
                       

 توصيف مقرر

 جامعة بيروت العربية

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

االنسانيالقانون الدولي   

    ختياريالمقرر: إ

 العام  الدولي المقرر: قسم القانون تدريس عن المسؤول العلمي القسم

    0251فصل الخريف  -األول الفصل الدراسي  - لثةالدراسية:  الثا السنة

 األساسيـة: البيانـات -أ

 BLAW321الكود:  - القانون الدولي االنسانيالعنوان:  *    

 1مبنى الحريري ط. – 155قاعة  – -تانساع :المعتمـدة الساعـــات عدد *

 أسبوعيا   محاضرة واحدة - ساعتان /أسبوعيا: * المحاضرة

 (55-9) : ساعتانالجمعة -

 يوجدالعملية/ التمارين/أسبوعيا:  الدروس  

 فصل دراسي واحد * المدة الزمنية للمقرر:
 

 المهنيــة: البيانـات -ب
 

 للمقرر: العامة األهداف -5

 وبيان  االنساني الدوليالمبادئ واألحكام العامة للقانون بالعامة للمقرر قى تعريف الطالب  تتحصل األهداف
 العالقة بين القانون الدولي االنساني وقانون حقوق ، تطور قواعد القانون الدولي االنساني ،طبيعته ،خصائصه

 ة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، نطاق تطبيق القانون النزاعات المسلح النزاعات:، تصنيف االنسان
 الدولي االنساني.
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 للمقرر: المستهدفة التعليمية النتائج -2
 

 المعرفة والفهم : -أ
 في نهاية هذا المقرر يجب أن:

 االنساني الدوليللقانون المبادئ العامة  يشرح الطالب.  
 نقديةموضوعية و بطريقة  االنسانيالقانون الدولي حول القضايا الرئيسية  يحدد الطالب. 

 
 الذهنية: قدراتال -ب

 االنسانيالقانون الدولي قضايا على تقييم  الطالب قدرته طوري. 
 المحاضرات اركة اإليجابية فىوالمش لنصوص المتعلقة بالمادةيقيم الطالب ا. 
 العلمي.و  الموضوعي على البحث ينمي الطالب قدرته 

 
 :والمهنية ةالمهارات العملي -ت

 وذات الصلة على جمع المعلومات من المصادر المتاحة يعزز الطالب قدرته. 
 ي.وتبادل الرأ البناء الحوار من الطاب يتمكن 
  بطريقـة إيجابيـة سـواء علـى مسـتوح التحليـل المكتـوب أو  عـر  وجهـات الن ـرينمي الطالب قدرتـه علـى

 .تقديم العرو  ومناقشة المحاضراتعلى مستوح 
 

 :العامة والمنقولةارات المه -ث
 على العمل الجماعي بروح الفريق يتشجع الطالب. 
 المتاحةعلى اإلدارة الجيدة للوقت وتن يمه وحسن تو يف الموارد  ينمي الطالب قدرته. 
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 :المحتويات -3

 الموضوع األسبوع
 

 عدد
 الساعات

  دروس محاضرة
 /تمارينعملية

 االنساني مقدمة في القانون الدولي 5
 تعريف القانون الدولي االنساني -
القواعد األساسية للقانون الدولي  -

 اإلنساني
REF 1 

2 1 - 

 

 تطور قواعد القانون الدولي اإلنساني 0
 أصول القانون الدولي اإلنساني -

     REF 1 
 طبيعة القانون اإلنساني -

     REF 2 

2 1 - 

 

 المبادئ االساسية للقانون الدولي اإلنساني 3
               REF 2 

 المعاهدات التي تشكل القانون الدولي اإلنساني
 الكيانات التي تلتزم باتفاقيات جنيف

 
 قانون "اللجوء الى القوة" و"القانون في الحرب""

            REF 1   

2 1 - 

 

الحاالت التي ينطبق فيها القانون الدولي  4
 اإلنساني

 من هم الذين يخاطبهم؟ -
 ين يحميهم؟من هم الذ -

REF 1               

2 1 √ 

 

 تصنيف النزاعات: النزاعات المسلحة الدولية  1
 والنزاعات المسلحة غير الدولية

REF 3              
 اإلنسانيالتدابير المتاحة لتنفيذ القانون الدولي 

REF 1               

2 1 √ 

 

 √ 1 2 العالقة بين القانون الدولي االنساني وقانون  6
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 وق االنسانحق
REF 1  

 - 1 2 تقييم األسبوع السابع 7
 حماية القانون الدولي اإلنساني للنازحين   1

 والالجئين
REF 1 + REF 6 

2 1 
 

√ 

 

 وبروتوكول  1591اتفاقية األمم المتحدة لعام  9
 الخاصين بوضع الالجئين 1591عام 

REF 6 

2 1 
 

- 

 التي تنظم استخدام أحكام القانون اإلنساني  52
 الشارة

 
 التدابير المتاحة لتنفيذ القانون االنساني

REF 1 

2 1 - 

دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تأمين  55
 اإلنسانياحترام القانون الدولي 

REF 1 

2 1 √ 

 

 - 1 2 شرتقييم األسبوع الثاني ع  50

 اإلنسانياالسلحة من منظار القانون الدولي  53
 

 لية الدولة في تطبيق القانون الدولي مسؤو 
 االنساني

2 1 √ 

 

 √ 1 2 تقديم ومناقشة أبحاث  54

 - 1 2 المحاكم الجنائية الدولية 51
  االمتحان النهائي 56

 
  والتعلم: التعليم أساليب -4

 .المحاضرات .أ
 .المناقشات .ب
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 طرح األسئلة. .ج
لمحاضرات يكلف بها الطالب. ويعد يعد المحاضر مجموعة من المواضيع التي ترتبط بمواضيع ا .د

 الطالب ابحاثا تُقدم في المحاضرة المخصصة لكل موضوع. 
 الساعات المكتبية. .ه

 

 :الطلبة تقييم أساليب -9

 لتقييم استيعاب وفهم الطالب للمادة.)تحريري( امتحان  .أ

 تقييم ابحاث مقدمة من الطالب. .ب

 .لتدريبات عملية لتقييم قدرة الطالب على البحث والتحلي .ج
 

 التقييــم دولـج

 النسبة المئوية للتقييم التقييم األسبوع
 درجة 32 تقييم األسبوع السابع 7 -5
 درجة 02 تقييم األسبوع الثاني عشر 50 - 1

 51 – 53تقييم األسبوع  51 - 53
 تقديم ومناقشة أبحاث

 درجة 52

 درجة 42 االمتحان النهائي 56
 درجة 111 المجموع

 

 اجع :المر  قائمة -9

 :القراءات األساسيةاوال: 

 ۹۱14 ،جنيف ،الناشر: معهد هنري دونان، االنساني تطوره ومبادئه، القانون الدولي جان بكتيه. 
  ۲25۰ ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،5949آب  50اتفاقيات جنيف المؤرخة في. 
  ۲25۰ ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،5949آب  50البروتوكوالت االضافية الى اتفاقيات جنيف المؤرخة في. 
 ۲2۰1 ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دراسة حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، جون ماري هنكرتس. 
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 ۲2۰6 ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القواعد األساسية التفاقيات جنيف وبروتوكوليها االضافيين. 
 ۲2۰۰ ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،: إجابات عن اسئلتكانون الدولي اإلنسانيالق. 
 ۲2۰۰ ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تعرف على اللجنة الدولية للصليب األحمر. 

 
 

 :قراءات مقترحة ثانيا:

  0229ات الحلبي الحقوقية، بيروت، منشور  ،االنساني، القانون الدولي و د. طارق المجذوب المجذوبد. محمد. 
  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية ،آفاق وتحديات-القانون الدولي االنساني . 
 5994 ،منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تذكار سولفرينو ،هنري دونان. 

 

Sites: 

 International Committee of the Red Cross : https://www.icrc.org 

 

 

 

 

 اإلمكانات المتوفرة للتعليم والتعلم: -1

  اجهزة سمعية وبصرية 

 

 د. ميريام يونس  :أستاذ المقـرر

  

 أ. د. محمد حسن قاسم :القســم رئيـس
   عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية              
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