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 :ملخص

 الحاالت أهم بٌن من واسع نطاق فً تحدث التً اإلنسانً الدولً القانون أحكام انتهاكات تعد

 القانون بكٌان تتعلق ألنها معقدة مشكلة فتلك ، الدولٌٌن األمن و السلم تهدٌد فً تساهم التً

 كل جعل الذي األمر ، الطوعً االنفاذ بدرجة األول المقام فً فعالٌته تقاس الذي, بأسره الدولً

 التحقٌق على تعمل دولٌة رقابة أجهزة بوضع ، األوضاع هذه لمعالجة تتدخل المعنٌة األطراف

  الدبلوماسً المؤتمر محاولة ذلك صورة و ، اإلنسانً الدولً القانون أحكام تنفٌذ فعالٌة فً

 البروتوكول من 90 المادة فً متمثل قانونً نص ٌعالجه ، تحقٌق جهاز بعث  1977/74

 الدولٌة اللجنة عن تحدثت حٌث ، 1949 لعام جنٌف اتفاقٌات إلى اإلضافً 1977 لعام األول

 من دولة عشرٌن موافقة وهو المطلوب الشرط تحقٌق بعد فعلٌا تشكلت التً و ، الحقائق لتقصً

 1991 انتخاب اجتماع وعقد اختصاصها، على األول اإلضافً البروتوكول فً األطراف الدول

 25  ٌخبتار سوٌسرا فً أعضائها /06/ اللجنة لهذه القانونٌة الطبٌعة بحث سنتناول وعلٌه ،

 إعداد و التوصٌات إصدار و التحقٌق فً ٌنحصر الذي اختصاصها طبٌعة تبٌان و ، تكوٌنهاو

 على العمل كذلك و ، اللجنة هذه باختصاص معترفة أطراف بٌن ٌقع نزاع بخصوص التقارٌر

 إلى ، الحمٌدة مساعٌها خالل من األول اإلضافً وللبروتوكول جنٌف التفاقٌات االحترام إعادة

 . المتحدة األمم منظمة مع باألخص و أخرى، دولٌة هٌئات مع االقتضاء عند تعاونها بجان

  



 
 

 :  مقدمة
 

القانون الدويل أحكام النزاعات اؼبسلحة ىو آثار غبد من اجملتمع الدويل لحولو  لعل أىم ما ألتف
 اليت ليس ؽبا عالقة مباشرةو اؼبمتلكات اؼبدنية اإلنساين اليت هتدف إىل ضباية األشخاص اؼبتضررين 
.  بالعمليات العسكرية و ال تشكل ضرورة عسكرية 

مواثيق القانون  حيث تقع اؼبسؤولية األويل لتطبيق ىذه االتفاقيات على عاتق الدول األطراف يف
 أطراف دولية أخرى من واجبهاالدويل اإلنساين عموًما وعلى األطراف اؼبتنازعة خصوًصا، كما أن ىناك 

اؼبسامهة يف احًتام ىذا القانون واؼبتمثلة يف نظام الدولة اغبامية، واللجنة الدويلة للصليب األضبر، واآللية 
اعبنائية اؼبعهود هبا للمحكمة اعبنائية الدولية اليت أنشأت من قبل مؤسبر األمم اؼبتحدة الدبلوماسي 

. روما للمفوضُت اؼبنعقد بالعاصمة اإليطالية
إىل جانب ذلك و دعما حملاوالت تنفيذ جيد ألحكام القانون الدويل االنساين  ، مت استحداث 

أخرى و اؼبتمثلة يف إجراءات التحقيق واللجنة الدولية لتقصي اغبقائق والعاملون اؼبؤىلون آليات 
 .يف القوات اؼبسلحةواؼبستشارون القانونيون 

و بالتايل نتيجة ربفظ اللجنة الدولية للصليب األضبر خبصوص لعب دور احملقق يف انتهاكات القانون    
، فحرصاً على تغطية  الدويل اإلنساين وىذا ؼبا قد ترتبو سلبا نتائج التحقيق على عالقات اللجنة بالدول

النقص اؼبوجود يف تنفيذ جيد للقانون الدويل االنساين، خاصة بعد ذبارب واقع العالقات بُت أطراف 
بعث جهاز ربقيق دبوجب نص قانوين، مت لو إقرار اؼبادة  74/1977النزاع، حاول اؼبؤسبر الدبلوماسي 

قائق، فحددت طبيعتها ووظائفها وسَت من الربوتوكول اليت ربدثت عن اللجنة الدولية لتقصي احل 90
 :عملها على النحو التايل الذي سيكون شرحو يف النقاط التالية 

ما ىو الجديد في النص على عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بالبروتوكول اإلضافي األول عنو 
االختصاص بإجراءات التحقيق في اتفاقيات جنيف األربع؟ أما السؤال الثاني فهو متى ينعقد 

ألعضاء ىذه اللجنة بالنظر فيما يطرح عليهم؟ و السؤال الثالث كيف تعمل اللجنة على اعادة 
احترام أحكام القانون الدولي االنساني ؟ 

 
 :وتكوينها تقصي الحقائق جنةالطبيعة القانونية لل -أوال 
: األمهية ومهاللوقوف على مضمون ىذا الفرع البد أن تتوقف عند نقطتُت غاية يف     
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: نية للجنة الدولية لتقصي الحقائقالطبيعة القانو -1
 
: مفهوم تقصي الحقائق من الناحية القانونية  -أ

عمر سعد اهلل، بأنو عبارة عن ازباذ قرار يقوم على الوقائع اليت تقدمها : يرى يف ىذا الشأن الدكتور
األطراف اؼبتواجهة، ويف ىذه اغبالة ال تنتقل اللجنة إىل األماكن إلجراء التحقيقات، وىي عموماً ال 

أخرى تتمثل يف اإلجراءات تطلب من ىيئات أخرى إجراء التحقيقات ؽبا، ولتقصي اغبقائق صورة قانونية 
اليت تقضي بتدخل ىيئة استقصاءات تذىب إىل األماكن اؼبعنية إلجراء ربقيق على أساس ادعاءات 

. أجهزة خارجية
 

: نشأة اللجنة  -ب
آلية جديدة لإلشراف على تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف  1تعترب اللجنة الدولية لتقصي اغبقائق   

النزاعات اؼبسلحة الدولية فقط، اعتمدىا الربوتوكول اإلضايف األول، فلم تكن اتفاقيات جنيف تنص 
سوى على مفهوم التحقيق الذي مل يطبق قط ميدانياً، ورغم ىذا فإن إجراء تقصي اغبقائق مل حيل ؿبل 

 .تفاقيات جنيف ولكنو يأيت مكماًل لوإجراء التحقيق يف ا
جاءت نتيجة وجود نقائص تتعلق بالوسائل اؼبذكورة يف االتفاقيات األربع ، أفرزهتا ذبارب العالقات    

االضافيُت  الربوتوكولُتم الذي أقر  1977-1974بُت أطراف النزاع ، و ذلك بعد اؼبؤسبر الدبلوماسي 
 2.م 1949التفاقيات جنيف األربع لعام 

بالًتتيب على إجراءات التحقيق  149و132و53و52نصت اتفاقيات جنيف الربع يف اؼبواد حيث    
جيري بناء على طلب أي طرف يف النزاع، بطريقة تتقرر فيما بُت األطراف اؼبعنية ربقيق ) فقالت بأنو 

، يتفق األطراف بصدد أي إدعاء بانتهاك ىذه االتفاقية، ويف حالة عدم االتفاق على إجراءات التحقيق
...(. على اختيار حكم يقرر اإلجراءات اليت تتبع

دبهمتُت أوؽبما التحقيق بطلب من الدول مع  1977من الربوتوكول األول لعام  90تقوم وفق اؼبادة    
بالعمل على و اؼبهمة الثانية تتعلق  ىاكات القانون الدويل االنساين ،قبول االختصاص بالتحقيق يف انت

 3.ؼبساعي اغبميدة بُت أطراف النزاعااحًتام أحكام القانون الدويل االنساين من خالل 
فاللجنة الدولية لتقصي اغبقائق ىي جهاز دائم ؿبايد وغَت سياسي وليس قضائي، وىي مفتوحة أمام    

على اؼبعٍت الوارد يف  الدولة فحسب، تتوىل التحقيق يف الوقائع اؼبتعلقة بأي إدعاء يتصل بانتهاك جسيم
االتفاقيات األربعة والربوتوكول اإلضايف األول، والعمل على إعادة احًتام ىذه اؼبواثيق من خالل مساعيها 

. اغبميدة



وىذا  ، ولإلشارة فان اتفاقيات جنيف األربعة قد تركت اغبرية ألطراف النزاع يف اختيار نوعية التحقيق   
الدول لطلب التحقيق يف االنتهاكات اغباصلة لقواعد القانون الدويل ما أدي إيل انو نادرا ما سعت 
 4.اإلنساين زمن النزاعات اؼبسلحة

وللعلم فان اللجنة الدولية لتقصى اغبقائق غَت ـبتصة بانتهاكات الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام    
فبا يقلل من فعاليتها ، نظراً ألن النزاعات الداخلية  اؼبتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غَت الدولية ، 1977

 5. أصبحت اليوم أمرا شائعاً 
 

تكوين اللجنة الدولي لتقصي الحقائق  -2
 
 .بنية اللجنة البشرية -أ 

لضمان قيام اللجنة الدولية لتقصي اغبقائق بالدور اؼبناط هبا على أحسن وجو، تتوفر ؽبذا الغرض على    
عضواً موزعُت توزيعاً جغرافيا عاداًل، ومتمتعُت بدرجة ( 15)بنية متطورة تًتكز على وجود طبسة عشر 

يف األفعال اليت تشكل عالية من اػبلق اغبميد، ومشهود ؽبم باغبيدة والنزاىة، وقادريُت على البت 
انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف والربوتوكول اإلضايف األول لتلك االتفاقيات ، وينتخب ىؤالء 

، 6األعضاء لفًتة طبس سنوات عن طريق االقًتاع السري 
ؾبلس االرباد " ولقد وقع تشكيل اللجنة على عاتق أمانة إيداع الربوتوكول اإلضايف األول وىو  

من الربوتوكول اإلضايف األول، حيث توىل بنفسو الدعوة لعقد اجتماع  93حسب اؼبادة  "السويسري 
فبثلي األطراف السامية اؼبتعاقدة اليت قبلت اختصاص تلك اللجنة، وىناك مت انتخاب كامل أعضاء 

اللجنة اليت تعقد كافة االجتماعات الضرورية ألداء تفويضها وذلك يف مقرىا الكائن بالعاصمة 
. 7(برن)يسرية السو
. وذبتمع مرة يف السنة علي األقل. تعقد اللجنة كافة االجتماعات اليت تراىا ضرورية ألداء تفويضها    

 8.كما جيب أن ذبتمع بناء علي طلب ثلث عدد أعضائها علي األقل أو بناء علي قرار اؼبكتب
 

سبول مصاريف ىذه اللجنة من اشًتاكات الدول اليت اعًتفت باختصاصها ومن اؼبسامهات : تمويلها -ب
التطوعية، ويتكفل طرف النزاع الذي طلب التحقيق بالنفقات اليت يتطلبها عمل غرفة التحقيق، وإذا 

 .قدمت أدلة مضادة يتحمل كل طرف نصف اؼبصاريف
دولة  20د الدول اليت قبلت اختصاصها إىل بعد أن وصل عد 1992وقد مت تشكيل ىذه اللجنة سنة 

من الدول اؼبنضمة إىل الربوتوكول اإلضايف األول وىو العدد اؼبطلوب لبدء النفاذ، وقد صادقة على 



منها عدد من ، 2006دولة من الدول اؼبنضمة للربوتوكول اإلضايف األول إىل غاية  58اختصاصها 
  .9اؼبتحدةاعبزائر و اإلمارات الدول العربية مثل 

 
 :اص اللجنة الدولية لتقصي الحقائقاختص -ثانيا 

استحداث جهاز  1949من الربوتوكول األول االضايف التفاقيات جنيف االربع لعام 90تضمنت اؼبادة 
لو ؾبموعة من االختصاصات ، لعل أمهها اجراء التحقيق و بذل مساعي ضبيدة من أحل العمل على 

 .الدويل االنساين اعادة تنفيذ أحكام القانون 
: إجراء التحقيق  -1
 
: شروط إجراء التحقيق  -أ
أو  أو الربوتوكول اإلضايف األولجنيف  ألحكام اتفاقياتالتحقيق يف أي زعم بوقوع ـبالفة جسيمة  

، دبوافقة أو بدون موافقة الطرف اؼبوجو إليو االهتام، ومع ذلك فإن 10انتهاك جسيم آخر لتلك الصكوك 
األطراف اؼبتعاقدة بالربوتوكول ليست ملزمة بإتباع ىذا اإلجراء ما مل تصدر بيانا أو إعالنا رظبياً تعًتف 

. أعلنها طرف أصدر بياناً فباثالً فيو باختصاص اللجنة يف التحقيق يف اؼبزاعم اليت 
ر أن اختصاص اللجنة ىذا نابع لكوهنا عبنة ربقيق ال دبحكمة أو ىيئة قضائية ، حيث ال و اعبدير بالذك

تصدر أية أحكام أو توجيو أسئلة قانونية تتصل بالوقائع اليت أثبتتها ، و اؼبتعلقة باالنتهاكات اعبسيمة و 
 11.ليس البسيطة 

: تاليينو يكون من خالل الشكلين ال التحقيق إال بموافقة األطراف المعنية ،ال تباشر اللجنة و    
 
االعالن المنفرد   –1أ

حيث ديكن أن تصدر الدولة اليت توقع أو تصادق على الربوتوكول األول أو تنضم إليو ، االعالن اؼبنفرد 
. أو يف أي وقت آخر الحق 

أي نزاع  حيث زبول الدولة اليت اصدرت االعالن اؼبنفرد الدولة إجراء ربقيق بناء على أي طلب خيص
. بينها و بُت دولة أخرى أصدرت اإلعالن ذاتو ، و بالتايل ال خيضع عمل اللجنة ألي موافقة إضافية 

يف حُت ال توجد أي صيغة معتمدة لإلعالن اؼبنفرد ، يكفي أن يتضمن بوضوح أن الدولة تعًتف 
من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات  90باختصاص اللجنة الدولية لتقصي اغبقائق كما تعرفها اؼبادة 

بروتوكول األول ، ، و تقوم الدولة صاحب اإلعالن بتسليمو إىل دولة ايداع ال 1949جنيف األربع لعام 



و اؼبتمثلة يف اغبكومة السويسرية ، حيث عمل االرباد السويسري على طرح منوذج معُت لإلعالن ، 
 12.ديكن أن تقرر الدول استخدامو 

 
الموافقة المؤقتة   –2أ

مصادقتو على وقت  االعالن اؼبنفرد  تكون اؼبوافقة يف حالة ما إذا مل يصدر أحد األطراف اؼبتنازعة
الربوتوكول األول ، حيث يكون االعًتاف يف ىذا الشكل مؤقت ، حبيث ال يعد دبثابة اعًتاف دائم 

. باختصاص اللجنة 
حيث يطلب أي طرف يف نزاع بعد موافقتو اؼبؤقتة من اللجنة إجراء التحقيق ، و يف حالة ما إذا قدمت 

لشكوى مطالبة إياه اؼبوافقة شكوى ضد طرف مل يعًتف باختصاص اللجنة ، توجو األخَتة لو ىذه ا
على إجراء التحقيق ، و يف حالة اؼبوافقة تبدأ إجراءات التحقيق ، أما يف حالة الرفض ال حيق ؽبا إجراء 

 13.ذلك 
التحقيق  عملية إجراءات -2
 

أي ربقيق جزائي يف القانون الوطٍت تتطلب يف بداية  مثلاللجنة الدولية لتقصي اغبقائق تعترب ربقيقات 
، ىذا الطلب الذي  (ؾبلس االرباد السويسري)األمر رفع طلب للتحقيق إىل أمانة اللجنة 

، و بالتايل تستثٌت من ىذا االجراء اؼبنظمات و  14يقدم  من طرف الدول اطراف النزاع أو دول أخرى 
ية ىذا االجراء لعدم سبتع اللجنة بصالحية التصرف من تلقاء اؽبيئات التمثيلية األخرى ، و نرجع أىم

 15.نفسها 
بعدىا يسند أمر التحقيق إىل غرفة التحقيق اليت تتكون من سبعة أعضاء من غَت رعايا أطراف النزاع، 
طبسة منهم من أعضاء اللجنة وعضوان يتم تعيُت كل منها من قبل كل من طريف النزاع، وإذا مل يتم 

د اؼبطلوب، ولكل تعيُت أحدمها أو كليهما يتوىل رئيس اللجنة تعيُت عضوا أو عضوين حىت يكتمل العد
طرف تقدمي األدلة الالزمة، لكن جيوز للجنة البحث عن أدلة أخرى والقيام بالتحقيق يف عُت اؼبكان 

من النظام األساسي للجنة وتعرض األدلة على األطراف اليت من حقها التعليق أو  27حسب القاعدة 
. عليهااالعًتاض 

قدمي األدلة إىل غرفة التحقيق و التباحث بشأهنا ، خالل سَت التحقيق تدعى االطراف اؼبتنازعة إىل ت
حيث تعرض صبيع عناصر ىذه األدلة على الدول أطراف النزاع ، كما تعرض على الدول اليت قد تكون 

. معنية ، و حيق لكل طرف أن يقدم مالحظاتو 



طريف النزاع إضافة إىل ذلك فللغرفة صالحية القيام بأعمال حبث للتوصل إىل معلومات حول أعمال    
حيث تقرر غرفة التحقيق ما إذا كانت اإلثباتات اليت تقدمها أطراف النزاع مقبولة وجديرة بالثقة،  16.

 17.كما تقرر شروط ظباع الشهود
ؽبا على  وجيوز. كما جيوز لغرفة التحقيق أن تنقسم إلجراء ربريات يف أماكن ـبتلفة يف آن واحد    

األخص أن توفد عضوين أو أكثر من أعضائها إىل مكان اغبادث إلجراء معاينات عاجلة، وضمان 
 18.تطبيق التدابَت التحفظية عند االقتضاء

أبلغ الطرف اؼبلتمس اللجنة، أثناء إجراء التحقيق، أنو يسحب طلبو، وجب علي  أما يف حالة ما إذا   
وال يعفى سحب الطلب من . ا إال دبوافقة أطراف النزاع األخرىغرفة التحقيق أال تتوقف عن ربقيقو

 19.من الربوتوكول( 7) 90تسديد مصروفات التحقيق، كما ىو منصوص عليها يف اؼبادة 
تقرير اللجنة  

تعرض اللجنة على األطراف تقريرا  بعد عملية البحث و فحص األدلة ،واستناد إىل ربقيق الغرفة، و     
،  يستند إىل النتائج اليت توصلت إليها غرفة التحقيق ، يتضمن التقرير استنتاجات اللجنة بشان الوقائع

  .ت اللجنة اليت تراىا مناسبة ن توصيامضكما يت
على طلب  بناءافال يطلع عليها سوى أطراف النزاع، لكن ديكنها نشر النتائج 20وتتسم تقاريرىا بالسرية 

 21.صبيع األطراف 
 

العمل على احترام القانون الدولي االنساني من خالل المساعي الحميدة   -2
 

نظرا لكون اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست ىيئة قضائية وامنا ىي جهاز دائم ؿبايد وغَت سياسي 
ىذه اؼبرحلة الحقة لعملية ، فتقوم بإحدى اختصاصاهتا و اؼبتمثلة يف اؼبساعي اغبميدة ، حيث تأيت 

جراء التحقيق ، حيث بعد أن تنتهي اللجنة من اثبات وقوع ـبالفات أو انتهاكات جسيمة لقواعد إ
، حيث نعلم بانو ديكن أين قوم  22القانون الدويل االنساين ، ربرص اللجنة على بذل مساعيها اغبميدة 

د يكون شخصا أو دولة أو عدة دول ، أو فالطرف الثالث ق. باؼبساعي اغبميدة أكثر من طرف واحد 
. ىيئة إقليمية ، أو جهازا يف ىذه اؽبيئات 

هتدف اللجنة من خالل اؼبساعي اغبميدة لتسهيل العودة إىل االلتزام بأحكام االتفاقيات والربوتوكول ، و 
نزاعات اؼبسلحة و دعوة أطراف النزاع إىل االمتثال للقواعد الوارد يف اؼبواثيق اؼبتعلقة بالذلك من خالل 

و الربوتوكول األول ، حيث يتعُت على اللجنة أن تبدي  1949أمهها اتفاقيات جنيف األربع لعام 
 23.'أ'اغبرف  5الفقرة  90توصيات مناسبة ػبصوص ذلك كما تنص عليو اؼبادة 

 



  خاتمة
على ما تقدم، نرى أن واضعي الربوتوكول اإلضايف األول قد وفقوا إىل حد بعيد يف إقرار آليات  بناءا

سبثل وسيلة تكميلية  اليت اللجنة، ىذه  ؼبتابعة تنفيذه حُت استحدثوا نظام اللجنة الدولية لتقصي اغبقائق
جنة الدولية للصليب األضبر لكن لتعزيز تنفيذ واحًتام القانون الدويل اإلنساين، إهنا تشكل ىيئة مكملة لل

 24.متميزة عنها
كما أن اختصاص اللجنة ينحصر فقط يف التحقيق وإصدار التوصيات وإعداد التقارير خبصوص نزاع 

يقع بُت أطراف معًتفة باختصاص اللجنة، وأنو ليس شبة شيء آخر يدخل يف نطاق اختصاصها وىذا ما 
. نسبياً يف ظل الوضع الراىن للنظام العاؼبي  يدعو لألسف على أن صالحيات اللجنة ؿبدودة

واعبدير بالذكر أن ىذه اآللية ال زالت يف احملك و ال زالت مل تعمل بعد نظراً لتوقف عملها أواًل وأخَتاً 
. كفاءاهتاعلى إرادة الدول فبا جعلها تعاين من الركود الذي ترتب عنو استحالة تقييم 

األسباب اليت يرجع إليها عدم ربقيق ىذا اإلجراء أي قباح يذكر حيث أن ىذا السبب شكل أحد أىم 
إضافة إىل أن واقع النزاع اؼبسلح ال يالئم إمكانية إجراء ربقيق بطلب من اػبصم، وؽبذا مل يكن ؽبذه 
. الطريق من طرق فض النزاعات من أثر ملموس رغم كثرة النزاعات اؼبسلحة وما أفرزتو من انتهاكات

 
                                                             

من الربوتوكول اإلضايف األول ( أ( )2) 90وفقا للمادة )النموذجي لإلعالن باالعًتاف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي اغبقائق النص  1
 (التفاقيات جنيف

، رئيس اللجنة اؼبذكورة، وضعت وزارة الشؤون اػبارجية الفيدرالية لالرباد السويسري، بصفتو دولة إيريك كوسباخ/بناء علي طلب السيد
 .إيريك كوسباخ/إيداع اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيُت، ىذا النص الذي يليب الرغبة اليت أعربت عنها حكومات عديدة للسيد

لن، حبكم الواقع ودون اتفاق خاص إزاء أي طرف سام متعاقد يقبل االلتزام ذاتو، أهنا إن اغبكومة تع:وقد حرر ىذا النص علي الوجو اآليت
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، تشرين 34للصليب األحمر، السنة السادسة، العدد  المجلة الدولية ."1949اإلضايف األول التفاقيات جنيف لسنة 
 479، ص 1993ديسمبر /كانون األول-نوفمبر/الثاني

 . 330ص، 2005القانون الدويل االنساين ، منشأة اؼبعارف ، االسكندرية ، ؿبمد فهاد الشاللدة ،  2
مدخل إىل القانون الدويل االنساين ،   منشورات اؼبعهد العريب   غبقوق االنسان و اللجنة الدولية للصليب األضبر عامر الزمايل ،  3

.   91،93ص،  2007، القاىرة ،  6،القانون   الدويل االنساين ، إجابات عن أسئلتك ، اجمللة الدولية للصليب األضبر ، ط
: ، دور اللجنة الدولية لتقصي اغبقائق يف تنفيذ قواعد ضباية األعيان اؼبدنية الفلسطينية، مقتبس من دراسة  عبداغبكيم سليمان وادي 4

، منشور على  منوذجا -2009-2008العدوان اإلسرائيلي على غزة "اؼبسئولية الدولية يف ضباية األعيان اؼبدنية زمن النزاعات اؼبسلحة 
 27/  1/  2014: بتاريخ  4347: العدد-موقع اغبوار اؼبتمدن

 اؼبرجع السابق 5
.  109-108ابراىيم أضبد خليفة ، ص   6 
 .، مرجع سابق عبداغبكيم سليمان وادي 7
اجمللة الدولية للصليب األضبر، السنة السادسة، ،النظام الداخلي للجنة الدولية اإلنسانية لتقصي اغبقائق  1992يوليو /سبوز 8اعتمد يف  8

 137-127، ص 1993أبريل /نيسان-مارس/آذار، 30العدد 
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