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   الصفدي الثقافي المركب/  للمؤتمر الرسمي االفتتاح   19:00  الساعة     2014  -  نوفمبر 20  الخميس يوم 

 طرابلس  -سمراء أبو/  التربوي البيان مجمع:  الرضوان  بقاعة المؤتمر جلسات 2014 -  نوفمبر 21 الجمعة يوم

 الطفل لحقوق المفاىيمي االطار: األول المحور

( المغرب)  بوعناني مصطفى. د.أ:  الرئيس  –9:30 – 10:30(: 1) الجلسة

 عكاب ىدى الباحثة/  القديمة الحضارات في الطفل حقوق تطور

( العراق) واسط جامعة/    يوسف

 محمد. د.م/ البشري التاريخ عبر وتطورىا مفهومها،: الطفل حقوق

( العراق)  الجامعة األعظم اإلمام كلية/  إبراىيم خليل الدين ضياء

 مجمع مدير شعراني أحمد المحامي/  ووضعية ربانية حماية الطفل

( لبنان) التربوي البيان

( فلسطين) الغرام جهاد. د:  الرئيس  –10:30 – 11:30(: 2) الجلسة

 والقوانين  اإلسالمية الشريعة بين األطفال حقوق تشريعات

( الجزائر) العلمي البحث جيل مركز بلبكاي، جمال/ الوضعية

  الدكتورة/   الحياة في الجنين حق على وأثرة للحمل اإلرادي اإلنهاء

( مصر) المنصورة جامعة/ بدر عبداهلل أميرة

 مسيكة، لعنان. د/ الوالدين معاملة سوء من الحماية في االطفال حق

( الجزائر) بجاية   جامعة

 11:30 – 12:30: الصالة استراحة

 االستغالل من االطفال حماية: الثاني المحور

( الجزائر) يوسف معلم. د:  الرئيس  –12:30 – 13:30(: 3) الجلسة

 ىارون.د/  القانوني التأصيل و الظاىرة: للطفل الجنسي االستغالل

( الجزائر) البليدة جامعة  اوروان،

 بلعربي. أ/  الدولية العمل منظمة إطار في األطفال عمالة مكافحة

( الجزائر) المدية فارس يحي جامعة/ بلقاسم

 الفقو بين مقارنة دراسة بالبشر االتجار ضحايا األطفال حماية

 النظام ضوء في العربي الوطن في الوضعية والقوانين اإلسالمي

/ صادق عفيفي طارق. د/  الدولية الجنائية للمحكمة األساسي

( مصر) حلوان جامعة
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 13:30 – 14:30:  الغداء استراحة

( المغرب) زغبوش بنعيسى. د.أ: الرئيس  –14:30 – 15:30(: 4) الجلسة

/  واألطفال بالنساء اإلتجار ومكافحة منع في الدولية المنظمات دور

( الجزائر) المدية جامعة -غربي أسامة. د

 الدولي التجريم بين: االنترنت عبر لألطفال الجنسي االستغالل

( الجزائر) سميشي وداد. د/  الجزائر في القانوني والفراغ

/  اإلماراتية التجربة: بالبشر االتجار ضحايا األطفال إيواء مراكز

( االمارات) الشارقة جامعة/ سادات محمد محمد.د

 االنساني الدولي القانون ومبادئ قواعد ضوء في األطفال حماية:  الثالث المحور

( لبنان) شعراني ربى. د: الرئيس  –15:30 – 16:30(: 5) الجلسة

/   اإلنساني الدولي القانون اتفاقيات نفاذية إشكالية و المجند الطفل

( الجزائر) العلمي البحث جيل مركز/ قادة عافية الباحث

 األطفال تجنيد جريمة مكافحة في الدولية الجنائية المحكمة دور

 عميد نائب/ شيتر الوىاب عبد. د/  المسلحة النزاعات خالل

(  الجزائر) بجاية/  الميرة الرحمن عبد بجامعة

 مجال في الدولية الجنائية المحكمة و الدول بين التعاون آلية

 النزاعات أثناء األطفال حماية قواعد منتهكي معاقبة و متابعة

 تلمسان جامعة/  خالد بوزيدي. أ(/ نموذجا العربية الدول) المسلحة

(  الجزائر)

 األطفال لحماية العربية الجهود: الرابع المحور

( الجزائر) سياب حكيم. د: الرئيس  –16:30 – 17:30(: 6) الجلسة

 من الطفل حماية حقوق برامج دعم في العربية الدول جامعة دور

 المدية جامعة/ الغرام جهاد. د/  المدني المجتمع منظمات خالل

( فلسطين)

 سعداوي. د/  الجزائري التشريع في الطفولة حماية منظومة تعزيز

 والعلوم الحقوق لكلية العلمي المجلس رئيس ، صغير محمد

( الجزائر) السياسية

. أ/  الجزائري القانون في االستغالل من للطفل الجنائية الحماية

( الجزائر) بجاية جامعة/  الهادي عبد بورويسة
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 طرابلس – سمراء أبو/  التربوي البيان بمجمع الرضوان قاعة  -2014 نوفمبر 22 السبت يوم

 

( العراق) إبراىيم خليل الدين ضياء محمد. د.م: الرئيس  –9:00 – 10:00(: 7) الجلسة

 صديقي األستاذ/ الجزائري التشريع في للطفل الصحية الحقوق

( الجزائر) اسالمي اقتصاد ماجستير محمد،

 العوامل بين) الجزائري المجتمع في االطفال اختطاف ظاىرة

( الجزائر) مليانة خميس جامعة ، فوزية مصبايح. د( / واآلثار

 الطفل لدى التعلم حق

 (لبنان) اللبنانية الجامعة ، شعراني ربى. د( / نموذجاً  لبنان) 

 األطفال لحماية الدولية الجهود: الخامس المحور

( الجزائر) صغير محمد سعداوي. د: الرئيس  –10:00 – 11:30(: 8) الجلسة

 دراسة: العدوان جريمة ضحايا لألطفال الخاصة الدولية الحماية

 سياب، حكيم. د/  الجنائي الدولي القانون قواعد ظل في تحليلية

(( الجزائر) جيجل جامعة

 البروتوكول دخول بعد الطفل حماية في الطفل حقوق لجنة دور

 البليدة جامعة ، نادية عمراني .أ/   النفاذ حيز الثالث االختياري

( الجزائر)

 رئيس الطاىر غياطو. أ/  القصر األطفال ألموال المدنية الحماية

( الجزائر) المدية جامعة الحقوق قسم

 في األطفال لحماية كآلتين الدولي الجنائي والقضاء المتحدة األمم

 موالي الدكتور جامعة/ خنفوسي العزيز عبد. د. اإلنساني الدولي القانون

 (الجزائر) بسعيدة الطاىر

 األحمر للصليب الدولية واللجنة لليونيسيف المميز الدور

 معلم. د /  اإلنساني الدولي القانون في األطفال حماية في

 (الجزائر) قنطينة جامعة ، يوسف

  الدولي التشريع ظل في الطفل حقوق لحماية القانونية اآلليات

 مظاىر 1989 لسنة الطفل لحقوق الدولية االتفاقية) حالة دراسة

 كلية/  صغير بن المومن عبد.  أ( الميثاق وقصور الحماية

 بسعيدة -الطاىر د،موالي بجامعة السياسية والعلوم الحقوق

 (الجزائر)

 11:30 – 12:00: االستراحة
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 الـطفـل حقـوق لتفعيـل عملية آليات: السادس  المحور

( السودان) عباس بشير عفاف. د: الرئيس  –12:00 – 13:00(: 9) الجلسة

 لحماية كألية االحداث قضاء في القضائية اإلجراءات خصوصية

( الجزائر) ميلود مباركي االستاذ/   الطفل

 تحديات و الحاضر أخطار بين: الطفولة حماية و اإلنساني األمن

( لبنان) العلمي البحث جيل مركز الزين، سميح أميمة. أ/ المستقبل

 العلوم مختبر/ زغبوش بنعيسى. د.أ/  البيئية الطفل وتمثالت التربية

 (المغرب) المعرفية

 

 13:00 – 14:00: الغداء استراحة

 

( الجزائر) شيتر الوىاب عبد. د: الرئيس  –14:00 – 15:00(: 10) لجلسة

 دريعي اباء الباحثة/  لطفل الدراسي التحصيل ىاى واثره االسري العنف

( لبنان) التربوي البيان بمجمع العامة التربوية الشؤون مديرة شعراني،

 مسارات تحسين مظاىر: صعوباتو وتجاوز التعلم في الطفل حق

 مدير ، بوعناني مصطفى. د.أ/  وتعلمهما والكتابة القراءة تعليم

 فاس اهلل عبد بن محمد سيدي جامعة  المعرفية العلوم مختبر

( المغرب)

 لدى العدواني السلوك خفض من والرياضية البدنية التربية دور

 محمد جامعة/  الدين حسام عبابسة. أ/  سنة 12-10 التالميذ

( الجزائر) اىراس سوق مساعدية الشريف

 

 15:00 – 16:30: الختامية الجلسة

 conferences@jilrc.com - +961- 71053262: والتواصل للحضور


