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ضمانات حقوق بعض الفئات الخاصة من المدنيين أثناء النزاعات     

 المسلحة ذات الطابع غير الدولي
 يــأ.عبد القادر ناب                                                      

 جامعة سعيدة                                                     
S  

جل محاية ضحايا أجاءت نصوص القانون الدولي اإلنساني صرحية من 

خص بالذكر هنا اتفاقيات جنيف أالنزاعات املسلحة سواء كانت دولية أو غري دولية، و

، وخصت كل اتفاقية من هذه االتفاقيات أشخاصا معينني باحلماية م األرب  لعا

)املدنيني، األسرى...(، إال أن هذه احلماية جاءت عامة فيما خيص املدنيني، ذلك أن 

هناك فئات أخرى من املدنيني هي األخرى أكثر عرضة ملاسي احلروب وأثارها حبكم 

نس وطبيعة املهام املوكل إليها يف طبيعتها اخلاصة ال سيما من ناحية السن واجل

خص بالذكر هنا األطفال والنساء وكبار السن وحتى الصحفيني، وهذه أاحلرب، و

 الفئات تستدعي منا احلماية أكثر من غريهم من املدنيني .

RESUME: 
Les dispositions du droit international humanitaire , explicites afin 
de protéger les victimes de conflits armés , qu'ils soient 
internationaux ou non internationaux , et seule ici les quatre 
Conventions de Genève de 1949 , et résume l'ensemble de ces 
conventions protection de certaines personnes (civils , 
prisonniers...) mais cette protection est venu publique à l'égard de 
civils , ainsi que d'autres catégories de civils sont les autres plus 
vulnérables à Massey et les guerres déclenchées en raison de leur 
nature particulière , surtout en termes d'âge et le sexe et la nature 
des tâches qui lui sont confiées dans la guerre , et même ici les 
enfants et les femmes et les journalistes âgées et même , et ces 
catégories nous besoin de plus de protection que les autres civils . 

 
لقد استقر الفقه الدولي بعد ما شهده املدنيون من معاناة 

لحة عامة، والنزاعات املسلحة ذات الطاب  غري نتيجة للنزاعات املس

الدولي خاصة، على مجلة من العضمانات القانونية والقعضائية وغريها 

أمال يف كفالة حقوق ضحايا النزاعات املسلحة من املدنيني وغريهم، هذا 
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ما جاء النص عليه يف الصكوك الدولية املختلفة وعلى رأسها اتفاقية 

توكوالن اإلضافيان لعام والرب جنيف الرابعة 
()

. 

إال أن املالحظ أن النص على العضمانات لوحده،مل يعد يكفي 

لتوفري احلماية املدنية يف ظل ما نقرأه ونراه من انتهاكات تق  ضد 

املدنيني أثناء سري العمليات العسكرية، ويبقى اجلانب اإلنساني عند 

مدنيني وغريهم من أطراف النزاع أكثر شيء يعول عليه حتى حتفظ لل

ضحايا النزاعات املسلحة حقوقهم وحرياتهم، إضافة إىل اجلانب 

 القانوني.

من املثري لالنتباه يف وقتنا احلالي، اتساع دائرة انتهاك القانون 

الدولي اإلنساني لتشمل دوال عديدة مثل السودان والصومال والعراق، 

، مما أدى إىل إحلاق وجتاهل بعض الدول التفاقية جنيف الرابعة لعام 

األذى باملدنيني وفقدانهم ألبسط حقوق اإلنسان يف زمن النزاعات 

 املسلحة.

كثريا ما جيري احلديث عن األشخاص احملميني والفئات احملمية أثناء 

النزاعات املسلحة، وقد قام القانون الدولي اإلنساني بتحديدها، وأقر 

قانوني ألشخاص معينني  ن إعطاء وض إمبدأ احرتامها ومحايتها، و

أساسه يف احلقيقة مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني، وإن كان 

ن إاألطفال والنساء والشيوخ ينتمون بطبيعتهم إىل غري املقاتلني، ف

املقاتلني الذين يتوقفون عن القتال ملرض أو إصابة أو لوقوعهم يف األسر 

يصبحون يف عداد غري املقاتلني أيعضا
()

 . 

وسنبقي حديثنا يف دائرة األشخاص احملميني مبوجب أحكام 

القانون الدولي اإلنساني، مقتصرين على الفئات اخلاصة وسنحاول بيان 

ذلك بالرجوع إىل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
()

وبروتوكوليها  

وهي معاهدات محاية ضحايا النزاعات املسلحة  اإلضافيني لسنة 

: النساء، اآلتيةلعمل اليوم، سنتحدث بإجياز عن الفئات اجلاري بها ا

 األطفال، الشيوخ والصحفيون.

 همها يف:أودراسة هذا املوضوع تثري مجلة من االشكاليات، خنتصر 
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ماهي طبيعة احلماية اليت قررها القانون الدولي االنساني  -

ني طفال وكبار السن والصحفياأللعضحايا النزاعات املسلحة من النساء و

باعتبارهم فئات خاصة من املدنيني؟

جابة على هذه االشكالية، سوف يتم تقسيم هذا املوضوع إىل لإلو

ثالثة مطالب، نتناول يف املطلب األول العضمانات القانونية حلماية حقوق 

النساء، ثم نتعرض للعضمانات القانونية حلماية حقوق االطفال يف زمن 

ي، ويف املطلب الثالث واألخري نتعرف النزاعات املسلحة يف املطلب الثان

 على احلماية املقررة لكبار السن والصحافيني.

 املطلب االول : محاية النسـاء 

إن احلركة الرامية إىل تطوير القانون الدولي اإلنساني، بلغت 

، واستفادت استفادة ذروتها بعد اعتماد الدول لربوتوكولي عام 

ال حقوق اإلنسان، فوفقا لرأي "جريالد كبرية من التقدم احملرز يف جم

درابر" كان تطور قانون النزاعات املسلحة يتخبط يف وض  خطري قريب 

 من الركود قبل أن يتأثر حبركة الدفاع عن حقوق اإلنسان.

لقد مت التشديد على ضرورة محاية النساء أثناء النزاعات  

وكولني اإلضافيني املسلحة طوال املفاوضات اليت أسفر عنها اعتماد الربوت

، ويشهد على ذلك النص اخلتامي التفاقيات جنيف لعام 

 للربوتوكولني.

إن أحكام الربوتوكولني مل تأت جبديد فيما يتعلق حبماية النساء 

نها استمرت على تركيز االهتمام بالنسبة للحوامل إبصورة عامة، حيث 

ن إنسي، فوأمهات صغار األطفال وبالنسبة للحماية من العنف اجل

الربوتوكول اإلضايف الثاني يؤكد على احلعضر املفروض على انتهاك 

الكرامة الشخصية، وبوجه خاص املعاملة املهينة لإلنسان واحملطة من 

قدره واالغتصاب واإلكراه على الدعارة وأية صورة من صور خدش 

احلياء
()

. 

باإلضافة إىل هذه القواعد الصرحية، هناك خطر ضمين للعنف 

نسي يف أحكام القانون الدولي اإلنساني اليت حتظر ممارسة العنف إزاء اجل
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حياة األشخاص، مبا يف ذلك املعاملة القاسية والتعذيب واالعتداء على 

الكرامة الشخصية، وهي أحكام واجبة التطبيق يف النزاعات املسلحة 

 الدولية وغري الدولية على السواء
()

. 

يف احملاكمات اجلنائية  الثاني  من الربوتوكول جاءت املادة 

تنص على أنه ال جيوز أن يصدر حكم باإلعدام على األشخاص الذين هم 

دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية كما ال جيوز تنفيذ عقوبة اإلعدام 

 على أوالت األمحال أو أمهات صغار األطفال.

، فإننا جند إذا رجعنا إىل مواد االتفاقية الرابعة جلنيف لعام 

منها تقرر محاية خاصة للنساء وتنص "وجيب محاية النساء  أن املادة 

بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن وسيما ضد االغتصاب، 

واإلكراه على الدعارة وأي هتك حلرمتهن"
()

. 

رغم أن النساء كثريا ما يصورن كعضحايا فقط فإن ذلك ال 

لعامل ال يظهرن مقاومة شديدة فحسب يعكس الواق ، فالنساء عرب أحناء ا

يف مواجهة األخطار وإمنا تتوافر لديهن قدرات إبداعية ومهارات جيدن 

استخدامها للتغلب على مصاعب األدوار اليومية اليت يلعبنها بوصفهن 

سر وكاسبات للرزق وراعيات لعائالتهن وجمتمعاتهن وتساعد هذه أربات 

تمعات اليت مزقت النزاعات أوصاهلا القدرات على احلفاظ على متاسك للمج

 وإعادة بنائها. 

تشارك النساء كذلك مشاركة فعالة يف احلروب سواء يف القتال 

مباشرة كجزء من قوة عسكرية أو رمبا بدعم الرجال املقاتلني، بوصفهن 

مقاتالت وقعن يف أسر العدو حتظى النساء حبماية متاثل تلك اليت يتمت  بها 

 نون الدولي اإلنساني.الرجال يف ظل القا

فالنساء يواجهن العديد من التحديات واملخاطر يف أوقات النزاع، 

يفرقن عن عائالتهن أو ينزحن من بيوتهن أو  فقد يتعرضن للعنف أو

يفقدن أقرباءهن، ويف العديد من هذه احلاالت يرتك الرجال النساء 

ار السن، وراءهن ليصبحن املعيالت لعائالتهن سواء من األطفال أو كب

م  افتقارهن يف العادة إىل التدريب أو املوارد الالزمة للقيام بذلك
()

  . 
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 املطلب الثاني: محايـة األطفــال

من بني اآلثار املدمرة للنزاعات املسلحة وقعها األليم على 

األطفال، ويصبح الكثري منهم إما أسرى أو يتامى بعدما تشتتت أسرهم، 

 كل هذه احلاالت يكونون عرضة للموت يف أي ويتم جتنيدهم يف احلرب ويف

وقت، واألطفال بطبيعتهم عاجزين على إعالة أنفسهم ويعتمدون بذلك 

على غريهم يف احلاالت العادية، فكيف بهم يف حاالت النزاعات املسلحة، 

 ومن هنا يتطلب األطفال محاية خاصة يف وقت النزاع املسلح. 

اية األشخاص املدنيني ن محأكفلت اتفاقية جنيف الرابعة بش

وقت احلرب واليت تطبق أثناء النزاعات املسلحة الدولية احرتام حياة 

األطفال وسالمتهم البدنية وكرامتهم كما جاءت هذه االتفاقية حتظر 

 التعذيب واإلكراه واملعاقبة البدنية والعقوبات اجلماعية وأعمال االنتقام.

نح لألطفال حق املعاملة ويف حاالت النزاع املسلح غري الدولي مي

اإلنسانية باعتبارهم أشخاص ال يقومون بدور إجيابي يف األعمال العدائية، 

املشرتكة بني اتفاقيات جنيف األرب  وفقا ملا تقعضي به املادة 
()

. 

لقد تطرق الربوتوكول األول ملبدأ احلماية اخلاصة باألطفال، 

ل موض  احرتام حيث جاءت نصوصه تنادي بعضرورة أن يكون األطفا

خاص، وأن توفر هلم احلماية ضد أية صورة من صور خدش احلياء 

وألزم أطراف النزاع ببذل العناية من أجل مد العون إىل األطفال، ونذكر 

من الربوتوكول األول اليت جاءت تكرس احلماية  يف هذا الصدد املادة 

موض  اخلاصة باألطفال وذلك بنصها على:" جيب أن يكون األطفال 

احرتام خاص، وأن يكفل هلم احلماية ضد أية صورة من صور خدش 

 احلياء...".

بالنظر إىل أن احلكومات كثريا ما تعامل األطفال على حنو 

تفعضيلي فيما يتعلق بالغذاء والعناية الطبية واملساعدات االجتماعية، 

 فإن االتفاقية الرابعة تنص على أن األطفال من رعايا الدول املعادية

الذين تقل أعمارهم عن مخسة عشر عاما، هلم حق االستفادة من آية 

معاملة تفعضيلية مقررة لرعايا الدول املختصة
()

. 
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إال أن محاية األطفال يف زمن النزاعات املسلحة غري الدولية جيب 

أن يتبعها عدم التفريق بني أفراد األسرة الواحدة، ولقد كرس القانون 

إىل  ىيء حيث اعرتف بأهمية األسرة وسعالدولي اإلنساني هذا الش

من االتفاقية الرابعة إىل  صيانة وحدة العائلة. ولقد تطرقت املادة 

هذا املسعى من خالل نصها على ما يلي: "...يقيم أفراد العائلة 

الواحدة، وعلى الوالدين واألطفال معا طوال مدة االعتقال يف معتقل 

الفصل املؤقت الحتياجات العمل أو  واحد إال يف حاالت اليت يقعضي فيها

خذ أطفاهلم غري املعتقلني أألسباب صحية وجيوز للمعتقلني أن يطلبوا 

 والذين يرتكون دون رعاية عائلية، ليعتقلوا معهم...".

كما نص الربوتوكول الثاني على ضرورة اختاذ مجي  التدابري 

املسلحة غري واإلجراءات اليت من شأنها مج  مشل األسر جراء النزاعات 

الدولية. وتبقى إدامة االتصاالت بني األطفال وأفراد عائالتهم ومج  

املعلومات الدقيقة عن حتركاتهم هو السبيل الوحيد يف مج  مشل األسر اليت 

 تشتتت نتيجة النزاعات املسلحة.

من بني احلماية اليت كرسها الربوتوكول اإلضايف الثاني املتعلق 

الطاب  غري الدولي بالنسبة لألطفال، النص يف  بالنزاعات املسلحة ذات

إحدى قواعده على حظر جتنيد األطفال دون سن اخلامس عشر يف 

القوات أو اجلماعات املسلحة وعلى عدم جواز السماح باشرتاكهم يف 

األعمال العدائية
()

. 

فيما يتعلق باحتمال محل األطفال السالح، تتسم األحكام 

اإلضافيني بالواقعية، فينص الربوتوكول األول يف  القانونية للربوتوكولني

السابقة  ()الفقرة  على أنه يف حالة خمالفة املادة  ()الفقرة  املادة 

هلا واشرتاك أطفال دون اخلامسة عشر يف النزاع ثم وقوعهم يف قبعضة 

 العدو، فإنهم يستمرون يف االستفادة من احلماية اليت تكفلها املادة 

نوا أسرى حرب أومل يكونواسواء كا
()

. 

من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  تنص املادة 
()

على  

بذل قصارى اجلهد أثناء قيام األعمال العدائية لإلفراج عن صغار األطفال 
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واألمهات الرض ، أو إعادتهم إىل أوطانهم أو إىل حمال إقامتهم أو إيوائهم يف 

بعض اجلرائم وعقوبة  اقية يف املادة بلد حمايد، وتناولت نفس االتف

اإلعدام وجاء يف ختامها أنه: "ال جيوز يف أي حال إصدار حكم باإلعدام 

على شخص حممي إذا كانت سنه تقل عن مثانية عشر عاما وقت اقرتاف 

 الذنب".

أما يف املنازعات املسلحة غري الدولية فإن الربوتوكول الثاني 

نه ال جيوز أن يصدر حكم باإلعدام على أ ()الفقرة  يتعضمن يف املادة 

األشخاص الذين كانوا دون الثامنة عشر من عمرهم وقت ارتكاب 

 اجلرمية. 

 املطلب الثالث: محاية كبار السن والصحافيني

سوف نقوم بإلقاء العضوء على احلماية القانونية لكبار السن 

انونية اليت والصحافيني أثناء النزاعات املسلحة، وما هي القواعد الق

 تعضمن هلم احلماية أثناء تعرضهم للخطر أثناء سري العمليات العسكرية.

 محاية كبـار السن: -أ

تعد فئة املسنني من بني الفئات األكثر عرضة ألثار النزاعات 

املسلحة شأنهم يف ذلك شأن النساء واألطفال، ومن أجل ضمان احلماية 

ي اإلنساني بوض  مجلة من هلذه الفئة العضعيفة، تكفل القانون الدول

قواعده تصب كلها للحد من خماطر النزاع املسلح على كبار السن 

 بصفتهم مدنيني أساسا.

وجدير بالذكر أن القانون الدولي اإلنساني مل ينص على سن 

معني يعترب فيه الشخص مسنا، عكس ما أقره مشروع ستوكهومل الذي 

 مسنا.  يرى بأنه من يتجاوز اخلامسة والستني يعترب

يف حني مل يشر املؤمتر الدبلوماسي لتطوير القانون الدولي 

اإلنساني إىل سن حمدد للمسنني وترك ذلك لتقدير احلكومات، ولقد أقرت 

اللجنة الدولية للصليب األمحر سن اخلامسة والستني من أجل مساعدة 

 املسنني أثناء قيامها بأنشطتها اإلنسانية.
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الفقرة األوىل من اتفاقية جنيف يف  ولقد جاء نص املادة 

لألطراف السامية  ز"جيو الرابعة يشري إىل محاية املسنني واليت جاء فيها:

املتعاقدة يف وقت السلم، وألطراف النزاع بعد نشوب األعمال العدائية أن 

تنشئ يف أراضيها أو يف األراضي احملتلة، إذا دعت احلاجة، مناطق ومواق  

كيفية تسمح حبماية اجلرحى واملرضى استشفاه وأمان منظمة ب

والعجزة واملسنني واألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر واحلوامل 

 وأمهات األطفال دون السابقة".

من نفس االتفاقية تنص على ضرورة أن  وجاءت كذلك املادة 

يعمل أطراف النزاع على وض  كل الرتتيبات من أجل نقل املسنني من 

 وتقديم اخلدمات الطبية ومواد اإلغاثة هلم.املناطق احملاصرة 

زيادة على ما سبق ذكره، جاءت توصيات املؤمتر الدولي الساب  

والعشرين للصليب األمحر واهلالل األمحر، تدعو أطراف النزاع املسلح إىل 

بذل كل اجلهود من أجل احلفاظ على حياة الفئات العضعيفة خاصة 

ر شن اهلجمات ضد السكان املدنيني املسنني منهم، كما أضاف املؤمتر حعض

 واألعيان املدنية.

ن كبار السن يتمتعون حبماية خاصة يف املنازعات إوميكن القول 

 املسلحة ومن هذه احلماية ما يأتي:

يتمت  كبار السن مبا يتمت  بها اجلرحى واملرضى واحلماية  -

 املقررة للنساء ويتمتعون حبماية خاصة تناسب سنهم.

ملسنني من مناطق النزاع املسلح إىل مناطق آمنة جيب نقل ا -

 والسماح مبرور رجال الدين إليهم حيث يتواجدون.

جيب توفري الرعاية الطبية للمسنني يف مناطق آمنة بعيدا عن  -

 مناطق الصراع والعمليات العسكرية.

 محايـة الصحافيني -ب

تناولت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها اخلامسة 

العشرين وض  الصحافيني، حيث دعت يف قرارها املؤرخ يف و
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األمني العام لألمم املتحدة إىل عرضه على املؤمتر  //

 الدبلوماسي املنعقد جبنيف.

احلماية اليت يتمت  بها الصحايف هي حصانته من األعمال 

العدائية باعتباره مدنيا واملدنيون ليسوا أهدافا عسكرية، ونالحظ أن 

ماية القانونية للصحافيني تشملها أحكام االتفاقيات والربوتوكول احل

األول فقط، ورغم خطورة األعمال الصحافية يف النزاعات الداخلية فإن 

الربوتوكول الثاني ال يطبق على الصحافيني، لكن تبقى املبادئ العامة 

عترب ألحكام املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف سارية املفعول، وت

 من الربوتوكول األول أن الصحفي مدني على معنى املادة  املادة 

 الفقرة األوىل. 

على الصحايف أن حيمل بطاقة هوية مسلمة من الدولة اليت هو 

من رعاياها أو اليت يقيم بها أو اليت يق  فيها جهاز األنباء الذي يستخدمه 

 وتشهد على صفته كصحايف.

ي مل ينص على محاية خاصة رغم أن الربتوكول الثان

للصحافيني، إال أنهم يتمتعون باملعاملة اإلنسانية املنصوص عليها يف 

املادة الثالثة املشرتكة والربتوكول الثاني واحلماية العامة املقررة 

للمدنيني
()

 . 

8 

ن اتفاقية جنيف الرابعة تعترب إيف ضوء ما تقدم ميكن القول 

الدولي اإلنساني، ويف الواق  تعد كذلك أول حجر الزاوية يف بناء القانون 

إجناز إنساني يسس أحكاما مستقلة حلماية املدنيني، نفس الشيء ميكن 

قوله خبصوص الربوتوكول اإلضايف الثاني امللحق باتفاقيات جنيف 

واملتعلق بالنزاعات املسلحة ذات الطاب  غري الدولي. لقد محلت اتفاقية 

مانات القانونية والقعضائية من أجل دعم جنيف يف طياتها مجلة من العض

 محاية السكان املدنيني أثناء النزاعات املسلحة.

لقد أرست اتفاقية جنيف مجلة من املبادئ اإلنسانية اهلامة حلماية 

املدنيني وعلى رأس هذه املبادئ التمييز بني املدنيني واملقاتلني وأرى أن 
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حة ذات الطاب  غري الدولي موضوع محاية املدنيني أثناء النزاعات املسل

يتصل اتصاال وثيقا بهذا املبدأ، واحرتام هذا األخري أثناء سري العمليات 

العسكرية يف تقديري هو لوحده كاف من أجل حتقيق احلماية الشاملة 

 والكاملة للمدنيني.

امللحق باتفاقية جنيف  إن الربوتوكول اإلضايف الثاني لعام 

اعات املسلحة ذات الطاب  غري الدولي، جاء يف الرابعة واملتعلق بالنز

عموم مواده يناشد أطراف النزاع على ضرورة عدم استهداف السكان 

املدنيني وكفالة العضمانات األساسية هلم، وتقديم املساعدة هلم، والعمل 

قدر املستطاع على ختفيف معاناة السكان املدنيني ومحايتهم من اهلجمات 

 ألعمال العدائية والعسكرية.وجتنبهم خماطر وآثار ا

امللحق باتفاقية  وأعتقد أن الربوتوكول اإلضايف الثاني لعام 

جنيف الرابعة هو مبثابة لبنة تعضاف إىل صرح قواعد القانون الدولي 

اصة م  تزايد االنتهاكات احلاصلة على السكان املدنيني يف وخباإلنساني، 

اصة وأن وخبيم الدولة الواحدة، ظل النزاعات املسلحة اليت تق  داخل إقل

مثل هذه النزاعات كانت تعترب يف األمس القريب ضربا من ضروب 

الشؤون الداخلية للدول وكان جمرد التفكري يف محاية املدنيني ضحايا 

 النزاعات الداخلية يصطدم م  متسك الدول مببدأ السيادة الداخلية هلا.

يف سرد وحتليل بعض وقد خلصنا من هذه الدراسة اليت اعتمدتها 

أحكام ونصوص اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدنيني أثناء 

إىل النتائج  والربوتوكول اإلضايف الثاني لعام  احلرب لعام 

 :اآلتية

لقد وضعت مجلة من العضمانات القانونية لكفالة محاية حقوق  -

ر السن والصحفيني فئات خاصة من املدنيني من النساء واألطفال وكبا

أثناء النزاعات املسلحة ذات الطاب  غري الدولي وتشمل هذه العضمانات 

القواعد القانونية الدولية اليت جاء النص عليها يف كل من اتفاقية جنيف 

وكذا الربوتوكول الثاني اإلضايف امللحق باتفاقية جنيف  الرابعة لعام 

زاعات املسلحة ذات الطاب  غري واملتعلق حبماية املدنيني يف أثناء الن
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الدولي، كما أن هناك ضمانات قعضائية تتمثل يف جتريم انتهاكات القانون 

الدولي اإلنساني وباألخص قواعد اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول 

اإلضايف الثاني امللحق به على أساس أنها جرائم حرب، مما جيعل هذه 

ي للمحكمة اجلنائية الدولية االنتهاكات تدخل يف االختصاص املوضوع

 الدائمة يف الهاي.

كما تعترب من بني العضمانات اليت وضعت من أجل محاية  -

املدنيني أثناء النزاعات املسلحة ذات الطاب  غري الدولي، دور املنظمات 

غري احلكومية يف تقديم املساعدات اإلنسانية لعضحايا هذه النزاعات 

قيقية الندالع هذه النزاعات، كما يربز وتقصي احلقائق إزاء األسباب احل

دور هذه املنظمات يف قدرتها على طرح مثل هذه القعضايا أثناء جلسات 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
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