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دور اللجنة الوطنية في تفعيل ونشر القانون الدولى اإلنساني في الجزائر 

_ جامعة تيزي وزو -لية الحقوق والعلوم السياسيةك/  زينةبراىيمي  .أ
  
 

 
 :الملخص

 االلتزامإذ يشكل  ،الدويل اإلنساين حتسُت تنفيذ القانونلمن ضمن أىم الوسائل الناجعة  متعد الًتبية والتعلي    
وجودىا إىل  اليت تستند اظتلقاة على عاتق الدول االتفاقية االلتزاماتبنشر القانون الدويل اإلنساين من ضمن أىم 

حيث قضت بنشر أحكامها على أوسع نطاق يف  1949لسنة الدولية، السيما اتفاقية جنيف األربع  االتفاقيات
اإلنساين سواء  الدويلزمن السلم واضترب، بناءا على ذلك كان الزما على كل دولة أن تقوم بنشر وتعليم القانون 

 .على اظتستوى العسكري أو على اظتستوي اظتدين
 

ونشر القانون الدويل اإلنساين تعد اللجان الوطنية من ضمن أىم اآلليات اظتكلفة من طرف الدول لتفعيل      
على اظتستوي الوطٍت لذا قامت اصتزائر بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مبوجب اظترسوم الرئاسي 

حتت رئاسة معايل وزير العدل،حافظ األختام تتمثل مهامها األساسية يف تنفيذ  2008سنة  163-08رقم
  .القانون الدويل اإلنساين ونشره

 
مث نتطرق إىل ( أوال)يف اصتزائر اإلنساين ون الدويلاللجنة الوطنية للقانمركز سنحاول من خالل اظتداخلة إبراز     

ا اآلليات اظتعتمد عليها من طرف اللجنة من أجل ذلك ومدى ندورىا يف تفعيل ونشر القانون الدويل اإلنساين ميب
 . (ثانيا)اإلنساين أىدافها يف تطبيق القانون الدويلكفايتها لتحقيق 

 
 
 

 مقدمة
تعد فًتة النزاعات اظتسلحة من ضمن أصعب الفًتات اليت دتر هبا الدول بسبب ما يتعرض لو السكان اظتدنيون     

ضبط  على الدول وضع نظام قانوين دويل من أجلضروريا لذا كان  ،ةخطَت توانتهاكاواظتسلحون من معانات 
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النزاعات اظتسلحة سواء كانت دولية أم غَت دولية وجعلها ختضع لقواعد قانونية حتكم ىذه النزاعات وعلى ىذا 
: األساس مت وضع القانون الدويل اإلنساين الذي يعرف على أنو

رامية إلى حل المشكالت اإلنسانية أو العرف وال تفاقياتاالمجموعة القواعد الدولية المستمدة من "
واألشخاص الذين تضرروا أو قد الناشئة بصورة مباشرة من المنازعات التي تروق لها وتحمي األعيان 

  "نازعات المسلحةالن بسبب ويتضرر
 اظتآسينساين إثر تكريس وتنفيذ قواعد القانون الدويل اإل آلياتحاجة الدول إىل سبل البحث حول  ازدادت    

حيدث يف إفريقيا الوسطي، فلسطُت، سوريا،  والكوارث اطتطَتة اليت مازالت تعرفها معظم دول العامل مثل ما
. و العديد من دول العاملالعراق الصحراء الغربية، 

ون الدويل من ضمن أىم الوسائل الناجعة لتحسُت تنفيذ القانبنشر القانون الدويل اإلنساين  يشكل االلتزام    
اليت تبنت قواعد القانون الدويل  اظتلقاة على عاتق الدول االتفاقيةأىم االلتزامات يعد ضمن حيث اإلنساين، 

على أوسع نطاق يف زمن السلم واضترب  هأحكاماإلنساين وتكريس 
على اظتستوى  اإلنساين سواء الدويلبناءا على ذلك كان الزما على كل دولة أن تقوم بنشر وتعليم القانون     

. العسكري أو على اظتستوي اظتدين
بأحكام القانون الدويل اإلنساين واليت تعمل جاىدة ألجل نشر وتفعيل  التزمتتعد اصتزائر ضمن الدول اليت    

على آلية إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل من أجل نشر  باالعتمادالقانون الدويل اإلنساين وقد جتسد ذلك 
اللجنة الوطنية كآلية وطنية لتنفيذ ونشر : ؽتا يدفع للتساؤل حول نفيذ القانون الدويل اإلنساين يف اصتزائروتفعيل ت

.  ؟ القانون الدويل اإلنساين
تعد اللجان الوطنية من ضمن أىم اآلليات اظتكلفة من طرف الدول لتفعيل ونشر القانون الدويل اإلنساين      

اصتزائر بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مبوجب اظترسوم الرئاسي  على اظتستوي الوطٍت لذا قامت
حتت رئاسة معايل وزير العدل،حافظ األختام تتمثل مهامها األساسية يف تنفيذ  2008سنة  163-08رقم

ونشر القانون يف تفعيل  حبيث حتتل مركز أساسيا نظرا لدورىا (المحور األول)  القانون الدويل اإلنساين ونشره
( المحور الثاني)الدويل اإلنساين 

 
  نشأة اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني: المحور األول 

اظتعتمد عليها من طرف الدول من أجل التعريف بالقانون الدويل اإلنساين  اآللياتتعد اللجان الوطنية ضمن 
التعهد بالتنفيذ اتفاقيات اطتاصة بالقانون الدويل إىل وتنفيذ قواعده على أوسع نطاق  حبيث يرجع أساس قيامها 

اإلنساين السيما اتفاقية جنيف األربع وبروتوكوالىا اإلضافيُت وما تبذلو اللجنة الدولية للصيب األزتر من جهود 
                                                

1
ابراىيم أزتد خليفة، الرقابة الدولية / اإلنساين اظتعتمد من طرف اصتنة الدولية للصليب األزتر للمزيد من التفصيل أنظر، د تعريف القانون الدويل - 

  19، ص 2007على تطبيق القانون الدويل اإلنساين، دار اصتامعة اصتديدة، القاىرة 
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دويل القانون ال وقد امتثلت اصتزائر ألحكام( أوال)القانون الدويل اإلنساين وتفعيلو بُت الدول مبادئألجل رسخ 
       ( نياثا)اينسوقامت بإنشاء اللجنة الوطنية كآلية وطنية لتطبيق القانون الدويل اإلن

نشأة اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني  بوادر: أوال
من أفراد والغرقى واظترضى  اصترحىاتفاقية جنيف لتحسُت حال : تشكل اتفاقية جنيف األربع اظتتمثلة يف    

جنيف لتحسُت حال اصترحى والغرقى واظترضى من القوات اظتسلحة يف  ةحة يف اظتيدان ، اتفاقيالقوات اظتسل
البحار، اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى اضترب، اتفاقية جنيف بشأن زتاية اظتدنيُت يف وقت اضترب، أما 

:  الربتوكوالن اإلضافيان اظتكمالن التفاقية جنيف فهما
والربوتوكول اإلضايف الثاين اضتاص بالنزاعات اظتسلحة  اطتاص بالنزاعات اظتسلحة الدولية الربوتوكول اإلضاىف األول

. غَت دولية
 2يشكل انضمام اصتزائر ومصادقة اصتزائر على اتفاقية جنيف األربع وانضمامها إىل الربوتوكواليها  اإلضافييُت    
تتعهد  ":  اظتشًتكة التفاقية جنيف تنص على ما يلىىدا بضمان احًتام ىذه اإلتفاقيات حبيث ؾتد اظتادة األويلتع

من  80كما ؾتد اظتادة   "األطراف السامية بأن تحترم ىذه اإلتفاقية وتكفل احترامها في جميع األحوال
: الربوتوكول اإلضايف األول تنص عما يلى 

 التزاماتهالتنفيذ  ةالزمالاألطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء كافة اإلجراءات  تتخذ" 
وىذا البروتوكول    االتفاقياتبمقتضي 

 االتفاقياتتصدر األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام 
" وتشرف على تنفيذىا "البروتوكول"وىذا 

 
اين لضمان ؽتارستها من الناحية العملية ال يكفي وضع قواعد خاصة دولية يف ميدان القانون الدويل اإلنس   

الفعلية إمنا البد من السهر علي جتسيدىا من الناحية الواقعية إمنا البد من السهر لوضع تشريعات وطنية تتماشي 
 4من الدستور اصتزائري 132حبيث ؾتد اظتادة  3ة ألن اظتعاىدات الدولية تسموا على القوانُتالدويل االتفاقياتمع 

: تنص  1996لعام 

                                                
مبوجب اظترسوم الرئاسي  رقم   1977نضمت إىل الربوتوكولُت اإلضافيُت لسنة ، كما ا1949اتفاقية جنيف األربع  لسنة اصتزائر على   لقد صادقت -  

 .1989ماي  17الصادر يف  20، حريدة رشتية عدد 1989ماي  16، مؤرخ يف  89-68
" الدولية عن القانون الوطٍت مبدأ شتو اظتعاىدات" يعود أساس شتو اظتعاىدات الدولية على القوانُت الوطنية إىل اظتبدأ اظتعروف يف القانون الدويل   -  

م  1969من اتفاقية فينا اطتاصة بتقنُت اظتعاىدات لسنة  29الذي نصت عليو اظتادة 
عاقبة القانون يقصد مببدأ شتو القانون الدويل على القانون الوطٍت عدم االحتجاج بالقانون الوطٍت إذا ما وصف فعال معينا بأنو ليس جردية، ألن عدم م

جعفور إسالم ، مبدأ : للمزيد من التفصيل راجع. ل معُت يشكل جردية يف إطار القانون الدويل، ال يعفي مرتكبو من اظتسؤولية الدوليةالوطٍت على فع
لود ، رتعة مواإلنسانية اظتطبق على النزاعات اظتسلحة ذات الطابع الدويل ، مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت يف القانون، كلية اضتقوق والعلوم السياسية

.  73ص  2009معمري تيزي وزو، 
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المعاىدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسموا "
 ." على القوانين

نشر القانون الدويل و تعد اللجان الوطنية للقانون الدويل اإلنساين من ضمن أىم اآلليات الوطنية لتنفيذ     
رىا إىل اظتؤدتر الدويل الرابع  والعشرين للصليب األزتر اظتنعقد اإلنساين على اظتستوي الوطٍت حيث تعود فكرة ظهو

مت فيو دعوة اصتمعيات الوطنية وحتميلها مسؤولية تقدمي اظتساعدات ضتكومات أين  1981مبدينة مانيال بتاريخ 
يف اإلنساين الوطنية للقانون الدويل اللجان  إنشاءبلداهنا من أجل إنشاء ىذه اللجان، كما مت التأكيد حول ضرورة 

  19865القرار اطتامس والعشرين للصليب واعتالل األزترين اظتنعقد جبنيف يف عام
 االجتماعللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف اصتزائر بعد ستتو أشهر من  إنشاءلقد مت اإلعالن عن     

دولة عربية بالعاصمة  18ذي شاركت فيو القانون الدويل اإلنساين ال تطبيقالعرب حول  السابع للخرباء اضتكوميُت
إىل وضع خطة العمل اإلقليمية لتطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد العريب  االجتماعاظتغربية الرباط وانتهي 

ىياكل وطنية  إنشاءوقد تضمنت عدة ػتاور أمهها النتائج احملققة على الصعيد العريب حول  2008خالل سنة 
  6الدويل اإلنساينلتطبيق القانون 

تأسيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني في الجزائر : ثانيا
حبيث تنص  ،  7 163-08مت تأسيس اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مبوجب اظترسوم الرئاسي رقم     

، لجنة وطنية للقانون تحدث، تحت سلطة وزير العدل، حافظ األختام:"يلى من اظترسوم على مااظتادة األويل 
    الدولي اإلنساني

أن للجنة تقوم مبباشرة  التنصيبأثناء مت تنصيب اللجنة من طرف وزير العدل مبقر وزارة العدل كما مت التصريح     
بذلك تعد اصتزائر البلد السادس عشر الذي يقوم بإنشاء ىذه اللجنة على اظتستوي العريب كما  تنصيبهاعماعتا فور أ

إذ يبلغ عدد اللجان واعتيئات الوطنية اظتعنية  .8من حيث اإلنشاء والثمانونعلى اظتستوى العاظتي البلد السابع  يعترب

                                                                                                                                                   
4
، يتعلق بإصدار نص 1996ديسمرب7مؤرخ يف  96/438، اظتنشور مبوجب مرسوم رقم 1996دستور اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية لسنة   - 

.   1996يسمرب د 08، الصادر بتاريخ  76، جريدة رشتية عدد  1996نوفمرب  28تعديل الدستور اظتصادق عليو يف استفتاء 
ويل اإلنساين يف ظل التغَتات الدولية للقانون الدويل اظتعاصر، مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت يف القانون، كلية دأحسن كمال، آليات تنفيذ القانون ال - 5

  26، ص2011اضتقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .288ص  2011، دار ىومة للطباعة والنشر و التوزيع، اصتزائر  -اصتزء األول -وثائق وأراء-اإلنساين، عمر سعد اهلل، القانون الدويل/ د - 6
، 29، يتضمن إحداث للجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، جريدة رشتية عدد 2008يونيو سنة 4مؤرخ يف  163-08مرسوم رئاسي رقم  -  

 . 2008يونيو  4صادر يف 
 2009، اصتزائر، 02دية، دور اللجان الوطنية للقانون الدويل  اإلنساين، اجمللة اصتزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية والسياسية، عددعميمر نع/ د -  

 .31ص 
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صتنة ؽتثلة على اظتستوى  29صتنة وىيئة وطنية من بينها  102حوايل  2013بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين لسنة 
. 9اإلفريقي

 إفريقياطبيقات الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف الشرق األوسط ومشال حول الت أكد التقرير السنوي السادس    
يف اظتنطقة إال صتنة وطنية وحيدة مشكلة يف  مل يكن ىناك 1999عام  حىتعلى أنو  2011و 2010 لعامي 

امشية، اظتملكة األردنية الو: اصتمهورية اليمنية وبعد ذلك أخذ العدد يتزايد فكانت اللجان الوطنية يف كل من
رتهورية مصر العربية، رتهورية السودان ، اظتملكة اظتغربية، دولة اإلمارات العربية اظتتحدة، اصتمهورية العربية 

 السورية، دولة الكويت، فلسطُت، ليبيا، اصتمهورية التونسية، اظتملكة العربية السعودية، واصتمهورية اصتزائرية الشعبية
 إلنقاذتفعيل اإلجراءات والتدابَت اظترجوة  يفكبَتا إسهاما ىذه اللجان سامهت  كما أكد أن ةاللبناينواصتمهورية 

 القانون الدويل اإلنساين على الصعيد الوطٍت لكل دولة وعلى الصعيد اإلقليمي من خالل عقد تسعة اجتماعات
 :اجتماعات منها ستةللخرباء اضتكوميُت العرب من أجل التطبيقات الوطنية للقانون الدويل اإلنساين، انعقد 

وكان  2008وانعقد السابع مبدينة الرباط باظتملكة اظتغربية عام  و 2007إىل  2003ومن  2001القاىرة أعوام 
 2012التاسع يف عام  االجتماع، وكان 2009 ماعتامشية عاالثامن يف مدينة عمان باظتملكة األردنية  االجتماع

      .   حتدةبإمارة أبو ظيب بدولة اإلمارات العربية امل
 
تشكيلة اللجنة  -1
وزارة الداخلية : من ؽتثلي الوزارات التالية تتكون اللجنة من الرئيس وىو  وزير العدل حافظ األختام أو ؽتثلو    

واصتماعات احمللية، وزارة الشؤون الداخلية واصتماعات احمللية، وزارة الشؤون اطتارجية، وزارة الدفاع الوطٍت، وزارة 
، وزارة الشؤون االستثماراتوزارة اظتالية، وزارة الطاقة واظتناجم، وزارة اظتوارد اظتائية، وزارة الصناعة وترقية العدل، 

 إصالحالدينية واألوقاف، وزارة التهيئة العمرانية و البيئة والسياحة، وزارة الًتبية الوطنية، وزارة الصحة والسكان و 
، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وزارة التكوين والتعليم اظتهنيُت، تصالاالوزارة الثقافة، وزارة  اظتستشفيات،

، وزارة التضامن الوطٍت، وزارة الشباب والرياضة، اظتديرية العامة لألمن االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان 
 االستشاريةسالمية اصتزائرية واللجنة إىل قيادة الدرك الوطٍت واعتالل األزتر اصتزائري الكشافة اإل باإلضافةالوطٍت، 

. 10لًتقية حقوق اإلنسان وزتايتها
ونظام سيرىا   تعيين أعضاء اللجنة -2
أعضاء اللجنة بناء على قرار من وزير العدل حافظ األختام ظتدة ثالث سنوا ت قابلة للتجديد بناء  يتم تعيُت    

تراح ؽتثلي القطاعات الوزارية من بُت أصحاب الوظائف العليا، ا يتم اقمكعلى اقًتاح من السلطة اليت ينتمون إليها 
                                                

تشارية يف غتال القانون اللجنة الدولية للصليب األزتر، اللجان الوطنية واعتيئات األخرى اظتعنية بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، قسم اطتدمات االس -  
    www.icrc.org 201أوت  16الدويل اإلنساين،  

  .، السالف الذكر163 -08رقم  من اظترسوم 4 اظتادة -   

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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جتتمع اللجنة مرتُت يف السنة يف دورة عادية باستدعاء من رئيسها كما  11وتنهي مهامهم حسب األشكال نفسها
ويبلغ جدول أعمال االجتماعات إىل كل عضو ديكنها أن جتتمع يف دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إىل ذلك 

حبيث جتتمع اللجنة مبقر وزارة العدل إذ ديكن  يام قبل التاريخ احملدد لالجتماعاللجنة يف أجل أقصاه ذتانية أمن 
القيام بدراسات حول مبعٌت  12للجنة أن تشكل غتموعات عمل إلؾتاز دراسات حول مواضيع ذات صلة مبهامها

الل ندوة نظمتها يف منتدى اجملاىد مبناسبة خاللجنة القانون الدويل اإلنساين ويف ذلك صرح أحد أعضاء  تطبيق
صتنة التعاون : مقسمة إىل أربع غتموعات  اإلنساينبأن اللجنة الوطنية للقانون الدويل  إنشاءىامن  مرور سنة

. كما تزود اللجنة بأمانة دائمة    .13الدويل واإلعالم والًتبية والتعليم  والتشريع
    
وطنية كآلية لنشر وتفعيل القانون الدولي اإلنساني مركز اللجنة ال: المحور الثاني  

الدول يف اظتركز األول لذلك اعتمدت اللجنة من نساين على عاتق تقع مسؤولية تنفيذ ونشر القانون الدويل اإل    
الوطنية للقانون الدويل اإلنساين من أجل نشر وتفعيل مباديءه وذلك عن طريق وضع برامج  اآللياتضمن 

اظتستوي على اإلنساين  الدويلد اجتماعات  وكذا القيام بدراسات عن مدي تنفيذ القانون حتسيسية وعق
تنفذا لذلك ؾتد اظتادة  (ثانيا)ا بينها واللجان الوطنية لدول أخرىفيم إىل التعاون اللجنةكما تسعي  (أوال)الداخلي

: السالف الذكر تنص 163-08الثانية من اظترسوم  الرئاسي
المسائل  لسلطات العمومية في جميع ستشاري دائم مكلف بمساعدة بآرائو و دراساتو االلجنة جهاز ا" 

"   المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني
: كما تنص اظتادة اضتادية عشر من نفس اظترسوم على مايلي

رئيس  تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها وحول تطبيق القانون الدولي اإلنساني بالجزائر وتعرضو على "
" الجمهورية

 
نشر القانون الدولي اإلنساني  /أوال
لذا  14األرواح ومنع التدمَت منذ زمن السلم آالفجراءات اإلحتزازية و الوقائية أفضل وسيلة إلنقاذ تعد اإل    

    :حيث يعرف على أنو الدول بالقيام بالنشر للقانون الدويل اإلنساينالتزمت 

                                                
. من نفس  اظترسوم 7اظتادة -   
. من نفس اظترسوم 08اظتادة  -   
   www.ennaharonline.com متوفر يف 2009جوان  08يف يوم " نمروك نصر الدي"للسيد  التصريح  الصحفي -   

، مذكرة لنيل شهادة ظتاجستَت يف القانون، (ويف القانون الدويل ةيف الشريعة اإلسالمي) ، زتاية حقوق اظتدنيُت أثناء النزاعات اظتسلحة سعدية زريول -   
. 129، ص 2004،  -تيزي وزو-الدويل ضتقوق اإلنسان، كلية اضتقوق، جامعة مولود معمريفرع القانون 

http://www.ennaharonline.com/
http://www.ennaharonline.com/
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قانونية إنسانية، والتعريف بمجمل أحكامو بين الشعوب  ومبادئة لقواعد ترويج الرسالة اإلنساني"     
 15"واألفراد وصوال إلى تطبيقها الفعال في حالة النزاعات المسلحة

من أجل ضمان احًتام القانون الدويل اإلنساين ينبغي على الدول أن تلتزم أثناء السلم بإدراج مفهوم قواعد     
ى رتيع مستويات التدرج الدراسي وبرامج التكوين للقوات اظتسلحة وقوات األمن القانون الدويل اإلنساين عل

الوطٍت وعلى مستوي مراكز الصحة وعلى اظتستوى اظتعاىد اظتتخصصة واصتامعات وتوعية الشعب كافة رجاال 
: يلي االيت تنص على م 47من خالل اظتادة  االلتزامىذا  ، أطفاال وكبارا وقد تضمنت اتفاقية جنيف ونساء
على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في  االتفاقيةتتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص ىذه " 

تعليم العسكري، وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج ال
ان، وعلى األخص للقوات والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السك

   "المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية والصحية
 83من خالل الربوتوكول اإلضايف األول والثاين حبيث تنص اظتادة ا منصوص عليو أيض االلتزامكما ؾتد ىذا     

: يلى من الربوتوكول اإلضايف األول على ما
زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص  تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بالقيام في"

، وبإدراج دراستها بصفة على أوسع نطاق ممكن في بالدىا"البروتوكول"االتفاقيات ونص ىذا الملحق 
تصبح ىذه المواثيق معروفة  حتىخاصة ضمن برامج التعليم العسكري، والسكان المدنيين على دراستها، 

. نللقوات المسلحة وللسكان المدنيي
 

يجب على أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق االتفاقيات 
.   "المواثيقأن تكون على إلمام تام بنصوص ىذه " البروتوكول" وىذا الملحق 

س نصت اظتادة وعلى ىذا األسا  أمهية التزام الدول بنشر القانون الدويل اإلنساينتستشف من خالل اظتواد     
: السالف الذكر عما يلى 163-08الثالثة الفقرة الثانية من اظترسوم الرئاسي 

                                                
. 20أحسن كمال، مرجع سابق، ص : ن بوكرا إدريس، نقال ع  -   
. من اتفاقية جنيف الثانية والثالثة والربعة 144، 127، 48تقابلها اظتواد - 16

: يأسرى اضترب عما يل من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة 127تنص اظتادة
د بصفة تتعهد األطراف السامية اظتتعاقدة بأن تنشر نص ىذه االتفاقية على أوسع نطاق ؽتكن يف بلداهنا، يف وقت السلم كما يف وقت اضترب، وتتعو"

. ة صتميع قواهتا اظتسلحة والسكان برامج التعليم العسكري، واظتدين إذا أمكن، حبيث تصبح اظتبادئ اليت تتضمنها معروف خاصة أن تدرج دراستها ضمن
ن بصفة ويتعُت على السلطات العسكرية أو غَتىا، اليت تضطلع يف وقت اضترب مبسئوليات إزاء أسرى اضترب، أن تكون حائزة لنص االتفاقية، وأن تلق

    ". خاصة أحكامها
: كول اإلضايف الثاين اليت تنص على ما يليمن الربوتو 19تقابلها اظتادة  -   
 "على أوسع نطاق ممكن" البروتوكول " ينشر ىذا الملحق "
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مع الهيئات المعنية على ترقية  وباالتصال 02تسهر اللجنة في إطار المهمة المسندة إليها في المادة " 
: تطبيق القانون الدولي اإلنساني وتتولي من أجل ذلك 

"   ت وملتقيات ذات الصلة بالقانون الدولى اإلنسانيتنظيم لقاءات ومنتديات وندوا
عن طريق  18بقواعد القانون الدويل اإلنساينمن خالل نستخلص أن للجنة مهمة أساسية تتمثل يف التعريف     

تنظيم ندوات واجتماعات بُت كل أطراف اجملتمع الوطٍت السيما أفراد القوات اظتسلحة أفراد اصتيش والدفاع الوطٍت 
اليت تدعوا إىل  القتال قواعد القانون الدويل اإلنساين اليت تستوجب اضتد من وسائل ملتزمون بالعديد من  الذين

القواعد اليت ينبغي التحلي هبا أثناء  ىم من ضمن أ ،إنسانيةزتاية ضحايا النزاعات اظتسلحة ومعاملتهم معاملة 
ويتم تعليم ذلك عن طريق  19أثناء النزاعات اظتسلحة واظترضي اصترحىقيامهم بالعمليات العسكرية ىو مبدأ زتاية 

رات حول القانون الدويل اإلنساين وضع برامج تتضمن القواعد اإلنسانية يف الكليات العسكرية مع تنظيم ػتاض
. حتت إدارة اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين

 
السياسيُت و أعضاء  اإلنساين ؾتد اظتسئولُت أيضا يف عمليات نشر القانون الدويلأىم صتهات اظتعنية من     

والقضاة ظتا عتم من دور يف مسألة تنفيذ القانون  كاألعضاء الدبلوماسيُت  الربظتانات والوزراء و اظتوظفُت اضتكوميُت
بشأن اظتصادقة على اظتعاىدات وكذا اضتث على إصدار  الدويل اإلنساين سواء عن طريق إصدار توصيات

إذ تنص االثالثة الفقرة األويل والثانية والثالثة والرابعة من اظترسوم  تتالئم مع التشريعات الدوليةتشريعات وطنية 
: على مايلي 163-08الرئاسي 

.. وتتولي من أجل ذلك ......تسهر اللجنة" 

                                                
ن قواعد القانون الدويل اإلنساين ليست على اإلطالق قواعد أخالقية أو قواعد غتاملة، بل ىي قواعد ال جيوز للدول ما جتدر اإلشارة إليو ىو أ -   

ة فقد تكون تعاقدية، أي مبوجب التصديق أو االنضمام إىل معاىدة أو قد وغَتىا من أشخاص دولية ؼتالفتها مىت  إلتزمت هبا، وأشكال االلتزام ؼتتلف
: للمزيد من التفصيل راجع. تكون ىذه القواعد عرفية

، 20ة، اجمللد أمل يازجي، القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات اظتسلحة بُت النظرية و الواقع، غتلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانوين/ د
.   110، ص2004العدد األول 

: لتحسُت حالة اظترضي واصترحى يف اظتيدان على ما يلي من اتفاقية جنيف األويل 12تنص اظتادة  -   
جيب يف رتيع األحوال احًتام وزتاية اصترحى واظترضي من أفراد القوات اظتسلحة و غَتىم من األشخاص اظتشار إليهم يف ظتادة التالية " 

الذين يكونون حتت سلطتو أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعتٍت هبم دون دتييز ضار على أساس اصتنس أو العنصر أو اصتنسية أو  وعلى طرف النزاع
و حيضر بشدة أي اعتداء على حياهتم أو استعمال العنف معهم، وجيب على األخص عدم قتلهم . الدين أو اآلراء السياسية أو أي معايَت ؽتاثلة أخرى 

دهتم أو تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم اضتياة، أو تركهم عمدا دون عالج أو رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم ظتخاطر العدو  أو إبا
باألمراض أو تلوث اصتروح 

وعلى طرف النزاع . زاء جنسهنوتقرر األولوية يف نظام العالج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدىا وتعامل النساء بكل االعتبار اطتاص الواجب إ
سهام يف الذي يضطر إىل ترك بعض اصترحى أو اظترضي طتصمو أن يًتك معهم، بقدر ما تسمح بو االعتبارات اضتربية، بعض خدماتو الطبية واظتهمات لإل

"    العناية هبم 
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والمعاىدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني   االتفاقياتاقتراح المصادقة على 
ءات وندوات ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني  تنظيم لقا

" لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي  ةالالزماقتراح التدابير 
 األوسط للشرق االستشاريةاإلقليمي لقسم اطتدمات اظتنسق  "شريف علتم"صرح السيد يف ىذا اطتصوص  

: اجملاىد عما يلي منتدىلقانون الدويل اإلنساين يف ومشال إفريقيا خالل ندوة نظمتها اللجنة الوطنية ل
أنو بدون تشريع داخلي للدول الذي يجرم ويعاقب مختلف االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان في زمن " 

وأضاف السيد علتم أن مسؤوليات اللجان الحروب ال يمكن تطبيق وال تفعيل ما ورد في اتفاقيات جنيف، 
ى المستوى الداخلي للدول للمعاقبة على ىذه ني ىو وضع قالب تشريعي علالوطنية للقانون الدولي اإلنسا

  20"وإن ارتكبت خارج ىذه الدول  وأن تجرم االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان تفعيال وتطبيقا حتىالجرائم 
" ويل حول اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين بتمثيل اللجنة يف أشغال اظتلتقي الدرئيس  لذلك قامتفعيال     

التوثيق اظتادي والتكييف القانوين من أجل دعوة جزائية دولية الذي مت " جرائم اضترب واصترائم ضد اإلنسانية يف غزة
أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل    2009مارس  01جانفي و28باصتزائر يوم  "ىيلتون"عقده بفندق 

انيُت يف تنفذ أحكام القانون الدويل اإلنساين يف التشريع الوطٍت اإلنساين باظتشاركة يف يوم دراسي حول دور الربمل
  201021فيفري  29الذي عقد مبقر اجمللس الشعيب الوطٍت يوم 

 22الدولية االتفاقياتالقانونية مبا فيها جرائم اضترب أو اظتساس بأحكام  االنتهاكاتالقضاء مبكافحة  خيتص    
 للقانوناللجنة الوطنية بادرت أعضاء دويل اإلنساين يف أوساط القضاة عتذا لذا يربز أمهية نشر قواعد القانون ال

باظتشاركة يف الدورة التكوينية العادية لفائدة القضاة يف غتال القانون الدويل اإلنساين الذي عقد  الدويل اإلنساين
ثل وزارة العدل يف تأطَت كما شارك عضو من اللجنة مم 2010فيفري  27إىل  26مبقر اظتدرسة العليا للقضاة أيام 

                                                
جوان  08مبنتدى اجملاىد، يوم  نة الوطنية للقانون الدويل اإلنساينخالل الندوة اليت نظمتها اللج"شريف علتم  "الدكتور : التصريح  أدىل بو السيد -   

لللصليب األزتر  31مبناسبة الندوة الدولية ال لقد أشار الوفد اصتزائري   www.ennaharonline.com :للمزيد من لتفصيل أنظر يف اظتوقع  2009
ديسمرب على أن اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين هتدف إىل ترقية عملية تطبيق القانون  01-نوفمرب28نعقدة جبنيف يوم واعتالل األزتر امل

على  2011ديسمرب  01وكالة األنباء اصتزائرية يوم : رجع التفاصيل يف .اإلنساين الدويل من خالل تكييف القانون الوطٍت مع القانون الدويل اإلنساين
   www.info.algerie.com :وقع امل
شريف علتم ، اظتستشار ػتمد رضوان بن خضراء، التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد العريب / اظتستشار د -   

:  للمزيد من لتفصيل أنظر   35األزتر بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ص، الصادر عن اللجنة الدولية للصليب 2011/ 2010لعامي 
www.icrc.org   تعمل أيضا اللجنة على عقد دورات تكوينية لفائدة كل من :

للشرطة دورة تكوينية لفائدة األساتذة اصتامعيُت دورة تكوينية لفائدة  ، دورة تكوينية لصاٌف أفراد الشرطة، اظتدرسة العليادورة تكوينية لفائدة الدبلوماسيُت
     .زتاية اظتمتلكات الثقافية يف زمن النزاعات اظتسلحة، دورة تكوينية لفائدة أفراد الكشافة اإلسالمية ةاظتختصُت يف أثار وتعريفهم بكيفي

 
 .28، صعميمر نعيمة، مرجع سابق/ د -   

http://www.ennaharonline.com/
http://www.info.algerie.com/
http://www.icrc.org/
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جويلية  8-6الدورة القانونية لفائدة القضاة حول القانون لدويل اإلنساين اليت نظمت باظتدرسة العليا للقضاء أيام 
201123  

يف النزاعات اظتسلحة فاظتدين قد يكون مشاركا يف نظرا لدورىم ال تقل أمهية فئة اظتدنيُت عن فئة القوات اظتسلحة    
بكافة  علمهم ، ؽتا يستوجب24العسكرية وقد يكون مقاتال يف حاالت النزاعات اظتسلحة غَت الدولية العمليات

يف األوساط الدراسية ال سيما اظتدارس واظتراكز التعليمية وكذا  ذلك  ، يتم القانون الدويل اإلنساين قواعد
راء التعليم العلمي حول تدريس القانون بندوة وطنية لفائدة عمداء الكليات ومد قامت اللجنة الوطنية ،اصتامعات

.  2011مارس 17الدويل اإلنساين يف 
تعد فئة الصحافة ضمن الفئات اظتعنية بقواعد القانون الدويل اإلنساين نظرا للمهام اطتطَتة اليت يؤدوهنا أثناء     

نوية مثل إطالق الرصاص النزاعات اظتسلحة فهم حباجة إىل دراية بضمانات زتايتهم من األخطار اظتادية واظتع
 25وسوء معاملتهم كاالعتقالوإذا ءىم معنويا غَت مقصودة عليهم أو إصابتهم بسب طلقات 

لدويل اإلنساين يف أوساط الصحافة اصتزائرية قامت اللجنة ابناءا على ذلك ومن أجل نشر قواعد القانون     
لفائدة الصحفيُت العاملُت يف وسائل اإلعالم  وينيةدورة تك اصتزائر بتنظيمالوطنية للقانون لدويل اإلنساين يف 
عقدت مبقر إقامة القضاة  "دور الصحفيين في النزاعات المسلحة" حول  اصتزائرية اظتسموعة واظترئية واظتقروءة

    .200926جانفي 21يوم 

                                                
23

علتم ، اظتستشار ػتمد رضوان بن خضراء، التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد العريب  شريف/ اظتستشار د - 
      www.icrc.orgمرجع سابق، ، الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األزتر بالتعاون مع جامعة الدول العربية، 2011/ 2010لعامي 

: على أنو" القانون الدويل اإلنساين وحتديات النزاعات اظتسلحة اظتعاصرة" شار التقرير الثالث اظتعد من  طرف اللجنة الدولية بشأن لقد أ  -   
مع كل ما سببتو من  –سواء كانت نزاعات مسلحة دولية أو غَت دولية  -بلدا مسرحا لنزاعات مسلحة 60يف السنوات األربع األخَتة، كان أكثر من 

ويف الواقع كان اظتدنيون كالعادة الضحايا األساسيُت النتهاكات القانون الدويل اإلنساين اظترتكبة . معانات ودمار خصوصا يف صفوف السكان اظتدنيُت 
: للمزيد من التفصيل راجع . من جانب الدول األطراف واصتماعات اظتسلحة من غَت الدول على حد سواء

يب األزتر دولية للصليب األزتر، تقرير عن القانون الدويل اإلنساين وحتديات النزاعات اظتسلحة اظتعاصرة، اظتؤدتر الدويل اضتادي والثالثون للصلاللجنة ال
   www.icrc.org: اظتوقع 2011ديسمرب  1نوفمرب إىل  28واعتالل األزتر، اظتنظم جبنيف من  

: على مايلي من الربوتوكول اإلضايف األول 79تنص اظتادة  -   
  50يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة يف مناطق اظتنازعات اظتسلحة أشخاصا مدنيُت ضمن منطوق الفقرة األويل من من اظتادة " 

شريطة أال يقوموا بأي عمل يسيء إىل وضعهم كأشخاص مدنيُت " الربوتوكول"جيب زتايتهم هبذه الصفة مبقتضي أحكام  االتفاقيات وىذا اظتلحق 
من االتفاقية الثالثة  04وذلك دون اإلخالل حبق اظتراسلُت اضتربيُت اظتعتمدين لدى القوات اظتسلحة يف االستفادة من الوضع اظتنصوص عليو غي اظتادة 

وتصدر ىذه البطاقة حكومة الدولة اليت يكون الصحفي من رعاياىا، " الربوتوكول" ذاجيوز عتم اضتصول على بطاقة اعتوية وفقا للنموذج اظترفق باظتلحق لو
  ".   أو اليت يقيم فيها، أو اليت يقع فيها جهاز األنباء الذي يستخدمو وتشهد على صفتو كصحفي

القانون الدويل اإلنساين على الصعيد العريب شريف علتم ، اظتستشار ػتمد رضوان بن خضراء، التقرير السنوي السادس عن تطبيق / اظتستشار د  -   
 . 34مرجع سابق، ص ،2011/ 2010لعامي 

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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وطنية بعقد دورة ة الطباء يف اجملتمع السيما أثناء النزعات اظتسلحة فقد أضحت اللجننظرا للدور اضتساس لأل     
ماي 20مبقر إقامة القضاة يوم تكوينية لفائدة األطباء اصتزائريُت حول دور األطباء يف اظتنازعات اظتسلحة، عقدت 

2009   
: التعاون بين مختلف اللجان المعنية بتنفيذ القانون الدولي اإلنساني/ ثانيا
طار مهامها إىل التعاون مع اللجان الوطنية والدولية من  الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف إ تسعي اللجنة    

من اظترسوم الرئاسي رقم  الفقرة اطتامسة والسادسة  أجل حتقيق أىدافها وعلى ىذا األساس تنص اظتادة الثالثة
: على مايلي 08-163
مات اإلقليمية ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظ....المهام المسندة إليها إطارتسهر اللجنة في " 

والدولية العاملة في ىذا المجال، 
. "تبادل المعلومات حول القانون الدولي اإلنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى

: اللجنة الدولية للصليب األحمر التعاون مع  -1 
وختفيفها يف  تدارك معاناة البشر "لدولية للصليب األزتر على أن مهمتها ىي اساسي للجنة ينص النظام األ    

، لذا تكتسي اللجنة  27"لنزاع اظتسلحارتيع األحوال، وزتاية اضتياة والصحة وضمان احًتام اإلنسان، وخاصة أثناء 
 تباللقاءاوذلك بالقيام  28الدولية للصليب األزتر مركز فعال لنشر وتنفيذ القانون الدويل اإلنساين بُت الدول

القانون الدويل اإلنساين " حضور ؽتثل عن اصتنة يف ورشة عمل حول برز  معها وتبادل اطتربات يف ىذا الشأن
وعالقتو بأحكام الفقو اإلسالمي اظتنظمة منن طرف وزارة الشؤون الدينية واألوقاف باالشًتاك مع بعثة اللجنة 

 .2009فرباير 19و 18الدولية للصليب األزتر، فرع اصتزائر اليت عقدت بدار اإلمام احملمدية، اصتزائريومي
 
 
التعاون مع الجمعيات واللجان الوطنية  -2
: الجمعية الوطنية للهالل األحمر الجزائري/ أ

زتر اصتزائري دور فعال يف تطبيق القانون الدويل اإلنساين على الصعيد تكتسي اصتمعية الوطنية للهالل األ    
ل األزتر وعتا دور يف التعريف ودا لتصبح عضو يف رابطة رتعيات الصليب األزتر واعتالهالوطٍت كما بذلت ج

والتعريف هبما والقيام بنشر القانون الدويل األساسية للحركة الدولية للصليب األزتر واعتالل األزتر  باظتبادئ

                                                
، غتلة الصليب األزتر الدويل، "ماىو دور الصليب األزتر واعتالل األزتر يف دعم السلم والقضايا اإلنسانية يف القرن الواحد والعشرين؟" جاك موران -   

 . 1994يسمرب،، د، جنيف، نوفمرب40السنة السابعة، العدد
قيام اصتنة بتقدمي حلقات دراسية للدبلوماسيُت يف : من ضمن اجملهودات اليت قامت هبا اللجنة الدولية يف سبيل نشر القانون الدويل اإلنساين نذكر -   

ر التسعينات برامج نشر مشاهبة كما نظمت اللجنة يف أواخ  1983مقر األمم اظتتحدة بنيويورك واليت خصصت ظتنظمة الدول األمريكية بواشنطن عام   
.  26للمزيد راجع أحسن كمال، مرجع سابق، ص . للدبلوماسيُت واظتوظفُت يف منظمة األمن واإلحتاد الربظتاين الدويل و جامعة الدول العربية
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، لذا ينبغي على اللجنة  29اإلنساين وكذا مسامهتها يف ختفيف آالم اضترب والكوارث باسم القانون الدويل اإلنساين
لدويل اإلنساين القيام باللقاءات وتبادل الدراسات مع اصتمعية الوطنية للهالل األزتر  من أجل الوطنية للقانون ا

ويل اإلنساين على اظتستوى الوطٍت تفعيل نشر القانون الد
 التعاون مع اللجان اإلقليمية -ب 
تتعاون اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين مع اللجان اإلقليمية سواء على اظتستوي اإلفريقي أو على     

العريب عن طريق عقد لقاءات فيما بينها من أجل تنفيذ ونشر القانون الدويل اإلنساين وتبادل طتربات اظتستوي 
لذلك بادر عضو من اللجنة الوطنية  30اإلنساين والنشاطات و الدراسات من أجل للتكفل بتنفيذ القانون الدويل

 26اإلقليمية للتدريب يف غتال القانون الدويل اإلنساين اليت عقدت ببَتوت خالل الفًتة  ؽتثل وزارة العدل يف دورة
إلقاء احملاضرات ظتدريب  تقنياتحول  كما شارك عضو ؽتثل وزارة العدل يف دورة  2009فيفَتي 6جانفي إىل 
 عضو اللجنة مشاركة و 2010جوان  03ماي إىل 21دويل اإلنساين اليت عقدت  بالقاىرة خالل الفًتة القانون ال

 25ؽتثل يف وزارة التكوين اظتهٍت يف الدورة التكوينية األويل يف القانون الدويل اإلنساين اليت عقدت ببَتوت يف 
للقانون الدويل اإلنساين اليت ينية الثانية عضو األمانة الدائمة يف الدورة التكو و 2010فيفري  25جانفي إىل 

كذا مشاركة عضويُت من اللجنة يف اظتؤدتر العاظتي  2010أفريل  09مارس إىل  29عقدت ببَتوت خالل الفًتة 
أكتوبر  29 -27الثالث للجان الوطنية اظتعنية بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين الذي انعقد جبنيف يف أيام 

201031 
 
 
 

خاتمة 
. الحًتام تنفيذ القانون الدويل اإلنساين واليت وضعتها ؼتتلف ظتواثيق الدويل عددت اآلليات الدولية والوطنيةت  
يل القانون عاللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ألجل نشر وتف بإنشاء لقد خطت اصتزائر خطوة اجيابية    

 وااللتزامات  لالتفاقياتاللجنة تعبَتا عن امتثال اصتزائر  ىذه إنشاءالدول اإلنساين على اظتستوى الوطٍت إذ يعد 
. اطتاصة بالقانون الدويل اإلنساينالدولية 

                                                
 .66، ص 2009، مارس 22د نسانية الدولية، غتلة الفكر الربظتاين جمللس األمة، عدصويلح بورتعة، ترقية واحًتام القوانُت اإل/ د -   
صتنة وطنية بالسلفادور من أجل التنفيذ الفعلي للقانون لدويل اإلنساين وقد عقدت أول لقاء عتا بُت  ديكن اإلشارة  إىل النموذج األول إلنشاء -   

صتنة الطوغو و زمبابوي وبنُت للمزيد رتع  1997الشلي واألرجنتُت  وقامت اللجان اإلفريقية بعقد اجتماع عتا يف أبيدجان بكوتديفوار خالل سنة 
  .34عميمر نعيمة، مرجع سابق، ص/ د:راجع
31

زتر بالتعاون مع جامعة الدول العربية، التقرير السنوي السادس حول تطبيق القانون الدويل اإلنساين علي اظتستوي اللجنة الدولية للصليب األ - 
. 30العريب، مرجع سابق، ص 
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اإلنساين من خالل حضور ؽتثليها يف اجملتمعات  الدويلمن خالل دراستنا الحظنا جهود اللجنة الوطنية للقانون    
فئات اجملتمع السياسيُت كالربظتانيُت و العاملُت  اجملتمع  بُت ؼتتلف فئات واظتنتديات اطتاصة بتفعيل القانون الدويل

غَت أنو من نلتمس عدة  يف قطاع الصحة كاألطباء والعاملُت يف قطاع اإلعالم كالصحافة وقطاع العدالة كالقضاة
مالحظات منها  بشأن عضوية اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين فنجد أن مدة العضوية ىي مدة ثالثة 

 اللجنةأنو من حيث تشكيل  كما واالستمرارية االنتظام نوات ىي مدة قصَتة جدا ألداء اظتهام اظتكلف هباس
. نالحظ غياب األساتذة ال سيما األساتذة اصتامعيُت من العضوية

ية من أجل مواصلة واستمرار اللجنة يف نشر وتفعيل القانون الدويل اإلنساين ينبغي على اللجنة عقد مؤدترات وطن 
ودولية وكذا أيام دراسية على مستوي اصتامعات اصتزائرية من أجل ادتام عملية النشر بُت الطلبة اصتزائريُت 

اظتواصلة يف تكوين إطارات متخصصة يف غتال القانون الدويل اإلنساين واالستفادة من اطتربات الدولية يف ىذا 
كثيف التعاون بينها وبُت اللجان الوطنية سواء على وت اطتصوص ال سيما خربات اللجنة الدولية للصليب األزتر

.  الصعيد الوطٍت أو بينها بُت صتان ؼتتلف دول العامل
ألجل نشر تقارير ودراسات أعمال وضع موقع خاص باللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين عرب االنًتنت، 

ت اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين  كي بتسٍت لكل باحث التطلع على إؾتازا اللجنة على مستوي اصتمهور
قواعد القانون الدويل فئة األطفال ب حتسسبرامج تربوية على مستوى اظتدارس ألجل  إعدادحث اللجنة على 

اإلنساين وكذا فتح ختصصات على اظتستوي اصتامعات اصتزائرية يف غتال القانون الدويل اإلنساين 
اطار ائري السيما إحياء اؾتازات األمَت عبد القادر كما ينبغي على اللجنة يف ضرورة إشادة اللجنة بالًتاث اصتز

      . مهامها تفعيل أحكام القانون الدويل اإلنساين العريف
    
 
 

 

: قائمة المراجع
الكتب : أوال

ديدة، القاىرة اصتامعة اًفأزتد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدويل اإلنساين، دار  إبراىيم/ د -1
2007  .

، دار ىومة للطباعة والنشر و  -اصتزء األول -وثائق وأراء-عمر سعد اهلل، القانون الدويل اإلنساين،/ د -2
  . 2011التوزيع، اصتزائر 

  المذكرات الجامعية: ثانيا
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 اظتعاصر، مذكرة أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدويل اإلنساين يف ظل التغَتات الدولية للقانون الدويل-1
. 2011لنيل شهادة اظتاجستَت يف القانون، كلية اضتقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مذكرة لنيل شهادة  الدويلجعفور إسالم ، مبدأ اإلنسانية اظتطبق على النزاعات اظتسلحة ذات الطابع  -2
.  2009سياسية، رتعة مولود معمري تيزي وزو، اظتاجستَت يف القانون، كلية اضتقوق والعلوم ال

، (ويف القانون الدويل ةيف الشريعة اإلسالمي) سعدية زريول، زتاية حقوق اظتدنيُت أثناء النزاعات اظتسلحة  -3
-ضتقوق اإلنسان، كلية اضتقوق، جامعة مولود معمري الدويلمذكرة لنيل شهادة ظتاجستَت يف القانون، فرع القانون 

 .2004،  -تيزي وزو
المقاالت / ثالثا

أمل يازجي، القانون الدويل اإلنساين وقانون النزاعات اظتسلحة بُت النظرية و الواقع، غتلة جامعة دمشق / د -1
   167-103ص ، ص2004، العدد األول 20للعلوم االقتصادية و القانونية، اجمللد 

اإلنساين، اجمللة اصتزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية عميمر نعيمة، دور اللجان الوطنية للقانون الدويل  / د -2
. 43-07ص ص 2009، اصتزائر، 02والسياسية، عدد

، 22صويلح بورتعة، ترقية واحًتام القوانُت اإلنسانية الدولية، غتلة الفكر الربظتاين جمللس األمة، عدد / د / -3
. 67 -57، ص ص2009مارس 
لدولية اإلتفاقيات والمواثيق ا/ رابعا

 12يف ظتسلحة يف اظتيدان، امن أفراد القوات  واصترحىجنيف األويل اظتتعلقة مبعاملة اظترضي  اتفاقية-1
   1949أوت 

من القوات اظتسلحة يف البحار  والعرقياظتتعلقة بتحسُت حال صترحي واظترضي  اتفاقية جنيف الثانية-2
 1949أوت  12يف 
 1949أوت  12يف عاملة األسري اتفاقية جنيف الثالثة اظتتعلقة مب-3
 .1949أوت  12يف اظتدنيُت وقت ضترب، اتفاقية جنيف الرابعة اظتتعلقة مبعاملة -4
 1977الربوتوكول اإلضايف األول اظتتعلق حبماية ضحايا النزاعات اظتسلحة الدولية ، لعام  -5
. 1977غَت الدولية، لعام الربوتوكول اإلضايف الثاين اظتتعلق حبماية ضحايا النزاعات اظتسلحة  -6

النصوص التشريعية / خامسا
مؤرخ يف  96/438، اظتنشور مبوجب مرسوم رقم 1996دستور اصتمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية لسنة   -1 
، جريدة رشتية 1996نوفمرب  28، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور اظتصادق عليو يف استفتاء 1996ديسمرب7

. 1996ديسمرب  08لصادر بتاريخ ، ا 76عدد ، 
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يتعلق بانضمام اصتزائر إىل الربوتوكولُت اظتلحقُت  ،1989ماي  16، مؤرخ يف  68-89رسوم الرئاسي  رقم م - 
. 1989ماي  17الصادر يف  20حريدة رشتية عدد  باتفاقات جنيف ضتماية ضحايا النزاعات اظتسلحة، 

، يتضمن إحداث للجنة الوطنية للقانون الدويل 2008يو سنةيون 4مؤرخ يف  163-08مرسوم رئاسي رقم  -3 
. 2008يونيو  4، صادر يف 29اإلنساين، جريدة رشتية عدد 

تقارير ووثائق دولية / سادسا
ماىو دور الصليب األزتر واعتالل األزتر يف دعم السلم والقضايا اإلنسانية "  اللجنة الدولية للصليب األزتر -1

، ، جنيف، نوفمرب40شرين؟، غتلة الصليب األزتر الدويل، السنة السابعة، العدديف القرن الواحد والع
 . 1994ديسمرب،

شريف علتم ، اظتستشار ػتمد رضوان بن خضراء، التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون / اظتستشار د -2 
لية للصليب األزتر بالتعاون ، الصادر عن اللجنة الدو2011/ 2010الدويل اإلنساين على الصعيد العريب لعامي 

      www.icrc.orgمع جامعة الدول العربية، 
الدولية للصليب األزتر، تقرير عن القانون الدويل اإلنساين وحتديات النزاعات اظتسلحة اظتعاصرة، اظتؤدتر اللجنة  -3

 2011ديسمرب  1نوفمرب إىل  28الل األزتر، اظتنظم جبنيف من  الدويل اضتادي والثالثون للصليب األزتر والو
 www.icrc.org: اظتوقع

اللجنة الدولية للصليب األزتر، اللجان الوطنية واعتيئات األخرى اظتعنية بتنفيذ القانون الدويل اإلنساين، قسم  -4 
    www.icrc.org 201أوت  16نون الدويل اإلنساين،  اطتدمات االستشارية يف غتال القا

لكترونية المواقع اإل
www.icrc.org 

www.ennaharonline.com 
www.info.algerie.com 

 

ملخص  
  163 -08اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين يف اصتزائر  مبوجب اظترسوم الرئاسي رقم  مت انشاء      

تتشكل من السد وزير العدل حافظ األختام رئيسا كما تضم تسعة عشر عضو من ؼتتلف الوزارات إىل جانب 
. ذ القانون الدويل اإلنساينستسة ىيئات معنية بتنفي

الدولية يف غتال  تإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين استجابة المتثال اصتزائر لالتفاقيايعترب      
. القانون الدويل اإلنساين وتنفيذا اللتزاماهتا الدولية

و تفعيل القانون الدويل اإلنساين ويتم تعد اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين آلية وطنية مكلفة بنشر     
ذلك عن طريق منتديات ولقاءات خاصة بقواعد القانون الدويل اإلنساين وكذا تقوم بتحسيس السلطات العامة 

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
http://www.ennaharonline.com/
http://www.info.algerie.com/
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  .        بقواعده كما تسعي اللجنة حتقيق أغراضها القيام بالتعاون مع اللجان الوطنية والدولية اليت تعمل يف ىذا اجملال
    

 
 

 
 

Résumé 

 
 La commission nationale du droit internationale humanitaire a été 

 crée par le président de la république «Abdelaziz Bouteflika », 

conformément aux décret présidentiel n° 08- 163 du 4 juin 2008, 
présidée par le ministre de la justice, cette commission regroupant 19 

représentants de différents ministres et 5 institutions concernées par le 

droit internationale humanitaire. 
     La création  de cette commission répont aux engagements 

internationaux de l’algerie en matière des règles du droit internationale 

humanitaire.   
    La commission nationale du droit internationale humanitaire est un 

mécanisme interne, chargé pour la diffusion des règles de droit 

internationale humanitaire, organiser des rencontres des forums et des 
conférences autour de ces règles,   d’assister, de ces avis et études, les 

pouvoirs publics sus toutes  les question qui concernent le droit 

internationale humanitaire, d’échange d’expérience avec les 
organisations régionale et internationale.  
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