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 12بالمدرج:  6102جوان  10 األربعاء"يوم:

 " 0011على الساعة:  

 

 اإلشكالية:

عالقات تميزت الحضارات القديمة بغياب الضمير في ال
 ،العنف ،االجتماعية واإلنسانية التي كانت تنشر كل أنواع القتل

جعلتهم عبيدا ي طالت حتى األطفال و التو  .بوديةالعاالستبداد و 
 اهتمامه من يكثف الدولي المجتمع جعلقربانا لآللهة، ما و 

 القانونية األطر تعزيز طريق عن الظروف هذه في بحمايتهم
 اإلنساني الدولي القانونحقوق اإلنسان،  أحكام إطار في الالزمة

 غيرها.و 
جهودا حثيثة للتكفل  عدة، منذ سنواتالجزائر تبذل و 

 عن طريق سنيا اجتماعيا وحتى قانون ثقافيا، ،تربويا األطفالب
المشرع الجزائري  حيث استحدث م.النصوص التي تضمن حمايته

-51القانون رقم جملة من النصوص و التنظيمات كان آخرها 
آلية ك ،المتعلق بحماية الطفلو  1151 جويلية 51المؤرخ في  51

من كل جرائم الخطر و  فة أشكالهلحماية األطفال من العنف بكا
هو  وصالنص   هلن من تبني هذكان الغرض المع الضرر، فقدو 

المواءمة بين التشريع الوطني واالتفاقيات الدولية التي انضمت 
جرام التي تطال ظاهرة اإلفي مجال محاربة  الجزائر إليها

، تهثم وضع قواعد لحماي مفهوم الطفل، علىنص بال ؛األطفال
التسول ، حظر استخدامه في في التعليم، ه المساس بحق درءك

عن التحكم في تصرفاته  تعريضه لإلهمال والتشرد، عجز األبوين
منع الطعام و تعريضه للتعذيب  أو استغالله جنسيا واقتصاديا  أو

 عنه.
اإلشكالية سلف ذكره، كان لزاما التعامل مع على سند ما 

 التالية:

الداخلية الحماية هل جسدت القوانين الدولية و 
 ؟للطفل الالزمة القانونية

اآلليات  هيماللطفل و  ماهي الحقوق المكفولة
 اإلقليمي، الدولي المقررة على المستوىالقضائية القانونية و 

 الداخلي لتحقيق هذه الحماية؟و 
 االتفاقيات الدوليةنصوص ق توافما مدى 

 الداخلية؟ النصوص مع المتعلقة بالطفل
 :موضوعلأهمية ا

  مرحلة الطفولة أهم مرحلة من عمر اإلنسانتمثل ،
، االجتماعية ،أساس بناء شخصيته العقليةباعتبارها 

المجتمع، هم  دعامةاألطفال هم ف الجسمية.الدينية و 
 ةسالمياإل لشريعةهم اترجال ونساء الغد، لذا خص

بجانب عظيم من  ةالدولي االتفاقياتوالتشريع الداخلي و 
 االهتمام.

  واسـعة داخلية و رغـم وجـود ترسـانة تشـريعية دوليـة
 لمعاناتهم النهائية النتيجة أن إال ،لحمايـة الطفولـة

، الدراسات واإلحصائيات. وفقا لما تعكسه كارثية مازالت
  حيث:

ـي العـالم فـي حالـة مـن مليـون طفـل ف 511يعـيش نحـو  -
التسول  يمارسونالتشـرد بسـبب تخلـي أسـرهم عـنهم، 

 مختلفة.  جرائموالدعارة أو يجنحون إلى 
مليون طفل فـي العـالم تتـراوح أعمـارهم بـين  531حوالي   -

من حق التعليم والتربية سـنة محرومـون تمامـا  55–6
 .والصحة والثقافة

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 

 

قمت مع تعقد الحياة التي تفااألطفال  عمالةتعاظم ظاهرة  -
 115يعمل ما يزيد على  إذ ،االقتصاديةاالجتماعية و 

عام في ظروف  51و 1ن مليون طفل تتراوح أعمارهم بي
 غير آمنة.خطرة و 

 من المدنيين الضحايا بين من نسبة أعلى يشكل األطفال -
 حصدت فقد، الدولية المسلحة الصراعات ضحايا مجمل

 مليونين أرواح الحالية، العشرية خالل لحةالمس النزاعات
 ،يتيم مليون منهم وصيرت ماليين ستة وعوقت طفل

 أن كماء اللجو  أو النزوح على مليون عشرون وأجبرت
 شخص ألف مائة بثالثة يقدر اليوم، الجنود األطفال عدد

  .عشر الثامنة سن بعد يبلغوا لم
 :موضوعال دافأه

 الداخلي ينونطفل في القانأسس الحماية الكاملة لل دراسة -
 الحرب.زمن السلم و  الدوليو 

بها لدى جميع أفراد  ةيوعتالو قوق الطفل حالتحسيس بأولوية  -
 الهيئات المعنيةالمجتمع، وعدم قصر ذلك على الدارسين و 

 .فقط بها
مجال في ة المستحدثة الجزائري يةعيشر تالتحليل النصوص  -

 لطفل.حماية ا
الحماية القانونية  جالاخلية في متقييم الجهود الدولية والد -

 والقضائية لحقوق الطفل.
 

 

 

 

 محاور:ال
 

 المفاهيمي للطفل اإلطار المحور األول:

  اإلسالميةالطفل من منظور الشريعة 

 التشريعات المقارنةالطفل في القانون الدولي و 

 مركز الطفل في القانون الدولي المحور الثاني:

 لحقوق الطفل اإلقليميةاالتفاقيات الدولية و 

  اإلنسانيالطفل والقانون الدولي 

 مركز الطفل في التشريعات الداخلية المحور الثالث:

 الحماية الجنائية 

 الحماية المدنية 

 

 

 

 اآلجال التنظيمية: 

o  12/11/1156 إلرسال المداخلة كاملة:آخر أجل 
o 12/11/1156 :يوم الدراسير أجل لرد اللجنة العلمية للآخ  
o 15/16/1156 :يوم يوم الدراسيفعاليات ال 

 

 يوم الدراسيال في المشاركة شروط: 
 

o  ،تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمية المتعارف عليها
نسية مع إرفاقها بملخص باللغة العربية أو االنجليزية أو الفر 

 ال يتجاوز نصف صفحة باللغة األجنبية.
o ببرنامج  المداخلة تحرر«Microsoft Word» 

 52حجم « Arabic Simplified»: خط اللغة العربية -
 بالنسبة للهوامش.  10بالنسبة للمتن و حجم 

حجم « Times New Roman»خط : اللغة األجنبية -
 للهوامش. بالنسبة 10حجم بالنسبة للمتن و  12

o صفحة. 11و 51بين  الصفحات عدد يتراوح 
o  يوم الدراسيلل اإللكترونيترسل المداخلة الكاملة على البريد ،

 وال تقبل الفاكسات.
o  لم يسبق أن ع أصليا لم يتم نشره من قبل و الموضو  يكونأن

 قدم في مؤتمرات أو ملتقيات علمية سابقة.
 :معلومات مهمة 

o التالي: لبريد اإللكترونيترسل المداخالت ل 
hrrslsetif2@gmail.com 
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