتاج 

لعامة والتوزيع، مما أثر عمى عمل الشركات ا
والخاصة، وابب كااد وفقر لمبعض نتيجة لقمة 

                                                           

 قا   نشيس لىن  ، 11-ف شىط كيسىنا جائحت كيف ذ -3

حاميق  حاشعمم اىتنت حاذىا ت اىظنى   حالممنش  ااى نت 

حاةش  ننننننننننننننننت،  خنننننننننننننننناا لىنننننننننننننننن  حاننننننننننننننننشح   

حننننناسي  أخنننننش  https://www.icrc.org/arح حنننننم 

  2/5/4242  صياسة

https://alawalnews.net/2020/03/26
https://alawalnews.net/2020/03/26
https://www.icrc.org/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%25
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الموارد وغبلء ااعار البضائع، وخاارة الشركات 
 واالفراد والدول ماليًا.

شكل انتشار جائحة  :المخاطر القانونية :5
كورنا مخاطر قانونية عدة، نتيجة عدم وجود 

تشريع يحمي االلتزامات أو  تنظيم قانوني
ئحة العالمية، لكون التعاقدية في ظل ىذه الجا

توقف إلى  ىذه الجائحة حديثة الظيور، اضافة
أو  غالبية االلتزامات نتيجة لعدم التنفيذ،

االاتحالة القانونية في ظل ىذه أو  لمصعوبة
 االحداث.

 (Covid-19)ويبدو ان جائحة كورونا 
في حالة انتشار دائم دون توقف، ومع انعدام 

ر وباتت ىذه العبلج لو، فأن حياة البشر في خط
الجائحة توثر عمى كافة النواحي االجتماعية 
واالقتصادية والصحية والنفاية والايااية 

 والقانونية ... الخ.
مدى امكان   انطباق نظر  ي ال رع الثاني: 

الظروف الطائرة والقوة القاهرة عمى جائ   
 (Covid-19كورونا )

في ظل الظروف التي يعيشيا العالم 
الماتحدث،  (Covid-19)ونا بابب جائحة كور 

اخذت الدول مواقف تاريخية لحماية ارواح شعبيا 
عن طريق اصدار العديد من االجراءات التي 

وية في الحياة، األولتصب في اتجاه واحد، وىو 
وبالنظر لمعديد من التدابير الوقائية التي تم 
اتخاذىا، والتي من شأنيا ان تؤثر عمى العدالة 

تضي تحقيق التوازن بين مصالح التعاقدية التي تق
حدوث أو  االطراف، اواء في ااتقرار االوضاع

ظروف من شأنيا اإلخبلل بالتوازن االقتصادي 
ما ىي امكانية  :لمعقد، بحيث يطرح تااؤل مفاده

الموازنة بين اطراف العبلقة التعاقدية في ظل 
  ؟ارئ الذي نعيشو بابب ىذه الجائحةالظرف الط

لئلجابة عمى ىذا التااؤل، ال حقيقة االمر انو 
بد لنا من التطرق لنظريتي الظروف الطارئة 
والقوة القاىرة، لتحديد ما اذا أمكن تطبيق احدى 
ىاتين النظريتين عمى ىذه الجائحة. وىذا ما 

 انتناولو عمى النحو اآلتي:
من المعموم ان  :نظر   الظروف الطارئ  :أوال

و وااتوفى االصل في العقد اذا انعقد بين طرفي
وال يجوز  ،اركانو وشروطو أصبح ممزما لمطرفين

قاعدة "العقد شريعة إلى  التحمل منو ااتناداً 
المتعاقدين"، غير ان ىذه القاعدة ال تنطبق عمى 
 كافة العقود، خاصة اذا ما أدت الظروف الطارئة

ماتحيبل، أو  ان يصبح االلتزام مرىقاً إلى 
التوازن  من التدخل إلعادةبالتالي ال بد و 

وبغية بيان مدى تأثير جائحة االقتصادي لمعقد.
كورونا عمى تنفيذ العقود ال بد لنا ان نعرف 
نظرية الظروف الطارئة، وشروطيا،ومدى 

وعمى النحو انطباق أحكاميا عمى ىذه الجائحة،
 اآلتي:

ان المقصود  :الطارئ  الظروف نظر   شروط :1
 الحادث الطارئ ىو حادث عامأو  رفبالظ
حق عمى تكوين العقد، وغير متوقع الحصول ال

عند التعاقد، يكون نتيجة اختبلل بين المنافع 
أو  أجلإلى  المتولدة من عقد يتراخى تنفيذه

ويصبح تنفيذ المدين اللتزامو مرىقًا ارىاقًا  ،آجال
شديدًا، ييدده بخاارة فادحة تخرج عن الحد 
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ا أم.(1)المألوف في التعامبلت المدنية والتجارية
 :(2)شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة، فيي

أو  ان يكون العقد من العقود الماتمرة التنفيذ، :أ
تنفيذه مؤجبًل، كبيع الثمار  الفورية التنفيذ وكان

عمى اشجارىا بشرط بقائيا حتى نضوجيا، ففي 
أو  ىذا النوع من العقود يمكن ان يطرأ حادث

 العقد.ظرف لم يكن في الواع توقعو عند ابرام 
حادث ااتثنائي عام أثناء أو  ان يطرأ ظرف :ب

الحوادث أو  تنفيذ العقد، ويقصد بيذه الظروف
أو  ان ال تكون خاصة تتعمق بالمدين، كموتو

أو  تمردأو  ثورةأو  افبلاو، مثل قيام حرب،
 وباء.أو  ىجومأو  فيضان،أو  عصيان،

أو  ان ال يكون في الواع توقع ىذه الظروف :ج
االاتثنائية عند ابرام العقد، ويترتب الحوادث 

عمى شرط ان يكون الحادث طارئًا يجب ان ال 
( 2يكون في الواع دفعو. وىذا ما أكدتو الفقرة )

( من القانون المدني العراقي 146من المادة )
المعدل، إذ نصت عمى  1951( لانة 41رقم )

انو اذا طرأت حوادث ااتثنائية عامة لم على  -2"
اع توقعيا وترتب عمى حدوثيا ان يكن في الو 

فيذ االلتزام التعاقدي، وان لم يصبح ماتحيبًل، تن
صار مرىقًا لممدين بحيث ييدده بخاارة فادحة 
جاز لممحكمة بعد الموازنة بين مصمحة الطرفين 

الحد المعقول ان إلى  ان تنقص االلتزام المرىق

                                                           
د. لبذحاشصحق حاغننويسم، حايعن   فنم  نشا حاقنانيا  -1

، دحس أم اء حاخشحد حاةش م،   نشىث، .. 4حامذنم، ج

 . 131ص ث،

د. لبذحامت ذ حاحك م، د. لبنذحاباقم حابكنشم، د.  حمنذ  -4

يننت حالاخننضح  فننم حاقننانيا طننا حابشنن ش، حاننيج ض فننم نصش

،  ننشكت حاةاحننن اظنننالت 2، ط4حامننذنم حاةشحقننم، ج

 .424، ص4212حاكخ ، حاقاهشة، 

اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطبًل كل اتفاق عمى 
  لك".خبلف ذ

ومن خبلل مراجعة ىذه الشروط، نجد ان جائحة 
كورونا الماتجد ىو ظرف طارئ يعيشو العالم 

انو غير متوقع، إذ ظير إلى  بأكممو، اضافة
أغمب إلى  ألول مرة في الصين لينتقل بعد ذلك

الدول، ومن بينيا العراق، وبالتالي أثر عمى 
العديد من العقود المبرمة قبل تفشي جائحة 

تأثيره عمى أرزاق إلى  ا الماتجد، اضافةكورون
أو  العديد من الناس، فمثبًل األجراء اليوميين

اصحاب العمل اليومي أصبحوا عاجزين عن 
دفع األجرة في عقد االيجار، مما يجب عمى 
القضاء التدخل من أجل التخفيف من القوة 
 الممزمة لمعقد في ظل ىذه الظروف االاتثنائية.

ان  :   لنظر   الظروف الطارئ ثار القانوناآل :2
القاعدة العامة واالاااية في القانون ىي ان 
اصل العقود صحيحة وممزمة لمطرفين، وبمجرد 
انعقادىا يمتزم الطرفين بتنفيذ التزاماتيم وفقًا 
لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، وبالتالي فأنو ال 

أو  ياتطيع أي طرف ان يعدل العقد بالزيادة
اال باتفاق الطرفين، وىذا ما أقرتو النقصان 

مبدأ إلى  القوانين المدنية لمختمف الدول، ااتناداً 
المااواة بين الطرفين في تنفيذ االلتزامات 

 . (3)التعاقدية
ضرورة االبقاء عمى العقد إلى  وبالنظر

لتحقيق التوازن في ابرام العقد، اعطى لمقاضي 
                                                           

خمننن ظ طننناا  ناطنننش لبنننذن حامنظنننيسم، نصشينننت  -3

حاصننشىا حاراسئننت ىأ شهننا فننم حاخننيحصا حالقخظننادم 

اىةقننذ  دسحعننت ححى ى ننت فننم نننيء قننانيا حامةننا  ث 

ى نننت حاقنننانيا، حامذن نننت حالسدننننم، سعننناات  اجغنننخ ش، ك

 .122، ص4212جا ةت حال اسحث حاةش  ت حامخحذة، 
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امطة تقديرية تامح لو بإعادة التوازن 
قتصادي لمعقد في حالة اختبللو، وذلك من اال

زيادة االلتزام أو  خبلل انقاص االلتزام المرىق
المقابل، وكذلك تعديل العقد من خبلل وقف 
تنفيذ االلتزام، ويشترط ان يكون ىنالك ظرف 
طارئ محدود االثر، كما في حالة جائحة كورونا 

 . (1)الماتجد
ارئ  مدى انطباق أ كام نظر   الظروف الط :3

ااتنادًا :(Covid-19عمى جائ   كورونا )
لآلثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة، التي 
أوجزنا ذكرىا آنفًا، وفي ظل األحداث الحالية 
بوجود جائحة عابرة لمحدود، وىي جائحة 
كورونا، نرى ان القاضي لو امطة تعديل العقد 

 تأجيل تنفيذ العقدأو  زيادة االلتزام،أو  باالنقاص
 من خبلل منح مدة لممدين لموفاء بالتزامو.

ان القوة القاىرة  :: نظر   القوة القاهرةثان ا
يقصد بيا كل فعل ال شأن إلرادة المدين فيو، وال 
يمكنو توقعو وال منعو، ويصبح معو تنفيذ االلتزام 
ماتحيبًل، ويكون الحادث الذي يتمثل بالقوة 

ن القوة ا القاىرة غير متوقع وال يمكن دفعو. كما
جنبي يخرج عن ارادة القاىرة تعرف بأنيا ابب أ

يجعل تنفيذ االلتزام ماتحيبًل. ويشترط  ،الطرفين
لتحقق نظرية القوة القاىرة ااتحالة تنفيذ االلتزام 
وان تكون ااتحالة التنفيذ أاااية وليات 

وىذا ما نصت عميو، عمى ابيل  .(2)تبعية

                                                           

حاقننية أى  د. لبننذحاحك م فننيدة، آ نناس حاصننشىا حاراسئننت -1

حاقننناهشة لىننن  حاللمنننا  حاقانين نننت،  نشننناة حامةننناسا، 

 .12، ص1111، 1حالعكنذسيت، ط

د. أممذ ل غن  حابشلنم، نصشينت حالاخنضح  فنم حاقنانيا  -4

ةقننذ،  ربةننت دحس حاةقافننت، حامننذنم،  ظننادس حالاخننضح  اى

لبننننذحاشصحق  ؛ د. 444، ص1191حاننننذحس حاب  نننناء، 

لمدني ( من القانون ا211المثال، المادة )
، (3)المعدل 1951( لانة 41العراقي رقم )

جائحة كورونا، فأنيا تشبو أثر إلى  وبالرجوع
الحروب والكوارث الطبيعية التي تمنع من تنفيذ 
 العقد بالصورة المتفق عمييا، وقد يصل تأثيرىا

ااتحالة تنفيذ العقد، لذلك توجد عقود تعتبر إلى 
ارئة فييا جائحة كورونا من قبيل الظروف الط

تعديل العقد، وتوجد عقود إلى  التي تؤدي
وحاالت أخرى تعتبر فييا ىذه الجائحة من قبيل 

 .(4)القوة القاىرة
القول ان التكييف القانوني إلى  ونخمص

لجائحة كورونا يكون بين القوة القاىرة والظروف 
الطارئة، فتعتبر جائحة كورونا من الفيرواات 

انذار  ابقالتي انتشرت فجأة ومن دون ا
مر فيما اذا امكن عدىا وبارعة، بحيث اختمط األ

من الظروف الطارئة أم من قبيل القوة القاىرة، 
مدى ب مرتبطوبالتالي يكون معيار خضوعيا ىنا 

تأثيرىا في العقد المطموب تنفيذه، فاذا كان 
التأثير ىو ارىاق احد الطرفين في العقد وكان 

في  روناجائحة كو االرىاق شديدًا، بان تتابب 
زيادة ااعار الشحن أو  ارتفاع كمفة االنتاج

                                                                                    

، 1حاغننويسم، حايعنن   فننم  نشا حاقننانيا حامننذنم، ج

 .12ص دحس أم اء حاخشحد حاةش م،   شىث، .. ث،

( نننة حاقنننانيا حامنننذنم حاةشحقنننم 411نظنننج حامنننادة  -3

"حرح ح بننج حامةننذ  لىن   اينؤحم 1151اغننت (22 سقنم

نبنم ال ينذ انا نشؤ لة عب  حجذ حاشخض حا حا شس ق

فةن  أى  قية قاهشةأى  مادد فتائمف ا كآفت عماىيت حى

خرؤ حامخ شس كناا ي نش  ىنض   اا نماا  نا أى  حا  ش

 ححفاق لى  ي ش ران"أى  ام ييجذ نض

د.  حمنننذ سننننا  نظنننيس  يمغننن ة،  ةااتنننت ح  ننناس  -2

حاقانين ت اــ "كيسىنا" لىن  حاةقنيد حاذىا نت ىحامحى نت، 

نشيس لى   يق  حاب د حالاكخشىنم،  خاا لىن   قا   

حنناسي   https://albiladpress.com حاننشح   ح حننم 

 1/5/4242  أخش صياسة
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من قبيل الظروف  تعتبر اني، فألصورة مرىقة
الطارئة. أما اذا تاببت جائحة كورونا في 
ااتحالة التنفيذ، كأن يصبح نقل البضائع 

ىذه وتصديرىا ماتحيبًل بإغبلق الحدود، فان 
 . الجائحة تصبح من قبيل القوة القاىرة

 يالمطمب الثان
الضمانات االساس   لمقانون الدولي  

 ي أثناء جائ   كورونانسانال 
من أجل تفعيل دور القانون الدولي 

، بات من جائحة كورونا ي في مواجيةناانإلا
احترام النصوص الرئياية لمقانون  الضروري
ي لكي تاتجيب ااتجابة مبلئمة ناانالدولي اإل

 والمتخصصين ،الحتياجات المجتمعات المحمية
في مجال الصحة وامطات الصحة في اثناء 
ىذه الظروف غير المابوقة ... وىذه النصوص 

 االفراد العاممين في المجال الطبي) تشمل اآلتي:
وواائل النقل الطبية، المياه، االغاثة  والمرافق

المعروضون لمخطر بصفة  شخاصية، األنااناإل
خاصة، المحتجزون، النازحون داخميا 

البو المجوء، والبلجئون، والمياجرون، وط
وانتناول ىذه  (.... الخوالتعميم،  طفالاأل

النصوص الجوىرية، المذكورة اعبله، وعمى 
 :النحو اآلتي

ا   اجات الم خصص ن في مجال ال رع األول: 
-Covid)جائ   كوروناالص   اثناء ان شار 

19) 
المرافق الطبية المزودة بالعدد الكافي  تعد

يزة جيدا ضرورية لتقديم من الموظفين والمج
خدمات الرعاية الطبية عمى نطاق وااع، كما 

ياتشف من االحتياجات التي تمخضت عن 
. طبقا لمقانون الدولي الجائحةتفشي ىذه 

احترام  ،في جميع الظروف ،ي فانو يجبنااناإل
والوحدات  ،االفراد العاممين في المجال الطبي

صرا الطبية وواائل النقل الطبية المخصصة ح
. وينص القانون الطبية وحمايتيا لؤلغراض

يضا عمى امكانية انشاء أي ناانالدولي اإل
 اتقد تخصص لمواجية االزم ،مناطق ااتشفاء

الراىنة، والتي تنطبق عمى جائحة كورونا في 
 .(1)وقتنا الحالي

 ا   اجات المج معات المم   ال رع الثاني: 
 (Covid-19خالل ان شار جائ   كورونا )

تتمثل ىذه االحتياجات، وفقا لمضمانات و 
ي، أثناء انتشار ناانالجوىرية لمقانون الدولي اإل
(، عمى Covid-19وتفشي جائحة كورونا )

 النحو اآلتي:
ان مرافق امدادت المياه تحظى  :الم اه -اوالا 

، حاامة في ازمة جائحة كورونا الحالية بأىمية
فالعديد من ىذه المنشآت قد دمرت عمى مر 

ي أالنزاعات المامحة، وبالتالي فان لانين أثناء ا
تعطيل لعمل تمك المرافق يعني ان اآلالف من 
المدنيين لن يكونوا قادرين عمى تنفيذ تدابير 

                                                           
حامشننننخشكت  ننننة ححفاق نننناث جن نننن  حالس نننن ؛  3حامننننادة  -1

 نننننة ححفاق نننننت جن ننننن   35ى 41-43ى 11ىحامنننننيحد  

 ننننة ححفاق ننننت جن نننن  حاةان ننننت؛  31 ؛ ىحامننننادة حألىانننن

 ننة ححفاق ننت جن نن   41ى 41-42ى 15-12ىحامننيحد  

 ننننننننننة  41ى 11-15ى 14حاشح ةننننننننننت؛ ىحامننننننننننيحد  

 ننة  11-12؛ ىحامننيحد  حألى حابشىحيكنني  حالنننافم 

 35ى 41-45حابشىحيكي  حالنافم حاةانم؛ ىحاقيحلذ 

 نننة دسحعنننت حاىتننننت حاذىا نننت اىظنننى   حالممنننش  شنننؤا 

 -م حاةشفنننم  جنننيا  ننناسمنغنننانحاقنننانيا حانننذىام حإ

حاقننننانيا حاننننذىام   ننننن،-اننننييض دىصىحاننننذى هنكننننشحظ

 حاقيحلذ. حألى م حاةشفم  حامتىذ نغانحإ
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الوقاية االاااية، مثل غال االيدين بشكل 
مزيد من إلى  ن يؤديأي يمكن متكرر، والذ

ر القانون الدولي ويحظ جائحة كورونا.انتشار 
تعطيل أو  نقل،أو  تدميرأو  مياجمةي نااناإل

االعيان والمواد التي ال غنى عنيا لبقاء الاكان 
المدنيين عمى قيد الحياة، بما في ذلك مرافق مياه 
الشرب وامدادات المياه، عبلوة عمى ذلك، يجب 
توخي الحرص الدائم في ادارة العمميات العاكرية 
عمى تفادي اصابة االعيان المدنية، بما في ذلك 

 .(1)اهالمنشآت وشبكة امدادات المي
ي ناانعد العمل اإليُ  :  نساناالغاث  ال  -ثان اا 

في البمدان المتضررة من جراء النزاعات المامحة 
االرواح اثناء ازمة جائحة كورونا  إلنقاذضروريا 
ي يتحمل ناانلدولي اإل، وبموجب القانون االحالية

طراف النزاع ماؤولية رئياية عن أكل طرف من 
ة لماكان الخاضعين تمبية االحتياجات االاااي

ية ناانلايطرتو. كما يحق لممنظمات اإل
وبمجرد موافقة  ،تقديم خدماتيا ،المحايدة

االطراف المعنية عمى خطط االغاثة يجب عمى 
ان تامح  ،والدول الثالثة ،اطراف النزاع المامح

ية وبدون نااناإل لئلغاثةوتايل المرور الاريع 
 ،الحركةعرقمة. كذلك يجب تذليل وتعديل قيود 

بيدف الاماح  ،فيما يتعمق بحائجة كورونا
 .(2)يةناانلمضحايا بالوصول لمامع والخدمات اإل

                                                           

 ننة حابشىحيكنني  حالنننافم  52ى 52ينصننش  حامادحنناا  -1

 نة حابشىحيكني  حالنننافم  12-13؛ ىحامادحناا حألى 

 ة دسحعت حاىتنت حاذىا ت  52ى 15حاةانم؛ ىحاقالذحاا 

م نغننناناىظنننى   حالممنننش  شنننؤا حاقنننانيا حانننذىام حإ

 عا قا. حاةشفم، حامزكيسة

 ننننة  1ى 1ى 1ى 12ىكننننزان  3حامننننيحد حامشننننخشكت   -4

 . 21-22ى ححفاق اث جن   حالس  ؛

المعروضون لمخطر بص    شخاصاأل -ثالثاا 
قد  ىنالك فئات معينة من الناس :خاص 

لمخاطر المرض الشديد جراء  يتعرضون
بوجو خاص  ،اصابتيم بعدوى جائحة كورونا

ولئك أم كبار الان، و ن غيرىم، ومن بينياكثر م
أو  انون من ضعف جيازىم المناعي،الذين يع

ولئك الذين يعانون من حاالت مرضية مابقة. أ
ذوو  شخاصخرى، ومنيم األأات فئ تواجووقد 

العوائق، أو  االعاقة، مجموعة من الصعوبات
كصعوبات في التواصل وعوائق بدنية، تحول 
دون حصوليم عمى خدمات الرعاية الصحية 

ر صعوبات خاصة بتنفيذ التدابيأو  زمةالبل
فعمى ابيل  .الصحية لمنع عدوى جائحة كورونا

المثال، قد ال يتمكنون ىؤالء من التباعد 
وذلك العتمادىم عمى دعم اآلخرين  ،االجتماعي

لمقيام بميام حياتيم اليومية. ويفرض القانون 
ي عمى كل طرف في النزاع، ما ناانالدولي اإل

ام الجرحى والمرضى وحمايتيم، مكن ذلك، احتر أ
وكذلك اتخاذ التدابير الممكنة لمبحث عنيم دون 
جبلئيم دون تمييز بخبلف  ابطاء، وجمعيم وا 

حكام القانون أغراض الطبية. كذلك تفرض اال
ي إيبلء االحترام الواجب والحماية ناانالدولي اإل

ذوي االعاقة  شخاصالخاصين لكبار الان واأل
 . (3)ع المامحالمتضررين من النزا

واوء ، ان االكتظاظ :الم  جزون –رابعاا 
ماتوى النظافة الصحية واالفتقار لمتيوية، التي 

                                                           

حامشننننخشكت  ننننة ححفاق نننناث جن نننن  حالس نننن ،  3حامننننادة  -3

 ؛ ىحامنادة حألىان نة ححفاق نت جن ن   15ى 14ىحامنيحد 

 121؛ ىحاقيحلنذ حألى  ة حابشىحيكي  حالننافم  12

مننزكيسة  ننة دسحعننت حاىتنننت حاذىا ننت حا 139ى 112ى

 عا قا.
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غالبا ما تتصف بو مرافق االحتجاز، تشكل 
مر بالوقاية من عندما يتعمق األ تحديا خطيراً 

االمراض المعدية واحتوائيا، ومنيا جائحة 
جب ي يناانكورونا. فطبقا لمقانون الدولي اإل
ومتطمبات  ،المحافظة عمى صحة المحتجزين

النظافة الصحية ليم، ويجب ان يتمقى 
 ىتمامواالتجزون المرضى الرعاية الطبية المح

في ظل تفشي الذي تتطمبو حالتيم. وينبغي، 
جراء االختبار لموافدين الجدد إجائحة كورونا، 

وتعزيز تدابير  ،لمكشف عن جائحة كورونا
عن طريق  ،ابيل المثالالنظافة الصحية، عمى 

وتوفير الصابون تركيب مرافق غال اليدين 
جنحة عزل أخرى، وانشاء ومعدات الغايل األ

ىذه لمحاالت المصابة، وذلك لمنع انتشار 
 . (1)الجائحة الخطيرة

الناز ون داخم ا والمهاجرون، وطالبو  -خامساا 
 ،يتعرض النازحون داخميا :المجوء، والالجئون
شكل ب ،لبو المجوء والبلجئونوالمياجرون وطا

 ألوضاعيم، ونظرا التفشي جائحة كورون ،خاص
المعيشة الصعبة، في معظم االحيان، ومحدودية 

بما  ،فرص الحصول عمى الخدمات االاااية
فييا خدمات الرعاية الصحية. فيحق لممدنيين 

ومتطمبات  ،النازحين الحصول عمى المأوى
والغذاء.  والابلمة ،والصحة ،النظافة الصحية
الذين  ،في المخيمات شخاصوقد يرغب األ

إلى  في االنتقال ،يواجيون ىذه الجائحة الخطيرة
أو  أماكن آمنة، مما يدفع الاكان المحميين

الامطات التخاذ ردود افعال شديدة الحتوائيم، 
                                                           

  ننة ححفاق ننت جن نن  حاةااةننت؛ 31-41ى 43-44حامننيحد   -1

  ة ححفاق ت جن   حاشح ةت.  14-11ى 95ى 93ى

مراكز احتجاز إلى  بما في ذلك تحويل المخيمات
ميع ي جناانمعزولة. ويحمي القانون الدولي اإل

 ،المدنيين من آثار العمميات العدائية المامحة
وينص  ،ومن الحرية ،ومن الحرمان التعافي

عمى حصوليم عمى الرعاية الصحية دون 
 .(2)تمييز

باب جائحة كورونا  :وال عم م ط الاأل -سادساا 
منع ل ،اغبلقا مؤقتا ،اغمقت العديد من المدارس

 ثليم، وىذا النتشار لجائحة كورونامزيد من ا
، بيد انو عبئًا اضافيا عمى ميماً  وقتياً  جراءاً إ

ااتمرارية التعميم في الاياقات التي قد تكون فييا 
لفعل من جراء النزاع المامح، الدرااة منقطعة با

نقطاع التعميم آثار طويمة المدى، ومن وال
 تتأخرأال  ،في اوقات االزمات ،الضروري

. يمة التعمالجيود المبذولة لضمان ااتمراري
ي قواعد تتطمب ناانويتضمن القانون الدولي اإل

 .النزاع تاييل الحصول عمى التعميمطراف أ من
إلى  ادراج الوصولإلى  وتشير مماراات الدول

التعميم في االحترام والحماية الخاصة التي يتمتع 
بموجب القانون العرفي. وىنالك  طفالبيا األ

عدم انقطاع  تضمنتدابير إلى  حاجة مااة
وأنو يمكنيم مواصمة  ،عن الدرااة طفالألا

 . (3)التعميم من منازليم

                                                           

حاقيحلنننذ حاةا نننت جم ةونننا ححمنننم حاغنننكاا حامنننذن  ة،  -4

 25ى 22ى 35ىحخ نننمة حاقيحلنننذ حامحنننذدة حامنننيحد  

 23 ننة ححفاق ننت جن نن  حاشح ةننت؛ ىحامننادة  122ى 22ى

 .حألى افم  ة حابشىحيكي  حالن

 ننننننننة  124ى 129ى 12ى 52ى 42ى 13حامننننننننيحد   -3

 ننة حابشىحيكنني   2ححفاق ننت جن نن  حاشح ةننت؛ ىحامننادة 

 ننة دسحعننت حاىتنننت  135حالنننافم حاةننانم؛ ىحاقالننذة 

 حاذىا ت اىظى   حالممش حامزكيسة عا قا.
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نظم الجزاءات الم روض  وال داب ر  -سابعاا 
تفرض جائحة كورونا الحالية  :المق دة االخرى
غالبا ما تكون غير  ،ية كبيرةإناانحشد موارد 

ان المتضررة من النزاعات متوفرة في البمد
اءات والتدابير ز جوبالتالي يمكن لنظم ال ،المامحة

ان تعرقل  ،المعمول بيا حاليا ،خرىالتقييدية اال
ىذه المناطق، عمى ي المحايد في ناانالعمل اإل

ظمة أنكثر ضعفًا. وتتنافى حااب الفئات األ
التي تعوق  ،خرىوالتدابير المقيدة األ ،العقوبات

ية المحايدة، كالمجنة ناانعمل المنظمات اإل
في االضطبلع ، لمصميب االحمر الدولية

ية الخالصة بطريقة قائمة عمى ناانإلا بأنشطتيا
المبادئ، مع نص وروح القانون الدولي 

 ،الدولية يجب عمى الدول والمنظماتو ي. نااناإل
التأكد من انيا  ،التي تطبق مثل ىذه التدابير
وليس ليا  ،يناانمتاقة مع القانون الدولي اإل

القائمة  يةناانالاتجابة اإلاتأثير امبي عمى 
. ويجب ان تضع لجائحة كورونا عمى المبادئ

االاتثناءات ألاباب  تدابير تخفيف فعالة، مثل
ية ناانعمل المنظمات اإلتخدم ية التي إناان

 . (1)المحايدة
 

                                                           

فنننم ححفاق ننناث جن ننن   1/12/ 1/ 3حامنننيحد حامشنننخشكت  -1

شىحيكني  حالننافم  ة حاب 21-22حالس  ؛ ىحامادحاا 

 .حألى 
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 الخا م 
من مجمل بحثنا في موضوع " جائحة كورونا 
بين التأثير عمى االلتزامات التعاقدية المدنية 

ي ناانلمقانون الدولي اإلوالضمانات الجوىرية 
جممة ااتنتاجات إلى  أثناء الجوائح"، توصمنا

 ومقترحات في ىذا الشأن، وعمى النحو اآلتي:
 االس ن اجات :أوال
جائحة كورونا من الفيرواات التي  تعد -1

انتشرت فجأة ومن دون اابق انذار وبارعة، 
بحيث اختمط االمر فيما اذا امكن عدىا من 

من قبيل القوة القاىرة، الظروف الطارئة أم 
حد الطرفين اذا كان التأثير ىو ارىاق أوبالتالي 
، وكان االرىاق شديدًا، فان ىذه الجائحة في العقد

 تعتبر من قبيل الظروف الطارئة، وبالتالي تؤدي
تعديميا، بأية أو  انقاص االلتزامات التعاقديةإلى 

 صورة أخرى، وفقًا لنظرية الظروف الطارئة.
ت جائحة كورونا في ااتحالة اذا تابب -2

التنفيذ، كأن يصبح نقل البضائع وتصديرىا 
ماتحيبًل بإغبلق الحدود، فان الجائحة تصبح 

 ، وبالتالي تؤدي الجائحة ىنامن قبيل القوة القاىرة
 فاخ العقد، طبقًا لنظرية القوة القاىرة.إلى 
ي جاء بضمانات ناانان القانون الدولي اإل -3

وبئة، كما ىو الجوائح واالجوىرية خبلل انتشار 
يمكن ليذا القانون لكي حال جائحة كورونا،

 ،مبلئم بشكل ،ي من االاتجابةنااناإل
المتخصصين في مجال الصحة الحتياجات 

 ، وكذلك االاتجابة المبلئمةوامطات الصحة
ثناء ىذه أفي الحتياجات المجتمعات المحمية، 

)االنتشار العالمي  الظروف غير المابوقة
 حة كورونا(.لجائ
 النصوص احترام الضروري من بات -4

 ،تاتجيب لكي ،ينااناإل الدولي لمقانون الرئياية
 ،المحمية المجتمعات الحتياجات ،مبلئمة ااتجابة

 وامطات الصحة مجال في والمتخصصين
ظروف انتشار وتفشي جائحة  اثناء في ،الصحة

 االفراد) :اآلتي تشمل النصوص وىذهكورونا، 
 وواائل والمرافق الطبي المجال في العاممين

 ية،نااناإل االغاثة المياه، الطبية، النقل
 خاصة، بصفة لمخطر المعروضون شخاصاأل

 وطالبو والمياجرون داخميا النازحون المحتجزون،
 ونظام والتعميم، طفالاأل والبلجئون، المجوء

 (.خرىاأل المقيدة والتدابير المفروضة الجزاءات
 المق ر ات :ثان ا

عمى  ،تعديل القائم منياأو  ن التشريعات،ا -1
النحو الذي يحافظ عمى دقة االجراءات والتدابير 

والحد من  ،البلزمة لمواجية جائحة كورونا
مى جميع افراد ا الخطيرة عأضرارىا وآثارى

ومصالح المجتمع العراقي، في ظل الظروف 
 التي يمر فييا العراق.  ،االاتثنائية

ثار لضرورية لتحديد اآلار التشريعات اان واصد -2
عمى جميع العقود نا و القانونية لجائحة كور 

وااللتزامات التعاقدية المدنية، وتحديد النتائج 
اآلثار المتربية عمى كل أثر من ىذه 

وتحديد االلغاء،أو  القانونية،اواء أكان باالنقاص
 االاس القانونية ليذه األثارأو  االااس

ي ناانولي اإلتفعيل تطبيق أحكام القانون الد -3
الخاصة بمواجية االوبئة والجوائح المنتشرة في 
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مناطق النزاعات المامحة، دولية كانت ام غير 
التأكد من و  عمى جائحة كورونا الحالية، دولية،

 المامحةطراف النزاعات االلتزام بيا من جانب أ
 الجائحة.اثناء انتشار ىذه 

ت ، والمنظماقيام المجنة الدولية لمصميب االحمر -4
خرى المعنية، باتخاذ االحتياطيات ية األنااناإل

االضافية والضرورية لمتأكد من تطبيق 
يوجبيا أو  التي يوفرىا ،الضمانات الجوىرية
ي اثناء انتشار الجوائح ناانالقانون الدولي اإل

عات المامحة في مناطق النزا ،واالوبئة
التوقف عن أو  طراف بالكفالمختمفة، ودعوة األ

المامحة خبلل االنتشار العالمي النزاعات 
 الحالي لجائحة كورنا.
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 ABSTRACT: 

We discussed in this research 

the topic "Corona pandemic between 

influencing civil contractual 

obligations and fundamental 

guarantees of international 

humanitarian law during pandemics", 
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extent to which the theorems of 
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As for the second requirement, we 

dealt with the basic guarantees of 

international humanitarian law during 
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