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الحروب األهلية وفقًا للمواثيق الدولية  تناول موضوع حماية األطفال فيالدراسة هذه الغرض من 

مناهضة تجنيدهم، ودراسة موقف اآلليات الدولية في الحد جهود و حماية هذه الملي ألسس التطبيق العومدى 

في ظل  والحد من تجنيدهم في الحروب األهلية، خصوصاً  المآسي التي يتعرض لها األطفال حالياً من 

وذلك لبيان مدى , تي تشهد صراعات وانقسامات داخليةلعربية التداعيات األوضاع في عدد من الدول ا

  .ب األهلية التي هي موضوع دراستناألطفال خاصًة في الحرو ل المطلوبة حمايةللشمول المواثيق الدولية 

لضوء على فقد تم تسليط ا، من الناحية التطبيقيةوقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

في بعض الدول العربية مثل  التي حدثت وتحدث( بوجه خاص)ومنها الحروب األهلية لية النزاعات الغير دو 

ن لها خالل هذه حماية األطفال خاصة واالنتهاكات التي يتعرضو والعراق والسودان ، مع التركيز على  سوريا

 وفقاً  ، وذلك، والجهود الدولية لمناهضة تجنيدهمومدى تأثيرها على الفئة المستضعفة, ةالحروب الداخلي

 .للمواثيق الدولية الخاصة بحماية األطفال وقت النزاعات التي ليس صفها دولية
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           The object of the study is take subject children protection in the civil wars 

according to international conventions, and studying the position of the 

international mechanisms to reduce the tragedies that children have faced currently 

as well reduce their recruitment in civil wars especially Under the repercussions of 

the situations in many Arabian wars in which internal divisions and conflicts. This 

is in order to show the extent of covering all the international conventions of the 

required protection for children especially in civil wars which is the subject of our 

study.  

            This study is distinguished from other previous studies of the same subject 

through the practical side. Non-international conflicts have been highlighted 

including the civil wars (especially) which occurred and is still occurring in some 

Arab States such as Syria, Iraq, Sudan. This study focuses on children protection 

especially and violations that they face during these internal wars and its impact on 

vulnerable people, the international efforts in resisting their recruitment according 

to international conventions that related to children protection in the time of 

struggles which have not international character. 

 


