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املتخصصة .القاهرة .الطبعة الثانية .دار النهضة العربية.
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219

أمل ايزجي .القانون الدويل اإلنساين ومحاية النساء واألطفال أثناء النزاعات املسلحة .ضمن كتاب القانون
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ملحق رقم (أ)
منوذج املقابالت الشخصية
السؤال األول

ما هي املبادئ األساسية للقانون الدويل اإلنساين اليت تعتقد أهنا قد انتهكت يف العراق بعد
غزو الوالايت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة (بريطانيا) يف عام 2003؟

السؤال الثاين

ما هي نقاط الضعف الرئيسة يف القانون الدويل اإلنساين خالل التدخل العسكري يف حرب
العراق؟

يشكر الباحث
كل من شارك يف املقابالت الشخصية
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