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: ملخص البحث

إن إلزامية نشر قواعد القانون الدورل اإلنساين ىي مهمة اجلميع، و خاصة األطراف ادلتعاقدة يف اتفاقية الىاي 
بنشر نص اتفاقية جنيف  فيو ، و الذي تعهدت األطراف1949و اتفاقيات جنيف األربع لسنة  1899لسنة 

و تعهدت أن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم ،م و احلرب يف وقت السل ،على أوسع نطاق ممكن يف بلداهنا
. العسكري و ادلدين

فقد جعلت بعض اذليئات اإلنسانية على عاتقها بنشر مبادئ و قواعد القانون الدورل  ،و إذل جانب ىذه الدول
، و صليب و اذلالل األمحرينو اجلمعيات الوطنية لل ية للصليب األمحرو تشمل باخلصوص اللجنة الدول ،اإلنساين

. الوطنية للقانون الدورل اإلنساينكذلك اللجنة 

ما مدى فعالية ىذه اذليئات يف نشر القانون الدورل اإلنساين ؟ و ىل بالفعل ذلذه : و عليو نطرح اإلشكال التارل 
 .اذليئات دور يف نشر القانون الدورل اإلنساين ؟

: مقدمة

رلموعة ادلبادئ و القواعد ادلتفق عليها دوليا و اليت هتدف إذل احلد من " اإلنساين بأنو يعرف القانون الدورل 
استخدام العنف أثناء النزاعات ادلسلحة عن طريق محاية األفراد ادلشًتكني يف العمليات احلربية أو الذين كفوا عن 

ك عن طريق جعل العنف يف ادلعارك ادلشاركة فيها و اجلرحى و ادلصابني و األسرى و األعيان ادلدنية و كذل
. 1"العسكرية مقتصرا على األعمال الضرورية لتحقيق اذلدف العسكري

                                                             

شهاب ، دراسات القانون الدورل اإلنساين ، الطبعة األوذل ، أنظر ، زلمد نور فرحات ، تاريخ القانون الدورل اإلنساين و القانون الدورل حلقوق اإلنسان ، مفيد  -
.84.، ص 2000دار ادلستقبل ، القاىرة ،  1  



، إذل التخفيف من حدة اآلالم النامجة عن النزاعات ادلسلحة عن طريق 2و يسعى بذلك القانون الدورل اإلنساين
، و كما يقال الوقاية للفئات ادلشمولة باحلماية ادلبادرة بأسرع ما ميكن لتوفري احلماية و تقدمي ادلساعدات الالزمة 

. خري من العالج يعترب نشر القانون الدورل اإلنساين و الًتبية على مبادئو أىم وسيلة لتفادي ىذه الكوارث 

اتفاقيات جنيف و الربتوكوالن ادللحقان  إذل أن جاءت 31899قد دعت إذل نشره أول مرة اتفاقية الىاي لسنة  و
من  80الدعامة الرئيسية للقانون الدورل اإلنساين بل و نشره حيث جاء يف ادلادة  و اليت تشكل 1977هبا لسنة 

تتخذ األطراف السامية ادلتعاقدة و أطراف النزاع دون إبطاء كافة اإلجراءات الالزمة  "الربوتوكول األول لالتفاقية 
تزاماهتا مبقتضى االتفاقيات و ىذا الربوتوكول ، و تصدر األطراف السامية ادلتعاقدة و أطراف النزاع األوامر لتنفيذ ال

". و التعليمات الكفيلة بتأمني احًتام االتفاقيات و ىذا الربوتوكول 

فعليها تطبيقها   ةباالتفاقي، فما دامت قبلت 4فالدول ىي ادلعنية بالدرجة األوذل يف نشر القانون الدورل اإلنساين
 كل من اللجنة الدولية بل و نشرىا و التعاون مع اذليئات اليت تساىم يف نشر القانون الدورل اإلنساين و ىي

للصليب األمحر و اجلمعيات الوطنية للصليب و اذلالل األمحرين، و كذلك اللجنة الوطنية للقانون الدورل 
. اإلنساين

مدى فعالية ىذه اذليئات يف نشر القانون الدورل اإلنساين ؟ و ىل بالفعل ذلذه ما : و عليو نطرح اإلشكال التارل 
. اذليئات دور يف نشر القانون الدورل اإلنساين ؟

لإلجابة على ىذه اإلشكالية قسمنا ادلوضوع إذل مطلبني سنتكلم يف ادلطلب األول عن أىم ىيئة سامهت و ال 
الدورل اإلنساين و ىي اللجنة الدولية للصليب األمحر ، أما ادلطلب الثاين زالت تساىم حىت اآلن يف نشر القانون 

. فسنتكلم عن اجلمعيات الوطنية للصليب و اذلالل األمحرين و اللجان الوطنية للقانون الدورل اإلنساين

:  األول  بحثالم

اللجنة الدولية للصليب األحمر 

                                                             
و الربوتوكولني  1949يستعمل البعض عباريت قانون جنيف و قانون الىاي للداللة عن القانون الدورل اإلنساين ، حيث تشكل اتفاقيات جنيف لسنة  - 2

، ادلصادر األساسية لقانون جنيف   1977اإلضافيني لسنة 
. 44 -43. ، ص 1997وذل ، ادلكتبة القانونية ، دار الغرب اإلسالمي ، لبنان ، أنظر ، سعد اهلل عمر ، تطور تدوين القانون الدورل اإلنساين ، الطبعة األ - 3
، جامعة سعد دحلب ، أنظر ، مجال رواب ، الوضع القانوين للمقاتل يف القانون الدورل اإلنساين ، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي الدورل ، كلية احلقوق  - 4

. 146.، ص 2006البليدة ، 



ذا الدورل اإلنساين بل و حارسو ، إال أهنا ليست ضامنة لوتعد اللجنة الدولية للصليب األمحر راعي القانون 
، فهي جهاز دورل ذو ىدف إنساين يتمثل يف محاية ضحايا النزاعات الدولية 5حتقيق أو حتكيمالقانون ألهنا ىيئة 

 6.و الكوارث الطبيعية و البشرية

و اخلاصة بتحسني أحوال اجلرحى  1864اقًتاح اتفاقية جنيف األوذل لسنة و تعترب ىذه اللجنة صاحبة ادلبادرة يف 
و ادلرضى باجليوش يف ادليدان و منذ ذلك احلني و اللجنة تكرس جهودىا يف تطوير القانون الدورل اإلنساين يف 

 7.ظل تطور ادلنازعات الدولية و غري دولية

الدورل اإلنساين ، و ذلك و لقد فوض اجملتمع الدورل لألمم اللجنة الدولية للصليب األمحر لتطوير و نشر القانون 
، و  1977و بروتوكوليها اإلضافيان الصادران يف فيفري  1949أوت  12الصادرة يف  من خالل اتفاقية جنيف

. 8من النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر و اذلالل األمحر( أ) 4-5مبوجب ادلادة 

بار يف رلال نشر القانون الدورل اإلنساين دلنع انتهاكو و و بالفعل أدت اللجنة الدولية دورىا حيث كان ذلا دور ج
: يف ىذا اجملال او من أمثلة مهامو، ذلك من خالل التعاون مع ادلنظمات الدولية و اإلقليمية 

يف مقر األمم ادلتحدة  للدبلوماسينيقامت اللجنة بتقدمي حلقات دراسية عديدة ، منها تلك اليت نظمت  -
و يف مكتب األمم ادلتحدة  1983يف واشنطن سنة  OASت دلنظمة الدول األمريكيةبنيويورك و اليت خصص

 1994.9و تلك اخلاصة مبنظمة الوحدة اإلفريقية يف أديس أبابا يف  1991جبنيف يف 
                                                             

. 375.، ص 2011رقية عواشرية ، محاية ادلدنني و األعيان ادلدنني يف النزاعات ادلسلحة غري الدولية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عني مشس ، القاىرة ، أنظر،  - 5
احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر  أنظر ، فليج غزالن ، ادلركز القانوين لألفراد أثناء الالسلم يف القانون الدورل ، رسالة دكتوراه يف القانون العام ، كلية - 6

.  143.، ص 2014 -2013بلقايد ، تلمسان ، 
حيث كان اجلنود اجلرحى يف ميدان القتال يعانون ظروفا بالغة السوء و كانت الرعاية  19و يرجع تاريخ اللجنة الدولية للصليب األمحر يبدأ منذ منتصف القرن  - 7

. ة و غري قادرة كما كانت ادلستشفيات عرضة للقصف و التدمرياليت يتلقاىا اجلرحى جد قدمي
إذل مساعدة اجلرحى و ادلرضى مع غريه من ادلتطوعني و ذلك خالل "  ىنري دونان " و أمام ىذه األوضاع بادر رجل أعمال من مدينة جنيف السوسرية و يدعى 

و قد أشار يف كتابو إذل  1864سنة " تذكار سولفرينوا " نت جتربتو يف كتاب عنوانو ، و قد دو 1859بني فرنسا و النمسا سنة  SOLFRINOمعركة سولفرينو 
. 40.، رللة تصدر عن الصليب األمحر الدورل ، ص 32ضرورة إبرام معاىدة تبني عمل ىذه اذليئة ؛ أنظر ، رللة اإلنساين ، العدد 

: بإنشاء اللجنة الدولية دلساعدة اجلرحى و اليت هتدف "ىنري " قان رلموعة من مواطين جنيف ، و على رأسهم  1863و يف سنة 
. إنشاء مجعيات وطنية إلسعاف اجلرحى يف احلرب -1   
. إبرام معاىدة تنظم عمل ىذه اجلمعيات -2   

إلنساين ، و من مث أصبحت ، و قد سامهت بشكل ملحوظ يف تطوير مبادئ القانون الدورل ا" اللجنة الدولية للصليب األمحر " و بعد ذلك أصبح اسم اللجنة 
صانة دبلوماسية ؛ أنظر ، اللجنة الدولية للصليب األمحر مؤسسة إنسانية مستقلة ذات طابع دورل ال بسبب تركيبها و لكن بسبب ادلهام اليت تقوم هبا ، كما تتمتع بح

. 144.بق ، صفليج غزالن ، ادلركز القانوين لألفراد أثناء الالسلم يف القانون الدورل ، ادلرجع السا
ن التعاون الدورل ، كلية أنظر ، أحسن كمال ، آليات تنفيذ القانون الدورل اإلنساين يف ضوء التغريات الدولية للقانون الدورل ادلعاصر ، مذكرة ماجستري يف قانو - 8

. 25.، ص 2011احلقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 



نظمت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف أواخر التسعينيات برامج نشر مشاهبة للدبلوماسيني و ادلوظفني يف  -
 االقتصاديةمنظمة األمن و التعاون األوروبية ، و اإلحتاد األوريب ، و ادلنظمات اإلقليمية الفرعية مثل اجلماعة 

SADCلبلدان غرب إفريقيا و مجاعة إفريقيا اجلنوبية
10 .

خطة إقليمية  2013 -2012احلكوميني العرب ادلنعقد يف أبو ظيب و قد جاء يف وثيقة صادق عليها اخلرباء 
للصليب األمحر ادلنعقد يف جنيف من  31لنشر القانون الدورل اإلنساين و ذلك تواصال مع قرارات ادلؤمتر الدورل 

: الدورل اإلنساينفيما تعلق بنشر القانون  و جاء فيو 1/12/2011إذل  28/11/2011

مواصلة األنشطة الوطنية و اإلقليمية اخلاصة بنشر القانون الدورل اإلنساين بني سلطات الدولة ادلعنية ، و بصفة  -
. خاصة القضاة و أعضاء النيابة العامة و القضاء العسكري و األوساط الدبلوماسية و الربدلانني

الدورل اإلنساين ضمن برامج التدريب العسكرية و ضمن برامج التعليم مواصلة اجلهود الرامية إذل إدراج القانون  -
. ادلدنية

العمل على إدراج ادلفاىيم األساسية للقانون الدورل اإلنساين و القوانني ذات الصلة يف برامج تدريب قوات  -
. األمن

عالميني و منظمات اجملتمع حث اللجان الوطنية على مواصلة برامج نشر القانون الدورل اإلنساين يف أوساط اإل -
. اخل.... ادلدين 

 6و  4و جاء يف خطة العمل اإلقليمية يف رلال القانون الدورل اإلنساين للربدلانني العرب ادلنعقد يف القاىرة يف 
:  ما يلي 2010مايو 

بني أعضاء كل  انات العربية إذل مواصلة إعداد برامج خاصة لنشر أحكام القانون الدورل اإلنسايندعوة الربدل -
اخل ...بردلان و العاملني بو 

إعداد نشرات مبسطة للتعريف بالقانون الدورل اإلنساين و دور الربدلانني يف ىذا الشأن بالتنسيق بني االحتاد  -
. الربدلاين العريب و اللجنة الدولية للصليب األمحر

                                                                                                                                                                                              
 2010أثناء النزاعات ادلسلحة الدولية ، ماجستري يف القانون الدورل اإلنساين ، كلية احلقوق ، جامعة احلاج خلضر ، باتنة ، أنظر ، عليوه سليم ، محاية األطفال  - 9

. 141.، ص
. عليوة سليم ، نفس ادلرجع  - 10



لتعريف بو على نطاق واسع و مواصلة نشر حث اجلهات احلكومية ذات الصلة بالقانون الدورل اإلنساين على ا -
 11.ثقافة ىذا القانون يف األوساط التعليمية و ادلعاىد التدريبية ادلتخصصة

تقوم اللجنة بشراكات مع اجلامعات و ذلك من خالل إعداد كذلك من أجل نشر القانون الدورل اإلنساين 
. دربني أي األساتذة ادل دورات تدريبية حول القانون الدورل اإلنساين و ذلك بتدريب

من  كذلك تقوم بتنظيم ورشات عمل و ندوات و مؤمترات معينة لبحث القضايا الراىنة ذات الصلة و موجهة إذل
لديهم معرفة هبذه ادلادة ، كما تنظم اللجنة أنشطة أخرى للطلبة من بينها مسابقات لكتابة ادلقاالت باإلضافة إذل 

  12.إقليمية يف اجلامعاتدورات تدريبية و مؤمترات دولية و 

:  الثاني  بحثالم

الجمعيات الوطنية للصليب و الهالل األحمرين و اللجان الوطنية للقانون الدولي اإلنساني 

قيمة الدورل اإلنساين ليست بصحيح أن اجلمعيات الوطنية للصليب و اذلالل األمحرين و اللجان الوطنية للقانون 
على ادلستوى الوطين  برية يف نشر القانون الدورل اإلنساين خاصةإال أن ذلا أمهية كاللجنة الدولية للصليب األمحر ، 

. ، إذ تعترب وسيلة ضغط وطنية على الدول للمسامهة يف التوعية و نشر القانون الدورل اإلنساين بل و تنفيذه

: األول مطلبال

الجمعيات الوطنية للصليب األحمرين  

ادلؤمتر  ، و قد نظمها13اهنا مستقلة يف أنشطتها التطوعيةتعمل داخل بلدىذه اجلمعيات ىي منظمات وطنية 
 1986ذلالل األمحر يف أكتوبر الدورل اخلامس و العشرون يف النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر و ا

 14.حبيث وضع ذلا أسس و شروط

                                                             
. 21حىت  11.، ص 2011 -2010أنظر ، التقرير السنوي السادس عن تطبيق القانون الدورل اإلنساين على الصعيد العريب ،  - 11

، منشورات تصدر عن اللجنة الدولية للصليب األمحر ، " معا من أجل نشر القانون الدورل اإلنساين " أنظر ، اللجنة الدولية للصليب األمحر و اجلامعات  12 -
. 01.، ص 2009الطبعة األوذل ، 

 www.arabrcr.org/.../ Interrational-red-cross/Principies.aspx  :محر، ادلوقعأنظر ، موقع ادلنظمة العربية للهالل األمحر و الصليب األ - 13

: على الشروط اليت جيب توفرىا يف اجلمعيات و ىي ( ب) 2الفقرة  5و نصت ادلادة  - 14
. ة يف ادليدان أن تكون اجلمعيان منشأة يف أراضي دولة مستقلة تسري فيها اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى و ادلرضى بالقوات ادلسلح -1    



يف نشر القانون الدورل اإلنساين و إمنا  دل تتكلم عن دور ىذه اجلمعيات الوطنيةاليت اتفاقية جنيف على عكس 
، و تعد قرارات ادلؤمترات 15تكلمت عنها بصفة غري مباشرة يف بعض مواد االتفاقيات األربع و الربتوكول األول

النظام القانوين للجمعيات الوطنية يف عملية النشر من خالل دور ىذه 16الدولية للصليب و اذلالل األمحرين
احلكومات على نشر القانون الدورل اإلنساين على مستوى اإلعالم و ادلدارس العسكرية و اجلمعيات يف حث 

 17.ادلدنية و تشكيل جلان وطنية و التعاون مع اللجنة الدولية يف ىذا اجملال

و قد نص النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األمحر و اذلالل األمحر الذي اعتمده ادلؤمتر الدورل اخلامس و 
تنشر " ... يف اجلملة الثالثة من ادلادة الثالثة الفقرة الثانية حيث جاء فيها  1986العشرين جبنيف يف أكتوبر 

، و تتخذ ادلبادرات يف ىذا ادلضمار و تنشر مبادئ احلركة و  القانون الدورل اإلنساين و تساعد حكوماهتا يف نشره
مثلها العليا و تساعد احلكومات اليت تنشرىا أيضا ، و ىي تتعاون كذلك مع حكوماهتا لضمان احًتام القانون 

". و تأمني محاية شاريت الصليب األمحر و اذلالل األمحر الدورل اإلنساين 

:  الثاني مطلبال

للقانون الدولي اإلنساني اللجان الوطنية 

                                                                                                                                                                                              

ى العناصر األخرى أن تكون اجلمعية الوطنية الوحيدة للصليب األمحر أو اذلالل األمحر يف ىذه الدولة و أن يديرىا جهاز مركزي لو وحدة صالحية متثيلها لد -2    
. للحركة 

مجعية إغاثة طوعية، معاونة للسلطات العامة  باعتبارىاالوطين  أن تعًتف هبا حكومة بلدىا الشرعية حسب األصول على أساس اتفاقيات جنيف و التشريع -3    
. يف اجملال اإلنساين

. أن تتمتع بوضع مستقل يتيح ذلا ممارسة نشاطها وفقا للمبادئ األساسية للحركة  -4    
. أن تستخدم اسم و شارة الصليب األمحر أو اذلالل األمحر وفقا التفاقيات جنيف -5    
. ذلا بأداء ادلهام احملددة يف نظامها األساسي ، مبا يف ذلك االستعداد يف وقت السلم للمهام اليت تقع عليها يف حالة النزاع ادلسلحا تنظيم يسمح أن يكون لو -6    
. أن تغطي بأنشطتها أراضي الدولة بأكملها -7    
. أن تستقطب متطوعيها و موظفيها دون متيز بسبب العرق أو اجلنس أو الطبقة أو الدين أو الرأي السياسي -8    
. أن تلتزم هبذا النظام األساسي و تشارك يف التضامن الذي يوحد عناصر احلركة و تتعاون مع ىذه العناصر  -9    
يف عملها مببادئ أن حتًتم ادلبادئ األساسية للحركة و تسًتشد  -10    
اتفاقية جنيف األربع  125و اتفاقية جنيف الثالثة ادلادة 41،  25،  24و اتفاقية جنيف الثانية ادلواد  44، 28،  26أنظر اتفاقية جنيف األوذل يف ادلواد  - 15

.  5، 4و الربتوكول األول ادلواد  124،  63،  30،  25ادلواد 
،  2009انون الدورل اإلنساين ، مذكرة ماجستري يف القانون الدورل اإلنساين ، كلية احلقوق ، جامعة احلاج خلضر، باتنة ، أنظر ، لعور حسان محزة ، نشر الق - 16
   .143.ص
التجربة ؛ أنظر ، زلمد طراونة ، 26.ادلعاصر ، ادلرجع السابق ، ص أحسن كمال ، آليات تنفيد القانون الدورل اإلنساين يف ضوء التغريات الدولية للقانون الدورل - 17

،  2009،  12ريقيا ، العدد األردنية يف نشر القانون الدورل اإلنساين ، رللة موارد ،رللة تصدر عن منظمة العفو الدولية ادلكتب اإلقليمي للشرق األوسط و مشال إف
. 31. ص



ىذه اللجان تعترب آلية مهمة يف تنفيذ القانون الدورل اإلنساين على ادلستوى الداخلي لكل دولة و رغم أنو غري 
إلزامية للدول يف إنشائها إال أن ىناك من الدول من قامت بوضعها لنشر و تدعيم القانون الدورل اإلنساين 

 2008.18جوان  4الصادر بتاريخ  163-08ر مبوجب ادلرسوم الرئاسي رقم كاليمن و األردن ، و كذلك اجلزائ

ممثل دلختلف الوزارات و مخس  19و يًتأس ىذه اللجنة يف اجلزائر وزير العدل حافظ األختام ، و تتكون من 
و اللجنة  ، و ىي اذلالل األمحر اجلزائري و الكشافة اإلسالمية اجلزائرية19ىيئات معنية بالقانون الدورل اإلنساين

:  163-08من ادلرسوم  3االستشارية لًتقية حقوق اإلنسان ، و من مهام ىذه اللجنة حسب ادلادة 

اقًتاح ادلصادقة على االتفاقيات و ادلعاىدات الدولية ادلتعلقة بالقانون الدورل اإلنساين   -

تنظيم لقاءات و منتديات و ندوات ذات الصلة هبذا القانون  -

 الالزمة لتكييف القانون الوطين مع قواعد القانون الدورل اإلنساين  اقًتاح التدابري-

القيام بكل الدراسات و إجراء كل عمليات التقييم و التدقيق الضرورية ألداء مهامها  -

ترقية التعاون و تبادل اخلربات مع ادلنظمات اإلقليمية و الدولية العاملة يف ىذا اجملال  -

.  20قانون الدورل اإلنساين مع اللجان الوطنية لبلدان أخرىتبادل ادلعلومات حول ال -

للصليب األمحر ادلنعقد  24و يعود أصل وجود ىذه اللجنة الوطنية للقانون الدورل اإلنساين إذل ادلؤمتر الدورل 
مبدينة مانيال و الذي مت فيو دعوة اجلمعيات الوطنية و حتميلها مسؤولية تقدمي ادلساعدات  1981بتاريخ 

كومات بلداهنا من أجل إنشاء ىذه اللجان و أعيد التأكيد على ضرورة إنشائها يف القرار اخلامس الصادر عن حل
  1986.21للصليب األمحر ادلنعقد يف سنة  25ادلؤمتر الدورل 

: اخلامتة

معاجلة  يف احلد من انتهاكات القانون الدورل اإلنساين ظهرت ىيئات إنسانية تعمل علىالقصور الدورل نتيجة إن 
نتائج ىذه االنتهاكات على ادلستوى ادليداين غري أهنا اكتشفت أن األمر ال يكتفي مبعاجلة النتائج و إمنا جيب 
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.  26.أحسن كمال ، آليات تنفيد القانون الدورل اإلنساين يف ضوء التغريات الدولية للقانون الدورل ادلعاصر ، ادلرجع السابق ، ص - 21



و ذلك بنشر القانون الدورل اإلنساين و بالفعل كان ذلا دور كبري يف نشر ىذا القانون غري أن جهودىا  منها الوقاية
. رفضت الدول التعاون معها يف ىذا اجملال لن تكون ذلا قيمة إذا ما 

فنشر القانون الدورل اإلنساين ليس باألمر اذلني و حيتاج لدعم مارل كبري للقيام بادلؤمترات وادلنشوران و التدريبات و 
م لسد ثغرة اجلهل هبذا القانون، فصحيح أن اذليئات اإلنسانية لعبت دور كبري على ادلستوى تنظيم إداري زلك

و الكوارث الطبيعية للتخفيف من معاناة ادلتضررين غري أهنا ال زالت قاصرة نوعا ما عن نشر ادليداين يف احلروب 
.  القانون الدورل اإلنساين الذي جيب أن يصبح عادة اجتماعية و دولية ال يتم خرقها مهما كانت الظروف

 

 

 :قائمة المراجع   

 الكتب: أوال

اإلنساين ، الطبعة األوذل ، ادلكتبة القانونية ، دار الغرب  سعد اهلل عمر ، تطور تدوين القانون الدورل -1 
و القانون زلمد نور فرحات ، تاريخ القانون الدورل اإلنساين .44 -43. ، ص 1997اإلسالمي ، لبنان ، 

  .الدورل حلقوق اإلنسان 

 . 2000اىرة ، ، القمفيد شهاب ، دراسات القانون الدورل اإلنساين ، الطبعة األوذل ، دار ادلستقبل -2

 الرسائل و المذكرات: ثانيا

: الرسائل -1
رقية عواشرية ، محاية ادلدنني و األعيان ادلدنني يف النزاعات ادلسلحة غري الدولية ، رسالة دكتوراه ، جامعة  -1
 . 2011ين مشس ، القاىرة ، ع
، رسالة دكتوراه يف القانون العام ، كلية  فليج غزالن ، ادلركز القانوين لألفراد أثناء الالسلم يف القانون الدورل -2

 . 2014 -2013، تلمسان ،  احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد
: المذكرات -2
أحسن كمال ، آليات تنفيذ القانون الدورل اإلنساين يف ضوء التغريات الدولية للقانون الدورل ادلعاصر ، مذكرة  -1

 . 2011معمري ، تيزي وزو ،  الدورل ، كلية احلقوق ، جامعة مولود ماجستري يف قانون التعاون



مجال رواب ، الوضع القانوين للمقاتل يف القانون الدورل اإلنساين ، مذكرة ماجستري يف القانون اجلنائي الدورل  -2
 . 2006د دحلب ، البليدة ، ، كلية احلقوق ، جامعة سع

النزاعات ادلسلحة الدولية ، ماجستري يف القانون الدورل اإلنساين ، كلية عليوه سليم ، محاية األطفال أثناء  -3
 . 2010حلاج خلضر ، باتنة ، احلقوق ، جامعة ا

لعور حسان محزة ، نشر القانون الدورل اإلنساين ، مذكرة ماجستري يف القانون الدورل اإلنساين ، كلية احلقوق  -4
   . 2009عة احلاج خلضر، باتنة ، ، جام

و التقارير  المجالت: لثاثا
، منشورات تصدر " معا من أجل نشر القانون الدورل اإلنساين " اللجنة الدولية للصليب األمحر و اجلامعات  -1
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