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في ماجساااااااتير القانون  2020/  2019نرحب بالجميع في مقرر القانون الدولي اإلنسااااااااني للعاس الدرا اااااااي   
ابعة  ااااتنذلون  من جمد ومت الذي يعتمد كّليًا علن ما المرجوة والوصااااوى الن النجا  ةالدولي. متمنين لكم تحقيق الفائد

 واهتماس.  
 المقرر: مفردات   

م اضرتيي تمد ل دلق نونرالد لندلنن لنا ييران نوبع وا بذ للنبألم  بت يير يي رو لنض ر   للنض       بعد تخصيي أ ّل 
ى فن لننرالد لندلنن لنا ران  ل مبم لالعب رد بصلرة ّ ر    عو مبم تخص أ لنجو رو لنالحن  ن نرقش  قضر ر ابع ن  

بعض لندرل رو لننرالا   لن بخصص  ذلو لنصو  للن نشلرة فن لن جو  لندلن   نوصومب لألح   لندلنن  فضاًل عد بعض 
 لنبنررو  لندلن   ذلو لنصو . لبضمث تش ق هأه لنعنرلود:

 ننزلعرو لن  وض  لندلن   لغم  لندلن  لنبرروخن نوبن  م لننرالان بمد ل لنبطلر. 
  لن شب ل  3لنض ر   لنأي تلف ه لن ردة  اطرق. 
  بمد لألط لف لن بضررب  فن لننزلعرو لن  وض  غم  لندلن   لن  رللة. 
 لننرالان نو نرتومد غم  لنش عممد لنلتع. 
 لننرالد لندلنن لنا ران عوى لنج رعرو لننظرا   لن  وض  لاطبرق. 
 لن شررل  لن برش ة نو داممد فن لألع رم لنعدلئ   افهلم. 
  فن لنض ل . ل بخدلم لن  تزق القف لننرالد لندلنن لنا ران اد 
 لن ضبوييي  لفنيييًر ننللعيييد لننيييرالد لنيييدلنن  األراتن فن وا ئونيتهر اناحتو  انحربن ماالحتال ندون  اننراوان انوتع

 لنا ران.
 المراجع وآلية العمل:ي 

  عوى لنبفرعق  للنبضضم  لن  بق  للنننرش اد قبق لنج  ع  فضاًل عد تكو فكم بإاجرز ّلرلق بضث  . عب د لن ن ر 
  .مبم لرشردلم فن لق جو   عوى ا لجع ذلو صو  برننضر ر لنبن  مبم انرقشبهر  
 . مبم لالتفرق فن لق جو   عوى اضرلر لآن   ع ق لنجو   لنالحن  

 :آلية العمل في ظل ايقاف الدواس
 لانبضييي رو ا نرف لندللم حرن ًر  ا جل بدل ً  نكم لنعرئالتكم لق لن يييالا  للنبلفمق  لب    لرلو لن  يييبجدة طء عوى لنببنر

ل ييييييبوالم لنلقا لن بر  بشييييييلق انر ييييييب لتنومق تبعرو ا نرف لندللم  ييييييمبم دلروًر تزلودلم برن ردة لنعو    لنخرصيييييي  بلق 
د قبوكم لتضضم هر بشلق جمد لت تمب لنب رؤالو لن  تبط  بهر نننرقشهر عند اعردة لندللم لفق ار اضرت ة نمبم ق لءتهر ا

  مبضح ا بنباًل. 
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فن  2020/  2019ا حب برنج  ع فن ان ر لننرالد لندلنن لنا يييييييييييييييران نوعرم لندرل ييييييييييييييين   
  ًر عوى ارلنأي  عب د لو   لن  جلة للنلصييييلم انى لننجر  ةارج ييييبم  لننرالد لندلنن. اب نمد نكم تضنمق لنفرئد

  ببأنلاذ اد جهد لابربع  للهب رم.  
 :المحاضرة األولن   

م لبر        ولفرينوتذكر  –هنري دونان   للد ندينر فن هأه لنونرء لألل 
فن هأل لنكبر  ي لي ننر "هن ي دلارد"  لن ع لف بتاذ ّبل لنض ل  لندلن   نوصومب لألح   للنهالم لألح    
بعضييييييييير اد ذل ورتذ لن  ظ ة لنبن  وا تالحنذ طللم ظالع  ييييييييينللو بعد اع ل  " يييييييييلنف ونل" حمن ر راا بذ 

 لألقدلر انمهر ن شهد ق لة لنض   لبشرعبهر. 
لن طول  ل دلق ندرل بنر فن لننرالد لندلنن لنا ران ق لءة هأل لنكبر  لاضرلن  ل بخالص بعض لألفكرر 

تضلنا لألد  لبضمث لنبن تضدع عنهر هن ي دلارد اب ج  اشرهدلتذ فن توك لنض   لل ا تم لال بجرب  نهر
 انى قللعد قرالا   ُتشل ق ّ رس نونرالد لندلنن لنا ران.

اد هأل لنكبر  تعلس اعرارة رصيييييييدهر هن ي دلارد فن توك  انبطفرو ظالعّي اطول  اد لنج  ع للب رر 
 للنشررة ل ا ت ا لال بجرب  نهر ب لجب قللعد لننرالد لندلنن لنا ران حرن ًر.  لنض  

   للد هأل ادلق نونضر ر لنبن  نبع ض نهر الحنًر.
 كق لألان رو نكم لنعرئالتكم برنصض  للن الا 

 2020-3-29د. ابراهيم دّراجي                                                        
 








































































































































































































































































