
                

 مذكرات التخرج ماسرت 2013/ 2014 ختصص قانون دويل و عالقات دولية
 

 عنوان املذكرة

 إجراءات التقاضي أمام احملكمة اجلنائية الدولية
 محاية الصحفيني أثناء النزاعات املسلحة

 دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف محاية الطفل أثناء النزاعات املسلحة
خل اإلنساين كآلية إلزام حلماية حقوق اإلنسان وأثره على مبدأ السيادةالتد  

 دور اجلمعية العامة يف حتقيق نظام األمن اجلماعي
 دور اآللية األوربية يف محاية حقوق اإلنسان

 عمالة األطفال و آليات احلد منها يف نطاق منظمة العمل الدولية
ام الشريعة اإلسالمية و قواعد القانون الدويل اإلنساينمحاية ضحااي النزاعات املسلحة بني أحك  

 دور القضاء الدويل اجلنائي يف محاية حقوق اإلنسان
1949االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني و مدى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام   

 احلماية اإلقليمية حلقوق الطفل يف القانون الدويل
على حقوق اإلنسانأثر العقوابت االقتصادية الدولية   

 املوازنة بني محاية البيئة و التنمية املستدامة
 أثر القانون الدويل على التشريعات الداخلية

 انتهاكات حقوق املرأة يف القانون الدويل االنساين
 نظام التحقيق اجلنائي أمام احملكمة اجلنائية الدولية

نسان يف الصحراء الغربيةاملسؤولية الدولية اجلنائية عن انتهاكات حقوق اإل  
 عمليات حفظ السالم الدولية

 نظام الشارة يف القانون الدويل اإلنساين
 

 

 

 

 

 

 



 مذكـرات التخرج مـاسرت 2014/ 2015 ختصص قانون دويل وعالقات دولية
 عنوان املذكرة

 احلماية الدبلوماسية للفرد يف القانون الدويل العام
مة اجلنائية الدوليةتدخل جملس األمن يف عمل احملك  

(دراسة تطبيقية على اللجنة الدولية للصليب األمحر) أثناء النزاعات املسلحة اإلنساينالعمل   
 املكافحة الدولية جلرائم الفساد

 مكافحة اهلجرة غري الشرعية بني القانون الدويل والتشريع اجلزائري
دويلاالجتار غري املشروع يف املخدرات من منظور القانون ال  
 حق الفرد يف السالمة اجلسدية يف القانون الدويل

 التنفيذ الوطين للقانون الدويل االنساين
 محاية حقوق الطفل أثناء النزاعات املسلحة الدولية

 دور اجلزائر يف مكافحة اإلرهاب الدويل إقليميا ودوليا
 مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين

ولة االحتالل عن انتهاكات حقوق االنسانمسؤولية د  
 مبدأ التكامل بني احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم اجلنائية الوطنية

 التعاون الدويل مع احملكمة اجلنائية الدولية
ونظام األمن اجلماعي اإلقليميةاملنظمات   

 حظر استخدام القوة يف القانون الدويل املعاصر
قوق السياسية واملدنية بني النظرية والتطبيقاحلماية الدولية للح  

 التعاون الدويل ملكافحة االجتار ابلنساء واألطفال
 دور املنظمات غري احلكومية يف محاية البيئة

 مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
مبادئ الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة(محاية النساء أثناء احلروب بني أحكام القانون الدويل و   

 احملاكمة العادلة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
 تفسري املعاهدات الدولية



 العقوابت االقتصادية الدولية بني الفعالية وحقوق اإلنسان
 االختصاص العاملي يف جمال اجلرائم الدولية

ختلطةالنظام القانوين للمحاكم اجلنائية الدولية امل  

 

دويل قانون ختصص 2015/2016مذكرات التخرج ماسرت  
 عنوان املذكرة

 مبدأ الشرعية يف القانون الدويل اجلنائي
 املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية األعيان أثناء النزاعات املسلحة

 االسرتاتيجية األممية إلهناء العنف ضد املرأة
 التطبيق املوازي للقانون الدويل االنساين والقانون الدويل حلقوق االنسان

 التعاون القضائي الدويل يف تسليم اجملرمني
 تفسري قواعد القانون الدويل االنساين

 النزاعات املسلحة غري الدولية واستيفاء حقوق الضحااي
 آليات التعاون القضائي الدويل يف مكافحة اجلرمية املنظمة

 محاية املنشآت الطبية خالل النزاعات املسلحة
 النظام القانوين للحقيبة الدبلوماسية

 منظمة اليونسكو ودورها يف صون املمتلكات الثقافية
 األفعال املشكلة للجرائم ضد االنسانية

 مسؤولية الدولة الفرنسية عن جرائم احلرب أثناء الثورة التحريرية
ر املصريمحاية حق الشعوب يف تقري  

 احرتام وكفالة احرتام قواعد القانون الدويل االنساين
 دور االحتاد االفريقي يف محاية حقوق االنسان

 دور حمكمة يوغوسالفيا السابقة يف تطوير قواعد القانون الدويل اجلنائي
 األليات الدولية ملكافحة جرمية تبييض األموال

 املركز القانوين للموظف الدويل
ت اجلنائي أمام احملكمة اجلنائية الدوليةاإلثبا  

 القرصنة البحرية واالسرتاتيجية الدولية ملكافحتها
 إجراءات القبض واالهتام أمام احملكمة اجلنائية الدولية



 التطبيق اجلنائي للقانون الدويل االنساين
 االختصاص االستشاري حملكمة العدل الدولية

ية وجرائم احلربالتعذيب بني اجلرمية ضد االنسان  
 محاية حق اللجوء السياسي يف القانون الدويل

ة والقانون()دراسة مقارنة بني الشريع العقوابت الشرعية ومدى توافقها مع القانون الدويل حلقوق االنسان  
 

ختصص قانون دويل 2016/2017عناوين مذكرات التخرج ماسرت   

 عنوان املذكرة
نصوص الدستورية والنصوص الدوليةحق التعليم يف اجلزائر بني ال  

 دور اللجنة الدولية للصليب األمحر يف محاية املرأة أثناء النزاعات املسلحة
 محاية الالجئني يف القانون الدويل اإلنساين

 مواءمة التشريعات الوطنية ألحكام القانون الدويل االنساين
 دور املنظمات غري احلكومية يف محاية حقوق االنسان

 زاء يف القانون الدويل اجلنائياجل
 دور جملس األمن يف حتقيق نظام األمن اجلماعي

 دور جملس األمن يف تنفيذ األحكام القضائية الدولية
 جرمية اإلابدة اجلماعية يف القانون الدويل اجلنائي

 دور األنرتبول يف مكافحة اجلرمية املنظمة
 الضماانت الدستورية حلماية حقوق اإلنسان

 احلق يف حرمة احلياة اخلاصة بني املواثيق الدولية والتشريع اجلزائري
 دور اللجنة الدولية للطاقة الذرية يف احلد من انتشار االسلحة النووية

 حدود استخدام القوة يف العالقات الدولية
 تطبيق املعاهدات الدولية

 محاية البيئة البحرية أثناء النزاعات املسلحة يف البحار
 النظام القانوين إلبرام املعاهدات الدولية

 اجلرائم ضد اإلنسانية أمام احملاكم اجلنائية الدولية
 حفظ السلم واألمن الدوليني ما بني منظمة األمم املتحدة والتنظيمات اإلقليمية

 محاية املدنيني أثناء النزاعات املسلحة



 جملس األمن ومهمة حفظ السالم ) الواقع واألفاق (
 فعالية احملكمة اجلنائية الدولية يف مكافحة اجلرائم الدولية

 احلماية االقليمية حلقوق االنسان
 االبعاد القسري للمدنيني أثناء النزاعات املسلحة من منظور القانون االنساين

 


