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التدريس
والمناقشة

والبحـث
القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني

والسياسات اإلنسانية في الجامعات

البحث في القانون الدولي اإلنساني
لماذا؟

يشكل نشر المعرفة بالمعايير والقيم ذات الصلة 
وبملكيتهما وسيلة فعالة لتهيئة بيئة مواتية الحترام 
اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسانية،  الكرامة 
والعمل اإلنساني المحايد وغير المتحيز. ويسهم 
بالعمل  المواتية  البيئة  هذه  تهيئة  في  الباحثون 
القانوني  المجالين  في  الساعة  موضوعات  على 
توضيح  على  بدوره  ذلك  ويساعد  واإلنساني. 
اإلنساني  العمل  وتعزيز  وتطويره  القانون 

والسياسات اإلنسانية. 
كيف؟

في  يرغبون  الذين  الباحثين  إلى  موجهة  الدعوة 
معرفة المزيد عن المنشورات المرجعية في مجال 
القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني والسياسات 
اإلنسانية لالتصال باللجنة الدولية للصليب األحمر 
أو تصّفح الموقع www.icrc.org/ar. ويمكن تزويد 
القانون  كتب  من  بمجموعات  الجامعات  مكتبات 
المنشورات  الدولي اإلنساني عند الطلب. ومعظم 
على  بالمجان  إلكتروني  نسق  في  أيضًا  متوفرة 
والدعوة   .https://www.icrc.org :التالي الموقع 
موجهة أيضًا إلى الباحثين لتقديم مقاالت لنشرها في 
المجلة الدولية للصليب األحمر التي تبحث بانتظام 
اإلنساني  الدولي  القانون  مجال  في  جديدة  قضايا 
والعمل اإلنساني والسياسات اإلنسانية. ويدعى من 
يرغب من الباحثين في نشر مقال في هذه المجلة أو 
في أّي دورية أكاديمية أخرى تدعمها اللجنة الدولية 
إلى زيارة موقعنا اإللكتروني أو االتصال بأقرب 

بعثة في الميدان. 

والدعوة موجهة إلى الجامعات الكبرى لالشتراك 
تتناول  بحثية  مشاريع  في  الدولية  اللجنة  مع 
والسياساتية  القانونية  والتحديات  االتجاهات 
الحالية. وبإمكان هذه المشاريع أن تبرز خبرتهم 
اللجنة  تزود  وأن  المجاالت  هذه  في  وتعززها 
الدولية، في الوقت نفسه، بتحليالت مفيدة لمعالجة 
للشركاء  ويمكن  والتحديات.  االتجاهات  هذه 
تقدم  أن  الدولية  للجنة  أو  المحتملين  األكاديميين 
مقترحات المشاريع. وتتبع الشراكات إطارًا زمنيًا 
ملموسة،  نتائج  لتحقيق  محدَدين  أعمال  وجدول 
التدريب  وأدوات  البحثية  األوراق  ذلك  ومن 
المشتركة  واألنشطة  الحديثة  البيانات  وقواعد 
ويرجى  ذلك.  إلى  وما  األكاديمية،  والمراكز 
من الجامعات المهتّمة بتقديم أحد المقترحات أن 

تتصل ببعثة اللجنة الدولية المحلية. 
لالتصال ببعثاتنا في جميع أنحاء العالم:

https://www.icrc.org/ar/contact 

المجلة الدولية للصليب األحمر
ُأسست المجلة الدولية للصليب األحمر في عام 1869، وهي مجلة ربع سنوية 
للنقاش  منتدى  أنها  كما  كمبريدج.  جامعة  نشر  ودار  الدولية  اللجنة  تنشرها 
المتعلقة  اإلنسانية  والسياسات  اإلنساني  والعمل  اإلنساني  الدولي  القانون  حول 

بالنزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.
لالطالع على المجلة: 

https://www.icrc.org/ar/international-review/

زيارة اللجنة الدولية مع جامعتكم
لماذا؟

والباحثين  الجامعيين  األساتذة  إلى  موجهة  الدعوة 
معرفة  أجل  من  الدولية  اللجنة  لزيارة  والطالب 
القانون  على  قّيم  كـ»حارس  دورها  عن  المزيد 
الدولي اإلنساني« وعن عملها اإلنساني في الماضي 
النزاعات  في  المعاناة  تخفيف  أجل  من  والحاضر 

المسلحة وحاالت العنف األخرى.
كيف؟

الدولية مراكز عامة  اللجنة  توجد في بعض بعثات 
للمؤتمرات والتوثيق، يستطيع الزائرون أن يطلعوا 
فيها على منشورات مرجعية في مجال القانون الدولي 
اإلنساني والعمل اإلنساني. وُتعقد بانتظام في مركز 

الزوار والمؤتمرات الجديد ) Humanitarium( في 
بسويسرا،  جنيف،  في  الرئيسي  الدولية  اللجنة  مقر 
الدولية  باللجنة  للتعريف  تفاعلية  إعالمية  جلسات 
اإلنساني  الدولي  القانون  فهم  في  للتعمق  والترويج 
الزائرين  وبإمكان  الحالية.  اإلنسانية  والتحديات 
يضّم  الذي  والتوثيق  اإلعالم  مركز  استخدام  أيضًا 
 140,000  وثيقة – من كتب ودوريات وأفالم فيديو 
وصور وأقراص مدمجة حول القانون الدولي اإلنساني 
والعمل اإلنساني وأنشطة اللجنة الدولية. ويمكن القيام 
أثناء الزيارة أيضًا بجولة في المتحف الدولي للصليب 

األحمر والهالل األحمر. وإننا نتطلع للقائكم!
لزيارة الصفحة المخصصة لزوار المركز:

www.icrc.org/en/event/meet-and-get-know-icrc

المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحّيزة تضطلع بمهمة إنسانية خالصة تتمّثل في حماية أرواح 
ضحايا النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى وصون كرامتهم ومّد يد العون لهم. وتسعى اللجنة الدولية أيضًا إلى 
درء المعاناة عن طريق نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية. وقد ُأنشئت اللجنة الدولية في عام 
1863، فأفضى إنشاؤها إلى اعتماد اتفاقيات جنيف وإنشاء الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وتتولى اللجنة 

الدولية توجيه وتنسيق األنشطة الدولية التي تضطلع بها الحركة الدولية أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.

اللجنة الدولية للصليب األحمر 
The International Committee of the Red Cross 

19, Avenue de la Paix
 1202 Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
www.icrc.org 

© حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب األحمر، تشرين الثا ني/ نوفمبر 2016



تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، 
في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم 

)...( المدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان)...(.
اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949، المواد 47 و48 و127 و144 على التوالي. 
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دور الجامعات في مجال القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني والسياسات اإلنسانية
العنف  وحاالت  المسلحة  النزاعات  على  تترتب 
األخرى اليوم آثار وخيمة بين المدنيين والمحتجزين 
والجرحى والطواقم الطبية والبنى التحتية األساسية. 
ولئن كان القانون الدولي يضع حدوداً لما هو مسموح 
به في هذه الحاالت، فإن إعمال هذه الحدود وفرضها 
يقعان على عاتق الدول منعًا الستشراء العنف بال 

رادع بل وبال هوادة في أغلب األحيان.
في  األهمية  بالغ  بدور  الجامعات  وتضطلع 
الدولي  القانون  لتدريس  بتأمينها  اإلطار  هذا 
لقادة  الصلة  ذات  األخرى  والقوانين  اإلنساني 
المستقبل وحاملي األسلحة والقضاة والمحامين، 
باإلضافة إلى المتخصصين في العمل اإلنساني. 
ذلك أن المعرفة بالقانون ضرورة مطلقة لكفالة 

احترامه- وإن لم تكن كافية بحد ذاتها.
النقاش  في  أساسيًا  إسهامًا  األكاديميون  ويسهم 
بذلك على وضع  القانوني واإلنساني، فيساعدون 
القانون. ويقومون  متفقة مع  تشريعات وسياسات 

كيفية  بشأن  للحكومات  المشورة  بإسداء  أيضًا 
يتماشى  بما  واألمنية  اإلنسانية  المسائل  معالجة 
مع اإلطار القانوني والسياسات اإلنسانية القائمة، 
وتوعية المجتمع المدني من خالل وسائل اإلعالم 

والمؤتمرات العامة.
وأخيرًا وليس آخرًا، تشغل الجامعات والمجامع 
المواضيع  تناول  في  الصدارة  مركز  الفكرية 
المسائل  على  الضوء  فتسّلط  بالبحث.  الجديدة 
جديدة  وحلواًل  أفكارًا  وتقترح  الناشئة  اإلنسانية 
لتحسين  بناءة  تحليالت  وتوّفر  لمعالجتها، 

االستجابة القانونية واإلنسانية. 
للصليب  الدولية  اللجنة  تعتبر  األسباب،  ولهذه 
مع  الشراكات  إقامة  الدولية(  )اللجنة  األحمر 
الجامعات جزءًا أساسيًا من جهودها الرامية إلى 
الدولي اإلنساني والعمل  القانون  تعزيز احترام 

اإلنساني والسياسات اإلنسانية.

القانون الدولي اإلنساني: مقدمة شاملة
العمل  في  المتخصصين  الجامعات  وأساتذة  الطالب  إلى  موّجه  التمهيدي  الكتّيب  هذا 
اإلنساني والقانوني الذين يرغبون في فهم أساسيات القانون الدولي اإلنساني. وهو متفق 
مع قراءة اللجنة الدولية للقانون، ويقّدم لمحة عامة حديثة عن القانون الدولي اإلنساني 

فيما يتصل بواقع النزاعات المسلحة المعاصرة.
 :PDF لطلب الكتّيب وتنزيله مجانًا في شكل وثيقة محمولة بنسق

https://www.icrc.org/en/document/qa-international-humanitarian-law-comprehensive-introduction

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
يحتوي هذا الكتيب ومنصته اإللكترونية على مجموعة مختارة من دراسات 
الحاالت تزيد على 300 دراسة، إلى جانب عرض شامل للقانون الدولي 
اإلنساني، باإلضافة إلى إرشادات تربوية وموارد للمحاضرين والمدربين.

www.icrc.org/casebook :لتصفح منصة البحث
:PDF لطلب الكتيب وتنزيله مجانًا على شكل وثيقة محمولة بنسق

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p0739.htm 

مدونة القانون اإلنساني والسياسات اإلنسانية
تشّكل المدونة، التي تتولى إدارتها المجلة الدولية للصليب األحمر، جسرًا 
بين البحث األكاديمي والتطبيق الميداني العملي، ما يعزز التفاعل اآلني 

في المسائل اإلنسانية المحورية.
blogs.icrc.org/law-and-policy :لالطالع على المدونة

تدريس القانون الدولي اإلنساني
لماذا؟

تتعهد  اتفاقيات جنيف،  الدول على  عندما تصدق 
صراحًة بنشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني. 
في  تدريسه  ذلك  لتحقيق  الفعالة  الطرق  ومن 
الدولي  القانون  تدريس  ويساعد  الجامعات. 
على  قانونيًا،  التزامًا  كونه  عن  فضاًل  اإلنساني، 
فهم  وتعزيز  القانون  من  الفرع  هذا  احترام  دعم 

الناس للنزاعات المسلحة في عالم اليوم. 
كيف؟

يجب أن تشكل حقائق النزاعات المسلحة المعاصرة 
جوهر كل عملية تعليمية في مجال القانون الدولي 
األساتذة  يدعى  ولذا،  اإلنساني.  والعمل  اإلنساني 
القانون  تدريس  إلى  والمحاضرون  الجامعيون 
باستخدام  تفاعلية،  بطريقة  اإلنساني  الدولي 
دراسات الحاالت وطائفة من الوسائط واألدوات. 
وينبغي أن يعملوا على إشراك طالبهم في أنشطة 
“خارج قاعات الدرس”، كمسابقات تمثيل األدوار، 

والمحاكم الصورية، والمناظرات، ومسابقات كتابة 
الزخم  زيادة  إلى  األنشطة  هذه  وتهدف  المقاالت. 
إلدماج القانون الدولي اإلنساني في مناهج الدراسة 
الجامعية، وجذب االهتمام بالقانون الدولي اإلنساني 
والدعوة  أعّم.  بصورة  به،  المتصلة  والمواضيع 
موجهة أيضًا إلى األساتذة الجامعيين والمحاضرين 
للمشاركة في دورات “ تدريب المدربين” والندوات 
التي تنّظمها اللجنة الدولية في كّل أنحاء العالم، بغية 
تعريفهم بهذا الموضوع، وإبقائهم على دراية بأحدث 
التطورات، واستكشاف الوسائل المتاحة لتدريسه. 

لزيارة صفحتنا عن “التعليم والتواصل” في مجال 
القانون الدول اإلنساني:

https://www.icrc.org/ar/what-we-do/building-
respect-ihl/education-outreach

ولزيارة صحفتنا الخاصة بمركز التدريب:
www.icrc.org/online-training-centre

مناقشة القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني والسياسات اإلنسانية
لماذا؟

يحرص األساتذة الجامعيون والمحاضرون 
والباحثون على ضمان توافر الخبرات المناسبة 
في  واإلنسانية  القانونية  المسائل  مناقشة  عند 
جميع أنحاء العالم، فُيثرون النقاش بفضل تعدد 
مجاالت اختصاصهم ووجهات نظرهم. ويمكن 
واإلنسانية  الدولية  الفاعلة  الجهات  تستفيد  أن 
القانونية  المواقف  تحديث  في  معرفتهم  من 
والسياسات، ما يعزز بالتالي حماية األشخاص 
وحاالت  المسلحة  النزاعات  من  المتضررين 

العنف األخرى. 

كيف؟
الدعوة موجهة إلى األكاديميين وغيرهم من الخبراء 
والندوات  العمل  حلقات  في  للمشاركة  العالم  في 
لبحث  الدولية  اللجنة  تنّظمها  التي  والمؤتمرات 
القضايا المعاصرة. ويمكن لتلك الشبكات الوطنية 
واإلقليمية والدولية المشكلة على هذا المنوال من 
أصحاب الخبرة األكاديمية أن تسهم إسهامًا كبيرًا في 
تطوير القانون الدولي اإلنساني وتدريسه وتنفيذه، 
وأن تقدم المزيد من الدعم للعمل اإلنساني المحايد 

وغير المتحيز. 
الجامعيين  األساتذة  إلى  موجهة  والدعوة 
المحاضرين والباحثين أيضًا للمشاركة في النقاش 
بالنشر  اإلنترنت  على  سواء  أخرى،  قنوات  عبر 
على مدونة القانون اإلنساني والسياسات اإلنسانية 
)Humanitarian Law & Policy( أو بنشر مقاالت 

في المجلة الدولية للصليب األحمر. 
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العنف  وحاالت  المسلحة  النزاعات  على  تترتب 
األخرى اليوم آثار وخيمة بين المدنيين والمحتجزين 
والجرحى والطواقم الطبية والبنى التحتية األساسية. 
ولئن كان القانون الدولي يضع حدوداً لما هو مسموح 
به في هذه الحاالت، فإن إعمال هذه الحدود وفرضها 
يقعان على عاتق الدول منعًا الستشراء العنف بال 

رادع بل وبال هوادة في أغلب األحيان.
في  األهمية  بالغ  بدور  الجامعات  وتضطلع 
الدولي  القانون  لتدريس  بتأمينها  اإلطار  هذا 
لقادة  الصلة  ذات  األخرى  والقوانين  اإلنساني 
المستقبل وحاملي األسلحة والقضاة والمحامين، 
باإلضافة إلى المتخصصين في العمل اإلنساني. 
ذلك أن المعرفة بالقانون ضرورة مطلقة لكفالة 

احترامه- وإن لم تكن كافية بحد ذاتها.
النقاش  في  أساسيًا  إسهامًا  األكاديميون  ويسهم 
بذلك على وضع  القانوني واإلنساني، فيساعدون 
القانون. ويقومون  متفقة مع  تشريعات وسياسات 

كيفية  بشأن  للحكومات  المشورة  بإسداء  أيضًا 
يتماشى  بما  واألمنية  اإلنسانية  المسائل  معالجة 
مع اإلطار القانوني والسياسات اإلنسانية القائمة، 
وتوعية المجتمع المدني من خالل وسائل اإلعالم 

والمؤتمرات العامة.
وأخيرًا وليس آخرًا، تشغل الجامعات والمجامع 
المواضيع  تناول  في  الصدارة  مركز  الفكرية 
المسائل  على  الضوء  فتسّلط  بالبحث.  الجديدة 
جديدة  وحلواًل  أفكارًا  وتقترح  الناشئة  اإلنسانية 
لتحسين  بناءة  تحليالت  وتوّفر  لمعالجتها، 

االستجابة القانونية واإلنسانية. 
للصليب  الدولية  اللجنة  تعتبر  األسباب،  ولهذه 
مع  الشراكات  إقامة  الدولية(  )اللجنة  األحمر 
الجامعات جزءًا أساسيًا من جهودها الرامية إلى 
الدولي اإلنساني والعمل  القانون  تعزيز احترام 

اإلنساني والسياسات اإلنسانية.

القانون الدولي اإلنساني: مقدمة شاملة
العمل  في  المتخصصين  الجامعات  وأساتذة  الطالب  إلى  موّجه  التمهيدي  الكتّيب  هذا 
اإلنساني والقانوني الذين يرغبون في فهم أساسيات القانون الدولي اإلنساني. وهو متفق 
مع قراءة اللجنة الدولية للقانون، ويقّدم لمحة عامة حديثة عن القانون الدولي اإلنساني 

فيما يتصل بواقع النزاعات المسلحة المعاصرة.
 :PDF لطلب الكتّيب وتنزيله مجانًا في شكل وثيقة محمولة بنسق

https://www.icrc.org/en/document/qa-international-humanitarian-law-comprehensive-introduction

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
يحتوي هذا الكتيب ومنصته اإللكترونية على مجموعة مختارة من دراسات 
الحاالت تزيد على 300 دراسة، إلى جانب عرض شامل للقانون الدولي 
اإلنساني، باإلضافة إلى إرشادات تربوية وموارد للمحاضرين والمدربين.

www.icrc.org/casebook :لتصفح منصة البحث
:PDF لطلب الكتيب وتنزيله مجانًا على شكل وثيقة محمولة بنسق

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p0739.htm 

مدونة القانون اإلنساني والسياسات اإلنسانية
تشّكل المدونة، التي تتولى إدارتها المجلة الدولية للصليب األحمر، جسرًا 
بين البحث األكاديمي والتطبيق الميداني العملي، ما يعزز التفاعل اآلني 

في المسائل اإلنسانية المحورية.
blogs.icrc.org/law-and-policy :لالطالع على المدونة

تدريس القانون الدولي اإلنساني
لماذا؟

تتعهد  اتفاقيات جنيف،  الدول على  عندما تصدق 
صراحًة بنشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني. 
في  تدريسه  ذلك  لتحقيق  الفعالة  الطرق  ومن 
الدولي  القانون  تدريس  ويساعد  الجامعات. 
على  قانونيًا،  التزامًا  كونه  عن  فضاًل  اإلنساني، 
فهم  وتعزيز  القانون  من  الفرع  هذا  احترام  دعم 

الناس للنزاعات المسلحة في عالم اليوم. 
كيف؟

يجب أن تشكل حقائق النزاعات المسلحة المعاصرة 
جوهر كل عملية تعليمية في مجال القانون الدولي 
األساتذة  يدعى  ولذا،  اإلنساني.  والعمل  اإلنساني 
القانون  تدريس  إلى  والمحاضرون  الجامعيون 
باستخدام  تفاعلية،  بطريقة  اإلنساني  الدولي 
دراسات الحاالت وطائفة من الوسائط واألدوات. 
وينبغي أن يعملوا على إشراك طالبهم في أنشطة 
“خارج قاعات الدرس”، كمسابقات تمثيل األدوار، 

والمحاكم الصورية، والمناظرات، ومسابقات كتابة 
الزخم  زيادة  إلى  األنشطة  هذه  وتهدف  المقاالت. 
إلدماج القانون الدولي اإلنساني في مناهج الدراسة 
الجامعية، وجذب االهتمام بالقانون الدولي اإلنساني 
والدعوة  أعّم.  بصورة  به،  المتصلة  والمواضيع 
موجهة أيضًا إلى األساتذة الجامعيين والمحاضرين 
للمشاركة في دورات “ تدريب المدربين” والندوات 
التي تنّظمها اللجنة الدولية في كّل أنحاء العالم، بغية 
تعريفهم بهذا الموضوع، وإبقائهم على دراية بأحدث 
التطورات، واستكشاف الوسائل المتاحة لتدريسه. 

لزيارة صفحتنا عن “التعليم والتواصل” في مجال 
القانون الدول اإلنساني:

https://www.icrc.org/ar/what-we-do/building-
respect-ihl/education-outreach

ولزيارة صحفتنا الخاصة بمركز التدريب:
www.icrc.org/online-training-centre

مناقشة القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني والسياسات اإلنسانية
لماذا؟

يحرص األساتذة الجامعيون والمحاضرون 
والباحثون على ضمان توافر الخبرات المناسبة 
في  واإلنسانية  القانونية  المسائل  مناقشة  عند 
جميع أنحاء العالم، فُيثرون النقاش بفضل تعدد 
مجاالت اختصاصهم ووجهات نظرهم. ويمكن 
واإلنسانية  الدولية  الفاعلة  الجهات  تستفيد  أن 
القانونية  المواقف  تحديث  في  معرفتهم  من 
والسياسات، ما يعزز بالتالي حماية األشخاص 
وحاالت  المسلحة  النزاعات  من  المتضررين 

العنف األخرى. 

كيف؟
الدعوة موجهة إلى األكاديميين وغيرهم من الخبراء 
والندوات  العمل  حلقات  في  للمشاركة  العالم  في 
لبحث  الدولية  اللجنة  تنّظمها  التي  والمؤتمرات 
القضايا المعاصرة. ويمكن لتلك الشبكات الوطنية 
واإلقليمية والدولية المشكلة على هذا المنوال من 
أصحاب الخبرة األكاديمية أن تسهم إسهامًا كبيرًا في 
تطوير القانون الدولي اإلنساني وتدريسه وتنفيذه، 
وأن تقدم المزيد من الدعم للعمل اإلنساني المحايد 

وغير المتحيز. 
الجامعيين  األساتذة  إلى  موجهة  والدعوة 
المحاضرين والباحثين أيضًا للمشاركة في النقاش 
بالنشر  اإلنترنت  على  سواء  أخرى،  قنوات  عبر 
على مدونة القانون اإلنساني والسياسات اإلنسانية 
)Humanitarian Law & Policy( أو بنشر مقاالت 

في المجلة الدولية للصليب األحمر. 



تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه االتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، 
في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم 

)...( المدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان)...(.
اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949، المواد 47 و48 و127 و144 على التوالي. 
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دور الجامعات في مجال القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني والسياسات اإلنسانية
العنف  وحاالت  المسلحة  النزاعات  على  تترتب 
األخرى اليوم آثار وخيمة بين المدنيين والمحتجزين 
والجرحى والطواقم الطبية والبنى التحتية األساسية. 
ولئن كان القانون الدولي يضع حدوداً لما هو مسموح 
به في هذه الحاالت، فإن إعمال هذه الحدود وفرضها 
يقعان على عاتق الدول منعًا الستشراء العنف بال 

رادع بل وبال هوادة في أغلب األحيان.
في  األهمية  بالغ  بدور  الجامعات  وتضطلع 
الدولي  القانون  لتدريس  بتأمينها  اإلطار  هذا 
لقادة  الصلة  ذات  األخرى  والقوانين  اإلنساني 
المستقبل وحاملي األسلحة والقضاة والمحامين، 
باإلضافة إلى المتخصصين في العمل اإلنساني. 
ذلك أن المعرفة بالقانون ضرورة مطلقة لكفالة 

احترامه- وإن لم تكن كافية بحد ذاتها.
النقاش  في  أساسيًا  إسهامًا  األكاديميون  ويسهم 
بذلك على وضع  القانوني واإلنساني، فيساعدون 
القانون. ويقومون  متفقة مع  تشريعات وسياسات 

كيفية  بشأن  للحكومات  المشورة  بإسداء  أيضًا 
يتماشى  بما  واألمنية  اإلنسانية  المسائل  معالجة 
مع اإلطار القانوني والسياسات اإلنسانية القائمة، 
وتوعية المجتمع المدني من خالل وسائل اإلعالم 

والمؤتمرات العامة.
وأخيرًا وليس آخرًا، تشغل الجامعات والمجامع 
المواضيع  تناول  في  الصدارة  مركز  الفكرية 
المسائل  على  الضوء  فتسّلط  بالبحث.  الجديدة 
جديدة  وحلواًل  أفكارًا  وتقترح  الناشئة  اإلنسانية 
لتحسين  بناءة  تحليالت  وتوّفر  لمعالجتها، 

االستجابة القانونية واإلنسانية. 
للصليب  الدولية  اللجنة  تعتبر  األسباب،  ولهذه 
مع  الشراكات  إقامة  الدولية(  )اللجنة  األحمر 
الجامعات جزءًا أساسيًا من جهودها الرامية إلى 
الدولي اإلنساني والعمل  القانون  تعزيز احترام 

اإلنساني والسياسات اإلنسانية.

القانون الدولي اإلنساني: مقدمة شاملة
العمل  في  المتخصصين  الجامعات  وأساتذة  الطالب  إلى  موّجه  التمهيدي  الكتّيب  هذا 
اإلنساني والقانوني الذين يرغبون في فهم أساسيات القانون الدولي اإلنساني. وهو متفق 
مع قراءة اللجنة الدولية للقانون، ويقّدم لمحة عامة حديثة عن القانون الدولي اإلنساني 

فيما يتصل بواقع النزاعات المسلحة المعاصرة.
 :PDF لطلب الكتّيب وتنزيله مجانًا في شكل وثيقة محمولة بنسق

https://www.icrc.org/en/document/qa-international-humanitarian-law-comprehensive-introduction

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟
يحتوي هذا الكتيب ومنصته اإللكترونية على مجموعة مختارة من دراسات 
الحاالت تزيد على 300 دراسة، إلى جانب عرض شامل للقانون الدولي 
اإلنساني، باإلضافة إلى إرشادات تربوية وموارد للمحاضرين والمدربين.

www.icrc.org/casebook :لتصفح منصة البحث
:PDF لطلب الكتيب وتنزيله مجانًا على شكل وثيقة محمولة بنسق

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/publication/p0739.htm 

مدونة القانون اإلنساني والسياسات اإلنسانية
تشّكل المدونة، التي تتولى إدارتها المجلة الدولية للصليب األحمر، جسرًا 
بين البحث األكاديمي والتطبيق الميداني العملي، ما يعزز التفاعل اآلني 

في المسائل اإلنسانية المحورية.
blogs.icrc.org/law-and-policy :لالطالع على المدونة

تدريس القانون الدولي اإلنساني
لماذا؟

تتعهد  اتفاقيات جنيف،  الدول على  عندما تصدق 
صراحًة بنشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني. 
في  تدريسه  ذلك  لتحقيق  الفعالة  الطرق  ومن 
الدولي  القانون  تدريس  ويساعد  الجامعات. 
على  قانونيًا،  التزامًا  كونه  عن  فضاًل  اإلنساني، 
فهم  وتعزيز  القانون  من  الفرع  هذا  احترام  دعم 

الناس للنزاعات المسلحة في عالم اليوم. 
كيف؟

يجب أن تشكل حقائق النزاعات المسلحة المعاصرة 
جوهر كل عملية تعليمية في مجال القانون الدولي 
األساتذة  يدعى  ولذا،  اإلنساني.  والعمل  اإلنساني 
القانون  تدريس  إلى  والمحاضرون  الجامعيون 
باستخدام  تفاعلية،  بطريقة  اإلنساني  الدولي 
دراسات الحاالت وطائفة من الوسائط واألدوات. 
وينبغي أن يعملوا على إشراك طالبهم في أنشطة 
“خارج قاعات الدرس”، كمسابقات تمثيل األدوار، 

والمحاكم الصورية، والمناظرات، ومسابقات كتابة 
الزخم  زيادة  إلى  األنشطة  هذه  وتهدف  المقاالت. 
إلدماج القانون الدولي اإلنساني في مناهج الدراسة 
الجامعية، وجذب االهتمام بالقانون الدولي اإلنساني 
والدعوة  أعّم.  بصورة  به،  المتصلة  والمواضيع 
موجهة أيضًا إلى األساتذة الجامعيين والمحاضرين 
للمشاركة في دورات “ تدريب المدربين” والندوات 
التي تنّظمها اللجنة الدولية في كّل أنحاء العالم، بغية 
تعريفهم بهذا الموضوع، وإبقائهم على دراية بأحدث 
التطورات، واستكشاف الوسائل المتاحة لتدريسه. 

لزيارة صفحتنا عن “التعليم والتواصل” في مجال 
القانون الدول اإلنساني:

https://www.icrc.org/ar/what-we-do/building-
respect-ihl/education-outreach

ولزيارة صحفتنا الخاصة بمركز التدريب:
www.icrc.org/online-training-centre

مناقشة القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني والسياسات اإلنسانية
لماذا؟

يحرص األساتذة الجامعيون والمحاضرون 
والباحثون على ضمان توافر الخبرات المناسبة 
في  واإلنسانية  القانونية  المسائل  مناقشة  عند 
جميع أنحاء العالم، فُيثرون النقاش بفضل تعدد 
مجاالت اختصاصهم ووجهات نظرهم. ويمكن 
واإلنسانية  الدولية  الفاعلة  الجهات  تستفيد  أن 
القانونية  المواقف  تحديث  في  معرفتهم  من 
والسياسات، ما يعزز بالتالي حماية األشخاص 
وحاالت  المسلحة  النزاعات  من  المتضررين 

العنف األخرى. 

كيف؟
الدعوة موجهة إلى األكاديميين وغيرهم من الخبراء 
والندوات  العمل  حلقات  في  للمشاركة  العالم  في 
لبحث  الدولية  اللجنة  تنّظمها  التي  والمؤتمرات 
القضايا المعاصرة. ويمكن لتلك الشبكات الوطنية 
واإلقليمية والدولية المشكلة على هذا المنوال من 
أصحاب الخبرة األكاديمية أن تسهم إسهامًا كبيرًا في 
تطوير القانون الدولي اإلنساني وتدريسه وتنفيذه، 
وأن تقدم المزيد من الدعم للعمل اإلنساني المحايد 

وغير المتحيز. 
الجامعيين  األساتذة  إلى  موجهة  والدعوة 
المحاضرين والباحثين أيضًا للمشاركة في النقاش 
بالنشر  اإلنترنت  على  سواء  أخرى،  قنوات  عبر 
على مدونة القانون اإلنساني والسياسات اإلنسانية 
)Humanitarian Law & Policy( أو بنشر مقاالت 

في المجلة الدولية للصليب األحمر. 

blogs.icrc.org/law-and-policy
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التدريس
والمناقشة

والبحـث
القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني

والسياسات اإلنسانية في الجامعات

البحث في القانون الدولي اإلنساني
لماذا؟

يشكل نشر المعرفة بالمعايير والقيم ذات الصلة 
وبملكيتهما وسيلة فعالة لتهيئة بيئة مواتية الحترام 
اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسانية،  الكرامة 
والعمل اإلنساني المحايد وغير المتحيز. ويسهم 
بالعمل  المواتية  البيئة  هذه  تهيئة  في  الباحثون 
القانوني  المجالين  في  الساعة  موضوعات  على 
توضيح  على  بدوره  ذلك  ويساعد  واإلنساني. 
اإلنساني  العمل  وتعزيز  وتطويره  القانون 

والسياسات اإلنسانية. 
كيف؟

في  يرغبون  الذين  الباحثين  إلى  موجهة  الدعوة 
معرفة المزيد عن المنشورات المرجعية في مجال 
القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني والسياسات 
اإلنسانية لالتصال باللجنة الدولية للصليب األحمر 
أو تصّفح الموقع www.icrc.org/ar. ويمكن تزويد 
القانون  كتب  من  بمجموعات  الجامعات  مكتبات 
المنشورات  الدولي اإلنساني عند الطلب. ومعظم 
على  بالمجان  إلكتروني  نسق  في  أيضًا  متوفرة 
والدعوة   .https://www.icrc.org :التالي الموقع 
موجهة أيضًا إلى الباحثين لتقديم مقاالت لنشرها في 
المجلة الدولية للصليب األحمر التي تبحث بانتظام 
اإلنساني  الدولي  القانون  مجال  في  جديدة  قضايا 
والعمل اإلنساني والسياسات اإلنسانية. ويدعى من 
يرغب من الباحثين في نشر مقال في هذه المجلة أو 
في أّي دورية أكاديمية أخرى تدعمها اللجنة الدولية 
إلى زيارة موقعنا اإللكتروني أو االتصال بأقرب 

بعثة في الميدان. 

والدعوة موجهة إلى الجامعات الكبرى لالشتراك 
تتناول  بحثية  مشاريع  في  الدولية  اللجنة  مع 
والسياساتية  القانونية  والتحديات  االتجاهات 
الحالية. وبإمكان هذه المشاريع أن تبرز خبرتهم 
اللجنة  تزود  وأن  المجاالت  هذه  في  وتعززها 
الدولية، في الوقت نفسه، بتحليالت مفيدة لمعالجة 
للشركاء  ويمكن  والتحديات.  االتجاهات  هذه 
تقدم  أن  الدولية  للجنة  أو  المحتملين  األكاديميين 
مقترحات المشاريع. وتتبع الشراكات إطارًا زمنيًا 
ملموسة،  نتائج  لتحقيق  محدَدين  أعمال  وجدول 
التدريب  وأدوات  البحثية  األوراق  ذلك  ومن 
المشتركة  واألنشطة  الحديثة  البيانات  وقواعد 
ويرجى  ذلك.  إلى  وما  األكاديمية،  والمراكز 
من الجامعات المهتّمة بتقديم أحد المقترحات أن 

تتصل ببعثة اللجنة الدولية المحلية. 
لالتصال ببعثاتنا في جميع أنحاء العالم:

https://www.icrc.org/ar/contact 

المجلة الدولية للصليب األحمر
ُأسست المجلة الدولية للصليب األحمر في عام 1869، وهي مجلة ربع سنوية 
للنقاش  منتدى  أنها  كما  كمبريدج.  جامعة  نشر  ودار  الدولية  اللجنة  تنشرها 
المتعلقة  اإلنسانية  والسياسات  اإلنساني  والعمل  اإلنساني  الدولي  القانون  حول 

بالنزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.
لالطالع على المجلة: 

https://www.icrc.org/ar/international-review/

زيارة اللجنة الدولية مع جامعتكم
لماذا؟

والباحثين  الجامعيين  األساتذة  إلى  موجهة  الدعوة 
معرفة  أجل  من  الدولية  اللجنة  لزيارة  والطالب 
القانون  على  قّيم  كـ»حارس  دورها  عن  المزيد 
الدولي اإلنساني« وعن عملها اإلنساني في الماضي 
النزاعات  في  المعاناة  تخفيف  أجل  من  والحاضر 

المسلحة وحاالت العنف األخرى.
كيف؟

الدولية مراكز عامة  اللجنة  توجد في بعض بعثات 
للمؤتمرات والتوثيق، يستطيع الزائرون أن يطلعوا 
فيها على منشورات مرجعية في مجال القانون الدولي 
اإلنساني والعمل اإلنساني. وُتعقد بانتظام في مركز 

الزوار والمؤتمرات الجديد ) Humanitarium( في 
بسويسرا،  جنيف،  في  الرئيسي  الدولية  اللجنة  مقر 
الدولية  باللجنة  للتعريف  تفاعلية  إعالمية  جلسات 
اإلنساني  الدولي  القانون  فهم  في  للتعمق  والترويج 
الزائرين  وبإمكان  الحالية.  اإلنسانية  والتحديات 
يضّم  الذي  والتوثيق  اإلعالم  مركز  استخدام  أيضًا 
 140,000  وثيقة – من كتب ودوريات وأفالم فيديو 
وصور وأقراص مدمجة حول القانون الدولي اإلنساني 
والعمل اإلنساني وأنشطة اللجنة الدولية. ويمكن القيام 
أثناء الزيارة أيضًا بجولة في المتحف الدولي للصليب 

األحمر والهالل األحمر. وإننا نتطلع للقائكم!
لزيارة الصفحة المخصصة لزوار المركز:

www.icrc.org/en/event/meet-and-get-know-icrc

المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحّيزة تضطلع بمهمة إنسانية خالصة تتمّثل في حماية أرواح 
ضحايا النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى وصون كرامتهم ومّد يد العون لهم. وتسعى اللجنة الدولية أيضًا إلى 
درء المعاناة عن طريق نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية. وقد ُأنشئت اللجنة الدولية في عام 
1863، فأفضى إنشاؤها إلى اعتماد اتفاقيات جنيف وإنشاء الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وتتولى اللجنة 

الدولية توجيه وتنسيق األنشطة الدولية التي تضطلع بها الحركة الدولية أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.

اللجنة الدولية للصليب األحمر 
The International Committee of the Red Cross 

19, Avenue de la Paix
 1202 Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
www.icrc.org 

© حقوق الطبع محفوظة للجنة الدولية للصليب األحمر، تشرين الثا ني/ نوفمبر 2016
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التدريس
والمناقشة

والبحـث
القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني

والسياسات اإلنسانية في الجامعات

البحث في القانون الدولي اإلنساني
لماذا؟

يشكل نشر المعرفة بالمعايير والقيم ذات الصلة 
وبملكيتهما وسيلة فعالة لتهيئة بيئة مواتية الحترام 
اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسانية،  الكرامة 
والعمل اإلنساني المحايد وغير المتحيز. ويسهم 
بالعمل  المواتية  البيئة  هذه  تهيئة  في  الباحثون 
القانوني  المجالين  في  الساعة  موضوعات  على 
توضيح  على  بدوره  ذلك  ويساعد  واإلنساني. 
اإلنساني  العمل  وتعزيز  وتطويره  القانون 

والسياسات اإلنسانية. 
كيف؟

في  يرغبون  الذين  الباحثين  إلى  موجهة  الدعوة 
معرفة المزيد عن المنشورات المرجعية في مجال 
القانون الدولي اإلنساني والعمل اإلنساني والسياسات 
اإلنسانية لالتصال باللجنة الدولية للصليب األحمر 
أو تصّفح الموقع www.icrc.org/ar. ويمكن تزويد 
القانون  كتب  من  بمجموعات  الجامعات  مكتبات 
المنشورات  الدولي اإلنساني عند الطلب. ومعظم 
على  بالمجان  إلكتروني  نسق  في  أيضًا  متوفرة 
والدعوة   .https://www.icrc.org :التالي الموقع 
موجهة أيضًا إلى الباحثين لتقديم مقاالت لنشرها في 
المجلة الدولية للصليب األحمر التي تبحث بانتظام 
اإلنساني  الدولي  القانون  مجال  في  جديدة  قضايا 
والعمل اإلنساني والسياسات اإلنسانية. ويدعى من 
يرغب من الباحثين في نشر مقال في هذه المجلة أو 
في أّي دورية أكاديمية أخرى تدعمها اللجنة الدولية 
إلى زيارة موقعنا اإللكتروني أو االتصال بأقرب 

بعثة في الميدان. 

والدعوة موجهة إلى الجامعات الكبرى لالشتراك 
تتناول  بحثية  مشاريع  في  الدولية  اللجنة  مع 
والسياساتية  القانونية  والتحديات  االتجاهات 
الحالية. وبإمكان هذه المشاريع أن تبرز خبرتهم 
اللجنة  تزود  وأن  المجاالت  هذه  في  وتعززها 
الدولية، في الوقت نفسه، بتحليالت مفيدة لمعالجة 
للشركاء  ويمكن  والتحديات.  االتجاهات  هذه 
تقدم  أن  الدولية  للجنة  أو  المحتملين  األكاديميين 
مقترحات المشاريع. وتتبع الشراكات إطارًا زمنيًا 
ملموسة،  نتائج  لتحقيق  محدَدين  أعمال  وجدول 
التدريب  وأدوات  البحثية  األوراق  ذلك  ومن 
المشتركة  واألنشطة  الحديثة  البيانات  وقواعد 
ويرجى  ذلك.  إلى  وما  األكاديمية،  والمراكز 
من الجامعات المهتّمة بتقديم أحد المقترحات أن 

تتصل ببعثة اللجنة الدولية المحلية. 
لالتصال ببعثاتنا في جميع أنحاء العالم:

https://www.icrc.org/ar/contact 

المجلة الدولية للصليب األحمر
ُأسست المجلة الدولية للصليب األحمر في عام 1869، وهي مجلة ربع سنوية 
للنقاش  منتدى  أنها  كما  كمبريدج.  جامعة  نشر  ودار  الدولية  اللجنة  تنشرها 
المتعلقة  اإلنسانية  والسياسات  اإلنساني  والعمل  اإلنساني  الدولي  القانون  حول 

بالنزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.
لالطالع على المجلة: 

https://www.icrc.org/ar/international-review/

زيارة اللجنة الدولية مع جامعتكم
لماذا؟

والباحثين  الجامعيين  األساتذة  إلى  موجهة  الدعوة 
معرفة  أجل  من  الدولية  اللجنة  لزيارة  والطالب 
القانون  على  قّيم  كـ»حارس  دورها  عن  المزيد 
الدولي اإلنساني« وعن عملها اإلنساني في الماضي 
النزاعات  في  المعاناة  تخفيف  أجل  من  والحاضر 

المسلحة وحاالت العنف األخرى.
كيف؟

الدولية مراكز عامة  اللجنة  توجد في بعض بعثات 
للمؤتمرات والتوثيق، يستطيع الزائرون أن يطلعوا 
فيها على منشورات مرجعية في مجال القانون الدولي 
اإلنساني والعمل اإلنساني. وُتعقد بانتظام في مركز 

الزوار والمؤتمرات الجديد ) Humanitarium( في 
بسويسرا،  جنيف،  في  الرئيسي  الدولية  اللجنة  مقر 
الدولية  باللجنة  للتعريف  تفاعلية  إعالمية  جلسات 
اإلنساني  الدولي  القانون  فهم  في  للتعمق  والترويج 
الزائرين  وبإمكان  الحالية.  اإلنسانية  والتحديات 
يضّم  الذي  والتوثيق  اإلعالم  مركز  استخدام  أيضًا 
 140,000  وثيقة – من كتب ودوريات وأفالم فيديو 
وصور وأقراص مدمجة حول القانون الدولي اإلنساني 
والعمل اإلنساني وأنشطة اللجنة الدولية. ويمكن القيام 
أثناء الزيارة أيضًا بجولة في المتحف الدولي للصليب 

األحمر والهالل األحمر. وإننا نتطلع للقائكم!
لزيارة الصفحة المخصصة لزوار المركز:

www.icrc.org/en/event/meet-and-get-know-icrc

المهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحّيزة تضطلع بمهمة إنسانية خالصة تتمّثل في حماية أرواح 
ضحايا النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى وصون كرامتهم ومّد يد العون لهم. وتسعى اللجنة الدولية أيضًا إلى 
درء المعاناة عن طريق نشر وتعزيز القانون الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية. وقد ُأنشئت اللجنة الدولية في عام 
1863، فأفضى إنشاؤها إلى اعتماد اتفاقيات جنيف وإنشاء الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. وتتولى اللجنة 
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