
>2018ماي  07-06یويم  مقار�ت و�لول ؛املؤمتر ا�ويل " الطفو� يف م	اطق الرصاعع                

 

0 

 

 
ISTANBUL 

مؤتمركتاب ال  

BİLDİRİ ÖZETLERİ  

ABSTRACTS 
 
 
 



>2018ماي  07-06یويم  مقار�ت و�لول ؛املؤمتر ا�ويل " الطفو� يف م	اطق الرصاعع                

 

1 

 

 إشكالية املؤمتر
تشهد مناطق تشهد مناطق كثرية حروبا وصراعات اثرت يف االمن والسلم              

هذا  العامليني، ولعل منطقة الشرق االوسط هي الفضاء الذي احتضن اكرب تلك الصراعات.
الواقع اجلديد احدث تفكيكا كبري يف كل االنساق االجتماعية والثقافية و االقتصادية وكان 

لفئات اهلشة ومن بينها االطفال لقد اولت املنظمات الدولية اهتماما خاصا تأثريه قويا على ا
بفئة الطفولة وحقوقهم اليت جيب على اجلميع االلتزام Vا سواء يف زمن السلم او احلرب كما 

الدول قاطبة أقرت حقوقا ثابتة لكل أطفال العامل يتصّدرها حق الطفل يف األمن   ان مواثيق
ا يضمن له حياة كرمية وطبيعية تتماشى ومتطلباته اخلاصة وقد بينت منظمة والسالم واحلرية مب

م بالغة األمهية ألkا أكدت 1989اليونيسف بأن اإلتفاقية اليت أقرها زعماء العامل عام 
حاجة أطفال العامل إىل اتفاقية خاصة Vم، ألنه غالبا ما حيتاج األشخاص دون الثامنة ”على

واعتربت اليونيسف هذه االتفاقية مبثابة .”اية ال حيتاجها الكبارعشر إىل رعاية خاصة ومح
الصك القانوين الدويل األول الذي يلزم الدول األطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة “

الكاملة حلقوق اإلنسان، أي احلقوق املدنية والسياسية، إضافة إىل احلقوق الثقافية 
مادة، وبروتوكوالن  54قية حقوق الطفل على وحتتوي اتفا”واالجتماعية واالقتصادية

توّضح بطريقة ال َلْبَس فيها احلقوق األساسية اليت جيب أن يتمتع Vا “اختياريان. وهي 
كما وضحت وبكل بدقة هذه احلقوق وهي: حق  ودون متييز –األطفال يف أي مكان 

ات املضرة، وسوء املعاملة الطفل يف البقاء، والتطور والنمو إىل أقصى حد، واحلماية من التأثري 
 واالستغالل، واملشاركة الكاملة يف األسرة، ويف احلياة الثقافية واالجتماعية

اليت تغذيها بشكل رهيب املصاحل  -غري أن ما يعاين منه أطفال اليوم يف مناطق الصراع
ال يضمن أدىن مستوى حلياة طبيعية  -تطيل من عمرها-الدولية وتزيد من حّد�ا بل و
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ذلك جعلتهم احدى األدوات اليت تستعمل وجتّند  ألطفال تلك املناطق، بل عكس من 
 .يف صفوف القتال

مقاربات و  الطفولة يف مناطق الصراع:” ضمن هذا التصور يأيت املؤمتر الدويل املوسوم بـ
ليسعى لفهم واقع حال الطفولة يف مناطق الصراع و جماالت احرتام حقوقهم او ” حلول

 انتهاكها
 أهداف املؤمتر

 اهلدف األّول: التعرف على واقع أطفال مناطق الصراع
 اهلدف الثاين: التعرف على اجلهود الدولية حلماية األطفال يف مناطق الصراع
 اهلدف الثالث: التعرف على اآلليات العملية حلماية حقوق األطفال يف مناطق الصراع

ات الدولية يف محاية أطفال مناطق التعرف على دور اهليئات واملنظم اهلدف الرابع:
 الصراع

 أمهية املؤمتر
يأيت هذا املؤمتر يف وقت تأزمت فيه أوضاع الطفولة يف خمتلف مناطق العامل اليت          

صراعات داخلية وإقليمية اليت تستوجب التحّرك السريع لوضع حّد ملا يعانيه   تشهد
حلياة الطبيعية اليت يعيشها أقراkم يف األطفال من ممارسات تعسفية وسيئة حترمهم من ا

وهو ما ميثل امهية خاصة للجمع بني املفكرين والعلماء  مناطق أخرى أكثر أمانا.
والباحثني املشتغلني على املوضوع واملؤسسات الدولية و االعالم والفاعلني للخروج 

 بتوصيات مشرتكة تدفع لتبين اسرتاتيجية حلماية اكثر فعالية للطفولة
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 حماور املؤمتر

احملور األّول: واقع أطفال مناطق الصراع، مبداخله املتنوعة (سوسيولوجية نفسية ثقافية 
 )اخل…

 احملور الثاين: اجلهود الدولية حلماية األطفال يف مناطق الصراع احملور 
 حلماية حقوق األطفال يف مناطق الصراع  الثالث: مقرتحات 

 نظمات الدولية يف محاية أطفال مناطق الصراعاحملور الرابع : دور اهليئات وامل

 هيئة املؤمتر
 اللجنة التنظيمية 

 رئيسا اللجنة التنظيمية للمؤمتر

 بروفيسور علي أرسالن. تركيامساعد  �
 الربوفيسور فوزي بن دريدي اجلزائر  �

 للمؤمتر من العامل العريب أعضاء اللجنة التنظيمية 

  -اجلزائر–جامعة تلمسان ................الدكتورة نعيمة رمحاين  �
 -اجلزائر–2جامعة اجلزائر ................الدكتورة وهيبة قطوش �
 -اجلزائر–جامعة تلمسان .................الدكتورة نصرية بكوش �
 -اجلزائر– 2جامعة اجلزائر............الدكتورة سامية بن قويدر �
 تونس................األستاذة منية القصري �
 املغرب.............حليمة موساوياألستاذة   �
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 ليبيا .....................األستاذ فرج القبلي �

 للمؤمتر من تركيا أعضاء اللجنة التنظيمية

 الربوفيسو مصطفى كمال شان.......جامعة سكاريا. تركيا �

 الربوفيسور سامي شينر...............جامعة دوغوش. تركيا �

 جامعة سكاريا. تركيا الربوفيسور موسى تاشدن............ �

 الربوفيسور حاجي دوران.............جامعة ايدين. تركيا �

 سبتمرب بانديرما. تركيا 17األستاذ عبد الرمحان أرسالن..........جامعة  �

 االستاذ عبد املطلب إشيدان.............جامعة أنقرة يلدرم بايزيد. تركيا �

 
 العلمية للمؤمتر رئيسا اللجنة

 جامعة سوق اهراس، اجلزائرفوزي بن دريدي. الربوفيسور  �

 جامعة تلمسان، اجلزائرسوين. و الربوفيسور حممد م �

 للجنة العلمية للمؤمتر من البالد العربيةأعضاء ا �

 الربوفيسور فوزي بن دريدي، جامعة سوق اهراس، اجلزائر �

 الربوفيسور حممد موسوين، جامعة تلمسان، اجلزائر �
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 الدكتورة نعيمة رمحاين. جامعة تلمسان. اجلزائر �

 نصرية بكوش. جامعة تلمسان. اجلزائرالدكتورة  �

 ، اجلزائر.2الربوفيسور فلة موساوي القشاعي، جامعة اجلزائر �

 البواقي. اجلزائر سكينة قدور جامعة العريب بن مهيدي الربوفيسور �

 الربوفيسور صاحل زياين، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة، اجلزائر �

 زائر. اجل2الدكتورة وهيبة قطوش. جامعة اجلزائر �

 الدكتورة نديرة ناصيف. الواليات املتحدة األمريكية �

 رئيس املركز املغاريب للدراسات. موريتانيا  الدكتور ديدي ولد السالك �

 الدكتور رضا سالطنية، قسم علم االجتماع. جامعة سوق أهراس اجلزائر �

 الدكتور عبد اهللا عبد العزيز أبكر حسني، جامعة الدلنج كلية الرتبية السودان �

 حورية مجيلة تقرين. جامعة مخيس مليانة. اجلزائرالدكتورة  �

 الدكتور مسري إدريسي، جامعة أم البواقي. اجلزائر �

 الدكتور عبد احلق طرابلسي. اجلزائر �

 الدكتورة إهلام بربورة. تونس �

 الدكتور يوسف جغلويل . اجلزائر �
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 اللجنة العلمية للمؤمتر من تركياأعضاء 

 أرسالن. قسم علم االجتماع، جامعة سكاريا، تركياعلي مساعد بروفيسور  �

 الربوفيسور أمحد أويصال جامعة اسطنبول قسم العالقات الدولية �

 الربوفيسور ارتان اوزنسال جامعة سلجوق قسم علم االجتماع تركيا �

 الربوفيسور حاجي دوران جامعة آيدن اسطنبول �

 علم االجتماع تركياالربوفيسور رمضان يلكن، جامعة يلدرمي بايزيد ، قسم  �

 الربوفيسور سامي شينر، جامعة دوغوش، قسم علم االجتماع، تركيا �

 الربوفيسور عمر ساي، جامعة مرمرة، قسم علم االجتماع، تركيا �

 الربوفيسور حممت كاراكاش، جامعة أفيون كوجاتييب، قسم علم االجتماع، تركيا �

 .تركيااإلجتماعية قسم اخلدمة ي جوجنور جامعة يالوفامساعد بروفيسور فتح �
 مساعد بروفيسور يوسف جنتش جامعة سكاريا قسم اخلدمة اإلجتماعية.تركيا �
 الربوفيسور قدر جاناتان جامعة صباح الدين زعيم .تركيا �
 الربوفيسور تايفون عمان جامعة سكاريا قسم علم اجتماع.تركيا �

 ن، جامعة سكاريا، قسم علم االجتماعلالربوفيسور موسى تاشد �

  أنقرة يلدرم بايزيد. تركيا عبد املطلب إشيدان ، جامعةالدكتور  �

  عبد الصمد يشيلداغ .قرييق قلعة. تركيا الدكتور �
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 فهرسال
 01ص المؤتمر اشكالية

  تناقض الخطاب والواقع نحو قراءة  سوسيولوجية للعنف ضد االطفال في مناطق الصراع: 
 دييأ.د/ فوزي بن در                                                                                                   

 12ص

 ظاهرة عمل األطفال، قراءة لدراسة ميدانية أنثروبولوجية  تاريخية حول مدينة تلمسان للباحث  العباس حسين
أ.د/ محمد موسوني                                                                          

 
 13ص

 15صبكوش ةير صن د/  و نعيمة رحماني /د    مقاربة اثنولوجية تاريخية  بين العنف والمبادئ االنسانية نظام الدوشيرمه

 17صد/ وهيبة قطوش                                            مشكلة الهويّة لدى أطفال مناطق الصراع، قراءة تاريخية

 18صرضا سالطنيةد/                                                                     تجنيد االطفال فى مناطق الصراع

السوداء باتجاهات تالميذ الطور المتوسط نحو الممارسة الرياضية في عالقة التغير االجتماعي الثقافي بعد العشرية
 نموذجا.الجزائر. دراسة لعينة من تالميذ بعض المتوسطات لوالية سوق اهراس 

 سليمة راهم/د و أيـــــــــــــــمان غالمي /د                                                                                 

 
 19ص

 21صد. سليمة  بودخانة           ألطفال واالستعمار دراسة لنموذج األطفال الجزائريين أثناء فترة االحتالل الفرنسيا

 23صد. عبد الحق طرابلسي و منير بن دريدي                 د.   الصراع المسلح وأثره االجتماعي على األطفال    

 25ص زاهية علي /د                                                                          اطفالنا ما بين الصراع والسالم

 26صغنية ضيف د/                                         واقع تعليم األطفال في مناطق الصراع، رهانات سوسيولوجية

 28صمراد عبيد /أ.د                     ضغوط ما بعد الصدمة واعادة االدماج االجتماعي ألطفال المقاتلين اإلرهابيين

 29صأ.د/ صالح زياني    فترات ما بعد الحروب األهلية في إفريقيا معضالت إعادة إدماج األطفال المجندين خالل
 فلة موساوي القشاعيأ.د/                                    الطفولة الجزائرية خالل الثورة، عمر الصغير انموذجا

 

 31ص
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الصراع: دراسة حول اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال السوريين المعاش النفسي االجتماعي ألطفال مناطق 
د/ مهاء عقاقنية                                                                                             في الجزائر

 
 32ص

الصحة النفسية للطفل السوري في االعالم العربي " ـ برنامج الملكة : بيت الفرح ألطفال سوريا ( أطفال 
د/ نادية منماني                                                                       )من الشقاء الى السعادة 

 
 34ص

 36ص د/ قدور وهراني                                     1307-م1298الطفل والحروب في العهد الزياني. حصار 
 37ص د/عبد اللطيف الفرحي                    ع الهجرة السرية لألطفال األفارقة  نحو أوربا: األسباب، الواقع والحلول

 39ص سماء يحياويأ                                         أطفال مناطق الصراع بين الحقيقة المعاشة وحقوقهم الغائبة

 41ص وايياسين ز                                        ما ذنبنا يا عالم فنحن صغار...حقيقة ما ذنب اطفالنا في حروبنا

 42صعبد القادر بوطالب د/                                   أبعاد التوظيف االعالمي لصور األطفال في مناطق الصراع

 44ص رضوان مجاديالباحث                                               الطفولة والتسرب المدرسي في مناطق الصراع

 46صد/ بختة لعطب                                   الطفولة و النزاعات المسّلحة...نظرية الحقوق وواقع االنتهاكات

 والمستوى اللغوي المستوى المعرفي، الصراع والحروب على نمو الطفل على المستوى النفسي، تأثير

د/ قبايلي سعاد                                                                                                         

 
 48ص

 الفاقدين اسرهم في مناطق الصراع لألطفالاالضطرابات السلوكية 

 د/ خولة دبلة و د/ إبريعم  سامية و / امال بوعيشةد                                                                

 
 50ص

 52صقاديرإسماعيل د/                واقع األطفال الالجئين: دراسة تحليلية للنتائج السلبية للنزاع في منطقة الساحل

 هجرة األطفال األفارقة ضحايا الحروب والصراعات إلى الجزائر؛ مقاربة سوسيولوجسة لمدينة تامنعست

 د/ثياقة الصديقو  بووشمة الهادي/د                                                                                  

 
 54ص

 56ص د/ زهير بوعمامة                إعادة اإلدماج في فترة ما بعد النزاع المسلحاألطفال الجنود في مواجهة تحدي 



>2018ماي  07-06یويم  مقار�ت و�لول ؛املؤمتر ا�ويل " الطفو� يف م	اطق الرصاعع                

 

9 

 

 58ص نوال سهيليد/ و ليلى زادي د/      األطفال األفارقة المهاجرين في الجزائر،  واقع مؤلم، وأمل لمستقبل أفضل

 59صد/ هاني العريان البصال                                م1939-1936االطفال خالل الحرب االهلية االسبانية 

 60ص عثمان مناديد/                                            االطفال في مناطق الحروب، قراءة كرونولوجية وتاريخية

 62ص د/ليليا بن صويلح                 ضحايا الطفولة بين مخاطر الصراعات الدولية واستراتيجيات الحماية القانونية

 64ص هاجر كتفيد/                                    واقع التعليم واشكالية التمدرس لدى األطفال  في مناطق الصراع

 65ص حليمة مساويد/                                     القادمين من مناطق الصراع بالمغرب  ادماج أطفال الالجئين

 67ص مراد بنتوك د/           الرياضيةاالدماج االجتماعي لألطفال الالجئين من مناطق الصراع بالمغرب عبر االنشطة 
 68ص زهرة مخلوفي أ/.مصير أطفال سوريا في ظل محاوالت المنظمات اإلقليمية و الدولية إلنهاء الصراع في المنطقة

 69صنادية حسينيد/                                                    مواقع الصراع الصحة النفسية، والجنسية الطفال

 الجهود الدولية لحظر اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة، دراسة حالة: الكونغو الديمقراطية

 حمايدي عائشة /د و  براهمية الزهرة  /د                                                                             

 
 71ص

التوجهات الدولية لحماية األطفال من التجنيد واالستخدام في القوات والجماعات المسلحة وكيفية التفعيل 
سعيدة العثماني /د                                                                         البحث في آليات الحماية

 
 73ص

 74صيأنور البغار  /د                               حماية حقوق االطفال ما بين محدودية النص وتحديات مناطق النزاع

 76صأميمة لحمادي/د            اليات الحماية الدولية دراسة نقدية في محدودية  حماية األطفال في مناطق الصراع 

 77صمنى الهام فلفلي /د                          خطر األلغام األرضية في القانون الدولي اإلنساني حماية األطفال من

 79صعبريجاروى ال /د                              معاناة االطفال في الحروب الالجئون السوريون في االردن أنموذجا
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 تناقض الخطاب والواقع نحو قراءة  سوسيولوجية للعنف ضد االطفال في مناطق الصراع:
 دييأ.د/ فوزي بن در 

 امعة الشريف مساعدية، سوق اهراس، الجزائرج

Towards sociological reading of violence against children in areas of 
conflict: the contradiction of Discourt and reality 

Prof Faouzi Bendridi 
Mohamed El-Sherif msaadia University –Souk Ahras –Algeria- 

 

يعرف العنف ضد االطفال اشكاال متنوعة سواء على املستوى احمللي او                
االقليمي او الدويل، وجتاوزا ملحوظا داخل ا°تمعات، إذ اصبح حاليا عابرا للدول ويتوزع 

 بشكل غري متساو بينها. 

كل التشريعات الدولية متنع العنف ضد االطفال وجترمه لكن املالحظ ان الصراعات 
اصبحت -اليت هلا يد من الدول اليت تبادر بوضع قوانني متنع العنف ضد االطفالو –االقليمية 

 تنتج مظاهر مرعبة للعنف ضد االطفال

يف حقيقة االمر جيب بناء معرفة سوسيولوجية جديدة حتاول ان تفهم الية عمل اخلطابات 
يف متديد  اليت جترم العنف ضد االطفال ويف الوقت نفسه متارس او تساهم بشكل غري مباشر

 رقعة العنف ضد هذه الفئة.

 

 



>2018ماي  07-06یويم  مقار�ت و�لول ؛املؤمتر ا�ويل " الطفو� يف م	اطق الرصاعع                

 

13 

 

ظاهرة عمل األطفال، قراءة لدراسة ميدانية أنثروبولوجية  تاريخية حول مدينة تلمسان 
                                                               للباحث  العباس حسين
 أ.د/ محمد موسوني

 الجزائر– تلمسانأبي بكر بلقايد،  جامعة 

The phenomenon of child labor, a study of the historical 
anthropological field study on the city of Tlemcen for the researcher 

Abbas Hussein 

Professor Mohammed Moussouni 

Tlemcen University –Algeria- 

 

تعد ظاهرة عمل الطفال يف العامل آفة من اآلفات االجتماعية، وإkا يف تزايد مستمر بسبب 
 باإلضافةالظروف االجتماعية احلادة  كالفقر واحلرمان والتفكك األسري والتسرب املدرسي، 

 الغزو الثقايف. مرجعيتهااىل عوامل خارجية 

روبولوجية، حبث ميداين حول مدينة و�دف قراءتنا ملذكرة "ظاهرة عمل األطفال دراسة انث
الدراسة خاصة وان الباحث  هتلمسان" اىل الوقوف على اهم احملاور اليت ارتكزت عليها هذ

حبث خالل العوامل املؤدية اىل بروز هذه الظاهرة املستعصية  مجع بني جانبني؛ جانب نظري
قتصادية واخرى وحصرها يف اربعة اسباب؛ اسباب اجتماعية، واسباب تعليمة واسباب ا

اىل حتديد األدوات املستعملة  باإلضافةقانونية. وجانب تطبيقي يتمثل يف ضبط عينة البحث 
يف مجع البيانات وتفسريها عن طريق جداول استخالص النتائج ومقارنتها مع الفرضيات 

 الفرعية.
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الد العربية وجاءت قراءتنا هلذا املوضوع اوال احساسا منا خبطورة تفشي هذه الظاهرة يف الب
بدرجات متفاوتة، وبأسباب متفاوتة ايضا. ثانيا حرصنا على كشف ما وصلت اليه هذه 
الرسالة من نتائج واقعية، وثالثا حماولة منا اثراء هذا العمل العلمي يف ضوء الطفولة يف مناطق 

 الصراع.
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 ظام الدوشيرمه بين العنف والمبادئ االنسانيةن

 اثنولوجية تاريخيةمقاربة  

 بكوش ةير صن د/          نعيمة رحماني /د

 -الجزائر–بي بكر بلقايد تلمسان أ جامعة

Duchirma between violence and humanitarian principles, historical 
ethnological approach 

PhD / Naima Rahmani             PhD / Nassira Bekkouche 

Abou bakr Belkaid  University Tlemcen –Algeria- 

 

ُعرف اجليش العثماين بالقوة والبسالة اليت سامهت بشكل كبري يف اتساع الدولة             
العثمانية،  وكانت نواة اجليش واساسه هيئة عسكرية فريدة من نوعها حظيت باهتمام كبري 
من قبل السلطان اورخان العثماين يف القرن الرابع عشر امليالدي، وباهتمام السالطني من 

ت بنظام الدوشريمه وهي عبارة عن جمموعة من اجلنود املدربني تدريبا بعده ايضا.  وقد مسي
على أعلى املستويات من التقدم بالنسبة لزمنهم، ميلكون  الكفاءة احلربية واملقدرة كفرسان 
بارعني، وقد دربوا على اسلحة ووسائل حربية حديثة، وكانوا متفرغني متام للحرب ومتفانني 

 ر االسالم. يف الفتح واملسامهة يف نش

يسلم من انتقادات املستشرقني الذين يكنون العداء للدولة العثمانية، اذ مل لكن هذا النظام 
حاولوا يف عدة مناسبات التطرق اىل جنسية وسن افراد هذا النظام غري االتراك، وحاولوا 

دون يف جاهدين استثارة املشاعر االنسانية حيث بالغوا يف تصوير معاناة االطفال الذين جين
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هذا النظام، فنسجوا العديد من التفسريات اليت ال اساس هلا  Vدف تشويه الدولة العثمانية. 
لكن املتمعن يف التاريخ العثماين مبوضوعية جيد ان كل ما قيل جمرد افرتاءات،  وان احلقيقة 
عكس ذلك متاما إذ كانت هناك شروط صارمة عند التحاق االطفال باجليش بطلب من 

هم من اجل ان يعتلوا اعلى املناصب يف الدولة كمنصب الصدر األعظم او الوزير، وان اهالي
التجنيد كان بشروط  تأخذ بعني االعتبار األسر وال حترمهم اوالدهم.، فكان التجنيد ظاهرة 
منتشرة يف ذلك الوقت ومورست من قبل العديد من احلضارات، وال ميكن النظر اىل تلك 

ث العصري الذي يؤمن حبقوق االنسان واالطفال بشخص خاص، بل الظاهرة بعني الباح
وجب علينا وضع الظاهرة يف سياقها احلقيقي ومن مث دراستها. وعلى عكس تلك احلضارات 

األخرى اليت مارست جتنيد االطفال يف تلك احلقبة جند ان الدولة العثمانية كانت تعاملهم  
اب والسلوك واالخالق االسالمية دون اكراه. معاملة انسانية ال نظري هلا، تعلمهم اآلد

وسنقوم يف هذه الدراسة بدحض ما جاء به املستشرقون من خالل تبيان األحداث على 
 حقيقتها.   
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 مشكلة الهويّة لدى أطفال مناطق الصراع، قراءة تاريخية

 د/ وهيبة قطوش

 -الجزائر– 2جامعة الجزائر 

The problem of identity among children in conflict zones is a 
historical one 

PhD/  Wahiba Guetouche 

Algiers 2 University, Algeria 

بكل ما حيمله حميطه  تعترب اهلوية من الركائز األساسية يف بناء شخصية اإلنسان           
يحاول ف غريه.وبيئته من خصائص ومميزات جسدية واجتماعية ونفسية اليت جتعله خمتلفا عن 

 .فيها اكتشاف أناه وذاته وهدفه من احلياة

ويف هذه املداخلة سنحاول أن نتعّرض بالدراسة إىل تأثري بيئة الصراعات واحلروب والنزاعات 
والفنت الداخلية، على تشكيل هّوية األطفال يف هذه املناطق. حبيث انعكست بشكل كبري 

تمع، اليت ذنبها الوحيد أkا نشأت وانتمت إىل أحد على هذه الفئة املساملة والربيئة من ا°
أطراف ذلك الصراع فلم يرمحها ومل يستثنيها من ويالته فتشردت وعذبت وقتّلت، لتتحول 
 من كائن حيمل آماال وأحالم تعانق اآلفاق إىل كائن مهّه الوحيد البحث عن األمان. 

النزوح واللجوء والعمليات التهجري  كيف ستكون طبيعة اهلوية الوطنية ألطفال الصراع بنيمث  
والتوطني ؟ وما هي احللول املمكنة للحفاظ على هويّة الشعوب ومميزا�ا وعدم ذوباkا يف 

 اهلويات األخرى
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 مناطق الصراع فيتجنيد االطفال 

 رضا سالطنيةد/

 الشريف مساعدية، سوق اهراس، الجزائرجامعة
Recruitment of children in conflict zones 

PhD/ Réda Slatnia 

Mohamed El-Sherif msaadia University –Souk Ahras –Algeria- 

 

 كارثة إنسانية بكل املقاييس،مناطق النزاع املسلح  يد األطفال يف  تشكل ظاهرة جتن       
والعوامل اليت تقف يف إشراك األطفال يف النـزاعات معقدة كذلك.  منها ما يتم جتنيدهم عن 
طريق االنرتنت واملواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتماعي، حيث يتواجد األطفال 

اآلخرين، ومنها ما هو أشد يف جتنيد الصغار لدى  للتسلية واالستكشاف والتواصل مع 
بينما نرى  .ىف مناطق الصراع ابية هو غسيل األدمغة عرب املدارس التعليميةاملنظمات اإلره

 ا°تمع الدويل مبنظماته عاجزاً عن جماVتها.

سياق هذا الطرح حناول أن نبحث يف ورقتنا البحثية عن األسباب الكامنة وراء جتنيد  ىف 
األطفال يف نزاعات هم يف غىن عنها و استنباط أفعال وإجراءات متنع جتنيد األطفال وكذلك 

 .  حناول التطرق إىل  اإلجراءات املتخذة  يف إعادة تأهيلهم  اجتماعيا
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السوداء باتجاهات تالميذ الطور المتوسط  في بعد العشريةعالقة التغير االجتماعي الثقا
 نحو الممارسة الرياضية في الجزائر. 

 دراسة لعينة من تالميذ بعض المتوسطات لوالية سوق اهراس نموذجا.

 سليمة راهم/د                        أيـــــــــــــــمان غالمي /د

 الشريف مساعدية، سوق اهراس، الجزائرجامعة

The relationship of socio-cultural change after the black decade to the 
attitudes of the students towards the exercise in Algeria 

PhD/ Imen Ghalmi           PhD/ Slima Rahom 

Mohamed El-Sherif msaadia University –Souk Ahras –Algeria- 

 

يف قطاع التدريس على املستويني املدرسي واجلامعي، تني من خالل عمل الباحث          
واحتكاكهم حبكم عملهم بكافة فئات وقطاعات ا°تمع الحظًا أن هناك فهمًا خاطئاً 
للرتبية الرياضية خصوصا مبا مر به العائالت اجلزائرية وما عانت منه اثناء وبعد العشرية 

 يتعد املفهوم لدى الغالبية أن الرتبية الرياضية عبارة عن " قفز وجرى السوداء يف اجلزائر، ومل
"، وجهد وعرق متجاهلني الدور الرتبوي والنفسي  الذي تلعبه الرتبية الرياضية يف صقل 
شخصية الطفل  يف مجيع جوانبها البدنية والنفسية واالجتماعية والعقلية وذلك من خالل 

ظمة واملوجهة وفق أسس علمية سليمة، ومل يقتصر دورها على ممارسة األنشطة الرياضية املن
تنمية جانب من اجلوانب السابقة وهذا ما مييزها عن بعض باقي العلوم األخرى اليت تنصب 
يف غالبيتها يف الرتكيز على اجلانب العقلي على حساب اجلوانب األخرى  وعليه سعت 
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حنو ممارسة  كنموذج لوالية سوق اهراس اجتاهات تالميذ املتوسطات الدراسة إىل البحث يف
 االنشطة الرياضية يف ظل عمليات التغري االجتماعي و الثقايف بعد العشرية السوداء؟

وهذا من اجل التعرف على اجتاهات تالميذ الطور املتوسط حنو املمارسة الرياضة  بعد 
التغري يف مفاهيم أفراد  خملفات العشرية السوداء يف اجلزائر وبالتايل االطمئنان على إمكانية

ا°تمع للرتبية الرياضية مستقبًال ، وعليه سوف تزودنا نتائج الدراسة احلالية بأثر متغريات 
التخصص ، و املمارسة الرياضية ، ومكان اإلقامة الدائم عند التالميذ على اجتاها�م حنو 

وبالتايل إعداد الربامج العالجية بعض املدركات اخلاطئة للرتبية الرياضية  اثناء العشرية السوداء 
يف ضوء الفروقات إن وجدت تبعًا هلذه املتغريات  وبالتايل سوف يكون للدراسة احلالية دور 
يف ميالد حبوث جديدة يف ا°ال وذلك نظرًا حليوية املوضوع وكمون مشكلة الرتبية الرياضية 

 لرياضية .يف املفهوم اخلاطئ للمجتمع بكافة فئاته وأفراده للرتبية ا
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 األطفال واالستعمار دراسة لنموذج األطفال الجزائريين أثناء فترة االحتالل الفرنسي

 د. سليمة  بودخانة

-الجزائر– عنابةاجي مختار، جامعة    

Children and colonialism ; a study  of the 
model of Algerian children during the french occupation 

PhD/ Salima Boudekhana 

University of  Badji Mokhtar Annaba- Algeria- 
   

مثل الطفولة أكرب الفئات اهلشة يف ا°تمع  واألكثر تضررا من احلروب والصراعات          
واألكثر نقصا فيما خيص احلماية ، وكان هلذا الوضع  تأثري على الوضع العام هلذه الشرحية 

خالل تعدد التجارب التارخيية منذ القرن التاسع عشر بأخذ مناذج وهذا ما  الحظناه من 
الفرنسي الذين كانوا يُأخذون كرهائن يف الغزوات اليت  االحتالللألطفال اجلزائريني أثناء فرتة 

 االقتصادي الوضعكان يشنها اجليش الفرنسي يف محالته العسكرية ضد السكان وعانوا من 
بفقدان أولياءهم للمصادر العيش وتعرضهم للتشتت واجلهل  االحتاللاملرتدي عقب 

واحلرمان وهذا بشهادة الفرنسيني حبد ذا�م من قادة عسكريني وكتاب كما يوررده "بيليسيي 
شردت بسياسا�ا األطفال أو ما ينقله  االستعماردي رينو" يف حولياته إذ يؤكد أن سلطات 

الفرنسي من قتل لألمهات  االستعمارجرائم  املاريشال "بوسكي" يف مذكراته حول بشاعة
وتشريد لألطفال وأخذهم رهائن، ومن خالل هذا العرض ترتكز إشكاليتنا حول تأثر  وتأزم 

 أوضاع األطفال مبناطق الصراع خاصة يف املناطق احملتلة أو املستعمرات.
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تاسع عشر وسنحاول معاجلة املوضوع بإسقاطات تارخيية حول تاريخ اجلزائر يف القرن ال
 باستخداموتقدمي طرح يساعد على حتليل ودراسة وضع هذه الفئة  يف البلدان املستعمرة 

 جمموعة من املصادر التارخيية.
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 الصراع المسلح وأثره االجتماعي على األطفال

 د. عبد الحق طرابلسي         د. منير بن دريدي

 -الجزائر -الشريف مساعدية، سوق اهراس جامعة

Armed conflict and its social impact on children 

PhD/ Mounir Bendridi              PhD/ abdelhak Taraboulssi 

Mohamed El-Sherif msaadia University –Souk Ahras –Algeria- 

 الصراع المسلح وأثره االجتماعي على األطفال

             

إن األحداث اليت يشهدها العامل عامة والعامل العريب خاصة من صراعات               
مسلحة يف عديد الدول مثل سوريا واليمن وليبيا...، واليت مل تتبني بعد أثارها االجتماعية 
الكاملة، قد أدت إىل نتائج كارثية وخطرية على األطفال مل ميكن بأي حال من األحوال 

حرماkم ها عليهم خاصة ما يتعلق بقتلهم، �جريهم وتشريدهم، جتنبها أو التقليل من أثار 
طبع وجتنيدهم ضمن ا°موعات املسلحة مما أدى إىل  من التعليم والرعاية الصحية الكافية

، فاملتتبع جلل سلوك عدواين لديهم وميلهم إىل ممارسة العنف كوسيلة للدفاع عن ذا�م
بشكل دوري يالحظ جليا اإلحصائيات واألرقام  التقارير اليت تصدر عن املؤسسات الدولية

املهولة اليت تتحدث عن احلالة االجتماعية الصعبة اليت يعيشها األطفال وأثارها املدمرة على 
 حيا�م وغموض مستقبلهم.
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هذا املنطلق سوف حناول يف ورقتنا هذه كشف النقاب عن اآلثار االجتماعية للصراع  من  
 املسلح على األطفال من خالل اإلجابة على بعض األسئلة اجلوهرية التالية:

 من هو الطفل؟ -

 ما هو الصراع املسلح؟ -

 ما هي اآلثار االجتماعية للصراع املسلح على األطفال؟ -

  جيب إتباعها من أجل محاية الطفل أثناء الصراعات املسلحة؟ما هي التدابري اليت -

 الصراع املسلح، اآلثار االجتماعية، الطف الكلمات المفتاحية: 
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 اطفالنا ما بين الصراع والسالم

 زاهية علي /د

 جامعة ليبيا

our children's participation is between conflict and peace 

Labor Ministry of Social Affairs 

PhD/Zahia Ali 

University of Libya 
 

أن حقوق الطفل جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان وهي من أهم الوسائل اليت               
تسعى إليها دول العامل باعتبارها مسالة مشرتكة بني مجيع الدول ،إذ تعمل على احرتام حريته 

العدل و املساواة يف زمن السلم إضافة إىل محايته يف زن وكرامته و العيش يف رفاهية ،وإقامة 
 النزاعات املسلحة.

وقد سعت الدول إىل محاية األطفال أثناء فرتة النزاعات املسلحة و البحث عن السبل 
الناجعة حلماية األطفال من حيث حظر جتنيدهم  يف اخلدمة العسكرية ألطراف النزاع 

ات الدولية خاصة االتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف ،إضافة إىل إسهامات ودور االتفاقي
 توفري محاية شاملة وكاملة لألطفال أثناء فرتة النزاعات املسلحة.
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 واقع تعليم األطفال في مناطق الصراع، رهانات سوسيولوجية

 غنية ضيف د/

 -الجزائر– 2الجزائر  جامعة

The reality of the education of children in conflict zones ,sociological 
stackes 

PhD/Ghania Dif Khelassi 

Algiers Unversity2- Algeria- 

 

يعترب التعليم يف حاالت الصراع أو  "الطوارئ" أو "األزمات" أو "ما بعد األزمات"        
ل أداة حلماية األطفال  ووسيلة لالستجابة الحتياجا�م النفسية واالجتماعية ونقل الرسائ

اعرتفت األمم املتحدة Vذا التعليم كجزء من املساعدات  2007االجيابية هلم . يف عام 
اإلنسانية اليت تقدمها املنظمات الدولية إىل جانب الغذاء والسكن والصحة باعتباره وسيلة 

 حيوية إلنقاذ األرواح.
كد على إنسانية حيمل هذا  التعليم  تصورات مثالية   يف املخيال  االجتماعي العاملي  تؤ 

املساعي واجلهود اليت تبذل من أجل التنفيس على هؤالء األطفال وتعليمهم ما جيب أن 
املدارس أو الفضاءات الرتبوية حتاول أن يتعلموه حلماية أنفسهم وتثقيف عقوهلم ، ذلك أن  

توفر هلؤالء األطفال بيئة بديلة  تضمن هلم االستقرار  وتساعدهم على التكيف مع 
مات اليت تعرضوا هلا وحتميهم من األخطار اجلسدية والسيكولوجية اليت تشمل اإلساءة الصد

 .واالستغالل والتجنيد يف اجلماعات املسلحة
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غري أن هذا التعليم وبتنوع ممارساته و فضاءاته  اجلغرافية وبكل تدخالته االجيابية، حيمل 
هلؤالء األطفال يف ظل البيئة الرتبوية  حتوالت يف مسارات  التكوين التعليمية و اهلوياتية

 اجلديدة اليت هي يف كل األحوال بيئة مؤقتة حتاول ترميم ما هدم ماديا ورمزيا . 
وعليه حتاول هذه الورقة عرض واقع تعليم األطفال من قبل املنظمات العاملية يف بعض  

ضمنية  هلذا التعليم  مناطق الصراع بالوطن العريب مث  كشف بعض األبعاد السوسيولوجية  ال
 ورهانا�ا واإلشكاالت املرتبطة Vا. 
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 ضغوط ما بعد الصدمة واعادة االدماج االجتماعي ألطفال المقاتلين اإلرهابيين

 مراد عبيد /أ.د

 -الجزائر– عنابة باجي مختار،  جامعة

Post Traumatic Stress and social reintegration of  children from the 
terrorist  maquis  in Algéria 

PhD/ Mourrad ABID 

Badji Mokhtar University, Annaba- Algeria- 

األطفال الذين عاشوا يف بيئة عنيفة مثل يف الغابات اإلرهابية  يعانون من اضطراب           
واملتمثل يف  قلق يؤدي  الفرد إىل  Post traumatic desorderما بعد الصدم  

استعادة جتربته الصادمة بشكل دائم (اهللوسة والكوابيس ...) وجتنب كل املنبهات اليت تذكر 
هذه التجربة. األطفال هم األكثر هشاشة واألكثر قدرة على الشفاء (املرونة). سوف ندرس 

الغابات اإلرهابية وأشكاهلا  مظاهر اضطراب ما بعد الصدمة  عند األطفال الذين  ولدوا  يف
متعددة  : ضعف النوم ، اضطرابات األكل ، اضطرابات اجلهاز اهلضمي ، ضعف اللغة ، 
اضطرابات النمو ، التغريات واالضطرابات. نوع عاطفي. وسندرس أيضا برامج إعادة 

األنشطة  اإلدماج االجتماعي (التعليم والتدريب املهين واألنشطة الثقافية والرياضية ، ورمبا
املدرة للدخل مثل التجارة واحلرف اليدوية) وسوف خنتتم باإلشارة إىل   صعوبة قياس مدى 

 .هذه األنشطة. الربامج وأثرها على الصحة العقلية وإعادة إدماج هؤالء األطفال
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فترات ما بعد الحروب األهلية في  معضالت إعادة إدماج األطفال المجندين خالل
 إفريقيا

 زيانيأ.د/ صالح 

 -الجزائر– 1جامعة باتنة 

The dilemmas of child soldiers reintegration during periods after the 
civil wars in Africa 

Professor Salah Ziani 

University of Batna  01 -Algeria  -  

رغم اجلهود الدولية سواء يف سياق املؤسسات الرمسية كالدول واملنظمات              
احلكومية أو يف سياق املؤسسات غري الرمسية وعلى رأسها املنظمات غري احلكومية وا°تمع 
املدين العاملي بشكل عام ،وهي اجلهود اليت تصب يف اجتاه وقف  جتنيد واستخدام األطفال 

عات مسلحة، وكذلك رغم إحراز بعض التقدم ضمن هذا السياق يف املناطق اليت تشهد نزا
لكن ال تزال ظاهرة جتنيد األطفال مستمرة يف العديد من بلدان العامل وال أدل على ذلك 

تقديرهم خالل السنوات األخرية وحبسب العديد من املصادر وعلى رأسها تقارير املنظمات  
طفال يف بلدان حول العامل مبا يف ذلك جمند من األ 300000واهليئات الدولية حبويل 

إفريقيا، مما حيرمهم من طفولة وتعليم عاديني. فعادة ما يتم استخدام واستغالل هؤالء الفتيان 
والفتيات، وبعضهم ال يتجاوز السبع سنوات،  يف القوات احلكومية ومجاعات املعارضة 

كمقاتلني يف اخلطوط األمامية،   املسلحة على حد السواء. إذ يتم تكليفهم مبهام متنوعة سواء
 أو املشاركة يف مهام انتحارية أو العمل كجواسيس أو مراسلني أو مراقبني. 
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إن قضية جتنيد األطفال وعلى أمهيتها ال حتجب قضية أكثر أمهية واقصد Vا تصميم      
سياسات وبرامج ناجعة يف مناطق ما بعد الصراع  كنزع األسلحة من هؤالء األطفال و 
ختفيف ضغط التعبئة اليت مت إخضاعهم هلا  وذلك Vدف إعادة تأهيلهم وإدماجهم لالخنراط 
يف حيا�م الطبيعية. فالبحوث األكادميية اليت مت ختصيصها إلعادة تأهيل األطفال يف مناطق 
النزاع واإلشكاليات اليت ترتتب عنها سيما تلك املتعلقة باملضامني االجتماعية واالقتصادية 

الثقافية الزالت حبوثا متواضعة. إذ لقد ثبت إمربيقيا أن  العديد من الربامج اليت مت  وكذا
وضعها لنزع السالح من األطفال وإعادة تأهيلهم كانت غري فعالة بسبب املضامني 
والسياقات اليت مت ذكرها آنفا. وتعد القارة اإلفريقية منوذجا حيا يستحق االستشهاد حباالت 

يف عدة بلدان  من إفريقيا جنوب الصحراء. وهو ما سأسعى لفحصه  متنوعة منه خاصة
 ضمن مداخليت للمؤمتر.

من خالل الورقة اليت اقرتحها للمؤمتر العلمي سأحول ان أعاجل اإلشكالية التالية وهي:ما      
هي فرص إعادة تأهيل وإدماج األطفال ا°ندين يف احلياة الطبيعية خالل فرتات ما بعد 

ألهلية وما هي الدروس اليت ميكن أن نستقيها يف هذا الصدد من البلدان اإلفريقية احلروب ا
 املتضررة؟
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 الطفولة الجزائرية خالل الثورة، عمر الصغير انموذجا

 فلة موساوي القشاعيأ.د/ 
 -الجزائر– 2جامعة الجزائر

Algerian childhood during the revolution, Omar al-Saghir model 

Prof Fella  Moussaoui 

Algiers 2 University f - Algeria -   
 

نطرح من خالل هذه املداخلة اشكالية الطفولة الفقرية واملتواضعة اليت كانت                 
تنتمي اىل اوساط شعبية  حمرومة عانت من االضطهاد االستعماري الفرنسي ولعبت دور 

 فعال يف املسامهة يف حترير اجلزائر املستعمرة. واإلشكال املطروح يف هذه الورقة هو:

يف مساعدة  –أال وهي الطفولة –الجتماعية الصغرية السنإىل أي مدى سامهت هذه الفئة ا
 الكبار من الثوار والفدائيني واملّسبلني يف حتقيق االستقالل؟ 

منوذجا ناجحا لتلك الطفولة الواعية   Le Petit Omarلقد شّكل الطفل "عمر الصغري"
دة للذين  للبطش االستعمار،ي حيث حتملت املسؤوليات والتضحيات اجلسام لتقدمي املساع

كانوا قدوة هلم  وهم ا°اهدون . فكان "عمر الصغري" رمزا مثاليا لطفولة قدّمت الكثري 
 لثورتنا ا°يدة.
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المعاش النفسي االجتماعي ألطفال مناطق الصراع: دراسة حول اضطراب ما بعد 
 الصدمة عند األطفال السوريين في الجزائر

 د/ مهاء عقاقنية 

 سوق اهراس، الجزائرالشريف مساعدية، جامعة

The psychological and social situation of children in conflict zones  : A 
study on post-traumatic stress disorder among Syrian children in 

Algeria 

PhD/Maha Agaguenia 

Mohamed El-Sherif msaadia University –Souk Ahras –Algeria- 

  

وقد جاءت هذه الدراسة Vدف تشخيص املعاش النفسي االجتماعي لفئة           
األطفال السوريني املقيمني يف اجلزائر و الذين عايشوا يف مرحلة ما ظروف صعبة ال تسمح 
بنيتهم و خصوصية مرحلتهم العمرية بتحملها، مما خلف أثار عميقة و خطرية على تكوينهم 

 املواجهة تلك يتلقاها هي أن ميكن للمفرد صدمة أكرب إن النفسي، العقلي و حىت املعريف. 
 التفكري تدفعه إىل املفاجئة فهذه ، مواجه املوت أو املصاحبة لتهديد متوقعة والغري املفاجئة

 بالتعرض يرتبط اضطراب املواجهة تلك عن وقد ينشأ ، حلظة أي يف حياته kاية باحتمال
 أشكال العنف.  و كل احلروب صدمة وخاصة الصدمات إىل

حيث اعتمدنا على مقابالت نصف موجهة مجعتنا بأطفال عايشوا ظروف جد قاسية سواء  
من حرب أو حىت يف رحلة التنقل و البحث عن مكان أمن. كما مسحت لنا تقنيات 
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تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة مثل مقياس دافيدسون من التعرف على مستوى هذا 
 املختارة. التناذر و خصوصية هذه الفئة 

و قد بينت النتائج املعاش النفسي الصعب لألطفال السوريني املقيمني يف اجلزائر و الضرورة 
معاجلة هذه األزمة بتوفري التكفل النفسي و االجتماعي اجليد و الذي سنوضحه يف توصيات 

 و مقرتحات يف أخر هذه الدراسة.  

 ماعي، اضطراب ما بعد الصدمة. األطفال، املعاش النفسي االجت الكلمات المفتاحية:
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الصحة النفسية للطفل السوري في االعالم العربي " ـ برنامج الملكة : بيت الفرح 
 ألطفال سوريا ( أطفال من الشقاء الى السعادة )

 د/ نادية منماني

 الشريف مساعدية، سوق اهراس، الجزائرجامعة

The mental health of the Syrian child in the Arab Media –The  queen’s 
program the house of joy for the chhildren of Syria (children from  

misery to happiness 

D/Nadia Manamani 

Mohamed El-Sherif msaadia University –Souk Ahras –Algeria- 

 

ت صحيـــــة نفسية مــــن تداعيــــات مالييـــــن االطفــال يف سوريــا يواجهــــون ازمـــا          
احلــرب و قـد تناولت معظم الفضائيات االعالمية العربية هذه القضية موضحة بان اطفال 
سوريا يعانون من الضغط النفســي و اkم يكربون ليصبحوا جيال يعاين من الصدمات 

 العصبية و النفسية . 

حيث ان احلرب يف سوريا ادت اىل تشريد مئات االالف من االطفال و حرماkم          
من اسرهم و دراستهم و تعرضت منازهلم و مدارسهم للقصف و قد ادى ذلك اىل 

بان سوريا من اخطر االماكن اجهادهم نفسيا و عصبيا ، وقد صرحت منظمة اليونيسيف " 
يوجد ازيد من مليون طفل سوري حيتاج للدعم و "، حيث  على االرض بالنسبة لألطفال

االعالمية العربية بقضية الصحة  العالج النفسي ، ضمن هذا السياق العام اهتمت الوسائل
" النفسية للطفل السوري ، و جتلى ذلك يف العديد من العناوين االعالمية و اليت نذكر منها:
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سوريا محاربون مقاتلون  من المهد الى الحرب اطفال سوريا كبروا " ، " اطفال
محرومون جائعون ...... "  ، " اطفال مقاتلون في سوريا ، جميع االطراف تنتهك 

 القانون" .

كلها مواضيع مت معاجلتها يف االعالم العريب وهذا ما جيعلنا نقوم بطرح السؤال التايل             
 "  طفل السوري ؟ ماهو دور االعالم العربي في معالجة قضية الصحة النفسية لل" 

"   الملكـــةو لإلجابة على هذا السؤال قمنا باختيار الربنامج االعالمي العريب "          
من اجل حتليله و استنباط الدور االصيل لإلعالم الطفويل يف التوعية املستمرة لرعاية الطفل 

لذي تقدمه القناة السوري و محايته من مجيع الضغوطات النفسية .  ويعترب برنامج امللكة ا
قناة عربية يسلم فيه و سام ملكة املسؤولية  50الفضائية القطرية عمل مشرتك ألكثر من 

" مببادرة بيت الفرح ألطفال ريما خربيط االجتماعية ، و قد تقدمت االعالمية السورية " 
 "  . اطفال سوريا من الشقاء الى السعادةسوريا حتت شعار " 
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 1307-م1298الطفل والحروب في العهد الزياني. حصار 

 د/ قدور وهراني

 -الجزائر-تلمسان ،أبي بكر بلقايد  جامعة

Child and wars in the Zayani era. The siege of 1298-1307 

PhD/ Kadour Ouahrani 

Tlemcen University-Algeria- 

استعملت احلصارات يف احلروب  كسياسة هدفها اصابة الناس باجلوع اذ تنقطع             
عليهم كل االمدادات، ومثل ذلك ما فعله يوسف بن يعقوب املريين عندما حاصر مدينة 

سنوات   8حيث استغرق  1307- 1298تلمسان حصارا طويال  يف العهد الزياين  
ن  ونال  ساكنة تلمسان وخاصة وكانت نتيجة احلصار حدوث جماعة عظيمة بتلمسا

األطفال  اجلوع و على حد تعبري ابن خلدون اضطر السكان اىل أكل " اجليف والقطط 
والفئران"  وهذا يدل على قسواة هذا احلصار احلريب حيث ارتفعت االسعار وجتاوز الغالء 

اكثر من  احلد املعقول ، واستهلك الناس مدخرا�م، وضاقت احواهلم فكان اهلالك  باجلوع
اهلالك بالقتل، فتضرر السكان وخاصة االطفال الذين ماتوا جوعا بسبب اجسادهم اهلزيلة 
اليت مل حتتمل تبعات احلصار  . وهكذا اصبحت مدينة تلمسان خالية من سكاkا  الذين  
كان عددهم يفوق مائة ومخسة وعشرون الف نسمة ، ومل يبق منها اال بضعة آالف من 

 الناس. 
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 واقع الهجرة السرية لألطفال األفارقة  نحو أوربا: األسباب، الواقع والحلول

 د/عبد اللطيف الفرحي

 -المغرب -جامعة عبد المالك السعدي تطوان

The reality of the secret migration of African children to Europe: Reasons, 
reality and solutions 

PhD/ABDELLATIF ELFARAHI 

Abdelmalk Saadi University, Tetouan-  Morocco- 
 

أضحت اهلجرة السرية لألطفال األفارقة حنو أوربا عموما ظاهرة متفشية ومتنامية على             
وبدل أن تعاجل بشكل مشويل وعميق، إال  األقل منذ تسعينيات القرن املاضي، إال أن هذه الظاهرة،

وكيفا، حيث تغذت من األوضاع االقتصادية والسياسية غري املستقرة أkا تنامت بشكل مهول كما 
اليت تعصف ببعض البلدان اإلفريقية، األمر الذي يزيد من عدد امللتحقني بأمواج املهجرين أو 
املهاجرين أو الالجئني من األطفال. إن التحوالت العميقة اليت شهدها الوعي احلقوقي العاملي، 

كل املناسبات وعلى كل املستويات، للتنبيه خبطورة الوضع اإلنساين واألمين والذي أضحى يرتافع يف  
لفئة األطفال عموما هو الذي سيؤدي إىل إقرار حزمة من االتفاقيات والقوانني الوطنية و الدولية 

 اليت تستهدف محاية هؤالء األطفال إال أن واقع الظاهرة، لألسف، مازال مستفحال للغاية.

اهلجرة السرية لألطفال األفارقة، واملشاهد املؤملة اليت نعاينها يوميا على أعتاب إن تفشي ظاهرة 
القارة األوربية برا وحبرا، تدفعنا إىل التوقف عند الظاهرة، مستعينني بتشخيص الوضعية من حيث 
الكشف عن أسباVا وواقعها مستحضرين خصوصيا�ا اإلفريقية، من أجل اقرتاح املدخالت احلقيقية 

 حلول املمكنة، حيث سنعاجل املوضوع انطالقا من اإلشكالية التالية:لل
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ما أسباب اهلجرة السرية لألطفال األفارقة حنو أوربا؟ ما واقع الظاهرة يف بلدان العبور  -
 واالستقبال؟ ما احللول املقرتحة لعالجها؟.

 إkا أهم األسئلة اليت سنعاجلها يف مداخلتنا. 
 السرية، األطفال األفارقة القاصرين، اللجوء الكلمات املفاتيح: اهلجرة
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 أطفال مناطق الصراع بين الحقيقة المعاشة وحقوقهم الغائبة

 سماء يحياويأ

 -الجزائر-  ناشطة مدنية

Children of conflict zones, between living reality and their missing 
rights 

Asma YAHIAOUI 

Civil activist - Algeria - 

         

ما من أمانة يف عنق العامل تفوق يف قدسيتها األطفال، وما من واجب يعلو يف أمهيته فوق             
إحرتام اجلميع حلقوق األطفال مهما كان العرق والدين واجلنس واللغة، ألن محايتهم وإحرتام حقوقهم محايًة 

لذلك، فإkم جديرون باحلصول على أفضل محاية وفرص  ملستقبل البشرية بأسرها وضمانا ملستقبل واعد.
ميكن إتاحتها هلم حىت يستطيعوا النمو يف جو من األمن واألمان والسعادة، يسوده السالم الذي أصبح أمراً 

وعلى الرغم من أن ا°تمع الدويل مل يغفل اإلهتمام باألطفال . ضروريًا للكبار والصغار على حد سواء
والرعاية، إال أن ما نشاهده يف أحناء عديدة من العامل من إنتهاكات خاصة تلك اليت وحباجتهم للحماية 

حتدث بالشرق األوسط يوصف باجلهد الغري كاٍف مقارنة باحلقائق البشعة حول اجلرائم واإلنتهاكات اليت 
اءة من جرّاء بيد أن أكثر هذه اإلنتهاكات وأشدها خطراً على اإلطالق هي اليت حتدث للرب   يتعرضون هلا .

ها ومع األسف من مإندالع احلروب والنزاعات، واليت ختّلف وراءها أعدادًا كبرية من الضحايا يكون معظ
البد أن نعي جيدا أن  هذه الفئة الربيئة اليت ليس هلا عالقة ال من قريب وال من بعيد يف هذه الصراعات.

V ذه املناطق اخلطرة فاآلالف منهم يقتلون وآخرون هذه الفئة اهلشة تدفع ويف كل يوم مثنا باهظا لوجودها
يتم جتنيدهم أو استغالهلم جنسيا ويظل عدد بالغ مشرد بال أي مأوى، هذا عدا الضغوطات النفسية املرعبة 
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ومع األسف مناطق الصراع أصبحت ختلف جيال ضائعا حمروما من ابسط حقوقه  اليت يعيشوkا كل حلظة.
هؤالء األطفال جيدون أنفسهم، وهم مل يرتكبوا أي خطأ، ليس  .ات الدوليةاملنصوص عليها يف اإلتفاقي

فقط نازحني، إمنا أيضا حمرومني من فرصة احلصول على تعليم مناسب. وبالتايل مل تتسىن هلم الفرصة لتعلم 
ة املهارات الالزمة وتطويرها من أجل أن يصبحوا أعضاء فاعلني يف ا°تمع. هذا اجليل الضائع هو فاجع

فال يشكل األطفال غري املتعلمني حتديا أخالقيا فحسب، ولكن أيضا حتديا لعدة عواقب  عصرنا هذا.
سلبية على املدى القصري والطويل على الالجئني وجمتمعا�م على حد سواء. وما التعليم سوى نقطة من 

و نظرًا ملا تسببه احلروب من مآس ودمار  حبر احلقوق اليت وجب توفريها للطفل مهما كانت الظروف.
بشري يتمثل يف تزايد أعداد مشوهي احلرب واملعوقني ، فإن األمر يستدعي إثارة ضمري العامل ودعوته إىل 
إتباع مباديء التعايش السلمي واحرتام حقوق اإلنسان عامة والطفل خاصة، وتقدمي املساعدة للتخلص من 

املرتتبة عليها بوصفها أحد األسباب الرئيسية للتعويق. كما جيب على خملفات احلروب، وختفيف اآلثار 
البشرية إعطاء األطفال أفضل ما ميكن، مع األخذ بعني اإلعتبار أن احلياة الكرمية لألطفال ال ميكن أن 

 األحوال عن احلياة الكرمية للكبار، وكل هذا ال يتحقق إال عندما يسود األمن واألمان تنفصل بأي حال من
 والسالم العامل.

السؤال الذي يبقى مطروحا دائما أين أطفال احلروب مبناطق الصراع من تطبيق وإنفاذ إتفاقيات محاية 
 الطفل يف النزاعات من خالل اإلتفاقيات الدولية املتعارف عليها؟
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 ما ذنبنا يا عالم فنحن صغار...حقيقة ما ذنب اطفالنا في حروبنا

 وايياسين ز 

 -الجزائر - ناشط مدني

What is our fault, O world, we are young ... What is the guilt of our 
children in our wars 

Yassdine Zouai 

Civil activist - Algeria - 
إن تأثري احلرب على األطفال قد يكون مباشرًا عند اندالع القتال، ومن مث جيب        

خطر العمليات احلربية، وقد يكون للحرب آثار حمتملة،   إعمال كافة القواعد اليت حتميهم من
كما يف بقاء أسلحة من خملفات احلرب كاأللغام األرضية اليت تتصيد ضحاياها لسنوات 

وللحرب تأثري غري مباشر على األطفال، فاحلرب تقلل إىل حد كبري من النمو  .طويلة
إتالف احملاصيل وتدمري الطرق الطبيعي لألطفال، نتيجًة إلغالق املدارس واملستشفيات و 

وضياع املوارد وحتطيم القدرات االقتصادية لألطراف املتحاربة، وفقدان األمان واالطمئنان 
 والثقة بالنفس، نتيجة للخوف والرعب الذي يتعرضون له يف زمن احلرب.

 إن مشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة هي أشد ظواهرها، واليت تثري القلق يف الوقت 
احلايل، فهي تلك الظاهرة اليت انتشرت يف كثري من النزاعات حول العامل، وذلك يف خمالفة 

 .واضحة وصرحية لقواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين
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 أبعاد التوظيف االعالمي لصور األطفال في مناطق الصراع

 عبد القادر بوطالب د/

 -المغرب – جامعة عبد الملك السعدي تطوان

Dimensions of media usage of children's photos in conflict zones 
PhD/ Abdelkader Boutaleb 

Abdelmalek  Essaàdi University – Morocco- 

 

شكل توظيف صورة األطفال يف وسائل االعالم املرئية أسلوبا فريدا من نوعه يف         
تشكيل الرأي العام، الذي يصاحب الصراعات  املسلحة،  وذلك ملا ختلقه من تأثريات 

وانفعاالت مجاعية واليت متيل إىل توظيف املعاناة واملأساة بشكل مبالغ فيه، وأحيانا بشكل  
ية وسينمائية، بل ميكن احلديث عن نوع من الدمياغوجية،  واليت مبفرك، وبطريقة احرتاف

تتوخي كسب الدعم الشعيب الفوري واملنفعل،  مثل صور األطفال اليت غزت وسائل االعالم 
الدولية، واليت كشفت جبالء عن مآسي احلروب والنزاعات،  سواء يف سوريا أو اليمن أو 

عمران  حممد الذرة والطفل السوري ايالن الذي  فلسطني وغريها، ولنتذكر الطفل الفلسطيين
لفظه البحر و الطفل عمران.....،  واليت أثارت جدال اخالقيا وسياسيا وقانونيا حول  

 التوظيف ا°اين ملعاناة األطفال  بشكل  قد يشري إىل الشيء ونيقضه.

، أن تقدمي صور هؤالء األطفال يف األخبار هو يف العمق يستهدف استفزاز و الواقع      
البالغني، وميكن اعتبارها أيًضا انتهاًكا لكرامتهم كأفراد، وبالتايل إدانة ليست لألطراف اليت 

 سببت يف هذه املعاناة، وإمنا أيضا للمتلقي باعتباره متواطئا بالصمت والالمباالة.  
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ارات السابقة، حتاول هذه الدراسة  اإلجابة عن اإلشكاليات التالية:  انطالقا من االعتب  
كيف تستخدم  وسائل االعالم صورة الطفل يف مناطق الصراع ؟  وماهي خلفيات ذلك؟ 
وبأية أهداف ؟ وهل ميكن اعتبار الطفل العبا أساسيا يؤدي وظائف معينة يف هذه 

خدام صور األطفال يف  صناعة الرأي الصراعات؟ وبأي شكل يكون ذلك؟ وما هو تأثري است
 العام واختاد القرارات السياسية؟
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 الطفولة والتسرب المدرسي في مناطق الصراع

 رضوان مجاديالباحث 

 -الجزائر– سعيدة ،جامعة موالي الطاهر
Childhood and school- dropout in conflict zones Researcher Redouane 

Medjadi 

University Of Doctor Moulay Taher Saida-Algeria-  

تشري األطروحات السياسية واالجتماعية يف ا°تمع الدويل إىل وجود حالة من 
التحوالت واحلراك اإلقليمي والوطين؛ تتحكم فيها عوامل عديدة، جند أبرزها حيوم حول 
إشكالية حقوق اإلنسان بني التصور واحلماية الفعلية. مسارعة الفواعل الدولية إىل إجياد صيغ 

نونية وأخرى سياسية كان نتيجتها حتمية، مآهلا املساس حبقوق محائية وفرض قيود قا
اإلنسانية واحلريات العامة، بل تعكس الثورات والصراعات اإلقليمية يف كثري من دول العامل 
حالة تشهد غياب األمن بأبعاده املختلفة؛ سيما الدول العربية أكثر عرضة وخطر، فإنه ما 

ة اهلشة والضعيفة، لنستشف إقصاء لدور املرأة، و�ديد فتئ خيل باستقرار الفئات ا°تمعي
ألمن واستقرار األطفال لسببني يعودان إىل اجتياح الصراع، والالعقالنية يف إدارة ا°تمع 

 الدويل وتسيري مناطق االحتدام والصراع.

دينامية الصراع يف املناطق اإلقليمية أدى إىل املساس حبق فئة أساسية يف الرتكيبة 
تماعية، وإن تشرد األطفال وتسوهلم، فقداkم األمن واالستقرار واإلخالل حبقهم يف االج

التعليم هو نتيجة حتمية، بل تصاعدت مؤشرات الصراع وزادت حدة التوتر مبا ولد ظاهرة 
التسرب املدرسي، أطفال بال مأوى ومصري جمهول، فئات هشة تفتقد احلماية ومتكينهم من 
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ذبذب احلاصل يف السياسات التعليمية، كل ذلك سيؤول إىل البحث حقهم الرتبوي إزاء الت
يف هذه الورقة البحثية عن انعكاسات أوضاع الصراع يف مناطق يغيب عنها الثبات 

 االجتماعي واالستقرار السياسي على حقوق الطفولة واملساس حبقها يف التعليم.

 اع؛ التسرب املدرسي.    : الطفولة؛ الطفل؛ الصراع؛ مناطق الصر الكلمات المفتاحية
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 الطفولة و النزاعات المسّلحة...نظرية الحقوق وواقع االنتهاكات

 د/ بختة لعطب

 -الجزائر-  تيسمسيلت المركز الجامعي احمد بين يحي الونشريسي

Childhood and Armed conflict….The theory of rights and the reality of 
violations 

PhD/ Bakhta Lattab 

University center Ahmed Ben Yahia Wancharissi/Tissemsilt –Algeria- 

 

أقرت املواثيق و االتفاقيات الدولية الناظمة حلقوق الطفل وللقانون الدويل            
اإلنساين محاية خاصة لألطفال زمن النزاعات املسلحة كوkم ميثلون الفئة األكثر هشاشة 
وضعف والتأثر مبخلفات هذه النزاعات، وقد تنعكس اآلثار اخلطرية لالنتهاكات الواقعة 

والنفسي والعقلي. األمر الذي دفع با°تمع الدويل وبتضافر عليهم على منوهم اجلسدي 
العديد من املنضمات واهليئات احلقوقية ألجل عقد املؤمترات وفتح النقاشات واالهتمام 
مبوضوع حقوق الطفل زمن احلرب وزمن السلم على حد السواء..و خلصت اإلرادة الدولية 

نظمة حلقوق الطفل ودعت كل الدول ألجل مبيالد العديد من الصكوك والعهود الدولية امل
االنضمام والتصديق عليها وااللتزام باحرتامها وضمان محايتها.من بني هذه الوثائق الدولية: 

والربوتوكوالن  1949، اتفاقيات جنيف األربعة لعام1945ميثاق األمم املتحدة لعام
ساسي حملكمة روما ، النظام األ1989، اتفاقية حقوق الطفل لعام1977اإلضافيان لعام

 1989من اتفاقية 01وقد عرفت املادة ................اخل.1998اجلنائية الدولية لعام 
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سنة من عمره، ومادام األمر كذلك فإنه  18حلقوق الطفل، الطفل هو كل شخص مل يبلغ
يقع على كل الدول األطراف التزام قانوين وإنساين بضمان محايته من كل ما من شأنه أن 

ه للخطر يف جسده أو نفسيته، وجترمي كل األفعال غري املشروعة اليت قد تلحقه جراء يعرض
النزاعات املسلحة كالقتل، التعذيب، احلجز التعسفي، اإلغتصاب واجلرائم اجلنسية، اإلشراك 

ونظرا خلصوصية فرتة النزاعات املسلحة  والتجنيد يف العمليات العسكرية...........اخل.
املتحدة العديد من اآلليات القانونية  األمم طفال الضحايا، فقد وجدتوأثارها على األ

والقضائية الدولية للحد من اإلنتهاكات املاسة باألطفال منها: آلية الرصد واإلبالغ عن 
االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال يف حاالت النزاعات املسلحة، اليونيسيف، دائرة عمليات 

 ، األمني العام ومساعده، احملكمة اجلنائية الدولية لروما...حفظ السالم والشؤون السياسية

ما هي حقوق األطفال  وبناءا على ما تقدم سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية التالية:
 المكفولة زمن النزاع المسلح، و ما هي آليات وسبل حمايتها على الصعيد الدولي؟
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 المستوى المعرفي، الصراع والحروب على نمو الطفل على المستوى النفسي، تأثير
 والمستوى اللغوي

 د/ قبايلي سعاد

 -الجزائر– عنابة باجي مختار،  جامعة

The impact of conflict and war on child development at the 
psychological level, cognitive level, and linguistic level 

PhD/ Souad Kbaila 

Badji Mokhtar University, Annaba- Algeria 

 

 تشهد عدة مناطق من العامل صراعات اقليمية وايديولوجية وسياسية مثل فلسطني،      
سوريا ،اليمن......، أدت اىل حدوث أزمات حرب ينتج عنها القتل التشرد 

وقد أ كدت اليونيسف عل واحلرمان...،واليت مست با°تمع وفئة األطفال بشكل حساس 
فالطفل الذي يكرب ليصبح عنصرا فعاال يف جمتمعه يتعرض لفرتات منو منذ امليالد اىل  هذا.

املستوى  الرشد ، وتعترب مرحلة الطفولة  أهم مراحل هذا النمو ومبستويات املستوى النفسي،
داخل البيئة األسرية  واليت تعتمد على االحتكاك املباشر  والتفاعل املستوى اللغوي، املعريف،

فالطفل حيتاج اىل توفر ظروف وشروط تتمثل يف األسرة،  واحمليط االجتماعي واملدرسة.
 ا°تمع واملدرسة لضمان منوه.

ويف ظروف هذه الصراعات هناك تصدع على هذه املستويات والشروط وبالتايل حدوث 
يف عمليات االكتساب وعرقلة  أزمات نفسية عند هذا الطفل بسبب الصدمات املتكررة،
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والتفاعل يف األسرة واحمليط االجتماعي واملدرسة الذي يؤثر سلبا على تطور الذكاء واللغة 
 عنده.

وحلماية هذه الفئة من الضروري توعية األولياء واملدرسني يف هذه املناطق بطبيعة  الطفل وما 
لق فضاءات بتنظيم من حيتاجه ،وهذا باجراء دورات تدريبية  والتنقل اليهم مبختصني  وخ

كذلك الضغط على عناصر الصراع بعدم املساس باألطفال ومراعاة  اهليئات املختصة،
 ظروفهم واحرتام فضاءا�م.
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 الفاقدين اسرهم في مناطق الصراع لألطفالاالضطرابات السلوكية 

 د/ خولة دبلة         د/ إبريعم  سامية          د/ امال بوعيشة

 جامعة بسكرة          ام البواقي جامعة            ورقلة جامعة

Behavioral disorders of children who have lost their families in conflict 
zones 

Phd/Bouaicha amel        Phd/ Ibriam samia        PhD/ Khaoula debla 

bah ouargula University      Oum El bouaghi University       Biskra University 

  

تعد األسرة البناء االجتماعي الذي يتكون من األب واألم واألطفال،كما أkا تعد         
من أهم العوامل املكونة لشخصية الطفل اليت هلا تأثري مباشر فيها،كوkا احمليط املباشر الذي 

اليت تربط بني أفراد األسرة،من أهم  يعيش فيه الطفل.لذا فإن املناخ العائلي،والعالقات
العوامل اليت تؤثر يف عمليات النمو النفسي واالجتماعي للطفل.حيث إن األسرة اليت تتوافر 
فيها عوامل احلب واملودة والعطاء واالستقرار النفسي تعد عوامل ضرورية لتوفري مشاعر األمن 

 املراحل أهم من الطفولةمرحلة  تعتربو  للطفل،ولتوفري عوامل النمو االنفعايل السوي له.
 كل فرد Vا يتصف اليت يتم فيها تأسيس اخلصائص اإلنسان،كوkا مرحلة Vا مير اليت النمائية

يكتسب  و به، احمليطة البيئية بالظروف والتأثري للتأثر القابلية يكون شديد فيها ومستقبال،
 القيم كما يكتسب وغريها، والوجدانية واملعرفية واألكادميية واالجتماعية احلياتية املهارات
 حتظى أن وجيب شخصية الفرد تشكيل يف األوىل املرحلة فهي وVذا واالجتاهات، والعادات
يف حني تلعب البيئة االجتماعية دورا هاما يف تزويد الطفل باخلربات اليت  واالهتمام. بالرعاية

 حيتاج إليها يف تطوير شخصيته، .....
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ه املشكالت تلك اليت تعرتض سلوك الطفل خاصة األطفال الذين نشأ ولعلى أهم هذ     
يف ظروف بيئية غري مالئمة مثل احلروب و الصراعات ، و يعيشون يف جمتمع عري جمتمعهم ، 
األطفال الذين يعيشون من غري والديهم بل ،  إذ تكمن اخلطورة فيما قد تتعرض إليها هذه 

ء هذه الظروف يعجز الطفل الفاقد لوالديه يف التوافق الفئة من آثار سلبية إذ أنه حتت عب
مع بيئته احلالية ،مما يؤدي إىل ظهور بعض السلوكات  الذي خيل باستقرار ا°تمع وسعادة 

 أفراده.
وتشري بعض الدراسات إىل أن الطفل الذي ينشأ بعيدا عن أسرته عادة ما يتأخر يف منوه 

 وسع أي مؤسسة إيوائية مهما كان مستوى الرعاية اجلسمي والعقلي واالنفعايل ألنه ليس يف
فيها أن تعوض الطفل عما تقدمه األسرة كما أن الطفل الذي ينشأ يف أسرة مفككة غالبا ما 

وعلى ذلك فإن أي اضطراب يف التكوين العام  ينحرف عن قواعد السلوك السوي.
الطفل يستمد اجتاهاته حنو لشخصيته قد يؤذي إىل معاملته على أنه أقل من زمالئه وملا كان 

فمن هذا املنطلق ذاته من اآلخرين مما قد يؤثر على توافقه النفسي واالجتماعي بصفة عامة. 
جاءت هذه الدراسة إىل معرفة االضطرابات السلوكية لدى االطفال الفاقدين  ألسرهم يف 

 مناطق الصراع .
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 األطفال الالجئين: دراسة تحليلية للنتائج السلبية للنزاع في منطقة الساحل واقع

 إسماعيل قاديرد/

 -الجزائر-3جامعة الجزائر
The reality of refugee children: An analytical study of the negative 

consequences of the conflict in the Sahel. 

PhD/ Ismail KADIR 

Algiers 2 University, Algeria 

 
يُويل القانون الدويل اإلنساين أمهية بالغة ملوضوع محاية األطفال، خصوصا يف         

احلاالت اإلستثنائية (الكوارث، النزاعات، احلروب...)، وذلك من خالل سن جمموعة من 
ل خصوصا املواثيق والعهود الدولية اليت تعمل على ضمان احلماية والرعاية الضرورية لألطفا

أولئك غري املصحوبني بذويهم منهم، وتعُد منطقة الساحل اإلفريقي ساحال أزماتيا بامتياز، 
وذلك بالنظر لعدد القضايا والصراعات املطروحة فيه (الصراع يف مايل، األزمة يف النيجر...)، 

ال وقد أشارت العديد من التقارير احلكومية وغري احلكومية اىل العدد اهلائل من األطف
 الالجئني من جراء هذه النزاعات واملتجهني حنو دول أكثر أمانا (اجلزائر، تونس، املغرب).

لذلك جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على املوضوع من خالل زاويتني      
أساسيتني، تتمثل األوىل يف رصد واقع األطفال الالجئني يف هذه املنطقة، والوقوف عند 

هاكات اليت يتعرضون هلا، أَما الزاوية الثانية للتحليل فتتمثل يف حتديد األطر خمتلف تلك االنت
القانونية الدولية حلماية األطفال الالجئني، والوقوف عند جهود خمتلف الفاعلني الرمسيني 

 وغري الرمسيني يف جمال احلماية والرعاية.
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يف منطقة الساحل اإلفريقي على وضع  كيف انعكس النشاط األزمايت إشكالية البحث:
 األطفال الالجئني؟ وكيف ينظر القانون الدويل هلذا الواقع؟.

 حقوق الطفل، النزاعات املسلحة، الساحل اإلفريقي.  الكلمات المفتاحية:
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هجرة األطفال األفارقة ضحايا الحروب والصراعات إلى الجزائر؛ مقاربة سوسيولوجسة 
 تامنعستلمدينة 

 د/ثياقة الصديق                    بووشمة الهادي/د

 كز الجامعي تامنعاستالمر              المركز الجامعي تامنعاست

Migration of African children victims of wars and conflicts to Algeria 
sociological approach in the city of Tamanghasset 

PhD/ Bououchma El Hadi              PhD/ Seddik Tiaga 

University Center of Tamanghasset- Algeria- 

تعرف اجلزائر ومن خالهلا مدينة تامنغست توافد سنوي آلالف األطفال القصر 
باخلصوص سواء منهم املصحوبني بعائال�م أو من هم بدون، حركة هذه اهلجرة من الساحل 

فريقية حنو الشمال اإلفريقي ممثال يف منوذج اجلزائر ومن خالهلا املدينة اإلفريقي وبقية الدول اإل
احلدودية اجلنوبية تامنعست كانت نتيجة لعدة عوامل يبقى أبرزها احلروب والصراعات اليت 
تعرفها القارة السمراء، إضافة إىل العوامل الطبيعية ممثلة يف اجلفاف خصوصا بدول الساحل 

كل هذه العوامل  لذي ميس مساحة مهمة من غرب ووسط أفريقيا.وكذا التغري املناخي ا
جمتمعة دفعت بآالف من األطفال وعوائلهم إىل هجرة أوطاkم باجلنوب حنو اجلزائر من 

الشمالية للمتوسط     خالل مدينة تامنعست، اليت تبقى أبرز حمطات العبور حنو الضفة
اآلن حمطة استقرار للعديد منهم باعتبار قرVا  ولبقية دول مشال القارة اإلفريقية أيضا، كما هي

من دول األصل للمهاجرين، وكذا توفر العمل يف عدد من ا°االت بالقطاع غري الرمسي، 
حيث تعرف املدينة الكثري من مظاهر عمالة األطفال القصر والتسول واجلرمية واالعتداءات 

وسيولوجي ميداين سنحاول أن عموما كل هذا سنناقشه من خالل طرح س اجلنسية وغريها.
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نقارب من خالله إشكالية هجرة الطفولة اإلفريقية خصوصا منها القاصرة إىل اجلزائر من 
خالل منوذج مدينة تامنغست، وسنركز يف حتليل ذلك على عدة عوامل وأسباب ولكن 

ة سنخصص االقطاع اهلام من البحث للصراعات واحلروب وعدم االستقرار اليت تعرفها القار 
خصوصا منها دول مثل مايل وسرياليون وأفريقيا الوسطى وليربيا وغريها، وكيف دفع ذلك 

إذا، كما يبدو ظاهرا سواء يف العنوان الفرعي أو من  Vؤالء إىل اهلجرة فرادى ومجاعات.
خالل منت هذا امللخص، فإن هجرة األطفال ضحايا احلروب والصراعات وعدم االسقرار 

سيكون موضوعا حبثيا وجمال للمقاربة من خالل منوذج مدينة تامنغست، بالقارة اإلفريقية 
اليت سنخص املهاجرين Vا للبحث، فهذه املدينة تعرف تواجد ألغلب اجلنسيات اإلفريقية، 

جنسية افريقية متواجدة Vذه املدينة،  48حيث تعدى ذلك حسب مصادر الدرك الوطين 
ذلك يندمج العديد منهم يف سوق الشغل غري أغلبهم يقيمون بطريقة غري شرعية، ورغم 

عموما هذا جزء من حبث سوسيولوجي كامل سنحاول من خالله مقاربة هجرة  الرمسي.
هؤالء األطفال وواقع حاهلم مبدينة تامنغست، حيث سنفكك خطاطة هذا البحث على 

سباب العديد من احملاور اليت ستمس خمتلف اجلوانب يف هجرة األطفال ويف العوامل واأل
الدافعة لذلك، مرورا إىل واقع هؤالء مبدينة تامنعست وأشكال إندماجهم أو استبعادهم سواء 

 منها االجتماعية أو القانونية وغريها.

يف األخري كل التقدير للمشرفني والقائمني على هذا املؤمتر املهم جدا لنا سواء كعرب 
أكثر  يف سبيل محاية هذه الفئة اهلشة أو أتراك أو كعامل الذي البد له أن يكون انساين 

 الناجتة وضعيا�ا عن احلروب والصراعات.
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 األطفال الجنود في مواجهة تحدي إعادة اإلدماج في فترة ما بعد النزاع المسلح

 د/ زهير بوعمامة

 -الجزائر – تيبازة ،المركز الجامعي مرسلي عبد اهللا

Child soldiers in the face of the challenge of reintegration in the post-
conflict period 

PhD/ Zoheir Bouamama 

University Center Marsley Abdellah, Tipaza - Algeria - 
 

معانا�م من جتارب مريرة مّروا Vا، يكافح اجلنود األطفال بعد تسرحيهم  بعد  
الفئة املنسية' بعد أن ‘الضحايا -ألجل العودة إىل احلياة الطبيعية. غالبا ما يكون هؤالء اجلنود

تضع النزاعات املسلحة أوزارها كما حدث يف حاالت عديدة يف أفريقيا وأماكن أخرى. إننا 
عنهم لوال جهود بعض املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية اليت تعمل ال نعرف الكثري 

يف -يف امليدان ومتدنا بالتقارير بشأkم. ومع ذلك ، فإن األطفال اجلنود ال يزالون جيّسدون 
 -البداية من القرن الواحد والعشرين ويف منطقة الشرق األوسط بفعل األزمات املمتدة فيها

هؤالء الذين تسلبهم احلروب طفولتهم  ي االهتمام به والعمل على معاجلته.واقعا مؤملا يستدع
وحترمهم من فرصهم يف الوصول إىل التعليم والصحة أثناء التجنيد اإلجباري، جيدون أنفسهم 
أمام حتديات ال تقل صعوبة وقسوة  إلعادة بناء أنفسهم بعيداً عن "ما حلق Vم يف جبهات 

 ضعهم لسياقات تكسر هويتهم أو على األقل تعيد تشكيلها بعمق. القتال" اليت غالبا ما خت
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هناك العديد من العقبات اليت حتول دون إعادة إدماج األطفال اجلنود ليعيشوا جمددا 
'حياة طبيعية'، فالنزاعات املسلحة ال تدمر قراهم ومدارسهم ومالعبهم فقط، بل تدمر ما 

دة يف القريبني منه. كما أنه من غري املألوف أن هو أهم؛ الثقة اليت يضعها الطفل يف العا
تكون عائلته وجمتمعه السابق مرتّددين يف إعادته إىل أحضاkم، ومن احملتمل جدا أن يواجه 

 مبشاعر ومعامالت من عدم الثقة أو سوء الفهم أو الرفض التام.

ويف أفضل لكي يتم تنفيذ عودة األطفال اجلنود إىل احلياة املدنية الطبيعية بنجاح 
الظروف املمكنة، جيب أن يؤخذ يف االعتبار أبعاد خمتلفة واحتياجات متعددة بطريقة متوازنة 
متكنهم من استعادة الثقة يف أنفسهم ويف حميطهم ومن اكتساب مهارات مفيدة حليا�م 
املستقبلية. إنه حتدي جوهري وليس باهلّني ويتطلب وقتا قد ميتد لسنوات، السيما وأن 

 ر اليت تنتظرهم عديدة مبا فيها االنزالق للتجنيد مرة أخرى يف حال عودة النزاع. األخطا

هذه الورقة حتاول أن تبحث يف عملية إعادة إدماج األطفال اجلنود يف فرتات ما بعد 
النزاعات املسلحة، والتحديات اليت تواجههم يف مسارهم هذا الذي يشبه بطريقة ما 'مسار 

 يف احلروب.  املقاتل' الذي اجتازوه
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 األطفال األفارقة المهاجرين في الجزائر،  واقع مؤلم، وأمل لمستقبل أفضل

 نوال سهيليد/                    ليلى زاديد/ 
 -الجزائر–جامعة سطيف      -الجزائر– جامعة قسنطينة

African migrant children in Algeria, a painful reality, hope for a better 
future 

PhD/ Zedi Lyla                            PhD/ Nawel shili 

Constantine University – Algeria-           Setif University - Algeria - 

متثل النزاعات املسلحة صورة لواقع أليم متيزه الوحشية والدمار نظرا ملا ختلفه من  
نتائج وخيمة ال ميكن جتنبها سواء من الناحية النفسية أو اجلسدية (قتل، تعذيب، تشريد 

األطفال فئة من أكثر الفئات تعرضا خلطر وضرر هذه النزاعات  يشكلو  املواطنني .. إخل).
املسلحة، وتتمثل معانا�م يف القتل، التشريد، االختطاف وأيضا احلرمان من الرعاية الصحية 
والنفسية وحىت التعليم، ما قد يتسبب هلم يف آثار عميقة على صحتهم ونفسيتهم. كما 

وافدا كبريا من الجئي ومهاجري بعض وتشهد اجلزائر خالل السنوات األخرية ت 
الدول ا°اورة مثل مايل، النيجر، سوريا وحىت من جنسيات أخرى، هروبا من مرارة احلروب 

عد فئة األطفال والنساء من وت اليت تعرفها بلداkم آملني يف وطن يسوده األمن واالستقرار.
فرتشون األرض واألنفاق، الفئات اليت انتشرت بقوة يف األحياء اجلزائرية حيث جندهم ي

يتسولون أمال يف احلصول على بعض صدقات املواطنني اجلزائريني من أكل وملبس وبعض 
األموال اليت تسد حاجا�م املختلفة .وعليه فإننا حناول من خالل هذه املداخلة أن نتعرف 

لالجئني على الدور الذي تقوم به السلطات اجلزائرية لتحسني وضعية األطفال املهاجرين وا
  . يف اجلزائر
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 م1939-1936االطفال خالل الحرب االهلية االسبانية 

 د/ هاني العريان البصال

 -اسبانيا–جامعة ألكانتي 
Children during the Spanish Civil War 1936-1939 

PhD/ Hany  El Erian El Bassal 
Univesity of Alicante  -  Spain 

 

 1939إىل  1936احلرب األهلية اإلسبانية اليت استمرت من خالل احلرب               
وكانت حربا بني اجلمهوريني، املوالني للدميقراطية، واجلمهورية اإلسبانية الثانية ذات االجتاه 
اليساري، والوطنيني حتت قيادة اجلنرال فرانسيسكو فرانكو. كان األطفال هم أكثر ضحايا 

اً، ذلك ألkّم فقدوا براء�م الواقعّية، وتشّوهت القيم اجلمالية هذه احلرب تأّذيًا وتشّتتًا وضياع
يف أعينهم، وهم يشاهدون املناظر املرعبة وهول ا°ازر الكارثية، وجيدون أنفسهم مرغمني يف 
هذا املعسكر أو ذاك. لكن قيادات اجلمهوريني يف مشال إسبانيا اختذوا قرارا ميكن أن يكون 

ف األطفال اىل دول حليفة آالطفال خالل احلروب، قرروا إرسال مثال حلماية كثري من اال
للحفاظ على حيا�م حىت انتهاء هذه احلرب املريعة، كانت أعمار هؤالء األطفال ترتاوح بني 
أربعة سنوات ومخسة عشر سنة، ومن بني هذه الدول نستطيع أن نذكر االحتاد السوفييت، 

  فرنسا، بلجيكا واملكسيك.
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 ي مناطق الحروب، قراءة كرونولوجية وتاريخيةاالطفال ف

 عثمان مناديد/

الشريف مساعدية، سوق اهراس، الجزائرجامعة   

PhD/Athmane Menadi 

Children in war zones, chronological and historical reading 

Mohamed El-Sherif msaadia University –Souk Ahras –Algeria- 

 

تتسم يف سجل التاريخ مراحل صعبة مر Vا األطفال عرب العصور التارخيية                   
الكثري من الفرتات  بالالمباالة واإلمهال والوحشية، فبإضافة الفقر وارتفاع معدل وفيات 
األطفال الرضع (ثلث األطفال أو أكثر ميوتون) قبل تطور الطب يف العصور احلديثة بداية 

 م . 18من القرن 

شارك األطفال يف األعمال الشاقة يف العصور القدمية  أقلها جهدا ما تعلق بالنشاط  لقد     
الزراعي، وافرتض املؤرخون أن األسر التقليدية يف عصر ما قبل الصناعة تضمنت األسرة 
املمتدة، حيث كان األجداد واآلباء واألطفال ورمبا بعض األقارب اآلخرين  يشاركون يف 

 مراعة السن .األعمال العامة دون 

لكن األسوأ هو مشاركة األطفال يف احلروب كضحايا أو كجنود يشاركون يف الصراعات       
يف احلمالت الصليبية   12دون سن  مشاركة األطفالمنها اليت مل توثق إال يف مراحل نادرة 
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وكان هؤالء حجتهم بأkم قادرون على النجاح يف الوصول إىل القدس وإنقاذها من 
 ني.املسلم

خالل عصر النهضة، توفرت مصادر رصد وتوثيق  معاناة الطفولة يف احلروب ومناطق الصراع  
، وتكلمت هذه املصادر عن احلروب اليت جرت بني األوربيني مثل حروب فرنسا والنمسا يف 
إحتالل مناطق النفوذ يف إيطاليا و أملانيا ، وكذلك يف احلروب اليت جرت بني املسلمني 

 مثل حرب اليونان وحروب القرم . واألوربيني

إن أسوأ فرتات معاناة األطفال مبناطق الصراع كان خالل احلرب العاملية األوىل والثانية      
حيث فقدت البشرية ماليني األطفال ، وكذلك احلال خالل فرتات الصراع األديولوجي بني 

 با الشرقية وجنوب شرق أسيا .الواليات املتحدة األمريكية واآلحتاد السوفيايت يف مناطق أور 

ويف العصر اآلخري كانت فلسطني ورواندا والكونغو وأفغانستان والعراق وسوريا أهم       
 مناطق الصراع يف العامل اليت تؤرخ للطفولة يف مناطق الصراع.

 يف هذا البحث سأحاول األحابة  عن األسئلة التالية :

 .تاريخ الطفولة يف مناطق الصراع -
 .كرونولوجيا معاناة أطفال العامل بفعل احلروب -
 .القراءة التارخيية  لألسباب والنتائج ملعاناة األطفال -
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 ضحايا الطفولة بين مخاطر الصراعات الدولية واستراتيجيات الحماية القانونية

 ليليا بن صويلحد/

 -الجزائر– قالمة 1945ماي  8جامعة 

The victims of childhood between  the international conflicts and the 
strategies of legal protection 

Dr . Lilia Bensouilah 

8 MAI 1945 UNIVERSITY –Algeria- 

تركز هذه املداخلة على حبث موضوع غاية يف األمهية األمر يتعلق بفئة الطفولة وما            
تتعرض له من انتهاكات حقوقية تغتصب أبعاد الرباءة ومستويات الضعف لديها، فال يقع 
األمر عند استيالء حقوقها يف حياة آمنة مستقرة جتعلها ضحية أعمال عنف وختريب، ولكن 

منها باإلكراه طرفا مشاركا يف صناعة العنف والرتويع، حبيث يقع  الوضع يتعدى ذلك ليجعل
جتنيد األطفال وإشراكهم بالغصب يف خمتلف النزاعات املسلحة، وهو ما يعد خرق صريح 
وواضح حلقوق الطفولة أي حلقوق الرباءة يف زمن العوملة اليت يفرتض أن �يآ هلا كافة صور 

االجتماعية اليت تنمي قدرا�ا وتطور إمكانيا�ا وتزودها  الرعاية وأساليب الرتبية أو التنشئة
 مبختلف املهارات الضرورية الن متكنها من رفاهية احلياة وتطوير ا°تمع. 

 تركز  هذا املداخلة العلمية على حبث جمموعة تساؤالت تتعلق ب:   

طر أو عوملة أوال:  كيف ميكن حبث التأصيل النظري واخللفية السوسيولوجية لعوملة املخا
 التهديدات يف زمن العوملة؟
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إن حماولة البحث يف اخللفية النظرية والتأصيل السوسيولوجي لظاهرة املخاطر  واعتبارها قد 
اكتست مسة العصر ، فصارت هناك عوملة للمخاطر والتهديدات تسقط معها قاعدة تراتبية 

الدول، يقودنا ملناقشة مسامهة القوة، واآلمان املطلق الذي قد يعيش ومهه بعض األطراف أو 
 االجناز العلمي لكل من انطوين جيدنز  وأولريش بك حول جمتمع املخاطر .

 ثانيا:  كيف ميكن دراسة واقع الطفولة يف ظل سياق املخاطر والتهديدات الدولية؟

إن تشخيص واقع الطفولة يف السياق الراهن من التهديدات، يكشف حجم  االنتهاكات 
 يتعرض هلا األطفال واملتعلقة أساسا القتل، التعذيب والتشويه، االعتداء اجلسيمة اليت

اجلنسي، وجتنيد االطفال وإشراكهم يف النزاعات املسلحة واستخدامهم كدروع بشرية إضافة 
إىل مهامجات وقصف يستهدف منازهلم، مستشفا�م ومدارسهم، وسيتم الوقوف عند 

 دراسات بعض حاالت الدول.

ميكن حبث خمتلف اسرتاتيجيات احلماية القانونية ومساعي املنظمات الدولية ثالثا: كيف 
واهليئات القانونية يف التكفل Vذه الظاهرة وحماولة حترير براءة الطفولة من صور االضطهاد 

 والقهر. 

 

 

 

 



>2018ماي  07-06یويم  مقار�ت و�لول ؛املؤمتر ا�ويل " الطفو� يف م	اطق الرصاعع                

 

64 

 

 واقع التعليم واشكالية التمدرس لدى األطفال  في مناطق الصراع

 هاجر كتفيد/ 
 -الجزائر– 2شريف الجزائر  جامعة

 
The reality of education and the problem of schooling in children 

in conflict areas 

PhD/Hadjer Ketfi Cheri 

Algiers 2 University, Algeria 

 

على وجه  ترتكز الدول املتطورة على التعليم كسبيل للتقدم، وتعىن باالطفال             
اخلصوص اذ هم اللبنة االساس ملستقبل الدولة الواعد بايديهم، ويف اطار ذلك سعت عديد 

الدولية واالقليمة اىل سن قوانني حتمي حق االطفال يف التعليم على اقل  احلقوقيةاملنظمات 
يعانون اال ان هذا الواقع غري متاح الطفال مناطق الصراع الذين  تقدير يف املرحلة االبتدائية.

 من صعوبة التمدرس ان مل نقل استحالتها على العموم.

وعليه وجب الرتكيز على هذا املوضوع كهاجس يعرقل تطور ومنو فئات عمرية مهمة بالنسبة 
 للعامل ككل، وضرورة اجياد حلول دائمة هلاته املشكلة.
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 القادمين من مناطق الصراع بالمغرب  ادماج أطفال الالجئين

 مساوي حليمةد/ 

 -المغرب-  جامعة عبد المالك السعدي طنجة

Integration of refugee children from conflict zones in Morocco 

PhD/Halima Moussaoui 

Abdul Malik Al Saadi University Tangie-Morocco 

 

مناطق حظيت سياسة املغرب يف جمال إدماج األطفال الالجئني القادمني من              
الصراع يف النظام التعليمي املغريب بتنويه من لدن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، إذ اعتربت هاتان اهليئتان األمميتان اململكة "مثاال 

 اعتمدها كما تعترب اإلسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، اليت ُحيتذى به" يف هذا ا°ال.
املغرب، "خطوة مهمة يف توفري حرية وصول أطفال الالجئني من مجيع اجلنسيات إىل املدارس 

 .العامة االبتدائية والثانوية على نفس األساس الذي يتمتع به املغاربة

، بعد أْن 2013وكان املغرب قْد وضع سياسة جديدة يف جمال اهلجرة واللجوء، مطلع سنة  
و الطاحمني إىل العبور   لعدد من املهاجرين القادمني من مناطق الصراع باَت مكان استقرار

حنو القارة االفريقية، حيث جرى مْنح بطائق اإلقامة آلالف املهاجرين القادمني، باخلصوص 
واعتربت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون  من القارة اإلفريقية و من الشرق األوسط .

ل الجئ يف املدرسة هو محاية له من العمل املبكر والتسول، مشرية الالجئني أّن تسجيل طف
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إىل أkا متد يد املساعدة إىل األسر الالجئة من خالل تقدمي الدعم ألطفاهلا، عرب تقدمي 
 دروس تعلم اللغات وتقدمي مَنح دراسية لطالب اجلامعات.

محاية الطفولة القادمة من يف هذه الورقة سنتطرق ان شاء اهللا تعاىل ايل جتربة املغرب يف 
  مناطق الصراع
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االدماج االجتماعي لألطفال الالجئين من مناطق الصراع بالمغرب عبر االنشطة 
 الرياضية

 مراد بنتوك د/

 المغرب

Social integration of refugee children from areas of conflict in Morocco 
through sports activities 

PhD/Morad  Bentoug 

Morocco 
باإلضافة إىل أدوارها وآثارها اإلجيابية على جسم اإلنسان بصفة عامة وجسم     

للممارسة  األطفال على وجه اخلصوص، أمجع علماء اإلجتماع وكذا علماء الرتبية على أن 
الرياضية دورا جوهريا يف ترسيخ جمموعة من القيم األساسية، تساهم يف ضمان التالحم 

وانطالقا من وظائفها ومؤسسا�ا، تعمل  اإلدماج اإلجتماعي ملختلف فئات ا°تمع. و 
الرياضة على تقوية حس اإلنتماء للمجتمع؛ وتنمية الفكر اإلجيايب جتاه الوطن واألمة؛ 
باإلضافة إىل زيادة الثقة يف النفس والعمل داخل الفريق. كما أن للرياضة قدرة كبرية على 

داخل ا°تمع وكذا احلد من اإلحتقان اإلجتماعي، على اعتبار أن  التقليل من العنف
املمارس لألنشطة أو التمارين الرياضية دائما هو يف حالة تفريغ لشحنات الطاقة السلبية 
واكتساب لشحنات الطاقة اإلجيابية. هلذا، من هذا املنطلق عمل املغرب خالل السنة املاضية 

 .واللجوء، أوىل للرياضة فيها حمورا كامالعلى بلورة سياسة وطنية للهجرة 
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مصير أطفال سوريا في ظل محاوالت المنظمات اإلقليمية و الدولية إلنهاء الصراع في 
 .المنطقة

 االستاذة زهرة مخلوفي

-المغرب -  

The fate of the children of Syria in light of attempts by regional and 
international organizations to end the conflict in the region. 

Makhloufi  Zahra 
- Morocco- 

 

يدخل النزاع السوري عامه الثامن حيث نالحظ انتقاله من مرحلة احتجاجات              
سلمية إىل حرب دامية تدخلت فيها قوات إقليمية و دولية، أودت حبياة الكثري من 

األطفال حيث قدر عدد هم بـعشرة ماليني طفل، األشخاص و أهم فئة استهدفت هي فئة 
من بينهم نازحون و آخرون يعيشون كالجئني يف الدول الغربية و هناك من هم خارج مقاعد 

 الدراسة، كما الحظنا يف اآلونة األخرية أن أغلبية ضحايا القصف هم من األطفال.

سف يف خضم كل هذه و اإلشكال املطروح هو ما هو دور األمم املتحدة و منظمة اليوني
 األحداث؟

 وماهو مصري هذه الشرحية يف مسرح دامي الذي طالت مدته إىل يومنا هذا؟ 
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 الصحة النفسية، والجنسية الطفال مواقع الصراع

 نادية حسينيد/

 -المغرب -

Mental health, and citizenship for children conflict sites 
PhD/Nadia Hossaini 

-Morocco- 

 

تخلف الحرب و النزاعات  المسلحة جيال معطوبا بدنيا و نفسيا و عقليا،           
 جيال فاقدا الرغبة في العيش و البقاء، و عاجزا عن البناء و اإلنجاز. علما بأن

المشروع التنموي للمجتمع ما بعد الحرب لن يحققه اال االنسان السوي، الذي له من 
كنه من الرغبة و القدرة على إعادة إعمار و تأهيل المناعة و الحصانة النفسية ما تم

وطنه و مجتمعه، الذي دمرت بنيته التحتية و عطلت فيه النظم  التعليمية و الصحية و 
 االقتصادية و االجتماعية.

لقد أصبحت الصحة النفسية و الجنسية في ظرفنا الحالي، مطلبا ضروريا لبناء      
يس هو تحسين مستوى الصحة النفسية لألفراد و مجتمع سليم و متوازن، هدفها الرئ

 الجماعات .
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لهذا اصبح لزاما على مؤسسات المجتمع المدني و المنظمات اإلنسانية الدولية     
المطالبة،  ليس فقط بحق الطفل في البقاء و العيش، و إنما بحقه في البقاء سليما 

الصحة النفسية و الجنسية  معافى بدنيا و نفسيا و عقليا  و جنسيا، و أن تحرص على
حرصها على التعليم الذي تعتبره ضرورة ملحة و لو تحت البراميل المتفجرة و الغارات 
الجوية، و ذلك بوضع استراتيجية سيكولوجية وفق رؤية واضحة و رسالة هادفة ، و 

 بوضع مناهج وقائية و بنائية و عالجية علمية دقيقة و فعالة لضمان:

و عقلية متوازنة للمتضررين نفسيا و مزاجيا و عاطفيا، تمكنهم و لو صحة نفسية   أوال:
 نسبيا من تجاوز صدمة رعب  و عنف الحرب و العدوان و النزاعات المسلحة.

التدخل  العالجي السريع لكل األثار النفسية و العقلية و السلوكية  و الجنسية  ثانيا:
راض ما بعد الصدمة" و التي قد السلبية التي قد تظهر بعد الحرب "اضطرابات و أم

تكون عائقا أمام إعادة بناء البنية النفسية السليمة  لألطفال من جهة و إلعادة تأهيل و 
 إعمار البالد من جهة ثانية.

  

 
 
 

 



>2018ماي  07-06یويم  مقار�ت و�لول ؛املؤمتر ا�ويل " الطفو� يف م	اطق الرصاعع                

 

71 

 

الجهود الدولية لحظر اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة، دراسة حالة: الكونغو 
 الديمقراطية

 حمايدي عائشة /د                              براهمية الزهرة /د

 -الجزائر– جامعة عنابة                       -الجزائر– جامعة عنابة

International efforts for prohibition of recruitment of children in 
armed conflicts, case study: Democratic Congo 

PhD/ Brahmia Zohra              PhD/AICHA  HEMAIDI 

Annaba University - Algeria- 

 

األطفال هم أفراد ا°تمع األكثر ضعفا و أول من يتأثر بالنزاعات املسلحة،               
خاصة عندما يقحمون يف فيها إما عن طريق الضرب أو التهديد إلخضاعهم، أو ينضمون 

و  انطالقا من الشعور بالرغبة يف االنتقامفرارا من الفقر أو من أجل محاية جمتمعا�م أو 
 النتيجة يصبحون وقودا للنزاع. 

بصرف النظر عن طريقة جتنيد األطفال أو األدوار اليت توكل إليهم هم ضحايا، فيما تؤدي 
 مشاركتهم يف النزاع إىل آثار خطرية بالنسبة حليا�م أو صحتهم اجلسدية و النفسية.

 
الضعيفة أوزار احلرب وآثارها الالإنسانية، ارتأى ا°تمع الدويل وحىت خيفف على هذه الفئة 

وبالفعل قامت منظمة األمم  تناول هذه الوضعية بأكثر جدية بعد احلرب العاملية الثانية.
املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر باعتماد ترسانة من النصوص القانونية حلماية هذه 

قانون الدويل العام بفرعيه القانون الدويل اإلنساين والقانون الفئة الضعيفة ، حبيث أصبح ال
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اعتماد ترسانة الدويل حلقوق اإلنسان مينح لألطفال محاية واسعة النطاق و ذلك عن طريق 
من النصوص، إنشاء أجهزة رصد و تنفيذ التدابري و إنشاء حماكم جنائية دولية حبيث تعترب 

 فحة جتنيد األطفال.هذه املرحلة األخرية قفزة نوعية مكا
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التوجهات الدولية لحماية األطفال من التجنيد واالستخدام في القوات والجماعات 
 المسلحة وكيفية التفعيل البحث في آليات الحماية

 سعيدة العثماني /د

-المغرب – جامعة طنجة  

International guidelines in protecting children from military 
recruitment or in armed groups 

PhD/ Saida Latmani 

Tangier University - Morocco – 

 

يرتبط األطفال بقوات مسلحة أو مجاعات مسلحة ألسباب عدة. فالكثري                
منهم جيند قسريا، بينما "يتطوع" آخرون نظرا لظروفهم. ورغم أن احلرب تظل بنفسها عامال 
قويا، فإن األطفال قد يعتربون التجنيد كأفضل خيار لضمان بقائهم وبقاء أسرهم وجمتمعا�م 

ليها الفقر املدقع أو العنف أو الالمساواة االجتماعية أو احمللية يف ظل سياقات يطغى ع
الظلم. وعادة ما يتفاقم عدم املساواة بني اجلنسني والتمييز والعنف خالل فرتات الصراع 
املسلح. وقد تسعى البنات واألوالد إىل اهلروب من العنف القائم على اجلنس أو غريها من 

السياق للبحث يف آليات احلماية وكيفية تفعيلها من أشكال التمييز. وتأيت مداخلتنا يف هذا 
التوجهات الدولية حلماية األطفال من التجنيد واالستخدام يف القوات واجلماعات خالل 
 املسلحة
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 حماية حقوق االطفال ما بين محدودية النص وتحديات مناطق النزاع

 يأنور البغار  /د

 -المغرب -جامعة طنجة

The protection of The children in zone of conflict enters the limits 

of the law and the challenges of the zones of conflicts 

PhD/ Anouar  El Boghari 

Tangier University - Morocco – 

 

املسلح من نص القانون الدويل على وجوب احرتام حقوق األطفال داخل النزاع              
.وقد 1977و بروتوكوالها اإلضافيان لسنة  1949خالل اتفاقيات جنيف األربع لعام 

خص القانون الدويل اإلنساين األطفال بشكلني من احلماية , احلماية العامة بصفتهم املدنية 
, و احلماية اخلاصة بصفتهم اطفال ,األكرت ضعفا يف مناطق النزاع . ولقد اصبح األطفال 

امامية يف الصراعات حول العامل حيت يستخدمون كدروع بشرية و يعرضون للقتل و  اهدافا
التشويه و التجنيد خلوض احلروب و اإلغتصاب و الزواج القسري و اإلختطاف و اإلستعباد 
حبيت اصبحت هده املمارسات حسب اخر تقرير لليونيسف اساليب اعتيادية يف الصراعات 

سنة  2017نيجرييا , ميامنار , الروهينجا و هدا ما جعل  من سوريا,  اليمن , العراق, 
طفل جمند  1200مظلمة لألطفال  يف مناطق النزاع. فاألمم املتحدة اعتربت ازمة اليمن ب 

 مليون طفل يعاين ازمة امن غدائئ األزمة اإلنسانية األوىل يف العامل. 11و ب
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اعادة تاهيل جيل بكامله تشبع يف  ان التحدي األكرب للمجتمع الدويل يتمتل يف          
 كل من العراق و سوريا وحتت وطاة  داعش باإلديولوجية القتالية .

دلك اال من خالل تامني حقوق األطفال يف التشريعات الوطنية بالتنسيق مع األمم  يتأتىلن 
املتحدة ,و التعرف على األطفال املسخرين يف النزاعات و اجلماعات املسلحة و اإلفراج 

تفعيل دور  عنهم مبساعدة األطفال , التدريب على محاية حقوق األطفال و محاية الطفل,
يف اقامة احلوار مع مرتكيب اإلنتهاكات ضد األطفال , رصد اخطر مستشاري محاية األطفال 

اإلنتهاكات و اإلبالغ عنها و اغناء الدعم امليداين ملنظورة محاية األطفال يف مناطق النزاع و 
العمل على اعادة ربط اإلتصال بني األطفال املنفصلني عن دوا�م و عائال�م بسبب النزاع 

. 
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 اليات الحماية الدولية دراسة نقدية في محدودية  مناطق الصراع  حماية األطفال في

 أميمة لحمادي/د

 -المغرب -جامعة طنجة

critical study on mechanisms for the international protection of 
children in conflict zone 

PhD/Omaima louhmadi 

Tangier University - Morocco – 

 
 
 

تتمحور مداخليت حول وضعية األطفال يف مناطق الصراع وتشخيص الوضعية             
الراهنة لالليات حلماية حقوق الطفل عموما والطفل الالجئ بشكل خاص، ، كما سنناقش 

 ا°هودات اليت أقدمت عليها الدول حلمايتهم. 
واقعي، أمهها لقد مت اإلعتماد يف هاته الدراسة على جمموعة من املصادر لتقدمي عمل دقيق و 

إتفاقية حقوق الطفل، التوصيات العامة واخلاصة الصادرة عن جلنة حقوق الطفل، التقارير 
 الدراسات، تقارير ا°لس الوطين حلقوق اإلنسان  واملفوضية السامية حلماية الالجئيني.

 ويف هذا السياق سوف حناول أن جنيب على سؤال حموري  وهو : 
 احلكومية منها والغري احلكومية)ما مدى فعاليات اآلليات (

 ؟يف محاية وحتسني وضعية حقوق الطفل يف مناطق الصراع
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 حماية األطفال من خطر األلغام األرضية في القانون الدولي اإلنساني

 منى الهام فلفلي /د

 -الجزائر– جامعة عنابة

Protect children from the threat  of landmines in international 
humanitarian law 

Phd/mouna  ilhem felfli 

Badji Mokhtar University  Annaba – Algeria- 

 

تعد األلغام األرضية واحدة من األسلحة اليت تلحق األذى بالسكان املدنيني، وبعد  
kاية النزاع كثريا ما يقع األطفال ضحايا لتلك األلغام فترتكهم قتلى أو جرحى أو مشوهني، 

استخدام األطراف املتحاربة ألسلحة تقليدية معينة يف احلروب، يرتتب عليها حيث أن 
استمرار القتل واإلصابة حىت بعد انتهاء العمليات العسكرية، ويعترب أحد عواقب احلرب 

 وأضرارها اليت تتسبب يف مزيد من الضحايا بني األشخاص املدنيني األبرياء.
خلاصة يف حاالت النزاع املسلح بات ينتهك  وميكن القول أن حق الطفل يف احلماية ا

مليون لغم أرضي على األقل زرعها الكبار حتت أقدام الصغار  100كل يوم، نتيجة لوجود 
دولة على مستوى العامل، حيث يتعرض األطفال بشكل خاص إىل خماطر األلغام،  62يف 

الوزن، فاأللغام اليت ينفجر معضمها نتيجة الضغط، حىت عندما تطأ قدم طفل صغري خفيف 
 اليت تزرع لفرتة طويلة تتسبب بال مربر يف برت أطراف األطفال أو إزهاق أرواحهم.  
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لذا سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التطرق ألوجه احلماية اخلاصة املقررة 
لألطفال من خماطر األلغام األرضية. وذلك من خالل اإلجابة عن اإلشكالية التالية: ما هي 

 عد املقررة يف القانون الدولية اإلنساين حلماية األطفال من خطر األلغام األرضية؟القوا
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 معاناة االطفال في الحروب الالجئون السوريون في االردن أنموذجا

 عبريجاروى ال /د

-االردن– جامعة عمان  
The suffering of children in wars, Syrian refugees as an example 

PhD/ Arwa Al Ja'bari 
Amman University - Jordan - 

 

 تتناول هذه الورقة تأثري احلروب وما يرافقها من قتل وتشريد 

وهجرة اآلالف خارج أوطاkم على األطفال وحتديدا من النواحي التعليمية واالجتماعية 
كمثال على ذلك ، والنفسية ، وتطرح هذه الدراسة األطفال السوريني الالجئني إىل األردن  

فعمل الباحثة يف قطاع الرتبية والتعليم يف اململكة األردنية اهلامشية ، جيعلها يف احتكاك دائم 
مع هذه الفئة من األطفال الذين مت إحلاقهم باملدارس احلكومية األردنية ، مع اإلشارة إىل 

م يف خميمات خاصة األعداد الكبرية من الالجئني وأغلبهم من األطفال الذين مت استقباهل
مشال األردن مث نزوحهم إىل باقي املدن األردنية ، وحتاول الورقة طرح مقرتحات حلل املشاكل 
النفسية واالجتماعية اليت يتعرض هلا األطفال يف حالة احلرب وتأثريها على قدرا�م التعليمية 

اإلرشاد يف  والتحصيلية أيضا ، وذلك من خالل متابعة ملفات هؤالء األطفال عند قسم
 املدارس .
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 "الجهود الدولية لحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة "دراسة في القانون الدولي

 د/ هيفاء رشيدة تكاري

-الجزائر– 2البليدجامعة   

International efforts to protect children during armed conflict "Study 
in international law 

PhD/Tekarri  Haifa Rachida 

Blida University – Algeria- 

 

النزاعات من استضعاف األشخاص الذين هم أصًال عرضة لألخطار،  تزيد             
وخاصة األطفال. فالطفل حيتاج إىل بيئة مالئمة تؤمن له الرعاية واحلماية. وقد تكون آثار 
احلرب على صغار السن مدمرة، فخالل احلروب يكون الواجب األهم هو محاية املدنيني و 

سيما األطفال، فهم ال عالقة هلم Vذه احلروب، احلفاظ على أرواح الناس و سالمتهم و ال
لكنهم يتعرضون ملخاطر كثرية خالل احلرب، اليت تتخذ أشكاًال عدة. ففي بعض احلاالت، 

لالنتهاكات الستة اخلطرية فاألطفال قد يتعرضون  يشكل األطفال أهدافاً على خط املواجهة،
يد األطفال واستغالهلم يف القوات أو حلقوق الطفل يف النزاعات املسلحة، واملتمثلة يف جتن

اجلماعات املسلحة، قتل األطفال وتشويههم، االغتصاب أو غريه من االنتهاكات اجلنسية 
لألطفال ال سّيما الفتيات، االعتداء على املدارس و/أو املستشفيات، خطف األطفال، منع 

 احلصول على املساعدة اإلنسانية.
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لذكر حمظورة مبوجب القانون الدويل، فقد أبرمت كل من هذه االنتهاكات السابقة ا
مجلًة من االتفاقيات اخلاصة حبماية األطفال أثناء هذه النزاعات مبا يف ذلك اتفاقية جنيف 

، واتفاقية حقوق الطفل، واليت تقدم قائمة شاملة حلقوق األطفال، هلذا قررنا أن 1949لعام 
ة الطفل أثناء النزاعات املسلحة "دراسة يف القانون خنتار عنوانا ملداخلتنا اجلهود الدولية حلماي

الدويل"، وVذا جنيب عن اإلشكالية التالية إىل أي مدى متكن ا°تمع الدويل من صياغة 
 أحكام ذات فعالية توفر محاية لألطفال يف مناطق الصراع والنزاعات املسلحة؟
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ضمن اتفاقية جنيف الرابعة لعام نطاق الحماية الدولية ألطفال الصراعات الدولية 
1949. 

 عائشة عبد الحميد /د

 -الجزائر– جامعة الطارف

Childhood in conflict zones approaches and solutions 

PhD/Abdelhamid  Aicha 

University El Tarf - Algeria - 

 

ذلك أkم غالبا إن جتنب األطفال أهوال احلرب أمر بعيد متاما عن واقع األمور،            
ما يوضعون يف مقدمة النزاع املسلح، و يصبحون ضحايا ليس ألkم يشكلون جزءا كبريا من 
السكان املدنيني فحسب، و إمنا لعجزهم البالغ، و يبدو أنه من خصائص حروب اليوم 
اهلجوم الضاري على الطفولة نفسها ضمن ثورة من العنف الذي حيط من القيم اليت تقوم 

عالقات اإلنسانية، و احرتام حقوق اإلنسان، مما جيعل األطفال ينشئون و هم ال عليها ال
 يدركون ما يعنيه األمان.

حيث حيتاج األطفال أثناء االحتالل احلريب، و النزاعات املسلحة إىل محاية خاصة، و قد 
 سامهت معظم الصكوك الدولية و اإلقليمية يف تقرير هذه احلماية و من ضمن االتفاقيات

 .1949الدولية نذكر اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني لعام 
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حيث يعترب األطفال يف الصراعات الدولية الفئة األضعف و األوىل باحلماية و الرعاية و من 
بني هؤالء مثاال ال حصرا أطفال العراق الذين عانوا ويالت احلصار مث ويالت احلرب و 

احلرب و االحتالل اللذان عانت منها العراق ضمن  االحتالل حيث زادت املعاناة جراء
 نطاق هذا املوضوع سوف نقوم بطرح اإلشكالية التالية:
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أسباب العجز وسبل  -المجتمع الدولي وحماية حقوق الطفل في مناطق الصراع
 اإلصالح.

 أ. د/ امال نواري

 الشريف مساعدية، سوق اهراس، الجزائرجامعة

The international community and the protection of the rights of 
children in conflict areas - causes of disability and ways of reform 

Prof/ Nouari Amel 

Mohamed El-Sherif msaadia University –Souk Ahras –Algeria- 

القانون الدويل اإلنساين محاية خاصة لألطفال أثناء النزاعات املسلحة، حيث  أوىل         
نص صراحة على وجوب احرتام حقوقهم أثناء النزاعات املسلحة. وتوفري آليات تكفل وضع 

لكن وعلى  نصوص هذه االتفاقات موضع التنفيذ مبا يضمن توفري احلماية هلؤالء األطفال.
ك القانونية وآليات احلماية على املستوى الدويل حلقوق الرغم من اعتماد هذه  الصكو 

الطفل، إال أن الفجوة كبرية بني احلماية القانونية لألطفال والوفاء بااللتزامات على أرض 
الواقع. حيث يظل  ا°تمع الدويل عاجز عن توفري هذه احلماية وردع أطراف النزاع عن 

ضوء ذلك، من الضروري النظر يف أسباب االستمرار يف انتهاكات حلقوق األطفال. يف 
العجز النسيب للمجتمع الدويل لضمان احلماية الفعالة حلقوق الطفل يف حاالت النزاع املسلح 

وهو ما  .و الرتكيز على اخلطوات امللموسة اليت جيب اختاذها للوصول إىل التنفيذ الفعال
 حتاول هذه الورقة البحثية مناقشته.

 لقانون الدويل اإلنساين، الطفل، ا°تمع الدويل، مناطق الصراع.ا الكلمات المفتاحية:
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الحماية الدولية لحقوق الطفل من خالل دور المنظمات غير الحكومية:دمج حماية 
 حقوق الطفل في حماية حقوق االنسان

 د/ منيرة بودردابن

 -الجزائر– 3جامعة قسنطينة 

International protection of children's rights through the role of non-
governmental organizations: 

Integrate the protection of children's rights in the protection of human 
rights 

PhD/ Bouderdabene  Mounira 

Constantine 03University-Algeria- 

تعترب املنظمات غري احلكومية قنوات جيتمع فيها األفراد من اجل الدفاع عن أهداف          
وقيم نبيلة ، حيث إن بعض هذا املنظمات قد سبقت يف إنشائها منظمة األمم املتحدة ، 
فقد أخذت دورًا هامًا يف ميادين حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ، كما أkا 

ة ضاغطة يف هذا ا°ال ،  ففعاليات تلك املنظمات العاملية غري استطاعت إن تشكل قو 
احلكومية أخذت مكانة ودوراً هاما حيث أkا عكست التحول العميق يف ا°تمع الدويل ، إذ 
مل تعد العالقات احلكومية تعكس مثل تلك التحوالت يف ا°تمع الدويل . فمصطلح 

حيث يبدأ من املنظمات احمللية وحىت يصل املنظمات غري حكومية قد يغطي مفهوم واسع 
إىل االحتادات الوطنية والشبكات الدولية . كما إن القضايا اليت �تم Vا تلك املنظمات 
متعددة ومتنوعة وقد تكون حملية أو عاملية ، وان تلك املنظمات غري احلكومية قد يكون 

انيا�ا وظروف عملها بينها تفاوت يف التأثري بالعمل وذلك يكون حسب قدر�ا وإمك
 السياسية واالجتماعية. 
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و لقد أعطى االعرتاف العاملي واإلقليمي دورًا مهمًا للمنظمات غري احلكومية ، حيث    
أصبحت جزءًا له أمهية يف تعزيز العمل مبجال حقوق اإلنسان وخاصة محاية حقوق الطفل 

نساين ، وهذا بذاته اعرتاف ، ال سيما يف مناطق الصراع ، وهي تعىن بالقانون الدويل اإل
حيث لعبت دورًا هامًا يف االعرتاف حبقوق الطفل ، وقد تبنت تلك املنظمات العديد من 

دور أساسي يف حفز احلكومات على  حيث أصبح هلااإلعالنات واملواثيق الدولية واإلقليمية ،
تشكيل ودعم  إعطاء األولوية حلقوق الطفل والوفاء بالتزاما�م جتاهها.فهي تعمل على

إئتالفات حقوق الطفل، وخلق  أفكار يف سبيل مناصرة حقوق الطفل.من خالل تعزيز و 
ويف زمن  دمج العمل الفعال إلئتالفات حقوق الطفل يف جمال محاية حقوق االنسان.

احلروب  والصراعات  يف العامل  تعرض األطفال لإلمهال  ، العنف ، سوء املعاملة يف  مناطق 
العامل ،  مع  عدم  قدرة  الشركاء الدوليني  العاملني  يف  محاية الطفل من خمتلفة من 

الوصول لكثري من هذه املناطق،  هلذا  تكتسب املنظمات غرب احلكومية  يف محاية الطفل  
أمهية خاصة   يف حشد طاقات ا°تمع ، تعزيز اإلحاالت  بشكل فعال ، وضمان مشاركة 

امية لألطفال االمر الذي يؤدي اىل زيادة الوعي لدى ا°تمع ا°تمعات يف  إنشاء بيئة ح
وتعبئة أعضاء ا°تمع الجياد حلول .حول حقوق الطفل وخاصة املسائل املتعلقة حبماية الطفل

لقضايا محاية الطفل اليت مت حتديدها ومعرفة اآلليات اخلارجية املناسبة يف كيفية التصدي 
 للمسائل اخلاصة حبماية الطفل.

  :من خالل هذا التقدمي ميكن طرح إشكالية ضرورية هلذه الدراسة    
 فيما يكمن الدور املنوط للمنظمات غري احلكومية يف جمال محاية حقوق الطفل؟

 :الكلمات املفتاحية
 ,املنظمات غري احلكومية، محاية حقوق االنسان ،محاية حقوق الطفل
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مناطق الحروب بين المبادئ الدولية القانون الدولي اإلنساني لحماية األطفال في 
 والواقع

 نجيب بصيلةد/

 -الجزائر– جامعة سعيدة

International humanitarian law for the protection of children in war 
zones between international principles and reality 

PhD/ Nadjib Bessila 

Moulay Tahar University – Saida- Algeria- 

أثبتت وقائع احلروب املعاصرة أن املدنيني كانوا هدفا للقصف والقتل               
واالستهداف يف كثري من احلاالت، كعنصر من عناصر االسرتاتيجية احلربية للطرفني 
املتحاربني، وحسب احصائيات األمم املتحدة فهناك ما يقارب من مليار طفل يعيشون يف 

 مليون طفل دون اخلامسة من العمر. 300ومنهم أكثر من مناطق النزاعات املسلحة 

إن الواجب اإلنساين حيتم على اجلميع محاية األطفال واحرتام حقوقهم محاية ملستقبل البشرية 
امجعها، وا°تمع الدويل مل يغفل االهتمام باألطفال وحقوقهم فسارع اىل سن قوانني 

 ومعاهدات من أجل هذا املبتغى.

املسلحة دعت احلاجة اىل سن قانون دويل ينظم قواعد تلك النزاعات وحيكم والصراعات 
العالقات بني املتحاربني ويضمن محاية املدنيني وجتنيبهم مآسي املعارك، وخاصة منهم 

 األطفال.
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نظرا ألن األطفال هم األكثر عرضة ملخرجات احلروب على صعيد اآلثار املباشرة أم غري 
هده مناطق احلروب والنزاعات املسلحة من انتهاكات حلقوق األطفال إال أن ما تش املباشرة.

بالرغم من وجود قوانني واتفاقيات حتمي هذه احلقوق وتلزم املتحاربني على جتنيب األطفال  
ما بني النص القانوين الدويل وما تنص عليه االتفاقيات وواقع تصاعد وقوع  كوارث معاركهم.

مباشرين للنزاعات املسلحة بون شاسع حبكم أن احلروب ال األطفال كضحايا مباشرين وغري 
 تعرف حدود وأن املتحاربني ال ميتثلون ملثل هذه القوانني.

وعليه فإشكالية املوضوع هي:  ما مدى فعالية القانون الدويل اإلنساين حلماية األطفال 
 خاصة يف مناطق النزاع واحلروب؟ 

 –محاية  –األطفال  –القانون الدويل اإلنساين  –الكلمات املفتاحية:  النزاعات املسلحة 
 مناطق النزاع –االنتهاكات 
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 اإلرهاب واألطفال جهود الجزائر في حماية أطفالها

 قاسم إيمان محجوبة  د/                         أخاممليكة  أ.د/ 

جامعة زيان عاشور. الجلفة       2جامعة لونيسي علي. اللبليدة   

Terrorism and children. Algeria's efforts to protect its children 
Prof Malika    Akham                PhD/ Imene Mahjouba Gacem 

Blida 2 University                                Djelfa University 
 

     

اإلرهايب يف عقد التسعينيات من القرن أدت األوضاع األمنية املرتدية و العنف              
املاضي إىل نتائج خطرية على فئة األطفال، األمر الذي دفع جملس األمن إىل اختاذ قرارات  

كان هلا أثار مباشرة على محاية الطفل يف الظروف االستثنائية القصوى،   1999بداية من 
ها تدين و اليت كل 1379،1539،1612، 1261،1314نذكر منها القرار رقم 

استهداف األطفال يف النزاعات املسلحة سواء الدولية و غري الدولية خاصة قتلهم و 
تشويههم و االعتداء عليهم جنسيا و خطفهم و ترحيلهم بالقوة و جتنيدهم الستعماهلم يف 

 املعارك.

فضال عن ذلك فإن هذه القرارات تدعو الدول إىل معاقبة مرتكيب اجلرائم ضد األطفال  و 
استثنائهم بالقدر اإلمكان  من إجراءات العفو، و أكثر من ذلك مت استحداث ألول مرة يف 

" آلية متابعة اجلرائم اهلادفة إىل استعمال األطفال  1612تاريخ األمم املتحدة  وفق القرار 
ات املسلحة " اليت من صالحيا�ا الكشف عن االنتهاكات اخلطرية اليت تقوم Vا يف النزع

احلكومات و اجلماعات املسلحة, أدت األزمة األمنية اليت عصفت باجلزائر  خالل 
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التسعينيات إىل أفدح األضرار  على األطفال حيث قتل عدد كبري منهم مع اآلالف 
عوقني kيك عن األطفال ا°هولني املولودين يف اجلبال املفقودين و النازحني و املتشردين و امل

إثر اغتصاب العديد من النساء، و األطفال الذين شاركوا بصفة مباشرة و غري مباشرة يف 
 أعمال مسلحة مروعة.

تستعرض هذه الورقة معاينة حالة الطفل يف اجلزائر إثر األزمة األمنية اليت وصفت طبقا 
بالنزاع املسلح غري الدويل و انعكاسا�ا عليه و التدابري اليت اختذ�ا  للقانون الدويل اإلنساين

السلطات العمومية ملواجهة األخطار اليت تعرض هلا األطفال سواء كضحية لألعمال 
 اإلرهابية أو كمشارك يف العمليات املسلحة  
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 جهود المنظمات الدولية في حماية اطفال مناطق النزاع البيئي

 اء درغومأسمد/

 -الجزائر-3جامعة قسنطينة

Efforts of international organizations to protect children in areas of 
environmental conflict 

PhD/Asma Derghoum 

Constantine 3University –Algeria- 

 
" التغيري البيئي العاملي و األمن  GECHSيف دراسة أجراها باحثو مشروع         

اإلنساين" حول مدى تأثري التغريات البيئية احلاصلة واملستحدثة يوما عن يوم على األفراد و 
ا°تمعات، أعطيت جمموعة متغريات ثابتة و مستقلة حول واقع ومستقبل اإلنسان يف 

ة لعقود متتالية، و املمتد مواجهة الالأمن البيئي، الناتج عن اتساع دائرة التدهورات البيئي
بطبعه  إىل �ديد األطفال أو الطفولة بصفة أعمق و امشل، حيث أكد املشروع على مدى 
أمهية فهم التعقيد املتداخل بني كل من البيئة واملسارات ا°تمعية مبحتواها الضيق، خاصة من 

والعنف السياسي  أجل شرح حالة الفقر يف القرى واألرياف، بسبب التحول املناخي البيئي
الناتج عن تفككات البىن ا°تمعية، مث الدخول يف حيز النزاع البيئي بسبب عامل الندرة 

 Environmentalالبيئية و احلرمان البيئي االجتماعي، الذي يولد متييزا و�ميشا بيئيني 
Discrimination and Environmental Marginalization يؤدي يف ،

جرة بيئية غري منتظمة، تتضرر فيها طبقات ا°تمع الواحد خاصة معظم األحيان إىل ه
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األطفال، كوkم الطبقة األضعف و األكثر هشاشة و قابلية لالجنراح من بني كل طبقات 
 ا°تمع. 

فبني حقيقة النزاع البيئي املستحدث و احملتمل وواقع الطفولة، ودور املنظمات واهليئات 
 ن بصفة أمشل، واألطفال بصفة اخص، تطرح العديد منالدولية من أجل محاية اإلنسا

 التساؤالت حول: 

كيف يمكن للمنظمات الدولية أن تقوم بحماية أطفال مناطق النزاع البيئي في  -
 عالم يشهد أزمات وعنف بيئيين نتيجة للتدهور البيئي؟ 
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 حماية الطفل من آثار االعمال العدائية

 صحرة خميلي /د

 -الجزائر -عنابة مختارباجي  جامعة

Protecting children from the effects of hostilities 

PhD/ Khemili Sahra 

Badji Mokhtar University Annaba –Algeria- 

من أمانة يف عنق العامل تفوق يف قدسيتها األطفال، وما من واجب يعلو يف أمهيته فوق  ما   
 احرتام اجلميع حلقوق األطفال، ألن محايتهم واحرتام حقوقهم محايًة ملستقبل البشرية بأسرها.

وعلى الرغم من أن ا°تمع الدويل مل يغفل االهتمام باألطفال وحباجتهم للحماية والرعاية، 
أننا ما نشاهده يف أحناء عديدة من العامل من انتهاكات حقوق األطفال شيء يدعو إىل إال 

احلزن العميق. بيد أن أكثر هذه االنتهاكات وأشدها خطرًا على اإلطالق هي اليت حتدث 
لألطفال من جرّاء اندالع احلروب والنزاعات، واليت ختّلف وراءها أعدادًا كبرية من الضحايا 

 األطفال. يكون معضهم من

ألجل ذلك تطرح اإلشكالية التالية: كيف عاجلت احكام القانون الدويل االنساين سيما      
وضع الطفل أثناء النزاعات املسلحة و كيف تكفلت  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 حبمايته من األعمال العدائية؟
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 لصراعألية مهمة لحماية األطفال في مناطق ا 1325قرار محلس االمن 

 الهام بربورة /د

 جامعة تونس  

Security Council 1325 an important mechanism for the protection of 
children in conflict areas 

PhD/ Elhem Barboura 

University of Tunis 

 

أحد اإلجنازات املتبناة من جملس األمن مبنظمة األمم   1325يعترب قرار جملس االمن         
املتحدة اليت تقر فيه بأن عملية السلم مرتبطة ارتباطا وثيًقا باملساواة بني اجلنسني. ويعترب 
نقطة حتول يف النظرة التقليدية للمرأة على مستوى القانون الدويل اإلنساين باعتبار أنه يقطع 

ضحية للنزاعات ليعمل على تنمية قدرا�ا وجعلها  عنصرا  مع النظر إليها على أkا جمرد
فاعال يف وقف النزاع وإعادة اإلعمار ولعل أهم دور من هذه األدوار هو املساهم الفعالة يف 
محاية األثقال من تبعات احلروب والصراعات باعتبارهم األكثر تضررا وذلك يف خمتاف أركان 

محور اإلغاثة ، محور المشاركة، حور الحماية، ميةمحور الوقا  :هذا القرار األربعة وهي
 وبناء السالم وإعادة اإلعمار

والقرارات املكملة له على دور املرأة يف إرساء  1325وقد رّكز جملس األمن من خالل القرار 
السالم واألمن يف الدول وخاصة يف الوقاية من نشوب النزاعات وذلك بوضع برنامج مدين 
إلحالل السالم الدائم يقوم على املعاجلة الشاملة لثقافات العنف ضد املرأة واألزمات 
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الكوارث الطبيعية أو البيئية ومؤشرات التهديد بالتطرف واإلرهاب وذلك نظرا االقتصادية و 
لآلثار النفسية واملادية الوخيمة اليت تلحق Vا وبا°تمع من جراء هذه النزاعات بكل 

 اشكاهلا.

الية حلماية مباشرة وغري مباشرة لألطفال عامة  1325كيف ميكن أن يكون القرار 
 وللفتيات خاصة؟؟؟

 من المبررات:جملة 

 الدراسات الواقعية اثبتت ما يلي:

 ليست هناك دولة يف العامل يف منأى عن النزاعات أو الكوارث أو احلروب �

 كل الدول معنية بصفة مباشرة Vذا القرار يف ظل تنامي خطر اإلرهاب �

غياب اسرتاتيجيا للتوقي من آثار احلروب والكوارث واالزمات يرتتب عنه التعامل  �
مع الوضع واختاذ قرارات تكون هلا تبعات اقتصادية ومادية ونفسية  العشوائي

  احلرب السورية رافق  واجتماعية وأمنية خطرية : مثال خميم الزعرتي باألردن الذي 
والذي اصبح رابع أكرب مدينة يف األردن وثاين أكرب خميم لالجئني يف العامل حيث 
رصدت مبالغ ضخمة إلنشائه وفقا لتصور عشوائي ليتبني بعد ذلك أن أغلب 
اخليارات كانت خاطئة وبالتايل وقع هدم أجزاء كبرية من املخيم (وقع إنشاء  دورات 

يف تفاقم ظاهرة االستغالل اجلنسي مياه مجاعية تبني يف ما بعد أkا سامهت 
 .للفتيات والنساء فأغلقت يف مرحلة أوىل مث ُهدمت)
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النساء واالطفال  هم األكثر تضررا من األزمات واحلروب والكوارث باعتبار هم  �
 األكثر هشاشة،

أكثر أشكال واالستغالل الذي تتعرض له النساء والفتيات يف فرتات احلروب  �
 اجلنسي،  واالزمات، هو االستغالل

 االزمات والكوارث واحلروب تؤدي اىل تنامي ظاهرة االنقطاع املدرسي لألطفال، �

 االزمات والكوارث واحلروب تؤدي اىل تنامي ظاهرة الزواح املبكر للفتيات، �

االزمات والكوارث واحلروب تؤدي اىل تنامي ظاهرة االجتار بالبشر والنساء  �
 واالطفال هم األكثر عرضة لذلك، 

مثل هذا القرار  يساهم اىل حد كبرب يف التقليص من حدة اثار الكوارث اذا تبين  �
 وقعت وذلك من خالل وضع آلليات الكفيلة بالتوقي و احلماية واعادة اإلعمار 
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المشاريع الحضارية ألدوار المكتبات الثقافية في الحفاظ على اطفال مناطق الصراع، 
 الحضارة.اقتراحات وحلول علمية لصناعة طفل 

 كمال بوكرزازة  /أ.د

 -الجزائر– 2جامعة قسنطينة

Civilizational projects of the cultural roles of libraries for the 
Protection of Childhood in conflict zones: Suggestions and practical 

solutions for raising child civilization 

Prof/ Kamel Boukerzaza 

Constantine2 University – Algeria- 

 
يرتكز  اجلانب احلضاري و القيمي لكل أمة  على اإلنتاج و املوروث الثقايف املتعدد         

 و ال ميكن احلفاظ على أطفال مناطق الصراع بإمهال  اإلعتناء .و الثري  عرب القرون
باملكتبات و املتاحف و كل مراكز املعلومات و دور القراءة و املطالعة  كمؤسسات إشعاع و 

 .إبداع  تريب قادة الغد و عباقرة املستقبل
إنشاء مكتبات أحياء قارة ومن هذا املنطلق نقرتح مشروعا حضاريا ثقافيا يرتكز على  

يام  بإنشاء مكتبات  متنقلة  ودائمة  يف كل حي من أحياء  مناطق الصراع ، فضال عن الق
دورية منتظمة تنقل الكتاب للمناطق احملرومة و تقيم  أياما للمطالعة  على اهلواء  بصفة 

واسعة ، مع   تقدمي  بعض الكتب جمانا  لألطفال الفقراء و  إنشاء  مسابقات مثل     
ات قراءة يعدها عن طريق  بطاق" الطفل القارئ  عاِمل الغد يف منطقة الصراع" مسابقة   

الطفل  ألهم قراءاته   مث  يقوم باستعراض و شرح  مفصل  لقراءاته املتعددة  ،و املسابقة 
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حيث تفتح املسابقة لكتابة "  الطفل الكاتب مبدع املستقبل يف منطقة الصراع " الثانية    
 .الطفل يف جماالت القصة ، الشعر  ، الرواية، القصرية 

اك مكتبات األطفال، وهي  أكشاك صغرية على مستوى كل كما أن هناك مشروع أكش
بلدية  أو منطقة حضرية أو قروية ،  ختصص فقط  لرصيد من كتب األطفال  تقوم بإعارة  

  .الكتب  دون مقابل مادي  مع االخنراط  املنتظم للطفل فيها 
ب ولكي ينجح املشروع  جيب  أن تساهم فيه  عدة دول  لكي حتافظ على اجلوان   

، و ذلك بإنشاء تكتالت ثقافية مجعوية  متنقلة   جتمع احلضارية  ألطفال  مناطق  الصراع  
 .جناح تلك املشاريع‘الكتب و املراجع من عدة دول ا
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 اآلليات الدولية لحماية حقوق الطفل في مناطق النزاع

 سعدية خيترد/                        يسمينة صدوقي د/

-الجزائر–جامعة معسكر      -الجزائر– الجامعي تيبازةالمركز   

International mechanisms for the protection of children's rights in 
conflict zones 

PhD/ Yasmina Sadouki                           PhD/ Sadia Khiter 

Center Tipaza University-Algeria-         Mascara University-Algeria- 

 

 إن موضوع محاية الطفل خالل النزاعات املسلحة من املواضيع اهلامة و احلساسة،         
بل أكثر من ذلك،فهي تصنف ضمن مواضيع الساعة انطالقا من املعاناة اليت يعيشها الطفل 

بسبب االنتهاكات الصارخة و الفاضحة يف هذه الفرتة  على املستوى العريب و الدويل
 حلقوقه. 

الغرض من هذه الدراسة هو بيان أسس محاية األطفال أثناء فرتة النزاعات املسلحة من 
هذه الفئة الضعيفة و املمارسة على  االنتهاكاتالناحية القانونية، وتسليط الضوء على 

اهليئات الدولية واملنظمات دور  مع تبيان ،أثناء فرتة النزاعات املسلح احلساسة من ا°تمع
 فال أثناء فرتة النزاعات املسلحة  .وكاملة لألطيف توفري محاية شاملة  واللجان الدولية
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 جهود المرأة من أجل حماية األطفال في مناطق الصراع

 طيفلنجوى بال /د

 جامعة تونس

Women's efforts to protect children in conflict areas 

PhD/ Najoua Beltaief 
University of Tunis 

 

هو سلوك متأصل يف شخصية املرأة العربّية املسلمة منذ بدايات ظهور                
االسالم سجله التاريخ مع رموز الشخصيات النسائية اّم املؤمنني السيدة خدجية رضي اهللا 

 عنها ونصر�ا للّرسول صّلى اهللا عليه و سّلم 

وها حنن اليوم نعيش مثل هذه السلوكات مع املراة العربية وغمورها ميادين الصراع النتشال  
ابرياء نساء و خاصة أطفال وجدوا أنفسهم دون أي قرار منهم يعيشون اهللع و البؤس و 

 الضياع يرنون إىل من يأخذ بيدهم وحيويهم و حيميهم .

ن احلدود من أجل طفولة هي منارة ستكون لنا وقفات مع مناذج لشخصيات نسائية عرب 
 املستقبل املوعود .
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 الحماية الدولية لألطفال وفقا ألحكام القانون الدولي االنساني

 أحمد شطة/د

 -الجزائر– جامعة االغواط

International protection of children in accordance with the provisions 
of international humanitarian law 

PhD /Ahmed Chatta 

Laghouat University - Algeria - 
 

موضوع محاية األطفال يف ضوء قواعد ومبادئ القانون الدويل تعاجل هذه املداخلة 
اإلنساين، ففي مستهلها نتعرض إىل موضوع محاية األطفال من آثار األعمال العدائية يف 

اخلاصة لألطفال من آثار القتال من املنازعات الدولية وغري الدولية، والبحث يف احلماية 
إغاثة ومجع مشل األسر وإجالء األطفال من املناطق احملاصرة أو املطوقة، كما سنتناول 
موضوع حظر إشراك األطفال يف النزاعات املسلحة قبل وبعد الربتوكول االختياري لعام 

لعام  ، وبرتوكول اتفاقية حقوق الطفل1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977
، وحبث الوضع القانوين 2000بشأن اشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة لعام  1989

 لألطفال املشاركني يف األعمال العدائية.

كما سنتطرق كذلك إىل آليات محاية األطفال يف القانون الدويل اإلنساين، و  
القانون الدويل  كذلك دور األمم املتحدة والقضاء الدويل اجلنائي يف محاية األطفال يف

اإلنساين، باإلضافة إىل النماذج الرائدة للهيئات الدولية املعنية حبماية األطفال يف القانون 
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الدويل اإلنساين واملتمثلة باليونيسيف واللجنة الدولية للصليب األمحر، وأخريًا وضعنا 
 التوصيات اليت يأمل الباحث أن جتد طريق النور.

 اإلجابة عنها تتمثل فيما يلي :  و ستكون اإلشكالية املراد

ماهي األسس القانونية حلماية األطفال من االستخدام يف احلرب أثناء النزاعات 
 املسلحة؟ وفيما يتمثل دور كل من اهليئات واملنظمات واللجان الدولية يف احلد من ذلك ؟.

 يينالسكان المدن –المنازعات المسلحة  –الكلمات المفتاحية : حماية األطفال 
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 حماية األطفال ضحايا النزاعات المسلحة في اطار القانون الدولي لالجئين

 د/حورية ايت قاسي

-الجزائر– جامعة مولود معمري تيزي وزو  

Protection of children victims of  armed conflicts in international refuge 

PhD/ Houria Aitkaci 

Tiziouzou Universiy – Algeria- 

 

يشّكل األطفال أكثر من نصف عدد الالجئني يف العامل، وبوصفهم هذا،                  
هم أكثر عرضة النتهاك حقوقهم، أكثر من األطفال العاديني. إذ أن  حدوث النزاعات وما 

عليهم  يرتتب عنها من متزق هياكل األسر، وانفصال األطفال عن ذويهم، من شأنه أن يؤثر
ونفسيا، فيكونون أول ضحايا العنف واالستغالل املصاحب لنزوح السكان وتدفقات بدنيا 

غري ان حصول االطفال على اللجوء ال يؤدي اىل انتهاء معانا�م ، حيث يتم   .الالجئني
 اشراكهم يف العمليات العسكرية، كما ان املساعدات اإلنسانية اليت تقّدم هلم، قد تكون

الوكاالت اإلنسانية، وبني  أفراد بني املتكافئة غري القوة اتعالقألن  حدين، ذو سالحا
تعرضهم  إىل شكل جديد من  مسامها يف النزاعات املسلحة، تشّكل عامالً  ضحايا األطفال

وعليه فإن أكرب حتد تواجهه احلماية ، العنف واالستغالل، من طرف هذه الوكاالت اإلنسانية
من قوات حفظ السالم و املنظمات االنتهاكات الدولية لألطفال الالجئني، هو صدور 

اإلنسانية اليت يفرتض أkا املسئولة عن تأمني احلماية واملساعدة هلم، أي محايتهم ممن يفرتض 
وعليه سنتناول من خالل هذه املداخلة نطاق احلماية اليت يتمتع Vا األطفال . أkم محاة
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طار القانون الدويل لالجئني، وسنتناول املنفصلني عن ذويهم بسبب النزاعات املسلحة يف إ
يف نقطة ثانية اجلهود الدولية للقضاء على ظاهرة متوطنة يف خميمات الالجئني، وهي اشراك 
االطفال الالجئني يف العمليات العسكرية، واستغالهلم جنسيا مقابل احلصول على 

 املساعدات االنسانية.
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 الدولي اإلنسانيحماية األطفال في القانون 

 غول أمينة الباحثة            بوبيديالمية د/        دلهوممفيدة الباحثة 

 -الجزائر–جامعة عنابة                    -الجزائر– جامعة الوادي              
Protection of Children in International Humanitarian Law 

Researcher Moufida          Delhoum    PhD/ lamia  Boubidi        

El ouad University – Algeria       El ouad University – Algeria 

 Researcher Amina Ghoul 

     Annaba University - Algeria - 

 

 دلك هناك انتهاك حلقوق األطفال   األطفال أمانة وهم مستقبل البشرية ،رغم            
 بالرغم من أن ا°تمع الدويل مل يغفل على اإلهتمام Vم ، وما نشاهدة يف
 احناء عديدة من العامل من ضحايا معظمهم أطفال خاصة يف مناطق احلروب
 والنزاعات ، من هنا �دف دراستنا واليت تطرقنا فيها إىل محاية األطفال يف

 يح كيفية محايةضوء قواعد ومبادئ القانون الدويل اإل نساين ، إىل توض
 األطفال من األعمال العدوانية ،والقتل يف املنازعات الدولية وغري الدولية
 ،من إ غاثة ومجع مشل األسر وإجالء األطفال من هده املناطق ، وخطر اشراكهم
 يف هده النزاعات املسلحة ، والبحث يف الوضع القانوين هلم، مع توضيح لبعض

 شأن إشرتاك األطفال يف النزاعات املسلحة معالربوتوكوالت واإل تفاقيات يف 
 ببعض  توضيح دور األمم املتحدة يف محاية هؤوالء األطفال وختمنا دراستنا
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 . التوصيات
 مناطق –القانون الدويل اإلنساين  –الكلمات املفتاحية: محاية األطفال 

 حقوق اإلنسان–الصراع 
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الالجئ السوري ( نموذج المجلس الدانماركي دور المنظمات الدولية في مساندة 
 لحماية الالجئين السوريين في البقاع

 الرا  نصر الدين /د

 جامعة لبنان

The role of international organizations in assisting Syrian refugees(The 
model of the Danish Council in Bekaa). 

PhD/Lara nasreddine 

Lebanon University 

 

تعمل املفوضية العليا لشؤون الالجئني على محاية حقوقهم اإلنسانّية واالجتماعّية، وعلى 
معاجلة املصاعب اليت تواجههم يف موطن الّلجوء، وعلى توفري احللول الّدائمة لقضّية العودة 
الطوعية إىل أرض الوطن، أو مساعد�م على االندماج االجتماعّي واالقتصادّي يف البلدان 

 ستضيفة، أو التوطني يف بلد ثالث، حبسب مسار األزمة ورغبة وإمكانات البلدان املعنّية.امل
وتعمل املفّوضّية على ترويج ثقافة القوانني واالتفاقيات الدولية اخلاصة بالالجئني، وتراقب 
مدى امتثال احلكومات للقانون الدويل، وتسعى لتوفري وتأمني املساعدات واخلدمات  

 ياه واملأوى والّرعاية الطبية.كاألغذية وامل
متّول برامج املفوضية عن طريق التربعات الطوعية من احلكومات واملواطنيني واملنظمات 
 اخلاصة، وحتصل على دعم حمدود من ميزانية االمم املتحدة لتغطية التكاليف االدارية.

بدأت عملها يف لبنان  يف حبثنا عرضنا لدور املفوضية العليا حلماية الالجئني السوريني، اليت
منذ اندالع االزمة يف سوريا وتّطورها إىل حرب سّببت نزوح مئات اآلالف من املدنّيني 
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الّسورّيني إىل لبنان. عملت املفّوضّية على بناء شراكة وثيقة مع احلكومة الّلبنانّية والسلطة 
نظمات غري احلكومية القضائية والفريق الَقطري التابع لالمم املتحدة واجلهات املاحنة وامل

 والشركاء والالجئني أنفسهم، من أجل حتقيق أهداف تنمويّة ملموسة.
وقد تركز نشاطها العملّي على احملاور الّتالية: التنسيق العام الزمة الالجئني السوريني، 
التسجيل، مراقبة تدابري احلماية وأنشطة الّتوعية، وإعادة التوطني، والقبول اإلنساين، وتقدمي 

من أهم شركاء املفّوضّية الّناشطني:  املنح النقدية واملأوى وخدمات الرعاية الصحية والتعليم.
اجلهات احلكومية متمثّلة بوزارة الشؤون االجتماعية وخلّية إدارة األزمة املشرتكة بني الوزارات، 

ضد اجلوع" واجلهات غري احلكومية كمنظمة "ا°لس الدامناركي ملساندة الالجئني"، ومنّظمة "
ومؤسسة "عامل" واهليئة الدولية الطبية، ومؤسسة "خمزومي"، و"أرض اإلنسان"، ومنظمة 
الرؤية العاملية، وجهات أخرى خمتّصة تابعة لألمم املّتحدة كربنامج األمم املتحدة 

بعد أن جرى الشرح خالل  للمستوطنات البشرية، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع.
البحث حول أهم األعمال اليت تضطلع Vا منظمة املفوضية العليا لشؤون الالجئني، مت 
اختيار منوذج من املنظمات غري احلكومية اليت تعمل بالتنسيق مع هيئة االمم ملساعدة 

نظمات الالجئني، ملعاجلة االشكالية املطروحة يف بداية الّدراسة حول دور وتأثري عمل امل
الدولية وا°لس الدامناركي ملساندة الالجئني يف معاجلة أزمة النازحني السوريني يف البقاع 
الّلبناين ومسامهتهم يف الّتنمية االجتماعّية واالقتصاديّة. وقد اخرتنا "منوذج ا°لس الّدمناركي 

ستفيد منها ملساندة الالجئني".وأثارت االشكالية عدة تساؤالت حول نوع اخلدمات اليت ي
الالجىء السوري، وأمهية هذه اخلدمات ومستوى كفايتها، وتأثريها على ا°تمع احمللي، ودور 

النازح وتأمني األمن والعدالة االجتماعّيني، وآثارها الّنفسّية والّرتبويّة،  هذه اخلدمات يف محاية
 فضًال عن دورها يف الّتنمية االجتماعية واالقتصاديّة.
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 لدولية للصليب االحمر في حماية االطفال اثناء النزاعات المسلحةدور اللجنة ا

 حياة سلماني/د

 -الجزائر– جامعة عنابة

The rule of international Red Cross committee in  the protection of 
children in armed conflicts 

PhD/ Selmani  Hayette 

Annaba University –Algeria- 

 
تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر مبهامها اإلنسانية لصاحل األطفال بصفة خاصة    

يف وقت احلرب أو احلروب األهلية أو االضطرابات الداخلية، فاللجنة تارخيا طويال يف اختاذ 
املبادرات يف إطار دورها كمؤسسة حمايدة ومستقلة وكوسيط يكرس جهوده لتخفيف معاناة 

مع تقاليد اللجنة الدولية كمؤسسة إنسانية والتزما بصالحيا�ا فإkا مل تنتظر البشرية، ومتاشيا 
صدور النصوص القانونية حلماية األطفال يف النزاعات املسلحة، قبل أن تباشر عمليا�ا اليت 
�دف إىل محاية األطفال، ففي مجيع النزاعات استبقت مبادرات اللجنة الدولية للصليب 

اية باألطفال أولوية مطلقة بتوفري األغذية املناسبة اخلاصة Vم، واملالبس األمحر بإعطاء العن
فهي تدرك عند تقدمي املساعدة الطبية والغذائية لألطفال أنه من الواجب أن يلقى اإلنسان 
عونا مناسبا حبسب مقدار معاناته، وأن ترتبط أولوية تقدميه بالسرعة اليت تتطلبها حالته وهذا 

 حيد الذي يلتزم به اهلالل والصليب األمحر، بإتباعه عند تقدمي خدماته. هو املعيار الو 
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سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية إبراز جمهودات اللجنة الدولية للصليب األمحر 
يف محاية األطفال أثناء النزاعات املسلحة. وذلك من خالل اإلجابة عن اإلشكالية التالية: 

املبذولة من اللجنة الدولية للصليب األمحر حلماية األطفال يف ما مدى فعالية ا°هودات 
 مناطق الصراع املسلح؟
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 دور المنظمات والهيئات الدولية في حماية أطفال مناطق النزاع

 أطفال إقليم دارفور بالسودان نموذجا.

 الصادق عبداهللا أحمد /د

 -السودان-المركز الدولي الستشراف المستقبل

The role of international organizations and commissions in protecting 
children in conflict areas. Case study;  Darfur children. 

PhD/ Sadiq Abdullah Ahmed. 

International Center for Future Foreseeing – Sudan- 

 

يف إقليم دارفور بالسودان، هذا اإلقليم الذي تعرض  تناولت الورقة  أطفال دارفور            
لصراع ونزاع مسلح بني حركات مسلحة من أبناء اإلقليم وبني القوات املسلحة السودانية. 
مساحة إقليم دارفور تقرب من ربع مساحة السودان ( حيث تعادل مساحة دارفور مساحة 

السودان. مشل النزاع املسلح يف دولة فرنسا)، وعدد سكان دارفور يبلغ حوايل ربع سكان 
دارفور املدنيني وطاهلم بدرجة كبرية، وأصبح اإلعتداء عليهم يف كثري من األحيان يشكل 
عنصرا من عناصر احلرب وأهدافها، حيث تؤدي أشكال العنف اليت تتخذها النزاعات 

دة يف عدد املسلحة حاليا وكذلك إستخدام األسلحة احلديثة وذات الدمار الواسع إىل الزيا
الضحايا بني املدنيني وخاصة األطفال منهم.   حرم القانون الدويل األنساين( قانون النزاعات 
املسلحة) اإلعتداء على األطفال وألزم األطراف املتحاربة بضرورة إختاذ التدابري املناسبة اليت 

 اقيات جنيف.جتعل املدنيني بعيدين عن تأثريات العمليات احلربية حسبما ورد ذلك يف اتف
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لقد كان للمنظمات واهليئات الدولية دورا كبريا ومتعاظما يف محاية أطفال إقليم دارفور    
اليونيسيف وغريها  –خالل فرتة النزاع املسلح باإلقليم ( مثل منظمة الطفولة واألمومة العاملية 

مع الدولة  من املنظمات واهليئات الدولية) واستطاعت هذه املنظمات واهليئات بالتنسيق
السودانية ووزارا�ا ومصاحلها وأجهز�ا املختصة تقدمي العون واملساعدات اإلنسانية وغريها 
ومن تقدمي حىت التدريب وتوفري التعليم والصحة بل وحىت توفري أطراف صناعية ملن برتت 

 أحد أطرافهم يف النزاع.

تمع السوداين ، وتساعد يف يف كوkا تتصدى لشرحية من أهم شرائح ا°تنبع أهمية الورقة 
 الكشف عن أبرز األثار للنزاع املسلح على أطفال دارفور.

 إستخدمت الورقة املنهج التارخيي واملنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة احلالة.
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 دور منظمة األمم المتحدة (اليونيسيف) في حماية حقوق أطفال الالجئين

 بدر الدين حميدان الباحث                    د/سلمى حميدان

 -الجزائر– جامعة قسنطينة            -الجزائر– جامعة سوق اهراس      

Role of the United Nation Children’s Fund in  protecting the rights of 
refugee children 

Phd/Salma Hamidane     ResearcherBadreddine Hamidane 

Souk Ahras University-Algeria- Constantine University - Algeria - 

   

تعترب حركة اللجوء من أكثر القضايا تعقيدا على الصعيد العاملي، و قد شهدت               
السنوات األخرية  حركات مطردة لعدد الالجئني نتيجة انتشار احلروب و النزاعات املسلحة 

 و األمنية يف العديد من الدول. و اضطراب األوضاع السياسية

و قد القت مشكلة الالجئني يف القرن العشرين اهتماما كبريا من قبل األسرة الدولية      
ذلت جهود كبرية حلماية هذه الفئة و التكفل خاصة ما يتعلق باألطفال املهاجرين، حيث بُ 

ظمة األمم املتحدة و اليت Vا تعليميا و صحيا و نفسيا، و من بني هذه اجلهود ما تقوم به من
ناشدت اهليئات و الدول حلماية األطفال الالجئني، و الذين هلك املئات منهم جراء 
عبورهم البحر األبيض املتوسط، إضافة إىل معانا�م جراء استغالهلم و عمالتهم و االجتار 

 Vم، و إرغامهم على العودة إىل مناطق الصراع.

جوء و تزايد أعداد األطفال الالجئني، و كثرة معانتهم و و نظرا لتفاقم مشكلة الل     
مشاكلهم يف الوقت الراهن، ارتأينا تسليط الضوء على الواقع الذي تعيشه هذه الفئة و كيف 
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تتعامل الدول مع قضاياهم، باإلضافة إىل عرض اإلطار التأسيسي و التأصيل احلقوقي الدويل 
قة بني أطفال الالجئني و الدول املضيفة من حيث الرامي إىل محايتهم، و ذلك لتقصي العال

 احلقوق و االلتزامات.
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 الحماية القانونية لألطفال من خالل قواعد القانون الدولي اإلنساني

 د/ ناجي جغابة

 -تركيا–جامعة نجم الدين اربكان قونيا 

Legal protection of children through the rules of international 
humanitarian law 

PhD/ Nadji Djekaba 

University of Necmettin Erbakan Konya- Turkey 

 
دائما ما تأيت التشريعات سواء الوطنية منها أو الدولية حلماية بعض الفئات           

الضعيفة يف ا°تمع، أو تلك الفئات اليت تعاين متييزا ضّدها، كفئات األطفال والنساء 
عموما، وكاألسرى واجلرحى خالل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، بل جند بعض 

اية بعض الفئات يف األوقات العادية يف زمن الّسلم،  االتفاقيات ُخّصصت فقط حلم
كتلك االتفاقية حول حقوق الطفل ومحايتها من االنتهاك، كون فئة األطفال من أكثر 
شرائح ومكونات ا°تمع حاجة إىل الرعاية اخلاّصة واحلماية اليت قد ال حيتاجها الكبار، 

عتها الكثري من دول العامل سنة من أجل ذلك ّمت ختصيص اتفاقية حقوق الطفل واليت وق
، هذا يف حالة الّسلم، أما يف حالة احلرب والنزاعات املسلحة الدولية وغري 1989

الدولة فتزيد وترتفع نسبة تعّرض الفئات الضعيفة كاألطفال خلطر احلرب، بل لعّل أكرب 
وسائل متضرر منها هم فئة األطفال، هلذا تؤخذ هذه األخطار بعني االعتبار وتُعّزز 

وآاليات احلماية هلذه الفئة الضعيفة، من أجل لك  أْوىل القانون الدويل اإلنساين محاية 
خاصة لألطفال خالل النزاعات املسلحة، ابتداء من كوkم مدنيني غري مقاتلني 
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فتشملهم احلماية القانونية انتهاء كوkُم أطفاال فجاءت اتفاقيات جنيف األربع 
 يف هذا الصدد.وبروتوكوالها امللحقني 

فأضفت تلك النصوص محاية قانونية على األطفال ضد األعمال العدائية خالل النزاعات 
املسلحة الدولية وغري الدولية، كما نّبهت إىل األخطار اليت �دد فئة األطفال خصوصا مثل 
األلغام األرضية وغريها، كما حظرت اشرتاكهم يف القتال أو جتنيدهم، وأضفت محاية خاصة 

 عليهم حال وقوعهم يف األسر.

يف هذه الورقة سأتناول كل الذي سبق، حماوال تسليط الضوء على املركز القانوين لألطفال 
 خالل النزاعات املسلحة.

 الكلمات املفتاحية:

 فئات حممية، األطفال، اتفاقية جنيف، بروتوكول جنيف، النزاعات املسلحة
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دراسة تحليلية ميدانية لعينة من  األطفال في مناطق الصراعالمعالجة اإلعالمية لقضايا 
 وسائل اإلعالم العربية

 مريم منادي د/

 -الجزائر-  بجامعة خميس مليانة

Media treatment of children's issues in conflict areas 
Analytical field study of a sample of the Arab media 

PhD/ Merieme Menadi 

Khamis Maliana University - Algeria - 

 
تعترب هذه الورقة مبثابة دراسة حتليلية ملضامني اخلطابات اإلعالمية العربية ، و اليت             

kدف من خالهلا إىل التعرف على دور وسائل اإلعالم العربية يف معاجلة قضايا الطفل يف 
املواضيع اخلاصة بقضايا الطفل، و مناطق الصراع، و ذلك برصد حمتويا�ا و الوقوف على 

 الكشف عن مدى اهتمامها Vذه القضايا.
كما نسعى من خالل هذه الورقة إىل إبراز األدوار املنوطة Vا وسائل اإلعالم العربية من 
خالل الوظائف األساسية هلا، و اليت تنحصر أساسا يف الوظيفة اإلخبارية و وظيفة التوعية و 

وظيفة التنشئة االجتماعية، و ال نغفل وظيفة الرقابة اليت أشار إليها ولرب تكوين الرأي العام و 
شرام، اليت تعترب من بني أهم الوظائف اليت تكرس مبدأ الدميقراطية و تعمل على ترسيخ مبدأ 

 احلق يف اإلعالم.
 و من املالحظ أن عاملنا العريب يعيش اليوم ثورة إعالمية كبرية، أفرزت متغريات جديدة يف
مفهوم املمارسة اإلعالمية، على الصعيدين التكنولوجي و الفكري الثقايف، حيث أصبحت 
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وسائل اإلعالم حتظى مبكانة أكرب و اهتمام أوسع من طرف اجلمهور ، ففي خضم هذا 
التنوع الكبري الذي تعرفه وسائل االعالم العربية، كيف تعاجل القنوات اإلعالمية العربية قضية 

 طق الصراع؟ األطفال يف منا
 من خالل هذا التقدمي نطرح التساؤالت التالية:

 هل تؤثر اجتاهات القنوات العربية على كيفية معاجلتها لقضايا الطفل يف مناطق الصراع؟
 و ما مدى اهتمام وسائل اإلعالم العربية بقضايا الطفل يف مناطق الصراع؟

 دعم هذه القضايا؟ و كيف تساهم وسائل اإلعالم العربية يف
 عاالكلمات املفتاحية: املعاجلة اإلعالمية_ قضايا الطفل_ مناطق الصر
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 دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية الطفل المقاتل: المعايير والممارسات

 د/صورية براك

 -الجزائر– جامعة سكيكدة

The role of international committee of the Red Cross in protecting child 
combatant : the standards and practices. 

PhD/Soraya Berrak 

skikda university- Algeria- 

 

يتزايد عدد األطفال املنخرطني طوعا أو ا°ندين قسرا يف ا°موعات املسلحة            
باطراد يف النزاعات الراهنة، لذا تويل اللجنة الدولية للصليب األمحر أولوية كربى ملسألة جتنيد 

الترويج لمعايير تحدد داخل أطر  -األطفال وتفادي حدوث ذلك من خالل طريقتني: 
سهمت اللجنة الدولية يف بلورة معاهدات تكفل محاية األطفال : حيث أقانونية واضحة

وبروتوكوهلا االختياري بشأن اشرتاك األطفال يف  1989ا°ندين مثل اتفاقية الطفل لعام
. كما تركز جهودها على املستوى القانوين على حث 2000النزاعات املسلحة املعتمدة سنة 

وضع خدما�ا االستشارية يف خدمة احلكومات الدول للتصديق على املعاهدات وتنفيذها، و 
ملساعد�ا على بلورة قوانني وطنية لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين وتوفري الدعم لتنفيذ أحكام 
اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكوهلا االختياري. كذلك تضطلع بأنشطة ذات الصلة بالتعريف 

وندوات ودورات تدريبية تستهدف  بالقانون الدويل اإلنساين ونشره عرب مناقشات منظمة
 -قوات الشرطة والقوات املسلحة النظامية، و حاملي السالح مبا فيهم األطفال أنفسهم.

تتصل اللجنة الدولية بانتظام باجلماعات املسلحة والقوات احلكومية  العمليات الميدانية:
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مهة يف تسريح أطفال للتذكري بالتزاما�ا وحظر جتنيد األطفال يف القوات املسلحة، واملسا
عديدين يف آسيا وإفريقيا، كما تبذل قصارى جهدها للعثور على عائالت اجلنود األطفال 
املسرحني ومجع مشلهم وإعادة تأهيلهم نفسيا ودجمهم يف ا°تمع ، ومحاية ومتابعة وضعية 

 األطفال املعتقلني يف السجون. 

للصليب األمحر، حظر جتنيد األطفال، الطفل املقاتل، اللجنة الدولية الكلمات الدالة: 
 القانون الدويل اإلنساين.
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دور مجلس االمن في منع استخدام االسلحة الكيميائية ضد االطفال في مناطق 
 الصراع في سوريا

 د/ امال بن صويلح

 -الجزائر –قالمة 1945ماي  8جامعة 

the role of security council in the prohibition of using chemical weapons 
against children in the areas of conflict in Syria 

PhD/  Amel Bensouilah 

8 May 1945 University  Guelma - Algeria - 

 

تعد االسلحة الكيميائية من اخطر االسلحة واكثرها فتكا باإلنسان وحميطه                  
متتد للعديد من االجيال مت حظر استخدامها اال انه يف  نظرا ملا ينجم عنها من اثار مدمرة

احلرب السورية مل يتم التقيد بالقوانني واملواثيق الدولية اليت منعت استخدامها واستهداف 
املدنيني خاصة االطفال ، اذ يشكل ذلك خرقا كبريا للقانون الدويل وحقوق االنسان 

 سلم واحلرب .واملواثيق املتعلقة حبماية حقوق الطفل وقت ال

باستخدام االسلحة  2013اغسطس  21مت استهداف اطفال ريف دمشق بتاريخ 
الكيميائية ما جنم عنه قتل املئات منهم فضال عن وجود تشوهات تستمر معهم طيلة حيا�م 

 االمر الذي دفع جملس االمن للتحرك واختاد جمموعة اجراءات ازاء هذا الوضع .

 المن، االسلحة الكيميائية، االطفال يف سوريا: جملس ا الكلمات المفتاحية
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 جريمة االتجار االلكتروني باالطفال

 االستاذة دالل بليدي

-الجزائر–جامعة الشادلي بن جديد الطارف    

The crime of electronic trafficking in children 

PhD/ Blidi Dallel 

University of Shadli Ben DJDID El Tarf Algeria 

االخرية ظاهرة جديدة لالعتداء على فئة الطفولة، بعد  اآلونةشهد العامل يف               
االستغالل اجلنسي و املتاجرة بالبشر ، و االختطاف، أال وهي ظاهرة االنتحار بسبب 

ظاهرة اجرامية مستجدة نسبيا اليت مست  " احلوت األزرق" ، فهي  اإللكرتونيةااللعاب 
انتهاكات للحقوق واخلصوصيات اإللكرتونية يف شىت ا°االت،  العديد من الدول، من

وذلك يف ظل انتشار اجلرائم اإللكرتونية، وهذه االخرية اختذت شكال جديدا هلا  يف قالب 
جرمية القتل االلكرتوين عن طريق االلعاب االلكرتونية اليت انتشرت مؤخرا و اليت راح ضحيتها 

الستغالل السيء للربامج االلكرتونية لتطوير قدراته سنة، اثر ا 14االطفال االقل من 
سهلة لتنفيذ العمليات اإلجرامية ، مما يلحق   باستخدام شبكة املعلوماتية كوسيلة  اإلجرامية

على ذلك تكون إشكالية هذه الدراسة تتمحور حول: ما مدى  ضررا بالغري واغلبهم اطفاال.
ماهي الية املتاجرة بالبشر يف شكل النفايات  مشروعية بيع النفايات الطبية االدمية  ؟ و

ية جرمية أوال : امه  ما نتوصل إليه من خالل معاجلة املوضوع يف النقاط التالية:الطبية ؟  وهو 
 .االلكرتونية  ثانيا:   دور اجلهود الدولية حلماية االطفال الضحايا باألطفالاالجتار 
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التعليم في ظروف النزوح السوري إلى لبنان: بين الخطط والصعوبات  إدارة
 واستشراف مرحلة الصراع وما بعدها

 خليفةعلي االستاذ الدكتور 
 الجامعة اللبنانية

The department of education in the conditions of syrian 
displacement to lebanon: between plans and difficulties and the 

prospects of the conflict and beyond 
Prof.dr/ Ali Khalifé 
Lebanese University 

  
هذه الورقة إىل اإلضاءة على بعض العناصر املرافقة لعملية إدارة التعليم يف  �دف

ظروف النزوح السوري إىل لبنان، ومدى توافر الشروط واملعايري املوضوعة من املنظمات 
واهليئات الدولية وما تعمل عليه اجلهات الرمسية اللبنانية وبعض منظمات ومجعيات ا°تمع 

 . املدين يف هذا اخلصوص
اليت قارVا علم اجتماع  االجتماعيةتندرج األدبيات النظرية للورقة يف إطار التنشئة 

الرتبية وعلم اجتماع التغّري، حيث جيري توصيف الصراعات واحلروب كأحداث تقطع مع 
العملية اليت يتعّلم مبوجبها األطفال بشىت األنواع املقصودة وغري املقصودة العناصر 

يف ضوء تعّطل  االجتماعيةفية السائدة، وتتقدم التعريفات العكسية للتنشئة والثقا االجتماعية
 آليات إنتاج ا°تمع وبروز آليات مستجّدة أو موازية إلعادة تكوين منظومة القيم والعالقات.

يقوم البحث امليداين على استخدام تقنية جمموعات التدريب على حل الوضعيات 
عض الصعوبات من الواقع املعاش وتفاصيل احلياة املدرسية كما الرتبوية اليت تساهم يف بيان ب

يعّرب عنها أطفال سوريون الجئون يتعّلمون يف إحدى املدارس اللبنانية من ضمن دوام مواٍز 
 بعد الظهر ويعيشون يف خميمات النزوح.
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ن وتتوجه نتائج الدراسة حنو طرح مقاربة استشرافية ملرحلة الصراع وما بعدها للتخفيف م
 الصعوبات الرتبوية املرافقة لعملية إدارة التعليم يف ظروف النزوح السوري إىل لبنان.
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