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I. :تعريف اهلالل األمحر اجلزائري 
من جلنة  التنسيق والتنفيذ، اهليئة بقرار  تأّسست وطنيةإنسانية  مجعيةهو 

  ، التنفيذية للمجلس الوطين للثورة  لتدعيم املصاحل الصحية جليش التحرير الوطين

والتخفيف من   ،احلرب التحريريةمآسي نساني املرتتب عن بهدف التكّفل بالوضع اإل

  شعوب و دول العاملتعريف و ، تقديم  يد العون هلمالنازحني ب الالجئني اجلزائريني معاناة 

ائري يف احلركة العاملية دما  اهلالل احامحر اجلزإل قيادة الثورة  سعت و تهم. عانامب

 .اإلنسانيةاملساعدات خمتلف من لالستفادة  نيالدولي ينواهلالل األمحر للصليب 

II   .و قضية احاعرتاف به: تأسيس اهلالل األمحر اجلزائري  
للهالل األمحر  على القانون األساسي  (CCE)جلنة التنسيق والتنفيذ صادقت 

شرتط احلصول على الكن قانون اجلمعيات اإلنسانية  ، 1956ديسمرب 11 يف  اجلزائري 

صلي، هذا ما دفع اللجنة املؤسسة بلدها األوصل تسجيل ملف اعتمادها لدى حكومة 

تارخيا  1957 جانفي 9واعترب تاريخ  ، إليداع ملف احاعتماد لدى حمافظ مدينة طنجة

اللجنة املؤسسة فيه  حتّصلت  ألّنه اليوم الذيرمسيا  لتأسيس اهلالل األمحر اجلزائري، 

قلت األمانة العامة ُنمن تأسيسه  بعد أشهر قليلة و.  على وصل احاستالم مللف احاعتماد

كما  ر النشاط الدبلوماسي بها، من طنجة إىل الرباط لتوّف اجلزائري للهالل األمحر

بن تامي مندوبا للهالل األمحر اجلزائري يف مدينة جنيف  اجلياللي عّين الدكتور

السويسرية بهدف التقّرب من املنظمات واهليئات الدولية خاصة من اللجنة الدولية 

حاعرتاف الدولي باهلالل األمحر اجلزائري ا معتربة حانتزاع  بذل جهوداو للصليب األمحر، 

 عدم وجودحبجة و لضغوط الفرنسية، ا بسبب امتنعت  هيئة الصليب األمحر الدولي لكن 

اجلزائرية مت نقل  مقّر للجمهورية املؤقتة بعد تأسيس احلكومة و . حكومة وطنية جزائرية

ية  وهناك واصل معاجلة تونسال العاصمة  إىل من طنجة   اجلزائري األمحراهلالل 

   خمتلف القضايا اإلنسانية النامجة عن مآسي احلرب امُلمنهجة.  
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 lll  .  ه يف خدمة القضية الوطنية:دور 
    الســعي حانتزاع احاعرتاف به كجمعية إنسانية وطنية رغم عراقيل السلطات

 احاستعمارية.   

  ( عال  املرضى التكّفل باحلالة الصحية لالجئني النازحني حنو تونس واملغرب وليبيا

إقامة مراكز التمريض وجممعات صحية، ، الصحيةاملستلزمات توفري واجلرحى،  

 (.  ...  املمرضني واملمرضات  األطباء،استقطاب 

 وتهيئة أماكن خاصة للراحة لفائدة املسنني إنشاء مراكز التأهيل والتكوين املهين ،

 واجلرحى واملعطوبني. 

 .إقامة دور للحضانة وتنظيم خميمات صيفية لفائدة أطفال الالجئني 

  .تنظيم عمليات تبين اليتامى من أطفال الالجئني 

    .املساهمة يف احلصول على اهلبات النقدية واملادية  وتوزيعها على الالجئني  واملعوزين 

  استحداث مصلحة لإلعالم من أجل التعريف بالوضعية اإلنسانية املأساوية

 للجزائريني وحاجتهم إىل الدعم اإلنساني الدولي.  

  صاحات باجلمعيات اإلنسانية للدول الشقيقة والصديقة ملضاعفة  تكثيف احات

 التكفل اجلّيد بقضية الالجئني يف تونس واملغرب.    من أجل تها  امساعد

    احلرب   واهليئات الدولية بالتطورات اخلطرية املرتتبة عن استمرار احلكومات  إبالغ

 يف اجلزائر.  

  التدخل  لدى جيش  اجلزائري والفرنسي )تسوية قضية أسرى احلرب من اجلانبني

التحرير الوطين لضمان معاملة األسرى الفرنسيني بطريقة إنسانية، ومتكينهم من 

، واستقبال الطرود من اللجنة الدولية للصليب األمحر تبادل الرسائل مع عائالتهم

 . (تبادل األسرى أو ِاطالق سراحهمتنظيم عمليات و ومن عائالتهم،  


