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 النظام التربوي في الجزائر و إشكالية التربية على القانون الدولي اإلنساني

 

المدية –جامعة يحي فارس  /عرابـجي إيمان األستاذة  
 

 

 

 المداخلةملخص 

، وما من واجب يعلو يف أنبيتو فوق إحًتام اعبميع الًتبية و التعليمما من أمانة يف عنق العامل تفوق يف قدسيتها 
. غبقوق األطفال، ألن ضبايتهم وإحًتام حقوقهم ضبايًة ؼبستقبل البشرية بأسرىا

وحباجتهم للحماية والرعاية، إال أننا ما نشاىده يف  بالًتبيةوعلى الرغم من أن اجملتمع الدويل مل يغفل اإلىتمام 
. أكباء عديدة من العامل من إنتهاكات حقوق األطفال شيء يدعو إىل اغبزن العميق

بيد أن أكثر ىذه اإلنتهاكات وأشدىا خطراً على اإلطالق ىي اليت ربدث لألطفال من جرّاء إندالع اغبروب  
. اً كبَتة من الضحايا يكون معظهم من األطفالوالنزاعات، واليت زبّلف وراءىا أعداد

يف ضوء قواعد ومبادئ القانون الدويل اإلنساين، ففي  النظام الًتبوية يف اعبزائرموضوع  اؼبداخلةوقد قسمت  
وحبث ضباية  و تعريف الًتبية و مفهومهت تطور منظومة الًتبية و التعليم يف اعبزائر الًتبية و التعليم يف اعبزائر

مفهوم القانون الدويل اإلنساين و ضباية مت تناول موضوع  اعبزء الثاين ال من خطر األلغام األرضية، ويف األطف
 األطفال
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ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 االجتماعيو  االقتصاديدورا ىاما يف حياة الشعوب و يف ربديد مصَتىا و ربقيق مبوىا  تلعب الًتبية و التعليم  
، بإعتباره أداة فعالة للتحول اإلجتماعي ، و مدخال طبيعيا ألية تنمية قومية فاإلنسان ىو ىدف التنمية ووسيلتها 

يف كتابو عن التعليم و النمو اإلقتصادي يف الدول النامية بعد    ( ببًت مادي )و ىو موضوع الًتبية ، يقول 
إن أحد الدروس اؼبستفادة من التاريخ : مثل أمريكا و إقبلًتا و اليابان  إستعراضو لدور التعليم يف الدول اؼبتقدمة

إن عمليات الًتبية و التنمية . ىو أن التنمية اإلقتصادية اغبديثة تتطلب بالضرورة  حدا أدىن من التعليم 
األفراد و صبيع الدول و  اىتماماتو  انشغاالتاإلقتصادية ىي عمليات مرتبطة ببعضها البعض ، و ىي من أىم 

يف حد ذاهتا ، بل ىي طرق و أساليب مرتبطة و متكاملة  أىدافاات و ىي ليست اجملتمعات و اؼبنظمات و اؽبيئ
. لعمليات متفاعلة مع بعضها البعض هتدف صبيعها إىل رفع مستوى معيشة الفرد و تقدم اجملتمع 

 اكتساهبمو     يعرف عن الًتبية أهنا العملية اليت تتم دبقتضاىا ترقية اإلنسان و اجملتمع و تنمية قدرات األفراد ،  
من أجل ربقيق أىداف التنمية ، و ربدد السياسة الًتبوية الظروف و   استثمارىااؼبعرف و للقيم و األفكار و 

ية ليؤدي ىؤالء األفراد الدور الذي ينتظرىم لتحقيق األىداف الوسائل و األىداف و القيم اليت تضمن تلك التنم
. التنموية 

البد منو ، حيث العوامل اإلجتماعية و الثقافية تؤثر على الًتبية و إن التوازن بُت التنمية اإلقتصادية و الًتبوية 
و رفع اؼبستوى  التعليم ، و تكون ىي السبب األساسي يف ضعف التعليم عند الطبقات اإلجتماعية الفقَتة
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و ىو  من اجل التحكم يف عملية التنمية  التعليمي عند الطبقات الغنية و منو يستوجب عملية التخطيط الًتبوي
و يعمل على إستغالل موارد اجملتمع اإلستغالل األمثل ، و وبقق التفاعل " و يعُت اغبركة الذي ينظم األنشطة 

  " ئمة بُت الًتبية و التنمية اإلقتصادية و بُت كافة اجملتمع اؼبتكامل و اؼبتوازن يف ضوء العالقات القا

إن التنمية اإلقتصادية ىي عمل إقتصادي و ثقايف و تربوي متكامل ، فالًتبية ىي اليت تعد و توفر الرأظبال البشري 
ي  يف ربقيق شرالذي ياوىل إعداد و تنفيذ اػبطط التنموية و كبن نعرف الدور األساسي الذي يلعبو الرأظبال الب

منها يتوقف على ما  االستفادةالثروات الطبيعية و  استغالل ألنعلى التنمية ،  إهبابيةالتنمية نظرا ؼبا لو من أثار 
. هبا من خالل الًتبية سيبلكو ىؤالء األفراد من كفاءات و خربات يكت

 

حروب طاحنة قاست ويالهتا منذ فجر التاريخ واغبرب حدث الزم البشرية يف صبيع العصور، فقد حدثت و 
ذبتاح البلدان وتؤمل الشعوب، وتدمر معامل  -وال تزال -وكانت ىذه اغبروب. البشرية على مر األعوام والقرون

   .اغبضارات والثروات الوطنية، وتزداد قسوهتا جياًل بعد جيل بالنظر إىل التطور اؽبائل يف أسلحة ومعدات الدمار

على وضع ضوابط عرفية أو مكتوبة للحروب والصراعات والنزاعات اؼبسلحة، وقد حرص اإلنسان منذ القدم 
حيث وجدت يف صبيع اغبضارات العظمى تقريباً منذ الزمن القدًن والعصور الوسطى، قواعد مقيدة غبق الغرماء يف 

يق والفرس بع قوانُت وضعت غبماية بعض الفئات من الناس، يف أيام اإلغرتإغباق األذى خبصومهم، ويبكن أن نت
مشلت الفئات احملمية النساء واألطفال . والرومان، ويف اؽبند والصُت القديبة، ويف الدول اإلسالمية واؼبسيحية

واؼبسنُت، واؼبقاتلُت اجملردين من السالح، واألسرى، وحظرت مهاصبة بعض األىداف مثل أمكان العبادة، ومنعت 
طور وسائل القتال واخًتاع اؼبدفعية والبنادق والذخائر، مل تعد ىذه استخدام الوسائل الغادرة يف القتال، لكن مع ت

فقد نشبت حروب بُت جيوش وطنية كبَتة  3التقاليد صاغبة للتطبيق، وفشلت يف التوافق مع ىذه الوقائع اعبديدة،
.  رحى العاجزيناستعملت فيها أسلحة أحدث وأكثر تدمَتاً، تاركًة على أرض اؼبعركة أعداداً ـبيفًة من القتلى واجل

                                                             

  1   ، دار اؼبنهج للنشر و التوزيع ، عمان ،التخطيط التربوي إطار لمدخل تربوي جديد  أضبد علي اغباج ؿبمد ،   -
، 9 ، اجمللة الدولية للصليب األضبر، السنة السادسة، العدد حماية ضحايا الحرب بين الشريعة والقانون الدولي اإلنسانيالعقيد أضبد األنور،   - 
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لذلك دعت اغباجة إىل وجود قانون دويل ينظم قواعد وأعراف اغبرب، ووبكم العالقات بُت القوات اؼبتحاربة، 
. ويضمن ضباية اؼبدنيُت واعبرحى واألسرى، وزبفيف اؼبآسي اليت زبلفها اغبروب والنزاعات اؼبسلحة

الدويل اإلنساين، كما نسميو اآلن، ظهرت يف ستينات القرن ومن ىنا يبكن القول أن حركة تطوير وتقنُت القانون 
لتحسُت  864 التاسع عشر، واقتصرت يف بدايتها على جزئيات من ىذا القانون، كإتفاقية جنيف األوىل سنة 

ولكن ومع إندالع اغبرب فإن ؿباولة ربقيق التوازن بُت الضرورات العسكرية  .أحوال اعبرحى يف اغبرب الربية
وإهنا أول ( أنسنة اغبروب) 864 رات اإلنسانية اليت ال بد منها، فقد ظهرت يف وقت مبكر نسبياً عام واإلعتبا

وإذا ما دارت اغبروب فانو ال ينبغي   ،اتفاقية غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة من األفراد العسكريُت يف اؼبيدان
كن القول أيضاً إن اغبرب واإلنسانية ال يلتقيان من أن تنتزع الرضبة والشفقة واإلنسانية من قلوب احملاربُت، وًن

واحملبة والرضبة  تعٍت التسامح: تعٍت الدمار واؼبوت واػبراب واؼبرض والتشريد، اإلنسانية: حيث اؼبعٌت؛ اغبرب
 . واإلستقرار واألمن واإلزدىار وتعٍت اغبياة بكل معانيها

، حُت عقد أول مؤسبر دويل للسالم يف الىاي، وأقر عدة 899 واستمر األمر على ىذا اؼبنوال حىت سنة  
اتفاقيات، الثانية منها واػباصة بقواعد اغبرب الربية تعد أول اتفاقية دولية حديثة تقنن وتطور جزءاً ىاماً ومتكاماًل 

. 907 واعتماد اتفاقيات جديدة وذلك يف عام  899 من قانون اغبرب، وقد مت مراجعة اتفاقيات الىاي لعام 
واليت ركزت على تنظيم سَت العمليات اغبربية، لضبط استخدام السالح اؼبسموح بو، وحظر أنواع معينة من 

  .األسلحة

أن اندالع اغبرب العاؼبية األوىل وما شهدتو من استعمال وسائل جديدة للقتال استخدمت على نطاق واسع،  إال
ارات اعبوية، والغازات السامة، واحتجاز عشرات اآلالف من األسرى، وقصف اؼبدن، كشف عن كشن الغ

اغباجة إىل تطوير اؼببادئ التقليدية لقانون اغبرب، ولذا فقد قامت اعبماعة الدولية بعد اغبرب العاؼبية األوىل 
 5 9 ع بروتوكول جنيف لعام كذلك توقي. بسلسلة من احملاوالت إستهدفت ربرًن اغبرب يف العالقات الدولية

.9 9 بشأن حظر استخدام الغازات واألسلحة البيولوجية، وكذلك اتفاقية جنيف ؼبعاملة أسرى اغبرب يف عام   

بيد أن اغبرب العاؼبية الثانية وما شهدتو من أىوال ومآسي ضد اإلنسانية، كانت دبثابة الدفعة  اغباظبة لتطور 
كجزء من رد فعل اإلنسانية على  949  توقيع اتفاقيات جنيف األربع لعام القانون الدويل اإلنساين، حيث مت

                                                             
، اجمللة اعبزائرية اتفاقية تحسين حال جرحى الجيوش في الميدان، هل مهدت السبيل للقانون الدولي المعاصرالدكتور عمر سعد اهلل،   -  

    .96، ص993 القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد الرابع، 
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لذلك فقد جاءت ىذه اإلتفاقيات بقواعد خاصة غبماية . الفظائع اليت أرتكبت أثناء ىذه اغبرب يف حق اؼبدنيُت
ى اغبد األدىن من ورغبة من اجملتمع الدويل يف التوسع يف ؿبتو. ضحايا اغبرب، ومقت البعد اإلنساين لقانون اغبرب

خاص ( األول. ) 977 القواعد اإلنسانية، فقد مت إقرار بروتوكولُت إضافيُت إلتفاقيات جنيف وذلك يف عام 
يتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غَت الدولية، وقد شاع استخدام ىذه القواعد ربت ( الثاين.) بالنزاعات اؼبسلحة الدولية

والذي أصبح يشكل جانباً ( International Humanitarian Law)مسمى القانون الدويل اإلنساين
.  رئيساً من القانون الدويل العام

 

 

 

: مفهوم النظام التربوي: أوال 

واإلجراءات اليت تتبعها دولة ما يف تنظيم وتسيَت شؤون الًتبية  الًتبوي ىو ؾبموعة القواعد والتنظيماتالنظام 
انعكاس الفلسفة الفكرية واالجتماعية والسياسية يف  : الًتبوية بصفة عامة وىيصبيع اعبوانب والنظم  والتعليم من

العامل  كانت ىذه الفلسفة مصرحا هبا ومعلنا عنها أم ال وتتأثر النظم الًتبوية يف أي بلد بغض النظر عما إذا
 :بالعوامل الرئيسية التالية

 العامل الثقايف اغبضاري 
 العامل السياسي االيديولوجي 
 العامل الطبيعي 
واجتماعية واقتصادية و إدارية ؿبلية و إقليمية و  النظام الًتبوي ىو ؿبصلة عدة عناصر ومكونات علمية وسياسيةف

 الفرد البشرية وإعداد عاؼبية تسعى إىل التنمية

 تطور المنظومة التربوية في الجزائر :المطلب الثاني 

 ، ةاعبامعات الضخمة واؼبتطور انتقلت عربه من الكتاتيب البدائية إىل اعبزائرية تاريخ طويل، إن للمؤسسات الًتبوية
 :و يبكن حصر مراحل ىذه التطورات فيما يلي
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 المؤسسات التربوية ما قبل االستعمار الفرنسي :المرحلة األولى

ل إلنشاء مسؤولية صباعية يتعاون الك مل تكن ىنالك وزارات ـبتصة بالتعليم خالل ىذه اؼبرحلة، فالتعليم كان
. اؼبساجد، الكتاتيب، الزوايا : اؼبرحلة اؼبساجد والكتاتيب، ومن أىم مؤسسات ىذه

للجامعة اعبزائرية  قد كان اعبامع الكبَت للعاصمة نواةوومل تتكون خالل ىذه اغبقبة من الزمن جامعة يف اعبزائر، 
ينتهي بشهادات، وإمبا كان ىبتم بإجازة  الزمناغبقبة من  ومل يكن التعليم يف ىذه ،دبركزه وكثرة حلقاتو الدراسية

. األستاذ وتعبَت صريح عن رضاه شفوية من عند

 

 

 

 المؤسسات التربوية في عهد االستعمار الفرنسي :المرحلة الثانية

ومن أوىل الفرنسي نتيجة لضخامة األوقاف اؼبخصصة لو،  لقد كان التعليم دبؤسساتو اؼبختلفة مزدىرا نسبيا قبل دخول االستعمار
األوقاف اليت سبول اػبدمات الثقافية والدينية واالجتماعية  اػبطوات اليت قام هبا االستعمار الفرنسي االستيالء على أمالك

غالبيتهم فبن بقوا على قيد اغبياة ، وىكذا عملت فرنسا  للمسلمُت، كما استشهد كثَت من علماء الدين وتشتت مشلهم وىاجر
. هبدف الفرنسة والتنصَت إلفقارالتعليم يف اعبزائر معتمدة التجهيل وا على القضاء على

التعليمي، وارتبط اظبها باسم صبعية العلماء اؼبسلمُت بزعامة عبد  الكتاتيب القرآنية واؼبساجد والزوايا تستمر يف دورىا و استمرت
 .واألمية يف ـبتلف أكباء اعبزائر اربة اعبهلو قد عملت ىذه اعبمعية على بناء مدارس تابعة ؽبا ؼبح، ابن باديس اغبميد

 في عهد االستقالل المنظومة التربوية: المرحلة الثالثة

التالميذ الذين بلغوا سن الدراسة، وقد كان أول  من ؾبموع %0 كانت تقارب   التعليم غداة االستقاللنسبة االنتساب إىلكانت 
االبتدائية بنسبة سبع  قرارا يقضي بإدخال اللغة العربية يف صبيع اؼبدارسازبذت وزارة الًتبية   96 دخول مدرسي يف أكتوبر 

. ساعات يف األسبوع

الفرنسية واكبصار التعليم على مناطق و طبقات دون  ورثت اعبزائر قلة ىياكل االستقبال و قلة اإلطارات و مشكلة سيطرت اللغة
اللجنة الوطنية اليت عقدت  من اإلجراءات الفورية اليت ازبذهتا، و 96 اعبزائرية تعديالت ـبتلفة منذ  عمدت السلطةفأخرى،

. و التكنولوجي ديبقراطية التعليم، التعريب، والتكوين العلمي اعبزأرة،  - 96 ديسمرب 5 اجتماعها األول يف 
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نية االبتدائية تعريبا بتعريب السنة الثا طبق القرار القاضي967 تطبيق ؾبموع اإلجراءات السنة تلو األخرى، ففي أكتوبر واستمر
كامال 

: و يبكن تلخيص النظام الًتبوي اعبزائري يف فًتتُت

 : (1976-1962) الفترة األولى

 :تربوي يساير متطلبات التنمية، ومن أولويات ىذه الفًتة إدخال ربويالت تدرهبية سبهيدا لتأسيس نظام مت فيها

 .للمناطق النائيةتعميم التعليم بإقامة منشآت تعليمية وتوسيعها  -
اجملتمعات والثقافات اليت ال سبت بصلة للمجتمع  جزأرة إطارات التعليم أي إزالة آثار العناصر الدخيلة الوافدة من -

اإلطارات غايتها االعتماد على  نظام التعليم ومناىجو والبعد عن االستعارة من اجملتمعات األخرى، جزأرة اعبزائري، كما يعٍت جزأرة
 .التعليمية د من أىل االختصاص لتحقيق الكفاءةأبناء البال

 .تكييف مضامُت التعليم اؼبوروثة عن النظام التعليمي الفرنسي -
 .التعريب التدرهبي للتعليم -

إبان الدخول اؼبدرسي األول إىل  %0 إذ قفزت من  و قد أدت ىذه التدابَت إىل ارتفاع نسبة اؼبتمدرسُت الذين بلغوا سن الدراسة،
 .يف هناية ىذه اؼبرحلة 70%

 : (2002-1976) الفترة الثانية

 بتنظيم الًتبية والتكوين باعبزائر،وأدخلت إصالحات على النظام لتتماشى و 1976 أفريل 6 اؼبؤرخ يف 35-76ابتدأت بصدور أمر 
وتطبيق  سنوات، قد شرع يف تعميم 9التعليم، وتأمينو ؼبدة  التحوالت االقتصادية واالجتماعية، كما كرس الطابع اإللزامي وؾبانية

 (.اؼبدرسة األساسية)  98  -980 تداء من السنة الدراسية اب أحكام ىذا األمر

 :تعديالت تتمثل يف 004   -003 وقد عرفت اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية خالل اؼبوسم الدراسي 

  005   -004 ؿبتويات بعض الكتب لنفس السنة يف  ، وقد مت تغيَت2004 -2003 تنصيب السنة األوىل من التعليم االبتدائي -

الفرنسية كلغة أجنبية أوىل، استعمال الًتميز  ، أضيفت إليها اللغة005 -004 تنصيب السنة الثانية من التعليم االبتدائي  -
. استعمال الوسائل التعبَتية العلمي واؼبصطلحات العلمية،

ابتداء من اؼبوسم ( نظام األربع سنوات)والًتبوي إطار اإلصالح التدرهبي تنصيب السنة األوىل من التعليم اؼبتوسط يف -
. اللغة األمازيغية باعتبارىا لغة وطنية ، وظهور004  -003 الدراسي

 .006   –005 أما التعليم الثانوي فعرف تعديالت يف ىيكلتو يف سنة 
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اؼبنظومة الًتبوية والتوجيهات اؼبتضمنة يف ـبطط  الوطنية إلصالحأما التعليم العايل فقد عرف تعديالت على ضوء توصيات اللجنة 
والبحث العلمي  ، سطرت وزارة التعليم العايل 00 أفريل 0 صودق عليو يف ؾبلس الوزراء يوم  تطبيق اإلصالح الًتبوي الذي

يبثل بنية العليم  حبيث (LMD) للتعليم العايل إعداد ووضع أرضية إلصالح شامل3 0 -004 كهدف اسًتاتيجي ؼبرحلة
ىذه البنية حول ثالثة  اؼبعمول هبا يف البلدان االقبلوسكسونية، واؼبعممة يف البلدان اؼبصنعة،تتمثل العايل اؼبستلهمة من البنيات

 .أطوار للتكوين يتوج كل منها بشهادة جامعية

 (مهنية-أكاديبية)ثالث سنوات، يتوج بليسانس+الطور األول بكالوريا -
 (مهنية-أكاديبية )طبسة سنوات، يتوج ماجستَت+ بكالوريا  لطور الثاينا -
 .شبان سنوات، يتوج بدكتوراه+ الطور الثالث بكالوريا  -

الًتبوية قصد التحسُت من اؼبردود الًتبوي و الرفع من  و ال تزال اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية إىل حد اآلن ذبري تعديالت على نظمها
  9ه مستوا

 www.ingdz.com، بحث حول النظام التربوي في الجزائر، (0 0 /8/04 )منتدى اؼبهندس اعبزائري،  
 www.ahlabaht.com، تطور التعليم و مؤسساته في الجزائر، (0 0 /5/04 )موقع أحلى حبث،   

اأهميته –تطورها  -مفهومها التربية : ثانيا   
 

1:معنى التربية لغة واصطالحا  

فإذا : "، ويف القرآن الكرًن، قال تعاىل"ربا يربو دبعٌت زاد ومبا: "لسان العرب البن منظورجاء يف :  لغة
، أي مبت وازدادت، ورباه ( 5سورة اغبج، اآلية " )أنزلنا عليها اؼباء اىتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج

وترى األرض ىامدة فإذا أنزلنا ": و جاء يف قولو تعاىل. دبعٌت أنشأه، ومبّى قواه اعبسدية والعقلية واػبلقية
وأيضا قولو ". أمل نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنُت: "ويف قولو تعاىل".  عليها اؼباء اىتزت وربت

إشارات إىل ذلك اؼبعٌت اللغوي للًتبية، فهي دبعناىا الواسع ". وقل رب أرضبهما كما ربياين صغَتة: "تعاىل
ل عقل الفرد وجسمو وخلقو باستثناء ما قد يتدخل فيو من عمليات تعٍت كل عملية تساعد على تشكي

تكوينية أو وراثية، ودبعناىا الضيق تعٍت غرس اؼبعلومات واؼبهارات اؼبعرفية من خالل مؤسسات أنشئت ؽبذا 
الغرض كاؼبدارس، كذلك فإن تعريف الًتبية ىبتلف باختالف وجهات النظر ويتعدد حسب اعبوانب 

. رة فيها واؼبتأثرة هباواجملاالت اؼبؤث

                                                             

 98، ص   0 ، دار وائل للنشر و التوزيع ، عمان ،  ، علم اإلجتماع التربويإبراىيم عبد اهلل ناصر / د - 
1
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والًتبية الصحيحة ىي اليت ال تفرض على الفرد فرضا، بل ىي اليت تأيت نتيجة تفاعل عفوي بُت 
.اؼبعلم واؼبتعلم، أو باألحرى بُت التلميذ واؼبريب اؼباىر  

اليت ترجع إىل أصلها اإلغريقي الذي يعٍت توجيو   Peedagogyوقد يشار إىل الًتبية بالبيداغوجيا 
وتعٍت توجيو والبيداجوج   Ogogéوتعٍت ولد و  Paisاألوالد حيث تتكون ىذه الكلمة من مقطعُت 

يعٍت عند اإلغريق اؼبريب، أو اؼبشرف على تربية األوالد، ويف معجم العلوم السلوكية إن الًتبية تعٍت التغَتات 
للفرد، واليت تؤثر يف معرفتو واذباىاتو وسلوكو، وىي تعٍت مبو الفرد الناتج عن اػبربة أكثر  اؼبتتابعة اليت ربدث

. من كونو ناذبا عن النضج

وقد جاء تعريف اليونيسكو يف مؤسبرىا بباريس لكلمة الًتبية إهنا ؾبموع عملية اغبياة االجتماعية 
الوطنية والدولية ولصاغبها أن ينموا وبوعي  اليت عن طريقها يتعلم األفراد واعبماعات داخل ؾبتمعاهتم

منهم كافة قدراهتم الشخصية واذباىاهتم واستعداداهتم ومعارفهم وىذه العملية ال تقتصر على أنشطة 
" بعينها

:اصطالحا  

تنمية الوظائف اعبسمية والعقلية واػبلقية كي تبلغ : "يف اللغة والعلوم أن الًتبية ىي" الصحاح"ورد يف 
". طريق التدريب والتثقيف كماؽبا عن

الًتبية ىي عملية ىادفة ؽبا أغراضها وأىدافها وغاياهتا، وىي تقتضي خططا ووسائل تنتقل مع الناشئ 
. من طور إىل طور ومن مرحلة إىل مرحلة أخرى

أما الًتبية باؼبعٌت الواسع، فهي تتضمن كل عملية تساعد على تشكيل عقل الفرد وخلقو وجسمو 
وإذا رجعنا إىل مفكري الًتبية عرب . د يتدخل يف ىذا التشكيل من عمليات تكوينية أو وراثيةباستثناء ما ق

: العصور، فإننا قبد عدة تعريفات للًتبية منها

.عرفها أفالطون بأهنا تدريب الفطرة األوىل للطفل على الفضيلة من خالل اكتسابو العادات اؼبناسبة  

أن الًتبية الصحيحة ىي اليت تساعد الفرد على تأدية فإنو يقول، ب( 674 -608 )أما ميلتون 
إن اؽبدف : "واجباتو العامة واػباصة يف السلم واغبرب بصورة مناسبة وماىرة، أما توماس االكويٍت، فيقول

". من الًتبية ىو ربقيق السعادة من خالل غرس الفضائل العقلية واػبلقية
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، أما بستالوتزي فشبو "عمل وتشجيع روح اعبماعةأن اؽبدف من الًتبية ىو ربقيق ال: "ويرى ىيجل
. الًتبية الصحيحة بالشجرة اؼبثمرة، اليت غرست جبانب مياه جارية

عملية مستمرة إلعادة بناء اػبربة، هبدف توسيع وتعميق مضموهنا : "ويرى جون ديوي أن الًتبية ىي
". االجتماعي

ن صبيع جوانبو النفسية والعقلية والعاطفية فالًتبية عموما تعترب عملية شاملة، تتناول اإلنسان م
والشخصية والسلوكية وطريقة تفكَته وأسلوبو يف اغبياة، وتعاملو مع اآلخرين، كذلك تناولو يف البيت 

. واؼبدرسة ويف كل مكان يكون فيو، وللًتبية مفاىيم فردية، واجتماعية، ومثالية

 

 

  :التربية بالمعنى الفردي

اؼبستقبلية، وبذلك فهي تعّده ؼبواجهة الطبيعة، كما تكشف بذلك عن مواىب  ىي إعداد الفرد غبياتو
. الطفل واستعداداتو الفطرية، وتعمل على تنميتها وتفتحها وتغذيتها

: أما بالمعنى االجتماعي

فهي تعلم الفرد كيف يتعامل مع ؾبتمعو وتعلمو خربات ؾبتمعو السابقة، واغبفاظ على تراثو ألن  
س بقاء اجملتمعات، فاجملتمع الذي ال وبرص على بقاء تراثو مصَته الزوال، وبذلك فالًتبية الًتاث ىو أسا

. باؼبعٌت االجتماعي ربرص على سبكُت اجملتمع من التقدم وتدفعو كبو التطور واالزدىار

  :وبالمعنى المثالي

ة النابعة من تاريخ األمة فهي تعٍت اغبفاظ على اؼبثل العليا للمجتمع، األخالقية واالقتصادية واإلنساين
ومن حضارهتا وثقافتها ومن خرباهتا اؼباضية ومن دينها، وعن طريق تعاملها وعالقتها باألمم األخرى، 

. وعالقات األفراد فيها وغَتىا



 

 

11 
 

: عموما فالًتبية ما ىي إال وسيلة للتقدم البشري يف كل مكان وللعملية الًتبوية ثالثة أطراف ىي
والوسط الذي تتم فيو العملية الًتبوي، وىي عملية ىادفة ال عشوائية، أي أهنا عملية مبو اؼبريب واؼبًتيب 

اجتماعي وإنساين ال تقوم على التلقُت، وإمبا ىي مبنية على التفاعل بُت طرائقها اػباصة للوصول إىل عقل 
. اؼبًتيب ولتوجيهو وتربيتو

انطالق يف عملية الًتبية اليت ترتبط باغبياة سواء  أما الًتبية دبفهومها اغبديث فتنظر إىل الطفل كنقطة
يف بنائها كعملية تربوية أو يف نتائجها اؼبعرفية والسلوكية، فالطفل ىو مركز العملية الًتبوية وتنميتو ىي 

. ىدفها

بأهنا تبليغ الشيء إىل كمالو، أو ىي كما يقول : "ولقد أقر ؾبمع اللغة العربية يف مصر تعريف الًتبية
". دثون تنمية الوظائف النفسية بالتمرين حىت تبلغ كماؽبا شيئا فشيئااؼبح

وىي كذلك عملية هتذيب للسلوك، وتنمية للقدرات حىت يصبح الفرد صاغبا للحياة، فهي عملية 
. تغذية، وتنشئة، وتنمية جسدية وخلقية وعاطفية

كَت الصحيح واغبياة الصحيحة دبا وعندما نتكلم عن الًتبية، فنعٍت هبا تلك اليت تعّود الطفل على التف
تزوده من معارف، وذبارب، تنفع عقلو، وتغذي وجدانو، وتنمي ميولو ومواىبو وتعوده العادات اغبسنة، 
وذبنبو العادات السيئة، فينشأ قوي اعبسم، حسن اػبلق، سليم العقل، متزن الشخصية، قادر على أداء 

. رسالتو يف اغبياة

: خصائص مفهوم التربية

. الًتبية عملية تكاملية إن-

. عملية فردية اجتماعية-

. زبتلف باختالف الزمان واؼبكان-

. عملية إنسانية-

. عملية مستمرة-
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و يرى توفيق حداد أن الًتبية ىي عملية مستمرة ال وبدىا زمن معُت، وىي سبس كل جوانب حياة  
لقضاء على أمراض النفس وعيوهبا، الفرد واجملتمع، وىي أساس صالح البشرية، وىي قوة ىائلة يبكنها ا

.وأمراض اجملتمع وعيوبو، ولذلك فهي كل مؤسسات اجملتمع كاألسرة، واؼبدرسة، والسجد، ودور اغبضانة  

: أهمية التربية 

لقد برزت أنبية الًتبية وقيمتها يف تطوير ىذه الشعوب وتنميتها االجتماعية واالقتصادية ويف زيادة قدرهتا 
ة التحديات اغبضارية اليت تواجهها، كما أهنا أصبحت إسًتاتيجية قومية كربى لكل شعوب الذاتية على مواجو

العامل، والًتبية ىي عامل ىام يف التنمية االقتصادية للمجتمعات، وىي عامل ىام يف التنمية االجتماعية، وضرورة 
ك االجتماعي، ويقصد باغبراك للتماسك االجتماعي والوحدة القومية والوطنية، وىي عامل ىام يف إحداث اغبرا

وللًتبية دور ىام يف ىذا التقدم والًتقي ألهنا . االجتماعي يف جانبو اإلهبايب، ترقي األفراد يف السلم االجتماعي
كما أن الًتبية ضرورية لبناء الدولة العصرية،وإرساء . تزيد من نوعية الفرد وترفع بقيمتو ومقدار ما وبصل منها

.كما أهنا عامل ىام يف إحداث التغَت االجتماعي.ة والتماسك االجتماعي والوحدة الوطنيةالديبقراطية الصحيح  

 القانون الدولي اإلنساني : ثالثا 

: أوال مفهومه 

يعرف القانون االنساين الدويل بأنو ؾبموعة اؼببادئ والقواعد اليت ربّد من استخدام العنف أثناء اؼبنازعات اؼبسلحة 
الناصبة عن اغبرب ذباه اإلنسان عامة فهو فرع من فروع القانون الدويل العام غبقوق اإلنسان غرضو أو من اآلثار 

ضباية األشخاص اؼبتضررين يف حالة نزاع مسّلح كحماية اؼبمتلكات واألموال اليت ليست ؽبا عالقة بالعمليات 
الذين كفوا عن االشًتاك يف النزاعات العسكرية  وىو يسعى إىل ضباية السكان غَت اؼبشًتكُت بصورة مباشرة أو 

" جنيف"اؼبسلحة مثل اعبرحى والغرقى وأسرى اغبرب ويبكن القول أن القانون الدويل اإلنساين إنطلق بإتفاقية 
. وتلتها عّدة إتفاقيات وبرتوكوالت ىامة  864 لسنة 

 

إدارة القتال بالصكوك الدولية اؽبامة يف وتأثر القانون الدويل اإلنساين فيما يتعلق حبماية ضحايا اغبروب وأسلوب 
ميدان حقوق اإلنسان  مثل اإلعالن العاؼبي غبقوق اإلنسان واالتفاقية األوروبية غبقوق االنسان والعهد الدويل 
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اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن اإلنسان وبق لو التمتع حبقوقو اللصيقة بآدميتو وكرامتو 
. ى قدم اؼبساواة يف زمن السلم او زمن اغبرب البشرية عل

وذبدر اإلشارة ان العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية ىبّول للدول يف حاالت الطوارئ اإلستثنائية اليت 
.  هتدد حياة الدولة اغبد من بعض اغبقوق لكن شريطة ان يكون ذلك يف أضيق اغبدود

ورة فإن القانون الدويل اإلنساين اؽبادف إىل ضمان معاملة اإلنسان يف صبيع واىل جانب الصكوك الدولية اؼبذك
األحوال معاملة إنسانية زمن اغبرب دون أي سبييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او اؼبعتقد او اعبنس 

ي يضم االتفاقيات الذ" جنيف"او اؼبولد او الثروة او أي معيار فباثل آخر  قد تطور بفضل ما يعرف بقانون 
والربوتوكوالت الدولية اؼبوضوعة ربت رعاية اللجنة الدولية للصليب األضبر واليت هتتم أساسا حبماية ضحايا اغبرب 

الذي يهتم بالنتائج اليت انتهت اليها مؤسبرات السلم اليت عقدت يف عاصمة ىوالندا " الىاي"وكذلك بقانون 
ربية اؼبسموح هبا وكذلك بفضل ؾبهودات األمم اؼبتحدة لضمان إحًتام ويتناول أساسا األساليب والوسائل احل

 .حقوق االنسان أثناء النزاعات اؼبسلحة واغبد من إستخدام أسلحة معينة لعدم مراعاهتا إنسانية اإلنسان 

اإلطار القانوني  : ثانيا 

ىبتص مثلما سلف اإلشارة اليو اعاله يبكن القول ان القانون الدويل اإلنساين يتوفر اليوم على إطار قانوين دويل 
والذي سنتوىل استعراضو " الىاي"وقانون " جنيف"بالصكوك الدولية اؼبنعقدة يف إطار األمم اؼبتحدة وقانون 

:  كالتايل 

: لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان " جنيف"إتفاقية  /1

عشر مواد تتضمن حياد األجهزة الصحية ووسائل النقل وربتوي االتفاقية على  864 مّت توقيع ىذه اإلتفاقية سنة 
الصحي وأعوان اػبدمات الصحية وإحًتام اؼبتطوعُت اؼبدنيُت الذي يسانبون يف أعمال اإلغاثة وتقدًن اؼبساعدة 

. الصحية دون سبييز وضبل شارة خاصة ىي صليب أضبر على رقعة بيضاء 

.   866 روسية سنة مّت تطبيق ىذه االتفاقية يف اغبرب النمساوية ال

حول " الىاي"دبؤسبر  899 تقتصر ىذه االتفاقية على العسكريُت اعبرحى يف اؼبيدان الربي فقط لذلك مّت سنة 
" . جنيف"السالم إبرام إتفاقية ؼبالئمة اغبرب البحرية ؼببادئ اتفاقية 
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.ي الميدان الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين ف 1906لعام " جنيف"اتفاقية / 2  

ألن ضحايا " برية"متممة ومطّورة لالتفاقية األوىل، وظلت اتفاقية  906 جويلية  6ىذه االتفاقية اؼبوقعة يف 
. 899 الثالثة لعام " الىاي"اغبرب البحرية  من العسكريُت يتمتعون  حبماية اتفاقية 

دىا ثالثا وثالثُت فبا يدل على انبية ايضا وبلغ عدد موا" اؼبرضى"نطاق سابقتها ومشلت  906 ووسعت اتفاقية 
كما نصت االتفاقية على شرط لو آثار قانونية ىامة وىو شرط اؼبعاملة  باؼبثل أو اؼبشاركة . االضافات اعبديدة 

.  اعبماعية

 .ودبوجبو فان االتفاقية ال تطبق اال بُت االطراف اؼبتعاقدة اذا نشبت اغبرب بُت طرفُت او اكثر 

  

:   1929لسنة "جنيف " اتفاقيتا/   3

: وأشبر إتفاقيتُت  9 9 الديبلوماسي بدعوة من اغبكومة السويسرية سنة " جنيف"إنعقد مؤسبر 

جويلية  7 اؼبتعلقة بتحسُت حال اعبرحى واؼبرضى العسكريُت يف اؼبيدان مؤرخة يف " جنيف"اتفاقية -
 9 9 : 

بالطَتان الصحي واالسعاف  واىتمت 906 مادة وىي صيغة جديدة التفاقية سنة  39وتضم  -
. وأقّرت استخدام شارتُت إىل جانب الصليب االضبر ونبا اؽبالل االضبر واالسد والشمس األضبر

 . 9 9 اوت  7 ؼبعاملة اسرى اغبرب بتاريخ " جنيف"اتفاقية -

ية مادة اىم ما يتصل حبياة األسَت وكفلت لو التمتع خبدمات الدولة اغبام 37تناولت االتفاقية ضمن 
بواسطة أعواهنا اؼبتخصصُت وكذلك  خبدمات اللجنة الدولية للصليب االضبر كما نصت على بعث وكالة 

. أحباث عبمع ما أتيح من معلومات عن األسرى وتبادل األخبار مع أىلهم وذويهم 

 .لعبت ىذه االتفاقية دورا كبَتا يف معاعبة أسرى اغبرب العاؼبية الثانية 
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  1949اوت  12بتاريخ  "جنيف"اتفاقيات /   4
إثر اغبرب العاؼبية الثانية وسبخض  949 سنة " جنيف"دعت اغبكومة السويسرية اجملتمع الدويل إىل مؤسبر دبدينة 

: اؼبؤسبر عن إبرام اربع اتفاقيات ىي اؼبعمول هبا حاليا يف النزاعات اؼبسلحة هتدف إىل 

ىاي  وإقرار اتفاقية ثانية غبماية ضحايا وقانون ال 9 9 لسنة " جنيف"مراجعة وتطوير اتفاقييت  -
. اغبرب البحرية من غرقى وجرحى ومرضى 

توسيع ؾباالت القانون االنساين لضحايا النزاعات والفنت الداخلية للدول وذلك لضمان حد أدىن  -
 .من اؼبعاملة االنسانية بُت أطراف النزاع الداخلي اؼبسلح 

ضرورة انو مت ألول مرة االىتمام باؼبدنيُت ربت االحتالل  ضباية اؼبدنيُت ربت االحتالل وزمن اغبرب -
 . 977 ومل تتمكن الدول من اؼبوافقة على صيغ اال سنة 

(  :    1977")جنيف"البروتوكوالن اإلضافيان إلتفاقيات /  5  

.برتوكوالت  عدد  977 و  974 بُت " جبنيف"وضع اؼبؤسبر الديبلوماسي اؼبنعقد   

:  البروتوكول األول  -1
وتضمن اعتبار  949 موضوعو ضحايا النزاعات اؼبسلحة الدولية وىو متمم  لالتفاقيات األربعة لسنة 

حروب التحرير الوطٍت نزاعا دوليا مسلحا ، ووسع الربوتوكول ؾبال اغبماية القانونية للوحدات الصحية 
صيل عن وسائل النقل وأعوان اػبدمات الطبية اؼبدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية واعطى تفا

. الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات

واعًتف الربوتوكول ؼبقاتلي حرب العصابات بصفة اؼبقاتل وصفة أسَت اغبرب واىتم بالسكان اؼبدنيُت 
وصيانتهم وذبنيبهم تبعات النزاع اؼبسلح أثناء العمليات العسكرية هبدف اغبد من األخطار اليت ربدق 

. زمن اغبرب بالسكان اؼبدنيُت

ونّص الربوتوكول على بعث جهاز لإلضطالع دبهام التحقيق يف حاالت اػبرق اعبسيمة للقانون الدويل 
. االنساين 

: البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية  -2
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ين قواتو عّرف الربوتوكول النزاع غَت الدويل بأنو نزاع تدور أحداثو على اقليم أحد األطراف اؼبتعاقدة ب
اؼبسلحة وقوات مسلحة منشقة أو صباعة نظامية مسلحة اخرى ، واقّر مبدأ عدم التدخل يف الشؤون 

. الداخلية للدولة حىت ال يكون القانون االنساين مطّية للتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة 

رى وضمان اغبقوق ودّعم الضمانات األساسية لغَت اؼبقاتلُت وتقدًن اػبدمات الالزمة ؼبساعدة األس
. القضائية ؽبم عند تتّبعهم 

: مثل " جنيف"واىل جانب ىذه اؼبواثيق الدولية يتعُّت ذكر بعض اؼبواثيق الدولية اليت ؽبا عالقة بقانون 

. اؼبتعلق حبضر استخدام بعض القذائف اؼبتفجرة  868 اعالن سان بتَتسبورغ لسنة  -
 " .دم دم"غبضر الرصاص من نوع  899 اعالن الىاي لسنة  -
 .ؼبنع استخدام الغازات السامة واألسلحة اعبرثومية والبكًتيولوجية  5 9 لسنة " جنيف"بروتوكول  -

.ؼبنع استخدام بعض االسلحة التقليدية 980 اتفاقية االمم اؼبتحدة لسنة   

 

 

 األطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني حماية: رابعا 

القرن العشرين أن اغبروب اؼبعاصرة تستهدف اؼبدنيُت بصورة متعمدة، وأصبح اإلعتداء عليهم لقد أثبتت أحداث 
يف كثَت من األحيان يشكل عنصراً من عناصر اغبرب واسًتاذبياهتا حيث تؤدي أشكال العنف اليت تتخذىا 

يف عدد الضحايا بُت السكان النزاعات اؼبسلحة حالياً، وكذلك إستعمال األسلحة اؼبتطورة يف القتال، إىل الزيادة 
  .اؼبدنيُت، وخاصة األطفال

إن قواعد القانون الدويل اإلنساين ربّرم اإلعتداء على اؼبدنيُت، فتلزم األطراف اؼبتعاقدة بضرورة إزباذ التدابَت 
. اؼبناسبة اليت ذبعل اؼبدنيُت دبعزل عن التأثر بالعمليات اغبربية

                                                             
مليون طفل    ماليُت آخرين، بينما شرد  6مليون طفل، وأصيب   قتل حوايل . تشَت اإلحصاءات أنو يف العقد األخَت من القرن العشرين وحده  -  

(.  4ص  ،2002تقرير وضع األطفال في العالم، اليونيسيف : أنظر يف ذلك) بسبب النزاعات اؼبسلحة 
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، واليت تعًتف حبماية عامة 949 ة بشأن ضباية اؼبدنيُت وقت اغبرب عام ويالحظ ذلك يف إتفاقية جنيف الرابع
وتعًتف ؽبم أيضاً حبماية خاصة وردت يف . لألطفال بإعتبارىم أشخاصاً مدنيُت ال يشاركون يف األعمال العدائية

ات جنيف لعام ، واإلضافيان إلتفاقي977 وؼبا كان الربوتوكوالن اؼبؤرخان يف عام   .سبع عشرة مادة على األقل
، يبثالن تعبَتاً عن التقدم اؽبام اغباصل للقانون الدويل اإلنساين، فإهنما يبنحان األطفال ضباية خاصة 949 

. ومتزايدة ضد آثار األعمال العدائية

، واليت شكلت منعطفاً حاظباً 989 وقد تأكد ىذا األمر مع تبٍت اإلتفاقية الدولية اػباصة حبقوق الطفل يف عام 
تاريخ الطفولة، حيث أصبح ينظر إىل حقوق الطفل على أساس أهنا حقوق إنسانية وعاؼبية ال يبكن التغاضي يف 
  .عنها

واغبماية ىي ؾبموعة من الضمانات واغبصانات الكفيلة بإحًتام حقوق اإلنسان يف اغبرب ومنها حقوق الطفل، 
.باغبقوقخ اغبصانة القانونية والضمانة الفعلية للتمتع وىي ترسّ   

إن تأثَت اغبرب على األطفال قد يكون مباشراً عند اندالع القتال، ومن مث هبب إعمال كافة القواعد اليت ربميهم  
من خطر العمليات اغبربية وقد يكون للحرب آثار ؿبتملة، كما يف بقاء أسلحة من ـبلفات اغبرب كاأللغام 

. األرضية اليت تتصيد ضحاياىا لسنوات طويلة

تأثَت غَت مباشر على األطفال، فاغبرب تقلل إىل حد كبَت من النمو الطبيعي لألطفال، نتيجًة إلغالق  وللحرب
اؼبدارس واؼبستشفيات وإتالف احملاصيل وتدمَت الطرق وضياع اؼبوارد وربطيم القدرات اإلقتصادية لألطراف 

  3.لرعب الذي يتعرضون لو يف زمن اغبرباؼبتحاربة، وفقدان األمان واإلطمئنان والثقة بالنفس، نتيجة للخوف وا

إن مشاركة األطفال يف النزاعات اؼبسلحة ىي أشد ظواىرىا، واليت تثَت القلق يف الوقت اغبايل، فهي تلك الظاىرة 
اليت إنتشرت يف كثَت من النزاعات حول العامل، وذلك يف ـبالفة واضحة وصروبة لقواعد ومبادئ القانون الدويل 

ز حالة أخرى وبتاج فيها الطفل للحماية بشكل خاص، وىي حالة اإلحتالل اغبريب، بوصفو وضعاً وترب. اإلنساين

                                                             
 .99 ، ص  99 ، دار النهضة العربية، في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية حماية الطفلعبد العزيز ـبيمر، . د.أ  - 
، دراسة مقارنة يف ضوء القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، ؾبلة اغبقوق، العدد الثاين، السنة السابعة والعشرون، حقوق الطفلـبلد الطراونو، . د  - 

 . 7 ، ص 003 الكويت، يونيو 
، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاىرة، حماية السكان المدنين واألعيان المدنية إبان النزاعات المسلحةأضبد عطية، أبو اػبَت . د - 3

 .   ، ص 998 
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ناصباً عن النزاع اؼبسلح، وقد يتحول إىل نزاع مستمر تتمثل خطورتو الكربى يف وجود قوات اإلحتالل بُت السكان 
وما . أمريكي للعراق -ل  األقبلوكما ىو الشأن بالنسبة لإلحتالل اإلسرائيلي لفلسطُت، واإلحتال  اؼبدنيُت،

وبدث من إعتداءات من جانب قوات اإلحتالل على اؼبدنيُت، فإن ذلك هبعل وضع األطفال يف األراضي احملتلة، 
. بالغ اػبطورة ليس على حياهتم فقط، بل على حقوقهم كاملة

. حق األطفال في الرعاية والتعليم

ئحة الىاي ئحة الىاي، على الرغم من أن أحكام الماً طبقاً ألحكام اليبقى إلتزام السلطة القائمة باإلحتالل قائ
وضباية السكان اؼبدنيُت تعٍت بالضرورة التسليم . مل تشر إىل ضباية اؼبواطنُت اؼبدنيُت يف التعليم الوطٍت بطريقة صروبة

كما أن اإلدارة . ًن الوطٍتؽبم باغبق يف فبارسة حياهتم الطبيعية واغبصول على القدر الضروري واؼبعتاد من التعل
الطبيعية لألقليم من جانب السلطة القائمة باإلحتالل، تنطوي على إلتزامو بالعمل على ضمان سَت وإنتظام 

وقد حاول اجملتمع الدويل تقرير ىذا اغبق بصورة صروبة خاصة بالنسبة لألطفال،   .العمل باؼبؤسسات التعليمية
للصليب األضبر مشروع إتفاقية من أجل ضباية األطفال ورعايتهم  وضعت اللجنة الدولية 939 ففي عام 

إال أن ىذا اؼبشروع مل يكتب لو اػبروج إىل حيز الوجود . وتعليمهم يف حالة قيام نزاع مسلح ويف األراضي احملتلة
فلقد تعرض األطفال األبرياء بسبب حوادث ىذه اغبرب، وبسبب . بسبب إندالع اغبرب العاؼبية الثانية

. إلنتهاكات اليت حدثت فيها غبقوق اإلنسان، لكثَت من اآلالم واغبوادث احملزنة اليت أودت دبستقبل الكثَت منهما
فمنهم من تيتم وفقد والديو وباقي أسرتو الذين يعولونو، وأصبح مشرداً بال عائل وبال مأوى وبال راعي يوجهو 

كما تعرض كثَت من األطفال لنفي أو . تأمُت ؼبستقبلوويسعى ؼبصلحتو، ووبرص على أن ينال حقو يف التعليم وال
 3.لإلجبار على العمل يف خدمة قوات اإلحتالل

وبالرغم من ذلك قامت اللجنة الدولية للصليب األضبر دبحاوالت عديدة من أجل األطفال أثناء اغبرب العاؼبية 
نة الدولية للصليب األضبر أعماؽبا من وغداة ىذه اغبرب واصلت اللج. الثانية، هبدف تسهيل صبع مشل العالئالت

 50وقد انطوت اؼبادة . 949 األطفال، واليت أدرجت يف إتفاقية جنيف الرابعة لعام  بشأنأجل وضع أحكام 
. من إتفاقية جنيف الرابعة بشأن ضباية اؼبدنيُت، على إشارة خاصة لرعاية وتعليم األطفال يف األراضي احملتلة

                                                             
 .حول تعريف األشخاص اؼبدنيُت والسكان اؼبدنيُت. 977 من الربوتوكول األول لعام  50/ م   - 
 .0  ، ص 978 مرجع سابق  والثقافة الوطنية في األراضي المحتلة،الحق في التعليم صالح الدين عامر، .د   - 
. 369، مرجع سابق، ص حقوق المدنيين تحت اإلحتالل الحربيؿبي الدين علي عشماوي، .د  - 3
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لة اإلحتالل باإلستعانة بالسلطات الوطنية واحمللية، حسن تشغيل اؼبنشآت اؼبخصصة تكفل دو: "وأقرت دبا يلي
". لرعاية األطفال وتعليمهم

من اؼبالحظ وطبقاً لتلك الفقرة فإن سلطات اإلحتالل تلتزم بالتعاون مع السلطات الوطنية واحمللية بتوفَت إدارة 
يف ىذه اؼبنشآت يف أداء واجباهتم وتسهيل قضائهم جيدة ؽبذه اؼبنشآت، وذلك عن طريق مساعدة اؼبسؤولُت 

عبميع احتياجاهتم، دبا ذلك اإلمداد باؼبؤن الغذائية وحرية التنقل وحرية العمل اليت تساعد على إدارة ىذه 
فهي تقوم بتدبَت كل ما ينقصهم من إحتياجات بالتعاون مع السلطات احمللية، كما تتحمل ىذا اإللتزام . اؼبنشآت
  .ىل عاتقها يف حالة عجز السلطات الوطنية أو احمللية عن تقدًن معاونة يف ىذا اجملالبأكملو ع

تلقي إلتزاماً جديداً على عاتق سلطات اإلحتالل من أجل  50ومن اؼبالحظ أيضاً أن الفقرة الثانية من اؼبادة 
الالزمة لتسهيل سبييز شخصية تتخذ دولة اإلحتالل صبيع اػبطوات : "ضمان حق األطفال يف الرعاية وتنص بأن

األطفال وتسجيل نسبهم، وال هبوز ؽبا بأي حال من األحوال أن تغَت حالتهم الشخصية، أو تدؾبهم يف 
". تشكيالت أو منظمات تابعة ؽبا

 منها، واليت تقضي بضرورة سبييز 4 إن ىذه الفقرة تعترب إستكمااًل للنظام الذي وضعتو اإلتفاقية الرابعة يف اؼبادة 
وبناءاً على ذلك فإن سلطات  .شخصية الطفل عن طريق ضبل لوحة لتحقيق الشخصية أو بوسيلة أخرى

اإلحتالل وبرم عليها القيام بضم األطفال إىل اؼبنظمات العسكرية التابعة ؽبا، أو إجبارىم بطريقة أو بأخرى على 
. التطوع يف ىذه اؼبنظمات أو ما يبثلها

لتقرر بأنو إذا كانت اؼبنشآت احمللية غَت وافية بالغرض، فعلى دولة اإلحتالل أن  50ادة وتأيت الفقرة الثالثة من امل
تتخذ اإلجراءات الالزمة لرعاية وتعليم األطفال الذين تيتموا أو افًتقوا عن والديهم بسبب اغبرب، والذين ال يبكن 

كلما أمكن بوساطة أشخاص من  أن تتوفر ؽبم العناية اؼبناسبة بوساطة قريب أو صديق، على أن يكون ذلك
 3.جنسيتهم ولغتهم ودينهم

                                                             
.  37ؿبي الدين علي عشماوي، مرجع سابق، ص .د   - 
 .47 ص ، مرجع سابق، حماية األطفال في حاالت النزاع المسلحساندرا سنجر،    - 
 .373،  37ؿبي الدين علي عشماوي، مرجع سابق، ص .د   -3
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ليكون مسؤواًل  36 على زبصيص قسم من اؼبكتب اؼبنشأ طبقاً للمادة  50كما قضت الفقرة الرابعة من اؼبادة 
عن إزباذ صبيع اػبطوات الالزمة لتمييز شخصية األطفال الذين يوجد شك حول شخصيتهم وهبب أن تسجل 

  .ػباصة بوالديهم وأقارهبمدوماً التفصيالت ا

على أنو ال يبنع دولة اإلحتالل تطبيق أي إجراءات أكثر مالئمة فيما  50وأخَتاً تقرر الفقرة اػبامسة من اؼبادة 
إلحتالل بالنسبة لألطفال الذين اىبتص بالغذاء والعناية الطبية واغبماية من آثار اغبرب، فبا يكون قد طبق قبل 

.  واتتقل اعمارىم عن سبع سن

من اإلتفاقية الرابعة قد تضمنت بفقراهتا اػبمس كل ما يتعلق حبق األطفال اؼبوجودين  50يرى الباحث أن اؼبادة 
من أجل صاحل  50يف األراضي احملتلة يف الرعاية والتعليم، وأن سلطات اإلحتالل تلتزم بتنفيذ ما جاء يف اؼبادة 

  .األطفال اػباضعُت لسطاهنا يف األراضي احملتلة

ىو منعها ذبنيد األطفال يف أي منظمة تابعة لقوات اإلحتالل وىذا  50ويبكن القول أن أىم ما جاء يف اؼبادة 
.  يهدف إىل منع ذبنيد األطفال مثل ما حدث يف اغبرب العاؼبية الثانية

التجنيد التطوعي قوات اإلحتالل من فبارسة أي ضغوط على وسائل اإلعالم أو توزيع منشورات هتدف إىل  وسبنع
ألن . لألطفال، وباإلضافة إىل ذلك يبتد ىذه اػبطر إىل عدم إلبراط األطفال يف أي عمل تابع لقوات اإلحتالل

 .ىذه العمل فبكن أن يكون فوق قواىم البدنية، أو يعرضهم لإلنفصال عن عائالهتم

 

 

 

 

 

                                                             
منذا بدء أي نزاع يف صبيع حاالت اإلحتالل، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رظبياً لإلستعالمات، يتلقى "من االتفاقية الرابعة  36 / م  - 

 ".طتووينقل اؼبعلومات اؼبتعلقة باألشخاص احملميُت الذين يوجدون ربت سل
 .374ؿبي الدين علي عشماوي، مرجع سابق، ص . د   - 
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:خـاتـمـة  

الطفل كائن ضعيف البنيان غَت مكتمل النضج، وىو حباجة إىل من يبنحة األمن واألمان ويتعهده بالرعاية، وبقدر ما 
تنجح األمم والشعوب يف رعاية أطفاؽبا وإشباع حاجاهتم اؼبادية والنفسية واإلجتماعية وتربيتهم على القيم واؼبثل العليا 

.  ى العمل واػبلق واإلبداعبقدر ما تتكون أجيااًل متوزانة قادرة عل

وإنطالقاً من قيم الدين والضمَت واألخالق فإن الطفل هبب أن يتمتع بأكرب قدر من اغبماية اليت يستحقها ألنو يبثل 
. مستقبل اإلنسانية اليت ينبغي أن تقوم على العدل والرضبة والسالم

فلم يكن من اؼبقبول . عند حبث مسألة حقوق الطفلومن ىذا اؼبنطلق أخذ اجملتمع الدويل مرحلة الطفولة يف إعتباره 
أن يناضل اجملتمع الدويل من أجل تقرير حقوق اإلنسان، مث يًتك األطفال وىم أضعف أفراد اجملتمع االنساين دون أن 

. يبنحهم اغبماية والرعاية
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أينا وكبن نتدارس ىذا ولقد تصدت ىذه الدراسة لبحث موضوع ضباية األطفال يف القانون الدويل اإلنساين، وقد ر
اؼبوضوع أن الطفل يتمتع دبكانة خاصة يف القانون الدويل اإلنساين، ألنو باإلضافة إىل اغبقوق اليت مت تقريرىا للطفل 

. دبوجب إتفاقيات القانون الدويل اإلنساين، فإنو يتمتع باغبماية العامة بإعتباره عضواً يف األسرة اإلنسانية

اإلنساين قد أىتم يف اآلونة األخَتة بتقرير ؾبموعة جديدة من اغبقوق للطفل فرضتها ضرورة  قبد أن القانون الدويل 
لذلك كان عقد . العناية باألطفال يف ظل تعرض اؼباليُت من أطفال العامل إىل اإلنبال واإلستغالل يف وقت اغبرب

. ئة اليت سبثل قطاعاً عريضاً من العائلة البشريةاإلتفاقيات الدولية غبماية حقوق الطفل، دبثابة اغبماية اػباصة ؽبذا الف

وكان إلتفاقيات ضباية األطفال تأثَتاً كبَتاً على اؼبستوى الدويل، عرّب عنو تنامي اإلىتمام حبقوق الطفل من قبل 
. اؼبنظمات الدولية واالقليمية
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