
استكشاف القانون اإلنساني
وحدات تعليمية للشباب

استكشاف متهيدي
صور وإدراك

ما تصوراتك عن النزاع املسلح؟
ما رأيك في محاوالت احلد من املعاناة التي تنجم عنه؟

ما الكرامة اإلنسانية؟
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املكتب اإلقليمى اإلعالمي بالقاهرة



3

ك
صور وإدرا

هيدي: 
ف مت

شا
ك

ست
ا

استكشاف القانون اإلنساني
استكشاف متهيدي: صور وإدراك
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صور وإدراك

صور وإدراك )جلسة واحدة(

مناقشة متهيدية الستكشاف ما يعرفه الطالب عن النزاع املسلح 
ومحاوالت احلد منه، وما رأيهم في ذلك

مفاهيم

حدود النزاعات املسلحة

الكرامة اإلنسانية

املهارات املستخدمة

مناقشة

إصغاء

الرأي والرأي اآلخر

دعم اآلراء باحلجة واملنطق

إذا كان وقتك محدوداً، ولست قادراً على أن تعمل في جميع االستكشافات، فنوصي 
بأن تتبع، على األقل، السبيل القصير لالستكشافات، املشار إليه بهذا الرمز.
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ّكن هذا االستكشاف املعلمني من معرفة مواقف الطالب ومدى  يمُ
معرفتهم: ماذا يعرفون عن احلرب وعن اجلهود املبذولة للحد من 

املعاناة التي تسببها احلروب. 

ويهيئ اجلو مبناقشة منفتحة يستكشف فيها املعلمون والطالب 
معاً أسئلة صعبة. 

ليس في هذه املرحلة “أجوبة صحيحة”، وال يمُتوقع من املشاركني 
أن يكونوا على معرفة جيدة باملوضوع. 

رَّم احلرب؟” احملدد  يكن استخدام النشاط االختياري “ملاذا ال تمُ
بخمس عشرة دقيقة في هذا االستكشاف، إذا كان الوقت 

يسمح بذلك، أو في أّي استكشاف آخر يمُثار فيه السؤال.

األهداف
• إدراك األسئلة اجلوهرية التي تتضمن القانون اإلنساني

• إدراك أّن بعض األسئلة التي تثار أثناء استكشاف القانون اإلنساني ليس لها إجابات سهلة
• إيجاد تعريف متهيدي للكرامة اإلنسانية

 
 

1  أسئلة املناقشة التمهيدية
2  حول جهود حترمي احلرب 

 

حتضير

راجع في دليل املنهج أساليب التعلم 1 )املناقشة(، 2 )العصف الذهني(، 3 )عدم وجود 

إجابات سهلة(، 7 )الكتابة والتفكير(، 8 )إجراء املقابالت(، وورشة العمل 1 )“تعريف

 الطالب باستكشاف القانون اإلنساني”(.

وإذا أمكن، شاهد الفصل ذا الصلة من شريط فيديو املعلم )إدارة املناقشة: استكشاف متهيدي( والفصل ذا الصلة 
من الفيلم التدريبي للمعلمني  )استكشاف متهيدي(.

الوقت

جلسة واحدة 45 دقيقة

وإدراك :ص��ور  متهي��دي  استكش��اف 

مراجع

املعلم 
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االستكشاف

1.مقدمة وتهيئة اجلو )5 دقائق(
أخبر الطالب أّن الغرض من هذه املناقشة هو تقدير ما يفكرون فيه مع بدء دراستهم للقانون 

اإلنساني. وأكد لهم من جديد أنه ليس من املتوقع أن يكون أحد منهم على معرفة جيدة باملوضوع، 
وأّن الكالم غير مطلوب ممن يشعر بعدم الرغبة في الكالم عن أّي مسألة قد تطرح.

ضع قواعد املناقشة:
•استمع جيداً لآلخرين، وانتظر حتى ينتهوا من الكالم قبل أن تبدأ؛ 	

•لك احلرية في أال توافق على اآلراء التي يعرضها اآلخرون، ولكن تعامل مع زمالئك الطالب ومع  	
آرائهم باحترام.

2. ابدأ املناقشة )5 دقائق(
يهدف القانون اإلنساني حلماية احلياة والكرامة اإلنسانية. لذلك، فمفهوم الكرامة اإلنسانية 

أساسي الستكشاف القانون اإلنساني.

اطرح السؤال االستهاللي بشأن الكرامة اإلنسانية من “أسئلة

املناقشة التمهيدية”.

أعط الطالب فرصة القيام بتمرين عصف ذهني كاستجابة للسؤال. ومن املتوقع أن تكون حصيلة 
ذلك قائمة بكلمات وعبارات.

3. استمر باملناقشة )25 دقيقة(
اختر أسئلة أخرى لالستمرار في املناقشة. شّجع الطالب على إعطاء حجج تدعم آراءهم، وعلى 

استخدام أمثلة ملموسة.

4. اخلامتة )10 دقائق(
اختتم املناقشة بربط مفهوم الكرامة اإلنسانية بالنزاع املسلح .

أسئلة محتملة:

< ما هي الوسائل التي يكن أن يؤثر بها النزاع املسلح على الكرامة اإلنسانية للمدنيني واملقاتلني                
على حد سواء؟

أعط الفرصة للطالب للعمل معاً لوضع تعريف ملصطلح “الكرامة اإلنسانية”.

سّجل هذا التعريف واجعله ملصقاً كي يكون متاحاً لهم طوال البرنامج.

 مالحظة 

يمُستخدم املصطلحان 
“النزاع املسلح” و “احلرب” 

بشكل متبادل في برنامج 
استكشاف القانون 

اإلنساني.

مراجع

املعلم  1
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االستكشاف

! أفكار أساسية
•مفهوم الكرامة اإلنسانية أساسي في القانون اإلنساني، وسيتم الرجوع إليه خالل استكشاف  	

القانون اإلنساني برمته.
•بعض األسئلة التي تثار في استكشاف القانون اإلنساني ليس لها إجابة واحدة صحيحة في  	

حد ذاتها، أو في احلقيقة ليس لها أّي إجابات سهلة. وأحد أهداف استكشاف القانون اإلنساني 
هو تديد مثل هذه األسئلة واستكشافها.  

 مالحظة 

“زاوية عدم وجود أجوبة سهلة”
من احملتمل أن يثير الطالب أسئلة مثل “من سيجعل الناس يتبعون مثل هذه القواعد؟” أو “ملاذا 

ال توضع قاعدة ضد احلرب فحسب؟”. من الصعب اإلجابة عن مثل هذه األسئلة، إما لعدم وجود 
أجوبة مباشرة، وإما ألّن األجوبة معقدة.

ها “زاوية عدم وجود أجوبة سهلة”. وأخبر  ص مكاناً في الغرفة للصق هذه األسئلة وسمِّ خصِّ
الطالب أّن جميع هذه األسئلة ستتم معاجلتها مع التقدم في املقرر الدراسي.

تبقى قائمة األسئلة هذه معروضة، ويضاف إليها ما يستجد من أسئلة.
يكن الرجوع إلى أسئلة محددة خالل املقرر الدراسي، عندما يكون ذلك مناسباً.
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أنشطة إضافية

حوار و مناقشة: ملاذا ال حُترَّم احلرب ؟

يدور هذا النشاط حول فكرة وجود قواعد إلدارة احلرب. ويعالج أسئلة مثل “أليس وضع قوانني حول 
كيفية السلوك في احلرب هو في احلقيقة إضفاء للشرعية على احلروب؟”، و “أال جتعل القواعد في 

احلرب ما يشبه املباراة؟”، و “ملاذا ال تّرم احلرب فحسب بدالً من ذلك؟”.
 
والستكشاف مثل هذه األسئلة، فّكر ملّياً بهذه الفرضية:

وجه األنشطة اإلضافية إلى 
الطالب مباشرة. ويكنك أن 

تكّيف هذه األنشطة 
بصياغتها لتالئم طالبك.

لن تكون لقواعد احلرب ضرورة إذا جعل العالم من احلرب مجرد أمر غير مشروع.

استكشف بعض النتائج املترتبة على جعل النزاع املسلح أمراً غير مشروع.

]مثال: ما الذي يكن أن يحدث إذا كانت احلرب غير مشروعة وقامت إحدى الدول بهجوم على دولة 
أخرى؟ كيف يكن إنفاذ القاعدة؟ هل تعرف ما إذا كانت قد جرت في التاريخ أّي محاولة إللغاء 

احلروب؟[

إذا مت تخصيص وقت كاٍف للموضوع، عادة ما يستخلص الطالب أنه حتى ولو حّرمت احلرب 
رسمياً، فسيكون من الصعب جداً إنفاذ هذا احلظر. ]انظر “حول اجلهود لتحرمي احلرب”[

 
 

بعد املناقشة، اكتب مقالة تعرض فيها استنتاجك اخلاص مدعوماً باحلجج.

التواصل: إجراء مقابلة

قم بإجراء مقابلة مع أحد األشخاص الذين مروا بتجربة - “أّي شكل من أشكال املعاناة”، والذي 
تشكل جتربته منوذجاً للمعاناة التي تسببها احلرب: التعرض للحريق، أو اجلوع، أو اإلصابة بجروح 

عجز جسدي، أو فقدان أحد أفراد العائلة، أو الفرقة بني األسرة، أو اخلطف، أو التيه، أو االحتجاز.  أو
اكتب وصفاً للتجارب التي مّر بها هذا الشخص، يتضمن مشاعره وأفكاره، والطرق التي تعرضت 

فيها حياته وكرامته اإلنسانية للخطر، ونوع املساعدة التي تلقاها، إن وجدت.

يكن عرض هذه املقاالت في جلسات الحقة، عندما جتري مناقشة جتارب ضحايا النزاع املسلح.

الكتابة والتفسير: املسؤولية عن الكرامة اإلنسانية

ناقش أحد األقوال التالية

عندما سئل شاب عن سبب تعريض حياته للخطر إلنقاذ أناس كانوا يتعرضون لالضطهاد، قال:

اعتاد أبي أن يقول إّن العالم سلسلة واحدة كبيرة. إذا ما كسر منها جزء صغير، تتفكك 
السلسلة وال تعود صاحلة بعد ذلك.

قال الكاتب الروسي دستوفسكي العبارة التالية:

نحن جميعاً مسؤولون عن بعضنا البعض.

< ماذا تعني العبارة؟ هل توافق عليها؟ اشرح سبب املوافقة أو الرفض.
< كيف يكن تطبيق روح هذه العبارة في النزاع املسلح؟
< هل تعرف أّي أقوال أو أمثال أخرى تعّبر عن نفس الروح؟

مراجع

املعلم  2 

 مالحظة 
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أسئلة املناقشة التمهيدية

*التدقيق في أسباب تنظيم وسائل )أسلحة( وأساليب )طرق( معّينة للحرب يسلط الضوء على قاعدتني 
أساسيتني من قواعد القانون اإلنساني: )1( حظر إحداث إصابات أو آالم ال مبرر لها، و)2( حظر الهجمات 

العشوائية. وبناء على هاتني القاعدتني، مت حظر استخدام أنواع معّينة من األسلحة )على سبيل املثال، 
األسلحة البيولوجية، واألسلحة الكيميائية، واأللغام املضادة لألفراد(، أو تقييد استخدام أسلحة معّينة 

)على سبيل املثال، األسلحة احملرقة(، وكذلك حظر أساليب معّينة للحرب )على سبيل املثال، األمر بعدم 
إبقاء أحد على قيد احلياة أو التهديد بذلك، أو بث الذعر بني السكان املدنيني، أو جتويعهم(.

الكرامة اإلنسانية
< ما مفهوم الكرامة اإلنسانية؟ كيف يكنك تعريفها؟

احلرب
< ما الصور التي ترد إلى ذهنك عندما تسمع عبارة “حرب” أو “نزاع مسلح” ؟

< ما احلروب الدائرة حالياً في العالم ؟
< ما احلروب السابقة التي تعرفها ؟

< ما احلرب؟

وسائل وأساليب احلرب*
< هل ينبغي حظر أو تقييد استخدام أّي أسلحة في النزاع املسلح؟ و ملاذا؟

< هل ينبغي حظر أساليب قتال معّينة في النزاع املسلح؟ و ملاذا؟

فكرة “العدو”
< كيف يكن أن تعّرف “العدو”؟

< هل يستحق عدو ما احلماية في وقت من األوقات أثناء نزاع مسلح؟ وملاذا ؟

املدنيون
< من هو املدني؟

< كيف ينبغي معاملة املدنيني أثناء النزاع املسلح؟ و ملاذا؟
< هل يكون املدنيون عرضة للهجمات في وقت من األوقات؟

< هل يكن تبرير الهجمات على املدنيني في وقت من األوقات؟ كيف؟
< ما رأيك مبدني يحمل الطعام للمقاتلني األعداء؟

< ما رأيك مبدني يزود العدو باألسلحة؟

األطفال
< ملاذا يشارك األوالد والفتيات أحياناً في النزاعات املسلحة؟

< هل من املقبول أن يشارك األطفال في احلرب؟ و ملاذا؟

املقاتلون اجلرحى
< كيف ينبغي برأيك معاملة جريح من مقاتلي العدو؟

املقاتلون األسرى
< كيف ينبغي معاملة أسير من مقاتلي العدو؟ و ملاذا؟

< ما رأيك لو أحلق ذلك الشخص األذى بأحد أفراد عائلتك؟
< هل يمُسمح بتعذيب أسير للحصول على معلومات؟ إذا كان األمر كذلك، ففي ظل أّي ظروف؟

مراجع )2/1(

املعلم  1

النساء
< هل تشارك النساء في القتال؟ ما رأيك في هذا األمر؟

< هل ينبغي وجود قواعد تمي النساء املتأثرات باحلرب بشكل خاص؟ ما هي أمناط احلماية التي 
يكن أن تتاجها النساء؟

أشخاص آخرون محميون
< هل يحتاج أّي شخص آخر حلماية خاصة زمن النزاع املسلح؟ من؟ ملاذا؟

  
أماكن محمية زمن احلرب

< هل توجد أماكن ينبغي أال تهاجم؟
< أّي أماكن؟ وملاذا؟

< هل من املقبول مهاجمة مستشفيات أو مرافق طبية في وقت من األوقات؟
< ملاذا نعم، أو لَم ال؟ )إذا كان اجلواب نعم، ففي ظل أّي ظروف؟(

< هل من املقبول مهاجمة أماكن دينية في وقت من األوقات؟    
< ملاذا نعم، أو لَم ال؟ )إذا كان اجلواب نعم، ففي ظل أّي ظروف؟(

< هل من املقبول تدمير بيوت الناس، أو املدن، أو األشغال العامة في وقت من األوقات؟
< ملاذا نعم، أو لَم ال؟ )إذا كان اجلواب نعم، ففي ظل أّي ظروف؟(

القوانني
< ما القانون؟

< من أين يأتي؟
< هل تظن أنه من الصواب وجود قوانني للحد من املعاناة التي يسببها النزاع املسلح؟

< ملاذا نعم، أو لَم ال؟
< هل توجد مثل هذه القوانني؟

< إذا ومُجدت، فماذا تقول هذه القوانني؟

املنظمات اإلنسانية
< هل تعرف ما إذا كانت هناك منظمات تعمل على حماية الناس و مساعدتهم أثناء النزاع املسلح؟

< ما هي؟ وماذا تفعل؟

الكرامة اإلنسانية
< ماذا تعني الكرامة اإلنسانية زمن النزاع املسلح؟
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أسئلة املناقشة التمهيدية

النساء
< هل تشارك النساء في القتال؟ ما رأيك في هذا األمر؟

< هل ينبغي وجود قواعد تمي النساء املتأثرات باحلرب بشكل خاص؟ ما هي أمناط احلماية التي 
يكن أن تتاجها النساء؟

أشخاص آخرون محميون
< هل يحتاج أّي شخص آخر حلماية خاصة زمن النزاع املسلح؟ من؟ ملاذا؟

  
أماكن محمية زمن احلرب

< هل توجد أماكن ينبغي أال تهاجم؟
< أّي أماكن؟ وملاذا؟

< هل من املقبول مهاجمة مستشفيات أو مرافق طبية في وقت من األوقات؟
< ملاذا نعم، أو لَم ال؟ )إذا كان اجلواب نعم، ففي ظل أّي ظروف؟(

< هل من املقبول مهاجمة أماكن دينية في وقت من األوقات؟    
< ملاذا نعم، أو لَم ال؟ )إذا كان اجلواب نعم، ففي ظل أّي ظروف؟(

< هل من املقبول تدمير بيوت الناس، أو املدن، أو األشغال العامة في وقت من األوقات؟
< ملاذا نعم، أو لَم ال؟ )إذا كان اجلواب نعم، ففي ظل أّي ظروف؟(

القوانني
< ما القانون؟

< من أين يأتي؟
< هل تظن أنه من الصواب وجود قوانني للحد من املعاناة التي يسببها النزاع املسلح؟

< ملاذا نعم، أو لَم ال؟
< هل توجد مثل هذه القوانني؟

< إذا ومُجدت، فماذا تقول هذه القوانني؟

املنظمات اإلنسانية
< هل تعرف ما إذا كانت هناك منظمات تعمل على حماية الناس و مساعدتهم أثناء النزاع املسلح؟

< ما هي؟ وماذا تفعل؟

الكرامة اإلنسانية
< ماذا تعني الكرامة اإلنسانية زمن النزاع املسلح؟
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حول جهود حترمي احلرب

بعد احلرب العاملية األولى
في عام 1919م، قررت الدول أن توقع على ميثاق عصبة األمم الذي لم يحظر احلرب فعلياً ولكنه كّرس 

إجراء لتسوية املنازعات بني الدول بطريقة سلمية لتجنب احلرب.

ميثاق عصبة األمم، 1919

إّن األطراف السامية املتعاقدة

من أجل تعزيز التعاون الدولي وتقيق السالم واألمن الدوليني

إذ تقبل التعهد بعدم اللجوء إلى احلرب،  •

وإذ تلتزم بإقامة عالقات صريحة وعادلة ومشرفة بني األمم،  •

•  وإذ تقدر على نحو راسخ أّن القانون الدولي يجب أن يكون هو القاعدة الفعلية للسلوك بني 
احلكومات،

•  وإذ تقرر صون العدالة واالحترام الدقيق لكل االلتزامات التعاقدية في تعامل كل شعب مع 
الشعوب األخرى،

تتفق على هذا امليثاق لعصبة األمم ...

املادة 11

أّي حرب أو تهديد باحلرب )...( يعتبر مبقتضى هذا امليثاق أمراً يهم العصبة بكاملها، وتتخذ 
العصبة أّي إجراء يبدو حكيماً وفعاالً حلماية سالم األمم.

املادة 12

يتفق أعضاء عصبة األمم على أنه إذا نشأ بينهم أّي نزاع يكن أن يؤدي إلى انقسام فإنهم 
سيحيلون األمر إما إلى التحكيم أو إلى التسوية القضائية أو إلى التحقيق بواسطة اجمللس، 

ويوافقون على عدم اللجوء في أّي حال إلى احلروب إال بعد ثالثة أشهر بعد صدور قرار 
التحكيم أو احلكم القضائي أو تقرير اجمللس...

املادة 15

...إذا صدر تقرير اجمللس مبوافقة أعضائه باإلجماع، يوافق أعضاء العصبة على أنهم لن يدخلوا 
في حرب مع أّي طرف في النزاع يلتزم بالتوصيات الواردة في التقرير. وإذا لم يتوصل اجمللس إلى 

تقرير يتفق عليه بإجماع أعضائه فإّن أعضاء العصبة يحتفظون ألنفسهم بحق اتخاذ اإلجراء 
الذي يرونه ضرورياً لصيانة احلق والعدل.

خالل السنوات الـ 3421 
املاضية من التاريخ املدّون، 
فقط 268 سنة منها لم 

تشهد حرباً.
 Will and Ariel -

 Durant The Lessons
 of History

)ول وإريال ديوران - دروس 
التاريخ(
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بني احلربني العامليتني
الصك الدولي األول الذي حّرم احلرب كان املعاهدة التي تنص على نبذ احلرب كأداة للسياسة العامة 

)املعروفة أيضاً مبيثاق كيلوج- برياند Kellogg-Briand Pact( في العام 1928.

ميثاق كيلوج- برياند، 1928

]إّن األطراف السامية املتعاقدة[

إذ يساورها شعور عميق بواجبها الرسمي في تعزيز تأكيد اجلنس البشري،

واقتناعاً منها بأنه آن األوان للعمل على نبذ صريح للحرب كأداة للسياسة الوطنية، من أجل أن 
تدوم العالقات السلمية والودية القائمة اآلن بني شعوبها،

وإياناً منها بأنه ينبغي السعي إلى أن تكون كافة التغييرات في عالقاتها مع بعضها البعض 
بالوسائل السلمية فقط، وأن تكون نتيجة عملية سلمية ومنهجية، وبأنه ينبغي أن ترم أّي 
دولة موقعة تسعى فيما بعد لتعزيز مصاحلها الوطنية باللجوء إلى احلرب، من الفوائد التي 

تقدمها هذه املعاهدة،

وأمالً منها في أن تذو جميع دول العالم األخرى حذوها في االنضمام إلى هذا املسعى اإلنساني، 
وأن تضع شعوبها من خالل االنضمام إلى هذه املعاهدة، حاملا تدخل حيز النفاذ، ضمن نطاق 

أحكامها املفيدة، وبذلك تتوحد دول العالم املتحضرة في نبذ مشترك للحرب كأداة لسياستها 
الوطنية،

فقد قررت إبرام معاهدة، وعينت لذلك الغرض كمفوضني عنها )...(، الذين قدموا أوراق 
اعتمادهم املستوفاة للشروط، واتفقوا على املواد التالية:

املادة 1

تعلن األطراف السامية املتعاقدة رسمياً باسم شعوبها أنها تدين اللجوء إلى احلرب من أجل 
حل اخلالفات الدولية، وأنها تنبذ احلرب كأداة للسياسة الوطنية في عالقاتها مع بعضها 

البعض.

املادة 2

توافق األطراف السامية املتعاقدة على أّن تسوية أو حل جميع املنازعات، أو النزاعات، مهما 
كانت طبيعتها، أو مهما كان منشؤها، التي يكن أن تنشأ بينها، لن تكون إال بالوسائل 

السلمية
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بعد احلرب العاملية الثانية
في أعقاب احلرب العاملية الثانية، قررت الدول التقدم خطوة إلى األمام بحظر أي تهديد باستعمال 

القوة أو استخدامها ضد دول أخرى حتى في أوضاع تبلغ حد احلرب.

ميثاق األمم املتحدة، 1945

الديباجة

نحن شعوب األمم املتحدة وقد آلينا على أنفسنا

•  أن ننقذ األجيال املقبلة من ويالت احلرب التي في خالل جيل واحد جلبت على اإلنسانية مرتني 
أحزاناً يعجز عنها الوصف،

•  وأن نؤكد من جديد إياننا باحلقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال 
والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

•  وأن نبني األحوال التي يكن في ظلها تقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات 
وغيرها من مصادر القانون الدولي،

وأن ندفع بالرقي االجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى احلياة في جو من احلرية أفسح،  •

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا

•  أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سالم وحسن جوار،

وأن نضم قوانا لكي نحتفظ بالسلم واألمن الدولي،  •

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معّينة ورسم اخلطط الالزمة لها أال تستخدم القوة املسلحة في   •
غير املصلحة املشتركة...

املادة 2

... يتنع أعضاء الهيئة جميعاً في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو 
استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألّي دولة...

املادة 42

... جاز له ]مجلس األمن[ أن يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والبرية من األعمال ما يلزم 
حلفظ السالم واألمن الدولي أو إلعادته إلى نصابه...

املادة 51

ليس في هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع 
عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “األمم املتحدة”...

منذ نهاية احلرب العاملية 
الثانية، حدث 228 نزاعاً 

مسلحاً في 148 مكاناً في 
العالم.

من مقال في مجلة أبحاث 
السالم، بقلم لوتا هاربوم 

وبيتر والنستني، جامعة 
أبساال.

 )Lotta Harbom and 
Peter Wallensteen, 
Uppsala University, 
article in Journal of 
Peace Research(

 مالحظة 

جتدر اإلشارة إلى أّن القانون 
اإلنساني يعالج واقع النزاعات 

املسلحة دون األخذ بأسباب 
استخدام القوة أو شرعية هذا 

االستخدام بعني االعتبار.

حول جهود حترمي احلرب
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