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 مقدمـــــــــــة

خطر المراحل في حياة اإلنسان الذي خلقه هللا سبحانه و تعالى ، كي أتعتبر مرحلة الطفولة أهم و 

يستخلفه في األرض إلعمارها ، ذلك أن األطفال هم أمل المستقبل ، و أداة صنعه ، و إنه على عاتقهم 

تتأكد رسالة اإلنسان على األرض ، و لقد  يتواصل العطاء اإلنساني و تتقدم مسيرة الحضارة اإلنسانية و

تناولت الوثائق التاريخية التي خلفها التنقيب عن آثار الحضارات القديمة ، الطفل كموضوع سلبي و كملكية 

 حترام أهله وطاعتهم بصورة مطلقة.إأسرية تفرض عليه 

قوق اإلنسان عامة و لكن من هتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل ليس فقط من خالل حمايته لحإو لذلك كان 

 .زمن السلم وحماية اصة اتناء النزاعات المسلحة لهخالل إجراءات خاصة تضمن توفير الحماية القانونية 

 ،1924هتمام بالطفل على المستوى الدولي قد بدأ بإصدار إعالن جنيف لحقوق الطفل سنة إليظهر ا ومن هنا

تغيرا حاسما  والتي شكلتصدرت إتفاقية حقوق الطفل 1989 سنة وفي،1959إعالن حقوق الطفل لعام  ثم

ال يمكن  إنسانيةحيث أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوقا  الفئة،هتمام بهذه إلفي تاريخ ا

 التغاضي عليها.

و يمكن تعريف حقوق اإلنسان بصورة عامة بأنها تلك الحقوق المتصلة في طبيعتها التي ال يتسنى بغيرها  

ي إال تلك الحقوق عيشة بشرية حرة كريمة ، فحقوق اإلنسان ما ه بها التي نعيشو أن نحيا حياة كاملة ، 

،و التي يجب أن تثبت  اتالحضار مختلف مع اإلنسان منذ الخلق األول و تطورت معنشأت الطبيعية التي 

 ئنات الحية.لكل إنسان في كل زمان و مكان لمجرد كونه إنسانا ، و لتميزه عن سائر الكا

ات الطفل النابعة من وضعه الفسيولوجي يلها عالمها الخاص الذي يدور حول إشباع حاج والطفولة مرحلة

به ليترعرع في بيئة أمنة تكفل له األمن وتوفر له السالمة خاصة اذا عاش في كنف  والسيكولوجي الخاص

 .عائلته فيجد حنان امه وعطف ابيه 

له الطفولة في المجتمع اإلنساني المعاصر من مخاطر بالغة تهدد وجودها ، و و ال يخفى علينا ما تتعرض  

بتسامتها العذبة ، و قد جاءت الشريعة اإلسالمية السمحة ، منذ ما يزيد عن أربعة عشر قرنا ، بدستور إتغتال 

 اقياته. تفإو  كامل يعترف بالحقوق و الحريات األساسية لألطفال على نحو سبق مواثيق المجتمع الدولي
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ما تجدر اإلشارة إليه فرغم اإلهتمام بموضوع حقوق الطفل والتحول الكبير الذي شهده هذا الموضوع في و 

ترحيبا كبيرا ، حيث صادقت عليها  ، التي لقت1989حقوق الطفل لعام إتفاقية  عصرنا، كان نتيجة إلنعقاد

على التمييز في المعاملة الجزائية بين معظم الدول و منها الجزائر ، و منه عملت التشريعات الحديثة 

و جزاءات  قانونية خاصةحكام أخيرة باألالمجرمين البالغين و األطفال الجانحين ، و قامت بتخصيص الفئة 

 ترتكز على تطبيق تدابير مالئمة لهم أمال في إصالحهم و تهذيبهم.مناسبة ،

أو الكوارث  انية المتضررة من النزاعاتو يرجح أن يشكل األطفال نصف أو أكثر من نصف الفئات السك 

 تو الفتيا نفي ظل األحوال اإلنسانية السائدة حول العالم اليوم ، و المخاطر العديدة التي يواجهها هؤالء الفتيا

تؤثر بشكل بالغ على رفاههم ، و أمنهم الجسدي ، و مستقبلهم ، فبعض األطفال يٌقتلون أو يصابون ، و 

ال عن أسرهم و عن القائمين على رعايتهم ، أو يتعرضون للتجنيد في القوات نفصإلآخرون يواجهون ا

ستغالل إلالرسمية أو الجماعات المسلحة ، و الكثير منهم يقعون ضحية العنف الجنسي أو أشكال أخرى من ا

 و إساءة المعاملة. 

إساءة المعاملة و اإلهمال ستغالل و إلالعنف ، و ا شتى انواع فإن حماية األطفال منو من هذا المنطلق ،  

 بالطبع الناشطين في مجال الحماية  يحثتشكل أولوية ٌملحة لجميع العاملين في الحاالت اإلنسانية ، و هذا 

و  ،يجب أن تكون سريعة بحيث في مختلف القطاعات ، ونطاق واسع على بذل جهود مضاعفة وعلى 

كون قادرين على قياس ما إذا كانت تبلغ األطفال و ، كما أنه يجب علينا أن ن بشكل جيد و فعال لها مخطط

تحميهم بصورة مالئمة ، و في عملنا اإلنساني ، ينبغي أن نحرص على تقوية األنظمة التي سوف تحمي 

 ستجابة لحاالت الطوارئ.إلاألطفال على المدى البعيد ، عندما تنتهي ا

الذي ال يقوى على حماية نفسه من إعتداءات قوانيين من شأنها حماية الطفل  الدوليو لقد أقر المشرع  

 اآلخرين عليه.

 



 

 

3 

 

 أهمية الموضوع :

الطفل هو شخص ضعيف النيان قاصر على فهم وإدراك الحقيقة و يحاك ضده من إنتهاكات و جرائم تمس 

ى أجيال تكون قادرة علحقوقه وتدوس على كرامته وتحط من شرفه ، لذا ينبغي رعايته و اإلهتمام به لتكوين 

على اهم الحقوق التي يتمتع بها الطفل ، باألضافة للجرائم التي  النهوض بالحضارة ، فأرتكزت دراستنا

و كذا إقرار قواعد قانونية داخلية و دولية  عتداءات ،إلنتهاكات و اإلمن شتى ا تهحمايوسبل   يتعرض لها

 تضمن الحماية لهذه الفئة الهشة.

 أهداف الدراسة :

ن الدراسة ، و رغبة في تمتع الطفل بالحماية الكاملة ، فإن الغرض من هذه بخصوص ما تقدم م

الدراسة ، هو تسليط الضوء على مختلف المواد القانونية ، في التشريعات الدولية التي تتعلق بالطفل ،و كذا 

 النظر في اآلليات القانونية لحماية هذه الفئة .

 ختيار الموضوع :إدوافع 

 الموضوع كما يلي :هناك أسباب اختيار 

، فأبناؤنا فلذات أكبادنا و هم زينة  نون زينة الحياة الدنيا"ب" المال و القال تعالى  أسباب شخصية : - 1

 الحياة ، فمن منا يرضى بأن تدنس زينته ، أو تصاب حياته بمكروه.

ليوم ، بالرغم من تتمثل في الوضعية الصعبة ، التي يعيشها األطفال في عالمنا ا أسباب موضوعية : - 2

 وجود قوانين زجرية تحمي هذه الفئة الهشة.

 المنهج المتبع :

التاريخي بسرد و تحليل أطوار تطور حقوق المنهج معالجة موضوعنا على عدة مناهج ، فبدأنا بإتبعنا في 

المواد الطفل عبر األزمنة المختلفة ، وإتبعنا المنهج التحليلي ، حيث تم عرض و تحليل و مناقشة مختلف 

القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة ، كما وضفنا المنهج اإلحصائي من خالل اإلعتماد على أرقام رسمية 
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صادرة عن المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية حقوق اإلنسان التي بينت 

 باألرقام مختلف اإلعتداءات الواقعة على األطفال. 

 

 :اإلشكالية 

 ؟كافية ام قاصرة في تحقيق الحماية له تفاقيات الدوليةإلللطفل في المواثيق و ا هل القواعد المقررة 

 و لإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا بتقسيم رسالتنا هذه إلى بابين : 

 في الباب األول النطاق القانوني للتعدي على الطفل زمن السلم حيث قمت بتقسيم هذا الباب إلى ناتناول 

فصلين تناولت في الفصل األول ماهية حقوق الطفل و أوجه التعدي زمن السلم ، و في الفصل الثاني آليات 

إلطار القانوني لحماية الطفل زمن النزاعات المسلحة ، ل تطرقناحماية الطفل زمن السلم ، و في الباب الثاني 

ة على األطفال زمن النزاعات المسلحة و إلى فصلين تناولت في الفصل األول الجرائم الواقع هقسمت لكو كذ

 في الفصل الثاني دور األليات الدولية في حماية األطفال زمن النزاعات المسلحة. 
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 الباب األول : النطاق القانوني للتعدي على الطفل زمن السلم

ي ترفع التحدي لمواصلة األمم ، واألجيال المستقبلية الت إعتنى التشريع الدولي باألطفال بإعتبارهم ذخر 

بناء الحضارات ، فكان ال بد من اإلهتمام بهذه الشريحة الضعيفة بتمكينها من ممارسة حقوقها على أكمل 

وجه، و اإلعتناء بها و حمايتها من كافة أشكال اإلستغالل و األضرار التي تمس أجسادها النحيفة و تؤثر 

 امتها .على نفسيتها الرهيفة ، وتحط من من شرفها و كر

ثر البالغ في سبيل تطور حقوق األطفال و حمايتهم ، حيث لم تشهد ألوكان لتطور فكرة حقوق اإلنسان ا

الحضارات القديمة و الشرائع السماوية هذا اإلعتناء و الحماية ، عدا الشريعة اإلسالمية التي أرست له حقوق 

 و مباديء اليزال ينتفع بها إلى يومنا هذا.

لكبير الذي شهده المجتمع الدولي حاليا و تداخل و ترابط عدة عوامل أثرت على حقوق ونظرا للتطور ا

األطفال و سلبتهم  حق التمتع بكامل حقوقهم ، حيث أستغلوا أبشع إستغالل في مجاالت عدة زمن السلم ، لذا 

زمن السلم  جه التعديالطفل و أوحقوق  ول لماهية ألأن إرتأينا أن نقسم الباب إلى فصلين تناولنا في الفصل ا

 تي من شأنها أن تحمي األطفال زمن السلم.لو الفصل الثاني تناولنا األليات الدولية ا
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 زمن السلم عليها الفصل األول : ماهية حقوق الطفل و أوجه التعدي

، ثم  بإعتبار الطفل هو محور دراستنا في هذا الموضوع ، بدأنا بتعريفه في مختلف العلوم ذات الصلة 

و بعض التشريعات  1989تطرقنا لتعريفه في القانون الدولي العام من خالل إتفاقية حقوق الطفل لعام 

 الوطنية العربية.

و المتعمق لهذه الدراسة يرى أن فكرة حقوق الطفل فكرة قديمة ، جسدت في بعض الحضارات القديمة و 

ومن جهة أخرى تعرض إلعتدءات صارخة أدت في الشرائع السماوية، فتمتع الطفل خاللها ببعض الحقوق ، 

 الكثير من األحيان بحياته.

ولم ترسخ فكرة حقوق الطفل كما هي معروفة اليوم إال في العقود الماضية القريبة ، عندما عقدت عدة 

إتفاقيات ، أرست مباديء تم بموجبها منح عدة حقوق للطفل و بالمقابل تم تجريم عدة أفعال خطيرة تمس 

و شرفه، وبذلك قسمنا الفصل إلى سبعة مباحث تناولنا في المبحث األول مفهوم الطفل و في المبحث جسده 

الثاني حقوق الطفل في الحضارات القديمة و الشرائع السماوية و المبحث الثالث حقوق الطفل الطبيعية و في 

الجسدية للطفل و في المبحث  المبحث الرابع حقوق الطفل المدنية و الثقافية و في المبحث الخامس الحرمة

 السادس حماية الطفل من كافة أشكال اإلستغالل و في المبحث السابع حماية الطفل في مجال التشغيل. 
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 .وتطور حقوقه عبر العصور المبحث األول : مفهوم الطفل

ك ألن تحديد قد يبدو ألول وهلة ،أن تعريف الطفل أمراً يسيراً ، لكن عند إمعان النظر يتضح عكس ذل

 مصطلح الطفل وفترة مراحل الطفولة يتجاوز مجرد تحديد المدلوالت اللفظية. 

 .المطلب األول : مفهوم الطفل لغويا و علميا

نتعرض في هذا المطلب لتعريف الطفل و مدلول الطفولة في اللغة و مراحلها عند علماء الطب و  

 األخير مدلوله عند رجال القانون.جتماع و علماء النفس و في إلمدلولها عند علماء ا

  .طفلكلمة  الفرع األول : مدلول 

 تختلف كلمة طفل حسب مدلوها بحسب العم الذي يهتم بدراستها حسب التقيم التالي.

 . مدلول كلمة طفل في اللغة العربية.أوال

الصغير من يعرف الطفل أنه ذلك الشخص غير البالغ لكن كلمة طفل بكسر الطاء مع تشديدها تعني "  

 .1كل شيء ، عينا كان أو حدثاً "

و يقال "هو يسعى لي في أطفال الحاجات" أي في ما صغر منها و قد يكون الطفل واحداً أو جمعاً ألنه اسم 

 .2جنس

فال يمكننا أن نقول طفل سيار،أو طفولة شارع ،أو طفل  الكائنات الحية، وال تطلق كلمة طفولة إالعلى 

مع  أصغار الحيوانات ، فنقول طفل فهد ، و طفل بشري ، فللكائنات الحية طفولة تبد كرسي ، لكن تطلق على

 .3أما الجماد فال طفولة له ،مولدها و ظهورها

                                                 
  426، ص  13، الجزء 1970، عام الطبعة األولى  بيروت،لبنان،ابن منظور ، لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، /ـ راجع  1
 .  467، ص  1969 عام، لبنان  ، بيروتالمنجد في اللغة واإلعالم ، دار المشرف ، الطبعة العشرون  راجع/ـ 2
 ، ص  2007سكندرية ، مصر ، إلراسة في علم االجتماع ، المكتب الجامعي الحديث ، اـ راجع / حسين عبد الحميد رشوان ، الطفل د3
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و تعني من   Infansمشتقة من الكلمة الالتينية  Enfant و يقول بعض الفقهاء أن كلمة طفل باللغة الفرنسية 

1لم يتكلم بعد

 .راحله عند علماء الطب: مدلول الطفل و م ثانيا

قسم علماء الطب الطفولة إلى فترات متباينة ، و ذلك حسب المراحل التي يمر عليها الطفل و هي  

 . 2أربعة مراحل متتالية

مرحلة حديثي العهد بالوالدة ، و تمتد من لحظة الميالد إلى حين سقوط الحبل الُسري بعد جفافه في  .1

 يوم الخامس عشر أو العشرين.

 الرضاعة حتى الشهر الثامن عشر. مرحلة .2

 مرحلة الطفولة األولى إلى السنة السادسة أو السابعة. .3

 .3مرحلة الطفولة الثانية تبدأ من سن التمييز و تنتهي مع المراهقة .4

 .: مدلول الطفل و مراحل الطفولة عند علماء النفس ثالثا

 ا حسب تقسيمها من طرف علماء النفس.نتناول تحت هذا العنوان مدلول الطفل ثم المراحل التي يمر به 

 مدلوالن ، األول عام و اآلخر خاص.له لطفل حسب تقسيم علماء النفس فا 

فالمدلول العام عندهم يطلق على الصغار من سن الوالدة حتى النضج الجنسي ، و أما المدلول الخاص يطلق  

 على الصغار ما فوق سن المهد حتى سن المراهقة. 

 

 

 

                                                 
1 - F . DEKEWWER – DEFOSSER , les droit de l’Enfant , Que sais je ? puf 2001 , P 3 . 
2-PETIT LAROUSSE ILLUSTRE , Paris , France 1982 , P 361 , (L’enfance est la période de la vie humaine de 

la naissance à la puberté ). 
3 -Professeur , A,Dormore , Nouveau Larousse Médical , Librairie , Larousse , CANADA , 1986 , P 375. 
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 .جتماعإلالطفل عند علماء ا : مدلول رابعا

جتماع تعريف لكلمة طفل لكنهم يرون أن مفهوم هذا المصطلح ) الطفل يتحدد بسن إللم يضع علماء ا

شتراك إلجتماعية و الجنائية في مصر باإل،و قسمت الدراسة التي أجراها المركز القومي للبحوث ا 1معين(

ها ما بين الحمل و المراهقة حتى الثامنة عشر ، و هي مع منظمة اليونيسيف ، الطفولة إلى ست مراحل حددت

 تضم المراحل التالية:

 ـ مرحلة ما قبل الوالدة. 1

 ـ مرحلة المهد . 2

 ـمرحلة الطفولة المبكرة. 3

 ـ مرحلة الطفولة المتأخرة. 4

 ـ مرحلة البلوغ. 5

 ـ مرحلة المراهقة حتى سن الثامنة عشر. 6

 .2النفسعتماد على إلة الجنينية و مرحلة ابين المرحلسم جامع لألعمار ما إفالطفولة  

ختلف في حدودها و أمراحل متتالية  هيو مما سبق تحليله من علماء االجتماع ، الذين يرون أن الطفولة  

مراحلها ، فهناك من يرى أنها تمتد من الحمل إلى المراهقة ، وهناك من حصرها من لحظة الوالدة لغاية 

 هناك من ربطها بسن معينة غالبا ما تكون عندما يبلغ الشخص سن الثامن عشر .النضج الجنسي ، و 

 

 

                                                 
، ص  2007عام ، ، اإلسكندرية ، مصر للنشر ـ راجع ، د / فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، مركز الطفل في القانون الدولي ، دار الجامعة الجديدة1

09 . 
، ص  1980 عام األردن ،عمان، جهاد و عبد هللا الخطيب ، حق الطفل في التشريع األردني ، مركز الدراسات و البحوث االجتماعية ، /ـ راجع 2

10  . 
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 .: مدلول الطفل في الشريعة اإلسالمية نيالثا الفرع

هتماماً بالغاً للطفل يبدأ قبل خروجه من بطن أمه في مرحلة تكوين الجنين و إتولي الشريعة اإلسالمية 

 .1تنتهي بالبلوغ

مي ، البلوغ الطبيعي ببلوغ النكا  بأن تظهر في الغالم مظاهر الرجولة و القدرة و البلوغ في الفقه اإلسال 

حتالم و الحبل ، فإذا لم يظهر شيء من هذه العالمات الطبيعية كان إلو في األنثى الحيض و اعلى النكا  ، 

 . 2البلوغ بالسن

الطبيعية، فيرى الشافعية ببلوغه  الطفل إذا لم تظهرالعالمات اإلسالمية في سن ختلف فقهاء الشريعةإ وقد 

 سن الثامنة عشر عاماً. أما الحنفية و المالكية فترى أنهسن الخامسة عشر،

و كانت الشريعة اإلسالمية السباقة في التمييز بين الصغار و الكبار من بني اإلنسانية في السن تمييزاً  

 ً ً ، إذ قررت أحكاما نسان إلى حين بلوغه سن الرشد و هي ختالف السن منذ والدة اإلإختلفت بإواضحا

 مراحل ثالث :

 و تبدأ بوالدة الصغير حتى بلوغه سن السابع من عمره. ـ مرحلة الصغير غير المميز : 1

 و تبدأ من سن السابعة من عمر الصغير و تنتهي بالبلوغ. ـمرحلة اإلدراك الضعيف : 2

أ من سن الخامس عشر أو الثامن عشر ـ على و تسمى مرحلة البلوغ و تبد ـ مرحلة اإلدراك التام : 3

حتالم أو إنبات الشعر لدى إلمثل اختالف بين العلماء ـ أو بإحدى الظواهر الطبيعية التي تظهر لدى الصبي إ

حتالم حداً فاصالً بين مرحلة الطفولة و مرحلة البلوغ و التكليف إلالذكر أو الحيض لدى األنثى ، وقد جعل ا

و هو مناط التكليف ، فهو قوة تطرأ على الشخص و تنقله من حالة  يال على كمال العقلحتالم دلإل، لكون ا

 .3الطفولة إلى حالة الرجولة

                                                 
، اإلسكندرية ، مصر  للنشر ةتفاقيات الدولية ، دار الجامعة الجديدإلخالد مصطفى فهمي ، حقوق الطفل و معاملته الجنائية في ضوء ا /ـ راجع 1
 .09، ص  2007 عام ،
 . 18، ص  ،المرجع السابقـ راجع د/ فاطمة شحاتة أحمد زيدان 2
 . 8، ص  2008 عام ـ راجع ، د/ نبيل صقر ، أ/ صابر جميلة ، األحداث في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،3
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 .العربية الداخليةالدولي و بعض التشريعات  : مدلول الطفل في القانون الثالث الفرع

تشريعات الداخلية لبعض النستعرض ألهم المواثيق الدولية التي عرفت الطفل و حصرت سنه باإلضافة 

 .الوطنية

 .: تعريف الطفل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان أوال

هتمام المجتمع الدولي بالطفل جد متأخراً ، حيث أنه لم يهتم بحاجة هذا الشخص إلى الحماية إجاء 

بين  سوى في مطلع القرن الماضي و رغم هذا فإنه لم يبحث له عن تعريف مجرد يضع حدوداً فاصلة بينه و

 . 1من ال يتصف بهذا الوصف

فبرغم من أن مصطلح " الطفل " ورد في العديد من الوثائق الدولية إال أن المقصود بهذا التعبير لم يحدد  

تفاقية حقوق الطفل التي يرى الدكتور حسنين المحمدي بوادي بأنها إستثناء إبشكل صريح في نصوصها ، ب

واضح و صريح ، و إن كان األستاذ محمد السعيد الدقاق يرى أن  تعد أول وثيقة دولية تعرف الطفل بشكل

 .صياغة هذا النص تتسم بالغموض و التردد

أعطت تعريفاً للطفل في نص المادة األولى منها حيث نصت " كل إنسان  1989الطفل لعام حقوق  تفاقية إف 

عتبار اإلنسان إللمطبق عليه و بالتالي لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون ا

 تفاقية ، يستوجب توافر شرطين :إلطفل محميا بموجب هذه ا

فالشرط األول ال بد أن " ال يتجاوز هذا الشخص سن الثامنة عشر" ، فيعتبر هذا الشرط معيار دولي قررته  

 تسقط عنه عبارة الطفل. مفهوم مخالفة أن كل إنسان تجاوز سن الثامنة عشر يعتبر راشد وبتفاقية إلا

و يتمثل الشرط الثاني في عبارة " ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه " يعتبر  

اإلنسان حسب هذا المعيار الوطني ، طفل ما لم يبلغ سن الرشد طبقاً لقانون بلده قبل أن يتجاوز الثامنة عشر 

 الً إذا بلغ أو تجاوزسن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه في بلده.و بمفهوم المخالفة ال يعتبر اإلنسان طف

                                                 
 .  08سابق ، ص المرجع الان ، فاطمة شحاتة ، أحمد زيد راجع/ ـ1
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في كيفية تطبيقها ، فكان األجدر النص تفاقية يثير صعوبة كبيرة إلإن ما جاء في نص المادة السابقة من ا 

 على شرط واحد يحتكم إليه.

دولي أو  ثامنة عشر كمعيارفاإلنسان لكي يعتبر طفال يجب توافر الشرط األول الذي هو عدم تجاوز سن ال 

توافر الشرط الثاني الذي هو عدم بلوغ سن الرشد كمعيار وطني عند عدم توافر الشرط األول و بناء على 

 هذا نستنتج ثالثة أمور :

األمر األول يتمثل في أن اإلنسان يعتبر طفال إذا لم يتجاوز الثامنة عشر و لم يبلغ سن الرشد بموجب قانون 

تجاوز الثامنة عشر ، فلو كنا أمام إنسان يبلغ من العمر خمسة عشر سنة و قد حدد قانون بلده بلده قبل أن ي

 عتبرناه طفال .إسن الرشد بالسادسة عشر سنة 

األمر الثاني يتمثل في أن اإلنسان ال يعتبر طفال إذا لم يتجاوز الثامنة عشر لكنه بلغ سن الرشد بموجب 

ة عشر سنة و هذه الحالة تجد مثالها في إنسان يبلغ من العمر سبعة عشر سنة قانون بلده قبل أن يتجاوز الثامن

 و قد حدد القانون في بلده سن الرشد بالسادسة عشر سنة فهذا الشخص ال يعتبر طفال.

أما األمر الثالث يجد تقديره في الشخص الذي يتجاوز الثامنة عشر فإنه ال يعتبر طفل ، أيا كان تحديد قانون 

الرشد ، كما هو الحال مع ابن التاسعة عشر الذي ال يجب أن نعتبره طفالً أيا كان تحديد قانون بلده  بلده لسن

، إذن يتعين إتباع المعيار الوطني بالنسبة للشخص الذي لم يتجاوز الثامنة عشر و بالتالي ينبغي لسن الرشد 

عتبار من لم يبلغ سن الرشد طفالً ، أما إيجب عتباره من بلغ سن الرشد ، وفقاً لقانون بلده ، طفالً بينما إعدم 

عتبار الشخص إبالنسبة لإلنسان الذي بلغ أو تجاوز الثامنة عشر فيتعين اتباع المعيار الدولي و بالتالي عدم 

الذي بلغ أو تجاوز سن الثامنة عشر طفالً أيا كان حد سن الرشد في قانون بلده ، نالحظ هنا جليا أنه بالرغم 

تفاقية أخذت بالمعيار الوطني في حالة عدم بلوغ إلنون الدولي على القانون الوطني إال أن امن سمو القا

 اإلنسان الثامنة عشر .

النص سن الثامنة عشر كحد أقصى لمن يعتبر طفال تماشيا مع ما قررته معظم دول  افمن جهة إعتمد واضعو

اإلتفاقية سن  عتمدتشر طفال ومن جهة أخرى إالعالم مثل فرنسا التي تعتبر الشخص الذي لم يبلغ الثامنة ع

قررته الدول التي  االرشد المنصوص عليه في التشريعات الوطنية كحد أقصى لمن يعتبر طفالً تماشيا مع م
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فيها الشخص راشداً بلوغه سن الزواج قبل الخامسة التي يصبح  1حددت سن أقل من الثامنة عشر كالهند

 . عشر من عمره

 .العربيةطفل في بعض التشريعات الداخلية : تعريف الثانيا

و سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الطفل في التشريع الجزائري أوال ، و ثانيا لتعريف الطفل في 

 التشريع المصري ، و ثالثا إلى تعريف الطفل في التشريع الكويتي.

 .: تعريف الطفل في التشريع الجزائريأ

المؤرخ في  15/12الثانية فقرة األولى من قانون رقم  عرفه المشرع الجزائري في المادة 

 .2المتعلق بحماية الطفل بنصه."الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر سنة كاملة"15/07/2015

ونالحظ أن المشرع الجزائري قد عرف الطفل وحدد له سن الثامنة عشر كاملة طبقا لما نصت عليه المادة 

 .1989عام األولى من إتفاقية حقوق الطفل ل

 .: تعريف الطفل في التشريع المصريب

يقصد بالطفل في " كمايلي 1996لسنة  12عرفه المشرع المصري في المادة الثانية لقانون الطفل 

مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون ، كل منلم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميالدية كاملة، 

و بطاقة الرقم القومي أو أي مستند آخر، فإذا لم يوجد المستند الرسمي وتثبت السن بموجب شهادة الميالد أ

أصال قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل باإلتفاق مع وزير 

 .3الصحة"

 

                                                 
1-Microsoft , Encarta Junior , « Les droits de L’enfant » 2008 . 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  15/7/2015المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في  12-15المادة الثانية من قانون رقم  /أنظر -2
 انية و الخمسون.، السنة الث 39الشعبية ، العدد 

 .2008لعام  126و المعدل بالقانون  1996لسنة  12المادة الثانية لقانون الطفل المصري رقم  /أنظرــ 3
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 .ف الطفل في التشريع الكويتيي: تعر ت

نون حماية الطفل بنصه."الطفل كل من لم يتجاوز عرفه المشرع الكويتي في المادة األولى فقرة الرابعة من قا

 .1عمره الثماني عشر سنة ميالدية كاملة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .2015المتعلق بحماية الطفل الكويتي لعام  21المادة األولى من قانون رقم  /أنظر-1
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 .عبر العصورحقوق الطفل تطور الثاني :  المطلب

الحضارات القديمة والشرائع السماوية ، و سنتطرق في  توجد مجموعة من الحقوق المتعلقة بالطفل في

حقوق الطفل في  في شرائع بالد الرافدين ، و في المطلب الثاني إلى المطلب األول إلى حقوق الطفل

و في المطلب الحضارة الفرعونية ،و في المطلب الثالث إلى حقوق الطفل في الحضارات األوروبية القديمة 

 الرابع حقوق األطفال في الشرائع السماوية.

 .: حقوق الطفل في شرائع بالد الرافدين الفرع األول

هتمت بحقوق إهتمام الحضارات القديمة بحقوق الطفل ، و بحثنا في الشرائع القديمة التي إ ظهر جليا

 هتمام بموضوع الطفل.إلالطفل و رعايته، فإن حضارة وادي الرافدين كانت السباقة ل

 .1: قانون لبت عشتار أوال

من نصوصه فإنه ما و ضعت في هذا القانون قواعد قانونية لحماية حقوق الطفل ، رغم فقدان العديد 

تشف منه بأنها ضمنت حقوق الطفل ، فالطفل في كنف أسرته يتمتع بحقوق واسعة و له مركز ستبقى منها ي

نتزع و أصبح رقيقا ، كما وردت عديد النصوص التي تجرم إقانوني متميز يختلف عن الطفل اليتيم ، أو

وفرض القانون عقوبات صارمة في حالة عتداء على األسرة أو تمس بتماسكها أو تفتت وحدتها ، بل إلا

 عتداء على الطفل بأي شكل من األشكال ، و منح له بعض الحقوق التي يجب أن يتمتع بها.إلا

  .: حق الطفل في الهدية أ

قد يمنح األب هدية ألحد أبنائه و خاصة القصر منهم لمواجهة صعاب الحياة ، مخافة موته و تركه 

هنا ال تدخل ضمن أموال التركة سترزق ، خاصة إذا تخلى عنه إخوته ، فالهدية صبيا صغيراً ال يستطيع أن ي

 بن لوحده دون غيره من إخوته في التركة المتبقية.إلفيستحقها ا

 

                                                 
 دراسة مقارنة مع النصوص الكاملة )مجموعة من المؤلفين(  القديم ،، ترجمه أسامة سراس ، شريعة حمورابي و أصل التشريع في الشرق راجع/  1

 . 161، ص  2008 الطبعة الخامسة،، سوريا،  دمشقدار عالء الدين للنشر و التوزيع ، 
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 .: حق الطفل في الميراث ب

مرأتان و هذا ما تحرمه الشرائع إلكل طفل الحق في الميراث من أبيه حتى و لو تزوج هذا األخير  

حق  بن األكبرإلالحق في الميراث الذي تركه أبيه بغض النظر عن أمه ، و ليس لقديمة ، فلكل العراقية ال

 ستيالء على التركة لوحده كما كان شائعا.إلا

فقانون لبت عشتار وضع قاعدة عامة أن الطفل يستحق الميراث من أموال أمه الخاصة به و ال يشاركه  

دفعه لها أبوهم ، أما إذا توفي األب و ترك الزوجة األولى و الثانية  أخوته من أبيه ، فلكل منهم مهر أمه الذي

 .1و األوالد فإن الميراث يقسم عليهم بالتساوي

 .2و يحق لألطفال غير الشرعيين الذين ينسبون لهذا األب حق الميراث عند موته و حق النفقة أثناء حياته 

فرضت على األب واجب ق الطفل خاصة عندما و المالحظ أن قانون لبت عشتار جاء بأحكام صانت حقو 

ً على حياة الطفل بصفة عامة و حمايته من التشرد  النفقة و حق الطفل في ميراثه عند موته و هذا حفاظا

 بصفة خاصة.

 .: قانون إيشنونا ثانيا

العديد من نصوصه على  نصتيسبق قانون إيشنونا قانون حمورابي بأكثر من نصف قرن ، حيث 

منحه  من جهة أخرى عتداء عليه أو سرقته وإلاألفعال التي تمس بسالمة الطفل كقتله أو اتجريم بعض 

 بعض الحقوق التي يجب أن توفر له.

 .: الرضاعة أ

يجب على األب إحضار مرضعة لصبيه ، و أن  3فالرضاعة من واجب األم القيام بها ، و عند وفاتها

 إنما مقابل معيشة خاصة و المرضعة تأخذ على عاتقها يتحمل نفقتها ، و الرضاعة ليست بمقابل أجر و 

                                                 
 .160ص  المرجع السابق من قانون لبت عشتار ، 24المادة  /ـ أنظر1
 .160ص  نفس المرجع ، من قانون لبت عشتار ، 27المادة  /ـ أنظر2
 .161ص  نفس المرجع ، من قانون إيشنونا ، 33المادة  /ـ أنظر3
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 إرضاع الصبي و تربيته و السهر عليه و تلبية حاجياته.

 .ه: نسب ابن األمب

، فيستشف منع التصرف  1سترجاعهإبإعطاء طفلها إلى زوجة رجل حر ، فإن ألبيه حق  هإذا قامت أم

ظ على التوازن النفسي و الجسدي للطفل أن يعيش باألطفال عن طريق بيعهم أو إهداءهم للغير، و مما يحاف

في كنف أسرته دون غيره من األسر التي هو غريب عنها ، فهذه الحماية للطفل فريدة من نوعها في وقت 

 كانت العبودية فيه تعد أمراً شائعاً في جميع المجتمعات المعاصرة لحضارة وادي الرافدين.

 

  .: تبني الطفل ت

في  2طفال من القصر فعليه أن يعوضه بطفل مساٍو له ، فعليه أن يجد طفل مساٍو لهإذا أراد أن يتبنى 

 العمر و الشكل و المعرفة ، وال يقدم ثمناً عوضا له.

و ال ينتقل الطفل من القصر إلى الغير عبداً بل ينتقل حراً ، فالقانون هنا أقر حماية خاصة للطفل الضعيف  

 أو اليتيم أو الطفل األسير.

 

 .: شريعة حمورابي ثاثال

تعد شريعة حمورابي من التشريعات الرائدة في مجال حقوق اإلنسان بصفة عامة و حماية حقوق 

هتمت بالحفاظ على األسرة و أحاطتها إالطفل بصفة خاصة و تعتبر أكثر الشرائع تنظيما و األكثر عدالة ، ف

أقرت مجموعة من النصوص للحفاظ و هاستقرارها ووحدتإون صالتنظيمات التي ت وبمجموعة من اآلليات 

على صيانة حقوق الطفل و الحفاظ عليها ، ونظمت الشريعة حقوق الطفل القوي الذي يعيش في كنف والديه 

نتزع منهما و أصبح رقيقا و خصتهم بأحكام خاصة و أحكام إأو و الطفل اليتيم الذي فقد أحدوالديهأو كالهما 

                                                 
 .161، ص نفس المرجع  من قانون إيشنونا  34المادة  /ـ أنظر1
 . 153ص  نفس المرجع ، من قانون أيشنونا ، 35المادة  أنظر/ ـ2
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، أما إذا لم يعثر على السارق فيعوض أهله تعويضا  1فإن السارق يعدم مشددة في حق الجناة فإذا سرق طفل

، يجمعها سكان المدينة و الحاكم حيث تقوم المسؤولية التضامنية بين الحاكم و سكان  2من الفضة *قدره منا

 المدينة ، السيما في مجتمع كانت سرقة األطفال و بيعهم مألوفة .

فيسلمون له مسلحة للملك و كان ابنه قادراً على القيام باألعمال الزراعية و إذا أسر جنديا أثناء الخدمة ال 

، أما إذا كان الطفل غير قادر على مزاولة العمل فيعطى ألمه و تقوم هذه  3الحقل على الرغم من صغر سنه

 .هتمام الشريعة بمعيشة و تنشئة الطفل إ، و هذا ما يدل على  4األخيرة بتربيته

عتبرت إورابي الزواج غير المدون ، بل ألزمت الطرفين على تدوين عقد زواجهما و و منعت شريعة حم 

فإنها تربط مع الرجل و ، فإذا أقامت المرأة عالقة غير شرعية مع رجل  5كل زواج غير مدون غير شرعي

، و ذلك ألن والدة أطفال غير شرعيين  7غتصب رجل امرأة فإنه  يقتلإ، و إذا  6يرموهما في الماء

يحرمون ال محالة من عدة حقوق بل يكونون عالة على أفراد المجتمع وجب التكفل بهم ، أما الزواج س

في كنف العائلة ، كما للمرأة المطلقة حقوق ، فإذا طلق فيهدف إلى تكوين أسرة يتمتعون و ينعمون األطفال 

المنقولة لتربية  رجل زوجته و كان لديها أوالد فإنها تستحق نصف محصول الحقل و نصف األموال

وهذا الحكم يمنع الطالق في العديد من الحاالت ألن الرجل تتبدد ثروته و تزول مع حاالت مشابهة 8أطفالها

 لزوجات أخريات.

                                                 
 . 97، ص ، نفس المرجعمن قانون أيشنونا  35المادة  أنظر/ ـ1
 نصف.ـ المن يساوي كيلو و *
 . 98، ص ، نفس المرجعمن شريعة حمورابي  24و  23المادتان  أنظر/ ـ2
 . 98، ص ، نفس المرجعمن شريعة حمورابي  28المادة أنظر/ ـ 3
 . 99ص  نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 29المادة  أنظر/ ـ4
 . 112ص  نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 128المادة أنظر/ـ5
 . 112ص نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 129ة الماد أنظر/ ـ6
 . 112صنفس المرجع ، من شريعة حمورابي ،  130المادة  أنظر/ ـ7
 . 113ص نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 137المادة  أنظر/ ـ8
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و أنجبت له أطفاال فال  هحقوق أكدتها شريعة حمورابي فإذا تزوج من كاهنة ثم تزوج امرأة أم هو لألم األم 

حقوق األطفال في تربيتهم و تنشئتهم في كنف األسرة مخافة تشردهم و عدم  حفاظا، وهذا  1هيجوز بيع األم

 .هاإلحسان إليهم في حال بيع األم

بن يستحق الهدية و يشارك إلبنه هدية و توفي ، فإن اإلو للطفل حق خالص في الهدية ، فإذا أهدى رجل  

أما ،  3التي أهداها لها أبوها تعود ألطفالهامرأة و كان لها أطفال فإن الهدايا إو إذا توفيت ،  2إخوته التركة

لألب أوالد وزوج بعضهم و بقي اآلخرين لكونهم صغار ثم توفي فللصغار حق أخذ مهور لزوجاتهم  كان إذا

قترف هذا األخير إبنه من التركة إال إذا إمن التركة ، ثم تقسم التركة على الجميع ، وال يحق لألب أن يحرم 

. 4يلجأ األب للقاضي ليقرر بشرعية المنع أم الإثماً مرتين بعد أن 

 .5أن يستحقوا الميراث إذا قال األب ألوالد األمة يا أوالدي فيقاسمون أوالد الحرة بالتساوي هو ألوالد األم

،  7م الٌمتَبَنَي بتعليم الطفل حرفة أو صنعة فال يعود ألهلهاإال إذا ق،  6لطفل المتبنى حق الرجوع إلى أهلهول

 . 8إذا لم يعلمه حرفة و لم يربه مع أوالده يحق للطفل الرجوع إلى بيت أهلهأما 

مرأة و سبب لها إسقاط جنينها فعليه دفع عشرة إت شريعة حمورابي اإلجهاض ، فإذا ضرب رجل مكما حر

د كما نج  .10، و إذا كانت المرأة و سقط جنينها فعلى الجاني أن يدفع شيقلين من الفضة 9شيقالت من الفضة

نهارت و تسببت بقتل إشريعة حمورابي قد أقرت مسؤولية البناء و صاحب الحيوان ، فإذا بنى رجل دار و 

                                                 
 . 115ص نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 146المادة أنظر/ ـ 1
 . 117، ص، نفس المرجعابي من شريعة حمور  165المادة أنظر/  ـ 2
 . 117ص نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 167مادة أنظر/ ال ـ3
 . 118صنفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 169و  168المادتان أنظر/ ـ4
 . 118ص نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ،  170لمادة أنظر/ا ـ5
 . 122ص رجع ،نفس الم من شريعة حمورابي ،  186المادة  أنظر/ ـ 6
 . 122ص  نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 189لمادة أنظر/اـ ا7
 . 122ص  نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 190لمادة أنظر/ اـ ا8
 . 124ص  نفس المرجع، من شريعة حمورابي ، 209المادة أنظر/  ـ 9

 . 124ص  نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 213المادة أنظر/   -10
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، و إذا نطح ثور طفال و قتله فعلى صاحب الثور أن يدفع غرامة مقدارها نصف من ٍ  1يُقتل ابن البناءطفل 

ي ال يسبب أي أذى لآلخرين.، و هذا ما يتطلب من حارس الحيوان أخذ الحيطة و الحذر لك 2من الفضة

 .الثاني : حقوق الطفل في الحضارة الفرعونية الفرع

متدت لآلالف السنين و كان قدماء المصريين يحترمون حق إشهدت مصر حضارة فرعونية متميزة  

ها حتراما بالغا ، يتجلى في الكثير من نظمهم و تقاليدهم ، ومن أهم األحكام التي أخذ بإاإلنسان في الحياة 

حترام حق الجنين في أن تتا  له فرصة الحياة ، فتأجل عقوبة تنفيذ إالقانون الفرعوني و التي تدل على 

ديودور "اإلعدام في حق المرأة الحامل به إلى أن تضع حملها ، و في هذا الشأن كتب المؤرخ اإلغريقي 

يٌقضى فيهن بالموت ال ينفذ فيهن  " و النساء الالئي الذي زار مصر في القرن األول قبل الميالد "الصقلي

 الحكم إذا كن حبالى قبل أن يضعن".

اد من الظلم المحض أن يشارك الجنين البريء أمه زو قد نقل كثير من دول اليونان هذا القانون ، فقد  

. 3المذنبة في جريره ذنبها

لتعداد السكاني ، فقد رأى أن ذلك فيراعى حق الطفل في الحياة و على الوالدين تربية أوالدهم جميعاً لزيادة ا

عتبرها المصريون جريمة بشعة إأبناءه ، و نتزعت القوانين من األب سلطة قتلأيزيد من عمار البالد ، ف

.4كانت تستدعي التدخل المباشر من القضاء

في  ين ، كانت المجتمعات البشرية و خاصة القبلية تسمح بوأد األطفاليو على خالف الحال بالنسبة للمصر

أو أنه ولد بصورة العديد من الحاالت بسبب تشوهات خلقية أو أن المولود أنثى ، أو أنه ولد في يوم نحس 

 .5شاذة كنزوله بقدميه بدل رأسه

                                                 
 . 126ص  نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 230المادة  أنظر / ـ1
 . 128ص  نفس المرجع ، من شريعة حمورابي ، 251المادة أنظر / ـ 2
، ص  2008 عام مصر ، القاهرة، ـ راجع / محمود سالم زناتي ، حقوق اإلنسان في مصر الفرعونية ، دار النهضة العربية ، الطبعة الخامسة ،3

62 . 
 . 64مرجع ذاته ، ص ال -4
 . 65، ص ذاتهمرجع الـ 5
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سم ما على إسم يأخذ من رغبة األم في إطالق إلكحقه في ا ،وكان الطفل الفرعوني يتمتع بالعديد من الحقوق 

،  1عتباره وسيلة طبيعية لتنظيم النسلإسنوات ، حيث أن الفطام كان يؤخذ بمولودها ، و ترضعه لمدة ثالث 

أما إذا توفيت األم فإن من واجب األب البحث عن مرضعة يطلب منها رعاية الرضيع و تربيته بمقابل مادي 

 و على األب كسوة و تغذية و،  2يحدد سلفا ، حيث تختار المرضعة من بين النساء المدرات للبن بغزارة

نفاق على ولده، فقد بينت الدراسات التاريخية و الكشوفات األثرية أن األطفال كانوا يلبسون )باروكات( إلا

متنوعة كانت تتغير مع الزمن بحكم ) الموضة( ، كما كانت هناك عدة طرز ألزمنة مختلفة من هذه 

ث بالتساوي و يدخل في دائرة و إذا توفي األب و ترك ثروة تنتقل إلى أوالده الذكور و اإلنا، 3الحضارة 

الورثة أيضا األبوان و الزوجة ، بحيث أصبح لألبوين حق في تركة ابنها المتوفى و لكن األوالد غير 

متياز االبن األكبر ، بحيث كانت األموال تنقل إالشرعيين لم يكن لهم حق الميراث و ظهر في عهد اإلقطاع 

ميتها لحسابه و لحساب باقي إخوته ، كما يمنع عليه حق التصرف إليه بعد وفاة والده ، يقوم بإدارتها و تن

فيها ، و تالشى هذا النظام في عهد الدولتين الوسطى و الحديثة ، حيث أصبحت الثروة تنقل من جديد إلى 

عليهم بالتساوي و دون تمييز ، وبقى هذا النظام سائداً حتى في ظل األسرة الخامسة األوالد و تقسم

أين طرأ تغيير على نظام اإلرث و أقر لألوالد غير الشرعيين الحصول على الميراث في حالة والعشرين ، 

 .4عدم وجود األوالد الشرعيين

 

 .الثالث : حقوق الطفل في الحضارات األوروبية القديمة الفرع

ذ نتهاك حقوق الطفل في الحضارة اليونانية ، فلم يكن هناك أي حق للجنين ، حيث تنفإتعددت صور  

قترافها لذنب ما ، و لكن مع مرور الزمن عدلت هذه العقوبة إعقوبة اإلعدام على المرأة الحامل في حالة 

                                                 
 مصر ،القاهرة ،  ـ راجع : أ / روزا ليند ، جاك يانسن ، ترجمه د / أحمد زهير أمين ، الطفل المصري القديم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1

 .  22، ص  1997 عام
 . 24ـ مرجع ذاته ، ص 2
 . 43ـ مرجع ذاته ، ص 3
 ، سوريااألولى ، دمشق ن ، منشورات جامعة دمشق ، الطبعةودت هندي و د / أحمد الحراكي و د / فواز صالح ، تاريخ القانو راجع د / ج  -4
 و ما بعدها . 114، ص  2003عام،
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المرأة  علىالقاسية في حق الجنين الذي لم يخرج للحياة و لم يقترف أي ذنب بتأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام 

 . 1الحامل إلى أن تضع حملها

حقه في و هو جنين فكانت موافقة األب رب األسرة في إعطاءه هذا و ال يختلف حق الطفل في الحياة عن  

الحق من عدمه ، فلم يكن الميالد ولد من زواج شرعي يخول للطفل حقا في الحياة أو يكون عضوا في عائلة 

فكان الطفل يٌحمل إليه عقب  ،أبيه ، بل كان ال بد من موافقة أو رفض األب من خالل إجراء شكلي معين

رفعه بين يديه كان ذلك دليال على رغبته في إلحاقه بأسرته ، و إذا اشرة و يوضع بين قدميه فإذا والدته مب

 . 2تركه َدَل عن التخلي و عدم إلحاقه بأسرته و يكون مصيره الوأد خاصة إذا كان المولود أنثى

لهم فكان المولود ذ األطفال و التخلي عنهم دون قتنبو مع مرور الزمن تالشت وأد األطفال و حل محلها  

و  ،يوضع في سلة أو آنية فخارية و يترك على قارعة الطريق أو في ميدان عام أو عند مدخل أحد المعابد

أو عدم رغبته في تفتيت ثروته أو  ،من دوافع نبذ األطفال عدم قدرة األب على إعالة األسرة كثيرة العدد

وجرت عادة اليونانين إذا أصابهم قحط أو ،ر شرعية تفادي العار إذا كان المولود قد جاء نتيجة عالقة غي

طاعون أو أي كارثة طبيعية أن يقدموا للمعبود ضحية بشرية ، و غالبا ما يكون طفال يزين و يذبح كقربان 

اإلغريقية بأنه عندما ينتشر الرباء  "مساليا"لمعبودهم و تطهيراً لمدينتهم ، و جرت عادة الناس في مدينة 

قير يطعمونه من بيت المال، ويلبسونه الثياب الكنهوتية و يزينونه باألغصان المقدسة ثم يأتون بمواطن ف

 . 3يلقون به من فوق صخرة ، بينما من حوله يقومون بالدعاء لكي يكف ِّر بموته من سيئات مواطنيه

عني الرئيس لم تختلف معاملة األطفال في الحضارة الرومانية في الحضارة اليونانية فرب األسرة و هو ي  

على قتصادية يكون سيدها ،و له سلطة مباشرة إعلى أسرته له سلطات واسعة في المنزل و صاحب وحدة 

بن التحرر من سلطة أبيه إال ببيعه ثالث مرات إل، وال يستطيع ا 4أوالده الذكور و اإلناث أو حتى من التبني

ة فيعود إلى سلطة أبيه ، و يعتقه في المرة في المرة األولى و الثاني بطريق اإلشهاد لمشتري صوري يعتقه

الرقيقة و أوالد المرأة ،  5الثالثة فال يعود إلى سلطة أبيه بل يصبح حراً طليقاً طبقا لنص األلوا  اإلثنى عشر

                                                 
 .  50سابق ، ص المرجع المحمود سالم زناتي ، راجع/  -1
 .  51ص  نفسه،مرجع ال،   -2
 .  62، ص  مرجع ذاتهـ  3
 . 321، ص  1972 عام سوريا ، دمشق، شفيق الجراح ، دراسة في تطور الحقوق الرومانية و مؤسساتها ، دار الفكر ،ـ راجع د / 4
  207، ص  1969، الطبعة الثانية، عام، لبنان ، بيروتراجع د / زهدي يكن ، تاريخ القانون ، دار النهضة العربية   -5
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بن الحرة حر و لو كان أبوه عبداً ألن القانون ال إأرقاء ، فاالبن يتبع أمه فيما يتعلق بصفة الحرية ، ف يولدون

بن الرقيقة يولد عبداً و لو كان أبوه حراً ، فالقاعدة أن الطفل ال يتبع حالة أبيه إبزواج العبد ، كذلك  يعترف

 .1إال في الزواج الشرعي ، فالمهم هو حالة األم عند الوالدة بصرف النظر عن حالتها وقت الحمل

ً أو تلتهمه فيوضع في سلة و تحمل إلى مكان عام فيموت  هو فيما بعد أصبح يكتفي بنبذ  ً أو عطشا جوعا

و كان النبذ أكثر ما يحدث بالنسبة للبنات ، ،  2الحيوانات الهائمة ، أو يلتقطه شخص يرغب فيه و في تربيته

و من ثم نص قانون ينسب إلى أحد ملوك روما يلزم األب بتربية أوالده الذكور جميعاً ، أما البنات فهو غير 

و لم يحرم هذا الفعل إال في ،شاء أبقى عليهن و إن شاء تخلص منهن  ملزم إال بتربية األولى فقط ، فإن

نتهاك حقوق األطفال القيام إتحت تأثير الديانة المسيحية ، و من صور  "قسطنطين"عصر اإلمبراطور 

و كانت وسائل التعذيب تتمثل في  ،عتراف من العبيدإلنتزاع اإلبتعذيبهم فكانت الوسيلة المحبوبة و المعروفة 

يع أنواع الجلد و غطسهم في المياه الساخنة ، فيصف أحد المؤرخين حالة تعذيب عبد كان ال يزال صبياً ، جم

، و كان تعذيب األطفال وسيلة من "أخضع لتعذيب بشع ، جلد و أحرق بألوا  المعدن و ملحت أطرافه "

وسائل الضغط على أبائهم المتهمين.

 .ات السماويةالرابع : حقوق األطفال في الديان الفرع

سنتطرق في هذا المطلب إلى حقوق الطفل في الديانة اليهودية في الفرع األول ، ثم إلى حقوق الطفل في 

 .الديانة المسيحية في الفرع الثاني 

 .يةاليهود في الديانة: حقوق الطفل  أوال

 ثمةومن ، 3هللا المختاركانت و ما زالت نظرة اليهود نظرة متعالية ، فاليهود قد تشبعوا بفكرة أنهم شعب 

ألخرى و معاملتهم بعنف وال يجوز تحريرهم أو ابتداؤهم من مطلق استرقاق الشعوب إاد و بعستإيجوز لهم 

                                                 
، 1996 عام، ، الطبعة الثالثة، طرابلس ، لبنان لشرائع ، المؤسسة الحديثة للكتابل إلى تاريخ اـ راجع د / محمود عبد المجيد المغربي ، المدخ1

 .  108ص 
 .  78،  62،  25سابق ، ص المرجع المحمود سالم زناتي ،  راجع /  ـ 2
 . 45، ص  1998عام،  لثالثةالطبعة ا، سوريا ، دمشقدار الفكر المعاصر ،  آثار الحرب في اإلسالم ، لي ،حيد / وهبة الز  راجعـ 3
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سترقاق إوقد حثت التوراة المحرفة اليهود على ،  1و عبيد على أسس دينية و عرقيةيم الناس إلى سادة ستق

ستسلمت صلحا و لم تقاومهم و إن هي قاتلت و إإن هم  ألطفال و غيرهم من أهل المدن التي يحاربونهاا

نتصارهم في إوأبيدت تلك المدن بكاملها و تشق بطون النساء الحوامل عند  قاومت و لم تستسلم قتل ذكورها

و أوقدوا فيها النار و ضربوا أهاليها حتى لم يبق  "عاي"الحروب ، كما تذكر التوراة أنهم هاجموا مدينة 

عشر ألف هم جميع أهل مدينة  ثنيإقدرت التوراة عدد الذين ذبحوا من أهل هذه المدينة بمنهم شارد ، و 

ً  "عاي"  .2التي جعلوها تالً أبدياً خرابا

ختطاف اليهود ألبناء غير اليهود ألن اليهود يعتقدون بأن لهم حقا إفالشريعة اليهودية أعطت تفاسير حق  

وهكذا  ،3دمة و يمكن لليهود تملك وبيع أوالد تلك الشعوبفهم يدينون لهم بالخ ،على الشعوب المتاخمة

سترقاق و كان هذا إلالتخريب، فعدوهم بين خيارين القتل أو ا و فأسفار اليهود طافحة بأنباء القتال و الجهاد

غالب حال األطفال في الديانة اليهودية المحرفة طبقا ألهوائهم و أغراضهم الدنيئة ، و هذا ما يظهر من 

. 4م " نحن اليهود لنا اإلساءة العالم و مقسدية و محركي الفتن فيه و جالديه"أقواله

 .المسيحية الديانة : حقوق الطفل في ثانيا

هتمت به منذ أن يكون جنينا في بطن أمه ، فالطفل إو لطفل،المسيحية بمبادئ الرفق و الرحمة لجاءت الديانة 

لدفاع عن حقوقه بتوفير العناية الالزمة للمرأة الحامل من أجل الذي لم يولد بعد الحق في الحياة ، و يبدأ ا

، ألن هناك مقاييس نابعة من الكتاب المقدس تجسد رؤية الدين المسيحي للجنين منذ اللحظة  هتعزيز حقوق

ً ، فالحياة إقتالألجنة و  ، ووليكية اإلجهاضثاألولى لتكوينه ، فجرمت الكنيسة الكا ً فضيعا عتبرته جرما

ً يحق للوالدين أن يتصرفا تجاهه حسب ما يريدان ، البشر ً ماديا ية مقدسة منذ بدايتها ، و الجنين ليس شيئا

 .5وإنما هو كائن بشري ال يحق ألحد أن ينتهك حقه في الحياة و في المحبة

                                                 
،  2001 عامسوريا ،دمشق، د / فاضل األنصاري ، العبودية الرق و المرأة بين اإلسالم الرسولي و اإلسالم التاريخي ، مكتبة األهالي ،  راجعـ 1

 .  33ص 
 . 20، ص  2008مصر ،  اهرة،الق د / إسماعيل عبد الرحمن محمد ، الحماية الجنائية للمدنيين زمن النزاعات المسلحة ، راجعـ 2
  111، ص  1994سوريا ،  دمشق، إلياس مرقص ترجمه عن حموريس انجيلة ، العبودية ، دار الحصاد ، راجع د/ ـ3
 . 44سابق ، ص المرجع اللي ، حيد / وهبة الز  راجعـ 4
 ..1995األردن عام  د / نجوى علي عتيقة ، حقوق الطفل في القانون الدولي ، دار المستقبل العربي  راجع ـ5
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مرت ستإلذا عملت تعاليم الديانة المسيحية على التحقيق من العادات المسيحية التي كانت سائدة قبل ذلك و 

لثالث قرون أو يزيد ، و ابتداًء من القرن الرابع ميالدي بدأ رجال الكنيسة يتراجعون عن مواقفهم التي 

تدعوا للسالم و نبذ العنف و إصباغ أكثر مشروعية للحرب و استبعاد النساء و األطفال ، استناداً لآلراء التي 

ذلك الحروب الصليبية التي كانت تمثل ظهرت آنذاك أو ما يسمى بالحرب العادلة ، و خير مثال على 

ً من أجل الرب و يظهر ذلك عندما احتل  الحروب العادلة إلى أكب حد و جعلت من الحرب عمال بطوليا

ذبحوا جميع السكان و كتب ريمون داجيل ، الذي كان شاهد عيان كان في معبد  1099الصليبيون القدس عام 

جثث الموتى تسبح فيها متنقلة هنا سلم( دماء أريقت بكثرة جعلت سليمان القديم )إلى حيث لجأ عشرة آالف م

و هناك في فناء المعبد و كانت األيدي المقطوعة و األذرع المبتورة ترى عائمة فيها ، و هناك شاهد آخر 

، و في األندلس أعدم أكثر من ثالثة ماليين مسلم من  1يروي أن اإلنسان كان يغوص في الدماء حتى ركبته

نساء و شيوخ و أطفال رغم عقدهم لمعاهدة التسليم و اآلمان من الملكين الكاثوليكيين " فرناندو و  رجال و

 .  2إيزابال"

أوروبا بعد وهكذا باركت الكنيسة قتل األسرى و أقرت استرقاق األطفال و النساء و فد كثر وجود العبيد في  

فكان معظم العبيد في أوروبا يتكونون من أسرى مجيء اإلسالم و كثرة الحروب بين المسلمين و بين الروم 

المسلمين ، و كانوا األطفال الذين تم خطفهم من البالد اإلسالمية أو اليونان يتم بيعهم للعمل في الزراعة و 

، و عليه فإن األطفال قد عانوا في ظل الديانة اليهودية رغم مبادئ التسامح و العفو و  3الخدمة المنزلية

اء بها الدين المسيحي.الرحمة التي ج

 .: موقف الشريعة اإلسالمية من حقوق الطفل الخامس الفرع

هتمت الشريعة اإلسالمية بحقوق الطفل قبل انعقاد الزواج و أثناء الحمل و بعد والدته فحصنت األسرة و إ

 عتباره رجل المستقبل.إالطفل من كل المخاطر التي يتعرض لها إيماناً بحقوق الطفل ب

 

                                                 
 .  22ـ  20ص  ،2002مجلة الصليب األحمر عام  د / جان بكتيه ، القانون الدولي اإلنساني تطوره و مبادئه ، راجعـ 1
 . 49لي ، مرجع سابق ، ص حيد / وهبة الز  راجعـ 2
 . 25، ص نفس المرجع  د / جان بكتيه ،  راجعـ 3



 

 

26 

 

 .هتمام الشريعة بالطفل قبل والدتهإ:  أوال

و يتجلى ذلك من خالل  تحصينات التي يخضع لها الزوجانهتمام الشريعة بالطفل قبل والدته يتجلى في الإف

ما يلي :

  .ختيار الزوجانإ: حسن أ

ك حرصت الشريعة اإلسالمية على االهتمام باألسرة باعتبارها النواة األولى لتكوين مجتمع متماسك ، لذل 

ختيار األم األنسب ذات إختيار الزوجان لكل منهما عن طريق الكفاءة في الزواج و إنصح اإلسالم بحسن 

 ً ألوالدها ، إعماالً لحديث الرسولصلى هللا عليه وسلم فما روى عن أبي هريرة الدين لتكون وعاءاً صالحا

ع لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها ، رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليهو سلم قال " تٌنكح المرأة ألرب

 .1فأظفر بذات الدين تربت يداك"

كما نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن زواج القرابة لما فيه من أخطار تهدد سالمة بدن الطفل و صحته و

م أيضا " لقوله صلى هللا عليه وسلم " ال تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاويا"  ويقول عليه الصالة والسال

، و نهت الشريعة عن العالقات خارج رابطة الزواج لما فيها من  2اغتربوا وال تصروا " أي ال يهزل نسلكم

عدة حقوق لهذا المولود. ضيعلطفل و اختالط األنساب و بذلك تأضرار تصب صحة ا

 .: رعاية الشريعة اإلسالمية للجنين ب

ألصل وهي األم بتجنبها تناول أشياء تضر بصحة جنينها ، للجنين تبدأ من رعاية ا إن الرعاية الحقيقية 

و ،  3وتناولها أغذية سليمة و عرض نفسها على أطباء مختصين في مجال رعاية األمومة لمدة حملها

عمال بقوله رخصت لها الشريعة بالفطر أيام صومها لشهر رمضان إن خشيت أن تضر نفسها و تهلك جنينها 

                                                 
 . 4802، حديث رقم  5/1958فاء في الدرس ـ صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب األك1
 . 33ـ راجع د / فاطمة شحاتة ، أحمد زيدان ، مرجع سابق، ص 2
، القاهرة، ـ راجع د / هاللي عبد اإلله أحمد عبد العال ، حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية ، مقارنة بالقانون الوضعي ، دار النهضة العربية 3

 . 344، ص  1994 عام ،مصر
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هللا عز و جل وضع عن المسافر الصوم و شطر الصالة و عن الحبلى ) الحامل  صلى هللا عليه و سلم " إن

 . 1( و المرضع الصوم"

و من معظم اهتمام الشريعة بهذا الجنين أنها منعت إيذاءه في بطن أمه و ذلك بتأجيل تنفيذ إقامة الحد عليها 

على األم الحامل الزانية إال بعد  إلى ما بعد وضع الجنين ، و يرى الفقيه أحمد بن خليل أن الحد ال ينفذ

 .  2وضعها لجنينها و انتظار حولين لفطامه

على عكس االتفاقيات الدولية حق الميراث للجنين و عليه تقسم التركة بين الورثة على أساس و كفل اإلسالم  

 ً ً  أن هذا الحمل ذكر فإن ولد حيا ركة من جديد ، أما ولو أنثى أعيد تقسيم الت و كان ذكراً كان التقسيم صحيحا

 .3لو ولد ميتا فيعاد تقسيم التركة

 .: حقوق الطفل بعد والدته ثانيا

أقرت الشريعة اإلسالمية للطفل عدة حقوق ، نوجز أهمها في الحقوق التالية :

 .: حقه في الحياة أ

العار أو قتل حرم اإلسالم األفعال القاسية المرتكبة في حق األطفال في الجاهلية من وأد للبنات مخافة  

" و ال  من سورة اإلسراء 31في األية تعالىلقوله الصبية مخافة الفقر فضمن اإلسالم حق الطفل في الحياة 

 . تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقكم و إياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا"

القوم من سوء ما بشر به من  و قوله تعالى " و إذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسوداً و هو كظيم يتوارى

 أيمسكه على هون ، أم يدسه في التراب أال ساء ما يحكمون".

نتهاكه بأي صورة من الصور ، بل أن اإلسالم حفظ حق إثابتاً ال يجوز فأصبح حق الطفل في الحياة حقا  

نساء و الصبيان ألطفال المشركين في حالة الحرب ، و أنكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " قتل اللالحياة 

                                                 
 . 1667رقم حديث  ،  533ن ابن ماجة ، الجزء األول ، ص نأنظر سـ 1
 .  43راجع د / خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق ، ص   ـ2
 . 283، ص  2010دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ،الطبعة األولى ، عام راجع د / منتصر سعيد حمودة ، حماية حقوق الطفل ،  ـ 3
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و أرسل لقائد جيوش المسلمين خالد بن الوليد رسوال ينهاه عن قتل الضعفاء لقوله صلى هللا عليه وسلم "  ،"

 .1و ال عسيفا أجيراً" لخالد ال تقتلن امرأة وال ذرية قل

 سم الحسنإل: حقه في ا ب

عن غيره من الذي يدعى به و يميزه سم الحسن للطفل إلختيار اإأوجبت الشريعة اإلسالمية على الوالدين 

بعث سما يإ، أو  2سم محموداً يطمئن له القلب ،و ترتا  له النفسإسم المختار له إلاألطفال ، بحيث يكون ا

 . 3سما يدل على الشجاعة و النشاط و الهمةإعلى الفأل الحسن أو 

تدعون يوم القيامة بأسمائكم و أسماء و قد جاء توجيه الشريعة إلى ذلك في قوله صلى هللا عليه وسلم " إنكم  

أبائكم فأحسنوا أسماءكم " و قال صلى هللا عليه وسلم " أحب األسماء إلى هللا عبد هللا و عبد الرحمن و 

 أصدقها حارث و همام " .

سماء التي تحمل معنى التجبر و البطش و الكبرياء و اإلستعالء في األرض األنتقاء بعض إو منع اإلسالم  

خنع اسم عند هللا رجل يسمى بملك األمالك ال ملك إال إلقوله صلى هللا عليه وسلم " إن مية بملك الملوك كالتس

 . 4هللا " و حرمت من األسماء كل اسم معبد لغير هللا كعبد الكعبة و عبد النبي و عبد الحسين

تي تحمل معنى العبودية نتقاء أحسن األسماء لألطفال الإو حث الرسول صلى هللا عليه و سلم على وجوب  

 و الخير و تجنب األسماء التي تشمئز منها النفوس و تنفر منها الطباع.

  .: حقه في النسب ت

كثيرة من المال و غيره ، يعد النسب من ألزم الحقوق التي ضمنها اإلسالم للطفل ، حيث تتفرع عليه حقوق  

ه ، أو ينكر نسبه إليه ، كما شدد أن تدخل المرأة على لهذا نهى النبي صلى هللا عليه وسلم أن ينكر الوالد ولد

مرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من إأناس ولداً ليس من صلبهم فقال صلى هللا عليه وسلم " أيٌّما 

                                                 
 . 185، ص  1992 ،عام 102، العدد  ، قطرالعودات ، حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية ، مجلة التربيةـ راجع د / محمد عودة 1
 . 101،  ص  2000 عام،  35العدد  الكويت، ـ راجع د / عبد العزيز إسماعيل أحمد ، حقوق الطفل في اإلسالم ، مجلة التربية ،2
 . 185ـ راجع د / محمد عودة العودات ، مرجع سابق ، ص 3
 . و نفس الصفحةـ مرجع نفسه 4
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حتجب هللا منه و فضحه على إهللا في شيء ، ولن يدخلها هللا جنته ، و أيٌّما رجل جحد َولََدهٌ و هو ينظر إليه ، 

 .   1ؤوس األولين و اآلخرين"ر

و يحفظ شرف األم و  جنب الطفل الذل و الضياع و العارهتمام الشريعة بمسألة النسب و الحفاظ عليه يإف 

 رتكاب جريمة الزنا . إيدرأ عنها 

  .: حقه في الرضاع ث

حق الرضاع لقد كفلت الشريعة اإلسالمية للطفل الحق في الرضاع بمجرد والدته حتى نمو جسده ، وجعل 

واجبا دينيا يأثم تاركه و إن لم يؤد إلى هالك الطفل ، فإن امتنعت األم عن إرضاع مع قدرتها عليه كانت 

لقوله تعالى " ال ،  2آثمة و مسؤولة أمام هللا ، إال إذا كان اإلرضاع يضر بصحتها أو بصحة الطفل المرضع

 .3" اتضار والدة بولده

المناسب حق من حقوق الطفل ال جدال فيها و قد وهب هللا هذا الحق لقوله فالرضاعة تعتبر الغذاء الصحي  

تعالى " و الوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ، فاهلل فرض للمولود على 

دة أمه إن كان بمقدورها اإلرضاع أو أن يستأجر والدة مرضعة له لمدة حولين كاملين إلرضاعه ، و هذه الم

ة عامين لنمو الطفل دهي المثلى من جميع الوجوه الصحية و النفسية للطفل ، و أثبتت البحوث الطبية أن م

 نمواً سلميا من الناحيتين الدينية والنفسية.

و مما يدل على عناية الشريعة اإلسالمية بغذاء الطفل أن منحت المرضع الحق في اإلفطار في رمضان  

على المسافر و أرخص له في اإلفطار و الى وضع شطر الصالة م " إن هللا تعلقوله صلى هللا عليه وسل

 . 4أرخص فيه للمرضع و الحبلى إذا خافتا على والديهما"

                                                 
مجلة  ـ راجع د / محمد عيد محمود الصاحب ، حقوق الطفل و مسؤولية الوالدين ، دراسات في السنة النبوية و االتفاقيات الدولية لحقوق الطفل ،1

 .   433، ص   2004 ، عام 2، العدد  31، المجلد  ، عمان، األردندراسات علوم الشريعة و القانون 
معة راجع د / بهاء الدين عطية الجنابي ، المؤتمر العلمي الرابع بعنوان رعاية ذو الحاجات الخاصة في اإلسالم ) رعاية اإلسالم للطفل ( جا ـ2

 . 5، ص  2003ـ  2002 عام جرش ، كلية الشريعة ، األردن ،
 . 233البقرة اآلية سورة  ـ3
 . 187ص  ـ راجع د / محمد عودة العودات ، مرجع سابق ،4
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، وال تسقط دفعها والد الطفل لها نظير إرضاعها لولده لمدة عامين كاملين أجرة يو تستحق األم المرضعة  

حق مطالبة األب باألجرة يدفعها لألم قبل استيفائها و عند موت أجرة الرضاع إال باألداء و يكون لورثتها 

 األب قبل أن يدفعها لألم يكون لها حق مطالبة ورثته بها و تأخذه .

  .: الحق في الحضانة ج

الحضانة هي القيام بتربية الطفل و رعاية شؤونه من مأكل و ملبس و نوم و سكن و أناطت ترتيب من له  

ء و من الرجال و وضعت شروطا في الحاضنين حماية للطفل المحضون و رعاية حق الحضانة من النسا

لمصلحته ، كاالتفاق في الدين و العقل ، فال حضانة لمجنون أو معتوه و كذلك البلوغ و القدرة على التربية و 

 .1العدالة بمعنى أن ال تكون الحضانة فاسقة

الفائقة رصت الشريعة على من يقوم بهذه المسؤولية و نظراً لما يترتب على الحضانة من مهام جوهرية ح 

األهمية التي تتوقف عليها حياة المحضون و نموه سواء كان ذلك متعلقا بجانب الحاضنة أم الحاضن أو 

 ء المهمة بكل أمانة و إخالص كونهمتعلقة بكليهما معا أثناء قيام الرابطة الزوجية حتى يتسنى لكل منهما أدا

مرحلة الحضانة هذه قد نظر فيها اإلسالم إلى مصلحة الولد أوال ، نظراً لعجزه التام في  ، و ماواجبا عليه

 هتمام بأمور نفسه و قضاء حوائجه و عدم اإلدراك لما فيه منفعته أو عكس ذلك لقوله تعالىإلأول حياته من ا

غن عند الكبر أحدهما أو إال إياه و بالوالدين إحسانا إما يبل واأال تعبد " و قضى ربك في سةرة اإلسراء

خفض لهما جنا  الذل من الرحمة وقل إ( و 23كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما و قل لهما قوال كريما )

نة افتدل على مقابلة اإلحسان باإلحسان ، و ثانيا حق لألم الحض،  "(24رحمهما كما ربياني صغيرا)إربي 

ليه وسلم فقالت يا رسول هللا إن ابني هذا كان في بطني له مرأة أتت النبي صلى هللا عإلما روى عنه أن 

ووعاء و حجري له حواء و ثديي له سقاء ، و زعم أبوه أنه ينزعه مني ، قال عليه الصالة والسالم : أنت 

 .2أحق به ما لم تنكحي ، و اإلجماع هنا لألم على مشروعية الحضانة

                                                 
 ،  12، المجلد  48، العدد  ، مصرـ راجع د / جاسم علي سالم ، موقف الشريعة اإلسالمية من اتفاقية حقوق الطفل ، مجلة شؤون اجتماعية1

 . 12، ص  1995عام 
 م اإلنسانية واالجتماعية ،تفاقية حقوق الطفل و الشرائع المقارنة ، مجلة أبحاث اليرموك للعلو إـ راجع د / صالح سعود رقاد ، الحضانة من 2

 . 164ـ  161، ص  2005 عام،  61العدد  األردن ،
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عامة للمجتمع بتنشئة أجياال سليمة و مجتمع مترابط و الطفل تحقق مصلحة فالحضانة القائمة على مصلحة 

 متماسك.

 .: حقه في التعليم و التربية الصحيحة ح

و يعد التعليم من أهم المبادئ التي جاءت بها الشريعة اإلسالمية و هو من األمور التي ال يستغني عنها 

لنبي صلى هللا عليه و سلم تعليم أصحابه اإلنسان الذي ميزه هللا عن سائر الخالئق بهذه الميزة ، و قد باشر ا

بنفسه ، و خص األطفال بالتوجيه و التعلم و جعل غذاء األسير المتعلم من الذين أسيروا يوم بدر ، تعليم 

الصحابة و كان صلى هللا عليه و سلم يعلم األطفال بنفسه ليقتدي به المسلمون من بعده و مما عشرة من أبناء 

ر بن أبي سلمة رضي هللا عنه قال كنت غالما في حجر رسول هللا صلى هللا عليه و ورد في ذلك ما رواه عم

سلم و كانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " يا غالم َسم ِّ هللا و كل بيمينك 

بعض مسائل و كل مما يليك " ، فما زالت تلك طعمتي بعد ، و ما روته كتب السيرة أنه علم ابن عباس 

 .  1عتقادإلا

و العنف ألن مجاوزة الحد مضرة بالتعلم لقوله صلى هللا و يجب اخذ الطفل الصغير بلين و لطف ال بالشدة  

عليه و سلم " كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ، فاإلمام راع و هو مسؤول عن رعيته و الرجل راع 

هللا عليه و سلم ، و كان صلى  2ها و هي مسؤولة "على أهله و هو مسؤول و المرأة راعية على بيت زوج

يؤتى باألطفال فيبرك عليهم و إذا مر على األطفال فإنه يبدأ بالسالم ، مما يدل على احترام شخصية الطفل و 

.3تجنب التدخل الكثير في كل أعماله بل يجب توجيهه و تهذيب شهواته ضمن اإلطار اإلسالمي

 .: حقه في ممارسة اللعب خ

يمارسها ، حيث يعتبر المدخل الوظيفي لعالم الطفولة  أن يعتبر اللعب من مقومات حقوق الطفل التي ال بدو 

و الوسيط التربوي الفعال لتشكيل شخصية الفرد و باعتباره أيضا تحرير سليم للطاقة الحيوية الفائضة عند 

 الطفل.

                                                 
 .  434ـ راجع د / محمد عيد محمود الصاحب ، مرجع سابق ، ص 1
 .  11اسم علي سالم ، مرجع سابق ، ص جـ راجع د / 2
 . 09ـ راجع د / بهاء الدين عطية الجنابي ، مرجع سابق ، ص 3
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ل التعلم الذاتي و الكشف عن عناصر الحياة و اللعب يقوي ملكات الطفل الخاصة ، كما أنه وسيلة من وسائ 

ووسائل استغاللها من خالل اكتشافه للمحيط الخارجي و البيئة التي يعيش فيها ، فقد دلت عدة أحاديث على 

وجوب إعطاء الطفل حقه في اللعب و الترفيه ومما ورد في ذلك ما رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي 

البنات عن النبي صلى هللا عليه وسلم و كان لي صواحب يلعبن معي ، فكان هللا عنها قالت " كنت ألعب ب

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا دخل يتقمع ن منه فيسربهن إلي  فيلعبن معي " ، وفي هذا الصدد قال أبو 

با جميال نصراف من الكتاب ، أن يلعب لعإلالغزالي " و ينبغي أن يٌؤذن له ـــ أي الطفل ـــــ بعد احامد 

يستريح إليه من تعب المكتب ، بحيث ال يتعب في اللعب فإن منع الصبي من اللعب و إرهاقه إلى التعلم دائما 

.   1يميت قلبه و يبطل ذكاءه ، و ينقص عليه العيش ، حتى يطلب الحيلة في الخالص منه رأساً "

 .: حقه في المساواة في المعاملة بينه و بين إخوته د

حريصة على العدل بين األبناء فالعدل بينهم في العطاء و النفقة كما يكون في الحنان و الشفقة و الشريعة 

أيضا ، ولذا تتعدى كراهية اإلسالم تفضيل بعض اإلخوة على بعض ، فالطفل شديد الحساسية لتصرفات 

نا و جب العدل بينهم السلوك التي يتخذونها إزاء كل موقف و من هوالديه في المواقف المختلفة و إلى أنواع 

في إظهار مشاعر الود و الحب لقوله صلى هللا عليه و سلم " إن هللا يحب أن تعدلوا بين أوالدكم حتى في 

، و لذا جاءت الشريعة حريصة في هذا الباب سداً للذرائع و تحصيناً لألسر من التشتت و الكراهية  2القبل "

 يهم و خاصة ما تعلقاألمر بمسألة تفضيل الذكور على اإلناث.أو بينهم و بين والدبين األخوة فيما بينهم 

و كما دلت عدة أحاديث على وجوب الرفق باألنثى و زيادة رعايتها بسبب ضعفها و ضعف مكانتها و هو  

و لم يٌهنها ولم يٌؤثر و لده  يؤدهاله أنثى فلم  ي صلى هللا عليه و سلم " من كانتما يظهر جليا في حديث النب

ــ قال يعني الذكور ـــ أدخله هللا الجنة " و يقول في حديث آخر " ساووا بين أوالدكم في العطية فلو عليها 

  .3كنت مفضال أحداً لفضلت النساء "

                                                 
 .  435مود الصاحب ، مرجع سابق ، ص ـ راجع د / محمد عيد مح1
 . 190ـ راجع د / محمد عودة العودات ، مرجع سابق ، ص 2
 .  436مرجع ، ص ال نفس ـ راجع د / محمد عيد محمود الصاحب ،3
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 .و اإلجتماعية للطفل : حقوق الطفل الطبيعية لثالثالمبحث ا

الدته البد من رعاية خاصة فيما يتعلق بجميع عند و، وبطن أمه  يهتمام بالطفل و هو جنين فإلتبدأ مرحلة ا

حقوقه المتمايزة ، لذا سنتطرق في المطلب األول إلى حقه قبل والدته من رعاية مادية و معنوية و هو جنين 

الحقوق التي ال بد أن يتمتع  و في المطلب الثاني سنتطرق إلى تفعيل جميع تهو تجريم األفعال الماسة بحيا

 .بها

 الحقوق الطبيعية للطفل. المطلب األول.

يتمتع الطفل منذ النشأة األولى وهو في بطن أمه وبعد والدته حيا بعدة حقوق أقرتهما الشريعة اإلسالمية 

 والقانون معا، بحيث يجرم التعدي عليها وهذا ما سنبينه من خالل التفصيل التالي من خالل الفروع التالية.

 .األول : حقه قبل والدته الفرع

يخرج هذا الطفل إلى عالم الوجود ، البد له من رعاية نفسية و مادية و هو  جنين في بطن أمه ، لذا  قبل أن

نتناول أهم ظروف الرعاية الموجبة لتكوين جنين سليم و تجريم كل األفعال التي من شأنها أن تمس بحرمة س

 هذا الجنين .

 .: العناية المادية والنفسية للجنين أوال

 بيرة من أجل ضمان عناية مادية ونفسية للجنين و هذا ما سنتطرق له في عدة نقاط.يجب بذل جهود ك

 .: حصر العالقة في إطار الزواج أ

و على رأسها  يعتبر الزواج الحصن المنيع لسالمة و نفسية الجنين ، فهو يقيه من العديد من األمراض

مات مليوني  1998ة غير الشرعية  ففي سنة يهدد ماليين األطفال نتيجة للعالقالذي أصبح  "اإليدز"فيروس 

أصاب حوالي ربع مليون أكراني ، وفي أمريكا  1999و مئتا ألف إفريقي بسبب هذا الفيروس ، و في سنة 

طفال كانوا ضحية لهذا الفيروس ، و في آسيا توفي  (37600)مليون شخص منهم  (1.7)الالتينية أصيب 
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فل يعيشون مع ذلك الفيروس ، و ألن اإليدز يقتل أكثر من ط( 205200)مليون شخص بمن فيهم  (6.1)

 .1هات الحماية آلالف األطفال الذين يصبحون أيتاماً يوميابهة من جبمليوني بالغ سنويا فإنه يستلب ج

يفضل أن  ،من األمراض السائدة و العاهات الوراثيةو من مظاهر رعاية الجنين و حرصا على سالمته 

ء ذوات القربات البعيدة ، و هذا ما حث عليه اإلسالم و أكده علم الوراثة و الطب يكون الزواج من النسا

و البد للزوجين إجراء الفحوصات الطبية إلثبات خلوهما من أي مرض قد ينتقل الحقا لهذا  ، 2الحديث

الغرض الزوجين و هو  ختيار المناسب لكالإلالجنين ، فعلماء الوراثة يأملون في تحسين النوع البشري با

 .3الذي سعت إليه الشريعة اإلسالمية

 .: التغذية الصحية ب

الحمل تشمل طرفين أساسين و هما األم والجنين فهما في هذه المرحلة أقرب و إذا كانت الرعاية في مرحلة 

ما يكونا إلى الكيان الواحد و من ثم يكون من الصعب في هذه المرحلة الفصل الكامل بين أوجه الرعاية التي 

فالغذاء الصحي يلعب دوراً أساسيا في إنجاب أطفال أصحاء ، ،  4وجه إلى األم و تلك التي توجه إلى الجنينت

 .5و في ضمان عدم تعرض المرأة لمشاكل و سموم الحمل

و قد أثبتت الدراسات الحديثة أن ما يصيب النساء الحوامل و خاصة في األشهر األخيرة من الحمل من  

وء النظام الغذائي و كذا رتفاع في نسبة الزالل مرده إلى سإحتقان في الشرايين و إرتفاع ضغط الدم و إ

 .6عب يكون نتيجة لنقص كميات الحديد في جسم الحاملتالشعور باإلرهاق و ال

عن وضع األطفال في العالم أن نقص الفيتامينات لدى األطفال  1986و يشير تقرير لألمم المتحدة لسنة  

ً بجفاف العين و عشر ،الناميةخاصة في البلدان  أنه ما يربو عن خمسة ماليين طفل أسيوي يصابون سنويا

                                                 
،  2003 عام لسطين ،سمر خليل محمود عبد هللا ، حقوق الطفل في اإلسالم و االتفاقيات الدولية ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، ف راجع/ ـ1

 . 177ص 
 . 64، ص  1999،  مصر،  القاهرةراجع د / حمدي الكباريتي ، حماية الجنين لها أصول ، مؤسسة دار الشعب للطباعة ، ـ  2
 ،ة الثانية ، الطبع، الجزائربأحمد أرفيس ، مراحل الحمل و الممارسات الطبية في الجنين بين الشريعة اإلسالمية و الطب المعاصر  راجع أ/ ـ3

 . 324ص 
 . 79،ص  1980مصر، عام  ،القاهرةهتمام اإلسالم بالطفل قبل والدته ، جامع األزهر ،إ د/ عبد القوي عبد الغني محمد ، مظاهر  راجع ـ4
 .  71، ص  1996، عام 12، العدد  ، مصرجتماعيةإلريما الصبان ، المرأة العربية و تحديات الحمل ، مجلة الشؤون ا راجع د/ ـ5
 .  27ـ مرجع نفسه ، ص 6
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هؤالء يعانون من مضاعفات في قرنية العين تتحول إلى عمى ، كما يضيف التقرير عن دراسة أجريت على 

 طفل دون سن الدراسة في أندونسيا فيقول " تبين اإلحصائيات أن نسبة الوفاة بين األطفال (3481)

المصابين بجفاف العين المعتدل هي أربع مرات منها لدى األطفال غير المصابين بهذا المرض ، وهذا مرده 

 .1إلى نقص الفيتامين "أ" لدى النساء الحوامل

و لكي يكون الحمل آمن البد من توفير الفيتامينات للمرأة الحامل ، إما عن طريق الطعام ، أو عن طريق  

باإلضافة إلى نشر الوعي بين النساء الحوامل ،  2إشراف الطبيب و مراقبته جرعات إضافية تعطى تحت

خاصة القاطنات باألرياف للمحافظة على حملهن و تناول وجبات غذائية متكاملة و متوازنة مع تكوين 

 األطباء و الممرضين على ترشيد و توجيه هذه الفئة.

 .: العناية الصحية ت

حمل شرط جوهري لخروج هذا المولود سليما معافى ، فعلى األم أن تقوم فالعناية الصحية أثناء فترة ال

جراء الفحوصات الطبية الالزمة و التي شأنها أن إلبزيارة دورية لطبيب مختص بأمراض النساء والتوليد 

تكشف أي تطور غير طبيعي لحالتها الصحية أو صحة جنينها ، و يقع على عاتق الدولة توفير العناية 

 لى حسب قدراتها.الصحية ع

فاإلحصائيات العالمية تكشف أن هناك فوارق كبيرة في ضمان العناية الصحية بين دول الشمال و دول  

أما ، ونعدام الخدمات الصحيةإرتفاع معدل الوفيات نتيجة لنقص أو عليها إ ، فهذه األخيرة يالحظ الجنوب 

 طبائهالمتوازنة لكافة نسائها الحوامل ، و عناية أدول الشمال ينخفض معدل الوفيات نتيجة للعناية الصحية ا

حتمال عيش الطفل عند الوالدة أقوى من أي عامل إبالمرأة صحيا و نفسيا ، و يرتبط مستوى تَعَلُم الحامل و

بلداً تبين أن سبع سنوات أو أكثر تقضيها األم في المدرسة  (25)عتبار ، ففي دراسة شملت إلمؤثر أخذ في ا

 . 3في المئة (41)وفيات الرضع و األطفال بنسبة  كافية إلنقاص

 

                                                 
 .  72ـ مرجع نفسه ، ص 1
 .  و نفس الصفحةمرجع نفسه ،  ـ2
 .  73، ص  نفسهـ  مرجع 3
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  .: ممنوعات الحمل ث

متناع عن بعض إليتضح جليا أنه من خالل تناول المرأة الحامل أغذية صحية و متوازنة ، فإنه يجب عليها ا

السلوكات التي تضر بصحتها أوال ثم بجنينها ثانيا كشرب أنواع معينة من األدوية و العقاقير و حتى 

ضطرابات إالتدخين  تعاطي ونتج عن ،، أو تتعاطى الكحول و المخدرات 1لفيتامينات دون استشارة الطبيبا

لتشوهات الخلقية و اإلجهاض التي تصيبه بامباشرة ال ويعد من األسباب الرئيسيةنفسية تظهر على المولود 

 . 2التلقائي

بالغا في المادتين الرابعة و الخامسة للجوانب  هتماماإ 1952لعام  103تفاقية حماية األمومة رقم إو كرست  

الصحية لحماية األمومة من خالل الحث على وجوب توفير الدعم المادي في شكل إعانات نقدية و رعاية 

 طبية.

في المبدأ الرابع بنصه " ضرورة أن يحظى الطفل و أمه  1959و هذا ما أكده إعالن حقوق الطفل لعام 

صتين الالزمتين قبل الوضع و بعده "، ويقع على عاتق رب األسرة و الدولة معاً بالعناية و الحماية الخا

 .3حترام هذه الحقوق لتوفير بيئة مناسبة و مناخ صحي للطفولةإ

 .: الرعاية المعنوية للحامل ج

 تعيش األم أثناء فترة الحمل أوضاع نفسية صعبة ، و تضطر أمام متاعب الحمل و أالمه و معاناة شدائده أن

و  ،تعالج كل طارئ بما يتناسب مع معطياته من منطلق الحرص على كيانها المزدوج على ذاتها و جنينها 

تضفي المعاملة الحسنة و الرعاية المعنوية من قبل الزوج آثار نفسية حميدة على األم و الجنين معاً كما يكون 

نفصال دورة إلغير مباشرة بصورة  و إن كان، ينعكس عليها و على الجنينفله مخاطره التأثير السلبي

نفعاالت التي تتعرض لها األم تؤدي إلى إفراطها في إفراز إلالجنين الدموية عن دورة أمه الدموية ، إال أن ا

، لذا  4الهرمونات التي تصل إلى دم الجنين عن طريق المشيمة و تؤثر على إفرازات الهرمونات في غدده

                                                 
 . 75، ص  نفسهـ مرجع 1
،  9619عام،  مصر،  القاهرةلتزامات الحامل نحو الجنين بين التجريم الجنائي و اإلباحة ، دار النهضة العربية ، إـ د / هاللي عبد هللا أحمد ، 2

 . 131ص 
 .  163ـ  162 ، صـ راجع د / فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، مرجع سابق ، ص3
 . 80ص  ،ـ راجع د /  عبد القوي عبد الغني محمد ، مرجع سابق 4
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لطف لتفادي أي طارئ خاصة إذا كانت المرأة الحامل عاملة مما يتطلب ينبغي أن يساير مرحلة الحمل بكل 

بذلها لجهدين متعبين داخل و خارج المنزل و هذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق االقتصادية و 

االجتماعية و الثقافية في المادة العاشرة منه " وجوب منح األمهات حماية خاصة خالل فترة معقولة قبل 

 . 1بعدها" الوالدة و

  .: إرجاء تنفيذ حكم اإلعدام على المرأة الحامل ح

ومن أشكال المحافظة على حياة الجنين إرجاء تنفيذ عقوبة اإلعدام على المرأة الحامل حفاظا على سالمة  

فالمرأة الحامل هي التي تستحق العقوبة وال ،  2الجنين الذي في أحشائها و إعماال لمبدأ شخصية العقوبات

 .مقترفته أمه من جرإلجنينها فيما دخل 

 .: تجريم اإلجهاض ثانيا

تشكيل ظاهرة اإلجهاض خطورة على المجتمعات اإلنسانية و أخالقياتها و باتت من المشاكل العالمية التي 

لجنين ، ا صريحا على حياةعتداء إتواجه عالمنا اليوم ، و ال ريب أن اإلجهاض لغير ضرورة ملحة يشكل 

رو  عمداً دون وجه حق.بل هو إزهاق 

 .: تعريف اإلجهاض أ

ستعمال إعرفه بعض فقهاء العرب بأنه " فالب واحد قتعددت التعريفات بشأن اإلجهاض إال أنها تصب في  

 .3هذه النتيجة"وسيلة صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد الوالدة إذا تم بقصد إحداث 

عمد للجنين في الرحم أو في أي والدة سابقة ألوانها بقصد إماتة و عرفه الفقه اإلنجليزي بأنه " تدمير مت 

 .4الجنين "

 .1بأنه " الطرد المبستر الواقع إراديا لمتحصل الحمل" "duGarra"و عرفه الفقيه الفرنسي 

                                                 
 . 1966جتماعية و الثقافية لعام إلقتصادية و اإلمن العهد الدولي للحقوق ا 10المادة  /ـ أنظر1
  .700ص ، 1980عام ،  مصر،  القاهرة، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النهضة العربية ، ـ راجع د / محمود نجيب حسني 2
 . 228، ص  1965الطبعة الخامسة، عام، مصر،  القاهرةـ راجع د / رؤوف عبيد ، جرائم اإلعتداء و األموال ، 3

4-Glanville Williams , Texbook of Criminal law , London , Stevense sons , 1978 , P 252 . 
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ستخدام أي وسيلة من إو جريمة اإلجهاض هو تعمد إنهاء حالة الحمل بإعدام الجنين و ذلك بإخراجه عنوة ب 

 . 2ل و قبل الموعد الطبيعي المقدر لوالدته وبال ضرورة"الوسائ

ستثناء إفي كل المجتمعات البشرية بال  تو اإلجهاض ليس شيء مستحدث بل هو ممارسة قديمة وحدث 

م، و في القرن الثاني الميالدي ذكر 476يعود تاريخه إلى ما قبل زوال اإلمبراطورية الرومانية عام ،

أن الحامل عندما ترغب في التخلص من "في كتابه ) علم أمراض النساء (  الطبيب الروماني سورانوس

ستعمال بعض إأو حمل أشياء ثقيلة أو ركوب الحيوانات أو القفزبمجهود بدني عنيف أوجنينها تقوم 

 .3األعشاب

  .: موقف بعض التشريعات الوطنية من اإلجهاضب

السياق فجرمت عمليات اإلجهاض لغير ضرورة  و جاءت أغلب التشريعات الوطنية لدول العالم في هذا 

 لتحمي حق الجنين في الحياة ، و حقه في سالمة جسده.

على  264إلى  260العقوبات في مواده من ففي التشريع المصري كفل حق الحياة للحمل ، نص قانون  

 إلى 304مواد حظر المساس بحياة الجنين و سار على مساره المشرع الجزائري في قانون العقوبات في ال

الحمل حتى و لو تبين بعد ذلك أن المرأة لم  إلنهاء ، و عاقب المشرع  اإلنجليزي كل من تتجه نيته 309

أضفى حماية قانونية خاصة ، حيث إعتبر اإلعتداء على الحمل و إجهاضه أما المشرع الفرنسي ،4تكن حامال

 . 5 317ن استشارة الطبيب المادة إذا تم بعد األسبوع العاشر من الحمل و دوفي مرتبة القتل 

وازدادت جرائم  ،و أصدر المشرع الروسي مرسوما ال يبيح فيه اإلجهاض إال في المستشفيات العمومية 

رتفع العدد في دولة اليابان من مليون حالة أثناء تجريمه إاإلجهاض بعد إباحة عديد دول العالم هذا الفعل ف

إحصائيات أجراها ، أن حوالي حسب تحاد الدولي العالمي للسكان إلر او يقد ،إلى مليوني حالة بعد إباحته

                                                                                                                                                                                     
1-Garraud , Traite Theorique et pratique de Droit penal français 2me edit. paris. 1913(2tomes) 

 . 167، ص  2007 عام ، مصر،  القاهرةد / أميرة عدلي خالد ، الحماية الجنائية للجنين ، دار الفكر الجامعي ،  راجع ـ2
،  2006 عام، مصر، الطبعة األولى،  القاهرةيد فرج ، توابع العالقات الجنسية غير الشرعية ، مطابع الوالء الحديثة ، د / هشام عبد الحمراجع  ـ3

 . 63ص 
 . 263، ص  2006د / أميرة عدلي أمير ، جريمة إجهاض الحامل في التقنيات المستحدثة ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ،  راجع ـ4
 . 167، ص  1، رقم العدد  10فالح موسى ، مجلة األقصى ، سلسلة العلوم اإلنسانية ، فلسطين ، المجلد ـ راجع د / حسن 5
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ثالثين مليون حالة إجهاض مفتعلة سنويا أي  ما يعادل حالة إجهاض مقابل كل أربعة مواليد و تسبب حاالت 

 .1 بالمئة 61سنة بنسبة تقدر بحوالي  26اإلجهاض وفيات للفتيات خاصة دون سن 

 .تجارب الطبية: حرمة الجنين من ال ثالثا

نتشار العقم بين إو نظرا للتطور التكنولوجي الذي شهدته معظم دول العالم خاصة في مجال الطب و  

الرجال و النساء قامت بعض الدول بتجارب على أرحام النساء بكل الوسائل المتاحة لديها لتحقيق الهدف 

 المرجو ، و نقصد به التلقيح الصناعي.

فأصبح من الممكن أن يحافظ  هو إنما تعددت صور،يعد محصوراً في حالة واحدة و التلقيح الصناعي لم  

ها الرغبة للحمل تدفعو إذا الفرد على نسله حتى بعد وفاته ، و أصبح بإمكان المرأة أن تضرب عن الزواج ، 

 . 2ختيار الصفات التي ترغب فيها لمولودهاإ، التوجه إلى أحد المراكز و

فترشده و  عليه سياجبضرب  البحث العلمي تطهرالسلوك و  أليات تضبطوضع  و لقد بات من الضروري 

 نحراف.إلمن ا و تحميه نطالقة الجبارة و إنما تصويب مسارهإلتوجهه على نحو ال تعيق ا

وك للمني بنيان عن مساره بتوفير حنحرف في كثير من األإالزواج  دائرة داخلو التخصيب في األنابيب و  

ضة بحيوان منوي من بين أفراد جمعية منوية من هنا و هناك  فتضيع فيه األنساب و يهدد حيث تلقح البوي

كما هو  ،إلى أب شرعي و ليس ألب بيولوجيبذلك النظام اإلجتماعي المستقر و هو األسرة ، فالطفل يحتاج 

آلداب العامة و وهذا ما يتعارض مع النظام العام وا ،3هذا النوع من التلقيحات الصناعية عليه الحال في

خاصة المجتمعات اإلسالميةوالضرورة تقتضي أن يوسع اإلخصاب الصناعي في األنابيب داخل دائرة 

ال يختلف من ناحية التكيف عن محاوالت لعالج العقم ، و التي تعتبر رعاية طبية مشروعةو الزواج ألنه

 . 4ونيةيشترط على القائمين عليها االلتزام بالمعايير األخالقية و القان

                                                 
 . 174سمر خليل محمود عبد هللا ، مرجع سابق ، ص  /   ـ راجع1
 . 178ـ راجع د / سميرة عابر ديات ، مرجع سابق ، ص 2
ستخدام تكنولوجيا اإلخصاب إاألزمة الناجمة عن  "دارة األزمات و الكوارث ـ راجع د / سهير عادل العطار ، المؤتمر السنوي الخامس إل3

 . 120، ص  2000أكتوبر  29ـ  28المنعقد يومي  ،  مصر،  القاهرة، جامعة عين شمس ،  "الصناعي على حق الطفل في النسب
 . 120ـ مرجع نفسه ، ص 4
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             و دفعت الحاجة الكثير من النسوة إلى بيع أجنتهن أو استئجار أرحامهن خاصة في الدول الفقيرة 

بيع األجنة من األمور الشائعة و المعروفة حيث تعمدت الكثيرات بيع أجنتهن للتخلص  ظاهرة ،و أصبحت

المشكلة في خرق و تتمثل  ،ن لمن ال تنجبمنه لمن يرغب في تبنيهم ، و تعمدت أخريات إلى تأجير أرحامه

صارخ للحرمة اإلنسانية ، فأصبح الجنين مثل السلع يباعون و يشترون أو حتى يستأجرون و هن الزلن 

أجنة في بطون أمهاتهم ، فاألطفال الذين يتعرضون لمثل هذه السلوكات ينشئون حاقدين على والديهم إن 

عرضه لتشتت ينتشار مثل هذه الظواهر في المجتمع اإلنساني إا أن و على المجتمع ككل ، كمتعرفوا عليهم 

 .1فتضيع األنساب و تضمحل األسر

سم و النسب حق لكل طفل فإن واقعة الميالد تأخذ على عاتق الوالد أو من يكلف بالتبليغ حسب إلو إذا كان ا 

 المنعقدة لألمم المتحدة في الجلسة تفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامةإمن  1فقرة  7نص المادة 

و بنصها " يسجل الطفل بعد والدته فوراً و يكون له الحق منذ والدته في اسم "  1989نوفمبر  20بتاريخ 

 1966حقوق المدنية و السياسية لعام لل العهد الدوليفي هذا المضمار من  2فقرة  24كما جاءت كذلك المادة 

 .19592األمم المتحدة الخاص بحقوق الطفل لسنة و كذا المبدأ الثالث من إعالن 

جنين الذي بالحماية هوالو إذا كانت جميع التشريعات تحرص على حق سالمة جسم اإلنسان فإن األولى 

 مستقبل.الو يصبح بعد أعوام رجل بر المولود الذي سيخرج للحياة تيع

 .الثاني : حقوقه بعد والدته الفرع

متع بجملة من الحقوق و من واجب الوالدين توفيرهما له أو يكون على عاتق عد واقعة الميالد يتبالطفل 

الدولة في بعض األحيان القيام بهذا الواجب ، لذا قسمنا هذا المطلب إلى أربعة فروع تطرقنا في الفرع األول 

و الغذاء و في الفرع الثاني تطرقنا لحقه في الرضاعة وإلى أهم الحقوق على اإلطالق و هو الحق في الحياة 

 و في الفرع الرابع حقه في الصحة.في الفرع الثالث حقه في النفقة و الحضانة 

                                                 
مستحدثة لسوء معاملة األطفال ، ندوة علمية تحت عنوان " معاملة األطفال و استغاللهم ـ راجع د / عبد الرحمان عسيري ، األنماط التقليدية و ال1

 .  39ـ  38، ص  1999، عام غير المشروع" ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية ، الطبعة األولى ، الرياض ، السعودية
 . 116ـ راجع د / سهير عادل العطار ، مرجع سابق ، ص 2
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 .: حقه في الحياة أوال

و بمجرد أن يخرج هذا الطفل للحياة يكتسب هذا الحق و ذلك من خالل منع الجميع من سلطات و أفراد  

لألفراد أن ينهوا حياته ، و لو ولد و ال يحق حياته ، فال يجوز للدولة أن تنهي حياة هذا الطفل ،  عدي علىالت

 هذا الطفل مشوهاً أو مصاب بعاهة مستديمة.

ومن خصائص الحق في الحياة أنه من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي ال يجوز المساس بها أو التنازل  

أو كل األفعال عمداً  ، و تشمل حماية الحق في الحياة للطفل كل جرائم قتل األطفال 1عنها ألي سبب كان

 البريئة.المرتكبة ضده التي من شأنها أن تزهق روحه 

على هذا النحو بنصها " تعترف الدول األطراف  1989و جاءت المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل لعام  

ً أصيال في الحياة" ل ، بل و سعت االتفاقية هذا المفهوم في المادة السادسة بنصها " تكف2بأن لكل طفل حقا

، وهذا يعني أن حق الطفل في الحياة ال يتمثل  3الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل و نموه "

 عتداء على حق الطفل في الحياة ، و إنما يمس كل الجوانب المحيطة بالطفل لنموه و بقاءه. إلفي ا

 .: حقه في الرضاعة ثانيا

اول غذاء صحي متوازن ترضع مولودها ، أما إذا تنفالرضاعة حق أصيل للطفل ، و البد لألم المرضعة 

كان الحليب جاهزاً فال بد من تحضيره جيداً مراعية الكمية و نظافة و درجة حرارة القنينة و نوعية الحليب 

 المستهلك.

و الغذاء الطبيعي لكل مولود و خاصة في األشهر األولى من  ،و حليب األم هو أفضل غذاء للطفل الرضيع 

 ذا يجب تشجيع األمهات على الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية و فوائد.ل عمره ،

فاإلرضاع الطبيعي هو المتم الطبيعي للحمل و الوضع ، إذ تمر األم بفترة حساسة من حياتها و هي النفاس  

نبثاق اللبن من إحتى يرجع إلى حالته الطبيعية و العمل على إسراع نكماش إفتحدث تغيرات للرحم من 

                                                 
وق الطفل بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن، الطبعة األولى ، عام جي ، حقر ار الخز ـ راجع د / عروبة جب1

 108، ص 2009
 . 1989تفاقية حقوق الطفل لعام إمن  2المادة  /ـ أنظر2
 . نفس اإلتفاقيةمن  6المادة  /ـ أنظر3
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نقباضات قوية منسقة ، إالثدي، ويعيد مص الطفل لثدي أمه إحدى الضرورات التي تحضى على الدخول في 

 .1و يكون لها حصن من اإلصابة بسرطان الثدي

و نادى خبراء التغذية و األطباء بأهميته حيث أنه يعزز الروابط العاطفية ، و يدعم النمو المعرفي للطفل  

يد من درجات ذكائه ، حيث أظهرت دراسات أجريت في الواليات المتحدة فينمي قدراته الفكرية و يز

فقد سجل األطفال  ،رتباط وثيق بين ذكاء الطفل و قدرته العقلية ومدة الرضاعة الطبيعيةإاألمريكية وجود 

 ( نقاط أكثر من أولئك الذين رضعوا 8 - 6لمدة ثمانية أشهر فما فوق سجلوا ) الذين رضعوا حليب أمهاتهم 

 .  2حليبا صناعيا

و أثبتت الدراسات أن ملعقة شاي صغيرة من حليب األم تحتوي على ثالثة ماليين خلية مناعية ، في حين  

 .3يخلو الحليب الصناعي تماما من جميع األجسام المضادة و الخاليا و البروتينات المناعية

كالماء  النظافة ، و التي ال يتوفر لها وسائل الفقيرةجتماعية إلو تكمن أهمية الرضاعة الطبيعية لدى الفئات ا 

رتفاع أسعار علب حليب الرضع و إيجاد طريقة مثلى للتوصل إلى تباعد مناسب إالنقي ووسائل التبريد و 

 . 4بين األحمال و بالتالي تنظيم النسل

ئد الرضاعة صطناعي ، نظراً لجهل األمهات بفواإلنتشرت فيالسنوات الماضية تغذية الطفل بالحليب اإو 

رضاع موالديهن بحجة المحافظة على رشاقتهن ، فالرضاعة الطبيعية ليست غذاء إالطبيعية أو رفضهن 

 متكامل و متوازن فقط بل هو مصدر للحب و الحنان و العاطفة بين األم و فلذة كبدها.

ة من شأنه إنقاذ و أثبت تقرير لمنظمة األمم المتحدة ) منظمة اليونسيف ( أن تشجيع الرضاعة الطبيعي 

مايربو عن مليون و نصف مليون طفل سنويا ، ألن التغذية باأللبان الصناعية بواسطة قنينات ال يتم تعقيمها 

                                                 
خص الطفل بين القانون و الشريعة اإلسالمية ، أعمال المؤتمر الدولي السادس ، الحماية الدولية ـ راجع د / عاقلي فضيلة ، الحقوق اللصيقة بش1

 . 313، ص  2014نوفمبر  22ـ  20 المنعقد  من للطفل ، طرابلس ، لبنان ،
 .44، ص2008لسعودية ،،جامعة أم القرى ،ا السويدالعتيمي،حقوق الطفل و رعايته في اإلسالم و  نفاطمة بنت فرج بن فرحاراجع د/  ـ2
 .نفس المرجع و الصفحةـ 3
 46، ص  1998ـ د / عبد العزيز خزاعلة ، أمن الطفل العربي ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الطبعة األولى ، الرياض ، السعودية ، 4
. 



 

 

43 

 

صطناعي يكون إل، مما يؤدي إلى إصابة أكثر من تسعة ماليين طفل بسوء التغذية ألن الحليب اكما يجب 

 . 1ده أمراض تؤدي في غالبها إلى حتفهمفي غالب األحيان مخفف أكثر من اللزوم مما يصيبهم بع

على إعطاء األم  الثانيةفقرة الفي مادتها الخامسة  1952لعام  103تفاقية حماية األمومة رقم إو جاءت  

ً عن عملها و يدفع لها أجرها  المرضعة العاملة ساعات إلرضاع طفلها دون أن يكون ذلك الزمن انقطاعا

لعمل بغرض األوضاع بمثابة ساعات عمل وتدفع أجورها على هذا بنصها " تعتبر فترات التوقف عن ا

 .  2األساس في الحاالت التي تخضع فيها هذه المسألة للقوانين و اللوائح " 

الرضاعة في مادتها الرابعة و العشرون فقرة  يوجب بنص صريح 1989تفاقية حقوق الطفل لعام إونصت 

السيما الوالدين و الطفل بالمعلومات األساسية المتعلقة بصحة  " كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، و (2)

على  1990الطفل و تغذيته و مزايا الرضاعة الطبيعية". وجاء في البند الرابع عشر من قمة الطفولة عام 

حتياجات األساسية جدا إلتشجيع الرضاعة الطبيعية بنصها" بالنسبة للطفل الصغير و األم الحامل تتخلص ا

 ي :فيما يل

 توفير الغذاء الكافي أثناء الحمل و فترة الرضاعة . -

 .3تشجيع و حماية و دعم الرضاعة الطبيعية و أساليب الرضاعة التكميلية ، بما في ذلك اإلرضاع المتكرر" -

 2001 سنةات الداخلية ما نص عليه المشروع األردني  في قانون األحوال الشخصية و الصادر ومن التشريع

إذا لم بنصه" تتعين األم إلرضاع ولدها و تجبر على ذلك رضاع ولدها إر األم بمنه عندما أج 50 في المادة

لم توجد متبرعة ، أو لم يجد األب من ترضعه غير أمه أو يكن للولد و ال أبيه مال يستأجر به مرضعة و

 .4"يقبل ثدي غيرهاكان الإذا

 

                                                 
 .45 فاطمة بنت فرج بن فرحات العتيمي، مرجع سابق، ص راجع د/ ـ1
 . 173شحاتة أحمد زيدان ، مرجع سابق ، ص  ـ راجع د / فاطمة2
 . 174، ص  نفس المرجع ـ 3
 . 2001من قانون األحوال الشخصية لدولة المملكة األردنية الهاشمية الصادر سنة  50المادة  /ـ أنظر4
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 .: حقه في الغذاء ثالثا

زن يساعد على النمو الجسدي و العقلي للطفل و يجنبه عديد األمراض و العلل التي إن الغذاء الكامل و المتوا

قد تنخر جسده الهزيل و تؤثر على عقله الضعيف و لذا على عاتق الوالدين أو من يقوم على شؤون الطفل 

هة أخرى توفير أغذية متنوعة و صحية يحتاجها جسده لكي ينمو نمواً طبيعيا ، ويقع على عاتق الدولة من ج

 قتناؤها لجميع األطفال.إتوفير هذه األغذية و توزيعها على شكل يسمح 

فحق الطفل في الغذاء مكفول بموجب القانون الدولي ، وهذا ما عبرت عنه مختلف اإلعالنات العالمية و  

حو يأمر تفاقيات الدولية منذ القرن المنصرم ، فجاء المبدأ الثاني من إعالن جنيف لحقوق الطفل على نإلا

و دعمه المبدأ الرابع من إعالن ،  1الجميع بإطعام األطفال الجياع بنصه " الطفل الجائع يجب أن يطعم"

 . 2بنصه " لألطفال الحق في الحصول على القدر الكافي من الغذاء " 1959حقوق الطفل لعام 

،  1966عية و الثقافية لعام جتماإلقتصادية و اإلمن العهد الدولي للحقوق ا 11و عززت هذا الحق المادة  

التي أقرت بوجوب توفير الغذاء و الطعام الكافي بتحرر الطفل من الجوع و سوء التغذية ، و يتطلب ذلك أن 

.  3تقوم الدولة بمساعي حثيثة لتوفير الغذاء ، إما بالتعاون مع باقي الدول

، أين كان له األثر االيجابي و صدى  1989و يجد هذا الحق أكثر تعبيراً عنه في اتفاقية حقوق الطفل لعام 

تفاقية فإن التغذية الجيدة حق للطفل لكونها تتفق و أفضل إللدى جميع حكومات العالم ، فوفقا للمبدأ الموجه ل

 .4مصالح الطفل

و لتوفير الحق في الغذاء ، البد من مساعدة األولياء أو من يقوم على شؤون الطفل بتقديم مساعدات و حتى 

تفاقية حين نصت " في سبيل ضمان و تعزيز الحقوق إلمن ا 2الفقرة  18الي و هذا تضمنته المادة دعم م

تفاقية على الدول األطراف في هذه االتفاقية أن تقدم المساعدة المالئمة للوالدين و األوصياء إلالمبين في هذه ا

                                                 
 . 1924من إعالن جنيف لحقوق الطفل لعام  2المبدأ  /ـ أنظر1
 . 1959م من إعالن حقوق الطفل لعا 4المبدأ  /ـ أنظر2
 . 1966من العهد الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لسنة  11المادة  /ـ أنظر3

4-Thomes Hammamberg , Making reality of hhe rights of the child , Rada Barnen , Sweden , 1994 , P12 . 
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مؤسسات و مرافق خدمات رعاية  القانونين في االضطالع بمسؤوليات تربية الطفلو عليها أن تكفل تطوير

 . 1األطفال"

تخاذ كل اإلجراءات الضرورية من أجل مكافحة إتفاقية الدول األطراف إلمن نفس ا 24و طلبت المادة  

األمراض و سوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية عن طريق تشجيع و استعمال التكنولوجيا 

كما تعمل على تزويد الوالدين والطفل بالمعلومات  النقية ، و األغذية الكافيةمياه المتاحة بسهولة ، و توفير ال

 . 2األساسية المتعلقة بصحته و غذائه "

من االتفاقية ذاتها في هذا المضمار فنص ت : " تعترف الدول األطراف بحق كل طفل في  27و جاءت المادة  

وحي  . 3و المعنوي و االجتماعي" ُمستوى معيشي مالئم لنموه البدني و العقلي و الر 

و يرتبط توفير الغذاء بمعضلة الفقر التي تعاني منها عد ة دول في العالم التي ال تمتلك موارد اقتصادية  

والزراعة التابعة لألمم  تُغطي بها حاجيات سكانها و تُسد  بها رمق أطفالها الجياع ، و سعت منظمة األغذية

ستئصال إلبية حاجيات سكان المعمورة من الغذاء الكافي ، محاولة بذلك المتحدة إلى بذل قصارى جهدها لت

و أهم ما   ،ظاهرة الجوع و سوء التغذية التي قضت على حياة ماليين البشر و ال زالت تُهد د الكثير منهم

أين تبن ى  1974ستئصال الجوع و سوء التغذية لعام إصدر عنها في هذا المجال هو اإلعالن العالمي حول 

 توصيات نذكر أهمها : 

 من حق كل دولة أن تشارك في القرارات الخاصة بمشكلة التغذية . -

قتصادي عالمي إبذل كل الجهود للقضاء على الفجوات بين عالم الشمال و عالم الجنوب في إطار نظام  -

  .جديد

ر من الجوع و سإلكل إنسان و  -  .4وء التغذيةمرأة و طفل حق ال يمكن التنازل عنه ففي أن يتحر 

                                                 
 . 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  18المادة  /ـ أنظر1
 . نفس اإلتفاقيةمن  24أنظر المادة  ـ 2
 نفس اإلتفاقيةمن. 27ـ أنظر المادة  3
ة ـ راجع د / أحمد أبو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة و الوكاالت الدولية المتخصصة ، دار النهض 4

 . 191 ، 190ص  ص ، 2000 الطبعة األولى، عام العربية ، مصر ، القاهرة ،
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ة عن سوء التغذية ، فأوصت بتزويد النسوة و  1990عترفت قمة الطفولة لعام إو   بالنتائج الوخيمة الُمنجر 

األطفال بالغذاء الكافي ، و توفير أمن غذائي أسري ، و بيئة صحية ، و مكافحة جميع األمراض للتغل ب على 

 .  1مظاهر سوء التغذية

بُجملة من التوصيات ، إذ سلم أن  1996ة لألغذية الُمنعقدة في روما شهر نوفمبر و جاء مؤتمر القمة العالمي

مشكلتي الجوع و انعدام األمن الغذائي له أبعاد عالمية و خطيرة ، ما لم تُت خذ تدابير عاجلة و حاسمة و 

ك د أن  البيئة السياسية ُمتضافرة ، بالنظر للنمو المتوقع لعدد سكان العالم و الضغط على الموارد الطبيعية ، و أ

ستقرار عل الصعيدين الوطني و الدولي هي الركيزة إلقتصادية التي يسودها السالم و اإلجتماعية و اإلو ا

 ستئصال الفقر .إاألساسية التي تُمك ن من إيالء أولوية كافية لألمن الغذائي و 

قتصادي و يُصر  على ُوجوب إلسي و او أكد اإلعالن أن الغذاء ال يمكنه أن يُستخدم كأداة للضغط السيا

التعاون و التضامن الدوليين بقصد تنظيم الحلول االجتماعية لمسائل األمن الغذائي العالمية في عالم يسوده 

الترابط المتزايد بين المؤسسات و المجتمعات و االقتصادات و يُعد  فيه تنسيق الجهود و تقاسم المسؤوليات 

تتفق مع مواردها و قدراتها لتحقيق أهدافها في تنفيذ  إلستراتيجيةكل دولة  عتمادإأمران أساسيان ، و 

التوصيات الواردة في هذا اإلعالن و يُضيف أن من حق كل إنسان الحصول على أغذية سليمة و ُمغذ ية ما 

ر من الجوع لكي يكون قادرا تماما على النمو و الحفاظ على قدراته الج سدية و يُساعد كل إنسان على التحر 

مليون شخص من الغذاء معظمهم من النساء و األطفال في  (825)العقلية و يرى أن حرمان ما يربو عن 

 .2جميع أنحاء العالم هو أمر ال يُمكن تقب له و يُشك ل انتهاكا لحقوقهم اإلنسانية األساسية

ه فعلى الوالدين بذل قصار ى جهدهما لتوفيره ، و يقع على و ما دام الغذاء عنصرا أساسيا لحياة الطفل ، ونمو 

ستراتيجية إنمائية ما يُحق ق األمن الغذائي لشعبها ، و ذلك بتشجيع إعتناء باألجيال الصاعدة بوضع إلالدولة ا

 العمل بالتكنولوجيا المتطورة ، وتقديم مساهمات و تحفيزات لعمالها في المجال الزراعي .

                                                 
 . 180ـ راجع د / فاطمة أحمد زيدان شحاتة ، مرجع سابق ، ص  1
  .340 ، 339، ص  2004 عام، ، مصر راجع / وائل أنور بندق ، التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان ، دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية - 2
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 .اعية للطفل: الحقوق االجتم المطلب الثاني

ق في مبحثنا إلى حق الطفل في العيش في أسرة تضمن له الرعاية و الدفء و الحنان ، و تكفل   سنتطر 

حضانته و ترعى شؤونه ، و في حالة حدوث طارئ بين الوالدين هناك رعاية بديلة ، أو ما يُطلق عليه 

 بالتبن ي. 

 .األول : حق الطفل أن تكون له أسرة الفرع

رة النواة األولى لتنشئة الطفل و رعايته ، و من خاللها ينتقل الميراث الثقافي للجماعة بأكملها من تُعتبر األس

و أجمعت الدراسات  ،جيل آلخر ، و تضل  دائما بؤرة اهتمام للذين يرغبون في تحسين مصير أطفالهم 

الُمناسب للطفل ، و من خالله جتماعية و النفسية الُمتعلقة بشؤون الطفل عل ضرورة تهيئة الجو  العائلي إلا

حمة و الحنان و الرعاية ، و أكدت  ِّء له جو  مناسب ، تسوده الر  ر أفكاره ، إذا ُهي  يصقل مواهبه و يُفج 

الدراسات أن ما يتعلمه الطفل منذ والدته و حتى بلوغه سن  السابعة يؤث ر بشكل واضح في تشكيل الطفل من 

 .1االجتماعية طيلة سنوات عمره األخرى جميع الجوانب النفسية و الُخلقية و

سته ديباجة االتفاقية لحقوق الطفل لعام   ز مركز الطفل لتنشئته في جو  أسري  ، عندما  1989و ما كر  يُعز 

ت )) بأن الطفل كي تترعرع شخصيته ترعرعا كامال و ُمتناسقا ينبغي أن يعيش في بيئة عائلية ، في جو   أقر 

عتبارها الوحدة األساسية للمجتمع و البيئة الطبيعية لنمو و إو أن األسرة بالتفاهم (( من السعادة و المحبة و 

رفاهية جميع أفرادها و بخاصة األطفال ، ينبغي أن تولى الحماية و المساعدة الالزمتين لكي تتمكن من 

 .2ضطالع الكامل بمسؤوليتها داخل المجتمع"إلا

فصله عن والديه إال عندما تقرر السلطات المختصة ضرورة هذا و لكي يتمتع الطفل بهذا الحق يجب عدم  

نفصال إالفصل لصون مصالح الطفل ، كحالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له أو في حالة 

تخذت الدولة إجراءاً في حق أحد الوالدين كحبسه أو نفيه أو ترحيله أو وفاته إأما إذا ،  3الوالدين عن بعضهما

الغائب ، إال إذا كان هذا السلطات المعنية تلتزم بتقديم المعلومات األساسية الخاصة لهذا العضو  ، فإن

                                                 
، الطبعة الثانية ،  ، الكويتة إلى األمام أم إلى الوراء ، مجلة الحقوق تفاقية حقوق الطفل خطو إـ راجع د / عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ،  1

 . 145، ص  1994 عامالعدد الثالث ، 
 . 146مرجع ، ص نفس الـ  2
 . 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  3الفقرة  9المادة  /ـ أنظر3
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، و يقع على الحكومات مسؤولية اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تحقيق  1اإلجراء يتنافى و مصلحة الطفل

 . 2وحدة األسرة ، و ذلك من أجل االبتعاد عن الفصل بين الطفل ووالديه

يتأتى إحساس و شعور الطفل بالجو العائلي الهادئ إال إذا اجتمع شمل أفراد عائلته ، و لهذا حرصت  و لن

على جمع شمل األسرة ، و إلزام الدول األطراف بالعمل على تنفيذها ، و النظر  1989تفاقية الطفل لعام إ

أو مغادرتها خول الدولة المعنية يجابي و إنساني و سريع في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدإبشكل 

بقصد شمل األسرة ، و في الحاالت التي يقيم فيها والد الطفل في دولتين مختلفتين ، يكون له الحق في 

تصاالت مباشرة بكال والديه ، و ال يخضع هذا الحق إال لقيود األمن الوطني و إحتفاظ بعالقات منتظمة و إلا

 . 3النظام العام

تي أثيرت في هذا الشأن ما صدر عن إدارة الهجرة األمريكية حول مشكلة الطفل الكوبي " و من القضايا ال 

إليان جو نزاليس " و الذي لقيت والدته حتفها في البحر إثر هروبها بصورة غير مشروعة إلى الواليات 

ة " فلوريدا " ، وقد ، و بعد نجاة الطفل تلقاه أقارب والدته ليقيم معهم في والي 1999المتحدة األمريكية عام 

طلب والده من السلطات األمريكية إعادته إليه ، لكن السلطات األمريكية رفضت طلبه و تحول األمر إلى 

أزمة سياسية بين كوبا و الواليات المتحدة األمريكية نشب عنه مظاهرات حاشدة في هافانا عاصمة كوبا 

على إدارة الهجرة األمريكية أصدرت قرار بعودة تطالب بإعادة الطفل إلى كوبا ، و بعد أن عرض األمر 

الطفل إلى والده بكوبا ، و هذا يعتبر تطبيقا كمبدأ لم  شمل األسرة و عدم فصل الطفل عن والديه
4. 

تفاقيات الدولية و اإلعالنات العالمية على أهمية دور األسرة في نشأة إلو لقد أكد القانون الدولي في كل ا 

على حق تكوين األسر ورعاية األطفال معتبراً  16ن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته الطفل ، فجاء اإلعال

 ً  المبدأ السادسا و جاء،  5أن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع و يجب أن تحمى بالمجتمع و الدولة معا

طفل و مد يد على هذا النحو عندما أقرت بوجوب الرعاية العائلية لل 1959حقوق الطفل لعام  إعالنمن 

                                                 
 . نفس اإلتفاقيةمن  4الفقرة  9المادة  /أنظر -1
 . 67، ص  2005الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، عام خوات ،  ماهر جميل أبو /ـ راجع2
 . 147سابق ، ص المرجع العبد العزيز مخيمر عبد الهادي ،  /راجعـ 3
 . 68مرجع ، ص نفس ال ماهر جميل أبو خوات ، /راجع -4
 . 1948نة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان س 16المادة  /أنظر -5
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لديه إال عند الضرورة ، و على المجتمع و اأن يعيش الطفل في حضن و و يفضل 1العون لألطفال المحرومين

 .2أن تكفل العون و تمده بالمساعدة الالزمة و خاصة لألطفال المحرومين من الرعاية األسرية الدولة

على  1966جتماعية و الثقافية لعام إلو اقتصادية إلمن العهد الدولي الخاص بالحقوق ا 10و نصت المادة  

تخاذ كل التدابير لصالحهم إمنح األسر المساعدة للنهوض بالطفولة و خاصة في مجال التربية و التعليم ، و 

 1968، و جاء إعالن طهران لعام  3ستغاللإلدون أي تمييز بسبب النسب أو أي ظرف ، مع حمايتهم من ا

ة األسرة عندما نص " حماية األسرة و الطفل تظل شغال شاغال للمجتمع على نحو أكد فيه على وجوب حماي

الدولي و حرية األبوين في تقرير عدد أبنائهما و الفترات الفاصلة بينهم برو  المسؤولية و هو حق إنساني 

 .4لهما"

لقائمة لم تضع نتباه عند دراستنا وضع الطفل في محيطه العائلي، أن أغلب التشريعات الوطنية اإلو الالفت ل 

هتمامها ، فالطفل يبرز بمثابة المعيار الذي يعتمده التشريع بين عدة إفضلى في صدارة دائما مصلحة الطفل ال

معايير لتنظيم األسر و إيجاد الحلول و التدابير المالئمة ألوضاع دقيقة قد يتعرض لها الطفل في أسرته ، و 

ل أسرته و ذلك بتحميل كل من الوالدين المسؤولية في هذا الصدد البد من السعي لتحسين وضعه داخ

 .5المشتركة بينهما في تربيته و نموه

عن بعض ، لذا  همانفصالإو قد تتعرض نفسية الطفل لهزات نتيجة إلساءة والديه كتعنيفه أو ضربه أو حتى  

يتقرر إيجاد حلول بديلة لتعويضه لحنان و دفء أسرته.

                                                 
 . 1959حقوق الطفل لعام  إعالنمن  6المادة  /أنظر -1
محمد عبد الجواد محمد ، حماية األمومة و الطفولة في المواثيق الدولية و الشريعة اإلسالمية ، دار المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ،  راجع/ -2

 .  90، ص  1991
 . 1966جتماعية و الثقافية لسنة إلية و اقتصادإلمن العهد الدولي للحقوق ا 10المادة  /أنظر -3
 . 1968إعالن طهران المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان سنة  أنظر/ -4
، العدد  2، المجلد ، مصرراجع د / حاتم قطران ، آليات إعمال اتفاقية حقوق الطفل في ضوء األولويات المطروحة ، مجلة الطفولة و التنمية  -5
 . 93، ص  2002 عام،  8
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 .ية البديلةالثاني : حقه في الرعا الفرع

و قد عالج القانون الدولي الحاالت التي ال تتوفر فيها للطفل بيئة عائلية أصال ، و أن تكون البيئة التي يعيش 

فيها غير مريحة و مالئمة له ، أو قد سببت له ضرراً ، وبذلك يمنح للطفل حماية و مساعدة خاصتين،وإيجاد 

 . 1حالتين الحضانة أو الكفالةرعاية بديلة له في إطار التشريعات الداخلية ل

نفصال الزوجين عن بعضهما و إبالنسبة لحضانة الطفل في التشريعات الداخلية في حالة  ارالمشاكلشوالت 

كانت لهما نفس الجنسية و نفس الديانة و لكن يثار المشكل إذا كان أصحاب جنسيات مختلفة ، وتمكن أحد 

هونقله إليه بطريقة غير مشروعة ، مما يحرم حق الطفل في و ضمختطافهإالزوجين السيطرة على الطفل و 

تصال بأحد والديه مما يسبب له آثار نفسية سيئة نظراً لتغير البيئة المحيطة به التي كان يعيش إلرؤية و ا

 . 2فيها

ختطاف الدولي لألطفال و إلعالج اآلثار المدنية ل 1980أكتوبر  25و لهذا الغرض عقد مؤتمر الهاي في  

ء في فحوى المادتين األولى و الثانية منه إلى ضمان اإلرجاع الفوري لألطفال الذين تم تغيير محل إقامتهم جا

تخاذ اإلجراءات المناسبة داخل إقليمها من إحتجازهم بطريقة غير مشروعة في إقليم أية دولة متعاقدة و إو 

 .  3أجل تحقيق أهداف المعاهدة على وجه السرعة

مركزية في كل دولة متعاهدة تتبادل المعلومات فيما بينها لتحديد مكان الطفل المختطف و و تنصيب سلطات  

ف إما ودية أو استعادته من طرف الزوج الٌمخإ  . 4لتجاء إلى القضاءإلتطِّ

 3نفصالهما هو حق أصيل ، التي نصت عليه المادة التاسعة الفقرة إتصال بوالديه في حالة إلفحق الطفل في ا

بنصها " تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن  1989ة حقوق الطفل لعام تفاقيإمن 

تصاالت مباشرة بكال والديه ، إال إذا تعارض ذلك إحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية و إلأحدهما في ا

عى مصلحة الطفل و ، و أليهم الشخص الذي تسند إليه الحضانة ما دام أن ترا 5مع مصالح الطفل الفضلى "

                                                 
 . 148عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ، مرجع سابق ، ص  راجع/ -1
 . 69ات ، مرجع سابق ، ص خو راجع / ماهر جميل أبو  -2
 . 1980أكتوبر  25تفاقية الهاي المتعلقة باآلثار المدنية لالختطاف الدولي لألطفال المؤرخة في إمن  2و  1المادة  /أنظر -3
 تفاقية.إلمن نفس ا 8و  7المادتين  /ـ أنظر4
 . 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  3فقرة  9المادة  /ـ أنظر5
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بنصها "في جميع اإلجراءات  1989هذا ما نصت المادة الثالثة الفقرة األولى من اتفاقية حقوق الطفل لعام 

جتماعية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات إلالتي تتعلق باألطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية ا

ونصت الفقرة الثانية من نفس األول لمصالح الطفل الفضلى" ،  عتبارإلاإلدارية أو الهيئات التشريعية يولى ا

المادة " تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل الحماية و الرعاية الالزمتين لرفاهية مراعية حقوق 

ً عنه و تتخذ تحقيقا لهذا الغرض جميع  وواجبات والديه أو صيانة أو غيرهم من األفراد المسؤولين قانونا

 .1تشريعية و اإلدارية المالئمة"التدابير ال

عتراف و التنفيذ و التعاون إلختصاص و القانون المطبق و اإلالمتعلقة با 1996تفاقية الهاي لعام إو جاءت 

تصال بوالديه أو النزاعات األبوية إلبنطاق واسع للحماية الدولية للطفل المحضون في مجال حقه في ا

تفاقية أن حق الحضانة يشمل حق العناية بشخصية الطفل خاصة فيما إلللحضانة ، و حسب المادة الثالثة من ا

يتعلق بتحديد مكان إقامته و حقه في الزيارة الذي يشمل نقله خالل فترة معينة إلى مكان غير مكان إقامته 

 .2عتياديةإلا

من جنسيات  و يثار مشكل آخر بالنسبة للطفل المحضون في حقه في النفقة ، بالنسبة للزوجين المنفصلين 

تجاه لتزام بالنفقة إلعتراف و تنفيذ األحكام المتعلقة باإلالخاصة با 1958تفاقية الهاي لعام إمختلفة و عالجت 

ختصاص للهيئات المعنية في الدول المتعاقدة إلنعقاد اإالطفل هذه المعظلة في المادة الثالثة منها فنصت على 

 ة:بإصدار األحكام بالنفقة في الحاالت التالي

 ـ إذا كان المدين بالنفقة له محل إقامة معتادة على إقليم الدولة التي رفعت الدعوى أمام محاكمها. 1

 ـ إذا كان الدائن بالنفقة له محل إقامة معتادة على إقليم الدولة التي رفعت الدعوى أمام محاكمها. 2

.3إذا قبل المدين بالنفقة الخضوع لوالية المحكمة صراحة أو ضمنيا -3

الصادرة بتقدير نفقة للطفل من  اإلحكامولقد ألزمت المعاهدة في مادتها الثانية الدول بوجوب االعتراف وتنفيذ 

 .1محاكم دول أخري متعاقدة 

                                                 
 نفس اإلتفاقية.من  2و  1الفقرتان  3المادة  /ـأنظر1
 و التعاون. عتراف و التنفيذإلختصاص و القانون المطبق و اإلالمتعلقة با 1996فقرة )أ( من اتفاقية الهاي لعام  3المادة  /ـ أنظر2
 .1985-04-25ة الهاي الخاصة باألعوان  وتنفيذ اإلحكام المتعلقة بااللتزام بالنفقة تجاه الطفل الموقعة في عاهدمن م 3المادة  /أنظر -3
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حقوق الطفل في رعايته وتوفير جو بديل ينسبه مرارة  إهدارأحد الزوجين عن بعضهما اليعني  نفصالإو

والمعاملة الحسنة لوالديه تقضي  األسرةية في إيجاد بدائل عن وفاء فتراق والديه ،ولكن الصعوبات العملإ

حلول فيما يتعلق بحقه في  إليجادجماعية أو ثنائية  تفاقياتإالضرورة بذل مزيدا من الجهد للدول للتوقيع على 

 ورؤية والديه .الحضانة والنفقة والتنقل 

بشكل كبير في الفترات الممتدة  ن على اإلنجاب ،يعتبر التبني شكال من أشكال تعويض الزوجين الغير قادري

 ل منع الحمل .ئنتشار وساإفي الدول الغربية بسبب كثرة اإلجهاض و 1970و1960مابين عامي 

 والتبني من المواضيع التي أثارت جدال بين الدول نظرا الختالف األديان والتعددفي الثقافات.

سمه العائلي ،أما الجانب إالمتبني الطفل المتبني كما أنه له جانب شخصي ومؤداه أن يعطي الشخص 

 .2الموضوعي فيمثل في الرعاية البديلة لتعويضه لحنان األسرة ودفئها

 .3وقد يقع التبني داخل الدولة نفسها ويسمي بالتبني المحلي ،وقد يتعدي حدودها ويسمي بالتبني الخارجي

عائلي هادئ لحماية حقوق ومصالح الطفل وتحاشي وتعتبر الدول التي تجيز نظام التبني كبديل لخلق جو 

تفاقية إمن  21وضعه في المؤسسات ورغم محاسن التي كما تراها الدول التي تجيز هذه النظام إال أن المادة 

 شددت على تقديم مصالح الطفل الفضلى وذلك على النحو التالي . 1989الطفل لعام 

التي تحدد وفقا للقوانين واإلجراءات للسلطات المختصة تضمن هذه الدول أال يصر  بتبني الطفل إال   .1

المعمول بها.

تعترف هذه الدول بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل .  .2

تضمن هذه الدول بالنسبة للتبني في بلد أخر ،أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك   .3

الوطني . القائمة فيما يتعلق بالتبني

تنفذ هذه الدول جميع التدابير المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد أخر ،أن عملية التبني ال تدر   .4

على أولئك المشاركين بأربا  .

                                                                                                                                                                                     
 من نفس المعاهدة . 2المادة  /أنظر -1
 .128ص  1995راجع د/ نجوي على عتيقة ،حقوق الطفل في القانون الدولي .دار المستقبل العربي ،القاهرة ،مصر ،سنة  -2
 . 74مرجع سابق ص  راجع / ماهر جميل أبو خوات ، -3
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تفاقيات ثنائية متعددة ،األطراف وتسعي في إهذه المادة بعقد ترتيبات أو قتضاء ،أهداف إلتعزز عند ا  .5

.1ن تبني الطفل في بلد أخر من خالل السلطات أو الهيئات المختصةهذا المجال إلى ضمان أن يكو

ظا على مصالح الطفل اتفاقيات شددت على األخذ بهذا النظام حفإويتضح من نص المادة السابقة الذكر أن 

خوفا عليه أن يكون سلعة تباع وتشتري في سوق النخاسة أو يكون قطعة غيار توضع في و الفضلى

 ا من دعت الحاجة إليها .ستخدامهإلالثالجة 

نحراف إلوجاء المؤتمر العالمي لرابطة القانون الدولي على نحو يحذر الدول التي تأخذ نظام التبني من ا

ستخدام الطفل كقطع إفي ثوب جديد والرق  إلحياءمرجعية خلفية  اعتبارهإبعن أهدافه المتوخاة منه ،

وأكد المؤتمر على عدم  ،الجنسية أو كخدم في المنازل ستخدامه في أعمال الدعارة والمثيراتإللغيار أو 

قطع نسب الطفل بعائلته األصلية وأن يقوم التبني على جانبه الموضوعي المتمثل في الرعاية البديلة 

والثابت أن أغلب  2للطفل ال على أساس الجانب الشخصي الذي يقطع عالقة الطفل بالعائلة األصلية 

بسبب  تعارضه  1989من إتفاقيات الطفل لعام  21لى المادة عقامت بالتحفظ الدول العربية واإلسالمية 

 ومبادئ الشريعة اإلسالمية التي ال تجيز التبني . 

تخذت عديد الدول العربية تدابير متفاوتة لتقديم الرعاية والحماية لهذه الشريحة من األطفال ،غالبا ما إوقد 

خاصة لرعاية األطفال وبرغم ما تبذله هذه سات حكومية أو تأخذ على أرض الواقع شكل اإلقامة في مؤس

 .3ضطالع بدور األسرةإلالمؤسسات في سبيل تحسين أوضاع األطفال ومعيشتهم فهي تبقي عاجزة عن ا

والحضانة والرعاية البديلة التسهمان إال بقدر يسير في تنشأة الطفل الصحيحة رغم توفير كل اإلمكانيات 

.نب المعنوي للطفل ال يعوضه إال الجو األسري الهادئ المادية ،إال أن الجا

.الصحة التمتع بأعلى مستوى من : حقه في الثالث الفرع

مراض والعلل ليكون فردا فعاال ألتعتبر الرعاية الصحية من أهم حقوق الطفل ،يبقى حيا معافا من جميع ا

 في الغد .

                                                 
 .1989من إتفاقية الطفل لعام  21/ المادة أنظر  -1
 .288مرجع سابق  ص راجع / فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، -2
 . 95مرجع سابق ص  راجع / حاتم قطران ، -3
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في  تحصينهالبد من فبسط الملوثات ، أمن  هتليه ،وحساسيإ مراضألاونظرا لهزل جسده وسهولة دخول 

الوافرة والمتوازنة  األغذيةمن  حتياجاتهاإبطن أمه أوال ،وذلك بتلقها لمختلف التطعيمات الضرورية ومد 

 مريح لها . جتماعيإوالصحية وتجنب تعنيفها ،وتوفير وضع 

  .لصحة الطفل والمجتمع ككل األساسيالمدخل  عتبارهاإبصحة الطفل يبدأمن رعاية األم الحامل  فأساس

ة ومرخص ت طبية مختصآق الدولة بتوفير منشتأتي ذلك إال بتوفير الرعاية الصحية تقع على عاتي نول

لتهيئة الظروف  عمليات التوليد تحت طاقم طبي متخصص في أمراض النساء والتوليد ،لها بإجراء 

ختطاف أو إلها من اوال ،وحماية مولودسالمة صحتها أ والوسائل المادية والمعنوية التي تضمن لها

 .1يعرضه للخطر ماالتبديل أو الحصول على أية عضو من أعضائه وغيرها م

التي قد  مراضواإلصاباتألاوالوالدة تحت إشراف طبي متخصص في الوالدة كثيرا ما يكشف عن بعض 

من معاناة  يخففك أنه ، ضف إلى ذلبشكل مبكر ،مما يسهل عالجها قبل أن تتضاعف األطفالتصيب 

م الحامل ،كما أن تدريب القابالت في معاهد وكليات بها من إصابات قد تحدث الوفاة لألالوضع و يصح

 .2بتقديم أعلى عناية صحية ممكنة للطفل واألم معا األفقصحة الطفل إلى عناية صحية ممكنة يرقي بعالم 

العربية فيما يتعلق بالخدمات الصحية بالنسبة للدول  2002وأشار التقرير اإلحصائي السنوي لعام  

المتعلقة باألمومة اآلمنة والمتمثلة في الوالدة تحت إشراف طبي والرعاية الصحية للحوامل ،فبينما ترتفع 

نجدهـا تنخفض فـي دول  تقريبا ،( %100)نسبة الوالدة التي إشراف طبي في بعض الدول إلـى نحو

األمر بالنسبة للرعاية الصحية للحوامل ،حيث ترتفع نسبة وال يختلف  (%35)آخري إلى ما يزيد بمن 

في  %95تلقين رعاية الصحية للحوامل التي تلقين الرعاية الصحية إثناء الحمل إلى ما يزيد الحوامل 

 مراضألاويعد التطعيم ضد مختلف  ،3فقط  (%11)بعض الدول ،بينما تنخفض في دول أخرى إلى نحو

اهر البارزة التي تحرص جميع الدول على توفيرها ،بل تعد حرب إستباقية التي قد تصيب الطفل من المظ

التي تصيبه ،وينعكس ذلك عليه في المستقبل حيث يشب معافا والينخر جسده  مراضألاضد شتي 

                                                 
الطبعة  ،مصر نائية والمدنية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الج تهراجع د/ خالد مصطفي فهمي ،النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤولي -1

 .114ص  ، 2012سنة  ى،األول
 .56مرجع سابق ص  راجع / عبد العزيز خزاعة ، -2
 .314ص ،2003عام ، 3المجلة  12العدد ، ، مصرراجع د/ مروة  هشام  واقع الطفل العربي ، مجلة الطفولة والتنمية -3
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المعدية وهي  مراضألاالمرض ومن بين أهم التطعيمات التي البد للطفل أن يتلقها هي التطعيم ضد 

لتهاب الكبدي وهذه إلوالحصبي وا األطفالسعال الديكي والتيتانوس وشلل الدرن والدفتيريا وال

 .1البد للدولة توفيرها بكميات كافية ومناسبة لكل األطفال وبدون مقابللتطعيماتا

ستثني أي توال ،ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل بحضانته

لقرى أو المدن من هذه التدابير العالجية ،وبل يفرض تطعيمه عند دخول طفل سواء كان يقيم في ا

 المدرسة ألول مرة .

التقرير  أشار، و*يملمن يخالف قواعد إجبارية التطععقوبات  المصريفرض المشرع  حسن عندماو

ن البرنامج المسطر والتنفيذ الصارم من طرف الدول في أ 2000ف لعام يالصادر عن منظمة اليونس

ال التطعيم لقي نجاحنا كبيرا مقارنة بالعقود الماضية حيث تم تحصين مايربو عن ثلثي أطفال العالم مج

( 134)كما قام عمال الصحة والمتطوعين بتشخيص  األطفالسنوات ضد شلل 5الذين تقل أعمارهم عن 

 .2في الهند وحدهامليون طفل 

انية التى تسيطر على أغلبية الدول الغنية لتقديم أن التعاون الدولي في مجال الصحة يكمن في نبذ األنو  

مساعدات طبية وأغذية للدول تأن تحت وطأة الفقر وإنقاذ ماليين األطفال من حاالت سوء التغذية وتقديم 

 لقاحات مجانية لألطفال . 

يعاني  ومن البديهي أن توفر للطفل مياه نقية وأغذية نظيفة لكي ال تأثر سلبا على صحة الطفل فكثيرا ما

ستغالله للمياه الملوثة تنتج عنها أمراض كثيرة كالكوليرا كما حدث و اليزال إالطفل من أزمة العطش أو 

 .همما يسبب وفاة العديد من ينتشر في كثير من الدول الفقيرة

وتعتبر األغذية الملوثة مصدر خطر على صحة الطفل وتنجم عن إضافة مواد ملونة أو حافظة أو 

الطفل على المدى صة لتغذية الرضع أو األطفال يكون تأثيرها ضارا على الصحة مستحضرات مخص

بمثل هذه المواد ذات التأثير الضار علي جسد  باألمراض اإلصابةالطويل ،وقد أثبتت الدراسات أن 

                                                 
 .116ص ، مرجع سابق النظام القانوني لحماية الطفل و مسؤوليته الجنائية و المدنية ، ال في فهمي ،راجع د/خالد مصط - 1
 قانون العقوبات المصري . 26ادة م/ النظرأ-*

2 -the state of the world children .unicef.2000 p 13. 
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مراض المزمنة مثل السكري وضغط ألاإلنسان ،عندما يتناولها في مرحلة الطفولة ،فتسبب العديد من ا

 .1...الخ الدم .

حتواء المستحضرات الغذائية إوقد فرضت أغلبية الدول غرامات مالية أو حتى الحبس في حالة 

الكبار و مخالفتها للمواصفات والمعايير الداخلية المطابقة تبعا المخصصة للرضع أو األطفال و حتى 

 .*لنظام كل دولة 

متدت معاناتها إلى إصابتهم إطعيمات فقط بل قتصر مأساة الطفولة على نقص األغذية والمياه و التتو ال 

مليون  (1.5)ففيروس نقص المناعة المكتسبة يعاني منه أكثر من  بفيروسات لم تكن معروفة في القديم ،

نتشار الرهيب لهذا الداء وعدم إل، مع ا2002دون سن الخامسة عشر حسب إحصائيات يونسيف لسنة 

إجراءات فورية وعاجلة من خالل حمالت التوعية والتثقيف تخذت الدول إ وجود لقاحات للتخلص منه ،

مراض بحضور وفود ألفي المجتمعات وأعدت الجمعية العامة لألمم المتحدة أول جلسة خاصة لها حول ا

وطنية عالية المستوي كان من نتائجه كيفية الوقاية من الوباء ،وتحسين إمكانيات الوصول لخدمات العالج 

 .2من األطفال  يدزإلا يتامىورعاية 

ية ممكنة هو الهدف المسطر لمنظمة الصحة العالمية وتبلور ذلك حولحصول الطفل على أعلى رعاية ص

عندما نصت على أن التمتع بأعلى مستوي ممكن من الصحة 1946في المادة األولى من دستورها لعام 

عقيدة السياسية أو الوضع هو أحد الحقوق الرئيسية لكل شخص دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو ال

االقتصادي أو االجتماعي وأن صحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن ويعتمد ذلك على 

 .3األكل لألفراد والدول 

من المواثيق الدولية بوجوب العناية بصحة اإلنسان ومنها بالطبع صحة الطفل ،حيث ولقد نصت العديد 

أن لكل شخص الحق في مستوي معيشة يكفي » عالمي لحقوق اإلنسانمن اإلعالن ال 25/1أكدت المادة 

 .«لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته ...  
                                                 

 ،2010سنة  ،المكتبة العصرية ،المنصورة ،مصر ، الطبعة األولى راجع د/هاني محمد كامل المنايلي ، حقوق الطفل بين الواقع والمأمول ، -1
 .100ص 

 . ق، ط، ممن  30 ادةم/الانظر -*
 .102و 101ص  ،مرجع سابق  ، راجع د/ ماهر جميل أبو خوات -2
 .182ص  مرجع سابق ، راجع / فاطمة شحاتة احمد زيدان ، - 3
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جتماعية والثقافية على هذا المنوال عندما إلقتصادية واإلمن العهد الدولي لحقوق ا 12وجاءت المادة 

.. ة الجسمية والعقيلة ..ي من الصحفي التمتع بأعلى مستو وخاصة األطفال إنسان  كل حق» نصت على

حيث  12في المادة  1979القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  تفاقيةإوأكدت هذا الحق  «

طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية تتخذ الدول األ »نصت : 

 .1«بين الرجل والمرأة الصحية من أجل أن تضمن لها على أساس المساواة 

المؤتمر الدولي للرعاية الصحية بكازخستان  نعقادإبيد أن مفهوم الصحة بصفة عامة قد تم تطويرها بعد 

حيث أثار في مادته األولى أن الصحة لم تعد تعرف مجرد فقدان المرض ،بل أن الصحة  1978عام 

لديهم نياتهم البدنية والعقلية ،بحيث تتوفر الجيدة يجب أن تمكن األفراد ماتسميه أعلى حد ممكن من إمكا

 .2القدرة على أن يكونوا منتجين اقتصاديا واجتماعيا وفي أتساق تام مع بيئتهم

وحق تمتع الطفل بأعلى رعاية صحية ممكنة هو مسؤولية مشتركة بين الدول الغنية والفقيرة ويرتبط ذلك 

ادرين دفع تكاليف الباهضة للعالج ،فمن الواجب أساسا بتوفير خدمات صحية لألطفال المحرومين وغير ق

اإلنساني على الدول الغنية تقديم خدمات صحية وتمكين من يقومون على شؤون الرعاية الصحية في 

الدول الفقيرة بالحصول على تدريبات ميدانية وتزويدهم بوسائل التكنولوجيا الحديثة وهذا ما كانت تصبوا 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التمتع »عندما نصت1989طفل لعام ال اتفاقيةمن  24إليه المادة 

الدول  ،وبذلبأعلى مستوي صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي 

 .3« جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية ىقصار

تع بأعلى رعاية صحية ممكنة المؤتمر اإلسالمي الثالث للوزراء المكلفين وأكد على حق الطفل في التم

للطفولة لتسريع النهوض بالطفولة المبكرة في العالم اإلسالمي المنعقد بطرابلس بالجماهيرية الليبية في 

 حيث جاءت توصياته بما يلي: 2011عام 

لة ، التشخيص المبكر لألمراض، والقيام اعتماد مقاربات شاملة ومندمجة في العناية بصحة األم والطفو 

واسعة النطاق بالتنسيق مع وزارات الصحة للرقابة والعالج من األمراض الناتجة عن سوء بحمالت 

                                                 
 .184و183،ص  نفس المرجع -1
 .92مرجع سابق ،ص و خوات ،راجع / ماهر جميل أب -2
 .1989من إتفاقية حقوق الطفل لعام  24المادة  /أنظر -3
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ة والجرثومية التي تصيب األطفال الصغار في الطفولة المبكرة التغذية واإلمراض الطفيلية والبكتيري

وتوفير العالجات )التلقيح (طفال الصغاربتحصينهم،وذلك سعيا منها لخفض معدالت الوفيات  لأل

الضرورية والمياه الصالحية للشرب وتوفير بيئة سلمية وتعميم الصرف الصحي ،والتوصل وتقديم 

 .1التغذية المشورة بشأن الوقاية ونقص

 إن تمتع الطفل بالصحة وسالمة جسمية قاعدة أساسية لنموه ونمو مختلف قدراته ،وذلك بتظافر الجهود

الدولية لتنشأ أطفال أصحاء بدنيا ونفسيا وعقليا يكونون في المستقبل القريب قادرين على تحمل مسؤولية 

 بناء وتنمية مجتمعاتهم .
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 .والجسدية : حقوق الطفل المدنية والثقافية الثالثالمبحث 

والحرمة  ثقافية كمطلب ثان،نستعرض في هذا المبحث لحقوق الطفل المدنية كمطلب أول وحقوق الطفل ال

حيث قسمنا المطلب األول لعدة فروع تتمحور حول أهم الحقوق المدنية كحقه الجسدية له كمطلب ثالث ،

وحقه في العيش  ،وحقه في المساواة مع إخوته أو مع أقرانه من األطفال ،سمإلفي التمتع بجنسية وحمل ا

الحقوق التعليم وحقه إبداء  أهمق الطفل الثقافية بدءا من في بيئة نظيفة ،أما المطلب الثاني فخصصناه لحقو

، وأما المطلب الثالث فخصصناه ألشكال و حقه في األعالم وحقه في الترفيه واللعب  ،أي وحرية الفكرالر

العنف التي يتعرض لها الطفل باإلضافة لواجب حمايته أثناء إحتجازه وحمايته من عقوبة اإلعدام 

 .ن األنثىوالتصدي لظاهرة ختا

 .المطلب األول :حقوق الطفل المدنية

رابط وتسلسل هذه الحقوق تنتهاكات حقوقه األخرى نظرا لإلن حرمان الطفل من حقوقه المدنية يعرضه إ

 نحاول معالجة هذه األفكار في الفروع التالية سمع بعضها البعض و

 .سمإلالفرع األول :حق الطفل في ا

يميزه عن غيره من أقرانه هو هدف يحقق ذاتيته وهو نقطة البداية سم إتخاذ إيعتبر حق الطفل في 

الذي تبنى عليه مشاعر  األساس،ويشكل  اآلخرينوفي مساعدته لمعرفة نفسه ومعرفة ،للتعريف به

 .1نتماء والهوية إلا

هانة وأال يكون منطويا على تحقير أو م،  2 العامة سمه غير مخالف للنظام العام واآلدابإويجب أن يكون 

وذلك بتسجيله في  ،سم بمجرد واقعة الميالدإويحصل الطفل على ،3لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية 

 السجالت الرسمية المخصصة للوالدات حسب نظام كل دولة .

                                                 
 .130ص  ، مرجع سابق ، راجع / ماهر جميل أبو خوات -1
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على وثائق الهوية يجد نفسه مقصى من  هوعدم حصول ،ومن دون التسجيل الرسمي للطفل عند الوالدة  

ويزداد األمر ، لة يجب أن يتمتع بها كالخدمات األساسية من تعليم وصحة وأمن اجتماعيعدة حقوق أصي

 .تعقيدا بالنسبة لألطفال المهجرون واألطفال الالجئين

مليون طفل من مجموع ( 48)أنه مايربو عن  2003ير صادر عن منظمة اليونسيف لعام رحيث يقدر تق

 .1والدات األطفال في العالم لم تسجل بعد

وتحميه  ،عتراف الحكومة قانونيا بالطفل كعضو في المجتمعإالتسجيل يمكن الطفل من الحصول على ف

كالزواج المبكر بالنسبة للفتيات أو التجنيد قبل األوان  ،من عدة ممارسات التي قد تلحق األذى به مستقبال

ذا ما دخلوا في نزاع إغين في صفوف القوات المسلحة بالنسبة للذكور ،أو تمنع محاكمتهم ومعاقبتهم كبال

 .2مع القانون

ال أن هناك تباين من دولة ألخرى على حسب البني إومع أن معظم الدول تمتلك آليات لتسجيل الوالدات ،

دارة البيانات ،وإمكانية الوصول إوالتكنولوجيا من أجل  التحتية التي تملكها والقدرة اإلدارية واألموال،

موالدها بعدالمسافة وقلة أو ر أثناء تسجيل سيعي مالئم ،فكثيرا ما تواجه األإلى السكان ،ووجود إطار تشر

فرض بعض الرسوم على حقوق التسجيل ففي دولة  ىأو حت،أقرب مركز للتسجيل  إلىالمواصالت  نعدامإ

 .3(%7)بنغالديش و دولة أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة يبلغ معدل تسجيل المواليد الجدد أقل من

سم يميزه عن غيره ، إأكدت وحرصت كل المواثيق الدولية لحق الطفل في تسجيله فورا وإعطاءه  ولقد

أن يكون للطفل منذ والدته الحق يجب  » هنص 1959حقوق الطفل لعام  إعالنفجاء في المبدأ الثالث من 

 .4« سم افي أن يعرف ب

يسجل  » 24/2فوري للطفل بنصه في وتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على التسجيل ال

 .1«كل طفل فور والدته ويعطي له إسم 

                                                 
 .2006تقرير منظمة اليونسيف لعام  /راجع -1
 .نفس المرجع -2
 .رجع منفس ال -3
 .1959عالن حقوق الطفل لعام إ من  3المبدأ  /نظرأ -4
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يسجل الطفل »  بنصها ةبعبنصها في المادة السا على نفس السياق1989وجاء إتفاقية حقوق الطفل لعام 

 .2«سم ... إبعد والدته فورا ويكون له الحق في 

ا حقوق للطفل متصلة بمهما محيث تنشأ عنهفحق الطفل في إسم وتسجيله فور والدته لمن األهمية بمكان 

 وتدرأ عنه محن هو في غني عنها .

  .الفرع الثاني : حقه في التمتع بجنسية

 بين والءال يعرف غالبية الفقهاء الجنسية بأنها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة ،وهي تعبر عن

الخدمة العسكرية والدفاع عنها من جانب الفرد ا ،كواجب أداء مرتب حقوق متبادلة بينهتالفرد ودولته ف

 .3من جهة الدولة،وبسط الحماية الدبلوماسية 

، 4العالقات الدوليةي وتقوم الجنسية بوظيفة هامة في المجتمع الدولي حيث أنها تعرف وتميز الفرد ف

أي بمجرد  وهي جنسية والديه،أو عن طريق اإلقليمالدم وتمنح الجنسية للطفل ،إما عن طريق رابطة 

في طريقة  األخيرةطريق أمه ،وتختلف هذه  جنسية الدم عنوالدته على إقليم دولة معينة ،أو عن طريق 

 .5قوانين الدول ختالفإلمنحها من دولة ألخرى ،تبعا 

وبناءا على ذلك  ويكتسي موضوع الجنسية أهمية حيوية وجوهرية للطفل من لحظة ميالده بدولة معينة ،

ق وضمانات تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها ،فهو يحتاج إلى رعاية وحماية خاصة ترتب للطفل حقو

بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي فهو يحتاج لبسط هذه الحماية من دولته وتوفير السبل الكفيلة لمتطلبات 

 المرحلة التي يعيشها .

                                                                                                                                                                                     
 .1966من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية لعام  14المادة  /أنظر -1
 .1989من إتفاقية حقوق الطفل لعامة  07المادة  /انظر -2
 .83ص،2011الطبعة السادسة ،عام لجزء الثاني، الجزائر، ا راجع د/ أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري ، دار هومه ، -3
 .231ص، مرجع سابق  راجع / فاطمة شحاته أحمد زيدان ، -4
 .188مرجع سابق ص راجع / عروبة جبار الخزرجي ، -5
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من المجتمع ،يتمتع بجميع  ءانتماء حين يجد الطفل نفسه بعد مدة وقد صار جزإلوالجنسية تقوي مشاعرا

أو نتماء إلى أمة إليقوي مشاعر ا و متيازات الممنوحة ألي مواطن من مواطني الدولة ،فيعززإلالحقوق وا

 .1وتاريخها األمةحتفاظ بسمات تراث تلك إلقومية معينة في ا

 بين الدول لقوانينختالف اإكتسابها وإسقاطها ،فإوكيفية كان لكل دولة الحق في وضع قواعد الجنسية  ذاإ

زدواجية الجنسية أو إقد يؤدي في كثير من األحيان إلى تمتع الشخص بجنسيتين فأكثر ،أو مايطلق عليه 

ويطلق عليه عديم الجنسية وهي أسوء الحاالت التي يعاني منها األطفال ، عندما تمنح دولة  ته،يفقد جنسي

دول أخرى منحها إياه وتشترط دولته األصلية الوالدة ما الجنسية بمجرد الوالدة في إقليمها ، بينما ترفض 

 .2ختالف بين القوانين أدي إلى أن يفقد العديد من األطفال لجنسية يتمتعون بهاإلوهذا ا، على إقليمها 

الجنسية لها أثار وخيمة على حقوق الطفل ، فبدونها يفقد الطفل حقه في الدراسة والرعاية  نعدامإفمشكلة 

في الدولة التي من الخدمات التي تقدم له على أساس أنه وطني ،حيث يغدو الطفل أجنبيا الصحية وغيرها 

فيصبح وضعه معلقا إلى أن  ،الحماية الدبلوماسية المقررة له قانونا من دولتهولد فيها ، وتسقط عنها 

 .تستوي له وضعيته

تفاقيات خاصة بهذا الشأن ، فقد إدة نعدام الجنسية فقد تم إبرام عإوحاول المجتمع الدولي التصدي لظاهرة  

اللقطاء والمولودين  األطفال الجنسية ،وركزت على نعدامإ حاالت 1961نيويورك لعام  يةتفاقإ عالجت

تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للفرد » صها في المادة األولى منها نبعديمي الجنسية  أوألبوين مجهولي 

تفاقية للحالة التي إلوكذلك عرضت ا،« يم الجنسية بغير ذلك ...  والذي يصير عد المولود على إقليمها ،

في  األخذفقط في منح الجنسية دون  األبنعدام نتيجة ألخذ الدولة برابطة الدم عن طريق إلها افييتحقق 

كتساب االبن إوجوب »مجهول أو عديم الجنسية بنصها  األبذا كان إبن المولود ألم وطنية لإلالحسبان 

ألم تحمل جنسية إحدى الدول المتعاقدة لجنسية دولة األم فور الميالد إذا كان يخشي بغير ذلك أن المولود 

 .3«يصير عديم الجنسية 

                                                 
 .311ص، مرجع سابق  راجع / نجوي على عتيقة ، -1
 .190ص ، مرجع سابق  راجع / عروبة جبار الخزرجي ، -2
 136مرجع سابق ،ص ل أبو خوات ،ماهر جمي راجع / -3
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تفاقية أبعد من ذلك عندما طالبت الدول األطراف بمنح جنسيتها للطفل الذي يولد على إقليم إلبل ذهبت ا

جنسية ،وذلك إذا كان األب أو األم يحمالن رورته عديم الصيتفاقية ويخشي من إلأي دولة طرف في ا

 .1جنسية الدولة األولى وقت ميالد الطفل

عندما  ،تفاقية السابقةإلمدعمة ل 1979ة لعام أتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرإلوجاءت ا

لجنسية أو كتساب اإة حقوقا متساوية لحقوق الرجل في أتعطي المر» أوجبت في مادتها التاسعة بنصها

ال يترتب على الزواج من أجنبي أو على تغيير الزوج أحتفاظ بهـا ، وتضمن بوجه خاص إلتغييرها أو ا

تفرض عليها  أنتصبح بال جنسية ،أو  أنالزواج ،أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ،أو  أثناءلجنسيته 

 .«جنسية الزوج

رأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها إعطاء الم»وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة : 

 »2. 

تفاقية وخاصة الفقرة الثانية تصدت لمشكلة الطفل عديم الجنسية عندما ربطت إلمن ا 9فمضمون المادة 

ألطفال الذين كانت ا تفاقية بمنح الجنسية للطفل على أساس رابطة الدم لألم ،فأكسبت الجنسية للعديد منإلا

ولو حصلت واقعة الميالد  ىلقة ،وأخذت بها عدة تشريعات داخلية ومنها المشرع الجزائري حتحالتهم مع

 .3المصري وحذا حذوه المشرعتكون أمه جزائرية  أنخارج التراب الجزائري ،المهم 

بضمانه أخرى تعزز حق الطفل في التمتع  1989وجاءت المادة السابعة من إتفاقية حقوق الطفل لعام 

والحق في  سمإيسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له الحق منذ والدته في » ما نصت بجنسية عند

سم إلإكتساب جنسية ،وأن تتخذ الدول األطراف جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حق الطفل في ا

 .4«ن لم تراع إجراءات منحه جنسية بلد ما إوالجنسية خاصة إذا كان الطفل سيعتبر عديم الجنسية 

                                                 
 . 136نفس المرجع ، ص  -1
 .1979ة الصادرة عام أ تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر إمن  9/المادة أنظر -2
 .184مرجع سابق .ص  راجع / أعراب بلقاسم ، -3
 .1989تفاقية حقوق الطفل لعام إمن  2و 1قرة ف 7 ادةم/الأنظر -4



 

 

64 

 

تفاقية يكسب إلتفاقية وبمجرد حصول واقعة الميالد في دولة طرف في اإلص المادة السابعة من افحسب ن

إذا لم  حتياطيةإالطفل لجنسية ساب تالطفل الجنسية دون النظر لجنسية والديه ،بل تعتبر ضمانة معززة إلك

 تمنح له جنسية والديه .

سم وبدونها التمنح له إالت الرسمية ويعطي له ذا ثبتت واقعية الميالد يجب أن يسجل الطفل في السجوإ

 قتصادية .إلالمدنية واالجتماعية والثقافية وحتى ا هجنسية ،فتنتهك جميع حقوق

البغاء والدعارة  عمالأفي شتي  ستغاللهإوالماسة بجسده الهزيل كبيعه  اإلجراءاتويكون عرضه لجميع 

 غيار .للك كقطع بنواللبيعها في  هنزع أعضاء حتى الشاقة و عمالألوا

 الفرع الثالث :حق الطفل في المساواة .

ة في رللمجتمع الدولي المقر أولويةإن القضاء على جميع أشكال التمييز بين األطفال يشكل هدف ذو 

ق أو تمييز يتفر أييتمتع الطفل بكل حقوقه دون  أنوالمعاهدات الخاصة بحماية الطفل ،ويجب اإلعالنات

وغيرها من  السياسي الرأياللغة أو أصل والديه أو  أودين أو النسب أو الجنس على أساس العرق أو ال

 . ىاآلخرأشكال التمييز 

ن عدم المساواة بين األطفال والتمييز بينهم يقصي طائفة منهم للتمتع بالرعاية والخدمات الموجهة لهم إو

المعارف  كتسابإوفرصة التعليم ،فالتمييز على أساس الجنس في مجال التعليم يفوت على غالبية البنات 

تبين إقصاء الفتيات من التعليم في  2005عام  اليونيسيفوالمهارات ،ففي عملية مسح قامت به منظمة 

 .1الطور الثانوي في دول جنوب أسيا وأفريقيا وجنوب الصحراء

وية مميزة جتماعية والدينية واللغوية التي تشكل هإلرق من مجموعة الصفات الثقافية واعويتكون ال

،ولكن عندما يواجه الطفل التميز بسبب  اإلنسانييشترك فيها تجمع من الناس ،وهي تعبر عن التنوع 

 (900)والحماية تزداد بصورة حادة ،فيخضع حوالي  األساسيةن الخدمات مالعرق ،فإنه مخاطر اإلقصاء 

                                                 
 . 2005 ،لعاماليونسيف منظمة رتقري /،راجع -1
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قا بسبب دينهم ،ويواجه مليون شخص قيودا وخنا (359)،ويواجه  ممليون نسمة للحرمان بسبب هويته

 .1مليون شخص قيودا أو تمييز ذا عالقة بلغتهم (334)حوالي 

،ويحرمهم من فرصة  األطفالعتزاز بالنفس والثقة لدي إلن التمييز على أساس العرق يمكن أن يجتث اإ

من تقلد  نتماء للوطن الواحد والدفاع عنه ،فشعورهم بأنهم غرباء في وطنهم وحرمانهمإلالنمو ،والشعور با

وما شهدته  ،قد يدفعهم إلى العنف والنزاع المسلح المناصب السياسية و مراكز قيادية في المجتمع فيما بعد

 لخير مثال . 2003الفضائع العرقية التي ارتكبت في دارفور في السودان عام 

ذا نحمله وزر وتتجلي مظاهر التمييز بين األطفال كذلك التمييز ضد الولد الطبيعي أو غير الشرعي ،إ

ذلك يجب المساواة بينه وبين الطفل الشرعي في التمتع ليكون هوأحد ضحاياها ، آثمةنتيجة عن عالقة 

المساواة نأومبدأ الرحمة الذي يفرض المساواة بينهما .واليعني أبدا  اإلنسانيةبالحقوق طبقا لقواعد العدالة 

ارج الزواج ،وإباحة العالقات الجنسية غير بين الطفل الشرعي والطفل الطبيعي هو تشجيع العالقة خ

التي تقضي على  مراضألامختلف  نتشارإو،للمجتمع ىاألولالنواة  عتبارهاإب األسرةالمشروعة ،وهدم 

يجب التكفل بهذا الولد اللقيط بتوفير ضروريات الحياة ومساعدته لتخطي الصعاب  مانإو ،الطفل كالسيدا

 كي اليكون عالة عليه .نه عضو فعال في المجتمع لأةيسوتحس

القضاء  تفاقيةإة واحدةفعالجت تبوتضعهم فيع األطفالوجاءت مختلف المواثيق الدولية لترفع الغبن عن 

حيث طالب بإزالة جميع القوانين والممارسات السابقة  ،1979ة لعام أعلى جميع أشكال التميز ضد المر

لى إقصاء أطفالها من إمكانية الحصول على الخدمات ة يؤدي إأة ،فعدم تمكين المرأالتي تفسد رفاهية المر

،وخاصة في مجال التعليم الذي يحرمن منه فيؤثر ذلك على تحقيق النمو  األساسيةالموارد  األساسيةأو

 .2لإلناثوالبقاء وخاصة 

وحقهن في المشاركة و إبداء رأيهن و  تفاقية على تحسين وضع النساءإلا ثإلى ذلك تح باإلضافة

 .3لى المعلومات الالزمة وحرية الفكر والتجمعع الحصول

                                                 
 .جع نفس المر  -1
 .1979ة لعام أ تفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المر إمن  11 أنظر/ المادة -2
 .08،المادة المرجع نفسه  -3
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األربع التي  هايعتبر من مبادئفنجد أن مبدأ عدم التمييز  1989حقوق الطفل لعام  تفاقيةإإلى  نتقلناإوإذا 

طراف الحقوق ألتحترم الدول ا»  وهو ما نصت عليه المادة الثانية ،تفاقية وتشكل فلسفتهاإلتدعم ا

ض غة وتضمنها لكل طفل يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز ،بتفاقيإلالموضحة في هذه ا

النظر على عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسيتهم أو لغتهم أو دينهم أو 

ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع  أوجتماعي إلرأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو ا

 .«أخر

ف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال اطرتتخذ الدول األ» ولتحقيق هذه الغاية 

 األسرةالطفل أو األوصياءالقانونيين عليه أو أعضاء والديالتمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز 

 .1«أوأنشطتهم أو أرائهم المعبرعنها أو معتقداتهم

دون ذكر التفاصيل بشأن أطفال  األطفالتفاقية صريحة في مجال المساواة بين إلة من االمادةالثاني وجاءت

 .2شرعيين أو أطفال طبيعيين وهذا يعني في الحقيقة عدم التمييز بينهما

حقوق األطفال ،على قد أعطت دفعة جديدة لحماية  1989تفاقية حقوق الطفل لعام إويمكن القول بأن 

.3دئ األقل فيما يتعلق بالمبا

كمبدأ عدم التمييز بين  ،إلى بعض المبادئ التي يجب أن تكون أساسا لكل سياسة للطفولة تكما أنها خلص

.4إتجاهه المسؤولية المجتمع أن يتحمللكل طفل ، والصبيان والبنات في المحيط العائلي 

و أقر جملة من التدابير  الوالدة فقط أساسمبدأ التمييز على  رقتصاإكما تجاوز المشرع الدولي كذلك مسألة 

5بصفة ملموسة األطفالالمساواة بين  مبدأجل تحقيق أتخاذها من إول األطرافيجابية التي تتعهد الدإلا
.

                                                 
 .1989من إتفاقية حقوق الطفل لعام  2 ادةم/النظرأ -1

2 -kate standlay.family law, Second edition .macmillan 1997.p 168. 
3 -Nigel Cantwell, la convention  internationale des driots de  l’enfant in annette jagb ,lyon lierre et coudrier  

editeur,1991.p 62. 
4 -Carrnen.Lavalle,la convention internationale relativeaux droits de l’enfant et son application ou canada, p 610 

.  

 .171ص  ،2002تونس ،  36، العدد "المبادئ العامة و آليات الحماية  "مجلة حماية الطفل  راجع / حاتم قطران ،-5
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و نبذ ،شدد على وجوب التساوي بين األطفال 2002لعام « عالم جدير باألطفال » إعالنوفي البند السابع من 

ة يولد حرا و متساويا في الكرامة  و الحقوق و لذلك يجب إنهاء إن كل طفل و طفل»مبدأ التمييز بينهم بنصه 

 .1«ألطفالر اضجميع أشكال التمييز التي ت

و بذلك حرصت جميع المواثيق و اإلعالنات العالمية على نبذ مبدأ التمييز بين األطفال على أساس جنسه أو 

تها على أساس تفضيل الذكور على اإلناث ولد طبيعيا ، و حتى داخل األسرة ذا أومولده أو كونه ولدا شرعيا 

. 

 .الفرع الرابع :حق الطفل في البيئة

التي تواجه صحة الطفل نظرا للتطور التكنولوجي الهائل في مجال الصناعة  خطارألاكبر أيعد التلوث من 

ى البيئة ثر سلبا علأ ستنزاف خيرات البلدان الفقيرة وهذا ماإوتسابق الدول الكبرى على  ،شكالهاأبمختلف 

 عتباره كائن يتفاعل معها ،وهو ما يحرمه من حقه في العيش في بيئة سليمة ونظيفة .إالتي يعيش فيها الطفل ب

في بقاع  األطفالالواقع الفعلي ومايعانيه  إالأن ،هتمت بشؤون البيئةإالعالمية التي  واإلعالناتورغم المواثيق 

يحتم مراجعة كل دولة لتخطيطها في مجال  ،البيئي التلوثتصيبهم جراء  مراضأأوبئةوالمعمورة من 

نعقد مؤتمر إبيئة نظيفة يتمتع فيها الطفل ويلعب بعيدا عن شتى الملوثات ،وفي هذا الصدد المحافظة على 

توصية في مجال  109و أمبد26تضمن  إعالنتمخض عنه الذي  1972كهولم بدولة السويد سنة وستأ

في الحرية والمساواة والظروف المالئمة   األساسيالحق  لإلنسان »منه  ولاألالمبدأنص المحافظة على البيئة 

للحياة في بيئة نوعية تسمح بحياة كريمة وبرفاهية وهو يتحمل كامل المسؤولية عن حماية وتحسين البيئة من 

 .2«المستقبلية  و الحاضرة األجيالجل أ

الطفل في العيش في بيئة نظيفة وسليمة ،وعلى فعبارة األجيال المستقبلية في المبدأ السالف الذكر حق 

في بيئة  حق األجيال المستقبلية )األطفال(عتبارإلافي الدولة األخذ بعين  البالغين وأصحاب القراراألشخاص

 نتفاعإلاوحق جميع أطفال العالم في  ،ستنزافهاإ بعدم وحقهم في الثروات الباطنية والسطحية لدولتهم ،نظيفة

 . لإلنسانيةلمشترك بموارد التراث ا

                                                 
 .2002عام  "باألطفالعالم جدير "من إعالن  7البند  /نظرأ -1
 .9721يونيو 16و5لم المنعقد بدولة السويد في الفترة الممتدة بين و من مؤتمر استوكه 1المبدأ  /انظر-2
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على نفس شاكلة  1992في البرازيل عام  "ريودي جانيرو"نعقد في أوجاء المؤتمر الدولي الثاني الذي 

نسجام  مع إلمثمرة باحياة سليمة للمخلوقات البشرية الحق في  »البيئة ونص على الحق في ،المؤتمر األول 

 .1«الطبيعة 

ومادام األطفال من المخلوقات البشرية فهم  ،نس أو عرق أو سنفكلمة المخلوقات البشرية لم تستثن أي ج

 أولى بالحماية من تلوث البيئة وحقهم الالحق في الثروات والموارد البيئية .

فالتنمية المستدامة تقضي بالمحافظة على الموارد والثروات البيئية التي هي في األصل تراثا مشتركا 

ن يعمل على بقاء وصيانة العائالت الحيوانية أيل ،فعلى الجيل الحالي فهي ليست ملكا لجيل دون ج لإلنسانية

 .2لديمومتهاوالنباتية بمستوي كاف 

نتفاع بها بما يجاوز قدرتها على إلوعدم الجور في ا ،ةيومن حق الطفل في بيئته أن تنوع وتنمي الموارد البيئ

من جيل  نتقالهاإبل يسعي لضمان  التها ،على دفع عوامل تلوثها أو تدهور حوأن يعمل  ،التجدد والتكاثر

 .3عليها  ستقبلتأألخر بحالة التقل عن حالتها التي 

في مجال مكافحة التلوث والحد منه، األنانيةنسجام بين الدول بعيدا عن إلرض الواقع التعاون واففي

وتمس أقصى بلد اليمكن  والتعرف بسيادة الدول ،فتمد أثارها المدمرة ،تحترم الحدود السياسيةالفالملوثات

 التخيل وصول الملوثات إليه .

والمجمعات المائية تجد مكوناتها في  األبنية رة على المزروعات ويفألمطار الحمضية التي لها أثار خط

وكندا وبعض دول أوربا  األمريكيةالصناعية بالواليات المتحدة  األنشطةأكسيد النتروجين والكبريت في 

 4سكندنافيةإلالى الدول عوبحرالبلطيق لتهطل  األطلنطيبخار الماء المنبعث من المحيط  الغربية وتتفاعل مع

 عتبارهم المسبب للتلوث .إفتؤثر على صحة البشر ب، 

 
                                                 

 .1992جانيرو البرازيلية شهر يونيو عام دينعقد بمدينة ريو المالتي  "قمة األرض  "من مؤتمر  1المبدأ  /أنظر -1
البيئة وحقوق اإلنسان في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ،جامعة  البحوث القانونية و اإلقتصادية، مجلة راجع د/ أحمد عبد الكريم سالمة ، -2

 .26ص ،  1995سنة ،  15مصر العدد  ،المنصورة 
 .نفس المرجع  و الصفحة -3
 . 28ص ، نفس المرجع  -4
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 .ب الثاني : حقوق الطفل الثقافيةالمطل

في  حقه ابعنتناول في هذا المطلب أهم حق للطفل وهو التعليم في الفرع األول وفي الفرع الثاني والثالث والر

.وحقه في الترفيه عن النفس الرأي واإلعالم ءبداإ

 .الفرع األول : حق الطفل في التعليم

يمثل التعليم أحد الحقوق األساسية التي يجب أن يتمتع بها الطفل ،فهو الوسيلة الوحيدة التي تزوده لكسب 

تصال إلن نفسه من جهة وتسهل عليه االمعارف وإتقان الكتابة والقراءة على نحو يجعله قادرا على التعبير ع

 بغيره من أفراد المجتمع من جهة أخرى .

الطفل في التعليم إال بوضع برامج مسبقة لمرحلة قبل دخوله المدرسة أو ما يطلق عليها توفير حق  تىولن يتأ

 ،ة الحساسةيز لضمان التربية في هذه المرحليبالطفولة المبكرة ،وذلك بتعزيز الفرص لجميع األطفال دون تم

الوالدين  شراكإبإعداد برامج التدريب المشترك للمدربين ،وتحقيق التكامل ودعم المبادرات الرامية إلى 

التربوية ،إلشباع الجوانب العاطفية والمعنوية  وأولياء األمور والجماعات المحلية في األنشطة

نشطة التربوية والترفيهية الكفيلة بإبراز ستفادة من األإلولتحقيق التوازن المطلوب في شخصيتهم ،وا،لألطفال

كتساب إوتأهيلهم للتفاعل مع الغير و، قدراتهم وملكياتهم اإلبداعية ،وترسيخ قيم الخير والحق والجمال لديهم 

 .1مهارات الحياة

ولهذا الغرض ينبغي التوسع في ،على األقل إلزاميا ومجانيا  األساسيةجب أن يكون التعليم في مراحله يو

التي تتيح للصبيان والفتيات  إلجراءات تخاذاإو األساسيير خدمات ذات نوعية رفيعة في مجال التعليم توف

يمتد أثره إلى أطفال الريف والحضر لمقبول ،ى المعاقين على حد السواء خدمات تعليمية ذات مستو واألطفال

 1959بع من إعالن حقوق الطفل لعام وهذا مانص عليه المبدأ السا ، نتفاع بفرصة التعليمإلدون تمييز يعوق ا

،وأن  األقلاالبتدائية على  مراحلهللطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا ،في " بقوله

                                                 
 .46ص،مرجع سابق ، المؤتمر اإلسالمي للوزراء المكلفين بالطفولة  /انظر -1
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وشعوره  وتحصينه ملكاته رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس تكافؤ الفرص،من تنمية يستهدف

 .1ومن أن يصبح عضوا مفيدا في مجتمع،جتماعيةإلوا األدبيةبالمسؤولية 

فالتعليم األساسي هو تحد عالمي وهدف للتنمية األلفية ،الذي يدعو إلى توفير الفرصة لكل طفل لكي يكمل 

كونون يال  وفي المجتمعات األشد فقرا بتدائي ،غير أن األطفال الذين يعيشون في الدول األقل نموا ،إلتعليمه ا

وبدرجة أقل األطفال في المناطق الريفية واألطفال  الدارسة بطريقة منتظمة،وف لتحاق بصفإلقادرين على ا

ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة ،كما أن األطفال 

المنحدرين من أقليات عرقية أو لغوية يواجهون حواجز إضافية وهم يصارعون لتعلم اللغة المستخدمة في 

التي تقف إذا أزيحت كل العوائق ، 2التدريس ،ومع ذلك فإن إدخال األطفال في المدارس ما هو إال البداية فقط

عقبة في طريق الطفل وحقه في التعليم ،أو تخل بمبدأ تكافؤ الفرص ،سواء كانت هذه العوائق مادية أو 

ولعل أهم العوائق المادية هي تكاليف  ،لهاير سبل العلم أمام أطفايسوت ،معنوية فإنه يحتم على الدولة تذليلها

عتبار مخال بمبدأ المساواة إل،مما يجعل خضوع الحق في التعليم لهذا ا نحوهاختالف قدرات الناس إالتعليم و

تقر كل دولة بمجانية التعليم في كافة مراحله ،وتعفي المواطنين من أية  أنذلك يجب وب ،وتكافؤ الفرص ،

 .3زامات مالية بشأنهتلا

فيعهد هذا إلى ولي أمره  ختيار المدرسة أو نوعية التعليم ،إوبما أن الطفل قاصر و ال يستطيع التمييز في 

فالدولة ملزمة بتوفير  وفقا لمعتقداته الدينية ، ختيار ما يرونه مناسبا له ،وفي نوعية التعليم الذي يتلقاه ،إ،في 

من  13م على الطفل وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة التعليم للطفل لكنها ال تتدخل في فرض نوع التعلي

 اإلطرافتتعهد الدول »  بنصها 1966ماعية والثقافية لعام جتإلقتصادية واإلالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا

مايريدونه  ختيارإالقانونيين ،عندما يكون تطبيق ذلك ممكنا ،في  واألوصياء اآلباءحترام حرية إفي العهد ،ب

للمستويات التعليمة  األدنىمع الحد  ىغير تلك المؤسسة من السلطات العامة ،مما يتمش ألطفالهمن مدارس م

مع  ىالذي يتمش واألخالقيألطفالهم التعليم الديني ا وتيؤمأن التي قد تضعها الدولة أو توافق عليها وفي 

 .4«معتقداتهم الخاصة 

                                                 
 .1959من إعالن حقوق الطفل لعام  7المبدأ  /انظر -1
 . 9ص ، مرجع سابق ، 2005لعام  اليونسيفلمنظة تقرير  /انظر -2
 .49ص ، 1979سنة  ،األولى،الطبعة ، مصراإلسكندريةراجع د/ حسن نصار ،تشريعات حماية الطفولة ،منشاة المعارف  -3
 . 6619من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام   13/3 ادةم/الانظر - 4
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الطفل في التعليم وهذا مانصت عليه نجدها أكثر شموال وإلماما بحق  1989الطفل لعام  تفاقيةإإلى  نتقلناإوإذا 

منها على حق الطفل في التعليم وأخذه تدريجيا على أساس  28تفاقية ،حيث أقرت المادة إلمن ا 29و28المادة 

 تكافؤ الفرص وتقوم بوجه خاص .

.بتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميعإلجعل التعليم ا  .1

التعليم الثانوي ،سواء العام أو المهني ،وتوفيرها وإتاحتها لجميع  أشكال ىشتتطوير وتشجيع    .2

 تخاذ التدابيرالمناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها .إاألطفال،و

 جعل التعليم العالي ، بشتى الوسائل المناسبة ،متاحا للجميع على أساس القدرات . 

وفي متناولهم . اتخاذ  األطفالمعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع جعل ال .3

والتقليل من معدالت ترك الدراسة.تشجيع الحضور المنتظم في المدارس تدابير ل

مع  ىشاتتخذ الدول األطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتم .4

تفاقية .إللطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه اكرامة ا

تفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقة بالتعليم إلتقوم الدول األطراف في هذه ا  .5

العالم وتيسير الوصول إلى أنحاء اإلسهام في القضاء على الجهل واألمية في جميع ،وبخاصة بهدف 

فمن خالل نص المادة السابقة الذكر يتضح جليا  ،1ائل التعليم الحديثةسوالمعرفة العلمية والتقنية وإلى 

لو شملت نص حبذاالتعليم وخاصة للطفل ،ولكن قصرت مجانية هذا الحق للتعليم االبتدائي ،  وجوبية

نص المادة  همتفاقية مجانية التعليم لكافة األطوار طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص للجميع ،كما أسإلا المادة من

وإتاحة الفرصة للجميع بهدف القضاء على براثن الجهل وخاصة  ،وب القضاء على الجهل واألميةبوج

لدي الكبار .

 تفاقية سالفة الذكرإلمن ا 29وتنص المادة

ن يكون تعليم الطفل موجها نحو .أتوافق الدول األطراف على  -1

.  هاناتإمكا ىتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقص -أ

 .تنمية إحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق األمم المتحدة -ب

حترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش إتنمية  -ج

 .فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في األصل ،والحضارات المختلفة عن حضارته 

                                                 
 .1989حقوق الطفل لعام  اتفاقيةمن  28ادة م/الأنظر -1
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برو  من التفاهم والسلم والتسامح  لمسؤولية في مجتمع حر ،اشعر ستإعداد الطفل لحياة ت-د

ثنية والوطنية والدينية إلوالمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات ا

 واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليين .

 البيئة الطبيعية.حترام إتنمية  -ه

و الهيئات في األفراد نه تدخل في حرية أما يفسر على  28المادة  أوذه المادة ليس في نص ه -2

نصوص عليها في ممراعاة المبادئ و الب رهنا على الدوام إدارتهاالمؤسسات التعليمية و  نشاءإ

الدنيا قد  للمعاييرشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات إالفقرة أ من هذه المادة و ب

.1الدولةتضعها 

الطفل من تنمية مواهبه و تطوير قدراته مع وجوب  إمكانياتستهدفت تحقيق كامل إفالمادة السالفة الذكر 

 ،نتماء للبلد الذي يعيش فيه و البلد الذي نشأ فيهإلعن تنمية شعوره بالوالء وا، فضال  اإلنسانحترام حقوق إ

على  المحافظة مبدأ ترسيخو التسامح و الصداقة و برو  من التفاهم  اآلخرينمع التركيز على التعايش مع 

 البيئة .

ولن  ،األصعدةالمستقبل لمواكبة التطور على جميع  إعدادأجيالالتعليم يلعب دورا حاسما في  أنو الثابت 

 التسرب أشكالبمبدأ جودة التعليم و التعليم مدى الحياة و محاربة كل  أخذنا إذا إالتتأتى هذه المواكبة 

 في المدارس . األطفالو رسوب  المدرسي

مع  اإلنسانيالفيزيائية للنمو  بعادألباإهتمت كما ، يةلفنو ا األخالقيةنفعالية وإلا بعادألبافجودة التعليم تهتم 

للتنمية المستدامة و ثقافة السالم ،وتغطي  اإلنسانية مكانياتلإلستهداف تحقيق التطوير الكامل و الشامل إ

وجودة المحتوى وجودة الوسائل ،وجودة عمليات التعليم و التعلم و جودة البيئة  نالمتعلميالجودة جودة 

 .2التعليمية

                                                 
 .نفس اإلتفاقيةن م 29المادة  /نظرأ -1
 .54ص،  2002 ،عام 52العدد  ، لبنان ،راجع د/نخلة وهيبة ، مجلة رسالة التربية ،جودة التعليم حسب توجيهات اليونيسكو ، بيروت- 2
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و مايالحظ على نوعية التعليم في الدول العربية ،أنه ضعيف بسبب تركيز هذه الدول على توفير المقاعد 

تحديا أساسيا للدول  الدراسية أكثر من تركيزها على جودة التعليم ،ومن ثمة يشكل تحسين نوعية التعليم

 .1العربية

إن ضمان حصول كل طفل على حقه في جودة التعليم سوف يتطلب موارد مالية إضافية ، ويعتبر هدفا يجب  

 .ة رائدة و فعالة تواجه بها تحديات المستقبلعلى كل دولة تحقيقه، وبالتالي تضمن تنمية بشري

 .الفرع الثاني :حريته في الفكر وإبداء الرأي

ه في المستقبل والصعاب التي قد تعترض يستطيع مواجهة مشاكل الحياة ، حتىأن يحترم رأي الطفل يجب 

حترام إولعل المشهد األول لتعليم الطفل إبداء رأيه و  ئه وإبداعات أفكاره ،االقريب ،فيحق له التعبير عن أر

 رأي اآلخرين في األسرة و ما يدور من حوار بينه وبين والديه .

العالمي لحقوق اإلنسان  اإلعالنوالمواثيق الدولية حق إبداء الرأي في كل من  اإلعالناتت كل ولقد ضمن

من  12وأوجبت المادة  ،19وكـذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة  ،1948سـنة 

تفاقية تكفل إلفي هذه ا طرافألاالدول » بتكريس هذا المبدأ عندما نصت  1989حقوق الطفل لعام  تفاقيةإ

للطفل القادر على تكوين أرائه الخاصة حق التعبير عن تلك اآلراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل 

 .2«عتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه إل،وتولي أراء الطفل ا

بدون تقييد من طرف ه الخاصة به بكل حرية وءراأيحق للطفل أن يعبر عن فمن خالل المادة السالفة الذكر 

األمن الوطني أو  يةحترام حقوق الغير أو سمعتهم أو حماإإال فيما يتعلق بمسألة  ،الغير أو من طرف الدولة

 .3النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

البرازيل  ولقد كان لحق الطفل في إبداء الرأي وحرية الفكر إسهاما كبيرا ،وذلك عندما قام أطفال الشوارع في

بتنظيم مسيرات ومظاهرات للمطالبة بوقف عمليات التقتيل ضدهم فجذبت وسائل اإلعالم المحلية والعالمية 

                                                 
العدد ، جامعة عين شمس ، مصر ،« ع إطار عمل داكار ،التعليم للجمي» مجلة أفاق جديدة في تعليم الكبار  راجع د/ إبراهيم محمد إبراهيم ، -1

 .158ص  ،  2004 عامالثالث ،
 .1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  12المادة  /نظرأ -2
 تفاقية.نفس اإل من 16 / المادةانظر -3
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،وتم عقد مؤتمر واسع لهم على مستوي المحلي كل سنتين ،يحضره ممثلين لهم عن كافة أرجاء البالد ،و 

 .1عملية تحميهم قوانين وتطبيقات إلىمخاطبة البرلمان وترجمة مطالبهم  ستطاعواإ

 وبزغت في األفاق برلمانات األطفال في بعض الدول األوربية تهتم بمسائل األطفال والعمل على تثقيفهم ،ففي

ب من قبل الشباب يعمل من اإلدارة المحلية في البالد خيوجد برلمان يخص األطفال وأخر منت "مالدوفيادولة"

 .2ارتخاذ القرإلية إلشراك األطفال البالغين في عم

" عالم سمإتحت  2002جتماع الذي عقدته الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة إلوقد تعهد زعماء العالم في ا

 اإلنصات»  اإلعالنبداء الرأي وهو مانص عليه البند السابع من إعلى تربية حق الطفل في  "باألطفالجدير 

واسعوا الحيلة وقادرون على المساعدة في  واليافعين مواطنون األطفال نإوكفالة مشاركتهم ، األطفال إلى

 األمورهم في التعبير عن أنفسهم والمشاركة في جميع قح حترامإبناء مستقبل أفضل للجميع ،ويتعين علينا 

 . 3«التي تؤثر عليهم ،وفقا ألعمارهم ونضجهم 

جليا أن المشرع إلى موقف المشرع الجزائري من حق الطفل في التعبير عن رأيه يتضح لنا  نتقلناإوإذا 

تعبير عن رأيه بكل حرية وفقا للفي هذا الموقف وفتح المجال أمام الطفل  يالجزائري ساير المشرع الدول

القانون والنظام العام واآلداب العامة وعدم التعدي على حقوق الغير  حترامإونضجه الفكري مع وجوب  هلسن

تعبير عن رأيه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه ،في للطفل الحق في ال»  الثامنةوهذا مانصت عليه المادة 

 .4«وحقوق الغير العامة  واآلدابالقانون والنظام العام  حترامإإطار 

 .ي اإلعالمالفرع الثالث :حق الطفل ف

له دور هام في تشكيل الوعي  األخيرأن تأثير هذا  اإلعالمييري الكثير من الباحثين في مجال الحقل 

النفسية مثل الحاجة إلى الترفيه والمعارف والثقافة  األطفالدوره في إشباع حاجات  حيث يتمثل ،والتنشئة

 والمعلومات العامة .

                                                 
 .296ص، مرجع سابق  راجع / فاطمة أحمد زيدان ، -1
 .148 ص، مرجع سابق، / ماهر جميل أبو خوات راجع - 2
 .2002لعام  «عالم جدير باألطفال »  ،بند السابع من اإلعالن ال /انظر -3
 ق ، ط، ج، مرجع سابق.من  8المادة  /انظر -4
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توسع من دائرة معارف الطفل ،وتزوده بالخبرات التي تتصل بالمحيط الذي يعيش فيه  اإلعالمفوسائل 

اغ بطريقة يكتسب من خاللها وتمضية أوقات الفر حأنها تلعب دورا بارزا في عملية التروي باإلضافةإلى،

تؤدي وسائل  أنوينبغي ،  1في التنشئة أحد الطرق حمهارات وخبرات عديدة في وقت أصبح فيه التروي

تعود عليه ل بمختلف أنواعها دورا أساسيا ،بتوجه الطفل وإرشاده ،ونشر المعلومات التي تفيده ، اإلعالم

وأن  ،أن تكون البرامج الموجهة إليه إيجابية، ولحرص جتماعية والثقافية ،وذلك عن طريق اإلبالمنفعة ا

 ،حترام الغيرإتغرس فيه رو  التسامح والمساواة والود الدائم بين جميع الشعوب واألجناس ،وأن تنمي فيه 

 .2حترام هويته الثقافية والقيم والعادات الوطنية السائدة في مجتمعهإومبادئ حقوق اإلنسان و

ستقالل إلوخاصة في ظل ا اإلعالمطار تشديد الرقابة من طرف الدولة على وسائل ولن يتأتي ذلك إال في إ

ط مهمة الرقابة اإلعالمية لجهاز نيدول العالم ،فيجب على كل دولة أن تعليه معظم  تفتحتالذي  اإلعالمي

ة المادة العلمي ىمختص يقوم بعملية تقويم دوري لنوعية البرامج التي تعرض لألطفال ،من حيث مستو

ووضع  ، 3ذكائه ىتناسبه مع عمر الطفل ومستو ىالمقدمة ،والهدف الذي يسعي البرنامج إلى تحقيقه ومد

موضع التنفيذ والبدء بأنفسنا بصفتنا أباء ومربين أو مسؤولين في الدولة وفي المجتمع ،إذا سيكون  إستراتيجية

 .4الكما نحاول تلقينها إياهم،بأنفسهم  الصورة التي يستخلصونها حسبأطفالنا كما يرون وجوهنا الحقيقة ،و

 باءألالتقصي أثارها على الطفل ،وإشراك ،هتمام بالبحوث والدراسات الخاصة ببرامج األطفالإلفال بد من ا

 دم لهتقبرامج جديدة تتجاوب مع الظروف المحيطة بالطفل ،ل قترا إوفي تقديم البرامج ومتابعتها ، واألمهات

 .5جتماعية للطفلإلية والتنشئة ابني، بل أصبحت عنصرا اليستهان به في عملية التراإلمتاع الفكري والوجدا

ونال حق الطفل في اإلعالم الكثير من العناية الدولية ورد التأكيد عليه في الكثير من اإلعالنات والمواثيق 

» منها 17المادة هتماما عندما نصت في إكانت أكثر الوثائق  1989تفاقية الطفل لعام إالدولية ،غير أن 

وتضمن إمكانية حصول الطفل على  رف الدول األطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط اإلعالم ،تتع

                                                 
 سنة ،04مجلد  ،13العدد ، مصرمجلة الطفولة والتنمية«  اإلعالميةاالتجاهات  الحديثة للبحوث »ن محمود الحلواني يراجع د/ مرهان حس -1

 .46ص  ، 2004
 . 118ص  ،مرجع سابق، يقة تع راجع / نجوي علي -2
 .197ص  ، 2011سنة  5،مجلد  19العدد، مصر،مجلة الطفولة والتنمية  ، اإلعالمراجع / هادي نعمان الهيثي ،األطفال في أجواء  -3
 .258ص  ،6المجلد  31،العدد ، المملكة المغربيةمجلة التربية ، واإلعالم،الطفل  يراجع د/ نادل عبد الهاد -4
 . 117ص  ،1998مصر سنة  دار الفكر العربي ،القاهرة ، محمد عوض ، إعالم الطفل ، د/ راجع - 5



 

 

76 

 

المعلومات والمواد من شتي المصادر الوطنية والدولية ،وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهية 

 لهذه الغاية ،تقوم الدول األطراف بمايلي: جتماعية والروحية والمعنوية وصحة الجسدية والعقلية ،وتحقيقاإلا

جتماعية والثقافية للطفل وفق رو  إلد ذات المنفعة ااتشجيع وسائط اإلعالم على نشر المعلومات والمو -أ

.29المادة 

المصادر الثقافية  ىتشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شت -ب

.الوطنية والدولية

.إنتاج كتب األطفال ونشرها تشجيع -ج

حتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة إلتشجيع وسائط اإلعالم على إيالء عناية خاصة با -د

.1من مجموعات األقلية أو السكان األصليين

وعلى الصعيد العربي ،صدر كثر من الوثائق حول حق الطفل في اإلعالم من بينها ،ما صدر عن المؤتمر 

إذا دعا المؤتمر مجلس  2001يع المستوي لحقوق الطفل التي عقد بجامعة الدول العربية سنة العربي رف

عالم الطفل في الوطن العربي إلى وجوب وضع إبسبب وجود ظواهر شديد الحساسية في  وزراء العرب ،

إلى  تحادات والجمعيات الوطنيةإلالطفل العربي ودعوة إتحاد الصحفيين العرب وا إلعالمميثاق شرف 

سترايجية إلعالم العربي إالدول العربية وضع وتنفيذ  إذاعاتتحاد إودعوة  هتمام بهذا الموضوع ،إلا

 والتجارب الناجحة  اإلقليميةستفادة من المبادرات الدولية وإلمع ا الطفل والبيئة المحيطة به ، إلىالموجه 

 .2لحضارية العربيةمع مراعاة الخصوصيات الثقافية وافي مختلف البلدان الرائدة ، 

 .بع :حق الطفل في اللعب والترفيهالفرع الرا

عتبر مدخال لنموه العقلي والمعرفي إلى جانب النمو يساهم اللعب والترفيه في تكوين شخصية الطفل ،وي

ويعود  ،3نفعالي ،حيث يبدأ الطفل من خالل نشاط اللعب التعرف على األشياء ومفاهيمها إلجتماعي واإلا

تصال إلعلى اوتتطور قدرته  ،الجسمية والعقلية ،فيتمكن الطفل من فهم المجتمع تهى صحبفوائد عل

التعليم فالرياضات الجماعية تساهم بشكل فعال في ترسيخ ذهنية  ىحتكاك معه بطريقة ال يعوضها حتإلوا

                                                 
 .1989من إتفاقية الطفل لعام  17 ادةم/الانظر -1
 196ص،سابق المرجع ،الراجع / هادي نعمان الهيثي  -2
 .151مرجع سابق ص  راجع / ماهر جميل أبو خوات ، -3
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على  هفتساعد ،يروالتفاهم معهم ،مما يجعل اللعب بمثابة حلقة وصل بين الطفل وأقرانه غتقديم المساعدة لل

أدراك عالمه الخارجي ،وينمي فيه المهارات الروحية والعقلية واإلبداعية و اإلبتكارية من خالل تحصيل 

لتزامات إللتحرر من الواقع المليء بالفتهيئ له فرصة فريدة  ،1ستكشاف الذاتي إلالمعلومات عن طريق ا

 .2التخلص ولو مؤقتا من الصراعات التي يعانيهاوالنواهي ،فضال أنه يسمح له ب واإلحباطواألوامروالقيود 

في بعض المجتمعات ثقافات تعتبر حق الطفل في اللعب شيء هامشي في حياته ،غير أن كل  توساد

جتماعي أيدت إتاحة وقت فراغ يسمح فيه للطفل باللهو واللعب ،فيكتشف إلاألبحاث خاصة في علم النفس ا

 .3هتماماتهإراته والطفل من خالله مواطن قوته وضعفه وقد

 1959حقوق الطفل لعام  إعالنوأقرت كل المواثيق الدولية المتعلقة بشؤون الطفل حقه في اللعب بدءا من 

 .4«عب واللهو .... ويجب أن تتا  للطفل فرصة كاملة لل»  بنصهفي المبدأ السابع الفقرة الثالثة  أوجب أين

تعترف الدول بحق الطفل في » لهذا الحق بنصها  1989حقوق الطفل لعام  تفاقيةإمن  31وأقرت المادة 

والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية  هستجمام المناسبة لسنإلوأنشطة ا األلعابومزاولة الراحة ووقت الفراغ 

تحترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في »الثانية  الفقرة وتضيف «وفي الفنون

 فرص مالئمة و متساوية للنشاط الثقافي و الفني و اإلستجماميوالفنية وتشجع على توفير الحياة الثقافية 

 .5«وأنشطة الفراغ 

ويكمن دور الدولة في توفير الوسائل الكفيلة لتمكين الطفل من ممارسة حقه في اللعب ،وخلق فضاءات 

هم في ظل المساواة بين جميع الترفيهية دون تمييز بين المنشآتواسعة مفتوحة لهم وإتاحة دخولهم إلى 

 . هوأن تأخذ على عاتقها إنجاز مساحات فارغة ضمن التخطيط العمراني التي هي بصدد إنجاز ،األطفال

وكان للجمعيات المهتمة بشؤون الطفل والدفاع عن حقوقه األثر البالغ في إنشاء مراكز للعب والترفيه عن 

توفير أماكن عامة للعب األطفال ،وتوفير اللعب الذي يهدف إلى تحاد الدولي لحق الطفل في إلومنها اته، نفسي

                                                 
 .191، ص 2003عام  03مجلد  12عدد ، مصر، العب في مرحلة الطفولة المبكرة ، مجلة الطفولة والتنمية محمد العطار ،أطفالنا والل /راجع -1
 . 155ص ، مرجع سابق ، ر عبد الهادي خيمراجع د/ عبد العزيز م -2
 151ص، مرجع، نفس الراجع د/ ماهر جميل أبو خوات  -3
 .9591حقوق الطفل لعام  إعالنمن  3الفقرة  7المبدأ  /انظر -4
 .1989من إتفاقية حقوق الطفل لعام  2و 1فقرة  31المادة  /أنظر -5
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 ومن أهم توصيات هذه الجمعيات في الدول التي تنشط فيها أنه ال يقام ،األلعاب التربوية ذات الجودة العالية

 .1أن عملية الهدم أو البناء لن تمس حق الطفل في اللعبيوضح ، ف مبنى أو يهدم إال إذا حصل تصريح

 يتمتع كل طفل ، »المشرع الجزائري حق الطفل في اللعب والترفيه عندما نص في المادة الثالثة  ىعوقد را

دون تمييز يرجع إلى اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز،بجميع الحقوق 

لمصدق عليها ،وتلك المنصوص تفاقيات ذات الصلة اإلحقوق الطفل وغيرها من ا تفاقيةإالتي تنص عليها 

سم وفي األسرة وفي الرعاية الصحية والمساواة إلوفي ا عليها في التشريع الوطني السيما الحق في الحياة ،

 .2«حياته الخاصة  حترامإوالثقافة والترفيه وفي والتربية والتعليم 

عتبار أن إوالترفيه عن النفس ب فمن خالل المادة السالفة الذكر أقر المشرع بحقوق الطفل في حقه في اللعب

وما على الدولة إال أن تكفل هذا الحق بخلق  ،اللعب يغذي النفس ويحرره من الضغوطات التي يعيشها

.إقصاءمتنوعة للعب والترفيه موزعة على كامل التراب الوطني دون تمييز أو  فضاءات

 .:الحرمة الجسدية للطفل  المطلب الثالث

وفي المطلب الثاني اإلعدامة مطالب تناولنا في المطلب األول حماية الطفل من عقوبة قسمنا المبحث إلى ثالث

 األطفال.تجريم العنف ضد الطفل وفي المطلب الثالث تجريم خطف وترهيب 

 .الطفل من عقوبة اإلعدام تجنيباألول : الفرع

بوصفه أن ملكته العقلية لم  ،نة للكرامة اإلنسانية بوجه عام وللطفل بصفة خاصة يتعتبر عقوبة اإلعدام مه

إال أن بعض التشريعات الوطنية خالفت  وقصور فكره على عدم اإلدراك بين الصواب والخطأ ، ،بعد كتملت

 رتكبوا جرائم في بالدهم .إوطبقت عقوبة اإلعدام غلى األطفال الجانحين  الذي  ،هذا المنطق

 (35)أشار فيه أن  "أتينهوف"مقاال للبروفسور  1987ونشرت المجلة الدولية لقانون العقوبات الصادرة عام 

منهم لم  (%14) وأن ،حداث الجانحيناألمن  األمريكيةشخصا حكموا عليهم باإلعدام في الواليات المتحدة 

العالم  نحاءأفي سائر  اآلنيكملوا سن الخامسة عشر من عمرهم ،وأضاف قوله أن عقوبات اإلعدام التي تنفذ 

                                                 
 .302راجع / فاطمة شحاتة أحمد زيدان مرجع سابق .ص - 1
 . ق، ط، جمن  3انظر المادة  -2
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سنة عند تنفيذها تعوزها الدقة ويمكن إدخالها إحصائيا مع األرقام السوداء ( 18)لم يتموا الذين صغار العلى 

»1. 

تعتبر إال أنها  دقيقة لعمليات تنفيذ عقوبة اإلعدام في حق األطفال في بعض الدول ،الورغم اإلحصائيات غير 

وضرورة أن تلتزم ،م والقضاء معاعقوبة قاسية ومهينة لكرامة الطفل ،ومعيارال أخالقي للقائمين بشؤون الحك

وتخصيص  ،في البقاء والنمو ىكافة دول العالم بمراجعة قوانينها الداخلية بما يتماشي ومصالح الطفل الفضل

 برنامج ونفسية الرهيفة ،وذلك بتطبيق هسنمحاكمة عادلة تتناسب مع محاكمته حداث وألقضاء خاص با

وأن تلغي عقوبة اإلعدام ،والثقافة وإعادة إدماجه في المجتمع  وتوفير سبل التعلم ،إصالحية للحدث الجانح

رتكبه ،بل تعتبر تخلص من هذا الطفل الجانح إعتبارها عقوبة ال تتناسب والجرم الذي إب ،المسلطة عليه نهائيا

 بطريقة قانونية  تحت رعاية القضاء التعسفي .

ستقرار السياسي إلأو عدم ا ،ستثنائيةإلل بالحاالت اوال يحق للدولة أن تتذرع عند إقرارها لعملية إعدام الطف

ن تتكفل بفرض رقابة دقيقة ذات أأو الحفاظ على النظام العام وردع المجرمين ،بل يجب عليها  ،الداخلي

 استعمال القوة واألسلحة النارية ،يحظر عليهإتسلسل قيادي واضح على جميع الموظفين المخول لهم قانونا 

التعسفي  عداماإلوأخارج نطاق القانون ، أنواعاإلعدامخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من كذالك أن ترخص ألش

 أنوعلى المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الطفل ، 2هم على ذلكضدون محاكمة ،أو تحر اإلعدام،أو 

والتشديد ،ه يبذلوا قصارى جهدهم للمطالبة بتغيير القوانين التعسفية التي تهضم حقوق الطفل والتخدم مصلحت

 .إقرار قوانين وقضاء خاص لمحاكمة الطفلعلى 

ستنكر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من حيث المبدأ أي شكل من أشكال الحرمان من الحياة إذا نصت إو

وأكد هذا الحق العهد الدولي  ،« هلكل فرد الحق في الحياة والحرية واألمان على شخص» المادة الثالثة منه  

لكل إنسان وعلى الحق في الحياة حق مالزم »ذا نصت المادة السادسة منهإية لحقوق المدنية والسياسالخاص با

 .3«وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا  القانون أن يحمي هذا الحق،

                                                 
إلمارات العرية ، االخاني محمد رياض ،جواز أو عدم جواز فرض أو تنفيذ عقوبة اإلعدام بالحدث الجانح ،مجلة شؤون اجتماعية/ راجع  -1

 . 125، ص1991 عام ،8المجلد  ،29العدد  المتحدة،
 .117ص ، مرجع سابق رجي ،ز راجع د/ عروبة جبار الخ -2
 . 1966لعام  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 6 ادةم/الانظر -3
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 فالحق في الحياة للطفل هو حق مقدس ال يجوز المساس به تحت أي ذريعة .

فقد شنت  ،األطفالالدول التي تطبق علىالراشدين،ومست بعض في بعض  اإلعدامزدياد حاالت إلونتيجة 

ة للكرامة ينعتبارها عقوبة مهإإللغاء هذه العقوبة ، ب 1991منظمة العفو الدولية حملة واسعة من عام 

ومازالت دول قليلة فقط  أو إيقاف تنفيذها ، ،وتكللت جهود هذه الحملة بأن قامت عدة دول بإلغائها ، اإلنسانية

 .1بهذه العقوبة تحتفظ

وتبنت قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث المسماة بقواعد بكين التي أقرها 

ماي  18و14المنعقدة  بالصين في الفترة من ،اء اإلقليمي المعني بالشباب والجريمة والعدالة خبرجتماع الإ

ت لوضع بهفن ،1986و 1985 يفي دورتها األربعين عام عتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدةإ،و 1974

وألغت عقوبة اإلعدام في حقهم فنصت القاعدة ،أقرت ضرورة العناية بهذه الفئة ،وحداث الجانحيناألا

 .2«ال يحكم بعقوبة اإلعدام على أي جريمة يرتكبها األحداث »17/2

ع جزاء مناسب ، يتماشي مع صغر سنه فمهما بلغ جسامة الجريمة التي أقترفها الطفل ،فال بد من وض

وقصور فكره من خالل برامج خاصة لتهذيبه ،و اليمكن في أي حال من األحوال إقرار عقوبة اإلعدام في 

تتكفل الدول األطراف » منها  لىمن إتفاقية حقوق الطفل في الفقرة األو 37عليه المادة  تنص حقه ،هذا ما

 المهينة ،والروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ضمن عرض أي طفل للتعذيب أولغيرهيأال

الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة  ىتفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مد

 .3"سنة دون وجود إمكانية لإلفراج  عنهم 

 ذودخلت حيز النفا 1950إيطاليا عام تفاقية األوربية لحقوق اإلنسان الموقعة بإلاأكدت على هذه الضمانة و

فنصت في المادة الثانية منها على عدم جواز قتل أي إنسان عمدا إال تنفيذا لحكم اإلعدام ،فهي لم  ،1953عام 

ولم تقر ضده عقوبة اإلعدام نتيجة إللغائها صراحة في معظم  ،حنتذكر اإلجراءات المطبقة على الحدث الجا

تفاقية األوربية لحقوق اإلنسان المؤرخ في إلإلشارة أن بروتوكول السادس من ادساتير هذه الدول ،وتجدر ا

                                                 
 2002، الطبعة األولى، عام لبنان،بيروت  عارف ،ممؤسسة ال دراسات وموضوعات عامة في شأن حقوق اإلنسان ، رياض العطار ، /راجع -1

 .90.ص 
 .1974عام  ،من قواعد االمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث المنعقدة ببكين ،الصين 17/2القاعدة  /انظر - 2
 .1989من إتفاقية حقوق الطفل لعام  37/1المادة  /انظر -3
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إلغاء عقوبة اإلعدام زمن السلم و اإلبقاء عليها في حالة  إلىقد دعا صراحة الدول األوربية  28/04/1983

 الحرب فقط.

ق اإلنسان الموقعة عليها تفاقية األوربية لحقوإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على سابقتها اإلوسايرت ا

وأقرت المادة الرابعة فقرة الخامسة بصورة  في دولة كوستاريكا ) أمريكا الجنوبية( 22/11/1969بتاريخ 

 .1واضحة وصريحة على عدم جواز تنفيذ حكم اإلعدام في حق الحدث الجانح 

الطفل ،وهذا مانصت  ونصت بعض قوانين العقوبات العربية على عدم جواز تنفيذ عقوبة اإلعدام في حق

ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على من تقرر المحكمة أنه لم يبلغ » من قانون العقوبات القطري  35المادة 

ال يحكم باإلعدام على أي »  من قانون العقوبات إلمارة دبي444ونصت المادة « الثامنة عشر من عمره 

عتقال للمدة التي يأمر إلوقوع الجرم بل يحكم عليه با شخص يثبت انه لم يتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ

ال يحكم » العراقي على نفس النهج عندما نصت من قانون العقوبات  79وجاءت المادة  ،«بها الحاكم  

رتكاب الجريمة قد أتم الثامنة عشر من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره إباإلعدام على من يكون وقت 

،ورغم إلغاء عقوبة اإلعدام على المطبقة على « محل عقوبة اإلعدام في هذه الحالة  ،ويحل السجن المؤبد

ستبدالها بالسجن ،إال أن األخيرة تعتبر كذلك عقوبة قاسية في حقه إالطفل في بعض التشريعات العربية ،و 

ب الطفل المالحقات القضائية .ي،فال بد من تدابير أخرى ،أكثر تهذيبا وتجن

 .حتجازإل: الحماية القانونية للطفل أثناء ا الثاني الفرع

ت األمن عند اقد يقترف الطفل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الساري في تلك الدولة ، فيجب على قو

حتجازه أن تراعي كرامة الطفل وسنه وتحيطه بضمانات خاصة ،غير تلك المطبقة على إالقبض عليه و 

 .الراشدين 

تختلف حسب التدريبات الميدانية لرجال األمن من  ،مع الحدث الجانح األمنرجال طريقة تعامل  أنغير 

 .حترامهم لحقوق اإلنسان إو،حداثألاصدرهم وتعاملهم مع  تساعإمدي ، وتخضع لخريألدولة 

                                                 
 .1969قية االمريكية لحقوق االنسان عام من االتفا 4/5المادة  /انظر -1
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حتجاز من إهانات بدنية كالضرب إلنتهاكات داخل مقرات اإففي دولة مصر وفي محافظة القاهرة تنصب 

ويتم تعذيب بعضهم بالكهرباء ،باإلضافة إلى اإليذاء النفسي  ،لعض والتعليق و التكتيف ...الخباألحزمة ،وا

عتداءات إلمن سب و إهانات وخلع للمالبس وتهديد ،وعدم فصل البالغين عن األحداث مما يعرضهم ل

ع نقود لبقائهم أمنين مر دفاألمن رجال األمن أنفسهم ،بل يقيم عليهم  ىأو حت ،الجنسية من قبل هؤالء البالغين

وخاصة من  ،نفسية حادة نحو أبناء جلدتهنعكس على نفسية الطفل ،ويشكل له صدمة ي،وهذا ما 1داخل الحجز

 عتبارهم منبع الحقوق والحريات والحماية التي يجدها الحدث عندهم .إرجال األمن ب

بتفضيل العالج  ،جتماع الجنائيإلاء اها علمبينادي  التي اليداع المؤسسي من أهم الحلولاويعتبر نبذ تدبير 

أال أنها لم تؤتي ،ورغم تجربتها الطويلة  ىغير المؤسسي على اإليداع في المؤسسات اإلصالحية ،ألن األول

فضال أن هذه اآلثار السلبية  ،2رات الضارة التي يخضع لها الطفل داخل المؤسسة ثبثمارها نظرا للمؤ

جتماعية المألوفة تكون حتما أشد حدة لدي إلنفصال عن البيئة اإلا التقتصر على فقدان الحرية بل تشمل

الصغار بحكم مرحلة نموهم المبكرة ،فينتج عنه شرخ كبير في نفسية الطفل ويؤثر على توازن عقله الرهيف 

. 

ية ويعتبر الحد من التعامل القضائي للحدث الجانح من أهم الضمانات التي كرستها المواثيق واإلعالنات الدول

ويجب أن ،أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية  " 37/2وهذا ما نصت عليه المادة 

و ألقصر فترة  خيركملجأ أإال حتجازه أو سجنه وفقا للقانون واليجوز ممارسته إعتقال الطفل أو إيجري 

 ."زمنية مناسبة  

 . األخرىجميع الطرق البديلة  ستنفاذإ ر تقديم الحدث للمحاكمة أخر إجراء للسلطات بعدعتبفي

على أنه حيثما كان ذلك مناسبا ينظر في إمكانية معالجة قضايا  11/1وأكدت قواعد بكين في القاعدة 

على  11/2محاكمة رسمية من قبل السلطة المختصة ونصت القاعدة  إلىالمجرمين الصغار دون اللجوء 

طة الفصل في هذه القضايا دون عقد جلسات محاكمة رسمية التي تعالج قضايا سل األخرىتحويل الهيئات 

                                                 
، 2003 ، عام 9العدد ، مصرزين ، مجلة الطفولة والتنمية جي ، أطفال تحت االحتجاز ،دراسة ألوضاع األطفال المحتيبالحب فشري/ راجع  -1

 .220ص 
 ، ص 1999سنة  ،25،العدد  ، صنعاء، اليمندبجهود المحلية والدولية لحماية حقوق الطفل ،مجلة كلية االالخالد عبد هللا طميم ،/ راجع  -2

150. 
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على ضرورة تجنب قدر اإلمكان اللجوء إلى اإلجراءات الرسمية أو المحاكمة والتعامل  3/5،ونصت القاعدة 

في إطار المجتمع ،وبذلك تكون المجهودات الدولية سابقة في دعوتها للحد من معاملة األطفال ضمن النظام 

جتماعية الداعية لتنفيذ التدخل الرسمي وقصره في أضيق إلنتهاجها السياسات اإلستمرارا إا و القضائي ،تأكيد

وأكد الواقع الفعلي أن عدة مؤسسات ترعي مصالح الطفل الجانح ،كالمدرسة واألسرة ،  1ممكن نطاق

دماجه دون ومؤسسات رعاية الشباب ،ويكون تدخلها في الوقت المناسب منعرجا في تقديم الطفل وإعادة إ

 اللجوء إلى الجهات القضائية .

 .الثالث :تجريم العنف ضد األطفال الفرع

جسمه في الدفاع على  ةهزال يعتبر الطفل فريسة سهلة في يد من يبطش به ،نظر لصغر سنه وقلة حيلته و

م العنف فكثيرا ما نسمع أو نرى عبر مختلف وسائل اإلعال للعنف المسلط عليه ،نفسه ويعتبر دائما ضحية 

.هو مفهوم وأشكال العنف ضد الطفل بشتى أنواعه مسلطا على هذه البراءة فما 

 .:مفهوم العنف أوال

أو السلطة أو التهديد بذلك ضد  ستخدام المتعمد للقوةاإل» أنه  2006عرفه األمين العام لألمم المتحدة سنة 

ضطراب في إإصابة نفسية أو  أو موت أوى شخص أخر مما يترتب عليه أو يمكن أن يترتب عليه أذ

 .2"النمو

أن العنف هو ضغط عنيف على المرء باستعمال وسائل منفيإرادته ،وهذه الوسائل »ويمكن تعريفه بوجه عام 

إما أن تقع على الجسم و ما هو ما يسمي باإلكراه الجسمي أو المادي وإما أن يكون تهديد بإلحاق األذى وهو 

كل الجرائم التي تستخدم القوة أو التهديد لتوزيع األخريين أو »أيضا  يقصد بهو « ما يسمى باإلكراه النفسي 

تحقيق أهداف شخصية أو سياسية غير مشروعة وغير قانونية ،وممارسة العنف التربوي والعنف األسري 

                                                 
 .151ص  نفسه،مرجع ال -1
 .21، .ص  2008سنة  28،العدد  ، مصرمجلة خطوة عائدة غربال ،وسائل االعالم وحماية االطفال من العنف ، /راجع -2
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 عتبارا من التحقير إلى غسل الدماغ وإصابةإوالعنف النفسي بكل أشكاله  والعنف ضد المرأة وضد الطفل ،

 .1"األخريين بالهلوسة وفقدان العقل 

عتداءات إلفمن خالل التعاريف السابقة يتجلي أن للعنف مفهوم واسع ال يمكن حصر حاالته خاصة مع كثرة ا

 المختلفة على األشخاص وتطور التكنولوجيا المذهل .

 .:العنف الجسدي على األطفال ثانيا

كتشاف ،ويتخذ عدة إلو ذلك ألنه قابل للمالحظة و ا،شار نتإعتبر العنف الجسدي من أكثر أنواع اإلساءة ي

أنماط كالضرب المبر  وكسر العظام والحروق ومختلف الكدمات و اإلصابات الظاهرية التي تصيب جسد 

التي تصيب أحشاءه ومختلف اإلصابات  ،خلف أثار غير مرئية كالنزيف الداخلي والتلف الدماغيتالطفل أو 

 به في كثير من األحيان إلى إزهاق روحه . قد تؤدي التي وأمعاءه 

 أنتبين  دون سن الرابعة ، األطفالمقاطعات إنجلترا على  أحديالتي نفذت في  اإلحصائيات ىحدإوفي 

حتى النزيف و  إصابتهم بين الكسورنوع  تختلفإطفل  (100)المعدل السنوي لألطفال المعنفين كان أكثر من 

بينت ،ت بها منظمة اليونيسيف حول ظاهرة العنف ضد األطفال في مصر الدماغي الشديد ،وفي دراسة قام

هي  (%26)من األطفال يتعرضون للضرب من قبل الوالدين ، و ما يربو عن نسبة  (%37)نتائجها أن 

وقد تؤدي بهم  ،أثرت على نفسية وشخصية األطفال أدت بهم إلى اإلحباط والحقد على الغير ،2إصابات بدنية

 ر في الكثير من األحيان .نتحاإلإلى ا

فيقوم األخيرين بضبط  والديه،الدائم للطفل مع  حتكاكإعتبار إب،ويتصدر العنف العائلي ضد الطفل الطليعة 

ويأتي المعلمون والمربين في المرتبة الثانية  خرى تعنفه ،أأو بأي وسيلة  ،سلوكه وتأديبه بالضرب المبر 

لقائم بالعنف الجسدي ضد الطفل فإن هذا العنف يجعل الطفل المستهدف كان ا اوأي وبدرجة أقل من الوالدين ،

                                                 
 2014،سنة  ى،الطبعة األول ، عمان ، األردنشر والتوزيعدار الثقافة للن أالء عدنان الوقفي ،الحماية الجنائية لضحايا العنف األسري ، /راجع -1

 .25، ص 
 . 62ص  نفس المرجع، -2
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،وكلما كان الطفل أصغر سنا كان أكثر عجزا ،وبالتالي تزيد درجة الخوف والقلق نزعاج إليشعر بالتهديد وا

 .1التي يعاني منها 

يته ويضطرب سلوكه فبمجرد إيذاء الطفل تهتز نفس والعنف الجسدي ال يعني أنه منفصل عن العنف النفسي ،

. 

كان أوائل  هذا األخيرسحية التي أجريت على العنف الجسمي ضد األطفال أن مال الدراساتوقد تضمنت 

 إلىغار يأتون صكثير من األطفال ال نوأوردت هذه الدراسة أ الطفل ، إلىمعايير محطات العنف أو اإلساءة 

، أو 2شخيص أنهم تعرضوا للسقوط من مكان مرتفع ويصر  أبائهم أثناء الت ، المستشفيات بإصابات مختلفة

،وهي عبارة شائعة في مختلف المجتمعات درءا للمسؤولية  همللحروق نتيجة رعونتهم وغفلتهم عن اتعرضو

ة مستديمة هبعا تهالجنائية الملقاة على عاتق الفاعلين ،وقد يؤدي العنف المسلط على الطفل إلى الشلل أو إصاب

  .نتقام من الفاعل على مر السنينإلوقد تؤدي به ل ،حياته ىمد تهى نفسيتترك أثار سلبية عل

ستخدام العنف كوسيلة لضبط سلوكيات الطفل توصلت إوتجدر اإلشارة إلى أن معظم الدراسات التي بحثت 

ال العنف ،فقد يخاف الطفل وينصاع لما يطلب منه في تلك اللحظة ،إال أنه سرعان ما إأن العنف ال يولد 

و ال يقتصر العنف ،ومشاعره  تهو ما يتبقي هو أثر الضرب على نفسي،ي السبب الذي ضرب من أجله ينس

تجاه إعلى الضرب أو العقاب الجسدي ،بل يتسع مجاله ليشمل العديد من الممارسات التي يقوم بها الكبار 

يده ،وإطعامه بالشدة الطفل ،للتعبير عن غضبهم عليه ،ومن أمثلة ذلك جذب الطفل بعنف أثناء المشي من 

والقسر ،أو عن طريق إلباسه مالبس خانقة بحجة أنها جميلة أو مالبس ثقيلة ال يستطيع تحملها لوقايته من 

ة ،بإحساسه يخنق نفسيته الرهيففل ويضعف أداءه الوظيفي لجسمه ،وبالط األذى، فكل مايلحق 3نزالت البرد

 طمئنان يعتبر عنفا مسلط عليه .إلبعدم ا

  .:العنف الجنسي ثالثا

يكون الطفل معرض للعنف الجنسي بحكم ضعفه الجسدي وقلة خبرته في الحياة ،ويكون الفاعل من داخل 

وهو يشمل تعرض ،األسرة أو من خارجها ،فيستخدم الطفل إلشباع الرغبات الجنسية لهذا البالغ أو المراهق 
                                                 

 .11مرجع سابق ص ، عالء الدين كفافي  /راجع - 1
 . و الصفحةنفس المرجع  -2
 . 7ص  ،1999سنة ، 7،العدد  ، مصرطفال ،مجلة خطوةألضطهاد اإسهام الصويغ ، /راجع -3
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من قبيل مالمسته ،أو حمله على  هبالطفل ألي نشاط أو سلوك جنسي ،يتضمن غالبا التحرش الجنسي 

والمؤلم أن الطفل المعتدى عليه يبقى كاتما لسره ، ويشعره بالمسؤولية إتجاه ،  1مالمسة المتحرش جنسيا

يصعب على العديد من األطفال فعله، وكثيرا ما يتعرض الطفل للتخويف حتى ال يفشي هذا السر، حيث 

ة أساليب التربية التي لم تعط الطفل الفرصة ،لتنمية القدرة على اإلفصا  أو البو  بذلك الفعل المشين نتيج

 . 2التعبير واإلفصا  عن المشاعر المختلفة 

مخافة  أذىعما تعرض له من  اإلفصا والطفل لشعوره بعدم األمن والثقة بمن حوله ،يخاف ويتردد في 

مربين والوالدين بأساليب ال ذلك عدم وعي إلىالعقاب من والديه أو من الشخص المعتدي نفسه ،ضف 

 إلىنتباه إلنشغالهم في تلبية الحاجيات اليومية من طعام وكسوة ،دون اإالمالحظة والمتابعة نحو طفلهم ،و

عدم مباالتهم في محاولة معرفة بعتداء عليه ،أو حتى إلاة النفسية التي يتعرض لها الطفل بعد االمعان

 األشخاص الذين يختلط بهم.

التي تدور حول العنف الجنسي أن معظم اإلحصائيات التي تقوم بها السلطات المختصة هي وتشير الدراسات 

ال، ويكون التكتم هو سيد الموقف حماية فعأرقام بعيدة عن الحقيقة ،حيث نادرا ما يتم اإلبالغ عن مثل هذه األ

ذا كان من أفراد العائلة لسمعة الطفل المعتدي عليه وألسرته ،وتمتد الحماية أحيانا لتشمل المعتدي خاصة إ

عتداء الجنسي عدة صور، فقد يأخذ شكل اإلغراء الجنسي على المحارم وفيها يقوم أحد أفراد إلويِّؤخذ ا،

 عابثةمالغتصاب كصورة ثانية ،وهناك إلحد األطفال من األسرة ،وهناك اأعلى عتداء إلاألسرة من الكبار با

 .3ن تمارس بين شخص بالغ وطفلأمكن التي ي ىخرألوي اهالجنسية ،وصور السلوك الش

اإلستدراج و  يكون األحيانوفي كثير من  ،كره في العنف الجنسي من طرف المعتديإلويدخل عنصر ا

األطفال الصغار الذين ال يميزون وال ضد للقيام بفعلته الشنيعة خاصة  اإلغراء هما الوسيلتان للمعتدي

 يعرفون طبيعة النشاط الذين يشاركون فيه .

                                                 
 .245ص  ،2010، سنة  39المجلد  172،العدد  ، قطرمجلة التربية ،هللا أونسه ،العنف وسوء معاملة األطفال راجع د/ أونسه محمد عبد -1
 . 7ص ،المرجع نفس  راجع سهام الصويغ ، -2
 .12راجع عالء الدين كفايفي، المرجع السابق ، ص  -2
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يكون المعتدي فردا من  الدارساتللعنف الجنسي مقارنة بالذكور ،فحسب تكون فئة اإلناث أكثر عرضة و

ذا كان سكيرا فأنه مرشح بقوة للقيام بهذا الفعل إوزوج األم  أو أصدقاء األسرة ، األقاربومن ، أفراداألسرةأ

 .ويصبح وحشا يعتدي على فلدة كبده ان ،بل قد يكون الفاعل الوالد الحقيقي للطفل فينزع عباءة األبوة والحن

 ،األطفالحالة إساءة جنسية وقعت على  513على  1996( سنة  مكنلفأظهرت دراسة قام بها البروفيسور ) 

ممن له صلة  ىونسبة أخر باءألامعظم المعتدين كانوا من  أن، اإلناثفأظهرت معظم الحاالت المسجلة من 

 .1ومعرفة وثيقة بالطفل

عتداء إلكمن خطورتها في بقاء أثر هذا اتاألنواع إساءة عليه ،و خطرأالجنسي ضد الطفل من ويعد العنف 

التي تعرض  النفسية نتقام أن يصبح هو الفاعل في المستقبل القريب نتيجة للصدمةإلا هبل قد يدفع،طول حياته

رتباط إلعن ا متناعهابإوذلك  ره ،وقد تحز هذه اإلساءة في نفسية الطفلة كذلك فتؤثر في مستقبلهاغثناء صألها 

بالرجل وعدم سعيها للزواج وبناء أسرة .

  .:العنف النفسي رابعا

يمكن وصف العنف النفسي بذلك السلوك الذي يهاجم النمو العاطفي للطفل وصحته النفسية وإحساسه بقيمته 

 اإلساءة التي يتعرض لها الطفل وأصعبها تحديدا . أشكالخطر أوتعد من  ،2الذاتية

 اتسبب دمارا عنيفنا أو أضراربأنها ممارسة الوالدين المستمرة التي "( Garbaorinoويعرفها غاربارنو) 

ضطرابات النفسية والسلوكية الخطيرة ،وتضعف القدرة على إلبالغة لقدرة الطفل ،فهي تؤدي إلى حدوث ا

دوث تغيرات في تفكير الطفل النجا  والقدرة على تكوين عالقات سوية مع اآلخرين ،كما أنها تؤدي إلى ح

 .3"وبالتالي حدوث تغير في سلوكه وتفاعله مع اآلخرين ته،وشخصي

                                                 
بعض المتغيرات الديمغرافية بالمملكة االردنية الهاشمية ،مجلة كلية اط اإلساءة ومرتكبها في ضوء مياد الشوارب ،دراسة مسحية ألنإراجع د/  -1

 . 155 ص، 2007عام  ،الجزء الرابع ،31، العدد  ، مصرالتربية ،جامعة  عين الشمس
 .255ص  ،مرجع سابق ، همحمد عبد هللا أونس / أونسهراجع -2
 ، 2000سنة  27المجلد  ،العدد الثانياألردن، مجلة دراسات ، الدية ،راجع د/ ساري سواقد وفاطمة  الطراونة ،إساءة معاملة الطفل الو  -3

 .415ص
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وعدم منحه الحنان والعطف  ،هانةإلد الشديد والتهديد والتحقير و انقوتأخذ اإلساءة النفسية عدة صور كال

والديه ،أو تفضيل إخوته  نه منبوذ منأوغياب دفء الوالدين ،مما يولد في نفسيته  ،والالزمان لنمو شخصيته

 هويصبح حقدا عليهم .يتعليه مما يدخل الشك في نفس

كان في غير  لو و وقد تأخذ اإلساءة النفسية طريق أخر ،فتدليل الطفل بصورة مفرطة وتوفير كل ما يطلبه

مجاال  مصلحته ، ضف إلى ذلك الحماية الزائدة وخوف الوالدين عليه يعتبر عنفا ضده ،ألنها ال تترك للطفل

 للنمو الطبيعي .

عهمن المشي والجري ن،والمربية تم األطفالختالط مع أقرانه من إلفألم التي تخاف على طفلها وتمنعه من ا

من يطعمه ويلبسه  إلى،يحتاج  عتمادياإ ،أن يصبح هذا الطفل األخير،تكون النتيجة في  األشياء كتشافإو

 تؤثر علىو تهيكتشفها بنفسه تهز نفسي أشياءن الطفل من فحرما ،1ويدافع عن حقوقه في المستقبل القريب

قه في المشاركة وبناء ححرمه من المرور بتجارب الحياة ليتعلم منها ،كما تحرمه أيضا من تو سلوكه

 على نفسه . عتمادبإلشخصيته 

 أن للمنزل دون األساسيةبتوفير الحاجيات  األبفقد يشغل  ،للعنف ضدهىويشكل إهمال الطفل صورة أخر

وال يلبي أدني ضروريات المعيشة ألفراد منزله ،وترك يراعي حاجات طفله المعنوية ،أو قد يكون مهمال له 

الطفل يصارع من أجل توفير حاجات المنزل له وألمه ،كما قد تكون األم هي مصدر العنف نفسه بغفلتها عن 

مما ،عتناء بنفسها إلألمور منزلها أو ا لهانشغاإتربية ورعاية طفلها وعدم متابعة الحاجيات اليومية له بسبب 

 .من أشياء تكون مهمة لنموه الجسمي والعاطفي هحرميو ،للخطر هيعرض السالمة الصحية والنفسية ل

 .الرابع :ظاهرة ختان األنثى الفرع

ل بية كمصر و السودان و دوال يزال يمارس ختان األنثى أو مايطلق عليه ) الخفاض ( في بعض الدول العر 

ر في جميع الدول التي تحدث فيها هذه الظاهرة، ق إفريقيا، و هي ظاهرة تهدد األسكدول وسط و شر أخرى

وهي عملية عسيرة ينشأ ، 2حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك مليوني فتاة يتعرضن للختان سنويا

                                                 
 . 5مرجع سابق .ص موسي الصويغ ، راجع/ -1
، العدد األول ، المجلد ، مصرـ راجع د/ سهى أحمد أمين نصر ، ختان األطفال اإلناث و عالقته بالنية العدائية لديهن ، مجلة الطفولة و التربية 2

 .434، ص  2009ل سنة األول ، أفري
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ع كلي أو جزئي تتمثل في قطش حياءها، و هي عملية خد إلىعنها أذى نفسي و ألم كبير للفتاة باإلضافة 

 .1لألعضاء التناسلية الخارجية للفتاة بدون سبب مرضي

على يد قابلة أو  ىسنة، وغالبا ما تجر 12 إلىسنوات  3و تتم عملية الختان للفتاة في الغالب مابين سن  

عملية، و قليال ر أو دواء بعد الدستخدام مخإحالق أو أشخاص غير مؤهلين أصال للقيام بهذه العملية أو دون 

نتهاء من العملية و تعرضها لنزيف حاد إل، مما يسبب مضاعفات صحية للفتاة فور ا2ما تجري بواسطة أطباء

كمرض السيدا  ،نتقال بعض األوبئة لجسمها لكون أغلب األدوات المستعملة في عملية الختان غير معقمةإأو 

و الندبات التي  األورامالمدى البعيد مثل  علىاعفات لتهاب الكبد الوبائي وقد ينجر عن عملية الختان مضإو 

لتهاب الحالب و إلتهابات حادة مثل إتخلفها العملية نتيجة لقطع هذه األجزاء من جسد الفتاة، و قد ينتج عنها 

حتفاظ إلفي سالمة جسده، و ا اإلنسانلحق  صريحة مخالفة ا، وقد يعرض وظائف الجسم للخلل و فيه3المثانة

ولما كان قطع جزء من األعضاء المسؤولة عن المعاشرة الزوجية  ،الجسم كاملة غير منقوصة بكل أعضاء

ة بعد الزواج و يصيبها بالبرود الجنسي، فيخلف أثار على نفسيتها و اإلشباع الجنسي للفتايؤدي بال شك بعدم 

 الطالق. إلىقد تؤدي في األخير  زوجهانفسية  على

عن ممارسة ضده األفعال التقليدية الضارة بصحة الفتاة لكونها عنف  يهدولية تن إعالناتو جاءت عدة  

( 1998/16في قرارها رقم ) اإلنسانوتعذيب في حقها، و هو ما أشارت إليه اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق 

هي الممارسات  ناث( حين أكدت أن عمليات تشويه األعضاء التناسلية لإل21/08/1998المؤرخ في )

 .4تؤثر بعمق في الصحة البدنية و العقلية لضحاياها من الطفالت و النساء لتياالتقليدية 

و أكدت على تجريم هذا الفعل الشنيع في حق الفتاة محكمة جنايات باريس عندما قضت ضد أم طفلة التي 

ة النقض أن مكقدرت محجراء عملية الختان عليها، بصفتها شريكة في جريمة عنف ضد قاصر، كما إأمرت ب

بنتها ذات الخامسة إالشرعية على  األمجزء من بظر فتاة صغيرة يشكل جريمة عنف قامت بها  ستئصالإ

                                                 
 . 168ـ راجع د/ هاني محمد كامل المنايلي ، مرجع سابق ، ص  1
 عام ، 14، عدد خاص ، المجلد  ، مصرعاما ، مجلة ثقافة الطفل 18عوض ، وضع و مشاكل الطفلة من سن صفر إلى  ةصالحراجع /  ـ 2

 .56، ص  1995
 . 171، ص  ، نفس المرجعـ راجع د/ هاني محمد كامل المنايلي  3
 .313، ص  مرجع سابقوائل أنور بندق ،  / ـ راجع4
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من خالل قرار المحكمة ،و1عاهة مستديمة إلىعشرا ربيعا، مما يترتب عليه تطبيق وصف العنف أفضى 

البالية، مما يسبب لها أذى  على الختان بالقوة و التمسك بالتقاليد إجبارهايبين مدى العنف المسلط على الفتاة و 

 جسديو نفسي يالزمها طول حياتها .

 .الخامس : وقاية الطفل من حوادث المرور الفرع

فكل يوم تسجل حوادث مأساوية  تمثل المركبات بشتى أنواعها خطرا محدقا على السالمة البدنية للطفل، 

 بعاهة مستديمةتالزمه طول حياته. إصابتهوفاته أو  إلىبحقه تؤدي 

و خاصة بالقرب من  ةعض السائقين داخل المناطق الحضريستعمال السرعة المفرطة من بإفكثرة المركبات و

على  األطفالأن الخطر المحدق على بقاء  2010منظمة الصحة العالمية لعام  أحصتذ إ المؤسسات التربوية،

و هو رقم  ،2طفل حتفهم سنويا (830000)يلقى أكثر من  إذغير المتعمدة  اإلصاباتقيد الحياة يتمثل في 

مرعب يبين مدى خطورة المركبات ما تسببه من مآسي األسر ضحاياها و تقضي على حياة أطفال أبرياء 

المخصصة  المنشآتنعدمت إأو شراء بعض المستلزمات أو حتى اللعب إذا  ،همهم هو قطع الطريق للتمدرس

 .للترفيه

ال بما ببر مغاليافع  بنهإلسي في الحادث بقيامه بشراء مركبة و قد يكون أحد الوالدين هو المتسبب الرئي 

العقلي الذي يالزم  رهتزاإلا و هورا،خاصة مع حب الظهورتسينجر عن هذا الفعل، فكثيرا ما يكون اليافع م

ما بوفاته أو إعاقته، كما يتسبب إحادث مرور يكون هو الضحية األولى  فينجر عنه،  3للطفولة السنية المرحلة

 فاة أشخاص أبرياء آخرين أو يصيبهم بعجز كلي أو جزئي .بو

يقضي بتوفير  10-575عتماد قرار رقم إالرابعة و الستون ب في دورتها و جاءت توصية الصحة العالمية

السالمة على الطرق و الذي أكد أن اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق هي مشكلة صحية عمومية هامة 

سقة، كما قبلت جمعية الصحة دعوة وجهتها الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى تتطلب بذل جهود دولية من

منظمة الصحة العالمية كي تؤدي داخل منظومة األمم المتحدة منسق المسائل المتعلقة بالسالمة على الطرق 

                                                 
 .172، ص  مرجع سابقأالء عدنان الوقفي ،  راجع/ ـ 1
 .2010، مارس  127تقرير لمنظمة الصحة العالمية ، المجلس التنفيذي ، دورة رقم  /ـ أنظر2
 . 128سابق ، ص المرجع الراجع د/ هاني محمد كامل المنايلي ، ـ 3
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 إعطاءى مع العمل بالتعاون الوثيق مع اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة، و حث الدول األعضاء عل

و تعزيز آليات التنسيق المشتركة بين قطاعات لوقاية  إنشاءو ضمان  اإلصاباتاألولوية لوقاية األطفال من 

تصال معين بالوقاية إدور قيادي لوكالة أو وحدة حكومية و تعيين مسؤول  إسناداألطفال من اإلصابات، و 

عات محلية و ومجتم قطاعات المعنية من حكومةمن اإلصابات، مع ضمان أن تسهل هذه القيادة التعاون بين ال

ستراتيجيات الرئيسية المحددة في التقرير العالمي كتدخالت فعالة لوقاية األطفال من إلمجتمع مدني، و تنفيذ ا

 .1التدخالت ه، ورصد تقييم أثر هذاإلصابات

يكون طفل  ويبرز تدخل المشرع الوطني بفرض عقوبات صارمة و قاسية ضد من يسبب حادث جسماني

.حية له،بفرض عقوبة السجن و سحب رخصة السياقة لمدة طويلة ض
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 .ستغاللإل: حماية الطفل من كافة أشغال ا الرابعالمبحث 

ما كرها أو عن طريق التحايل نظرا لقصور فهمه و قلة حيلته فيشغل إستغالل إليتعرض الطفل لشتى أنواع ا 

غل جنسيا تدر من وراءه أمواال طائلة أو يباع و يشترى مثل باقي السلع، و يست وأ،في مجال األعمال الشاقة 

وفي المطلب  وإستغاللهم جنسيا لمنع اإلتجار باألطفال ، فنتطرق في المطلب األول مبحثناهذا سنتناوله في 

 . حماية الطفل في عالم الشغل الثاني

 المطلب األول. منع الإلتجار باألطفال و إستغاللهم جنسيا.

يعاني كثير من األطفال من اإلختطاف ثم المتاجرة بأجسادهم النحيفة وتوجيهم إما للعمل القسري أو المتاجرة  

بأجساهم نظرا لمل تدر هذه العملية أرباحا طائلة على مروجيها ، وهذا ما تطرقنا إليه من خالل الفروع 

 التالية. 

 .تجار باألطفالإلاألول: منع ا الفرع

ذ تنامت هذه الظاهرة بشكل إتجار باألطفال من أكبر القضايا المطروحة على الصعيد العالمي، إلتعد مشكلة ا 

ذ يختطف إرهيب نظرا لما تدرمن أموال على أصحاب هذه المهنة، و لسهولة الغنيمة المتحصل عليها، 

ل تهديدا كبيرا تجار بهم، مما يشكإلحتيالية أخرى و يوجهون إلى مناطق معروفة باإاألطفال كرها أو بطرق 

فأصبح العديد منهم معرضين للعمل  لنماء األطفال صحيا و منعهم من التمتع بكامل حقوقهم المصونة،

و يجند آخرون في ساحات القتال، ويشغل آخرون للتجارة  القسري، و يستعمل أخرون كقطع غيار بشرية،

 الجنسية،فيما يحتفظ بالباقي للتبني الزائف و المزعوم.

مليون طفل معرضون سنويا  (1.2)أن ما يقارب  2006اليونيسيف لعام  ةقامت بها منظم ائياتإحصوتقدر 

ألف طفل مالي في ظروف شبيهة  (50) ففي دولة ساحل العاج يعمل أكثر من ،1تجار بهمإلختطاف و اإلل

إلى شمال عن طريق البر  إرسالهمبالرق، فيتم تجميع هؤالء األطفال في جنوب مالي بمدينة )سيكاسو( و 

                                                 
 . 50ص  " ،وضع األطفال في العالم "، 2006منظمة اليونسيف لعام  /ـ راجع 1
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عد تكديسهم مثل البضائع في بحيث توجد شبكات منظمة للتجارة بهؤالء األطفال، و ،دولة الساحل العاج

 .1مخازن مخصصة للدواب أصال، يعاملون معاملة البهائم و يتعرضون للقسوة و اإلهانة مقابل أجور زهيدة

تجارة الصغار األفارقة من أجل و في دولة الكونغو يباع األطفال كأي سلعة في السوق، كما أصبحت  

، و الننسى المشهد 2في جنوب إفريقيا "كيب تاون"ستغاللهم جنسيا تجارة رائجة في بعض المدن مثل إ

طفل، غادرت بهم السفينة للعمل في الخارج  (180) أطفالها حوالي سرالمروع في دولة البنين عندما باعت أ

 .3انة أهاليهمة البيوت، طمعا في إعفي مجال الزراعة و خدم

 اقي لكل أزمة خانقة.وفاألطفال يعتبرون الضحية األولى لكل مشكلة تواجه األسرة، وبل يعدون الدرع ال

على  ،ألف طفل سنويا (85)أن في الواليات المتحدة األمريكية و حدها يختطف أكثر من  إحصائياتوتشير 

ختطاف على يد أحد أقاربه، و األخطر إلل مليون ألف طفل (200)يد أفراد غرباء في حين يتعرض أكثر من 

ومهما كان دافع القتل فإن الطفل  ، 4بوحشيةهم قتلب بقومون من األطفال المختطفون على يد غرباء (٪40) أن

 اد بكل سهولة .طبين األشخاص و يعد الفريسة السهلة التي تص ضيقةدائما ضحية للصراعات ال

تجار بأعضائهم، حيث تعتبر تجارة رائجة تدر إلخطف األطفال ثم او ما يزيد األمور تعقيدا ما يثار بشأن 

الماليير الدوالرات على القائمين عليها، مع تزايد الطلب لعشرات اآلالف من المرضى األثرياء في أمريكا و 

 أوربا .

ال تهامات خطيرة لبعض المؤسسات الطبية في أمريكا و أوربا لشراء األطفإففي العشرية الماضية وجهت  

طافهم من بعض الدول الفقيرة،ثم تسلمهم لهذه المؤسسات الطبية التي تخإالذين تقوم بعض العصابات الدولية ب

لنقلها إلى من تصلح لهم من المرضى األثرياء و  ،خوذة منهمأحتفاظ بقطع الغيار اآلدمية المإلتقوم بقتلهم و ا

كا الالتينية في العديد من جرائم بيع المواليد إلى كما فتحت الجهات القضائية لبعض بلدان أمري ،مرض اإليدز

                                                 
 . 153منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق ، ص  /ـ راجع 1
 .432فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، مرجع سابق ، ص  /ـ راجع 2
 . 154سابق ، ص المرجع ال منتصر سعيد حمودة ، /ـ راجع 3
 .433مرجع ، ص نفس ال فاطمة شحاتة أحمد زيدان ،  /ـ راجع 4
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خراج أعضاءهم و حفظها ثم بيعها لألثرياء ستإت المتحدة األمريكية لقتلهم وبعض المستشفيات السرية بالواليا

 .1المرضى

ن ستغاللهم في البغاء و الفإة بشأن بيع األطفال واصة في لجنة حقوق اإلنسان المعنيووردت إلى المقررة الخ 

دعاءات تفيد أن أطفال الشوارع في روسيا و األرجنتين و البرازيل و كولومبيا و المكسيك و إباحي،إلا

ستخدام أعضائهم في عمليات زرع األعضاء، كما تلقت المقررة إالهندوراس يتعرضون للقتل من أجل 

حبوب المنومة لألطفال الخاصة معلومات تفيد أن جنود الحكومات في دول ميانمار يقدمون حلوى ممزوجة بال

 .2ستخدام أعضاءهم كقطع غيارإلو من ثم يتم نقلهم إلى بواسطة شاحنات عسكرية إلى دولة الصين 

من عمليات زرع األعضاء البشرية في الكيان الصهيوني يكون مصدرها  ٪80عن نسبة ما يربو  وتشكل 

متخصصة في  إسرائيليةت أكدت أن عصابا إحصائياتفقراء دول مصر و األردن و فلسطين، فحسب 

ختطاف األطفال من الدول العربية إتقوم بعمليات  ،تجار باألعضاء البشرية و الحيوانات المنوية لألطفالإلا

ختفاء األطفال في هذه البلدان إمن حوادث  ٪9نسبة ماتفوق  أنكمصر و األردن و المغرب و فلسطين و 

 .3اإلسرائيليوراءها مافيا سوق بيع األعضاء 

   

نضمام الى جماعات مسلحة للدفاع عن أسرهم، و في الكثير من إلوقد يجند األطفال كرها و يرغمون ل

دد تعتو  4لتجنيدهم يواء األيتامإو مؤسسات  ختطافهم من الشوارع و المدارسإلتقاطهم وإاألحيان يتم 

فوف العدو أو غرسون في صيولى أو جواسيس ألو تقسم مهامهم فقد يقاتلون في الصفوف ا ،وظائفهم

قد تؤدي بالكثير  ،ةق، وبذلك يتعرضون ألخطار محدقأو يأمرون لتفجير األلغام المزروعة في الطر ،طباخين

 منهم إلى الوفاة أو بتر أحد أعضاء جسمه أو أصابته بعاهة مستديمة .

                                                 
، رسالة دكتوراه ، كلية  2010لسنة  5صالح رزق عبد الغفار يونس ، جريمة استغالل األعضاء البشرية لألطفال في ظل القانون رقم  /ـ راجع 1

 . 2الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، ص 
اإلنتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى ، بشرى سلمان حسين العبيدي ،/راجع  ـ 2

 . 266، ص  2010عام 
 . 267ـ مرجع نفسه ، ص 3
 .و نفس الصفحةـ مرجع نفسه ، 4
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ليهم و قد إدة ضطهاد من قبل قادتهم اذا ما فشلوا في المهمة المسنإوكثيرا ما يتعرض هؤالء األطفال إلى 

عدام على يد رئيس العصابة، و ال تسلم من هذه األعمال الفتيات، ففي إليكون مصيرهم في الغالب هو ا

كان يطلب من الفتيات العيش مع  1961ستقالل عن البرتغال عام إلأنغوال أثناء النزاع الذي قام من أجل ا

سيا، و يرغمن على الرقص و التسلية و اإلثارة القائد و غيره من الرجال في الجماعة المسلحة و خدمتهم جن

ستعدادا للمعركة، و في حال رفض الفتات تضرب بالعصى، و ال تكتفي أفراد الجماعات المسلحة إالجنسية 

 .1على حمل األسلحة و الذخيرة و التقدم في الصفوف األولى للقتال إنماإرغامهنو ،على ضرب الفتيات فقط 

ستغاللهم في البغاء و المواد اإلباحية تجارة واسعة تدر على إال و بيعهم و و أصبحت مسألة خطف األطف 

 أصحابها مبالغ مالية هائلة نظرا لرواج هذه الخدمات، لما تقدمه من متعة جنسية خاصة للسيا  .

و تعمل في هذا المجال عصابات منظمة تقوم بخطف األطفال و بيعهم إلى شبكات عمل مختصة في السياحة  

ية، و مما يزيد الوضع تأزما تورط صانعي السياسة من ذوي المراكز العليا و األشخاص المسؤولين الجنس

العديد منهم عن تنفيذ  إذيتواطأستغالل،إلنتشار هذا النوع من اإغالبا ماتكون لهم يد في  إذعن تنفيذ القانون،

 .2اإلجراميةالقانون و بشكل صريح أو مستمر مع العناصر 

ستغاللهم إو  األطفالختطاف إالقبض على عصابة في مدينة برلين في دولة ألمانيا تقوم ب إلقاءم و في أوربا ت 

 يستلزمه األمر ، و ما 3، حيث تم خطف الكثير منهم من مأوى لالجئيناإلباحيةالمواد  إنتاجفي البغاء و في 

تجنيبها و هذه البراءة لحماية ،يتطلب حماية خاصة من طرف األجهزة الحكومية و المجتمع المدني معا

 . اإلنسانيةو القيم  األخالقة مما يتنافى مع تجارة يكون جسدها هو السلعة المباعالدخول في 

و تهدف عمليات التبني الزائف و المروج لها من قبل عائالت أوربية ثرية، تهدف من وراءه إلى جلب 

األطفال من قرية محلية و بيعهم ء بشرا لأليتام األطفال و تبنيهم من البلدان النامية، ففيكمبوديا أتهم ملجأ

لألجانب الذين يرغبون في تبني أطفال كمبوديين، و الطريقة نفسها حدثت في كل من دولة البيرو و 

، حيث تلجأ العصابات التي تتاجر 4افقة والديهموعدد معتبر من األطفال دون م ختفىإقد فكولومبيا، و 

                                                 
 .258عروبة جبار الخزرجي ، مرجع سابق ، ص  راجع / ـ 1
 . 288بشرى سلمان حسين العبيدي ، مرجع سابق ، ص  راجع / ـ2
 .432فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، مرجع سابق ، ص راجع / ـ 3
 . 433مرجع ، ص ال نفس4 -
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طريقة التحايل على التشريعات و القوانين المطبقة من خالل نقل األطفال لى عباألطفال في معظم األحيان 

لى خارج بلدانهم تحت دعاوى مساعدتهم و توفير جو مالئم لهم، تمهيدا لبيع أو االتجار بهم، أو توظيفهم في إ

تستخدمهم ف ،، فيكون األطفال ضحية لهاته العائالت التي تطلب التبني 1األعمال غير المشروعة أو المشبوهة

 في األعمال المنزلية أو األعمال الزراعية الشاقة فيحجبون عن الحماية بدعوى تبنيهم .

تجار إلعالمية تحمي الطفل من عمليات الخطف و ا إعالناتو في هذا الصدد جاءت عدة اتفاقيات دولية و  

منه  10، أقر في المادة 1966ام جتماعية و الثقافية لعإلبه، ففي العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و ا

ستخدامه إجتماعي و تحريم إلقتصادي و اإلستغالل اإلتدابير خاصة لحماية الطفل و مساعدته دون تمييز من ا

األذى بنموه الطبيعي، وذلك بحظر  إلحاقفي أي عمل من شأنه أن يعرض حياته و صحته للخطر، أو 

 ستخدام الصغار في عمل مأجور.إ

منها  11الخارج و بيعهم فجاءت المادة  إلىجريمة نقل األطفال  1989فاقية حقوق الطفل لعام تإولقد عالجت  

تخاذ جميع التدابير لمكافحة نقل األطفال إلى الخارج إتفاقية بإلصريحة، حيث ألزمت كل الدول األطراف في ا

 .2و عدم دعوتهم بصورة غير شرعية

من  35ئية بهذا الخصوص حيث جاءت في نص المادة تفاقيات جماعية و ثناإوشجعت الدول مع عقد  

ختطاف إلمنع  األطرافتتخذ الدول األطراف جميع التدابير المالئمة الوطنية و الثنائية و المتعددة  "تفاقية إلا

، فحظرت المادة  3 "بهم ألي غرض من األغراض أو أي شكل من األشكال اإليجاراألطفال أو بيعيهم أو 

 ماأستغالل، إلى خارج الدولة و عدم عودتهم مما يوحى أنهم سيتعرضون لمختلف أشكال الإنقل األطفال  11

ستفحلت في العالم و إتفاقية عززت سبل التعاون الدولي لمنع و مكافحة هذه الظاهرة التي إلمن ا 35المادة 

 أصبح الكثير من األطفال عرضة لها .

ن تضاعف الدول األطراف مجهوداتها لمحاربة و و في هذا الصدد توصي لجنة حقوق الطفل الدولية أ 

تخاذ إتفاقية حقوق الطفل، و إمن  35تجار بهم على ضوء المادة إلختطاف األطفال و اإالقضاء على ظاهرة 

عات المحلية رامية إلى تنمية الوعي في المجتمالقوانين و تكثيف الجهود ال إنفاذالتدابير الكفيلة الرامية إلى 

                                                 
 . 152ص  ،عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ، مرجع سابق  /ـ راجع 1
 . 1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام  11المادة  /ـ أنظر 2
 . نفس اإلتفاقيةمن  35المادة  /ـ أنظر 3
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و لتسهيل حمايتهم و عودتهم سالمين إلى أسرهم ، و توصي  ختطافهمإتجار بهم و إلفال و ابمسألة بيع األط

اللجنة أيضا بتقديم المساعدة القصوى من خالل العالقات الديبلوماسية، لحل القضايا المتعلقة بنقل األطفال إلى 

، و ينبغي على 1المعنيينالخارج بصورة غير شرعية و عدم عودتهم بطريقة تخدم المصلحة الفضلى لألطفال 

تفاقية أن تفع ل العقاب ضد األشخاص مرتكبي هذه الجرائم برصد عقوبات قاسية في إلالدول األطراف في ا

تخاذ كل التدابير إستغالل، و على السلطات الوطنية إلحقهم و ضمان عدم تعريض األطفال ألي نوع من ا

 ستغالل .إلا أشكالمن  التي من شأنها أن تحمي الطفل و عدم تعرضه ألي شكل

 .ستغالل الجنسيإلا نماية الطفل مالثاني: ح الفرع

ستغالل الجنسي لألطفال من أبشع الجرائم التي يتعرض لها األطفال، يقضي على براءتهم و يدخلهم إليعتبر ا 

دني و ى ذلك أنهم يتعرضون لكافة ألوان العذاب و اإلكراه البع، أضف إلساوم الرذيلة من بابه الفي عال

، فرغم كثرة الدوافع التي تدفع الطفل للولوج في عالم الرذيلة إال أن  2النفسي لممارسة مثل هذه األفعال

عن طريق حيلة تستخدمها  أو،ستغالله لحاجته الماسة للمال لكي يعيل عائلته الفقيرة إفيتم  ،النتيجة واحدة

يجد الطفل نفسه في عزلة تامة عن  د أجنبي،العصابات المنظمة الناشطة في هذا المجال لتهريبه إلى بل

ختالف في العادات و التقاليد و اللغة و الدين، مما يجبره على تنفيذ إمجتمعه الذي عاش و ترعرع فيه، من 

 أوامر هذه العصابات .

مليون  (2)سنة الذين يمارسون الدعارة وصل إلى أكثر من  18أن عدد األطفال أقل من  اإلحصائياتوتدل 

، ويغلب  3(300000)سنويا، يأتي من آسيا وحدها مليون طفل سنويا، ومن الواليات المتحدة األمريكية طفل 

ستغالل لألطفال طابع السرية في بعض البلدان التي ماتزال فيها القضايا المتعلقة إلعلى هذا النوع من ا

 أشكال أهمها : ستغالل الجنسي لألطفال عدةإل، و تتخذ مظاهر ا4بالجنس تدخل ضمن المحرمات
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 .عن األطفال اإلباحيةفي نشر المواد  نترنيتألاستخدام إ:  أوال

نترنيت مع جميع الدول، ألكة ااآللي لشبمع التطور التكنولوجي الهائل الذي شهدته البشرية مؤخرا، و الربط 

ل الجنسي ستغالإلألغراض إباحية و إجرامية منها نشر صور و مواد إباحية فاضحة  األخيرةستغلت هذه أ

 لألطفال .

أي  أويقوم ملتقط الصور بتصوير الطفل و هو يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، ف

ن هذه الصور مرتبطة ويمكن أن تك ا،و كم 1الرغبة الجنسية إلشباعتصوير لألعضاء الجنسية للطفل 

صورة مركبة بصفة كلية أو جزئية كأن يقع عتداءات جنسية واقعية على األطفال، أو يمكن أن تكون الإب

ستماع أو مشاهدة إلتعويض الوجه األصلي للشخص بوجه طفل، و هو ما يجعل المشاهد يعتقد أنه بصدد ا

ة و فبركتها أثر ر، فتركيب الصو 2النفسانيين ىو هو نوع من الصعيد الباطني لمكبوتات هؤالء المرض ،طفل

ها تتعلق بممارسة جنسية تخدش الحياء و تكشف عورته، و يمكن أن سلبي على نفسية صاحبها، خاصة و أن

 تحقق هذه الصور شهرة سلبية للطفل مما يؤثر على مستقبله و يجره نحو عالم الرذيلة.

نظرا للمزايا التي تقدمها حيث تستخدم أفضل  اآلونةاألخيرةو توسعت هذه المواقع العنكبوتية خاصة في 

ضحة و األفالم الخليعة بشكل علني فاضح يقتحم على الجميع بيوتهم و مكاتبهم، الرسائل لتوزيع الصور الفا

 .3فهناك على الشبكة طوفان هائل من هذه الصور و األفالم الفاضحة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ

ن األطفال غل األطفال فعليا، ألستتصال بأنواعها كافة فهي تإلعالم و اإلو تعد هذه الجريمة من أسوأ جرائم ا 

ة و قاسية و مذلة تحط من كرامتهم و يننتاجها ألعمال مهإالذين يظهرون في هذه المواد قد خضعوا في أثناء 

تم الكشف عن وجود  1996، ففي سنة ةشرفهم، فهم يتعرضون للضرب أو الحرق أو القتل في أحيان كثير

من أوربا و أمريكا الشمالية وصلت عائداتها  أبطالها أطفال إباحيةشبكة دولية في أوربا تقوم بتوزيع أفالم 

مليار دوالر، و تتراو  أعمار هؤالء األطفال ما بين ثالث و العشر سنوات، حيث تصور هذه  (33)نحو 

                                                 
 . 192ماهر جميل أبو خوات ، مرجع سابق ، ص  /راجعـ 1
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عمليات مروعة  و يمثل بهم في إنسانياترتكب في حقهم جرائم شنيعة أخالقيا و  بحيث األفالم هؤالء األطفال

 .1عن األطفال اإلباحيةمن عصابات  ي جالديهمو يقتلون في األخيرعلى أيد

للعمل في مجال الدعارة و غيرها من ممارسات  إغرائهمو تستخدم غرف الدردشة في تجنيد األطفال و  

المستخدمة في ذلك حوالي مئة ألف غرفة بعضها مفتو  للعامة و  غرفستغالل الجنسي، فقد بلغ عدد الإلا

ستخدامها بين شخصين فقط، ويمكن تداول إالبعض اآلخر يمكن  اآلخر مخصص لمن يعرف كلمة السر و

أما األفالم الجنسية فترسل ،صور فاضحة و األحاديث الجنسية المكشوفة و تبادل األفالم الجنسية القصيرة 

كان جهازه مزودا بكاميرا حيث يتم  إذاعبر البريد االلكتروني، و يمكن للطفل أن يشارك في هذه األعمال 

 .2بحركات جنسية أمامها اإلتيانخلع مالبسه و ب إغراءه

ستغاللهم جنسيا، حيث يتم تعبئة الصور إغواء األطفال ثم إو يستخدم الهاتف الذكي في نقل الصور الجنسية و 

  .سط المدرسي( بين األطفال خاصة في الوالبلوثوث)و األفالم الجنسية الخليعة و نشرها عبر تقنية 

و ال تمر  ،تجاه عبر األقمار الصناعية خدمة ال تعترضها العوائق الجغرافيةإلثنائي او يتيح نظام األنترنيت  

بخطوط الهاتف، إذ يعتمد يعتمد على تقنية)  على أجهزة الرقابة الوطنية حيث ال يحتاج هذا النظام للربط 

 ةلسريع و بالصورو ا بالتدفق الواسعحيث يقدم عدة خدمات منها الولوج في األنترنيت  (Docsis) دوك سيس(

ع  يطتو ال رقيب و ال تس ،دون حسيب 3ستغالل الجنسي لألطفالإلو الصوت ويمكن لهذه التقنية توظيفها في ا

وجاء في تقرير أجراه مركز أبحاث الجرائم ضد األطفال ، لدولة الكشف عنها و معرفة مصدرهاأجهزة ا

كانوا من  نترنتألاعليهم الجنس عبر  من الذين عرض (٪66)أن نسبة  "نيوها مبشر" التابع لجامعة

من هذه العروض تلقاها األطفال و هم يستخدمون أجهزة الحاسوب داخل منازلهم،  (٪70) و أن نسبة،اإلناث

سنة فما  (14)همأعمار تمن األطفال الذين عرضت عليهم عالقة جنسية كان (٪77)و أكد التقرير أن نسبة 

 .4فوق
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عن األطفال، فأوربا الشرقية تعتبر منتجا للمادة الخامة و هم  اإلباحيةللمواد ئيسي رو تعد أوربا المصدر ال 

األطفال، و ألمانيا المنتج الرئيسي و هولندا و بريطانيا تعدان كمراكز للترويج و التوزيع، أما الواليات 

فرد جنائيا  (3000)، حيث الحقت دائرة البريد حوالي  1المتحدة األمريكية فهي أكبر سوق عالمية لهذه المواد

 .19842بصدد هذه المسألة منذ عام 

و من الصعب القضاء على هذه الجريمة التي هي في تنامي متزايد نظرا لصعوبة السيطرة على كافة  

نظرا للفروق الشاسعة بين الدول المتقدمةو الدول الفقيرة في مجال  ،التقنيات الحديثة على المستوى العالمي

لألفراد مما يثقل كاهل القائمين  الشخصيةنشر هذه الصور عبر المواقع  باإلضافةإلىالتحكم التكنولوجي، 

على مكافحة هذا النشاط في عمليات البحث و التحري عن مصدرها و قد يؤول بحثهم في األخير لعدم 

 الجدوى.

لجنة حقوق أوصت اللجنة الفرعية المنبثقة عن  ،ستغالل الجنسي للطفللإلمظاهر الو نظرا لخطورة هذا  

 القيام بالخطوات اآلتية: البغيضةالدول و الحكومات لمحاربة هذه الظاهرة  اإلنسان

 نترنيتألاستخدام شبكة إإساءةالقوانين الموجودة، أو سن قوانين جديدة لمنع  تنفيذستعراض و تعديل و إ -1

 ستغاللهم جنسيا.إو  ائهمغبتجار بالنساء و األطفال و إلألغراض ا

ستغالل الجنسي إلستغالل بغاء الغير و اإتجار باألشخاص وإلمزيد من الفاعلية على القضاء على االعمل ب -2

 .نترنيتألاعبر 

ستغاللهم إتجار بهم و إلوضع و تنفيذ برامج تثقيفية حول الضرر الذي يصيب النساء و األطفال بسبب ا -3

 جنسيا.

و التي تتم بغرض  نترنيتألاتصاالت على شبكة إلو المراسالت و غير ذلك من ا اإلعالناتالتحقق في  -4

 ستغالل البغاء و السياحة الجنسية.إتجار بالجنس و إلالترويج ل

                                                 
 . 316ص  ـ  راجع/ بشرى سلمان حسين العبيدي ، مرجع سابق ،1
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المعنية بتنفيذ القوانين  اإلقليميةتحقيق مستويات جديدة من التعاون بين الحكومات و الهيئات الوطنية و  -5

ستخدام شبكة إإساءةو مكافحة عولمة هذه الصناعة، و ائهمغبتجار بالنساء و األطفال و إلنتشار اإبغية مكافحة 

ستغالل الجنسي و تنفيذ هذه إلتجار بالجنس والسياحة الجنسية و العنف، و اإلللترويج بأعمال ا نترنيتألا

 .1األعمال

تخذت عدة دول جملة من التدابير في هذا الميدان و رصدت عقوبات جزائية على مرتكبي هذه األفعال إو  

للطفل و تخدش حياءه، ففرنسا و ألمانيا و انجلترا و بلجيكا رصدتعقوبات السجن وغرامات مالية  التي تسيء

سترالي مجرد حيازة مؤلفات تحوي صور ألا جرم القانون في حاالت نشر صور لألطفال تخدش الحياء، و

ق ، و بذلك فخطورة نشر صور و أفالم فاضحة يكون ضحيتها طفل هي جريمة بح2جنسية لألطفال

بدال من الجر به نحو عالم  ،جمعاء، فمن المفروض تهذيب الطفل و تربيته على األخالق الحميدةاإلنسانية

رتفاع جرائم االغتصاب بصفة عامة و اغتصاب و خطف إالرذيلة، حيث يمكن لمس أثار هذه الجريمة من 

ت أفراد تيانها مما ينجر عنه تشيهز ك ،حيثكثير من العائالت مبادئها و قيمهاالاألطفال بصفة خاصة، و تفقد 

نحراف.إلالمجتمع و السعي نحو عالم الرذيلة و ا

 .: بغاء األطفال ثانيا

 .3شكل آخر من أشكال التعويض أي ستخدامه لغرض أنشطة جنسية نظير مال أوإو يقصد ببغاء الطفل هو  

 نىة، نظرا للعائد الوفير الذي يجو تنتشر ظاهرة بغاء األطفال في معظم دول العالم، خاصة في الدول النامي 

من وراء هذه الممارسة الشنيعة، و بحسب التقديرات يوجد حوالي مليون طفل يمارس البغاء في آسيا 

، حيث أن المهربات إلى كمبوديا من فيتنام و ماينمار يستخدمن بصفة أساسية في ممارسة الدعارة، و 4وحدها

و ما يربوه  ،سنة (18)منهن أقل من  (٪30)عاهرة،  (16423)بـ  العاهرات األجنبيات في تايلندا عدد يقدر

                                                 
1-UN , Doc E/CN -4/sub-2/2001/140,PP52-53. 

 . 63، ص  2007 عام، لبنان ،  ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية نترنيتإلاعبد الكريم عبد هللا ، جرائم المعلوماتية و  /ـ راجع 2
ن البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع و بغاء األطفال و استخدامهم في العروضو المواد اإلباحية لعام المادة الثانية م /ـ أنظر 3

2000   . 
 . 019سابق ، ص المرجع الماهر جميل أبو خوات ،  /راجعـ 4
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، و يوجد في البرازيل أكثر من 1منهن باشرن هذه المهنة عندما كن أصغر من ذلك بكثير (٪75)عن نسبة 

فريقيا توجد شبكات متخصصة في الترويج لبغاء األطفال، ففي إنصف مليون طفل يمارس البغاء، و في 

تعلمن بالدعارة، و أصبحت هذه  "إبيدجان"و  "أكرا"و  "دواال"يات إلى  المدن الكبرى مثل نيجيريا ترسل الفت

ستغالل الفتيات الصغيرات من األفارقة من أجل إرة رائجة أيضا في دولة جنوب إفريقيا، حيث يتم االتج

 .2"دري بان" و"كيبتاون"ستغاللهن جنسيا في مدن مثل إ

و المدافعة  اإلنسانتغالل بعض الجهات التي تحسب على جهات حماية حقوق سإو ما يزيد األمور تعقيدا هو  

أن  ،2008نيتان في تقرير لهما صدر سنة انسإستغالل األطفال في البغاء، فقد أعلنت منظمتان إعنه تقوم ب

 قد طلبوا من األطفال الالجئين هناك ممارسة إفريقيافي دول غرب  اإلغاثةاإلنسانيةالعاملين في منظمة 

 الجنس معهم مقابل حصص من المواد الغذائية، و فتح تحقيق بهذا األمر و طلب األمين العام لألمم المتحدة

 .3تخاذ التدابير الالزمة لتعزيز حقوق النساء و األطفال هناكأنذاكإ

ال فقط بل تعدتها، لتدخل رج اإلنسانيةستغالل األطفال في البغاء مقتصرة على المنظمات إو ال تعد مشكلة 

عتباره على رأس الكنيسة إب "البابا يوحنا بولس الثاني” الدين من القساوسة في العديد من أنحاء العالم، فقد ندد 

تورطوا في قضايا  2002الكاثوليكية في العالم، بالفضائح التي تورط فيها عدد كبير من القساوسة نهاية عام 

 .4جنسيا األطفالستغالل إ

مثل  همعتبارإواألطفال معا و رجال الدين ب اإلنسانلمنظمات المدافعة عن حقوق وإذا كان الحال بالنسبة ل

 األخرى وخاصة فئة الشواذ منهم؟ الفئاتالرفيعة وعدم الولوج في عالم الرذيلة ، فكيف نفسر بقية  األخالق

                                                 
 2004،  68اإلنسانية ، الجامعة األردنية ، العدد  ـ راجع د / عمر عسوس ، مظاهر إنتهاك اتفاقية حقوق الطفل في ظل العولمة ، مجلة العلوم1

 . 93، ص 
 . 190مرجع ، ص نفس ال ماهر جميل أبو خوات ، /راجعـ 2
 . 307بشرى سلمان حسين العبيدي ، مرجع سابق ، ص  /ـ راجع 3
 . 308مرجع نفسه ، ص  ـ 4
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ا ما يلجأ رب ظاهرة الفقر التي تعاني منها أغلب أسر الطفل الضحية، فغالب إلىوترجع أسباب بغاء األطفال 

ويتعذر عليه السداد وتكون الطفلة هي الضمان الوحيد الذي يقدمه،  ،لربااقتراض من أحد دور إلا األسرةإلى

 .1بيوت الدعارة سواء داخل الدولة أو خارجها إلىحيث يقوم المقرض صاحب الدين بإرسالها 

ولوج األطفال في فترة ما بعد  إلىية عن الحروب والكوارث الطبيع الناشئة وقد تؤدي ظاهرة التشرد والدمار

 . 2الصراع، فيجبرون على عمل السخرة وممارسة البغاء

من  اآلالفتفكيك آالف األسر و شرد  إلىوخير مثال زلزال تسونامي الذي ضرب جنوب شرق آسيا فأدى 

 ستغاللهم في مجال الدعارة.إضحية لعصابات قامت ب كانواف، األطفال

لم البغاء و الدعارة هي بمثابة جريمة شنعاء يرتكبها المرضى النفسانيين من البشر، الطفل في عا إدخالإن  

ب للطفل صدمة نفسية ال يرجى شفائها مادام بفهي بمثابة آفة تتنافى مع الكرامة البشرية و النفس السوية، فتس

 على قيد الحياة.

ر صحة الطفل فقد يصاب بفيروس نقص و ال تنتج عن هذه الجريمة آثار نفسية فقط، بل تمتد آثارها لتدم 

حتمال الحمل إو  خرى ال يمكن حصرها،أو يكون عرضة ألمراض جنسية  ،المناعة المكتسبة ) السيدا (

بنزيف حاد قد يؤدي بحياتها،  إصابتهاأو  ،المبكر للطفلة المستغلة و ما يصاحبه من مخاطر عند وضع الحمل

يبا و أكثر ممارسة للعنف و الجريمة و ال يعرف من الحياة سوى ستغالل الطفل كئإلو يجعل هذا النوع من ا

 .3بتزاز اآلخرينإستغالل و إلا

ة ئهتمت الدول فيما بينها لمكافحة البغاء و خاصة بغاء األطفال و تجسدت جهودها للقضاء على هذه الفإو قد 

 فيمايلي :

تخذت الدول جملة من إحيث  ،1921م تجار بالنساء و األطفال عاإلالدولي الخاص بمكافحة ا تفاقإلا -1

ند ب، المحدد لهذه الجريمة في الإناثاجرون باألطفال ذكورا أو االتدابير لمطاردة و معاقبة األشخاص الذين يت
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من هذه  221بشأن مكافحة الرقيق األبيض، و أن تطبق الدول المادة  ،1910ماي  4األول من معاهدة 

 .1المعاهدة

ستغالل دعارة الغير، الدول المتفقة إتجار باألشخاص و إلتفاقية الدولية لحظر اإلمن ا 17و ألزمت المادة 

، و تجلت مظاهر الحماية للطفل  2تجار باألشخاص من الجنسين ألغراض الدعارةإلباتخاذ التدابير لمكافحة ا

ير المالئمة لمنع تخاذ جميع التدابإالدول ب إلزامعن طريق  1989تفاقية حقوق الطفل لعام إمن  34في المادة 

 .3اإلباحيةستغالله في الدعارة و العروض إالطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، و منع 

 .ستغالل األطفال جنسيا لغرض السياحةإ: جريمة  ثالثا

و هي جريمة حديثة العهد ظهرت مع بداية الثمانيات في القرن الماضي، توسع نطاقها ليمتد معظم دول  

طفل،  ن مليونيعأن هناك الماليين من األطفال مستغلون في هذه السياحة من بينهم ما يزيد  إذبا، العالم تقري

هذه السياحة الجنسية عمدا غرضها األساسي تسهيل  أنشأتأعمارهم ما بين الخامسة و السادسة، و  تتراو 

غراض جنسية سواء من و يسخرون أل،، فيستغل فيها األطفال 4قتصاديةإالعالقات الجنسية من أجل أغراض 

 . اإلناثفئة الذكور أو 

التابعة لألمم المتحدة، أن أحد المصادر في البرازيل يقدر أن عدد  اإلنسانو كشف تقرير للجنة حقوق  

البريطانية بأن  اإلذاعة، و أشار تقرير لهيئة  5طفل ألف (600)األطفال الذين يمارسون سياحة الجنس بـ 

طفال في السياحة األسيوية " و هي منظمة غير حكومية، أكدت أن بلدان مثل فيتنام و بغاء األ إنهاءمنظمة '' 

من الدول المروجة لهذا النوع من  و أصبحت األنكمبوديا كانت مغلقة تقريبا أمام تدفق السيا  األجانب، 

ة و اليابان، و رتفع عدد السوا  خالل الفترة األخيرة، خصوصا من بلدان مثل كوريا الجنوبيإالجريمة، حيث 

تهام إلى الشرطة في كل من تايالند و كمبوديا بقبول رشاوي من المتاجرين بأجساد األطفال إلوجهت أصابع ا

                                                 
، المملكة العربية السعودية  الرياضة للعلوم األمنية ، يمحمود أحمد طه ، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه ، أكادمية نايف العرب د. ـ راجع / 1
 . 152، ص  1999 الطبعة األولى، عام ،
 . 152يمر عبد الهادي ، مرجع سابق ، ص ـ راجع/ عبد العزيز مخ2
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و نتيجة للفساد من طرف القائمين على شؤون هذه الدول، فال ينتظر أن تسعى إلى  ،1و من السيا  األجانب

 كرامة و شرف أطفالها. يمة، بل عملت على الترويج لها و بيعرمكافحة هذه الج

، حين يريد ممارسة البغاء مع األطفال، حيث بمجرد الدخول لهذا ضالتهو يجد السائح في دولة )كوستاريكا(  

البلد تروج تجارة الجنس مع األطفال، حيث توفر ممارسة جنسية سهلة و رخيصة، فيدفع رب األسرة الفقيرة 

يق الوسيط الذي تتوافر لديه الخبرة و الباع الطويل في عن طر –بالغات أم قاصرات  –زوجته أو بناته 

سم إجميعا، و يطلق على هذا النوع من البغاء  األطرافتسهيل البغاء، و من ثم الفائدة الكبيرة التي تعود على 

منظمات حكومية تقوم بتحصيل الضرائب عن تلك التجارة من الوسيط  إشرافالبغاء المنظم و المندرج تحت 

 لم ينتظم في توريد الضريبة عن بغاياه الالتي يستثمر إذاويحرم من ممارسة الوساطة ،مة بصفة منتظ

 .2ائهنغب

تفاقيات دولية لمكافحة هذه الظاهرة، إستفحال ظاهرة سياحة الجنس سارعت عديد الدول لعقد إلو نتيجة 

، 1996السويدية  عام  ستغالل الجنسي التجاري في العاصمةإلنعقد المؤتمر العالمي الخاص بمكافحة اأف

نتباه الدولي لهذا الموضوع و السعي للقضاء إلبهدف جلب ا20013وتبعه مؤتمر يوكوهاما في اليابان عام 

 .األقلعلى هذه الظاهرة أو التخفيف منها على 

ن ثنتان و ثالثون دولة قوانيإتدابير لمالحقة جرائم سياحة األطفال الجنسية و تبنت  األطرافالدول  أخذتو  

تسمح بمالحقة مواطنيها على جرائم ترتكب في الخارج، بصرف النظر  ،خارجة عن نطاق التشريع الوطني

على سائح  1993القبض سنة  إلقاءتم ف،  4كان فعل الشخص يعد جريمة في الدولة التي حدث فيها إنعن 

و تمت مصادرة جواز سفره ستغالل طفل في البغاء إسويدي من المولعين جنسيا باألطفال في تايلند في قضية 

و قام بدفع غرامة و سافر هاربا ،من قبل السلطات التايلندية إال أنه استطاع الحصول على جواز سفر جديد 

هذا الشخص  إدانةو نتيجة للتعاون بين السلطات التايلندية و السويدية تم  1995إلى بلده، إال أنه في عام 

 إدانةتم  2001القانون الجنائي السويدي العابر للحدود، و في  بموجب ،ستغالل الجنسي لألطفالإلبتهمة ا
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، بتهمة تحرشه بفتيات في سن السابعة أثناء رحلة عمل إلى  سنوات سجنا 8بريطاني و الحكم عليه 

صدر هذا الحكم من محكمة بريطانية و يعد سابقة في تجاوز األحكام القضائية البريطانية خارج كمبوديا،ف

 .1حدودها

خذت عدة دول خطوات جديرة بالتشجيع و الثناء لمكافحة سياحة جنس األطفال، فعلى سبيل المثال تإو  

خصص شركة الطيران الفرنسية جزءا من مبيعاتها داخل الطائرة لصندوق خاص ببرامج تهدف إلى التوعية 

الجنس، و تلزم  بسياحة جنس األطفال، و نظمت دولة البرازيل حمالت توعوية وطنية و دولية خاصة بسياحة

رشدون السياحيون بشر  و تفصيل قوانينها التي تسمح بمعاقبة مرتكبي جرائم سياحة جنس مايطاليا ال

نضباط من شأنه تثقيف الموظفين بشأن إاألطفال، و وقع المرشدون السياحيون في دولة السويد على نظام 

التركيز على مكافحة جنس األطفال، و ستحدثت دولة كمبوديا فرق شرطية خاصة مهمتها إسياحة الجنس، و 

، و يجب على  2خرىأتالحق اليابان مواطنيها الذين يضبطون و هم يمارسون الجنس مع األطفال في دولة 

كل دول العالم أن تتخذ التدابير الكفيلة بمحاربة سياحة جنس األطفال و القبض على المجرمين سواء كانوا 

سياحية أو من يسهل و يرغب هذه الجريمة الماسة بكرامة و شرف فاعلين أصليون أو وسطاء أو وكاالت 

 ة في حقهم و تعقبهم أينما وجدوا.عقوبات رادع إقرارالطفل، و 

 .رات و المؤثرات العقليةدالمخ ن: حماية الطفل مالثالث الفرع

صرة، فهي العالمي، و أكثره شيوعا في المجتمعات المعا اإلجرامتعتبر جرائم المخدرات من أبرز صور  

نه بحكم الظروف و أمنظمة و غير محصورة في دائرة معينة، حيث  إجراميةتمارس من قبل مجموعات 

بتكار مجاالت جديدة، إو مقتضياتها فإن تلك التنظيمات قادرة على  اإلجراميةالمالبسات و دواعي األنشطة 

در ممكن من المال و البحث عن ، حفاظا على ديمومتها و وحدتها و جمع أكبر ق3كل يوم لممارسة نشاطها

ع لهذه المادة الخبيثة أو نقلها و ترويجها زارستغالل الطفل كمإفيتم  ،مناطق نفوذ جديدة  لتسويق بضاعتها

 عتباره قاصرا و ال يستدعي األمر لرقابته و تفتيشه.إلما تشك في الطفل بقعتبار أن المصالح األمنية إب
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ذ يعتبر إالمخدرات من الجرائم الماسة بصحة و سالمة و نفسية الطفل، في  األطفالستخدام إو تعتبر جريمة 

الطفل كمزارع لهذه المادة الخطيرة على صحته التي تنعدم فيها ظروف النظافة، و من جهة أخرى حبه 

بصحته  اإلضرارللتجريب بدافع الهروب من الواقع المرير الذي رماه في هذا العمل الخطير، مما يؤدي إلى 

 نغماسه في عالم الجريمة مستقبال .إافه و نحرإو،

لطفل، االمختصة في بيع و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية  اإلجراميةو كثيرا ما تستغل المجموعات 

فبمجرد أن  ،نقياد و يتقبل مغريات بسيطةإلكمسلم أو ناقل لهذه المادة المحضورة، و ذلك لكون الطفل سهل ا

مال، أو لعبة تستهويه يقوم بهذا الفعل عن طواعية، دون تردد نظرا لجهله و قصور يقدم له مبلغ بسيط من ال

 فهمه عما يدور في محيطه من أخطار قد تلحق األذى بنفسه أو بغيره من أقرانه.

و المؤثرات العقلية، فهذا الخطر الداهم يهدد وجود و مستقبل  المخدراتو قد يكون الطفل ضحية لتعاطي  

،فقد أكد تقرير  1الشباب في مختلف أنحاء العالم، و بدأ يظهر بصورة متزايدة بالنسبة لألطفال أعداد كبيرة من

للهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث " فورام" في تقييمه لوضعية األطفال بالجزائر حينما قام بعملية 

من تالميذ  (٪7,75)أن  تاإلحصائيا، بينت 2015في الوسط المدرسي خالل عام  المخدراتمسح لتعاطي 

، و هو رقم مرعب و في تصاعد  2من الطور الثانوي يتعاطون المخدرات (٪77,18)الطور المتوسط و 

 لم تعالج القضية و القضاء عليها في مهدها. إنمستمر، 

ها رات و المؤثرات العقلية أو عرضدخمال إنتاجو بذلت الهيئات الدولية و الحكومات جهودا معتبرة لمكافحة 

تفاقية حقوق إو المستقبلية، فألزمت  يةنحماية لألجيال اآل ،تجار بها أو توزيعها بصورة غير مشروعةإلأو ا

أن تتخذ كل التدابير الوقائية و المناسبة بما في  األطراففي مادتها الثالثة و الثالثون الدول  1989الطفل لعام 

ن لهذه السموم، التي غالبا ما يكون ضحيتها األولى هم ذلك سن القوانين الرادعة في حق المنتجين و المروجي

ما وقعوا في شبكة هذه المواد السامة بعالجهم و متابعتهم صحيا و نفسيا  إذاأو اليافعين، و التكفل بهم  األطفال

 التي وقعوا فيها . المعضلةللخروج من 

جتماعية إقتصادية وإمضار  لها ن، ألبالمخدراتتجار إلوقد عمدت التشريعات الوطنية لتجريم التعاطي وا

 فضال عن األضرار الصحية لمتعاطيها.
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كل من أدار أو هيأ  "منه  34/3نصت المادة  1989الصادرة سنة  122فأصدر المشرع المصري قانون رقم 

و  اإلعداممكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل و تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 

 .ألف جنيه في األحوال اآلتية (500)ألف جنيه و ال تتجاوز  (100)ة ال تقل عنالغرام

و عشرون سنة ميالدية  إحدىهذه الجرائم من لم يبلغ من العمر  إحدىرتكاب إستخدم الجاني في إإذا -

علية ف تهسلط هستخدم أحد أصوله أومن فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو مالحظتهم أو من لإأو

 .1"عليهم في رقابتهم أو توجيههم

حينما و ذلك 2004ديسمبر  25در في الصا 174و نص المشرع الجزائري على عقوبة مشددة في قانون

العقوبة لتصبح السجن لمدة عشرون سنة لكل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو غلظ

المشرع الجزائري عقوبة أغفلصي أي ليتعاطاها، ومال الشخستعإلمؤثرات عقلية إلى قاصر و لكن بهدف ا

 .2لمن يستخدم القصر في ترويج المخدرات

من قانون المخدرات رقم  42/2و نص المشرع السوري على عقوبة السجن المؤبد طبقا لنص المادة 

كراه ية وسيلة من وسائل اإلأتعاطيها ب إلىقاصر أو يدفعه  إلى( في حق كل من يقدم مواد مخدرة 2/1993)

 ،3ني ليرةويتزيد عن مل و ال ،أو الغش أو الترغيب أو اإلغراء، بغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة ألف ليرة

فيتضح أن المشرع المصري و السوري قد شددا في العقاب بالمؤبد في حق من يغري أو يحرض الطفل على 

سنة و هي مدة  20جزائري بالسجن لمدة أو المؤثرات العقلية بينما عاقب عليها المشرع الالمخدرات تعاطي 

 غير رادعة، قد ال يستنفذ العقوبة  كلها و يفرج عنه في أي مناسبة من المناسبات.

 .: حماية الطفل في مجال التشغيلالمطلب الثاني

برز نفي ظاهرة تشغيل األطفال، حيث  و المتمثل، األطفالستغالل إنوع آخر من  إلىنتطرق في هذا المبحث 

مطالب، نتطرق في المطلب األول إلى جريمة  خمسةإلىفقسمنا بحثنا  ،له الجرائم الواقعة في حقهممن خال

تجريم ظروف التشغيل المؤثرة على صحة تشغيل األطفال دون السن القانوني للتشغيل، و في المطلب الثاني 

                                                 
 . 210، ص  2007فاطمة بحري ، الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمين ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ،  /ـ راجع 1
 . 211ـ مرجع نفسه ، ص  2

 . 225محمد أحمد طه ، مرجع سابق ، ص  / ـ راجع 3
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ابع جريمة تشغيل الطفل و في المطلب الثالث جريمة عدم تحديد ساعات العمل للطفل وفي المطلب الر

 األطفال ليالوفي المطلب الخامس جريمة عدم دفع األجر و إعداد الوثائق الخاصة بالطفل 

 .شغيل األطفال دون السن القانونيت جريمةاألول :  الفرع

يمثل تشغيل األطفال دون السن القانوني المحدد للولوج في عالم الشغل ظاهرة عالمية يعاني منها أغلب  

التي تدفعهم لدخول عالم الشغل، مما  القهرية م، خاصة أطفال الدول النامية، حيث تتعدد األسبابأطفال العال

 هم و نموهم البدني و العقلي و الروحي .صحتيضر ب

تفاقيات الدولية في تحديد سن معينة يأخذ بها كمعيار قانوني لسن التشغيل إلو رغم تأرجح القوانين الوطنية و ا

تفاقيات التي تبنتها األمم المتحدة، و كذلك المنظمة العالمية للعمل ترى أن عمل األطفال إلالدى هذه الفئة فإن 

المناسب  دنىهو ذلك النشاط الممارس من قبل األطفال تحت سن الثامنة عشر، و تعرف األخيرة العمر األ

 – 5  أعمارهم بين مليون طفل تتراو (250)، و أشارت في تقرير لها أنه ما يربو عن 1سنة 15للعمل بــ 

يعملون في ظروف مهنية ال يستطيع تحملها البالغون، كما أن الطلب المتزايد على مثل هذا النوع ،سنة  14

حاجة أولئك  إلىمن العاملين الصغار في تزايد مستمر، نتيجة للعديد من العوامل الشخصية التي تعود 

خالل القرن التاسع و  فكانوا، 2من قبل هؤالء األطفالالمطالبات نخفاض األجور و قلةإعمل، و إلى األطفال لل

الخامسة يربطون بالسالسل لجر عربات الفحم في المناجم، في حين كانت الفتيات في سن الثامنة  سندون 

من األطفال في دولة الهند منخرطون في ( ٪14) مجموع ما، و يقدر 3يعملون تحت األرض في ظالم تام

نتاج السلع التي تكون إيسخرون في  ،عاما 14 – 5تتراو  أعمارهم ما بين  أنشطة متصلة بعمل األطفال

غير مكلفة في معظم األحيان، للتصدير المباشر من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، و يعمل معظم هؤالء 

حيان قتصادي غير الرسمي، الذي غالبا ما يكون خارج نطاق الرقابة الحكومية، و في أإلاألطفال في القطاع ا

4كثيرة في بيوت خاصة
. 

                                                 
 . 85رجع سابق ، ص عمر عسوس ، م /ـ راجع 1

 . 39ص  ،عبد الرحمن عسيري ، مرجع سابق  /ـ راجع 2
 . 172ماهر جميل أبو خوات ، مرجع سابق ، ص  /ـ راجع 3
 . 78، و ضع األطفال في العالم ، مرجع سابق ، ص  2006تقرير لمنظمة اليونسيف لعام  /ـ راجع 4
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غل لممارسة عمل ال يتناسب مع قدراته الجسدية الذي ال يزال في مرحلة نمو ال يساعده ستالطفل الذي ي إن 

على التكيف مع أعمال معدة أساسا للكبار، و هو ما يجعله أكثر عرضة من الكبار لمخاطر جمة تؤثر على 

 جسده و نفسيته و مستقبله.

ولوج عالم الشغل، لتحديد سن معينة لقبول الطفل  المتضمنةتفاقيات الدولية إلد من او قد صدرت العدي

منظمة العمل الدولية عام  تبنتها بشأن الحد األدنى لسن العمل في الصناعة، حيث 05تفاقية رقم إلفصدرت ا

غيل األطفال في عتباره الحد األدنى الذي يسمح بموجبه تشإتفاقية سن الرابعة عشر بإل، وحددت هذه ا1919

 المجال الصناعي .

كالمناجم و الزراعة و العمل  أخرىتفاقيات دولية لتحديد سن تشغيل األطفال في قطاعات إو توالت عدة 

تفاقيات على منع قبول األطفال في العمل قبل إلالبحري و القطاعات غير الصناعية، و حرصت جميع هذه ا

سة عشر و بعض الحاالت السادسة عشر أو الثامنة عشر، و بلوغهم سن معينة و حددت معظمها من الخام

ن كان ذلك يصب في إستثناءات معينة على الحد األدنى للسن المقرر إتفاقيات وضع إلأجازت بعض ا

 .1مصلحة الطفل بهدف تعليمه أو تدريبه المهني أو كان يعمل مع أسرته

تفاقية موحدة بشأن الحد إعتمدت إالذكر، حيث تفاقيات السابقة إلو قامت منظمة العمل الدولية بمراجعة ا

لرفع الحد األدنى لسن  1973لعام  138األدنى لسن العمل في جميع قطاعات العمل، فجاءت االتفاقية رقم

 3العمل و لو بصورة تدريجية بما يتوافق مع القدرات الذهنية و الجسمية للطفل، فنصت المادة الثانية فقرة 

الدراسة  إلنهاءقتصادية تحت السن المقررة إلي طفل فيأي من القطاعات اعلى وجوب " عدم تشغيل أ

قررت  إذا، و على كل دولة طرف 2سن الخامسة عشر" إتماماإللزامية و في جميع األحوال، ليس قبل 

تفاقية بيانا إلتخفيض السن إلى أربعة عشر عاما كحد أدنى للسن أن تورد في التقارير التي تقدمها عند تطبيق ا

 .3توضح فيه األسباب التي دفعتها إلى ذلك

و بما أن الكثير من دول العالم تميز بين العمل الذي يشكل خطرا على صحة و نفسية الطفل و بين العمل 

عتبار و حددت في مادتها الثالثة األعمال التي تعرض صحة إلتفاقية أخذت هذه المسألة بعين اإلالخفيف، فان ا

                                                 
 . 173ماهر جميل أبو خوات ، مرجع سابق ، ص  / ـ راجع1
 . 1973لسنة  138تفاقية رقم إلالمادة األولى من ا /ـ أنظر 2
 من نفس االتفاقية . 5الفقرة  2المادة  /ـ أنظر 3
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عشر سنة و أجازت للتشريع الداخلي بتخفيض هذا السن إلى سبعة عشر عاما  مانيةثأو سالمة الطفل للخطر ب

 أخالقو العمال، بشرط أن ال تؤثر هذه األعمال على أمن و صحة و ستشارة منظمات أرباب العملإبعد ،

 .1الطفل بعد تلقيه التدريبات المهنية و كافة التعليمات في هذا السياق

الثالثة على وجوب تحديد مجاالت األعمال الخفيفة من قبل السلطات المختصة،  و نصت المادة السابعة فقرة

سنة وفق لعدد ساعات معينة و توفير شروط  15 – 12التي يجوز السما  بعمل األطفال فيها من سن 

 .2الصحة و السالمة للطفل

طيرة و الضارة و بما أن أغلب أرباب العمل يشغلون األطفال في شتى أنواع األعمال خاصة تلك الخ

تشريعات داخلية عقوبات متباينة و هي عقوبات سالبة للحقوق المالية، متمثلة في  رصدت عدةبصحتهم، 

من قانون العمل بمعاقبة صاحب العمل أو من يمثله  248الغرامة، فأقر المشرع المصري بمقتضى المادة 

يه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين جن (1000)جنيه و ال تتجاوز ( 500)عن المنشأة بغرامة التقل عن 

 .العود وقعت في شأنهم الجريمة و تضاعف الغرامة في حالة

من قانون العقوبات الفرنسي على أن الغرامة المقدرة في حالة المخالفات منالدرجة  131/13و نصت المادة 

ترفع العود و في حالة يهم المخالفة،مضاعفة حسب عدد العمال الواقعة عل ،أورو (1500)الخامسة هي 

أورو، مع جواز نشر الحكم بالعقوبة في الصحف، و لعل عقوبة التشهير تترك أثرا  (3000)الغرامة إلى 

 كان يتمتع بمركز عال في مجتمعه . إذانفسيا عميقا لرب العمل، خاصة 

في نص المادة وهذا ماجاء  ،دج (2000إلى  1000)و رصد المشرع الجزائري غرامة مالية تتراو  ما بين 

على كل توظيف عامل قاصر لم يبلغ السن المقرر إال في حالة  1990من قانون العمل الصادرة سنة  140

 العود عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و جعل عقوبة الحبس جوازيا في حالة

 . 3يوما إلى شهرين 15تتراو  عقوبتها ما بين 

                                                 
 من نفس االتفاقية. 3المادة  /ـ أنظر 1
 من نفس االتفاقية. 3الفقرة  7المادة  /ـ أنظر 2
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ال قبل السن المحددة قانونا هو جريمة في حقهم، يقترفها أصحاب النفوس الدنيئة، و القلوب تشغيل األطف إن

 المريضة لجمع أكبر قدر من المال، يكون الطفل هو الوسيلة.

فقد أظهرت تقارير دولية متخصصة عن تشغيل األطفال دون السن المقرر لذلك، أن هناك فارقا في الطول 

قبل بلوغهن الرابعة عشر من العمر و بين  ستغلنإمترات بين الفتيات اللواتي يبلغ في المتوسط أربع سنتي

،فال بد من رصد عقوبة مشددة متمثلة في حبس 1الفتيات اللواتي اشتغلن بعد بلوغهن الثامنة عشرمن العمر

قط، ألنه الشخص رب العمل الذي يقوم بتشغيل األطفال دون السن القانوني،وال نكتفي بفرض العقوبة المالية ف

 و الظروف.ستغالل أطفال آخرين و تشغيلهم في نفس السن إبإعادة ضهاوحتما سيع

 .على صحة الطفلةتجريم ظروف التشغيل المؤثر: الثاني  الفرع

الشاقة  األعمالالمفرط خاصة في بعض  ستغاللهإنتيجة  ،تتعدد المخاطر المحدقة على الطفل العامل

تهدد حياته ، فكان البد وضع إجراءات  صارمة في حالة ما خفض و تهالتي تؤثر على صح ،والخطيرة 

وتطبيقها من رب العمل ، وفي المخالفة   حترامهابها  وإد السن في بعض التشريعات الداخلية ، فالبد من التقي

 . المرتكبة يعاقب حسب نوع المخالفة

د معه ، إجراء الفحص حلة التعاقالعامل قبل مرالطفل  تجاه إالتي يتخذها رب العمل  أهماإلجراءاتومن 

 لتحاقهإبه مستقبال ، وإجراء فحوصها دورية بعد  د من مدى مقدرة الطفل للقيام باألعمااللمنوطةالطبي للتأك

اإلجراء على هذا  األطفالتفاقية الدولية المنظمة لعمل إلوحرصت ا، 2ك المقدرةتلستمرار إبالعمل لضمان 

بنصها "  جبراالفحص الطبي  إجراءالخاصة بالعمل البحري على  16م تفاقية رقإلا شترطتأفجوهري ، ال

بعد فحص طبي يثبت إال دون الثامنة عشر على ظهر السفينة  واألحداثعدم جواز تشغيل صغار السن 

لم يتقرر الصناعية ما المنشآتفي  األطفالتشغيل  1946لعام  77تفاقية  رقم إلرت اظلياقتهم لهذاالعمل ، وح

ويتم ، يقوم به طبيب مؤهل ،  ها في ضوء فحص طبي دقيقونستخدام في الوظائف التي يشغلإللصالحيتهم 

 لفحوصات الطبية مجانا. ا إجراء

                                                 
، المجلد 3، العدد  ، مصراس نور الدين ، تشغيل األطفال وصمة في جبين الحضارة المعاصرة ، مجلة الطفولة و التنميةمحمد عب د. ـ راجع / 1
 . 21، ص  2001،  1
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لضمان  لألحداثشترطت الفحص الطبي إوصية ، حيث تبنفس ال 1956لعام  124تفاقية رقم إلوجاءت ا

على فترات التزيد على سنة لضمان لياقتهم ، يكون الفحص الطبي دقيق و أنفي المناجم ،   ستخدامإلللياقتهم 

ومسؤولية طبيب مؤهل توافق عليه السلطة المختصة ، وان الفحص  إشرافوتجرى الفحوصات تحت 

 .1مجاني

وفي  ،وألزمت التشريعات الداخلية للدول رب العمل بوجوب عرض الطفل العامل لديه على الفحص الطبي

في  2003لسنة 12المصري وحسب قانون العمل رقم ع شرملجنائية ، فالمتناعه تقام في حقه المسائلة اإحالة 

جنيه ، وتتعدد الغرامة بعدد العمال  (1000)ه وال تتجاوز يجن (500) ألداء عقوبة مالية التقل عن 248مادة 

المصري فرض غرامة مالية فقط  عشرمالذين وقعت في شأنهم الجريمة ،وتضاعف العقوبة في حالة العود ال

الجزائري  عشرمال ماأورب العمل في حالة إخالله بشرط عرض الطفل العامل على الفحص الطبي ، على 

وطب العمل فرض غرامة   واألمنالمتعلق بالوقاية الصحية  09/ 88من قانون  11،13،17وحسب المواد 

 أشهر 03 لمدةلحبساب دج وفي حالة العود يعاقب المخالف (1500)إلى(500)مالية ضد المخالفة تقدر ب 

 . 2لعقوبتينا حدىبأ أو دج (4000 )إلى (2000)من  ةكثر و ب غرامة ماليعلى األ

 أشهر 6 أيامإلى 8من حبسبالألحكام المتعلقة بالفحص الطبي  مشرع الفرنسي فقد رصد للمخالفما الأ و

خضع ألحد يشغل عامال لم ي مستخدمالعقوبتين كل  ىأحدبوأرو و(أ25000)رو الى و(أ250)وغرامة مالية 

يساهم في رفض تنفيذ  أورفض يوكل مستخدم  ،396/9 إلى 326/1الفحوصات الطبية المذكورة في المواد 

 .325/33إليها المادة  أشارتطبيب العمل للمعايير التي 

 للطفل. : جريمة عدم تحديد ساعات العمل الثالث الفرع

 ،  كعامل هدرايته بكامل حقوق وعدم مهرا لقصر فهظن ،شاقة أعمالالعمل الطفل في  أربابيشغل بعض  

نونا ، فيتعرض جسده العمل المقدرة قادون تحديد ساعات ،األعمال الشاقةفيجهدون جسده الضعيف بمختلف 

دا عن يقوم بها الطفل بعي األعمااللتيالرهيفة ،خاصة تلك  اصل ويؤثر على نفسيتهالمتو اكنهإلللهزل نتيجة ل

 بين الطفل و رب العمل . ة لعالقة العملمرقابة السلطات الخاصة المنظ

                                                 
 . 482، ص   نفسهمرجع  راجع فاطمة شحاتة أحمد زيدان، ـ 1
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ن دية ، إذأط العبووشروط شبيه بجهدهم لتأدية عملهم بشر ىالبيوت قصار األطفال العاملين كخدم فيويبذل  

شاقة ال تتناسب  بأعماليقومون ف، المنازل أبوابالرقابة خلف  أجهزةمعزولون وبعيدون على  األطفالهؤالء 

ن ألمنهم طيلة الليل والنهار ، بالتي تطل لتأديةاألعمالمستعدين  تأهبقوا في حالة يب أنوعليهم  أعمارهم،مع 

عات السو دون تحديد من يستيقظ وآخر من ينام ،  واأولالعديد منهم يعيش ويعمل في منزل مخدومهم ، فيكون

 .1أي يوم للراحةالعمل ، ودون منح 

واألسبوعية بشكل حازم الزمنية اليومية  ةوتحديد الفتر ، الطفلالتي يجوز فيها تشغيل  األوقاتوينبغي تحديد 

،فعدم تحديد مدة العمل للطفل يضر 2فراغ تسمح بنموهم الجسماني وإتمام تعليمهم بأوقاتما  لهم ، بهدف الس

نه لم يحدد أإالتفاقيات في هذا المجال إورغم إصدار المشرع الدولي عدة ،بصحته ونموه الجسماني والنفساني

ت آبتحديد ساعات العمل بالمنش 1919تفاقية رقم واحد لعام إلجاءت افلطفل ، ةلات العمل المحددبدقة ساع

اني مالصناعية ، وقضت بعدم جواز زيادة ساعات العمل في اليوم الواحد للعاملين بالمنشات الصناعية عن ث

 أكثر األطفالتشغيل  17في مادتها  1996لعام  18تفاقية العربية إلرت اظح،و 3أسبوعياساعة  48وأساعات 

 أوإنهاكهمالعطل الرسمية  األسبوعيةأوالعطل  أوالراحة  أيامساعات في اليوم ، ومنع تشغيلهم في  6من 

ول فيها يتنافترة العمل فترة راحة الطفل  أثناءن تتخلل أو ،تفاقيةإلبزيادة ساعات إضافية كما هو مقرر في ا

 .4الطعام ليسترجع قواه

العمل لطفل هي جريمة في حقه أفردت بعض التشريعات الداخلية عقوبات ضد مخاليفيها  وعدم تحديد ساعات

جنيه وال تقل عن  (500)من قانون العمل بتغريم المخالف ب  248، فنص المشرع المصري في المادة 

ة وتتضاعف الغرامة في حال ،عدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمةتجنيه وت (1000)

تشغيله  أولف حسب المخالفة المرتكبة بتشغيل الطفل ساعات إضافية االمشرع الفرنسي فغرم المخ أماالعود ، 

                                                 
،عام 30العدد  ، العراق،سميرة عبد الحسين كاظم ، عمالة األطفال في العراق" األسباب والحلول " مجلة البحوث التربوية والنفسية د. راجع /ـ 1

 . 170، ص  2012
 . 177وات ، مرجع سابق ، ص خماهر جميل أبو  /ـ راجع 2

 مصر، صالح علي علي حسن ، التنظيم القانوني لتشغيل األحداث ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، /اجعـ ر 3
 . 206، ص  2002

بعة األولى ، لبنان ، تفاقيات الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية  ، الطإلغالية رياض النبشة ، حقوق الطفل بين القوانين الداخلية و ا /ـ  راجع 4
 . 80، ص  2010بيروت ، 
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العمال ونوع المخالفة المرتكبة عليهم،  دتعدب، فتتضاعف المخالفة  األعياد وأيام األسبوعيةفترة الراحة  أثناء

 للقواعد العامة . األمرالمشرع الجزائري ترك  أما

دينار جزائري  (1000)إلىدج (500)من قانون العمل وهي الغرامة من  143عليها المادة  قطبتف

وفرض الغرامة على المخالفين  2وتكرر حسب عدد العمال المعنيين ،وتطبيق العقوبة عند كل مخالفة معاينة

والجريمة  يتالءم ، فالثمن الزهيد الذي يفرضه المشرع الداخلي ال األحيانتكون غير مجدية في الكثير من 

 صل والال محدود . اقواه جراء العمل المتو تنهكالمرتكبة ضد الطفل الذي قد 

 .ليال األطفالالرابع : جريمة تشغيل  الفرع

لشخص كبير ،  إالبها يعتمد رب العمل على الطفل العامل الصغير ويقوم بتكليفه بأعمال اليستطيع القيام

 إلىاألحيانمن دي في الكثيرؤقد ت ،د الورشات يعرضه لمخاطر شتىحأالطفل العامل كحارس في  ليففتك

من  ىذألقد يعرضه  أو،الذي يصاحبه طوال الليل تصيبه بأزمة نفسية حادة نتيجة الخوف الشديد أووفاته 

حين وفاته ، وقد  إلىقد تصاحبه  التيتصيبه نزالت البرد  أو ،حيوانات ضالة  أومسبوقين  األشخاص

عتداء على شرفه مما إلبالغين يقومون با األشخاصشات جنسية من قبل تحر إلىيال ل العامل لرض الطفيتع

 صدمة نفسية حادة تالزمه طوال حياته . له ببيس

سر مضرته على طفل صغير مازال يستهوي اللعب فو العمل الليلي مضر بصحة األشخاص الكبار، فكيف ن

دابير الضرورية لحظره، و تنظيم الراحة تنظيما دقيقا لصالح تخاذ التإفكان من الضروري  ،و النوم العميق

خاصة  في اليوم، ساعة (12)هؤالء الفئة يجب تمتعهم براحة غير متقطعة ال تقل عن فالطفل العامل، 

يلي في بعض الصناعات لستثناءات المصر  بها للعمل الإلسنة، أما ا (16)طفال الذين تقل أعمارهم عن األ

 .1بصفة تدريجية وإلغاءهامر فينبغي الحد منها إلى حدودها الدنيا، ذات العمل المست

 (6)تفاقية رقم إلاذ نظمت ا ،تفاقيات الدولية المتعلقة بتشغيل األطفال، حظر العمل الليلي للطفلإلو منعت ا

ل األحداث في المصانع، أحكام العم عمل بشأن 1948لعام  (90)تفاقية رقم إلو ا 1919المصدق عليها عام 

يلي إال لتفاقيتان تشغيل األحداث، الذين تقل سنهم عن ثمانية عشر عاما في العمل الإلالليلي، اذ تحظر هاتان ا

و الفقرة  (،6)تفاقية رقم إلفي بعض األحوال و المناسبات التي حددتها الفقرة األولى من المادة الثانية من ا

 (6)تفاقية رقم إلذ تنص الفقرة األولى من المادة الثانية من ا، ا(90)تفاقية رقم إلاألولى من المادة الثالثة من ا
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على أال تقل عن إحدى عشر ساعة متتالية، على أن  ،يل" يقصد به تحديد ساعات الراحةلعلى أن لفظ " ال

 .1ة صباحاسيحظر العمل في الفترة مابين العاشرة مساءا و الخام

، فيما بين الساعة السابعة مساءا والسابعة صباحا طبقا و قد حظر المشرع المصري العمل الليلي حظرا شامال

و في جميع األحوال يحظر تشغيل الطفل فيما  "من قانون العمل المصري التي تنص على أنه  101/3للمادة 

، و حسن ما فعل المشرع المصري على الحظر في هذه الفترة 2"بين الساعة السابعة مساءا و السابعة صباحا 

ضافي للعمل، و يسبب إعصبي المركزي للطفل يكون في حالة ركود مما يتطلب منه بذل جهد ألن الجهاز ال

 ضطربات في النوم و الجهاز الغذائي .إ له العمل الليليل

 (500)من قانون العمل غرامة مالية على المخالف ال تقل عن  248و رصد المشرع المصري طبقا للمادة  

ذا وقعت الجريمة عل أكثر من طفل تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وإجنيه،  (1000)جنيه و ال تتجاوز 

 . 3وقعت في شأنهم الجريمة، و تشدد العقوبة في حال العود

و أما المشرع الجزائري فقد حدد العمل الليلي بأنه الفترة الممتدة ما بين الساعة التاسعة ليال و الساعة 

المتضمن عالقات العمل الجزائري، فكان على المشرع  90/11من قانون  28الخامسة صباحا طبقا للمادة 

ل في الفترة الليلية، بحيث أن الفترة المسائية قبل الساعة امالجزائري أن يضفي حماية خاصة للطفل الع

 حين ذهابه لمقر عمله. اإلجرامية التاسعة ليال قد يتعرض الطفل ألذى من ذوو السوابق

 في من األحيان بأمراض موسمية أثناء خروجه من مقر عمله، خاصة في العديد قديصاب الطفل العاملو

لذا كان البد للمشرع الجزائري أن يساير نظيره المصري في  ،فصل الشتاء بعد الساعة الخامسة صباحا

 تحديد الفترة الليلية.

ال بغرامة بتشغيل األطفال لي 96/3من قانون  143ب المشرع الجزائري كان من يخالف أحكام المادة قو عا

و تكرر بحسب عدد العمال  دج و تطبيق العقوبة عند كل مخالفة معاينة (1000)إلى (500)مالية تتراو  من

 .1المعنين
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و عرف المشرع الفرنسي العمل الليلي بالعمل الذي يؤدي بين الساعة التاسعة ليال و الساعة السادسة صباحا، 

سنة بكل عمل يؤدي بين  18و  16يل حددت بالنسبة لألطفال بين غير أنه بالنسبة لألطفال العمال فإن فترة الل

و  20سنة فهو كل عمل يؤدي بين الساعة  16صباحا، أما من تقل أعمارهم عن  6ليال و الساعة  22الساعة 

ستخدام األطفال في العمل الليلي، إال إذا تعلق األمر باألطفال العمال في إصباحا، فال يجوز  6الساعة 

فيجوز تشغيلهم في هذه األماكن في الفترة الليلية بين  ،و المطاعم زالتجارية و العروض و المخابالمؤسسات 

الساعة منتصف الليل و الساعة الرابعة صباحا و ذلك بأخذ ترخيص من مفتش العمل، و تكون العقوبة عند 

تعدد بالدرجة الخامسة، و ، المتمثلة في الغرامة المقدرة في المخالفات من 261/2المخالفة تطبيق المادة 

 .2العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة

 .الوثائق الخاصة بالطفل إعدادالخامس : جريمة عدم دفع األجر و  الفرع

العمال و  الملقاة على عاتق لتزاماتاإلمن المتعارف عليه قانونيا أن الطفل الذي يبرم عقد العمل يتحمل كافة 

لمبدأ  إعماالع بمعاملة خاصة في غير ما ينص عليه القانون،و من ثم فإنه و ال يتمت ،تكون له نفس حقوقهم

فإن الطفل يستحق  ،يقومون بأعمال مماثلة كانوابين عمال صاحب العمل الواحد متى  األجرالمساواة في 

 ن .أجرا مماثال لما يقوم به أي عامل آخر، فال يجوز التفرقة بين أجر الطفل و الشخص البالغ على أساس الس

و لكن يجوز التفرقة على أساس الخبرة و األقدمية، كما يجب أال ينتقص األجر بحجة أن الطفل يحتاج إلى 

 .3ستخدمه بمقتضى عقد عمل و ليس عقد تدريبإتدريب ألن صاحب العمل ال يلتزم بتدريب الحدث الذي 

أن يتقاضى أجرا مقابل العمل الذي تفاقيات الدولية حق الطفل العامل إلكافة التشريعات الداخلية و اأقرت  و

يمنع صاحب  أنحق للعامل ال يجوز  فاألجرلة تنظيم األجور، أأداه، و تعتبر أيضا من الجرائم التنظيمية مس

                                                                                                                                                                                     
المؤرخ في  91/27و المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  21/04/1990المؤرخ في  . 90/11العمل الجزائري  من القانون  143المادة  /ـ أنظر 1

 . 1968، الجريدة الرسمية  رقم  21/12/1991
 . 152سابق ، ص المرجع الفاطمة بحري ،  / ـ راجع 2
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في األجر هو حق أصيل يتحصل عليه مقابل تأديته للعمل المنوط به، و  هو بذلك فحق، 1العمل عن دفعه إليه

 رتكب جريمة في حقه .إد ق كانوإال ه،يلزم رب العمل بدفع

و من الحيل التي يستخدمها رب العمل أثناء تعاقده مع الطفل تملصه من واجب تقديم ملف خاص بالطفل 

هم لعند القيام بعم ،العمل امفتشو ةموريأتسهيل ملالعامل يتضمنكل الوثائق الضرورية التي يتطلبها هذا الشغل 

تفاقيات إالدولية من خالل  لمة العمظمن ألزمتلك ، وبذ الضرورية والمخصصة للعمالبمراقبة السجالت 

 ت تبين أسماء وتاريخ ميالد جميعضرورة مسلك سجالبعلى المستخدمين  األحكامالعمل الدولية العديد من 

خذ الموافقة الخطية أياقة للعمل ولالطبية الخاصة بال تدااسنة والشه 18 عنالمستخدمين لديهم من تقل سنهم 

 .2ستخدامهإعلى الطفل قبل  من له والية

العمل  أربابعلى  هافرضب أحكامهامختلف التشريعات الداخلية ت منظمة العمل الدولية ساير لألحكاموتطبيقا 

تبليغ السلطات  إلى باإلضافة،فيها جميع حقوقه  نوتعليق نسخة بصفة دائمة تدو ،بطاقة العمل للطفل حبمن

غلين لديه دون تملين لديه، ومسك سجالت خاصة لجميع العمال المشالعا األطفالالمعنية بأسماء  اإلدارية

3بسب السن ثناءستإ
 .التنظيمية لكياليٌهضم حق الطفل العامل اإلجراءاتحترام إرب العمل لد بهذا ال بو ،

ببعضها فغياب السندات  نمسألتان مرتبطتا تعدانالوثائق  إعدادمتناع عن إلجر الطفل واأجريمتا عدم دفع ف

، ومن ثمة فرضت التشريعات الداخلية  األجرثائق الخاصة بالطفل العامل قد يرهقه للمطالبة بحقه في والو

 .األجرمن ثم يتحتم على رب العمل دفع أوال و إعداد الوثائق الخاصة بالطفل

متناع رب العمل عن دفع أجرة الطفل رصد المشرع الجزائري عقوبة مالية متمثلة في الغرامة إو في حالة 

دج على  (2000)دج إلى  (1000)من  يعاقب بغرامة مالية "بنصها  90/11من قانون رقم  150طبقا للمادة 

ستحقاقهو تضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات، و في حالة إكل مخالف لواجب دفع المرتب عند حلول أجل 

و بالحبس ثالثة أشهر أت دج و تطبق حسب عدد المخالفا (4000)دج إلى  (2000) العود تتراو  العقوبة من

 أو بإحدى هاتيين العقوبتين .
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جر كله أو جزء منه بالغرامة المقدرة ألمتنع عن دفع اإو أما المشرع الفرنسي فرصد عقوبة رب العمل الذي 

عليهم الجرم و في حالة العود تضاعف  واقعفي المخالفات من الدرجة الخامسة، تتعدد بتعدد العمال ال

 .1الغرامة

مخاليفها طبقا  علىفرصد المشرع الجزائري غرامة مالية  ،عداد الوثائق الخاصة بالطفلإجريمة عدم و أما 

دج  (4000)دج إلى (2000)التي نصت على فرض غرامة مالية تتراو  من  90/11من قانون  154للمادة 

 في حالة نون، و كذمن هذا القا 156على كل مخالفة لمسك الدفاتر و السجالت الخاصة المذكورة في المادة 

 دج . (8000)عدم تقديمها لمفتش العمل من أجل مراقبتها، و في حالة العود ترفع الغرامة إلى 

جنيه و لم  (1000)جنيه و ال تزيد عن  (500)و أما المشرع المصري نص على دفع غرامة ال تقل عن 

 .2ينص على مضاعفة الغرامة في حالة العود
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 .آليات حماية الطفل زمن السلمالفصل الثاني : 

تنوعت صور حماية الطفل زمن السلم حسب طبيعة نوع اإلعتداء المسجل عليه، بدءا من الحماية العامة 

بموجب اإلتفاقيات التي نص عليها قانون حقوق اإلنسان ، والحماية الخاصة في ظل إتفاقية حقوق الطفل و 

هذا ، لذا قسمنا مرورا بالحماية اإلقليمية لهيئات و اللجان الدولية،و الدور البارز ل البروتوكالت المكملة لها،

تفاقيات الدولية و تناولنا إلتناولنا في المبحث األول الحماية العامة للطفل في ظل اف، إلى أربعة مباحثالفصل 

للجان الدولية في المبحث الثاني دور الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل و في المبحث الثالث دور ا

المبحث الرابع تطرقنا إلى دور المنظمات اإلقليمية في حماية حقوق  فيالمعنية بمراقبة تطبيق حقوق الطفل و

 الطفل.
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 .تفاقيات الدوليةإلالمبحث األول : الحماية العامة في ظل ا

الخاصة باآلثار  1980اي لعام تفاقية الهإو قسمنا هذا المبحث إلى خمسة مطالب تناولنا في المطلب األول 

و في  ،1989تفاقية حقوق الطفل لعام إو في المطلب الثاني ،ختطاف األطفال على الصعيد الدولي إلالمدنية 

و في المطلب الرابع ، 1999ستغالل الجنسي لألطفال لعام إلالخاصة با 182تفاقية رقم إلالمطلب الثالث ا

ستخدام األطفال في إو بغاء األطفال و لطفل بشأن بيع األطفال تفاقية حقوق اإلختياري إلالبروتوكول ا

و في المطلب الخامس بروتوكول منع و قمع و معاقبة االتجار ،2000العروض و المواد اإلباحية لعام 

تفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلباألشخاص و خاصة النساء و األطفال المكمل 

 .2000لعام 

طفببببال علببببى ألختطبببباف اإلالخاصببببة باألثببببار المدنيببببة  1980تفاقيببببة الهبببباي لعببببام إول :ألالمطلببببب ا

 .الصعيد الدولي

 األكثممممر،حيممممث عالجممممت المشمممماكل  1980 أكتمممموبر 25تفاقيممممة بتمممماريخ إلو تممممم التوقيممممع علممممى هممممذه ا

عمممن المممزوج نفصممماله بمممالطالق إحمممد المممزوجين بعمممد أشممميوعا المقترنمممة بالطفمممل فمممي حالمممة الطمممالق و همممي قيمممام 

ستضممافة طفلممه ،الممذي عهممد إأوبخطممف الطفممل ،و بنمماءا علممى ممما يكممون قممد تقممرر لممه مممن حممق زيممارة  اآلخممر

حضممانة الممزوج  إلممىهممذا الطفممل و عممدم السممما  بعودتممه  إقامممة،بتغييممر محممل  األخممرالممزوج  إلممىبحضممانته 

سمممتعادة إور ،فمممي المقمممررة الحضمممانة لمصممملحته ،فهنممما تكممممن الصمممعوبة العمليمممة التمممي تواجمممه المممزوج المضمممر

المعتمممادة للطفمممل ممممع المممزوج المممذي  اإلقاممممةتفاقيمممات دوليمممة بمممين دولمممة إنعمممدام إو السممميما فمممي حالمممة  ،الطفمممل

،مممممما يممممؤثر سمممملبا علممممى نفسممممية  1إليهمممماختطمممماف الطفممممل إتقممممررت الحضممممانة لمصمممملحته و الدولممممة التممممي تممممم 

 الطفل و على تربيته .

منهمما هممو ضمممان الرجمموع الفمموري  األولممىادة تفاقيممة حسممب المممإلمممن هممذه ا اسممياألسو كممان الهممدف 

دولمممة طمممرف  أيمممة إقلممميمحتجمممازهم بطريقمممة غيمممر مشمممروعة فمممي إو  إقمممامتهملألطفمممال المممذين تمممم تغييمممر محمممل 

                                                 
ــــ 1 طــــار القــــانون الــــدولي الخــــاص ،مجلــــة إد .حفيظــــة الســــيد الحــــداد ،الحمايــــة القانونيــــة للطفــــل فــــي ظــــل المعاهــــدات الدوليــــة المبرمــــة فــــي  /راجــــعـ

 . 180،ص  1990الحقوق ،االسكندرية ،مصر ،عام 
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لحقممموق الحضمممانة و  األخمممرى األطمممرافحتمممرام الفعلمممي فمممي جميمممع المممدول إلتحقيمممق ا إلمممىتسمممعى  أنهممما،كمممما 

 .1دول طرف أيةالمقررة في  األطفالزيارة 

 اإلجمممراءاتتفاقيمممة إلفمممي ا األطمممرافتخممماذ المممدول إتفاقيمممة كمممذلك علمممى إللممممادة الثانيمممة ممممن اا أكمممدتو

و يجمممب علمممى كمممل دولمممة متعاهمممدة ممممن أجمممل  ،المعاهمممدة  أهمممدافممممن أجمممل تحقيمممق  ، إقليمهممماالمناسمممبة داخمممل 

و  ، 2الضممممرورية و الفعالممممة علممممى وجممممه السممممرعة اإلجممممراءاتتخمممماذ إ إلممممىتلجممممأ  أنتحقيممممق هممممذا الغممممرض 

 إعادتمممهعمممدم  أوالطفمممل  إقاممممةكمممل تغييمممر لمحمممل  أنعتبمممار إتفاقيمممة علمممى إللممممادة الثالثمممة ممممن نفمممس اا ألزممممت

جهممماز  أوالحراسمممة المقمممرر لشمممخص  قالمخالفمممة لحمممبتمممم  إذالمعتمممادة يعمممد غيمممر مشمممروع  إقامتمممهمحمممل  إلمممى

 أكمممان ،سمممواء إقليمهممماالمعتمممادة علمممى  إقامتمممهمنظممممة بمممالتطبيق لقمممانون الدولمممة التمممي يوجمممد للطفمممل محمممل  أو

 .3على وجه االشتراك أمنفراد إلهذا الحق يمارس على وجه ا

تفاقيممممة إلفممممي ا األطممممرافو جمممماءت المممممادتين السادسممممة و السممممابعة مممممن نفممممس المعاهممممدة تلممممزم الممممدول 

         تحديممممد إلممممىو تهممممدف  علممممى خلممممق سمممملطات مركزيممممة وطنيممممة لتبممممادل المعلومممممات فيممممما بينهمممما مباشممممرة ،

سمممتعادة الطفمممل طواعيمممة ممممن جانمممب المممزوج إ إلمممىمختطمممف ،كمممما تسمممعى و ضمممبط مكمممان تواجمممد الطفمممل ال

جمممل تحقيمممق عمممودة أالقضممماء ممممن  إلمممىلتجممماء إلا أو الطمممرق الوديمممة إلمممىعمممن طريمممق اللجممموء  أوالمختطمممف 

تتخمممذ علمممى وجمممه السمممرعة ممممن  إجراءاتقاممممت بمممالطفمممل فمممإن المعاهمممدة  إعمممادةالطفمممل ،و فمممي حالمممة رفمممض 

عمممدم عودتمممه ،و  أوالطفمممل  إقاممممةكاملمممة ممممن تممماريخ تغييمممر محمممل  نقضمممت سمممنةإ إذاو ذلمممك  سمممتعادته ،إجمممل أ

مممممن تمممماريخ تلقممممي الطلممممب  أسممممابيعالممممدعوى خممممالل سممممتة  أمامهممممافممممي حممممال تممممأخر المحكمممممة التممممي رفعممممت 

 .4هذا التأخير في الفصل إلىالتي دفعتها  األسبابتحدد  أنبالفصل فيه ،فإنه يجب عليها 

ال إتممممرفض عممممودة الطفممممل  أنالطفممممل فيهمممما  ملجممممأجممممد و ال يمكممممن للسمممملطة القضممممائية للدولممممة التممممي يو

 تفاقية و هي :إلمن ا 13ألسباب محددة على سبيل الحصر ،عددتها المادة 
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الهيئمممة المقمممررة لهممما حراسمممة الطفمممل لمممم تكمممن تممممارس همممذه الحراسمممة علمممى نحمممو  أوالشمممخص  نأ" 

قممد وافقممت فممي وقممت  الهيئممة أوهممذا الشممخص  اإلقامممةأوأنفعلممي فممي الوقممت الممذي تممم فيممه تغييممر فممي محممل 

يوجمممد خطمممر جسممميم يتعمممرض لمممه  ن،أعمممدم عمممودة الطفمممل  اإلقاممممةأوالحمممق علمممى همممذا التغييمممر فمممي محمممل 

 األنفمممةو بهمممذا تعتبمممر المعاهمممدة  ، 1يجعمممل الطفمممل فمممي ظمممروف غيمممر محتملمممة "  ،الطفمممل فمممي حالمممة عودتمممه

لممممزواج ،خاصمممة بالنسمممبة ل األولممممىالمممذكر قمممد حسممممت و فصمممملت فمممي عمممدة حمممماالت كمممان الطفمممل الضمممحية 

ختطممماف الطفمممل ممممن أحمممد إإلىعمممدة مشممماكل ممممما يمممؤدي  األزواجتحمممدث مشمممكلة الطمممالق بمممين  أيمممنالمخمممتلط 

الممممزوجين و تغيريممممه و حرمانممممه مممممن رؤيممممة أحممممد والديممممه ،مممممما يسممممبب لممممه ضممممرر نفسممممي نتيجممممة لحرمانممممه 

 .أبويه ألحدالعطف و الحنان 

 .1989تفاقية حقوق الطفل لعام إالمطلب الثاني :

 إلممممىالمتحممممدة  األممممممالعممممالم  رجمممماءأفممممي مختلممممف  األطفممممالة التممممي يعيشممممها يبلعصممممدفعممممت الظممممروف ا

فأصمممدرت همممذه المنظممممة الدوليمممة  تشمممريع قمممانوني دولمممي ملمممزم لكمممل دول العمممالم لحممممايتهم ، إيجمممادضمممرورة 

 .20/11/19892المتحدة لحقوق الطفل بإجماع جمعيتها العامة في  األمماتفاقية 

ة  واحمممدة همممي الواليمممات سممموى دولممم بمممق،و لمممم يت ل دول العمممالمكمممتفاقيمممة إلعلمممى همممذه ا قتو قمممد صمممد

 .3دولة الصومال المتحدة األمريكية، و أخر تصديق تم من

 أكثمممر،و تعمممد ممممن  األطفمممال و معمممايير دوليمممة جديمممدة للتعاممممل ممممع أخالقيمممةتفاقيمممة مبمممادئ إلو رسمممخت ا

نتقلمممت إهتممممام بالطفمممل و إل،فقمممد طمممورت مفهممموم ا 4تطمممورا و شمممموال  اإلنسمممانتفاقيمممات الدوليمممة لحقممموق إلا

و مرحلمممة تنميمممة المممموارد البشمممرية التمممي سمممادت فمممي  بمممه ممممن مرحلمممة الرعايمممة التمممي سمممادت قبمممل السمممتينات

تفاقيممممة إل،فا 5تمييممممز  أوسممممتثناء إدون  األطفممممالمرحلممممة مفهمممموم الحممممق القممممائم بذاتممممه لكممممل  إلممممىالثمانينممممات 

،و تكفمممل نظامممما قانونيممما للحمايمممة الالزممممة  اإللمممزامدائمممرة  إلمممىختيمممار إلرتقمممت بحقممموق الطفمممل ممممن دائمممرة اإ
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،و  1لتزاممممات القانونيمممة علمممى المممدول التمممي صمممادقت عليهممما إللحقممموق الطفمممل بشمممكل يرتمممب مجموعمممة ممممن ا

 تفاقية .إلتشريعاتها الداخلية المتعلقة بعالم الطفولة تواكب و تساير ما نصت عليه ا أضحت

 .تفاقيةإلالتي نصت عليها ا األساسية:المبادئ  األولالفرع 

تفاقيمممة و يعمممود الفضمممل إلبمممراز همممذه إلتشمممكل نمممواة ا أساسممميةمبمممادئ  أربعمممةتفاقيمممة الطفمممل علمممى إتقممموم 

نعقممماد دورتهممما إلجنمممة حقممموق الطفمممل التمممي درسمممت المفهممموم الحقيقمممي لحقممموق الطفمممل ،خمممالل  إلمممىالمبمممادئ 

 ( .12و  6و  3و  2مبادئ تجلت من خالل المواد ) أبرزتأربعةو  ،1991سنة  األولى

 :حق الطفل في المساواة : والأ

مثمممل مممما نصمممت عليمممه الممممادة الثانيمممة  اإلنسمممانتبنمممت همممذا المبمممدأ العديمممد ممممن المواثيمممق الدوليمممة لحقممموق 

حقممموق  إعمممالنممممن  األول،و المبمممدأ  10/12/1948الصمممادر فمممي  اإلنسمممانالعمممالمي لحقممموق  اإلعمممالنممممن 

للحقممموق  1966عمممام  ينلمممدوليين الصمممادر،و كمممذا الممممادة الثانيمممة ممممن العهمممدين ا 1959الطفمممل الصمممادر عمممام 

و مضمممممممون هممممممذا           ، 2جتماعيممممممة و الثقافيممممممة إلقتصممممممادية و اإلالمدنيممممممة و السياسممممممية ،و الحقمممممموق ا

 أوالممممدين  أون كممممل البشممممر متسمممماوون فممممي الحقمممموق و الواجبممممات دون تمييممممز بيممممنهم بسممممبب اللممممون أالمبممممدأ 

 اللغة . أوالعرق 

تفاقيمممة اإلالتمممي جممماءت بهممما  األساسممميةو عمممدم التمييمممز ممممن المبمممادئ و بمممذلك يعتبمممر الحمممق فمممي المسممماواة 

المممذين  األطفمممالتضممممن لجميمممع  األطرافمممأن،حيمممث نصمممت عليمممه فمممي الممممادة الثانيمممة " ينبغمممي علمممى المممدول 

التمييممممز ،بغممممض النظممممر عممممن عنصممممر  أنممممواعنمممموع مممممن  أيالتمتممممع بحقمممموقهم دون  ،يخضممممعون لوالياتهمممما

ثنمممي إلا أوالقمممومي  أوأصممملهمغيمممره  أو ي عليمممه أو جنسممميتهم أو لغمممتهمالقمممانون الوصمممي أووالديمممه   أوالطفمممل 

 .3أخروضع  أوأيمولدهم  أوعجزهم ، أوثروتهم  أوجتماعي ،إلا أو
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و  سممممتثناء ،إالتمييممممز دون  أنممممواع جمممماءت للقضمممماء جميممممع  أنهمممماالممممذكر  األنفممممةو يسممممتنتج مممممن المممممادة 

التمممي  اإلنممماثالمممذكور و  األطفمممالت بمممين والعمممالم ،و سممم أطفمممالتكمممافؤ الفمممرص بمممين جميمممع  مبمممدأعلمممى  أكمممدت

 في بعض المجتمعات . فيها هذه الفئة األخيرة ال تزال تضطهد

الحقمممموق  األقليممممات أطفممممالو  أجنبممممي أصمممملمممممن  األطفممممالالالجئممممين و  األطفمممماليمممممنح  أنو ينبغممممي 

 . األصلين األطفالنفسها الممنوحة لغيرهم من 

الفممموارق بمممين الجنسمممين سمممتزول و تنعمممدم و ترفمممع طبقمممت كمممل دولمممة متعاقمممدة همممذه الممممادة فمممإن  فمممإذا

 بذلك معيشة كل طفل .

 .ثانيا :تحقيق مصلحة الطفل الفضلي

و همممو منحمممه مصممملحة عليممما ،و اإلتفاقيمممة ،بمممرز التطمممورات التمممي جممماءت بهممما أو يعمممد همممذا المبمممدأ ممممن 

 أخممذهايجممب  الممذي بمقتضمماه لممم تعممد مصممالح الدولممة او الوالممدين تشممكل وحممدها كممل العوامممل المممؤثرة التممي

و التمممي تكمممون لهممما   قمممرارات تتعلمممق باألطفمممال فهنممماك مصممملحة الطفمممل ذاتمممه ، أيمممةتخممماذ إعتبارعنمممد إلبعمممين ا

،و همممو نقلمممة جديمممدة علمممى الصمممعيد المممدولي نحمممو  1تخممماذ القمممرار إعتبمممار الحاسمممم فمممي إلفمممي بعمممض الحممماالت ا

 باالسمممتيالءلطفمممل و يقممموم يسمممتغل الوصمممي القمممانوني علمممى ا األحيمممانحمايمممة حقممموق الطفمممل ،ففمممي الكثيمممر ممممن 

 إذاقمممد يهممممل القمممائم بأعممممال الوصممماية رعايمممة مصمممالح الطفمممل القاصمممر خاصمممة  أو،و تبديمممدهما أموالمممهعلمممى 

تفاقيمممة لمممم إلا أنفتكمممون مجمممرد عمممبء علمممى الوصمممي القمممانوني ،و رغمممم  ،جمممرأكانمممت همممذه الوصممماية بمممال 

تحظمممى حقوقمممه باألولويمممة و  بمممأن ته،نمممه يمكمممن تفسممميره لمصممملحأإال" ،أوال"الطفمممل  مبمممدأتوضمممح مضممممون 

سمممتثنائية ،ألن القمممول بمممأن همممذا المبمممدأ يطبمممق فقمممط فمممي حالمممة الظمممروف إلالعاديمممة و ا األوقممماتالرعايمممة فمممي 

 .2فقدان و ضياع مضمون الحماية الواردة في هذا المبدأ إلىستثنائية يؤدي إلا

يمممة للممممدول ،و التممممي نعكاسممممات مفيمممدة علممممى التشممممريعات الوطنإو يعمممود التطبيممممق السممممليم لهمممذا المبممممدأ ب

تشممممير صممممراحة بممممأن تحظممممى هممممذه المصممممالح باألولويممممة و  أنتممممنص عممممادة علممممى مصمممملحة الطفممممل دون 

العممالم و بهممذا نصممت  أطفممالالرعايممة ،و لممو طبممق هممذا المبممدأ بمفهومممه الواسممع لتغيممر وضممع الماليممين مممن 
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،سممممواء قامممممت بهمممما  التممممي تتعلممممق باألطفممممال اإلجمممراءاتتفاقيممممة بنصممممها " فممممي جميممممع إلالممممادة الثالثممممة مممممن ا

الهيئمممممات  أو اإلداريمممممةالسممممملطات  أوالمحممممماكم  أوالخاصمممممة ، أوجتماعيمممممة العاممممممة إلمؤسسمممممات الرعايمممممة ا

 .1لمصالح الطفل الفضلى "  األولعتبار إلالتشريعية ،يولى ا

 .ثالثا :حق الطفل في البقاء و النماء

بنصها في المادة السادسة  تفاقيةإلعليها ا أكدتالتي  األساسيةو يعتبر هذا الحق من المبادئ 

 في الحياة" . أصيالبأن لكل طفل حقا  األطراف" تعترف الدول  -1

 .2حد ممكن بقاء الطفل و نموه " أقصى إلى األطراف" تكفل الدول - 2

حممممد ممكممممن بقمممماء الطفممممل و نممممموه ،و  إلىأقصممممىتضمممممن  األطرافممممأنعلممممى الممممدول  أوجبممممتتفاقيممممة إلفا

و العمممماطفي و  اإلدراكمممميالنمممممو العقلممممي و  إليهمممماناهمممما الواسممممع ،فيضمممماف ينبغممممي تفسممممير كلمممممة "النمممممو" بمع

 جانب مدلولها الضيق هو الرعاية الصحية و البدنية. إلى3جتماعي و الثقافي إلا

 

التعمممدي المباشمممر و غيمممر المباشمممر علمممى همممذا الحمممق فمممي تشمممريعات المممدول  أفعمممالو تجمممريم كافمممة مظممماهر و 

و المممدفع بمممه قمممدما لحمايمممة الطفمممل ممممن كمممل المظممماهر السممملبية  و السمممهر علمممى ترقيمممة همممذا الحمممق 4األطمممراف

 نموه. أوالتي تهدد حياته 

 .الطفل رأيحترام إرابعا :

يتمتمممع الطفمممل بحريمممة تكممموين آرائمممه و التعبيمممر عنهممما بحريمممة و بأيمممة وسممميلة  أنهمممذا المبمممدأ  ىو ممممؤد

و لهممممذا  ،5نضممممجه  يختارهمممما لنفسممممه ،ضمممممن حممممدود النظممممام العممممام و اآلداب العامممممة وفقمممما لسممممنه و درجممممة

ممممن  أومباشمممرة  مممماإ، هتمسممم إداريمممةقضمممائية و  إجمممراءاتفمممي  إليمممهسمممتماع إلالغمممرض تتممما  للطفمممل فرصمممة ل

،و ممممن همممذا المنطلمممق 6للقمممانون الممموطني  اإلجرائيمممةهيئمممة مالئممممة بطريقمممة تتفمممق ممممع القواعمممد  أوخمممالل ممثمممل 
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 نتشمممارإتبمممار ،و تعمممد ظممماهرة عإلبعمممين ا أراءاألطفمممالجديمممة ألخمممذ  أكثمممرتجمممد طمممرق  أنينبغمممي للحكوممممات 

 .1ثقيفيرغم طابعها الت األمامالطفل نحو  أراءخطوة جديدة ،تدفع  برلمانات األطفال

 أراءحتمممرام إبخصممموص  "كممموفي عنمممان"يد سمممالسمممابقا و جممماء فمممي مقالمممة لألممممين العمممام لألممممم المتحمممدة 

و             ، اإلنسمممانية األسمممرةلهمممم نفمممس المكانمممة كالبمممالغين كأعضممماء فمممي  األطفمممال أنبقولمممه " األطفمممال

سممممتخدام إ،ألنممممه عنممممد  األطفمممماللكافممممة  اإلنسممممانيةالممممدول ملزمممممة بممممأن تممممدرك الهيكممممل العممممام للحقمممموق  أن

عشمممر،فإن ذلمممك يحتممموي علمممى نسمممبة كبيمممرة ممممن  صمممطالحي لألطفمممال كبشمممر تحمممت سمممن الثامنمممةإلالتعريمممف ا

الكثيممممر مممممن الممممدول  إالأن،ة ال يشمممماركون بشممممكل عممممام فممممي العمليممممات السياسممممي سممممكان العممممالم، وإذا كممممانوا

،و لهمممذا  2فمممي كثيمممر ممممن القضمممايا التمممي تتعلمممق بهمممم "  األطفمممالوجهمممات نظمممر  إلمممىتسمممتمتع بصمممورة جمممادة 

و تحترممممه فمممي كافمممة القضمممايا التمممي تمسمممهم و  األطفمممال آراء إلمممىتسمممتمع  أن األطمممرافيجمممب علمممى المممدول 

 .نهم ماليافعين  األطفالو خاصة  تؤثر في حياتهم و على حقوقهم ،

 .تفاقية على التشريعات الوطنيةإلالفرع الثاني :تأثير ا

فممممي القمممموانين الداخليممممة للممممدول ،و بالتممممالي تكممممون لهمممما فاعليتهمممما  ثممممارآ إحممممداث إلممممىتفاقيممممة إلتهممممدف ا

فيهممما ،و تلمممزم السممملطات  األطمممرافة ملزممممة فمممي القممموانين الداخليمممة للمممدول ونصوصمممها قممملكانمممت  إذاالكاملمممة 

و ممممن ثممممة فمممإن مكانتهممما فمممي القممموانين الداخليمممة تشمممكل عنصمممرا مهمممما ممممن  ، 3العاممممة بمممما فيهممما المحممماكم 

و  األطفممممالن مسممممؤولية حمايممممة حقمممموق أتفاقيممممة و تحقيقهمممما للهممممدف المنشممممود ،السمممميما إلعناصممممر فعاليممممة ا

مممما تقمموم بممه  أكثممرتفاقيممة إلالداخليممة التممي تقمموم بتطبيممق ا األنظمممةعلممى عمماتق  أخيممراو  أوالحريمماتهم تقممع 

 .4لدولية المعنية بالرقابة عليهاا األجهزة

تفاقيمممة إلجتماعيمممة و الثقافيمممة و كمممذا الحقممموق المدنيمممة و السياسمممية المممواردة فمممي اإلقتصمممادية و اإلفمممالحقوق ا

مممممما دفمممع الممممدول التممممي صممممادقت علممممى  ،و ال يمكممممن فصممملها عممممن بعضممممها الممممبعض ، لهممما صممممفة متسمممماوية

تفاقيمممة اذ تممممت إلعية ،ممممما يتماشمممى ممممع نصممموص االتشمممري أنظمتهممماتفاقيمممة القيمممام بتغيمممرات جذريمممة علمممى إلا

القصممموى لهممما همممو فمممي مصممملحة الطفمممل ،فعلمممى سمممبيل المثمممال  األولويمممة أعطمممت،و  أوضمممحصمممياغتها بلغمممة 
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،  12/15تحمممممت رقمممممم 2015فمممممي جويليمممممة  15صمممممدرتضممممممن قمممممانون حمايمممممة الطفمممممل الجزائمممممري المممممذي 

 فاقية .إلتمواده و ما يتماشى مع نصوص ا مجملتضمنت 

تفاقيممممة ،و إلالممممواردة فممممي ا اإلجرائيممممةر دولممممة "الطوغممممو" كافممممة المممممواد ذات الصممممبغة و تضمممممن دسممممتو

و يعتبمممر     مختلفمممة ممممن اإلتفاقيمممة ، تضممممين دسممماتيرها عناصمممر إلىانجممموال و ناميبيممما " عممممدتأفمممي دولتمممي "

خطممموة رائمممدة و تاريخيمممة فكمممان السمممباق باألخمممذ بمبمممادئ و  "انمممدغأو"المرسممموم الخممماص بالطفمممل فمممي دولمممة 

محمممماكم  إقامممممةو خممممول للسمممملطات المحليممممة  ، األطفممممالحتياجممممات إبتلبيممممة  ألممممزمتفاقيممممة ،حيممممث إلا نصمممموص

خاصمممة بالرعايمممة البديلمممة و  إجمممراءاتو العمممائالت فمممي كمممل مقاطعمممة و منطقمممة ،كمممما تضممممن علمممى  األطفمممال

كمممما صمممدقت دولمممة مصمممر  ، 1ين حتأهيمممل الجمممان إعمممادةلعمليمممات  إنسمممانية أسمممسالتبنمممي ،و عممممل علمممى وضمممع 

لحمايمممة الطفولمممة ،حيمممث  أسمممسوضمممع قواعمممد و  إلمممىو سمممارعت 1990 تفاقيمممة الطفمممل فمممي سمممبتمبر إعلمممى 

دورا بممممارزا فممممي تعممممديل بعممممض القمممموانين ،و صممممدور قممممانون  األمومممممةمجلممممس القممممومي للطفولممممة و للكممممان 

 إنشمممماءتفاقيممممة ،و تممممم إللتممممزام الدولممممة بالرعايممممة التممممي نصممممت عليهمممما اإعلممممى  أكممممدالممممذي  2007لسممممنة  126

و الطفولمممة ،و عمممدلت بعمممض القممموانين و منهممما قمممانون العقوبمممات الصمممادر سمممنة  األموممممةايمممة صمممندوق لرع

 .2المدنية األحوالو قانون  1973

 .1999ألطفال لعام ا بحظرأسوأ أشكال عملخاصة  182تفاقية رقم إالمطلب الثالث :

راءه عممممل تجنمممى ممممن و أصمممبحسمممتغالل الجنسمممي لألطفمممال إلعترافممما ممممن المجتممممع المممدولي بمممأن اإو 

 األطفمممالعلمممى حسممماب الفئمممات الهشمممة و همممم  الحرفمممةطائلمممة لحسممماب عصمممابات منظممممة تممممتهن همممذه  أممممواال

تخممماذ تمممدابير إو التمممي طالبمممت فيهممما المممدول ب 1999لعمممام  182تفاقيمممة رقمممم إل،تبنمممى ممممؤتمر العممممل المممدولي ا

 . األطفالعمل  أشكال أسوأر حظفورية ل

 تفاقية.إلفي مفهوم هذه ا األطفالعمل  أشكالوأأسو طبقا للمادة الثالثة منها يشمل تعبير 

تجمممار بهمممم و عبوديمممة المممدين ،و إلو ا األطفمممالالممارسمممة الشمممبيهة بمممالرق ،كبيمممع  أوالمممرق  أشمممكالكافمممة  - 1

لألطفمممممال  أواإلجبممممماري بمممممما فمممممي ذلمممممك التجنيمممممد القسمممممري ،أواإلجبمممممارينانمممممة و العممممممل القسمممممري قال

ستخدامهم في صراعات مسلحة .إل

عمممروض  إباحيمممةأوأداء أعممممالو إلنتممماج أ عرضمممه ألغمممراض المممدعارة ، أواو تشمممغيله  سمممتخدام طفممملإ- 2

. إباحية
                                                 

 . 55،ص  نفس المرجع -1
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نتممماج المخمممدرات إو السممميما  نشمممطة غيمممر مشمممروعة ،أو عرضمممه لمزاولمممة أسمممتخدام طفمممل او تشمممغيله إ - 3

تجار بها .إلبالشكل الذي حددت فيه المعاهدات الدولية ذات الصلة و ا

ضمممرار إللمممى اإو بفعمممل الظمممروف التمممي تمممزاول فيهممما أفعمممل طبيعتهممما ان تمممؤدي ب حي يمممرجلتمممعممممال األا - 4

.1خالقيألو سلوكهم اأو سالمتهم أطفال ألبصحة ا

طفمممممال المعرضمممممين لمخممممماطر خاصمممممة و ألعضممممماء بتحديمممممد األن تقممممموم المممممدول اأتفاقيمممممة إلو تقضمممممي ا

تخممماذ إو تمممدعو المممى  عتبمممار ،إلخمممذ مممما للفتيمممات ممممن وضمممع خممماص بعمممين اأو  ،قاممممة صمممالت مباشمممرة معهممممإ

و المسمممماعدة أعضمممماء لمسمممماعدة بعضممممها الممممبعض مممممن خممممالل التعمممماون ألتممممدابير مالئمممممة مممممن قبممممل الممممدول ا

و تفمممرض فمممي الوقمممت نفسمممه واجبمممات صمممارمة علمممى البلمممدان  ائية علمممى الصمممعيد المممدولي ،قضمممالتقنيمممة و ال

 .2طفال ،اذ تطالبها بالقضاء على هذه الممارسات فوراألمل اعسوا أشر فيها تالتي تن

سمممتبدال إو كمممان البمممد ممممن  ،طفمممالألشمممكال عممممل اأ أسممموأالل الجنسمممي التجممماري لألطفمممال همممو غسمممتإلفا

سمممتغاللهم إكلممممة عممممل االطفمممال ألن كلممممة عممممل همممو تطمممابق ارادتمممين بالتراضمممي و همممو مممما يتنمممافى ممممع 

 جنسيا .

بيببببع األطفببببال و بغبببباء  بشببببأن تفاقيببببة حقببببوق الطفببببلإلختيبببباري إلالمطلببببب الرابببببع :البروتوكببببول ا

 . 2000باحية لعام إلطفال في العروض و المواد األستخدام اإو  الاألطف

البروتوكول  2000ماي عام  شهر عتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في الخامس و العشرين منإ

نتاج المواد الخليعة ،بموجب إاء وبغستغاللهم في الإطفال و ألتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اإلختياري إلا

هم الوثائق الدولية التي تعالج ظاهرة أ،و يعتبر من  4 2002و دخل حيز النفاذ في  3 54/263 القرار رقم

تجار إلطفال من األالمأساة التي يتعرض لها ا تهقرت ديباج،فأ5شكاله أستغالل الجنسي لألطفال بجميع إلا

                                                 
 . 1999لعام  182تفاقية رقم إمن  3المادة  /انظر -1
 . 420المرجع السابق ،ص  حمد زيدان ،أفاطمة شحاتة  /راجع -2
 . 397نفس المرجع ،ص  / راجع -3
 .197المرجع السابق ،ص  وات ،خبو أماهر جميل  /راجع -4
 . 398المرجع ،ص نفس  حمد زيدان ،أفاطمة شحاتة  /راجع -5
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ستمرار الممارسة إذلك بو المواد االباحية ،و ك و البغاء في العروض وإستخدامهم الدولي بهم بغية بيعهم

 .لألطفاللسياحة الجنسية انتشار إلالواسعة 

جرامية داخل تشريعاتها الوطنية ،سواء إلطراف تجريم هذه الظاهرة األو قد طالب البروتوكول الدول ا

ن أو منظم ،على أساس فردي أو ترتكب على أعبر الحدود الوطنية ، أو كانت هذه الجرائم ترتكب داخليا ،

 تية :ألفعال األتجريم ايشكل ال

ستغالل الجنسي إلغراض التالية :ااأل و قبول طفل بأية طريقة كانت لغرض منأوتسليم أعرض  .1

عضاء الطفل بغرض الربح و تسخير الطفل لعمل قسري .أللطفل و نقل 

قرار تبني طفل و ذلك على النحو الذي يشكل خرقا للصكوك إغير الالئق على  زالقيام كوسيط بالحف .2

قانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن التبني .ال

ستغالله في البغاء على النحو المعروف في المادة إو تقديم طفل لغرض أو تدبير أو تأمين أعرض  .3

الثانية .

طفال ألباحية عن اإو حيازة مواد أو بيع أو عرض أو تصدير أستيراد إو أو نشر أنتاج و توزيع إ .4

.1الثانيةعاله ،و على النحو المعروف في المادة أرة غراض المذكوألبالنسبة لكل ا

ليها في هذا البروتوكول و إختصاص القضاء الوطني على الجرائم المشار إو حرص البروتوكول على 

ن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا أهو ما نصت عليه المادة الرابعة منه بنصها " يجوز لكل دولة طرف 

.2( من المادة الثالثة1ليها في الفقرة )إعلى الجرائم المشار اليتها القضائية وإلقامة 

رتكبت إذا ما إحيان ذات طابع دولي ،خاصة ألطفال جرائم جنسية تكون في غالب األو ترتكب ضد ا

 .3كثر من دولةأجرامية مخصصة لهذا الغرض في إشخاص يعملون في تنظيمات أبواسطة 

ذ إعضاء المجتمع الدولي التعاون فيما بينها ،أتم على حد تن ظاهرة الجريمة العابرة لحدوأالواقع و

ن تكافح هذه الجريمة الدولة لوحدها نظرا لخطورة الجريمة و تعدد فاعليها أستحالة المطلقة إليصبح من ا

                                                 
 .136مرجع سابق ،ص  منتصر سعيد حمودة ، / راجع  -1
 . 2000م الخاص ببيع األطفال و بغاء األطفال وإستغاللهم في المواد اإلباحية لعا من البروتوكول  4المادة  / نظرأ  -2
 .199المرجع السابق ،ص  وات ،خبو أماهر جميل  / راجع -3



 

 

131 

 

محاربة هذا لا و يتماشى من تسارع في تعديل تشريعاتها الداخلية بأالدول  ىوعبورها لحدودها الوطنية ،فعل

 ن الجرائم و القضاء عليها .النوع م

ولمممى ألخمممذ بمبمممدأ تسمممليم المجمممرمين و همممو مممما نصمممت عليمممه الفقمممرة األكمممد البرتوكمممول علمممى اأو لهمممذا 

 الثالثمممة،( ممممن الممممادة 1ممممن الممممادة الخامسمممة منمممه علمممى أنمممه " تعتبمممر الجمممرائم المشمممار اليهممما فمممي الفقمممرة )

لتسمممليم المجمممرمين ،قائممممة بمممين المممدول ي معاهمممدة أمدرجمممة بوصمممفها جمممرائم تسمممتوجب تسمممليم مرتكبيهممما فمممي 

األطمممراف ،و تمممدرج بوصمممفها جمممرائم تسمممتوجب تسمممليم مرتكبيهممما فمممي كمممل معاهمممدة لتسمممليم المجمممرمين تبمممرم 

 .في وقت الحق فيما بين هذه الدول ،وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة" 

مارسمممات الضمممارة و همممذا المممنص يؤكمممد حمممرص المشمممرع المممدولي فمممي مواجهمممة و محاربمممة همممذه الم 

ل و المواصمممالت تنقمممطمممار العولممممة و سمممهولة الإتخمممذت همممذه الظممماهرة بعمممدا عالميممما فمممي إباألطفمممال ،حيمممث 

مممممن خممممالل السمممميطرة علمممميهم ثممممم ، سممممتغالل إبشممممع أطفممممال ألسممممتغلت فئممممة اإلعناصممممر العصممممابات ،حيممممث 

 ر على ممارسة الدعارة .يخألكراههم في اإخطفهم و 

اصمممة بكيفيمممة تسمممليم المجمممرمين علمممى همممذا المممنهج حيمممث قمممررت الممممادة الخ "بممماليرمو"تفاقيمممة إو سمممارت 

رتكابمممممه أحمممممد الجمممممرائم إتفاقيمممممة يوجمممممد بإقليمهممممما شمممممخص ممممممتهم بإلمنهممممما علمممممى كمممممل دولمممممة طمممممرف با 15

ختصاصمممها إن تتخمممذ التمممدابير الالزممممة لتقريمممر أتفاقيمممة و تمممرفض تسمممليمه ،إلالمنصممموص عليهممما فمممي همممذه ا

ذا لممم تقممم الدولممة الطممرف التممي يوجممد إمنهمما علممى أنممه "  16/10ة و نصممت الممماد ،بالفعممل فممي هممذه الجممرائم

قليمهممما بتسمممليم ذلمممك الشمممخص فيمممما يتعلمممق بجمممرم تنطبمممق عليمممه همممذه الممممادة ،لسمممبب إالجممماني المزعممموم فمممي 

ن أبنممماء علمممى طلمممب الدولمممة الطمممرف التمممي تطلمممب التسمممليم  حمممد رعاياهممما وجمممب عليهممما ،أد همممو كونمممه حيمممو

و تتخمممذ تلمممك السممملطات  لمممى سممملطاتها المختصمممة بقصمممد المالحقمممة ،إر لمممه بطممماء ال مبمممرإتحيمممل القضمممية دون 

خممممر ذي طممممابع جسمممميم أي جممممرم أكممممما فممممي حالممممة  و تضممممطلع بإجراءاتهمممما علممممى النحممممو ذاتممممه ، ،قرارهمممما

طمممراف المعنيمممة خصوصممما فمممي ألو تتعممماون المممدول ا ،بمقتضمممى القمممانون المممداخلي لتلمممك الدولمممة الطمممرف ،
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خيمممر همممو تطبيمممق ألو المممنص ا دلمممة ،ضممممانا لفعاليمممة تلمممك المالحقمممة " ،جرائيمممة و المتعلقمممة باألإلالجوانمممب ا

 .1قرته معظم قوانين الداخلية للدولأالصالحية الشخصية الذي  ألمبد

جممممماز أجراميمممممة السمممممابقة إلنشمممممطة األي نشممممماط ممممممن اأو لضممممممان تحقيمممممق محاكممممممة لممممممن يقممممموم بممممم

ريممممة ممممن همممذه الجمممرائم دون ي جأب كمممارتإن تحممماكم و تقاضمممي الممممتهم بأالبروتوكمممول ألي دولمممة طمممرف 

عالميمممة حمممق  أو بمممذلك فمممإن همممذه الجمممرائم تخضمممع لمبمممد و مكمممان وقممموع الجريممممة ،ألمممى جنسممميته إالنظمممر 

 .نسانية إلعتبارها جرائم دولية ضد اإالعقاب ب

 و بمممذلك تكمممون المحكممممة الجنائيمممة الدوليمممة لرومممما مختصمممة بنظمممر همممذه الجمممرائم الدوليمممة الخطيمممرة ، 

يممممة دولممممة بمقاضمممماة و أهمهمممما عممممدم قيممممام أو التممممي مممممن  تصمممماص هممممذه المحكمممممة ،خإو ذلممممك وفقمممما لشممممروط 

ساسمممي المممذي ينبغمممي تفعيلمممه ألن تسمممليم المجمممرمين همممو الهمممدف اإ، 2محاكممممة مرتكبمممي همممذه الجمممرائم الدوليمممة 

طفمممال ألي مجرممممي ممممن مرتكبمممي همممذه الجريممممة الشمممنعاء فمممي حمممق اأطمممراف ،لكمممي ال يفلمممت ألبمممين المممدول ا

 .برياء من العقاب ألا

طفال ألتجار باألشخاص و بخاصة النساء و اإلالمطلب الخامس :بروتوكول منع و قمع و معاقبة ا

 .2000مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ألتفاقية اإلالمكمل 

ممممممم المتحمممممدة ألتفاقيمممممة اإلسمممممتكماال إصمممممدرته الجمعيمممممة العاممممممة لألممممممم المتحمممممدة أهمممممذا البروتوكمممممول 

تجمممار إلهممما نهجممما جديمممد لمكافحمممة ايكولوتفاقيمممة و برتإللجريممممة عبمممر الوطنيمممة ،حيمممث تشمممكل همممذه المكافحمممة ا

بالبشمممر و معاقبمممة مرتكبمممي همممذه الجريممممة ،و حمايمممة الضمممحايا و مسممماعدتهم ،و تعزيمممز التعممماون بمممين المممدول 

 .3هداف المتوخاةأللتحقيق ا

سمممتقبالهم إو أيممموائهم إو أم و نقلهمممأشمممخاص أتجمممار باألشمممخاص بأنمممه )تجنيمممد إلو عمممرف البرتوكمممول ا

و بواسمممطة أخمممرى ،أو خمممداع أحتيمممال إو أختطممماف إو أشمممكال قسمممر أي أو أو التهديمممد بهممما ،أبواسمممطة القممموة 

و مزايممما لنيمممل موافقمممة شمممخص لمممه سممميطرة علمممى أو تلقمممي مبمممالغ أو بإعطممماء أستضمممعاف ،إسمممتغالل حالمممة إ
                                                 

ــــــة / د.راجــــــع  -1 ــــــع ،عمــــــان ،االردن ،الطبعــــــة الثاني ــــــزات ،الجريمــــــة المنظمــــــة )دراســــــة تحليليــــــة( ،دار الثقافــــــة للنشــــــر و التوزي جهــــــاد محمــــــد البري
 . 178،ص  2010عام 
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 .166وات ،المرجع السابق ،ص خبو أماهر جميل  /اجعر  -3



 

 

133 

 

شممممكال أو سممممائر أل الغيممممر ،سممممتغالإدنممممى ،أسممممتغالل كحممممد إلسممممتغالل ،و يشمممممل اإلخممممر لغممممرض اأشممممخص 

و أو الممارسممممات الشممممبيهة بممممالرق ،أسممممترقاق ،إلو اأو الخدمممممة قسممممرا ،أو السممممخرة أسممممتغالل الجنسممممي ،إلا

 .1عضاء ( ألو نزع اأستبعاد إلا

تجممممار بالبشممممر بمفهومممممه الواسممممع و لممممم إلع انممممم علممممى ن البرتوكممممول نممممصأة بممممه دشمممماإلو ممممما يجممممب ا

 جار المتعارف عليها .تإلر او شمل كافة صو يقصره على فئة معينة ،

منمممه علمممى  3/2يضممما جممماء همممذا البرتوكمممول بحكمممم جديمممد و محمممل تقمممدير حينمممما نمممص فمممي الممممادة أو 

سممممتغالل الممممذي يممممتم بالوسممممائل المبنيممممة فممممي إلتجممممار باألشممممخاص علممممى اإلأنممممه" ال يكممممون موافقممممة ضممممحية ا

يصممممعب التعممممرف عتبممممار "، ألن رضممممى الضممممحية قممممد تحمممميط بظممممروف إالفقممممرة الفرعيممممة السممممابقة محممممل 

رتكممماب إلباحمممة إلسمممباب اأي ظمممرف ممممن الظمممروف ال تعمممد ممممن أعليهممما،و عليمممه فمممإن موافقمممة الضمممحية تحمممت 

و الوصممممي القممممانوني أخممممرين ،سممممواء كممممانوا الوالممممدين ألجرامممممي ضممممد هممممذه الضممممحية بواسممممطة اإلالسمممملوك ا

 .2على الطفل

خمممممالل إلدون ا تفاقيمممممة بتمممممدابير للحمممممد ممممممن همممممذه الظممممماهرة فنصمممممت "إلممممممن ا 11و جممممماءت الممممممادة 

لمممى إطمممراف الضممموابط الحدوديمممة ألبالتعهمممدات الدوليمممة فيمممما يتعلمممق بحريمممة حركمممة النممماس تعمممزز المممدول ا

 تجار باألشخاص ".إلقصى حد ممكن ،بقدر ما يكون ذلك ضروريا كمنع و كشف اأ

افقيهم مممممن رو ممممم فالبممممد مممممن المراقبممممة الدقيقممممة و التحقيممممق مممممن الهويممممة الحقيقيممممة للمسممممافرين البممممالغين

 و تهريب لألطفال .أختطاف إيقاف كل عملية إالقصر لمنع و 

ممممن البرتوكمممول لتؤكمممد علمممى همممذه الضممممانة بنصمممها "تتخمممذ كمممل دولمممة طمممرف مممما  12و جممماءت الممممادة 

 مكانيات المتاحة لضمان ما يلي :إليلزم في حدود ا

و أل تلك الوثائق ستعماإساءة إو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها أن تكون وثائق السفر أ_أ

صدارها بصورة غير مشروعة .إو أو تقليدها أو تحريرها أتزويرها 

                                                 
الخـــــاص بمنـــــع وقمـــــع ومعاقبـــــة اإلتجـــــار باألشـــــخاص و بخاصـــــة النســـــاء و األطفـــــال المكمـــــل إلتفاقيـــــة  مـــــن البروتوكـــــول 3/1المـــــادة  /انظـــــر  -1

 .  2000األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
 .158لمرجع السابق ،ص منتصر سعيد حمودة ،ا /راجع  -2
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نيابمممة  هاو التمممي تصمممدرأو الهويمممة التمممي تصمممدرها الدولمممة الطمممرف أممممن وثمممائق السمممفر أسمممالمة و ب_ 

ستعمالها بصورة غير مشروعة .إصدارها و إعدادها و إعنها ،و منع 

طالمممب بمممأن " تبمممادر الدولمممة الطمممرف بنممماء علمممى طلمممب ممممن البرتوكمممول لي 13و جممماءت نمممص الممممادة 

و فمممي غضمممون فتمممرة زمنيمممة معقولمممة ،ممممن شمممرعية و  لمممى التحقمممق وفقممما لقانونهممما المممداخلي ،إ ىخمممرأدولمممة 

نهممما تسمممتعمل أسممممها  و يشمممتبه إصمممدرت بأنهممما أو يمممزعم أصمممدرت أو الهويمممة التمممي أصمممالحية وثمممائق السمممفر 

 .1شخاص " ألفي تجارة ا

ن تأخمممذ كمممل دولمممة علمممى عاتقهممما وضمممع سياسمممات و بمممرامج شممماملة أطفمممال يجمممب تجمممار باألإلو لمنمممع ا

طممممراف الفاعلممممة مممممن ألشممممراك كممممل اإتجممممار مممممن خممممالل إلتجممممار و حمايممممة ضممممحايا اإلا عتعمممممل علممممى منمممم

شممممخاص ألمنظمممممات غيممممر حكوميممممة و مجتمممممع مممممدني ،و تخفيممممف وطممممأة العوامممممل التممممي تجعممممل هممممؤالء ا

يمممق العدالمممة االجتماعيمممة و تسممميطر بمممرامج تنمويمممة يشممممل عرضمممة لإلتجمممار مثمممل القضممماء علمممى الفقمممر و تحق

 كافة فئات و ربوع الدولة .
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 .المبحث الثاني :دور الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل

بممممرز هممممذه أتجممممد حقمممموق الطفممممل دعممممما غيممممر متنمممماه مممممن جانممممب المنظمممممات و الهيئممممات الدوليممممة ،و 

 كفالة حماية حقيقية للطفل .لات العمل فيها ولويأمم المتحدة ضمن ألالهيئات ما وضعته ا

ممممم ألول المممى دور صمممندوق األمطالمممب نتطمممرق فمممي المطلمممب ا أربعمممةى إلمممبحمممث مهمممذا ال نقسممممو لمممذا 

و فممممي المطلممممب  دور منظمممممة العمممممل الدوليممممة، و فممممي المطلممممب الثمممماني ،المتحممممدة للطفولممممة )اليونيسمممميف (

ممممم المتحمممدة للتربيمممة والعلممموم ألدور منظممممة ا ابمممعالرو فمممي المطلمممب ،الثالمممث دور منظممممة الصمممحة العالميمممة 

 اليونيسكو .

 .مم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(ألالمطلب االول :دور صندوق ا

يئة لألطفاآلنممممذاك مممممن جممممراء ممممما خلفتممممه سمممموضمممماع المترديممممة و الألو بسممممبب ا 11/12/1946فممممي 

 ،وق طمممموارئ االمممممم المتحممممدة"نشممممات الجمعيممممة العامممممة لألمممممم المتحممممدة " صممممندأالحممممرب العالميممممة الثانيممممة ،

ن أبيمممد  1لتممموفير الغمممذاء و المممدواء و الممممأوى و الملمممبس ألطفمممال المممدول التمممي كانمممت ضمممحية همممذه الحمممرب 

( فممممي 8-) د 802ن يواصممممل الصممممندوق عملممممه بصممممورة مسممممتمرة ،فأصممممدرت القممممرار رقممممم أت أالجمعيممممة ر

سممممتعراض عمممممل إفممممي ن يسممممتمر أجتممممماعي إلقتصممممادي و اإل،طلبممممت فيممممه مممممن المجلممممس ا 1953كتمممموبر أ

الصمممندوق بصمممفة دوريمممة و التقمممدم بتوصممميات المممى الجمعيمممة العاممممة ،و بمممأن يمممتم تعمممديل مسممممى الصمممندوق 

 اختصممممارإالمعممممروف ،مممممن صممممندوق طمممموارئ مؤقممممت الممممى "صممممندوق االمممممم المتحممممدة لرعايممممة الطفولممممة" 

"Unicef"2  متمممد إو لمممم يعمممد نشممماط الصمممندوق مقتصمممرا علمممى مسممماعدة االطفمممال فمممي حالمممة الطممموارئ ،بمممل

صمممبح بمممذلك أكبمممر قمممدر مسمممتطاع ممممن الحاجيمممات الخاصمممة باألطفمممال فمممي المممدول الناميمممة ،و أنشممماطه ليلبمممي 

لمجهمممودات الجبمممارة ليغطمممي جميمممع مجممماالت حمايمممة الطفولمممة ،حيمممث منحمممت لمممه جمممائزة نوبمممل للسمممالم تقمممديرا 

رفاهيممة ،و طفممال و الممدفع بهمما قممدما نحممو التقممدم و الألجممل تحسممين ظممروف معيشممة اأفممي مجممال العمممل مممن 

 .19733بذلك اصبح جهازا فرعيا دائما منذ عام 
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سممممتراتيجية الخممممدمات إمممممم المتحممممدة لرعايممممة الطفولممممة علممممى ألوافممممق صممممندوق ا 1976و فممممي عممممام 

طفمممممال ممممممن خمممممدمات صمممممحية و مكافحمممممة ألحتياجمممممات اإفضمممممل وسممممميلة لمواجهمممممة أعتبارهممممما إساسمممممية بألا

جتماعيممممة ،و التوجيممممه الحرفممممي إل،و الرعايممممة امممممراض ،و نشممممر الغممممذاء الصممممحي و التربيممممة و التعلمممميم ألا

 1طفمممال ألللطفمممل حيمممث يممممنح مسممماعداته لألطفمممال بنممماء علمممى طلمممب ممممن المممدول التمممي يعممميش بهممما همممؤالء ا

نممممواع أبرنممممامج لتقممممديم شممممتى  100،حيمممث تعتمممممد اليونيسمممميف فممممي تمويممممل برامجهمممما التممممي تبلمممغ اكثممممر مممممن 

لتبرعمممات و المسممماهمات التطوعيمممة ممممن جانمممب المعونمممةألطفال مممما يقمممرب ممممن مئمممة دولمممة ناميمممة ،و علمممى ا

خيممر ألممما الثلممث اأ، 2و التممي تصممل الممى ثلثممي حجممم التمويممل ،الحكومممات فممي الممدول الصممناعية مممن العممالم 

لمممى جانمممب التبرعمممات إفيبقمممى تمويلمممه علمممى عاتقهممما ممممن خمممالل بيمممع بطاقمممات المعايمممدة و همممدايا اليونيسممميف 

 .3فرادألاعمال و ألنواعها من الهيئات و رجال اأبشتى 

موممممة ألو ا و ال تمممزال تعممممل منظممممة اليونيسممميف علمممى ممممدار عقمممود ممممن المممزمن علمممى رعايمممة الطفولمممة

و تتحممممرك  مممممد ،ألطفممممال طويلممممة األبممممرامج الوليممممة أذ توجممممه مسمممماعداتها بصممممورة إعلممممى مسممممتوى العممممالم ،

مهمممممات فمممممي حممممماالت الطممممموارئ الناجممممممة عمممممن ألو ا حتياجمممممات العاجلمممممة لألطفمممممالإلبسمممممرعة لمواجهمممممة ا

و تسترشمممد لجهودهممما فمممي مجمممال ترقيمممة حقممموق الطفمممل ، 4و المجاعمممات  وبئمممةألو اأو الحمممروب أالكممموارث 

طفمممال أو توحيمممدها لجميمممع    لمممى تطبيمممق همممذه الحقممموقإ،حيمممث تسمممعى  1989تفاقيمممة حقممموق الطفمممل لعمممام إب

و هممممي ،ساسمممميا منممممه أخممممرى تممممدعم عمممممل اليونيسمممميف و تشممممكل جممممزءا أن هنمممماك معاهممممدة أ، كممممما 5العممممالم 

ي أطفممممال و سممممعادتهم فممممي ألن رفاهيممممة اأذ إشممممكال التمييممممز ضممممد المممممرأة ،أقيممممة القضمممماء علممممى جميممممع تفاإ

 .6تمتعها بحقوقها  و مجتمع تكمن في رقي المرأة

طفمممال فمممي العمممالم ألو تواصمممل المنظممممة جهودهممما لتظمممافر المجتممممع المممدولي فمممي سمممبيل تحسمممين وضمممع ا

لتممزام جميممع إو  قلممة بهمما ،ثيون علممى الممدول الملممى تخفيممف عممبء الممدإ،و ذلممك مممن خممالل دعوتهمما العالميممة 

سمممممتراتيجيات إسممممماس وضمممممع أالشمممممركاء ممممممن الحكوممممممات و الوكممممماالت المانحمممممة بإقاممممممة التعممممماون علمممممى 
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،و  1باألطفال" أكدتممممه فممممي كتيممممب بعنمممموان "الحممممد مممممن الفقممممر يبممممدأو هممممو ممممما  ،تشمممماركية للحممممد مممممن الفقممممر

نسمممان و الطفمممل معممما ، إلترقيمممة حقممموق ال ،توسمممعت شمممراكاتها ممممع القطممماع الخممماص بوصمممفه مصمممدرا ممممموال 

مثلمممة الملموسمممة ممممن همممذه ألطفمممال و المسممماواة بمممين الجنسمممين و حمايمممة البيئمممة ،و ممممن األفمممي مسمممائل عممممل ا

لزيمممممادة المممممدعم  1999واخمممممر أاحمممممات و التحصمممممين " المممممذي  أنشمممممئ قالشمممممراكات "التحمممممالف العمممممالمي لل

 .2مجال ترقية حقوق الطفلطراف الفاعلة في ألالي من الحكومات و امالسياسي و ال

طفمممال ،و ينشمممر ألحممموال اأبحممماث عمممن ألجمممراء الدراسمممات و اإهتماممممات اليونيسممميف إو ممممن ضممممن 

 بهممممدف، 3عممممن ذلممممك مطبوعممممات و تقممممارير دوريممممة بهممممدف نشممممر المعممممارف و تعزيممممز فهممممم حقمممموق الطفممممل 

 .4يجاد حلول لهاإالتقدم المحرز و المشكالت القائمة بهدف  على طالعإلا

ان اليونيسمممميف الوطنيممممة دور فريممممدا فممممي زيممممادة المممموعي العممممام و دعممممم عمممممل المنظمممممة و تلعممممب لجمممم

بتقمممديم مسممماعدات  ،لجنمممة معظمهممما ممممن المممدول المتقدممممة بمممدور همممام ممممن عممممل المنظممممة (37)،حيمممث تقممموم 

ولويمممممة ألقنمممماع رؤسمممماء المممممدول و الحكومممممات بإعطمممماء اإلمممممى إللمجتمعممممات الفقيممممرة فمممممي البلممممدان الفقيممممرة 

دت المممى جعمممل ثلثمممي بلمممدان أ،و كمممان لهممما دور حاسمممم فمممي تممموفير المسممماندة التمممي  5تهم لألطفمممال فمممي سياسممم

وال  ،(1997وتممماوا ،كنمممدا عمممام أشمممخاص )ألرضمممية ضمممد األلغمممام األتفاقيمممة حظمممر اإالعمممالم يوقعمممون علمممى 

و بممممذلك تعممممد  ، 6تفاقيممممة إلتممممزال تقمممموم بحمممممالت نشممممطة للحصممممول علممممى تصممممديق عممممالمي علممممى هممممذه ا

طمممالق ،نظمممرا إلت الدوليمممة التمممي تسمممهر علمممى ترقيمممة حقممموق الطفمممل رفاهيتمممه علمممى اهمممم الهيئممماأاليونيسممميف 

 للمجهودات الجبارة التي بذلتها و ال تزال تبذلها لحد الساعة .
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 .المطلب الثاني :دور منظمة العمل الدولية

م ألممممة ابنشمممئت فمممي ظمممل عهمممد عصمممأمنظممممة العممممل الدوليمممة همممي منظممممة حكوميمممة دوليمممة مسمممتقلة ،

تفممماق تعممماون إم المتحمممدة بموجمممب ألممممو صمممارت همممذه المنظممممة وكالمممة دوليمممة متخصصمممة ل ، 1919عمممام 

" ممممن 63،وفقممما للممممادة " 1 14/12/1946ممممم المتحمممدة فمممي ألبمممرم بمممين منظممممة العممممل الدوليمممة و منظممممة اأ

 .3بمدينة جنيف السويسرية  هامقر يوجد ،و 2مم المتحدة ألميثاق ا

لمنظممممة همممو تحسمممين ظمممروف العممممل و حمايمممة العممممال نشممماء همممذه اإممممن  يو كمممان الهمممدف ممممن الرئيسممم

عمممالن "فيالدلفيممما" الملحمممق بميثممماق هيئمممة إن أال إ، 4ساسمممية لميثممماق المنظممممة ألكمممما همممو مبمممين فمممي الديباجمممة ا

ضمممماف مجمممماال جديممممدا لمجمممماالت عمممممل أ، 1944العمممممل الدوليممممة الصممممادر عممممن مممممؤتمر العمممممل العممممام عممممام 

طفممممال و أل" فممممي الجوانممممب المرتبطممممة بعمممممل كممممل مممممن ا مومممممة و الطفولممممةألالمنظمممممة ،و هممممو "حمايممممة ا

 .5النساء

طفممممال مممممن ألنشمممماءها جهممممودا كبيممممرة فممممي مجممممال حمايممممة اإو بممممذلت منظمممممة العمممممل الدوليممممة منممممذ 

تفاقيمممات التمممي تحمممدد الحمممد إلفعقمممدت العديمممد ممممن ا ،طفمممالألقتصمممادي و محاربمممة ظممماهرة عممممل اإلسمممتغالل اإلا

و الضممممارة  عمممممال الشمممماقةألطفممممال مممممن األلوقممممت تحمممممي ادنممممى للسممممن الالزمممممة للعمممممل ،و فممممي نفممممس األا

طفمممال مممما ألهمممم المنجمممزات التشمممريعية للمنظممممة فمممي مجمممال حمايمممة اأ،و كمممان ممممن  6بصمممحتهم و نفسممميتهم 

 يلي :

الخاصمممة بتحديمممد الحمممد  1919( لعمممام 5تفاقيمممة رقمممم )إلبمممرام اإقيمممام منظممممة العممممل الدوليمممة بعقمممد و _1

و هي سن الرابعة عشر عاما.دنى لسن العمل في مجال الصناعة ألا
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دنمممى للعممممل فمممي مجمممال ألالخاصمممة بتحديمممد السمممن ا 1932( لعمممام 10تفاقيمممة رقمممم )إلبمممرام المنظممممة ل_ إ2

ال يمممؤثر همممذا العممممل علمممى حمممق الطفمممل أو بشمممرط ،الزراعمممة ،و حمممددت همممذه السمممن بأربعمممة عشمممر عامممما 

.1في التعليم

دنمممى لسمممن العممممل فمممي كافمممة ألديمممد الحمممد ا،الخاصمممة بتح 1973( لسمممنة 138تفاقيمممة رقمممم )إلبمممرام ا_ إ3

تفاقيممممات النافممممذة فممممي قطاعممممات إلتفاقيممممة ممممما سممممبقها مممممن اإلبطلممممت هممممذه اأقتصممممادية ،و إلالقطاعممممات ا

لغمممماء إلتبمممماع سياسممممات وطنيممممة تهممممدف الممممى ضمممممان اإطممممراف بألالممممدول ا تلزمممممأقتصممممادية محممممددة ،و إ

ي طفمممل فمممي المجممماالت أل طفمممال ،و نصمممت فمممي همممذا السمممياق علمممى وجممموب عمممدم تشمممغيألالفعلمممي لعممممل ا

تممممام سمممن إحممموال لممميس قبمممل أللزاميمممة ،و فمممي كمممل اإلقتصمممادية تحمممت السمممن المقمممررة إلنهممماء الدراسمممة اإلا

خمممالق أو صمممحة أن يعمممرض سمممالمة أالخامسمممة عشمممر عامممما ،كمممما حمممدد سمممن العممممل المممذي ممممن المحتممممل 

الطفل للخطر بثمانية عشر عاما .

طفممممال و ألشممممكال عمممممل اأأسوأالمتعلقممممة بالقضمممماء علممممى  1999( لعممممام 182تفاقيممممة رقممممم )إلبممممرام ا_ إ4

.2قتصادياإستغاللهم إ

تفاقيمممات و التوصممميات المتضممممنة حمايمممة حقممموق الطفمممل يعمممد مكسمممبا مهمممما فمممي إلو الكمممم الهائمممل ممممن ا

تفاقيممة و إ (27)ذا علمنمما أنممه يوجممد إمجممال ترقيممة حقمموق الطفممل و الممدفاع عنهمما فممي مجممال العمممل ،خاصممة 

منظممممممة العممممممل الدوليمممممة ذات صممممملة مباشمممممرة بموضممممموع عممممممل االطفمممممال ،منهممممما  قرتهممممماأتوصمممممية  (14)

،و همممو يعتبمممر وسممميلة حمايمممة و  3دنمممى لسمممن العممممل ألتوصممميات تتعلمممق بتحديمممد الحمممد ا (5)تفاقيمممة و (إ11)

 ستغالل في مختلف بقاع العالم .أإسوأدفاع عن حقوق االطفال الذين يستغلون 

بمممرام إطفمممال فمممي عمممالم الشمممغل علمممى ألمجمممال حمايمممة ا و لمممم يقتصمممر دور منظممممة العممممل الدوليمممة فمممي

عضمممماء فممممي المنظمممممة ملزمممممة ألتفاقيممممات و اإلطممممراف فممممي هممممذه األن الممممدول اأتفاقيممممات الدوليممممة ،بممممل إلا

بخصمممموص ممممما قامممممت بتنفيممممذه مممممن  ،مممممن دسممممتور المنظمممممة بتقممممديم تقممممارير سممممنوية 22بموجممممب المممممادة 
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و حسممممب  ، 1تفاقيممممات إلصممممديق علممممى هممممذه انضمممممام و التإللتزامممممات دوليممممة مفروضممممة عليهمممما بموجممممب اإ

ممممن دسمممتور المنظممممة فمممإن العضمممو المممذي ينسمممحب ممممن المنظممممة و يكمممون قمممد  الخامسمممةفقمممرة  األولمممىالممممادة 

لتزامممممات إلسممممتمرارية سممممران اإنسممممحاب علممممى إلتفاقيممممة عمممممل دوليممممة ، ال يممممؤثر هممممذا اإيممممة أصممممدق علممممى 

 .2صها تفاقية خالل المدة التي حددتها نصوإلالمنصوص عليها في ا

ن المجهممممودات التممممي تقمممموم بهمممما منظمممممة العمممممل الدوليممممة فممممي مجممممال الممممدفاع عممممن أشممممارة إلو تجممممدر ا

قامممممت  ن مختلممممف دول العممممالم قممممد أيجممممابي ،حيممممث إلثممممر األحقمممموق الطفممممل فممممي مجممممال العمممممل كممممان لممممه ا

 قرتها المنظمة .أتفاقيات التي إليتماشى مع ا ماتشريعاتها الوطنية و ةراجعبم

 .دور منظمة الصحة العالميةالمطلب الثالث :

فريممممل ألممممى النممممور فممممي إ،و خرجممممت  22/07/1946وضممممع دسممممتور منظمممممة الصممممحة العالميممممة فممممي 

علمممى مسمممتوى صمممحي ممكمممن لجميمممع شمممعوب أنشمممائها و همممي تعممممل علمممى تحقيمممق بلممموغ إ،و منمممذ  3 1948

يمممة ،و نمممواع ،خمممدمات ذات صمممبغة عالمأهمممدافها فهمممي تقمممدم الخمممدمات علمممى ثالثمممة أالمعممممورة ،و لتحقيمممق 

 .4تقديم المعونة لشتى البلدان ،و تشجيع البحوث الطبية

و بنممماء علمممى قبمممول المممدول لمبمممادرة أو تقمممدم المنظممممة خمممدماتها بنممماءا علمممى طلمممب الدولمممة المحتاجمممة ،

،كممممما تقمممموم بتزويممممد الممممدول بالمسمممماعدات الفنيممممة 5المنظمممممة بتقممممديم الخممممدمات الصممممحية لهمممما و لمواطنيهمممما

 يقدم العون الالزم لهذه الدول . المناسبة ،وفي حالة الطوارئ

عممممال المنظممممة الجممممع بمممين البحممموث العلميمممة و النظريمممة و البحممموث العلميمممة التجريبيمممة و أو تمتممماز 

ساسمممين همممما تممموفير العمممالج المناسمممب و الثممماني همممو الوقايمممة ممممن شمممتى أ،فعملهممما يقممموم علمممى  6االحصممماءات 

 .1مراضألا
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طفمممال علمممى المسمممتوى العمممالمي ،حيمممث ألام بصمممحة اهتممممإلو تلعمممب المنظممممة دورا كبيمممرا فمممي مجمممال ا

ممممراض ألقاممممت بتزويمممد المممدول بمختلمممف التطعيممممات و التحصمممينات الطبيمممة الالزممممة للوقايمممة ممممن مختلمممف ا

 .2طفال في الحقوق و الحرياتألالمساواة بين ا أي تمييز بينهم ،طبقا لمبدأالمتفشية بينهم ،دون 

همممو دعمهممما المطلمممق لحمممماالت القضممماء علمممى ممممرض  بمممرز الجهمممود التمممي قاممممت بهممما المنظممممةأو ممممن 

يممممام أطفممممال ،فشممممنت المنظمممممة حملممممة عالميممممة ضممممد هممممذا المممممرض عممممن طريممممق تنفيممممذ برنممممامج "ألشمممملل ا

عمممالن إلطفمممال منمممه ،و همممذا مممما تمممم األو قمممد سممماعد تنفيمممذ همممذا البرنمممامج وقايمممة ماليمممين ا ،التحصمممين الوطنيمممة"

مريكممما الجنوبيمممة خاليتمممان ممممن شممملل أا الشممممالية و مريكمممأعلنمممت المنظممممة ان أ،عنمممدما  1998عنمممه فمممي عمممام 

 .3االطفال

طفمممممال ممممممن مختلمممممف ألنقممممماذ ماليمممممين اإو ال تمممممزال جهمممممود المنظممممممة متواصممممملة فمممممي سمممممبيل دعمممممم و 

حصمممائيات مذهلمممة فمممي سمممبيل إقمممدمت فيمممه  2013ممممراض ،فقمممد نشمممرت المنظممممة تقريمممرا سمممنويا لهممما لعمممام ألا

لتهمممماب إليممممون طفممممل مصممممابين بممممأمراض مثممممل المالريمممما و امل (3.1)نقمممماذإفقممممد تممممم  تقممممديم العممممالج الممممالزم ،

مليمممون طفمممل و  (1.2)سمممهال و سممموء التغذيمممة الحممماد ،و قمممدمت رعايمممة صمممحية وقائيمممة إلنقممماذ إلالرئممموي و ا

عمممدت برنمممامج خممماص أمنمممة عنمممد الممموالدة ،كمممما ألممممراض والممارسمممات السمممليمة األمنهممما التحصمممينات ضمممد ا

مليممممون طفممممل تحممممت سممممن  (14.4)اص بالتغذيممممة لفائممممدة لتأهيممممل وتممممدريب ممممموظفي الصممممحة ،و برنممممامج خمممم

 .4الخامسة عن طريق تقديم الطعام المغذي و الفيتامينات و المعادن التكميلية

مممممراض المتنقلممممة الممممذي يهممممدد ماليممممين البشممممر عممممن ألو نجحممممت المنظمممممة فممممي التصممممدي للكثيممممر مممممن ا

للتحمممذير ممممن ،المقمممروءة و  عمممالم المرئيمممة و المسمممموعةإلطمممالق حممممالت توعويمممة عبمممر وسمممائل اإطريمممق 
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 1صمممابة بمممه إلصمممابة بمممه ،و سمممرعة التوجمممه لتلقمممي العمممالج فمممي حالمممة اإلخطمممورة الممممرض ،و كيفيمممة تجنمممب ا

 . "يبوال"إ،وفيروس  "نفلوز الطيورفي مهده ،كفيروس"أ محاولة حصره و القضاء عليه ل، 

طراف فاعلة جديدة أضطراب ميزانيتها من عام ألخر ،لوجود إكبر قضية تعيق جهود المنظمة هو أو 

يدز و السل و المالريا ،و التحالف العالمي للقاحات و إلفي مجال الصحة ،مثل الصندوق العالمي لمكافحة ا

صبح للبنك الدولي دورا بارزا في مجال الرعاية الصحية أ،كما  "بيل و مليندا غيتيس"و مؤسسة  التحصين ،

لى التواصل مع كبار صناع السياسات في وزارات المالية متالكه موارد مالية كبيرة و قدرته عإلالعالمية 

 أثرهذا ما و ، 2قرض البنك مليارات الدوالرات لحكومات لمساعدتها على تحسين خدماتها الصحية أ،حيث 

حد أنها تعد أال إو رغم العوائق التي تواجه عمل المنظمة سلبا على المساعدات المالية المقدمة للمنظمة 

طفال من ألماليين ا حياة نقذتأمجهوداتها  فضلالصحة و ترقيتها ،فب للحماية الطفل في مجاالدعائم الهامة 

.  مراض شتىأ

 .المطلب الرابع :دور منظمة االمم المتحدة للتربية و العلوم )اليونيسكو(

 ،(Unescoختصمممارا باليونيسمممكو )إو مممما تعمممرف أممممم المتحمممدة للتربيمممة و العلممموم و الثقافمممة ألمنظممممة ا

لمممى الوجمممود فمممي إخرجمممت  و، 1945تأسسمممت عمممام  ،ممممم المتحمممدةألكالمممة متخصصمممة تتبمممع منظممممة اهمممي و

مسمممتوى التعممماون بمممين دول العمممالم فمممي  فمممعممممن عمممن طريمممق رألتهمممدف إلحمممالل السمممالم و ا 04/11/1946

حتمممممرام العمممممالمي للعدالمممممة و لسممممميادة القمممممانون و حقممممموق إلمجممممماالت التربيمممممة و التعلممممميم والثقافمممممة إلحمممممالل ا

ساسممممية هممممي التربيممممة و التعلمممميم و العلمممموم أساسممممية ،و لهمممما خمسممممة بممممرامج ألمبممممادئ الحريممممة ال االنسممممان و

.و تقممممموم بتمممممدعيم 3عمممممالم إلتصممممماالت و اإلجتماعيمممممة و الثقافيمممممة و اإلنسمممممانية و اإلالطبيعيمممممة ،و العلممممموم ا

ج ميمممة و التمممدريب التقنمممي و بمممرامج تأهيمممل و تمممدريب المعلممممين و بمممرامألكمحمممو ا ،العديمممد ممممن المشممماريع
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تفاقيمممة التعممماون العمممالمي للحفممماظ علمممى الحضمممارات إو المشممماريع الثقافيمممة و التاريخيمممة ،و العلممموم العالميمممة ،

 .1العالمية و التراث الطبيعي 

و تمكمممين  عضممماء ،لتحسمممين نطممماق رعايمممة الطفولمممة المبكمممرة و تنميتهممما ،ألو تقممموم بمسممماعدة المممدول ا

 .2التي تهدد مستقبلهمطفال من التقدم و تنمية قدراتهم من المخاطر ألا

و ذلمممك بإصمممدارها لعمممدة وثمممائق فمممي همممذا  ،نسمممانإلمنظممممة دورا رائمممدا فمممي مجمممال حقممموق االو تلعمممب 

عتممممدها الممممؤتمر إتفاقيمممة الخاصمممة بمكافحمممة التمييمممز فمممي مجمممال التعلممميم ،و التمممي إلبرزهممما اأالمجمممال ،و ممممن 

،و تكتسممممب هممممذه  3 9621،و دخلممممت حيممممز النفمممماذ فممممي ممممماي  1960ديسمممممبر  14العممممام لليونيسممممكو فممممي 

هميمممة بالنسمممبة للطفمممل ،ألنهممما تعنيمممه بصمممفة مباشمممرة ممممن خمممالل تمتعمممه بحقمممه فمممي التعلممميم و تنميمممة أتفاقيمممة إلا

 قدراته ،و حمايته مستقبله من الضياع .

طمممارا دوليممما يمكمممن التمسمممك بمممه إنهممما تمثمممل أتفاقيمممة التمممي وضمممعتها اليونيسمممكو إلو ممممن محاسمممن همممذه ا

طفمممال أخمممرى تمممدعم أطفمممال فمممي الحصمممول علمممى حقهمممم فمممي التعلممميم ،و منممما ناحيمممة أللتحقيمممق المسممماواة بمممين ا

تفاقيمممة علمممى إلممممن ا 35لقمممت الممممادة أقليمممات بإزالمممة الفممموارق و منمممع التمييمممز فمممي مجمممال التعلممميم ،حيمممث ألا

 لتزامات التالية :إلطراف األالدول ا

داريممممة إجممممراءات إداريممممة و توقممممف العمممممل بأيممممة إو تعليمممممات أحكممممام تشممممريعية أيممممة أن تلغممممي _ أ1

تنطوي على تمييز في التعليم .

ي تمييممممز فممممي قبممممول التالميممممذ بالمؤسسممممات أن تضممممن بالتشممممريع عنممممد الضممممرورة ،عممممدم وجمممود _ أ2

التعليمية .

سممماس أال علمممى إخمممتالف فمممي معاملمممة الممممواطنين ممممن جانمممب السممملطات العاممممة إال تسممممح بأيمممة _ أ3

و الحاجة .أالجدارة 
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لممممى إنتممممماء التالميممممذ إساسممممه الوحيممممد أي تفضمممميل يكممممون أجممممراء إو أد ي قيمممموأال تسمممممح بفممممرض أ _4

.1جماعة معينة

و تشمممممارك اليونيسمممممكو فمممممي الممممممؤتمرات ذات الصممممملة بمممممالتعليم و الثقافمممممة ،و تسممممماهم فمممممي الخمممممروج 

هممممم هممممذه أبقممممرارات و توصمممميات لتطمممموير المنمممماهج التعليميممممة و نشممممر الثقافممممة بممممين شممممعوب العممممالم ،و مممممن 

ليهممما الممممؤتمر المممدولي حمممول التعلممميم للجميمممع ،"ممممؤتمر إت فيهممما اليونيسمممكو و دعمممت الممممؤتمرات التمممي شمممارك

هتممممام إل،حيمممث سممماهم همممذا الممممؤتمر فمممي زيمممادة ا 1990المممذي عقمممد فمممي دولمممة تايالنمممد ممممارس  ،جوميتمممان"

لزاميمممة مجانيمممة التعلممميم فمممي إرسمممى قاعمممدة هاممممة و همممي أساسمممي ،وألالمممدولي و الممموطني بمرحلمممة التعلممميم ا

 .2ساسيألطوره ا

و تهممممدف اليونيسممممكو للقضمممماء علممممى ظمممماهرة التمييممممز بممممين الجنسممممين فممممي مجممممال التعلمممميم فكثيممممرا مممممما 

و ألتحممماق بمقاعمممد الدراسمممة إلسمممرتها بالتحديمممد بمنعهممما ممممن اأضمممطهاد داخمممل مجتمعهممما و إلنثمممى ألتتعمممرض ا

 توقيفها عنه عند بلوغها لمستوى معين من التعليم .

ة و الوطنيممممة مممممن جانممممب الممممدول و وليممممير المناسممممبة الدتخمممماذ التممممدابإلممممى إلممممذلك سممممعت اليونيسممممكو 

جمعيمممات المجتممممع الممممدني ،و المنظممممات الدوليمممة المتخصصمممة و المنظممممات غيمممر حكوميمممة للقضممماء علمممى 

تخممماذ السممممبل الكفيلمممة  لتطممموير قممممدراتهن و إو،  3التمييمممز ضمممد النسمممماء و الفتيمممات فمممي المنظومممممة التعليميمممة

 ب الذكور .تنمية مواهبن و دفعهن للمشاركة بجان

ن منظممممة اليونيسمممكو لهممما دور متميمممز فمممي مجمممال الثقافمممة و التعلممميم و خاصمممة لنممما ممممما سمممبق،أ يتضمممح

عانمممات ماليمممة ،و تؤهمممل عمممدد معتبمممر فمممي إطفمممال ،فهمممي تقمممدم كمممل سمممنة ألبمممدعمها للفئمممات المحروممممة ممممن ا

النائيمممة و  ميمممة خاصمممة فمممي المنممماطقألو تسمممعى للقضممماء علمممى ظممماهرة ا مجمممال تطممموير المنممماهج التعليميمممة ،

 الفقيرة لدول العالم الثالث .
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 .المبحث الثالث :دور اللجان الدولية لمراقبة تطبيق حقوق الطفل

تفاقيمممات حقممموق إو نتعمممرض فمممي همممذا المبحمممث للرقابمممة الدوليمممة العاممممة علمممى حقممموق الطفمممل فمممي ضممموء 

فاقيمممة حقممموق تإو فمممي المطلمممب الثممماني نتطمممرق لمممدور لجنمممة حقممموق الطفمممل فمممي ظمممل  ول ،أاالنسمممان كمطلمممب 

 كألية خاصة في مجال الرقابة . تعدالطفل التي 

 .نسانإلتفاقيات حقوق اإول :الرقابة الدولية العامة على حقوق الطفل في ضوء ألالمطلب ا

و تتممممدخل عنممممدما تنتهممممك هممممذه  ،نسممممانإلنشممممات عممممدة لجممممان دوليممممة مهمتهمممما مراقبممممة تطبيممممق حقمممموق اأ

لمممى جانمممب ذلمممك يسمممتفيد الطفمممل إ،و بمممهللحقممموق المنوطمممة الحقممموق ،فيسمممتفيد الطفمممل منهممما و ممممن حمايتهممما 

تفاقيممممة حقمممموق الطفممممل لعممممام إنشمممماتها أكممممذلك مممممن حمايممممة خاصممممة بممممه و هممممي "لجنممممة حقمممموق الطفممممل" التممممي 

1989. 

 *.حقوق االنسان مجلسول :دور ألالفرع ا

ممممن العهمممد المممدولي للحقممموق المدنيمممة و السياسمممية  28انشمممات لجنمممة حقممموق االنسمممان بمقتضمممى الممممادة 

 .1نسان المدنية و السياسيةإلختصاص عام بشأن كافة حقوق اإهي ذات  ،و

تفاقيممممة إلطممممراف فممممي األو تتممممألف اللجنممممة مممممن ثمانيممممة عشممممر عضممممو ،مممممن بممممين مممممواطنين الممممدول ا

شمممراك إهميمممة أعتبمممار إلن يؤخمممذ بعمممين اأختصممماص فمممي ميمممدان حقممموق االنسمممان ،علمممى إل،مشمممهود لهمممم با

قتمممممراع السمممممري ممممممن قائممممممة إلنتخمممممابهم بواسمممممطة اإيمممممتم  2شمممممخاص ذوي الخبمممممرات القانونيمممممة ألبعمممممض ا

ن يكممممون مممممن أعضمممماء بشممممرط ألشممممخاص المتمممموفر فمممميهم شممممروط الترشمممميح ،و التممممي تقممممدمها الممممدول األا

و  كثمممر ممممن شمممخص واحمممد ممممن كمممل دولمممة ،أعضمممائها أن تضمممم همممذه اللجنمممة بمممين أرعاياهممما ،و ال يجممموز 
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القانونيممة الرئيسممية ،مممدة العضممو المنتخممب فيهمما ن يراعممي فممي تشممكيلها التمثيممل العممادل لكافممة الممنظم أيجممب 

 .1ربعة سنواتأ

نسممممان ،حيممممث تتممممولى دراسممممة التقممممارير التممممي تقممممدمها إلليممممات حقمممموق اأحممممدى إو تعتبممممر هممممذه اللجنممممة 

منمممدوبي المممدول فمممي ممممدى تنفيمممذها  شو تنممماق نسمممان بالعهمممد المممدولي ،إلالمممدول عمممن تنفيمممذها لبنمممود حقممموق ا

ممممما بمتابعممممة و مراقبممممة للممممدول ،و تقمممموم بإعممممداد تقممممارير مشممممفوعة  لنصمممموص العهممممد ،و بالتممممالي تعممممد جهممممة

 .2طراف في العهدأللى الدول اإيناسب من تعليقات و ترسلها 

تخمممذتها ،تمممدخل إطمممراف حمممول التمممدابير الالزممممة التمممي ألفالتقمممارير التمممي تتلقاهممما اللجنمممة ممممن المممدول ا

 .3ال تمتعه بأعلى حقوقهفي ضمنها بعض جوانب حقوق الطفل ،حول مدى التقدم المحرز في مج

 24و  23صممممدرت عممممدة تعليقممممات و مالحظممممات حممممول المممممادتين أو كممممان للجنممممة دورا كبيممممرا عنممممدما 

ممممن العهمممد ،و اللتمممان ترتبطمممان مباشمممرة حمممول موضممموع الطفمممل ،فقمممد الحظمممت اللجنمممة أنمممه ال يوجمممد تعريمممف 

فمممي كنفهممما ،فأوصمممت ساسمممية ليتمتمممع الطفمممل بحقوقمممه و يعممميش ألحمممدى الركمممائز اإو همممي  ، 4ةرسمممدولمممي لأل

عطممماء إو مقصمممدها فمممي ذلمممك  سمممرة وفقممما لقوانينهممما الداخليمممة ،ألطمممراف بمممأن تحمممدد مفهممموم األاللجنمممة المممدول ا

 .5الهشة ةهتمام لهذه الفئإكبر أ

ول الملحمممق بالعهمممد المممدولي نظامممما يسممممح فيمممه للجنمممة بتلقمممي ألختيممماري اإلسمممتحدث البروتوكمممول اإو 

ي حمممق ممممن الحقممموق المممواردة أنتهاكمممات إلنهمممم ضمممحايا أين يمممدعون فمممراد المممذألالرسمممائل المودعمممة ممممن قبمممل ا

ولمممى منمممه تممموافر شمممروط ألحسمممب الممممادة ا ،ختيممماريإلشمممترط البرتوكمممول اإ،و  6فمممي العهمممد و التحقيمممق فيهممما 

 لقبول رسائلهم منها ما يلي :
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 _2ذا كانمممت ممممدة ذلمممك تجممماوزت الحمممدود المعقولمممة إال إسمممتنفاذ طمممرق الطعمممن الداخليمممة المتاحمممة ،_ إ1

_ 3 ن تكمممون الشمممكوى موقمممع عليهممما ممممن الشمممخص الشممماكي ،فمممال تقبمممل الشمممكاوي مجهولمممة المصمممدر أ

 جمممراءات التحقيمممق المممدولي ،إال يكمممون موضممموع الشمممكوى قمممد سمممبق الفصمممل فيهممما ممممن قبمممل عمممن طريمممق أ

وعن طريق التسوية الدولية كوساطة و التفويض و المساعي الحميدة.أ

.1فرادألستعمال حق الشكوى من جانب هؤالء اإة ساءإعلى  منطوية ال تكون الشكاوي_ أ4

ي حكممممم مممممن أنتهمممماك إو تقمممموم اللجنممممة بإحالممممة الرسممممائل المقدمممممة لهمممما الممممى الدولممممة المعنيممممة المتهمممممة ب

ن تقمممدم توضممميحات و بيانمممات كتابيمممة الالزممممة لتوضممميح المسمممألة فمممي أحكمممام العهمممد ،و يجمممب علمممى الدولمممة أ

. و تنظمممر اللجنمممة 2تخمممذتها إلزالمممة المخالفمممة إممممة التمممي عطممماء المبمممررات الالزإشمممهر ،ممممع أغضمممون سمممتة 

( ألعضمممائها % 51يهممما الصمممادر فيهممما باألغلبيمممة البسممميطة ) أجتمممماع مغلمممق ،و يكمممون رإفمممي الشمممكوى فمممي 

 .3عضو المشكلة منها اللجنة  (18)عضو من (12)قل ألن يحضر على اأالثمانية عشر ،و يشترط 

ي التمممي تنتهمممي أفرة لمممدى اللجنمممة ،تقممموم بإرسمممال المممرو فمممي ضممموء جميمممع المعلوممممات الكتابيمممة المتمممو

لمممى الفمممرد مقمممدم الرسمممالة و تمممدرج اللجنمممة فمممي التقريمممر المممذي تقدممممه إاليمممه المممى الدولمممة الطمممرف المعنيمممة ،و

جتممممماعي ،ملخصمممما ألعمالهمممما التممممي إلقتصممممادي و اإللممممى الجمعيممممة العامممممة ،عممممن طريممممق المجلممممس اإسممممنويا 

 .4قامت بها

نسمممان ألنهممما تسممممح لألفمممراد إلليمممة فعالمممة فمممي مجمممال حمايمممة حقممموق اأة و بالتمممالي تعتبمممر همممذه اللجنممم

تعتبمممر وسممميلة ضمممغط علمممى المممدول التمممي تنتهمممك فيهممما كمممما  ليهممما ،إنتهكمممت حقممموقهم برفمممع شمممكاوى إالمممذين 

نسمممان فيسممممح لمممولي همممذا القاصمممر إلن حمايمممة الطفمممل جمممزء ممممن حمايمممة حقممموق اأو بمممما  ،انسمممانإلحقممموق ا

على حقوق هذا الطفل. يعتدأة ما اذا اللجوء الى هذه اللجنة في حال
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 .جتماعية والثقافيةإلقتصادية واإلالفرع الثاني :دور لجنة الحقوق ا

،فهممممي  1985/17جتممممماعي رقممممم إلقتصممممادي و اإلنشمممماء هممممذه اللجنممممة بموجممممب قممممرار المجلممممس اإتممممم 

و بممممنفس  عضممممو ، 17،و تتممممألف اللجنممممة مممممن  1جتممممماعي إلقتصممممادي واإلجهمممماز فرعممممي تممممابع للمجلممممس ا

و تخممممتص  نسممممان ،إلحقمممموق ا مجلممممسجممممراءات و الفتممممرة الزمنيممممة المنصمممموص عليهمممما فممممي إلالشممممروط و ا

جتماعيمممة و الثقافيمممة إلو ا قتصممماديةإلطمممراف فمممي العهمممد المممدولي للحقممموق األبمممالنظر فمممي ممممدى تنفيمممذ المممدول ا

قمممموق لتزامممممات الدوليممممة فممممي صممممالح حمايممممة حإلن هممممذه األتزاماتهمممما الناشممممئة عممممن هممممذا العهممممد ،السمممميما و إل

 .2االنسان بصفة عامة 

ن حمايممممة طفممممل جممممزء ال يتجممممزأ مممممن الحمايممممة العامممممة لحقمممموق االنسممممان ،فممممإن الممممدول عنممممدما أو بممممما 

ن تغطممي جوانممب حقمموق الطفممل المممذكورة فممي العهممد ،و اللجنممة عنممدما ألممى اللجنممة يجممب إتتقممدم بتقاريرهمما 

سمممتعراض إلالهاممممة ،منهممما اتمممدرس التقمممارير المقدممممة لهممما ممممن طمممرف المممدول تباشمممر عمممدد ممممن الوظمممائف 

 .3ولي ،و الرصد و رسم السياسات ،و التقييم و تبادل المعلوماتألا

مامهممما ،تصمممدر أنتهممماء اللجنمممة ممممن تحليمممل التقمممارير و مثمممول ممثلمممو المممدول المقدممممة للتقمممارير إو بعمممد 

يهمممما النهممممائي فممممي هممممذا التقريممممر مممممن خممممالل "مالحظممممات ختاميممممة" و ذلممممك فممممي جلسممممة سممممرية و أاللجنممممة ر

نعقممماد كمممل إثنممماء أخيمممر ممممن كمممل دورة تعقمممدها اللجنمممة ،و تخمممتص همممذه اللجنمممة ألر  بنشمممرها فمممي اليممموم ايصممم

حكممممام خاصممممة بحقمممموق أو أحكممممام معينممممة مممممن هممممذا العهممممد الممممدولي ،أدورة يوممممما للمناقشممممة العامممممة حممممول 

طمممراف و ألحكمممام ممممن جانمممب المممدول األو ذلمممك بهمممدف تعميمممق فهمممم همممذه ا، نسمممان بمممما فيهممما حقممموق الطفممملإلا

ت الدوليمممممة الكممممماوسممممممح بحضمممممور همممممذه المناقشمممممات العاممممممة للمقمممممررين الخاصمممممين بممممماألمم المتحمممممدة و الي

و خبممممراء المنظمممممات الدوليممممة غيممممر الحكوميممممة  ،نسممممان و الطفمممملإلالمتخصصممممة التممممي لهمممما صمممملة بحقمممموق ا

جتماعيممممة و الثقافيممممة لصممممالح إلقتصممممادية واإلجممممل فعاليممممة و تطبيممممق الحقمممموق اأ ذات الصمممملة ،و ذلممممك مممممن

 .4نسان بصفة عامةإلال و اطفألا
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نسمممان ،فمممي مجممماالت إلو رغمممم المممدور البمممارز المممذي تلعبمممه همممذه اللجنمممة فمممي مجمممال حمايمممة حقممموق ا

و حمممق  السممميما فمممي تكمممريس حقممموق الطفمممل فمممي مجمممال التعلممميم و الثقافمممة ،،قتصممماد و المجتممممع و الثقافمممة إلا

و لغويمممة و حممممايتهم أو ثقافيمممة أ قليمممات فمممي الحفممماظ علمممى همممويتهم الخاصمممة بهممم سمممواء كانمممت دينيمممةألطفممال اأ

لمممى نظمممام يتممميح تفتقرإنهممما يها،أال أنمممه مممما يؤخمممذ علإ، 1قتصمممادي المختلفمممة إلسمممتغالل اإلشمممكال اأممممن كافمممة 

ن أمكانيممممة لألفممممراد الممممذين يشممممعرون إفممممراد ،فلمممميس هنمممماك ألجممممراء الشممممكاوى الرسمممممية مممممن اإلهمممما قبممممول 

دى اللجنمممة ،و لمعالجمممة همممذا القصمممور دعمممت نتهكمممت ،بتقمممديم شمممكوى لمممإحقممموقهم الممممذكورة فمممي العهمممد قمممد 

ضممممافي ،مممممن إلممممى التفكيممممر فممممي صممممياغة بروتوكممممول إ 1991اللجنممممة فممممي دورتهمممما السادسممممة المنعقممممدة عممممام 

و يعمممزز الحممموار ممممع  ،ن يمممدعم التطبيمممق العملمممي للعهمممدأن يغطمممي همممذا القصمممور ،ممممما ممممن شمممأنه أشمممأنه 

جتماعيممممة و إلقتصممممادية و اإلالحقوق اي العممممام بممممأهتمممممام الممممرإطممممراف ،و يسمممممح بالمزيممممد مممممن ألالممممدول ا

 .2الثقافية

ن لهممما عالقمممة بمراقبمممة تطبيمممق حقممموق الطفمممل بمممما ذكمممر فمممي العهمممد المممدؤوب،أ يتضمممح ممممن عممممل اللجنمممة

ن اللجنممممة تسمممماعد علممممى تنفيممممذ هممممذه الحقمممموق بممممما أجتماعيممممة و الثقافيممممة ،وإلقتصممممادية واإلالممممدولي للحقمممموق ا

 طفال العالم برمتهم .أيخدم مصالح 

 .لثالث :دور لجنة القضاء على التمييز ضد المرأةالفرع ا

شممكال التمييممز ضممد المممرأة فممي أتفاقيممة القضمماء علممى جميممع إعتمممدت الجمعيممة العامممة لألمممم المتحممدة إ

همممما الخممممامس ءتفاقيممممة جزإلفممممردت اأ،و 1981سممممبتمبر  3و دخلممممت حيممممز النفمممماذ فممممي  ، 1979ديسمممممبر  17

القضممماء  أطلمممق عليهممما "لجنمممةلجنمممة  ت لهمممذا الغمممرضأنشمممأحكامهممما موضمممع التنفيمممذ و أليمممة وضمممع ألتحديمممد 

قتممممراع إلعضممممو ،ينتخبممممون بواسممممطة ا (23)خيممممرة مممممن ألو تتكممممون هممممذه ا ، 3علممممى التمييممممز ضممممد المممممرأة" 

ع سمممنوات ربمممأطمممراف ،يعملمممون لممممدة ألشمممخاص التمممي ترشمممحها المممدول األالسمممري المباشمممر ممممن بمممين قائممممة ا
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ليهممما للتأكمممد إ،و تبحمممث اللجنمممة فمممي التقمممارير المقدممممة 1 ،و لممميس تمثممميال لمممدولهميعملمممون بصمممفاتهم الشخصمممية

 عن طريق الوسائل االتية : ،2تفاقية إلمن مدى التقدم المحرز في تنفيذ ا

طمممراف التمممي تقمممدمها المممى همممذه اللجنمممةوالتي تقمممدم بمممدورها بعمممد دراسمممة ألالنظمممر فمممي تقمممارير المممدول ا -1

ن تقارير هذه الدول.قتراحاتها في ضوء المعلومات ضمإهذه التقارير توصياتها و 

النظمممر فمممي التقمممارير التمممي تطلمممب اللجنمممة تقمممديمها ممممن الوكممماالت الدوليمممة المتخصصمممة التابعمممة لألممممم  -2

شممكال التمييممز ضممد المممرأة أتفاقيممة وهممو القضمماء علممى كافممة إلالمتحممدة و التممي لهمما صمملة بموضمموع ا

تفاقية.إلمن ا 22،و ذلك عمال بنص المادة 

الدولمممة الطمممرف المنتهكمممة لحقممموق و حريمممات الممممرأة المممواردة فمممي تلقمممى الرسمممائل و الشمممكاوى ضمممد  -3

فمممراد العممماديين ،و السممميما أل،و المقدممممة ممممن اشمممكال التمييمممز ضمممد الممممرأةألمممى كافمممة تفاقيمممة القضممماء عإ

المرأة .

نتهممماك حقممموق الممممرأة و الفتيمممات فمممي إتلقمممي معلوممممات ممممن المنظممممات الدوليمممة غيمممر الحكوميمممة بشمممأن  -4

.3اقيةتفإلطراف في األالدول ا

نثمممى خصوصممما ،فقمممد صمممدر عمممن اللجنمممة فمممي ألو يكممممن دور اللجنمممة فمممي حمايمممة الطفمممل عمومممما و ا

طفمممال ألببحمممث مسمممألة الممارسمممات التقليديمممة الضمممارة بصمممحة ا 1990دورتهممما التاسمممعة التمممي عقمممدت عمممام 

المعتمممممدة فممممي تلممممك الممممدورة  (14)رقممممم  التوصمممميةنثويممممة و فممممي ألعضمممماء التناسمممملية األ،و السمممميما تشممممويه ا

 12و  10لمممى اللجنمممة بموجمممب الممممادتين إن تمممدرج فمممي تقاريرهممما المقدممممة أ،طلبمممت اللجنمممة ممممن الحكوممممات 

شممكال التمييممز ضممد المممرأة معلومممات مممن التممدابير المتخممذة للقضمماء علممى أتفاقيممة القضمماء علممى جميممع إمممن 

 .4هذه الممارسات الضارة بصحة الفتيات

،حيمممث  1992دورتهممما الحاديمممة عشمممر عمممام  فمممي ختمممام 19يضممما التوصمممية رقمممم أعتممممدت اللجنمممة إو 

حيمممث تشممممل ،تخممماذ جميمممع التمممدابير الالزممممة لمنمممع العنمممف المسممملط علمممى الجنسإطمممراف بألطالبمممت المممدول ا
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نمممما تتعمممداها لغمممرض وسمممائل وقائيمممة قبليمممة إهمممذه التمممدابير لممميس فقمممط عقوبمممات ردعيمممة و وسمممائل تعمممويض ،و 

لمممى ضمممحايا العنمممف إشممممل العنايمممة و تقمممديم خمممدمات عالميمممة و تعليميمممة ،و كمممذا تمممدابير تإمثمممل بمممرامج عاممممة 

ختيمممماري إل،لمممذلك تبممممذل اللجنممممة جهممممودا كبيممممرة خاصممممة عنممممدما وسممممعت صممممالحيتها بموجممممب البروتوكممممول ا

 يحمممقصمممبح أ،ف 1999عتمدتمممه الجمعيمممة العاممممة فمممي عمممام إتفاقيمممة القضممماء علمممى التمييمممز ضمممد الممممرأة المممذي إل

نتهاكمممات الصمممارخة ألحكمممام إلهممما بنممماء علمممى طلمممبهم فمممي افمممراد و التحقيمممق فيألللجنمممة بتلقمممي الرسمممائل ممممن ا

 .1تفاقيةإلا

م و الممممممرأة الحاممممممل ،و التمممممي ألو يتعمممممزز دور اللجنمممممة كمممممذلك بحمايمممممة حقممممموق الممممممرأة ،و السممممميما ا

هممما الحمممق فمممي الرعايمممة أهمشمممكال التمييمممز ضمممد الممممرأة ،و التمممي ممممن أتفاقيمممة القضممماء علمممى كافمممة إهممما لهممما تكفل

جتماعيمممة ،بتممموفير متطلبمممات الحيممماة لهممما ممممن قبمممل المممزوج و الدولمممة معممما إلة االصمممحية و الحمممق فمممي الرعايممم

قتصممممماديا و إشمممممد الرعايمممممة الشممممماملة صمممممحيا و أم معممممما فمممممي ألن فمممممي همممممذه المرحلمممممة يكمممممون الطفمممممل واأل،

 .2جتماعياإ

حتمممرام إو بمممذلك فلجنمممة القضممماء علمممى التمييمممز ضمممد الممممرأة لهممما دور حيممموي و كبيمممر فمممي الرقابمممة علمممى 

 ليات القانونية لصون كرامته .ألهم اأتعد من  و ،حقوق الطفل

 .1989المطلب الثاني :الرقابة الدولية الخاصة على حقوق الطفل في ظل معاهدة 

و ممممرض  ممممن جممموع و فقمممر ،طفمممال فمممي مختلمممف بقممماع المعممممورةألنظمممرا للقسممماوة التمممي عمممانى منهممما ا

سمممتغالل ،كمممان البمممد إبشمممع أا يسمممتغلون فيهممم ،و ظمممروف عممممل قاسمممية و تشمممرد و ضمممحايا للنزاعمممات المسممملحة

طفال .أليجاد تشريع دولي ملزم لكل دول العالم لحماية هؤالء اإمن 
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نشمممائها همممو إ،لجنمممة حقممموق الطفمممل ،والهمممدف الرئيسمممي ممممن  1989تفاقيمممة حقممموق الطفمممل لعمممام إنشمممات أف

والملقممماة  ،1لتزاممممات التمممي تعهمممدت بهممماإلسمممتيفاء تنفيمممذ اإطمممراف فمممي ألدراسمممة التقمممدم المممذي احرزتمممه المممدول ا

 .2و حمايتها على عاتقها في سبيل كفالة حقوق الطفل

 .عضائهاأختيار إول :تشكيل اللجنة و طريقة ألالفرع ا

تفاقيممممة حقمممموق الطفممممل إمممممن  43/1،تنفيممممذ لممممنص المممممادة  1991ت لجنممممة حقمممموق الطفممممل عممممام أنشممممأ

فممماءة المعتمممرف بهممما والك ن يكونممموا ممممن ذوي المكانمممة الخلقيمممة الرفيعمممة ،أخبيمممرا ،يشمممترط  18،تتمممألف ممممن 

عضممماء بصمممفتهم الشخصمممية ،ويمممولى ألو يعممممل همممؤالء ا ،3فمممي مجمممال حمايمممة حقممموق الطفمممل بصمممفة خاصمممة 

 .4السائدة في مختلف دول العالمحقوق و التمثيل لكافة ال ،عتبار للتوزيع الجغرافي العادلإلا

المممدول  شمممخاص ترشمممحهمأممممن قائممممة  ،قتمممراع السمممريإلعضممماء اللجنمممة عمممن طريمممق اأختيمممار إو يمممتم 

 .5ن ترشح واحدا من بين رعاياهاأو لكل دولة طرف  ،طرافألا

كثممممر مممممن تمممماريخ بممممدء نفمممماذ ألشممممهر علممممى اأول لعضمممموية اللجنممممة بعممممد سممممتة ألنتخمممماب اإلو يجممممرى ا

،و يجمممموز  ربمممع سممممنواتأعضمممماء اللجنممممة أوتكممممون مممممدة واليمممة  ،6تفاقيمممة ،و بعممممد ذلمممك مممممرة كممممل سمممنتينإلا

عضممماء المنتخبمممين فمممي ألن ممممدة واليمممة خمسمممة ممممن اأن جديمممد ،غيمممر ذا جمممرى ترشممميحهم ممممإنتخمممابهم إعمممادة إ

جتمممممماع إلول مباشمممممرة يقممممموم رئممممميس األنتخممممماب اإلنقضممممماء سمممممنيتن ،و بعمممممد اإول تنقضمممممي بألنتخممممماب اإلا

و عممدم قدرتممه علممى أعضمماء الخمسممة بالقرعممة ،علممى أنممه فممي حالممة وفمماة العضممو ألسممماء هممؤالء اأختيممار إب

خمممر ممممن بمممين رعاياهممما ليكممممل آطمممرف التمممي قاممممت بترشممميح العضمممو خبيمممرا ين الدولمممة البواجباتمممه ،تعممم القيمممام

 .7المدة المتبقية من الوالية شريطة موافقة اللجنة
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عضممماء مكتبهممما لفتمممرة سمممنيتين و تجتممممع لجنمممة حقممموق أو تضمممع اللجنمممة نظامهممما المممداخلي ،و تنتخمممب 

و يمممدوم  السمممنة ،نها فمممي الوقمممت الحاضمممر تعقمممد ثمممالث دورات فمممي دأالطفمممل عمممادة ممممرة فمممي كمممل عمممام ،بيممم

 إلعمممداد للمممدورة القادممممة،و يحصممملاخيرألسمممبوع األسمممابيع ،تخمممتص اللجنمممة فياأربمممع أجتمممماع الواحمممد ممممدة إلا

وفقمما لممما تممراه و تضممعه الجمعيممة العامممة مممن ضمموابط  مممم المتحممدة،ألمممن ممموارد ا كافممآتعلممى م هاعضمماءأ

 .1و شروط

 .ختصاصات لجنة حقوق الطفلإالفرع الثاني :

تفاقيمممة حقممموق إطمممراف فمممي أللجنمممة حقممموق الطفمممل فمممي تلقمممي التقمممارير ممممن المممدول اختصممماص إيتمثمممل 

الطفمممل و برتوكوالتهممما ،ثمممم تقممموم بدراسمممة همممذه التقمممارير و مناقشمممة ممثلمممي المممدول مقدممممة التقمممارير و تصمممدر 

 مالحظاتها الختامية في هذا الشأن.

 .طرافألوال :تلقي تقارير الدول اأ

حقممموق الطفمممل ،تخمممتص اللجنمممة بتلقمممي و النظمممر فمممي التقمممارير  تفاقيمممةإممممن  44/1ووفقممما لمممنص الممممادة 

تفاقيمممة ،حيمممث تتعهمممد تلمممك المممدول بمممأن تقمممدم المممى اللجنمممة عمممن طريمممق إلطمممراف فمممي األالتمممي تقمممدمها المممدول ا

اذ الحقممموق المعتمممرف بهممما فمممي همممذه فمممتخمممذتها إلنإممممين العمممام لألممممم المتحمممدة ،تقمممارير عمممن التمممدابير التمممي ألا

 لمحرز في التمتع بتلك الحقوق .و عن التقدم ا ،تفاقيةإلا

في غضون سنتين من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية . -1

.2و بعد ذلك كل خمس سنوات -2

ن توضممممح فممممي هممممذه التقممممارير العوامممممل و الصممممعوبات التممممي تممممؤثر علممممى درجممممة الوفمممماء أو يجممممب 

ن تشممممتمل أالصممممعوبات ،و يجممممب  ن وجممممدت مثممممل هممممذه العوامممممل وإ،تفاقيممممةإللتزامممممات التممممي قررتهمممما اإلبا

 .3تفاقية في البلد المعنيإلالتقارير على معلومات كافية توفر للجنة فهما شامال لتنفيذ ا
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ضمممافية ذات صممملة إتفاقيمممة علمممى حمممق اللجنمممة فمممي طلمممب معلوممممات إلممممن همممذه ا 44/4و نصمممت الممممادة 

ن تقمممدم المممى أعلمممى اللجنمممة  تفاقيمممةإلممممن ا 44/5وجبمممت الممممادة أطمممراف ،و ألتفاقيمممة ممممن المممدول اإلبتنفيمممذ ا

و  ،نشمممطتهاأجتمممماعي تقمممارير عمممن إلقتصمممادي و اإلالجمعيمممة العاممممة لألممممم المتحمممدة عمممن طريمممق المجلمممس ا

طمممراف حمممول ألذلمممك بصمممفة دوريمممة كمممل سمممنتين ،كمممما تخمممتص همممذه اللجنمممة بتلقمممي التقمممارير ممممن المممدول ا

طفمممال ألشمممراك اإالطفمممل الخممماص بتفاقيمممة حقممموق إلاري تيمممتخمممذتها لتنفيمممذ البروتوكمممول االخإالتمممدابير التمممي 

بغممممممائهم  طفممممممال وألختيمممممماري الخمممممماص ببيممممممع اإليضمممممما عممممممن البرتوكممممممول اأفممممممي النزاعممممممات المسمممممملحة ،و

 .1باحيةإلنتاج المواد اإستغاللهم في وإ

ممممن النظمممام المممداخلي للجنمممة فمممي  67ممممين العمممام طبقممما للممممادة ألو فمممي حالمممة عمممدم تقمممديم التقمممارير يقممموم ا

ضمممافية المطلوبمممة بموجمممب إلو المعلوممممات اأميمممع حممماالت عمممدم تقمممديم التقممماريرخطمممار اللجنمممة بجإكمممل دورة ب

لمممى المممدول الطمممرف المعنيمممة عمممن طريمممق إممممن همممذا النظمممام ،و فمممي همممذه الحممماالت ترسمممل اللجنمممة  66الممممادة 

ذا لمممم تقمممدم الدولمممة الطمممرف بعمممد إضمممافية ،و إلو المعلوممممات اأتمممذكير بشمممأن تقمممديم التقريمممر  العمممام االممممين

شمممارة فمممي همممذا الشمممأن فمممي إيمممر ،تنظمممر اللجنمممة عمممن الحالمممة حسمممب مممما تمممراه ضمممروريا و تمممدرج التمممذكير التقر

 .2يرها الى الجمعية العامةرتق

 :يطراف وهألنواع من التقارير من طرف الدول اأن اللجنة تتلقى ثالث أو مما سبق يتضح 

 .نواع التقاريرأالفرع الثالث :

 .وليألوال :التقرير اأ

تفاقيمممة ،و إلطمممراف فمممي غضمممون سمممنيتن ممممن بمممدء نفممماذ األممممن جانمممب المممدول او يمممتم تقديممممه للجنمممة 

لتمممزام إساسمممي لممممدى ألار ابمممختإلتصمممال بمممين الدولمممة و اللجنمممة و يعمممد بالتمممالي اإليمثمممل همممذا التقريمممر بدايمممة ا

سممماس المممذي يمكمممن الرجممموع اليمممه عنمممد فحمممص التقمممارير الدوريمممة بقصمممد التعمممرف ألالدولمممة ،كمممما يشمممكل ا

 .3حققالم دمعلى مدى التق
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تتعلمممق  ،مبمممادئ توجيهيمممة عاممممة 1991كتممموبر أعتممممدت لجنمممة حقممموق الطفمممل فمممي إو فمممي همممذا الصمممدد 

مممممن  44طممممراف تقممممديمها وفقمممما للمممممادة ألوليممممة التممممي يتعممممين علممممى الممممدول األبشممممكل و مضمممممون التقممممارير ا

التمممي وليمممة ألمبمممادئ توجيهيمممة للتقمممارير ا 2001كتممموبر أعتممممدت كمممذلك اللجنمممة فمممي إتفاقيمممة حقممموق الطفمممل ،وإ

تفاقيممممة حقمممموق الطفممممل بشممممأن إلختيمممماري إلمممممن البرتوكممممول ا 8طممممراف بموجممممب المممممادة ألسممممتقدمها الممممدول ا

 .1طفال في الصراعات المسلحةألشراك اإ

طممممراف ألوليممممة التممممي سممممتقدمها الممممدول األعتمممممدت اللجنممممة مبممممادئ توجيهيممممة للتقممممارير اإ 2002و فممممي 

سمممتغاللهم إطفمممال وألحقممموق الطفمممل بشمممأن بيمممع اتفاقيمممة إلختيممماري إلممممن البرتوكمممول ا 12بموجمممب الممممادة 

 .2في البغاء و المواد االباحية

 .ثانيا :التقارير الدورية

طمممراف للجنمممة ،بحيمممث تسممممح همممذه ألو تقمممدم همممذه التقمممارير كمممل خممممس سمممنوات ممممن طمممرف المممدول ا

و ذلممممك بممممإجراء مقارنممممة بممممين مختلممممف التقممممارير ،التقممممارير بمعرفممممة مممممدى تطممممور الموقممممف داخممممل الدولممممة 

.3تخذته السلطات الوطنيةذيإابقة ،و مدى ردة الفعل الالس

 .ضافيةإلثالثا :التقارير ا

رادت معرفممممة معلومممممات أذا إخيممممرة ألطممممراف للجنممممة بنمممماءا علممممى طلممممب هممممذه األو تقممممدمها الممممدول ا

كممممون هممممذه المعلومممممات غيممممر تتفاقيممممة ،وإلضممممافية مممممن الدولممممة الطممممرف فممممي موضمممموع ذي صمممملة بتنفيممممذ اإ

 .4وليةألر الدورية ،وال في التقارير اواردة ال في التقاري

سممممتجابة الدولممممة إعممممد وسمممميلة فعالممممة تتوقممممف فعاليتهمممما علممممى مممممدى يو مممممع ذلممممك فممممإن تقممممديم التقممممارير 

تزامات الملقاة على عاتقها .لإللالطرف 
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 .الفرع الرابع :دراسة التقارير

اسممممة تمهيديممممة طممممراف ،تقمممموم بدراسممممة هممممذه التقممممارير درألن تتلقممممى اللجنممممة تقممممارير الممممدول اأبعممممد 

ضمممافة المممى إ،و  1نعقممماد دورة اللجنمممة بوقمممت كمممافإعضممماء اللجنمممة ،و ذلمممك قبمممل أبواسمممطة فريمممق عممممل ممممن 

التقممممارير المقدمممممة مممممن الممممدول ،ينظممممر الفريممممق العامممممل فممممي معلومممممات تممممرد مممممن هيئممممات حقمممموق االنسممممان 

و  ،2 ائل فمممي موضممموعات معينمممةسمممالمعلوممممات الصمممادرة عمممن المقمممررين الخاصمممين عمممن م تلمممكخمممرى ،كألا

جراهمممما هممممذا الفريممممق الممممى الدولممممة المعنيممممة أترسممممل اللجنممممة بالنتيجممممة النهائيممممة للدراسممممة التمهيديممممة التممممي 

مصمممحوبة بمممدعوى لمشممماركتها فمممي المممدورة القادممممة التمممي سممموف تنممماقش فيهممما اللجنمممة همممذه التقمممارير ،لكمممي 

لممدورة ،و ذلممك مممن تممتمكن حكومممات هممذه الممدول مممن الممرد علممى المسممائل الممواردة فممي التقممارير كتابممة قبممل ا

 .3أجل مناقشة جدية و فعالة بين اللجنة و الدولة المعنية بهذه التقارير

ن تقممممدم ممممما تممممراه مناسممممبا مممممن أن تنظممممر اللجنممممة فممممي تقريممممر الدولممممة الطممممرف ،يجمممموز لهمممما أو بعممممد 

قتراحمممممات إلتفاقيمممممة ممممممن قبمممممل الدولمممممة مقدممممممة التقريمممممر ،و تحمممممال مثمممممل همممممذه اإلتوصممممميات بشمممممأن تنفيمممممذ ا

ممممين العمممام للدولمممة الطمممرف المعنيمممة ،و تبلمممغ للجمعيمممة العاممممة مصمممحوبة ألالعاممممة عمممن طريمممق اوالتوصممميات 

 .4ن وجدتإطراف ألبتعليقات الدول ا

خيرة "مالحظممممات ألو فممممي نهايممممة المناقشممممة حممممول التقريممممر بممممين الدولممممة الطممممرف و اللجنممممة ،تصممممدرا

ن تعممممل علمممى تنفيمممذ أت وعلمممى الحكومممما ،ختاميمممة" ،يمممتم نشمممرها علمممى نطممماق واسمممع داخمممل الدولمممة الطمممرف

تفاقيمممة فمممي مجمممال حقممموق الطفمممل داخمممل إلهمممذه المالحظمممات الختاميمممة ممممن أجمممل تحقيمممق و تفعيمممل نصممموص ا

.5ترابها

 

 

                                                 
 .256،ص  السابق لمرجعمنتصر سعيد حمودة ،ا /راجع -1
 .366،ص السابق بو خوات ،المرجع أماهر جميل  /راجع -2
 . 257، صالمرجع  ، نفسمنتصر سعيد حمودة  /راجع -3
 .366السابق، صبو خوات ، المرجع أماهر جميل  /راجع -4
 .257،ص  السابق منتصر سعيد حمودة ، المرجع /راجع -5



 

 

157 

 

 .الفرع الخامس :التعليقات و المناقشات العامة

كثمممر فمممي أو أن تخصمممص جلسمممة أممممن النظمممام المممداخلي الخممماص بهممما  75يجممموز للجنمممة طبقممما للممممادة 

هميمممة أي موضممموع ذو أتفاقيمممة إلبشمممأن ممممادة محمممددة ممممن ممممواد ا ،مناقشمممة عاممممةدورتهممما العاديمممة إلجمممراء 

 .1ثار المترتبة عنهاآلتفاقيةو اإلعمق لمضمون اأيخص حقوق الطفل لفهم 

صمممدرت همممذه اللجنمممة عمممدة تعليقمممات عاممممة لصمممالح حمايمممة بعمممض حقممموق الطفمممل المممواردة فمممي أو قمممد 

،حممممول دور المؤسسممممات الوطنيممممة  2العممممام رقممممم صممممدرت اللجنممممة التعليممممق أ 2002تفاقيممممة ،ففممممي نمممموفمبر إلا

همممم شمممرط فمممي أن أنسمممان تكمممون مسمممؤولة عمممن تعزيمممز و حمايمممة حقممموق الطفمممل ،و بينمممت إلالمسمممتقلة لحقممموق ا

ن تكمممون قمممادرة بصمممورة مسمممتقلة و فعالمممة علمممى دراسمممة و تعزيمممز و حمايمممة حقممموق الطفمممل أهمممذه المؤسسمممة 

نسمممممان سممممملطة النظمممممر فمممممي الشمممممكاوى و إلن يكمممممون للمؤسسمممممات الوطنيمممممة لحقممممموق اأكمممممدت اللجنمممممة أ،و 

 .2و من قبل االطفال مباشرةأطفال أل،بما في ذلك المقدمة بالنيابة عن ا تلتماساإلا

حمممول فيمممروس نقمممص المناعممممة ،و  3جرت اللجنمممة التعليممممق رقمممم أو فمممي دورتهممما الثانيمممة و الثالثمممون،

طفممال أللصممالح ا سممهام فممي وضممع و تعزيممز خطممط عممملإلن الهممدف مممن هممذا التعليممق هممو اأوضممحت فيممه أ

ثمممماره علممممى الصممممعيدين آنتشممممار هممممذا الفيممممروس ،و التقليممممل مممممن إو قمممموانين و سياسممممات و بممممرامج لمكافحممممة 

همممم طمممرق وقايمممة الطفمممل ممممن همممذا الفيمممروس أن ممممن أكمممدت اللجنمممة فمممي همممذا التعليمممق أالمممدولي و الممموطني ،و

 .3الوقاية منه قهو توعيته به و توفير المعلومات الخاصة بطر

دور همممام فمممي توعيمممة الطفمممل ممممن همممذا الوبممماء الخطيمممر ،وطالبمممت اللجنمممة فمممي نهايمممة همممذا ن للتعلممميم أو

لمممى اللجنمممة معلوممممات عمممن السياسمممات و إن تضممممن تقاريرهممما المرفوعمممة منهممما أالتعليمممق الحكوممممات المعنيمممة 

البمممرامج الوطنيمممة المتعلقمممة لمكافحمممة همممذا الفيمممروس،و تخصممميص مممموارد ماليمممة كافيمممة فمممي مجمممال البحممموث 

 .4ثر هذا الفيروسأتقليل العلمية ل
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عممممال إجمممرت اللجنمممة مناقشمممة عاممممة حمممول موضممموع القطممماع الخممماص كممممورد ممممالي و دوره فمممي أو 

،وضمممحت ممممن خاللهممما دور  2002حقممموق الطفمممل ،و ذلمممك فمممي دورتهممما الحاديمممة و الثالثمممون المنعقمممدة عمممام 

ي يجمممب ن القطممماع الخممماص التجمممارأكمممدت علمممى ضمممرورة أل ،و طفمممثرهممما علمممى حقممموق الأالخصخصمممة و 

 .1حترام حقوق الطفلإن يعمل بصورة مشتركة مع الحكومة في أ

علممممى ضممممرورة وقايممممة و  2012كممممدت اللجنممممة فممممي دورتهمممما السممممابعة و السممممتون المنعقممممدة عممممام أو 

عتمممماد كمممل إو علمممى الدولمممة الطمممرف ملزممممة ب،نمممواع العنمممف المرتكبمممة ضمممدهمأطفمممال ممممن جميمممع ألتحريمممر ا

طفممممال و تمممموجيههم و تممممربيتهم ألالغين المسممممؤولين عممممن رعايممممة احتممممرام البممممإالتممممدابير الضممممرورية لضمممممان 

 .2وقع عليهما محقوق الطفل و حمايتهم لها ،وضرورة التصدي للعنف بفعالية و حزم كل

سمممتجابة الكاملمممة و تحقيمممق إلفلجنمممة حقممموق الطفمممل بمممذلت و ال تمممزال تبمممذل جهمممودا كبيمممرة فمممي مجمممال ا

خمممذ بمممالنظر مممما يقمممدم لهممما ممممن أطمممراف وأليمممة المممدول اغلبأسمممتجابة إتفاقيمممة حقممموق الطفمممل ،و مممما إهمممداف أ

 ستجابة .إلال دليل ملموس لهذه اإتوصيات من قبل اللجنة 

ختياري الثالث الملحق بإتفاقية حقوق الطفل إلالفرع السادس:عمل اللجنة بعد نفاذ البروتوكول ا

 .المتعلق بإجراء تقديم البالغات

مقدمة للجنة، و بفضل ورقة العمل المشتركة من بعد مخاض عسير حول قبول شكاوى األطفال ال

المتعلقة بوجوب قبول شكاوى األطفال لدى اللجنة،أصدرت  *،2010منظمات المجتمع المدني لعام

بناءا  دورتها السادسة والستون، في 19/12/2011بتاريخ  138/66الجمعيةالعامة لألمم المتحدة،قرارتحترقم

أ(،المتضمن إعتماد البروتوكول اإلختياري الثالث الملحق بإتفاقية 457/66على تقرير اللجنة الثالثة رقم)

 .2014جانفي 13حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات ،و الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

 .أوال : أهم مباديء البروتوكول

التي دعت  أكد البروتوكول على المباديء األساسية لحقوق اإلنسان، وتبيين الدوافع الموضوعية 

لصدوره،فأكدت ديباجته ضرورة مراعاة خصوصيات الطفل و إحتياجاته و مصلحته الفضلى، بإعتبار ذلك 
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شرطا أساسيا للوصول إلى العدالة ، كما حث الدول على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان ، و 

 .1مؤسسات متخصصة ذات الصلة مكلفة بتعزيز حقوق الطفل و حمايته

 .ا: شروط تقديم الشكاوى من طرف األطفالثاني

يعد هذا البروتوكول ضمانة إضافية لحماية الطفل، حيث خول لهم تقديم الشكاوى بأنفسهم أو من ينوبهم 

 أو يثبت النائب إستحالة الحصول على اإلذن من الطفل.،بشرط الموافقة الصريحة منهم 

ة إعتقادهم أن لال رفع شكاوى فردية أو جماعية في حافبموجب المادة الخامسة من البروتوكول أتاحت لألطف

الحقوق المنصوص عليها في إتفاقية الطفل أو البروتوكولين المكملين لها و المتعلقلين ببيع األطفال و بغاءهم 

 و إستغاللهم في المواد اإلباحية و البروتوكول المتعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة قد إنتهكت.

د أن تتلقى اللجنة البالغ و قبل النظر في أسسه الموضوعية ، تحيل إلى الدولة المعنية طلبا مستعجال و بمجر 

، وقد ترفض اللجنة الطلب 2تلزمها بإتخاذ كل اإلحتياطات الالزمة بعدم المساس بالضحية أو إلحاق أذى به

 سابعة من هذا البروتوكول.المقدم إليها ، إذا كان ال يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة ال

 إحالة البالغ. ثاثا

إذا قبلت اللجنة النظر في في البالغ تتوخى السرية في توجيه نظر الدولة المعنية في أقرب وقت ممكن ،  

ولهذه األخيرة أن تقدم للجنة التفسيرات والبيانات المكتوبة بشأن المسألة و السبل الكفيلة لألنصاف الضحية 

.3ر ، وقد تنتهي المسألة المعروضة على اللجنة بتسوية ودية بين الضحية و الدولةفي غضون ستة أشه

 

                                                 
،  2011ديسمبر  19أنظر ديباجة البروتوكول اإلختياري الثالث الملحق بإتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بتارخ ــ ـ1

A/RES/66/138 
عزيز و تنفيذ و * هي منظمات غير حكومية تتمتع بصفة إستشارية في المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي في األمم المتحدة، تتمثل مهماتها في ت

 رصد إعمال إتفاقية حقوق الطفل.
 

 من نفس البروتوكول . 6المادة  /أنظرـــ 2
 البروتوكول.نفس   من 8المادة /أنظر ـــ3
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 .رابعا. إجراءات التحري

يمكن للجنة إذا ما تلقت معلومات مؤكدة و موثوق منها تشير إلى إنتهاكات مست حقوق الطفل لما هو مقرر 

تجري تحقيقا بإرسالعضو أو  إلتفاقية،أنفي اإلتفاقية أو البروتوكولين المكملين لها من طرف دولة طرف في ا

بشرط أن تعترف هذه األخيرة بإختصاص اللجنة، وأن تتم  أكثر منأعضاءها لزيارة إقليم الدولــة المعنيـة،

العملية في إطار السرية التامة ، على أن تكون نتائج تحريات اللجنة مشفوعة بتوصيات تقدم للدولة، وعلى 

 .1ال تتجاوز ستة أشهر هذه األخيرة أن ترد في مدة

وللجنة أن تحيل األراء و التوصيات المقدمة للدولة و بموافقتها إلى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة 

، كما تقوم اللجنة بتقديم 2وصناديقها طلبة المشورة والمساعدة التقنية مشفوعة بمالحظات الدولة و إقتراحاتها

 .3درجه في التقرير الذي يقدم إلى الجمعية العامة كل سنتينموجز عن جميع األنشطة التي قامت بها و ت

ويعد هذا البروتوكول ثمرة مجهودات طويلة ، يعود الفضل لتفعيله و تجسيده على أرض الواقع  

للمنظمات غير حكومية ، المدافعة عن  حقوق الطفل ، وذلك بإضفاء آلية جديدة  وهي قبول الشكاوى 

.الهيئات األممية إيصال صوته إلى و بالتالي ام لجنة حقوق الطفل ،المرفوعة من قبل األطفال أم
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 .قليمية في حماية حقوق الطفلإلالمبحث الرابع :دور المنظمات ا

تلعممممب المنظمممممات االقليميممممة دورا بممممارزا و حيمممموي فممممي مجممممال حمايممممة حقمممموق الطفممممل ،فتعمممممل علممممى 

نمممة ،ممممن خمممالل حمممث و مرافقمممة المممدول علمممى تطبيمممق علمممى درجمممة ممكأرتقممماء بهمممذه الحقممموق المممى إلتفعيمممل وا

ربعممة مطالممب ،نتنممماول أهممذه الحقمموق ،و هممو مممما سممنلقي الضمموء عليممه ممممن خممالل تقسمميم هممذا المبحمممث الممى 

مريكيممممة و فممممي المطلممممب الثمممماني حمايممممة ألول حمايممممة حقمممموق الطفممممل فممممي منظمممممة الممممدول األفممممي المطلممممب ا

لممممث حمايممممة حقمممموق الطفممممل علممممى المسممممتوى وربممممي و فممممي المطلممممب الثاألحقمممموق الطفممممل علممممى المسممممتوى ا

 العربية . الدول طار جامعةإفي  لفريقي و في المطلب الرابع حماية الطفإلا

 .مريكيةألول :حماية حقوق الطفل في منظمة الدول األلمطلب اا

مريكمممي لحمايمممة ألنشممماء "المعهمممد اإقليممممي فمممي إلمحاولمممة لرعايمممة الطفمممل علمممى المسمممتوى ا مقمممدأكانمممت 

لدولمممة الشممميلي عمممام  "سمممنتياغو"،بقمممرار صمممدر عمممن ممممؤتمر الطفمممل المممذي عقمممد فمممي  1927الطفولمممة عمممام 

صمممبح المعهمممد أبمقتضممماه  ،مريكيمممةألمنظممممة المممدول ا و تفممماق بمممين المعهمممدإبمممرم أ 1949و فمممي عمممام  ،1924

عتمممراف إلجهمممازا متخصصممما تابعممما للمنظممممة ،وقمممام المعهمممد بعمممدة نشممماطات ملموسمممة خاصمممة فمممي مجمممال ا

مريكيمممة فمممي همممذا ألسمممرة و تقمممديم المقترحمممات لتطممموير و تنسممميق التشمممريعات األا بحقممموق الطفمممل و ترقيمممة

و مناقشممممة لموضمممموعات تتعلممممق   نممممما كجهممممة دراسممممةإالخصمممموص ،وال يعممممد المعهممممد كجهممممة رقابيممممة ،و 

 .1مومةألوا بالطفولة

برزهمممما أنسممممان و مممممن إلمريكيممممة لحقمممموق األطممممار منظومممممة الحمايممممة اإو تممممدخل حمايممممة الطفممممل فممممي 

،و التممممي دخلممممت  1969كوسممممتاريكا عممممام  " لدولممممةسممممان خوسمممميه "حقمممموق االنسممممان الموقعممممة فمممميتفاقيممممة لإلا

عتمممممراف إلتفاقيمممممة عمممممدة حقممممموق منهممممما الحمممممق فمممممي اإلو بمقتضممممماها تضممممممن ا ،1978حيمممممز النفممممماذ عمممممام 

بالشخصمممية القانونيمممة و الحمممق فمممي الحيممماة و الحمممق فمممي السمممالمة الشخصمممية و منمممع المممرق العبوديمممة و الحمممق 

عتقممماد و الديانمممة و حريمممة الفكمممر إلت القضمممائية و حمايمممة الشمممرف و الكراممممة و حريمممة افمممي حريمممة الضممممانا

 ممممام القمممانونأو حمممق الطفمممل فمممي الحمايمممة و المسممماواة  سمممرة ،ألجتمممماع و حمايمممة اإلو التعبيمممر و الحمممق فمممي ا
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 طفمممالألوبمممذلك تمممدخل فئمممة ا نسمممان ،إلتفاقيمممة علمممى مجممممل حقممموق اإلكمممدت اأ،و بهمممذا  1و الحمايمممة القضمممائية 

ممممن  33و لقمممد خصمممص البممماب الثممماني علمممى وسمممائل الحمايمممة ،حيمممث نصمممت الممممادة  ،ضممممن همممذه الحمايمممة

مريكيممممة لحقمممموق ألو المحكمممممة ا مريكيممممة لحقمممموق االنسممممان ،ألنشمممماء هيئتممممين هممممما اللجنممممة اإتفاقيممممة علممممى إلا

 الهيئتين : تينا،لذا البد من التطرق له 2االنسان 

 .نسانإلمريكية لحقوق األول :اللجنة األالفرع ا

جتمممممماع الخمممممامس لممممموزراء إلممممممن قبمممممل ا 1959نسمممممان عمممممام إلمريكيمممممة لحقممممموق األنشمممممات اللجنمممممة اأ

نسمممان ،ثمممم تطمممور همممذا إلتفاقيمممة ،وظيفتهممما تشمممجيع و تعزيمممز حقممموق اإبمقتضمممى قمممرار و لممميس  ،الخارجيمممة

نسمممان بوصمممفها هيئمممة رئيسمممية ممممن إلالمممدور ليصمممبح مهممممة اللجنمممة العممممل علمممى حمايمممة و ضممممانة حقممموق ا

تفاقيمممة حيمممز التنفيمممذ و تطبيقممما لمممنص الممممادة إلعقممماب دخمممول اأو فمممي  ، 3مريكيمممةألت منظممممة المممدول اهيئممما

 25تفاقيمممة ممارسمممة وظائفهممما فمممي إلممممن ميثممماق المنظممممة ،بمممدأت اللجنمممة الجديمممدة المنشمممأة بمقتضمممى ا 150

 .4تفاقية حيز التنفيذإلفي نظام جديد ،وضع نتيجة لدخول ا 1979نوفمبر 

عضممماء تنتخمممبهم الجمعيمممة العموميمممة للمنظممممة بصمممفتهم الشخصمممية ممممن أسمممبعة وتتكمممون اللجنمممة ممممن 

حيمممث ترشمممح كمممل حكوممممة ثالثمممة ،عضممماء ألحكوممممات المممدول ا تقتمممرحهمقائممممة بأسمممماء المرشمممحين المممذين 

ربمممع سمممنوات يمثلمممون أنتخمممابهم إقمممل ممممن غيمممر جنسمممية الدولة،ممممدة ألشممخاص يكمممون ممممن بيمممنهم واحمممد علمممى اأ

ام فمممي ظمممل الحصمممانة الديبلوماسمممية المممموفرة تممم سمممتقاللإويعملمممون ب يكيمممة ،مرألجميمممع دول منظممممة المممدول ا

 .5داء مهامهمأ لهم في

و أشمممخاص ألو مجموعمممة ممممن اأو تخمممتص اللجنمممة بمممالنظر فمممي الطعمممون المقدممممة ممممن قبمممل شمممخص 

عضممماء فمممي المنظممممة ،و ذلمممك ألكثمممر ممممن المممدول اأو أفمممي دولمممة  اي كيمممان غيمممر حكمممومي معتمممرف بمممه قانونمممأ

و أتهاممممات إن يتقمممدم للجنمممة بعريضمممة تتضممممن أو يجمممب علمممى الطممماعن  تفاقيمممة ،إلممممن ا 44حسمممب الممممادة 
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فمممراد ألو للجنمممة النظمممر فمممي طعمممون ا ،1تفاقيمممة ممممن جانمممب دولمممة طمممرف فيهممما إلنتهممماك اإشمممكاوى تتعلمممق ب

يمممة أممممر ال نجمممد لمممه نظيمممر فمممي أتفاقيمممة ،و همممو إلتوقمممف ذلمممك علمممى قبمممول الدولمممة الطمممرف فمممي اين أدون 

 .2خرى لحماية حقوق االنسانأتفاقية دولية إ

تخمممتص اللجنمممة كمممذلك بنظمممر الشمممكاوى المقدممممة ممممن دولمممة  ،تفاقيمممةإلممممن ا 45و وفقممما لمممنص الممممادة 

عترفتمممما إن تكممممون كلتمممما الممممدولتين قممممد أبشممممرط  خممممرى طممممرف فيهمممما ،أتفاقيممممة ضممممد دولممممة إلطممممرف فممممي ا

الدولمممة لوثيقمممة يمممداع إعتمممراف هنممما يكمممون عنمممد إلختصممماص اللجنمممة بنظمممر همممذا النممموع ممممن الطعمممون ،واإب

 تفاقية .إلنضمام لإلو اأالتصديق 

ختصممممماص واسمممممع فمممممي التحقمممممق ممممممن صمممممحة المعلوممممممات المممممواردة لهممممما فمممممي البالغمممممات إو للجنمممممة 

ن تكمممون العريضمممة المقدممممة لهممما أي همممذه المعلوممممات بكمممل السمممبل المتاحمممة لهممما ،بشمممرط قصمممذ تتإوالشمممكاوى،

عن جميممممع الطممممرق المنصمممموص عليهمممما فممممي سممممتنفذ الطمممماإمسممممتوفاة لكافممممة الشممممروط الشممممكلية المطلوبممممة و 

 .3تفاقيةإلمن ا 46المادة 

ت ضممممرورة أذا ممممما رإو ،و الشممممكوىأطممممراف العريضممممة أخطممممار إو فممممي هممممذا الصممممدد تقمممموم اللجنممممة ب

قلممميم الدولمممة الممممدعى عليهممما ،فإنهممما تقممموم بمممذلك ،و تلمممزم المممدول المعنيمممة بتقمممديم كافمممة إجمممراء تحقيمممق فمممي إ

،و تممممزود تلممممك الحكومممممات بنسممممخة مممممن  4بممممإجراء هممممذا التحقيممممق جممممراءات الضممممرورية لقيممممام اللجنممممةإلا

ن تقمممدمها للجنمممة خمممالل ممممدة معقولمممة ممممن المممزمن تحمممددها اللجنمممة فمممي أوراق الهاممممة ممممن العريضمممة علمممى ألا

 .5ضوء كل قضية

نسمممان إلن تجمممري مقمممابالت ممممع جمعيمممات حقممموق اأختصاصمممات واسمممعة فلهممما إن للجنمممة أو بوصمممف 

و تحمممماول اللجنممممة  ة السممممجون و المعممممتقالت ،رلمعاينممممة الالزمممممة ، و زيمممماجممممراء اإحممممزاب السياسممممية و ألو ا

سممتجابة إذا لممم تفلممح مسمماعيها ،و تبممين عممدم إن تصممل الممى تسمموية وديممة بممين مقممدم الشممكوى و الحكومممة ،فممأ
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ن تعممممرض أفإن اللجنممممة يمكنهمممما ،نسممممانإلنتهاكممممات حقمممموق اإو معالجممممة  الحكومممممة لتنفيممممذ توصممممياتها بإيقمممماف

 .1مريكيةألنسان اإلحقوق ا القضية على محكمة

و بواسمممطة اللجنمممة علمممى أتفاقيمممة إللمممى المحكممممة قاصمممرا علمممى الدولمممة الطمممرف فمممي اإو حمممق اللجممموء 

ن طلممممب عممممرض القضممممية علممممى لممممى ممممميتعممممين ع تفاقيممممة ،إلمممممن ا 61شممممكل قضممممية ،و وفقمممما لممممنص المممممادة 

نسمممان إلوق االمحكممممة تقمممديم طلمممب لمممرئيس قلمممم كتابهممما ممممن عشمممرين نسمممخة يحتممموي علمممى الموضممموع و حقممم

ي اللجنمممة اذا أعتراضمممات علمممى رإلممممام المحكممممة و اأسمممم و عنممموان ممممن يمثمممل الجهمممة إنتهكمممت ،و إالتمممي 

،يقممموم رئممميس قلمممم الكتممماب بطلمممب تقريمممر ألخيركانمممت القضمممية مقدممممة ممممن الحكوممممة ،و فمممي همممذه الحالمممة ا

خيمممرة التحقيمممق ممممن ألو تباشمممر همممذه ا ممممام المحكممممة ،أو المثمممول أولممميس للفمممرد حمممق اللجممموء  .2اللجنمممة فمممورا

ي  أأو ريمممممن تقمممممرر سمممممماع خبأو ممثلمممممي اللجنمممممة أطمممممراف ألو بنممممماء علمممممى طلمممممب منمممممدوبي اأتلقممممماء نفسمممممها

داء مهمتهممما ،و لكمممل أن تسممماعد المحكممممة فمممي أنها أن شمممهادته ممممن شمممأخمممر بوصمممفه شممماهدا ،تمممرى أشمممخص 

ن يسمممأل أكمممما لمممه  ،طمممراف و مستشممماريهم و الشمممهود و الخبمممراء و غيمممرهمألقممماض حمممق سمممؤال منمممدوبي ا

 .3مام المحكمة أي شخص اخر يمثل أو  ممثلي اللجنة ،

خمممرى قمممادت أيمممة حقيقمممة أو أن ثممممة تسممموية وديمممة قمممد تممممت أخطمممرت المحكممممة ممممن قبمممل اللجنمممة أذا إو 

ي أخممممذ رأجممممراءات و شممممطب القضممممية ،بعممممد إلن تقممممرر وقممممف األممممى تسمممموية القضممممية ،يجمممموز للمحكمممممة إ

طرافهممما أحمممد أعتبمممار لرغبمممة إدون  مرار فمممي نظمممر القضمممية ،سمممتإلن تقمممرر اأو للمحكممممة  ممثلمممي اللجنمممة ،

 .4تفاقيةإلستنادا الى مسؤولياتها بمقتضى اإو تسويتها وديا ،وذلك أجراءات إلفي وقف ا

 .نسانإلمريكية لحقوق األالفرع الثاني :المحكمة ا

تفاقية،وللمحكممممممة إلتعمممممد المحكممممممة الجهممممماز الثممممماني المسمممممؤول عمممممن تفسمممممير و تطبيمممممق نصممممموص ا

و تتكممممون مممممن  ، 1978حيممممث بممممدأت عملهمممما عممممام  ،ستشمممماريإخممممر ألختصمممماص قضممممائي واإ: نصاصمممماختإ

يختمممارون بصمممفتهم الشخصمممية  ،مريكيمممةألعضممماء فمممي منظممممة المممدول األسمممبعة قضممماة ممممن رعايممما المممدول ا
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و المممذين تتممموفر فممميهم الشمممروط  نسمممان ،إلممممن رجمممال القمممانون والخبمممرة المعتمممرف بهممما فمممي مجمممال حقممموق ا

مممممدة عضممممويتهم سممممتة  ،فممممع المناصممممب القضممممائية وفممممق قمممموانين الممممدول المتمممممين اليهممممارأالمطلوبممممة لشممممغل 

ختيمممارهم ممممن بمممين إختيمممار ممممرة واحمممدة ،حيمممث تقممموم الجمعيمممة العموميمممة للمنظممممة بإلسمممنوات قابلمممة إلعمممادة ا

 .1عضاءألالمرشحين الذين تتقدم بهم الدول ا

نمممه يمكمممن ،أتفاقيةإلممممن ا 62ختصممماص القضمممائي للمحكممممة حسمممب مممما جممماءت بمممه الممممادة إلو يكممممن ا

ي وقمممت الحمممق أ و فممميأتفاقيمممة ،إللمممى همممذه اإنضممممامها إو أدولمممة طمممرف عنمممدما تمممودع وثيقمممة تصمممديقها  ألي

تفممماق خممماص فمممي كمممل المسمممائل إلمممى إختصممماص المحكممممة الملمممزم ،دونمممما حاجمممة إنهممما تعتمممرف بأن تعلمممن أ،

 .2و تطبيقهاأتفاقيةإلالمتعلقة بتفسير هذه ا

و هممممو طلممممب  تفاقيممممةإلمممممن ا 64فنصممممت عليممممه المممممادة  ،ري للمحكمممممةستشمممماإلختصمممماص اإلممممما اأو 

يممممة أو أتفاقيممممة إلعضمممماء فممممي المنظمممممة بشممممأن تفسممممير هممممذه األستشمممماره مممممن المحكمممممة مممممن قبممممل الممممدول اإ

ي أن تمممزود أمريكيمممة ،و يمكمممن للمحكممممة ألنسمممان فمممي المممدول اإلخمممرى تتعلمممق بحمايمممة حقممموق اأمعاهمممدات 

ي ممممن قوانينهممما الداخليمممة ممممع الوثمممائق الدوليمممة أنسمممجام إممممدى  دولمممة طمممرف بنممماءا علمممى طلبهممما بمممآراء حمممول

 .3سالفة الذكر

و أن تحكممممم للفممممرد المتضممممرر التمتممممع بحقممممه أو حريممممة أنتهمممماك لحممممق إن ثمممممة أذا وجممممدت المحكمممممة إو 

ن تتخمممذ أن يمممدفع للفمممرد المتضمممرر،كما يمكمممن للمحكممممة أو تحكمممم بتعمممويض عمممادل يجمممب أحريتمممه المنتهكمممة ،

حكمممممام المحكممممممة أشمممممخاص بضمممممرر ال يمكمممممن جبمممممره ،و أصمممممابة إالالزممممممة لتجنمممممب  التمممممدابير العاجلمممممة و

 .4من االتفاقية 65الصادرة نهائية و غير قابلة للطعن طبقا لنص المادة 

ي أوأ تفاقيممممةإليتمثل فممممي تقممممديم تفسممممير ا،ستشمممماريإختصمممماص إختصمممماص الثمممماني للمحكمممممة هممممو إلو ا

مريكمممي ،و يشممممل كمممل نمممص فمممي ألنظممميم المممدولي انسمممان فمممي ظمممل التإلوثيقمممة دوليمممة تتعلمممق بحمايمممة حقممموق ا
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تفاقيمممة حقممموق الطفمممل لعمممام إمريكيمممة ،وتبعممما لمممذلك يمممدخل تفسمممير ألي معاهمممدة واجبمممة التطبيمممق فمممي المممدول اأ

 .1ستشاريةإراء أبداء إمريكية بشأن ألختصاص المحكمة اإضمن  1989

 .وربيألالمطلب الثاني :حماية حقوق الطفل على المستوى ا

وربيممة بمممما يتطلممع عليممه الفممرد القممائم علمممى ألنسممان فممي الممدول اإلرقابممة علممى حقممموق ايتماشممى نظممام ال

وربيمممة أنسمممان،و يمكمممن ألي دولمممة إلحتمممرام حقممموق اإخيمممرة رقيبمممة علمممى بعضمممها فمممي ألهمممذه المممدول ،فهمممذه ا

حمممد رعاياهممما أحتمممى و لمممو لمممم يكمممن  ،نسمممانإلنتهممماك حقممموق اإخمممرى تتهمهممما بأن تقمممدم بالغممما ضمممد دولمممة أ

وربمممي لحمايمممة ألالتضمممامن ا أوهو مبمممد،تمممه المممدولنبأ جممموهري تتهممماك ،و يرجمممع ذلمممك لمبمممدنإلضمممحية همممذا ا

نها الداخليممممة ئووربيممممة فممممي شممممأن تممممرفض تممممدخل دولممممة أي حكومممممة أوربممممي ،وال تملممممك ألنسممممان اإلحقمممموق ا

ن همممذه السممميادة تمممزول و تنعمممدم أذ إن لكمممل دولمممة سممميادتها الوطنيمممة ،أبمممدعوى ، نسمممانإلالمتعلقمممة بحقممموق ا

تفاقيممممة إلو ذلممممك تماشمممميا مممممع ا ،2حتممممرام حقمممموق االنسممممانإخممممرى فيممممما يتعلممممق بتطبيممممق وألممممة وبممممين كممممل دو

ن لألطفممممال أو بممممما  . 1953والتممممي دخلممممت حيممممز النفمممماذ عممممام  ،1950نسممممان لعممممام إلوربيممممة لحقمممموق األا

وربيمممة بشمممأن ممارسمممة حقممموق ألتفاقيمممة اإلوربممما اأ وربيمممة فقمممد تبنمممى مجلمممسألمركمممز خممماص فمممي المممدول ا

 وربي .ألهمية بالغة بالنسبة للمجتمع األهذه الفئة من  ، لما1996عام  طفال و ذلكألا

 .1996طفال لعام ألوربية بشأن ممارسة حقوق األتفاقية اإلول :األالفرع ا

طفال،تمممممت أل،و هممممي تعتبممممر نظممممام جديممممد و فعممممال لصممممالح ا 1996تفاقيممممة عممممام إلصممممدرت هممممذه ا

تفاقيمممة الدوليمممة لحقممموق الطفمممل إلكممممال اإربممما بهمممدف وأصمممياغتها بمبمممادرة ممممن الجمعيمممة البرلمانيمممة لمجلمممس 

جرائيمممة لصمممالح الطفمممل نفسمممه إحمممداث حقممموق إلمممى تسمممهيل ممارسمممة الحقممموق الماديمممة لألطفمممال وإ،و تهمممدف 

ام الهيئمممممات أممممممجرائيمممممة تتعلمممممق بصمممممورة خاصمممممة بممممماإلجراءات العائليمممممة اإل،و همممممذه الحقممممموق  3و ممثلمممممه أ

 .4والتبني موال الطفل و مسألة الوصيأالقضائية كإدارة 
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ن تقمممموم فممممي أتفاقيممممة ،فيكممممون علممممى عمممماتق السمممملطات القضممممائية إلو بممممالرجوع للمممممادة السادسممممة مممممن ا

 جراءات التي تشمل الطفل ،و قبل صدور قرارها بما يلي :إلجميع ا

تخممماذ قمممرار فمممي صمممالح الطفمممل ،و عنمممد إ"دراسمممة همممل لمممديها معلوممممات كافيمممة تحمممت يمممدها ممممن أجمممل 

صممممحاب المسممممؤوليات أضممممافية و علممممى وجممممه الخصمممموص مممممن إت الضممممرورة الحصممممول علممممى معلوممممما

جممممراءات التممممي تشمممممل إلوجبممممت علممممى السمممملطات القضممممائية ضممممرورة العمممممل وبسممممرعة فممممي اأابويممممة" ،وألا

تخممماذ القمممرارات علمممى الفمممور ، كمممما يحمممق لهممما تعيمممين ممثمممل خممماص إو فمممي الحممماالت العاجلمممة عليهممما  ،الطفمممل

صممممحاب أحمممماالت التممممي يمنممممع فيهمممما القممممانون المحلممممي مامهمممما ،و ذلممممك فممممي الأجممممراءات إلعممممن الطفممممل فممممي ا

 .1بوية من تمثيل الطفل ،بسبب تضارب المصالح بينهم و بين الطفلألالسلطات ا

ن تقمممدم أو تنفيمممذها ،و لهممما أتفاقيمممة إلتفاقيمممة لجنمممة دائممممة مكلفمممة بحمممل مشممماكل تفسمممير اإلسمممتحدث اإو 

 المشورة و المساعدة للهيئات الوطنية لتعزيز حقوق الطفل.

جتمممماع اللجنمممة و همممي السمممنة الثالثمممة التمممي تلمممي تممماريخ بمممدء العممممل بهمممذه إوقمممت  18حمممددت الممممادة  و

منهممما علمممى وجممموب رفمممع  19لزممممت الممممادة أوربممما ،و أممممين العمممام لمجلمممس ألو ذلمممك بمممدعوة ممممن ا ،تفاقيمممةإلا

وربممممي يتضمممممن ألالتابعممممة للمجلممممس ا ءطرافممممو لجنممممة المممموزارأللممممى اإتقريممممر مممممن طممممرف اللجنممممة تقدمممممه 

.2تخاذهاإارات التي تم القر

دنمممى المممذي يجمممب ألطمممار الحمممد اإنهممما منعمممت التحفظمممات و همممي تشمممكل أتفاقيمممة إلن الخاصمممية لهمممذه اإ

طفممممال لحقمممموقهم ،و ذلممممك بنشممممر و تطبيممممق هممممذه الحقمممموق فممممي ألحترامممممه لضمممممان ممارسممممة اإعلممممى الممممدول 

.3التشريعات الوطنية

 

                                                 
 .823بو خوات ،المرجع السابق ،ص أماهر جميل  / راجع  -1
 .384،ص  مرجع نفسه  -2

3-Natahalie.RIOMET :presentation de la convention Europeenne du projet sur lexercice des droits des enfants 

in.RUBELLIN .REVICHI et R.FRANK(sous la direction) l enfant et les conventions internationales-presses 

universitaire de lyon , 1996 ,p 94. 



 

 

168 

 

 .نسانإلوربية لحقوق األالفرع الثاني :اللجنة ا

م أكانمممت مقدممممة ممممن قبمممل المممدول أوليمممة المعنيمممة بتلقمممي و نظمممر الطعمممون سمممواء أللجنمممة الجهمممة اتعمممد ال

دعممماءات إلفمممراد ،و فمممي الحالمممة التمممي تقمممرر فيهممما اللجنمممة قبمممول الطعمممن ،و ممممن ثمممم فحمممص الوقمممائع و األممممن ا

و لجنمممة الممموزراء أخمممرين )المحكممممة ألي ممممن جهمممازي الرقابمممة اأالتمممي وردت بمممه ،تضمممع تقريمممرا يحمممال المممى 

تفاقيمممة حقممموق االنسمممان إطمممراف فمممي ألعضممماء يسممماوي عمممدد المممدول األو تتكمممون اللجنمممة ممممن عمممدد ممممن ا ، 1( 

سمممماء يضمممعها أوربممما ممممن قائممممة أتنتخمممبهم لجنمممة الممموزراء بمجلمممس  ،بواقمممع ممممواطن واحمممد ممممن كمممل دولمممة ،

 و طمممراف ،ألسممماس مقترحمممات كمممل مجموعمممة برلمانيمممة للمممدول اأمكتمممب الجمعيمممة البرلمانيمممة للمجلمممس علمممى 

 .2ليهاإيعمل العضو المنتخب لمدة ستة سنوات يعمل بصفة فردية مستقلة عن الدولة التي ينتمي 

وربيمممممة لحقممممموق االنسمممممان بمخالفمممممات ألن تبلمممممغ اللجنمممممة اأتفاقيمممممة إلو يمكمممممن ألي دولمممممة طمممممرف فمممممي ا

 ألفمممراد حمممق تقمممديماتفاقيمممة إلو مكنمممت ا ،رتكبتهممماإخمممرى طمممرف قمممد أن دولمممة أتفاقيمممة التمممي تعتقمممد إلصممموص ان

ن حقممموقهم المنصممموص أذا قمممدروا إوربيمممة لحقممموق االنسمممان فمممي حالمممة مممما ألشمممكوى مباشمممرة المممى اللجنمممة ا

مكانيمممة متاحمممة إلنتهممماك ،وهمممذه اإلن الدولمممة همممي المسمممؤولة عمممن همممذا اأنتهكمممت ،و إتفاقيمممة قمممد إلعليهممما فمممي ا

ة و لكممممي يحظممممى طلممممب هممممؤالء بالموافقمممم ،3شممممخاص و المنظمممممات غيممممر الحكوميممممة أليضمممما لمجموعممممات اأ

 البد من تواتر شروط هي 

( .26ستنفاذ جميع طرق الطعن الداخلية وفقا لمبادئ القانون الدولي)م إ -1

( .27/1ن يكون مقدم الشكوى معلوما )م أ -2

(.27/1ن ال يكون موضوع الشكوى مكررا )م أ -3

( .27/2تفاقية )م إلحد الحقوق والحريات موضوع اأن يكون موضوع الشكوى أ -4

( .27/3مام اللجنة ) مأعن ساءة طريق الطإعدم  -5
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ممممما فممممي حالممممة أو، عمممماله رفضممممت اللجنممممة الشممممكوىأي شممممرط مممممن الشممممروط المممممذكورة أنتفممممى إذا إو 

ن تتوصمممل بشمممأنها المممى تسممموية وديمممة و لهمممذا ينتهمممي النمممزاع و فمممي همممذه الحالمممة أمممما إقبولهممما فمممإن اللجنمممة 

لممممى السمممكرتير العممممام إو  لمممى لجنممممة الممموزراءإرر اللجنمممة تقريممممرا يرفمممع الممممى المممدول صمممماحبة الشمممأن و حمممت

 .1وربي ليتولى نشرهألللمجلس ا

ظهمممار إذا لمممم تمممتم تسممموية وديمممة للنمممزاع فمممإن للجنمممة تضمممع تقريمممرا يتضممممن عمممرض الحقمممائق ممممع إو 

الخمممالف حسمممبما تأكمممدت منمممه اللجنمممة بعمممد التحقيمممق و سمممماع الشمممهود و فحمممص المسمممتندات و المعاينمممة ،و 

تفاقيمممة ممممن جانمممب سممملطات الدولمممة الممممدعى إلخمممالل باإهنممماك ذا كمممان إمممما ييهممما القمممانوني فأتبمممدي اللجنمممة ر

لممممى الحكومممممة المعنيممممة ،و ال يرسممممل إوربمممما و ألممممى لجنممممة وزراء مجلممممس إعليهمممما ،و يرسممممل هممممذا التقريممممر 

ن تصمممدر لجنمممة الممموزراء قرارهممما ألمممى إالتقريمممر المممى الطالمممب ،بمممل يظمممل سمممريا مممما لمممم يقمممدم المممى المحكممممة ،

مممام أشممهر ،و تقمموم اللجنممة بممدور المممدعى العممام أمحكمممة خممالل ثالثممة لممى الإ،و يجمموز للجنممة تقممديم القضممية 

قليممممة فممممي ألغلبيةواأليهمممما فممممي القضممممية ،و يمكممممن عندئممممذ طممممر  وجهتممممي نظممممر اأالمحكمممممة ،و تعممممرض ر

 .2اللجنة

نتهاكمممات إتلقمممت طلبمممات فرديمممة عديمممدة تخمممص القضمممايا المتعلقمممة ب 1954نشممماء اللجنمممة عمممام إو منمممذ 

 حيان .ألوية الحالة في غالب احقوق الطفل و توصلت الى تس

مينمممموف" و السمممميدة " ويممممدين" فممممي دولممممة السممممويد والمتعلقممممة أمثلممممة ذلممممك :قضممممية السمممميدة " أ نو ممممم

و بنممماء  ،وربيمممةألتفاقيمممة اإلممممن ا 8خمممذوا منهممما للرعايمممة خرقممما للممممادة أا قمممد ممممطفالهأن أدعممماء كمممل منهمممما إب

لمممف أ 200)تسممموية الماديمممة منحمممت الحكوممممة و طبقممما لل مهممماتهم ،ألمممى إطفمممال ألعيمممد اأعلمممى قمممرار اللجنمممة 

والد السمممميدة " ألكممممل مممممن  (سممممويدي نالممممف كممممروا 100)مينمممموف" و أبممممن السمممميدة " إل (كممممراون سممممويدي

.3مام اللجنةأويدين" ،كما تعهدت الحكومة بدفع مصاريف التكاليف القانونية إلجراءات التداعي 
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 .نسانإلوربية لحقوق األالفرع الثالث :المحكمة ا

تفاقيمممة و همممذا مممما نصمممت إلطمممراف لتعهمممداتها لمحتممموى األحتمممرام المممدول اإالمحكممممة لضممممان  نشممماتأ

ن إخيمممرة ،و تتقاسمممم المحكممممة ممممع اللجنمممة مهممممة تنفيمممذ الضممممانة الجماعيمممة ،وألممممن همممذه ا 19عليمممه الممممادة 

 .1قوى و هي السلطة القضائية الكاملةأكانت تمتلك سلطة 

 11وربممما بموجمممب البروتوكمممول رقمممم أفمممي مجلمممس  نسمممانإلليمممات حقممموق اآو قمممد جمممرى تعمممديل علمممى 

،وكمممان الهمممدف  1998دخمممل حيمممز النفممماذ عمممام  و 1993المعتممممد بقمممرار رؤسممماء المممدول و الحكوممممات عمممام 

وذلمممك بإنشممماء  ،و القضمممايا ليمممة المجلمممس و سمممرعة الفصمممل فمممي الشمممكاوى آ ممممن همممذا التعمممديل همممو تحسمممين

بقيمممت اللجنمممة تشمممرف علمممى عملهممما لغايمممة عمممام محكممممة واحمممدة دائممممة تحمممل محمممل المحكممممة السمممابقة ،بينمممما 

19992. 

ن تضممممم أوربمممما ،و ال يجمممموز أعضمممماء مجلممممس أو تتكممممون المحكمممممة عممممدد مممممن القضمممماة يسمممماوي عممممدد 

نتهممماء إنتخمممابهم فمممي حالمممة إعمممادة إقاضممميين ممممن جنسمممية واحمممدة ،ممممدة عضمممويتهم تسمممعة سمممنوات ،و يمكمممن 

 .3مدة عضويتهم

حيمممممث  ،1990و دخمممممل حيمممممز النفممممماذ عمممممام  1990المصمممممادر عمممممام  9و حسمممممب البرتوكمممممول رقمممممم 

لتمممزام بممممالبرتوكول تكمممون قممممد قبلمممت مممممنح إلبمقتضمممى هممممذا البرتوكمممول فممممإن المممدول التممممي تعلمممن موافقتهمممما ا

التمممي نصمممت علمممى  9مممن البرتوكمممول  3و همممذا حسمممب الممممادة  ،وربيمممةأللمممى المحكمممة اإفممراد حمممق اللجممموء ألا

 ما يلي :

و أوالمنظممممممات غيمممممر الحكوميمممممة أنمممممة و للفمممممرد " يحمممممق فقمممممط لألطمممممراف السمممممامية المتعاقمممممدة ،و للج

( ،تقممممديم الممممدعوى 25ن قممممدموا شممممكوى تطبيقمممما للمممممادة )أفممممراد ،و الممممذين سممممبق لهممممم أللمجموعممممة مممممن ا

 للمحكمة " .
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لمممى إيضممما المممى المممدول المعنيمممة و ألمممى لجنمممة الممموزراء ،و يبلمممغ إوربيمممة ألو بهمممذا يقمممدم تقريمممر اللجنمممة ا

ن أفمممراد يسمممتلم نمممص التقريمممر و لمممه ألو مجموعمممة ممممن اأن فمممردا كممماأالمشمممتكي ،و هكمممذا فمممإن الشممماكي سمممواء 

و بعمممد المرافعمممة يجتممممع القضممماة فمممي جلسمممة مغلقمممة ينتهمممون فيهممما عمممن طريمممق  ، 1يرفمممع دعممموى للمحكممممة 

تفاقيممممة ،و تتخممممذ المحكمممممة قرارهمممما باألغلبيممممة و ينطلممممق إلنتهمممماك اإو عممممدم وقمممموع ألممممى وقمممموع إالتصممممويت 

سممتئناف ،و يلممزم الدولممة المعنيممة ،و يعهممد للجنممة إلائي غيممر قابممل لبممالحكم فممي جلسممة علنيممة ،وهممو حكممم نهمم

 .2الوزراء بمراقبة تنفيذ الحكم و تملك المحكمة سلطة منح الطرف المضرور تعويضا عادال

لغيممممت اللجنممممة أ 11حسممممب ممممما جمممماء بممممه البرتوكممممول رقممممم  أال أنممممه و بمقتضممممى التعممممديل الممممذي طممممرإ

لمممى إصمممبح لألفمممراد حمممق اللجممموء أنسان،وإلحقممموق الربيمممة وألصمممبحت الرقابمممة تنحصمممر فمممي المحكممممة اأ،و

 .3صبحت ملزمة بهذا الحقأختياريا بالنسبة للدول بل كل الدول إمر لم يعد ألالمحكمة و هذا ا

 MARCKXفمممممي قضمممممية  1979جممممموان  13هميمممممة المحكممممممة ورد قمممممرار صمممممادر بتممممماريخ أو إلبمممممراز 

و الطبيعيمممة ،حيمممث أبالنسمممبة لألسمممرة الشمممرعية حتمممرام الحيممماة العائليمممة سمممواء إن إعتبمممرت المحكممممة إ،حيمممث 

سمممرة أليجابيممما للتصمممرف بهمممدف السمممما  ألفمممراد اإلتزامممما إن الدولمممة فرضمممت أتوجمممد حيممماة عائليمممة فعالمممة ،و

،و مممممن هممممذا القممممرار نجممممم عنممممه نتممممائج مهمممممة ،حيممممث تممممم  4لممممى حيمممماة عائليممممة عاديممممةإالطبيعيممممة للوصممممول 

 م لألطفممممالألخممممارج الممممزواج ،و القبممممول بممممالبنوة مممممن اعتممممراف بممممالمركز القممممانوني لألطفممممال المولممممودين إلا

 .5الطبيعيين ب لألطفالألوالطبيعيين و ضرورة تسهيل القبول بالبنوة من اأالشرعيينغير

وربممممي مكفولممممة ،و يممممدفع بهمممما قممممدما ألن الرقابممممة علممممى حقمممموق الطفممممل علممممى المسممممتوى اأو نسمممتخلص 

و مممما السمممما  لألفمممراد  رفمممع المممدعاوى ،جمممراءات التقاضمممي و إممممن عمممام ألخمممر ،و ذلمممك عمممن طريمممق تسمممهيل 

خيممر دليممل علممى نجاعممة هممذه الرقابممة  هممي نسممانإلحقمموق الوربيممة أللممى المحكمممة اإالعممادين برفممع شممكواهم 

. 
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 .فريقيإلالمطلب الثالث :حماية الطفل على المستوى ا

نسممممان و صممممون كرامتممممه إلخممممرى لحمايممممة حقمممموق اأنسممممان دعامممممة إلفريقممممي لحقمممموق اإليعممممد الميثمممماق ا

سممممتفاد إفريقممممي ،و إلعلممممى حقمممموق عديدةومتنوعممممة لإلنسممممان ا 1981حتمممموى الميثمممماق الصممممادر عممممام إد ،فقمممم

ممممن  16فنصمممت الممممادة  ،الطفمممل ممممن عديمممد الحقممموق الممممذكورة فمممي الميثممماق ،عمممدا تلمممك التمممي تخمممص البمممالغين

طمممراف ألتخممماذ التمممدابير الالزممممة ممممن قبمممل المممدول اإالميثممماق علمممى حمممق التمتمممع بالصمممحة البدنيمممة و العقليمممة و 

،و كمممذا الحمممق فمممي التعلممميم و المشممماركة فمممي الحيممماة الثقافيمممة للمجتممممع و النهممموض باألخالقيمممات،و همممذا مممما 

سمممرة التمممي تعتبمممر النمممواة ألمنمممه علمممى حمايمممة ا 18و نصمممت الممممادة  ،ممممن الميثممماق 17كمممدت عليمممه الممممادة أ

 .1كدت على حمايتها و السهر على النهوض بهاأولى التي يتفرع منها المجتمع ،و ألا

قمممممرار الميثممممماق إعنمممممه  تمخمممممضفريقيمممممة بحقممممموق الطفمممممل ،و همممممو مممممما إلهتممممممت منظممممممة الوحمممممدة اإو 

مممما عمممن ناحيمممة الرقابمممة علمممى همممذه الحقممموق فتمممدخل فمممي أ، 1990فريقمممي لحقممموق ورفاهيمممة الطفمممل لعمممام إلا

نسممممان ،باإلضممممافة الممممى إلفريقيممممة لحقمممموق اإلنسممممان و المحكمممممة اإلفريقيممممة لحقمممموق اإلختصمممماص اللجنممممة اإ

 .2المعنية بالطفلاللجنة 

 .1990فريقي لحقوق و رفاهية الطفل لعام إلول :الميثاق األالفرع ا

فريقمممي إلقمممرار الميثممماق اإ،تمممم  هفريقيمممة فمممي مجمممال حمايمممة الطفمممل و ترقيمممة حقوقمممإلسمممعيا ممممن المممدول ا

 لنفممماذ،و دخمممل حيمممز ا 1990ثيوبيممما فمممي عمممام إعاصممممة دولمممة  "بابممماأديمممس "ألحقممموق الطفمممل و رفاهيتمممه فمممي 

فريقيممممة عليممممه إل،بعممممد تصممممديق خمممممس عشممممر دولممممة عضمممموا فممممي منظمممممة الوحممممدة ا 1999وفمبر شممممهر نمممم

تفاقيممممة الدوليممممة لحقمممموق إلنسممممان ،واإلحكامممممه مممممن القممممانون الممممدولي المتعلممممق بحقمممموق اأسممممتلهم الميثمممماق إ،و

فريقيممممة  فممممي مجممممال إلمممممم المتحممممدة و البلممممدان األعتمممممدتها منظمممممة اإالطفممممل ،و غيرهمممما مممممن الوثممممائق التممممي 

 .3نسانإلحقوق ا

ول ممممن ألممممادة ،يتنممماول الفصمممل ا 48ربعمممة فصمممول تحتممموي علمممى أو يتكمممون الميثممماق ممممن ديباجمممة و 

نسممان إحيممث نممص فممي مادتممه الثانيممة علممى تعريممف الطفممل و هممو " كممل  تممه،الميثمماق ،حقمموق الطفممل و رفاهي
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ريممات تحممت سممن الثامنممة عشممر " ،و نممص فممي مادتممه الثالثممة علممى وجمموب تمتممع الطفممل بكممل الحقمموق و الح

كممدت المممادة الرابعممة منممه علممى ضممرورة مراعمماة مصممالح الطفممل الفضمملى فممي أالممواردة فممي هممذا الميثمماق ،و

 .1جراءات التي تتعلق بهإلكل ا

سممممم و إلو وضممممح الميثمممماق حقمممموق الطفممممل بالتفصمممميل ،فممممنص علممممى حقممممه فممممي الحيمممماة و النمممممو ،و ا

لمي ،و حريمممة الفكمممر و الوجمممدان ،و جتمممماع السمممإلالجنسمممية ،و حريمممة التعبيمممر و حمممق تكممموين الجمعيمممات و ا

و وجممموب تمتمممع الطفمممل المعممماق بمممأعلى ، و الثقافيمممة  نشمممطة الترفيهيمممةألحمايمممة الخصوصمممية ،و ممارسمممة ا

شممممكاله أنواعممممه وأقتصممممادي بكممممل إلسممممتغالل اإلهتمممممام و الرعايممممة ،و حمايممممة الطفممممل مممممن اإلدرجممممة مممممن ا

و  ثنممماء النزاعمممات المسممملحة ،أايتمممه سمممرة ،و وجممموب حمألحمممداث ،و حمايمممة األشمممراف علمممى عدالمممة اإل،وا

 نفصال والديه .إثناء أهتمام باألطفال الالجئين و توفير الرعاية البديلة له إلا

نشممماء لجنمممة تهمممتم إ( تمممم 45لمممى إ 32و بموجمممب الفصمممالن الثممماني و الثالمممث ممممن الميثممماق الممممواد ممممن )

طفمممل ، تتكمممون اللجنمممة ممممن فريقيمممة لتعزيمممز و حمايمممة حقممموق الإلطفمممال داخمممل منظممممة الوحمممدة األبشمممؤون ا

حمممدى عشمممر خبيمممر فمممي مجمممال شمممؤون الطفمممل ،و تخمممتص بجممممع المعلوممممات و الوثمممائق حمممول المشممماكل إ

فريقيممما ،و تشمممجع المؤسسمممات الوطنيمممة و المحليمممة المهتممممة بترقيمممة حقممموق الطفمممل إ طفمممالأالتمممي يعممماني منهممما 

تضممماء ،و وضمممع المبمممادئ قإللمممى الحكوممممات عنمممد اإيهممما و وجهمممات نظرهممما و تقمممديم التوصممميات أبإبمممداء ر

 .2فريقيإلالتي ترمي الى حماية حقوق الطفل ا

مممممم المتحممممدة لحقمممموق ألتفاقيممممة اإذا كممممان الميثمممماق قممممد جمممماء بأغلممممب النصمممموص التممممي نصممممت عليهمممما إو

همممم الحقممموق التمممي يجمممب توفرهممما علمممى وجمممه السمممرعة كمممالحق أال أنمممه لمممم يركمممز علمممى إ، 1989الطفمممل لعمممام 

.لفقرفي التغذية السليمة و محاربة ا
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 .فريقيإلحترام حقوق الطفل اإليات الرقابة على آالفرع الثاني :

فريقمممي ،سمممواء تلمممك التمممي نمممص عليهممما الميثممماق إلتوجمممد ثالثمممة اليمممات للرقابمممة علمممى حقممموق الطفمممل ا

فريقمممممي لحقممممموق الطفمممممل و إلقرهممممما الميثممممماق اأو الحقممممموق التمممممي أفريقمممممي لحقممممموق االنسمممممان و الشمممممعوب إلا

 رفاهيته .

 .نسان و الشعوبإلحقوق الفريقية إلاوال :اللجنة أ

فريقيممممة إنشمممماء لجنممممة إنسممممان و الشممممعوب ،تممممم إلفريقممممي لحقمممموق اإلمممممن ميثمممماق ا 30بموجممممب المممممادة 

حمممد عشمممر أتتكمممون ممممن  ،1،و تعقمممد دورتمممين عممماديتين فمممي السمممنة 1987نسمممان و الشمممعوب عمممام إللحقممموق ا

و مشمممهود  ى قمممدر ممممن اإلحتمممرامممممن بمممين الشخصممميات األفريقيمممة التمممي تتحلمممى بمممأعل ختيمممارهمإيمممتم  ،عضمممو

شمممراك ذوي الخبمممرة فمممي إنسمممان ممممع إللهمممم بالنزاهمممة و الحيمممدة ،و بكفممماءتهم فمممي مجمممال المممدفاع عمممن حقممموق ا

قتمممراع السمممري ممممن بمممين قائممممة مرشمممحين تتقمممدم بهممما المممدول إلنتخمممابهم عمممن طريمممق اإمجمممال القمممانون يمممتم 

 .2طراف في هذا الميثاقألا

 نسان و الشعوب بما يلي:إلفريقية لحقوق اإلاللجنة ا من الميثاق تختص 45و طبقا للمادة 

جممممراء الدراسممممات و البحمممموث إو نسممممان و الشممممعوب و خاصممممة جمممممع الوثممممائقإلالنهمممموض بحقمممموق ا -1

نسممممانو الشممممعوب ،و صممممياغة  ووضممممع المبممممادئ و إلفريقيممممة فممممي مجممممال حقمممموق اإلحممممول المشمممماكل ا

ن أالحقمممموق ،و لهمممما فممممي ذلممممك  القواعممممد التممممي تهممممدف الممممى حممممل المشمممماكل القانونيممممة المتعلقممممة بتلممممك

نسمممان والشمممعوب إلفريقيمممة و الدوليمممة المعنيمممة بمممالنهوض بحقممموق اإلتتعممماون ممممع سمممائر المؤسسمممات ا

وحمايتها.

نسان و الشعوب وفقا للشروط الواردة في الميثاق .إلضمان حماية حقوق ا -2

حكام الواردة في الميثاق .ألتفسير كافة ا -3

مؤتمر رؤساء الدولو الحكومات . ليهاإخرى يوكلها أالقيام بأي مهام  -4
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حكممممام الميثمممماق ،و تعمممممل أنتهمممماك إن تلجممممأ الممممى اللجنممممة فممممي حالممممة أطممممراف فممممي الميثمممماق ألو للممممدول ا

اللجنمممة علمممى جممممع المعلوممممات الالزممممة حمممول همممذا التعمممدي ،ثمممم تسمممعى للوصمممول المممى حمممل ودي ،فمممإن لمممم 

ستخلصمممتها ،و ذلمممك فمممي ممممدة إج التمممي تفلمممح فمممي مسممماعيها ،فإنهممما تعمممد تقريمممرا تبمممين فيمممه الوقمممائع و النتمممائ

لمممى ممممؤتمر رؤسممماء المممدول و إلمممى الدولمممة المعنيمممة و يرفمممع إخطمممار ثمممم يحمممال التقريمممر إلمعقولمممة ممممن تممماريخ ا

 .1بالتوصيات التي تراها اللجنة مناسبة شفوعاالحكومات م

فممممراد ،فممممإن دورهمممما ينحصممممر فممممي مجممممال ألليهمممما مممممن طممممرف اإممممما بالنسممممبة للشممممكاوى المقدمممممة أو

لمممى جهممماز سياسمممي يمممتحكم إي ألمممى ممممؤتمر رؤسممماء المممدول و الحكوممممات إ،و يتمممرك سممملطة التقريمممر التحقيمممق

داء اللجنمممة للمممدور أ،و همممذا مممما يبمممرز ضمممعف 2المصمممالح السياسمممية  و عتبممماراتإلتخممماذه للقمممرار وفقممما لإفمممي 

المنممموط بهممما ،حمممين يتخمممذ القمممرار النهمممائي ممممن ممممؤتمر رؤسممماء المممدول و الحكوممممات ممممما يغلمممب علمممى همممذا 

قتصمممممادية ،ممممممما إلرار طمممممابع المحابممممماة و المصمممممالح المشمممممتركة و حتمممممى الضمممممغوطات السياسمممممية و االقممممم

 نسان .إلوربية لحقوق األمريكية و األيضعف وزن اللجنة مقارنة باللجنتين ا

 .نسان والشعوبإلفريقية لحقوق اإلثانيا :المحكمة ا

قمممره ممممؤتمر أتوكمممول المممذي نسمممان و الشمممعوب بمقتضمممى البروإلفريقيمممة لحقممموق اإلنشمممات المحكممممة اأ

عممممام  "بوركينمممما فاسممممو"فريقيممممة فممممي دورتممممه الرابعمممة و الثالثممممين المنعقممممدة بدولممممة إلالقممممة لمنظمممممة الوحممممدة ا

قممممراره،و يتكممممون البرتوكممممول مممممن خمسممممة و ثالثممممين مممممادة و إعممممت عليممممه ثالثممممون دولممممة فممممور وقو  1998

فريقيمممة فمممي تحقيمممق الحريمممة و إلنشممماء المحكممممة تمممدعيما لرسمممالة المنظممممة اإديباجمممة تؤكمممد علمممى ضمممرورة 

تتكمممون المحكممممة ممممن  ،3نسمممانية وفمممق تطلعمممات شمممعوب القمممارة االفريقيمممةإلالمسممماواة و العدالمممةو الكراممممة ا

نتخمممابهم وفقممما لكفممماءاتهم الشخصمممية إيمممتم  ،عضممماء فمممي المنظممممةألأحمممد عشمممر قاضممميا ممممن ممممواطني المممدول ا

قتراع السمممري ممممع إلنتخمممابهم بممماإيجمممري نسمممان ،حيمممث إلممممن بمممين ذوي الخبمممرة القانونيمممة فمممي مجمممال حقممموق ا

                                                 
 .611و610نفس المرجع ،ص  فاطمة شحاتة احمد زيدان ، /راجع -1
 .395نفس المرجع ،ص  بوخوات ،أماهر جميل  /راجع -2
 . 328المرجع السابق ،ص  الشافعي محمد بشير ، /راجع -3



 

 

176 

 

مراعممماة التوزيمممع الجغرافمممي العمممادل فمممي القمممارة لتمثيممممل الثقافمممات القانونيمممة الرئيسمممية ،ممممدة عهمممدتهم سممممتة 

 .1سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

نسمممان إلفريقيمممة لحقممموق اإلو تخمممتص المحكممممة بتطبيمممق و تفسمممير الميثممماق الخممماص بإنشممماء المحكممممة ا

لمممى إحالمممة القضمممايا إ.و يملمممك حمممق 2طمممراف ألنسمممان تصمممدق عليهممما المممدول اإلحقممموق اخمممرى لأليمممة آيمممة أو

لمممى اللجنمممة و كمممذا الممممدعى إفريقيمممة والدولمممة الطمممرف التمممي تقمممدمت بشمممكوى إلالمحكممممة كمممل ممممن اللجنمممة ا

،و يحممممق ألي منظمممممة حكوميممممة  3تهليهمممما الضممممحية بجنسمممميإمممممام اللجنممممة ،و الدولممممة التممممي ينتمممممي أعليهمممما 

ن أفممممراد لألو ،مممممام اللجنممممة أمنظمممممات غيممممر الحكوميممممة التممممي تتمتممممع بوصممممف المراقممممب فريقيممممة ،و كممممذا الإ

ختصممماص إن تكمممون الدولمممة الممممدعى عليهممما قمممد قبلمممت أممممام المحكممممة ،بشمممرط أيطرحممموا قضممماياهم مباشمممرة 

 .4المحكمة بذلك

غلبيمممممة أت أذا مممممما رإي دولمممممة عضمممممو بالمنظممممممة أقلممممميم إن تنعقمممممد جلسمممممات المحكممممممة فمممممي أو يمكمممممن 

لممممك و بشممممرط الموافقممممة المسممممبقة للدولممممة المسممممتقبلة ،حيممممث تسممممتمتع المحكمممممة لمرافعممممات كممممل المحكمممممة ذ

ومكتوبممممة بممممما فممممي ذلممممك أدلممممةو شممممهادات شممممفهية أطراف،وتجممممري عنممممد الضممممرورة تحقيقممممات ،و تتلقممممى ألا

ن أت المحكممممة أذا رإدلمممة و البمممراهين المقدممممة لهممما ،وألن تؤسمممس حكمهممما علمممى اأشمممهادة الخبمممراء ،و لهممما 

وامممممر المناسممممبة لمواجهممممة وعممممالج هممممذا ألنسممممان و الشممممعوب ،فإنهمممما تصممممدر اإلهاكمممما لحقمممموق انتإهنمممماك 

 .5صال  عادل إو أبما في ذلك دفع تعويض  ،نتهاكإلا

ن تعيمممد النظمممر أنمممه يمكمممن للمحكممممة أال إسمممتئنافها بأيمممة طريقمممة ،إحكمممام المحكممممة نهائيمممة ال يمكمممن أو 

 .6في حكمها على ضوء ظهور دليل جديد
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و قمممد  فريقيمممة بمممالحكم الصمممادر لكمممي يتمممابع تنفيمممذه ،إلمجلمممس الممموزراء منظممممة الوحمممدة ا خطمممارإو يمممتم 

هممما و فمممي المهلمممة المحمممددة بي قضمممية تكمممون طرفممما أحكمممام المحكممممة فمممي أعضممماء بتنفيمممذ ألتعهمممدت المممدول ا

 .1من جانب المحكمة

فريقيمممة إلنسمممان يعتبمممر بمثابمممة مكسمممب مهمممم لشمممعوب القمممارة اإلفريقيمممة لحقممموق اإلنشممماء المحكممممة اإن إ

 مريكا .أو  ورباأفي  تهامثيلي،فينبغي تثمين مجهوداتها و تفعيل دورها لتواكب 

 .فريقيألثالثا :اللجنة المعنية بحقوق الطفل ا

نشمممماء لجنممممة إتممممم  1990فريقممممي لحقمممموق الطفممممل و رفاهيتممممه لعممممام إلمممممن الميثمممماق ا 32طبقمممما للمممممادة 

بيمممرا مختصممما فمممي ميمممدان حقممموق الطفمممل و حمممدى عشمممر خإفريقمممي ،تتكمممون ممممن إلة  بحقممموق الطفمممل انيممممع

 من الميثاق فيما يلي: 42، و تختص اللجنة كما نصت عليه المادة  2رفاهيته

خمممص جممممع المعلوممممات و تمممدعيمها ألتشمممجيع و حمايمممة الحقممموق المممواردة فمممي الميثممماق ،و علمممى ا -1

يمممة فريقيمممة فمممي مجممماالت حقممموق و رفاهإلبالمسمممتندات ،و تقيممميم شمممامل لألوضممماع بشمممأن المشممماكل ا

و تشجيع المؤسسات المعنية بشؤون الطفولة . جتماعاتإلالطفل ،و تنظيم ا

ضمان حماية حقوق الطفل التي نص عليها هذا الميثاق . -2

حكام الواردة في هذا الميثاق .ألتفسير كافة ا -3

.3و الحكومات  ليها مؤتمر رؤساء الدولإخرى قد يوكلها أالقيام بأية مهام  -4

عضمممماء عممممن ألميثمممماق تخممممتص اللجنممممة كممممذلك بممممالنظر فممممي تقممممارير الممممدول امممممن ال 43و طبقمممما للمممممادة 

ل همممذه التقمممارير علمممى معلوممممات كافيمممة تممموفر للجنمممة شممممن تأتخمممذتها تنفيمممذا لهمممذا الميثممماق ،و إالتمممدابير التمممي 
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لممممى الصممممعوبات التممممي علممممى درجممممة الوفمممماء إفهممممما شممممامال لتنفيممممذ الميثمممماق فممممي البلممممد المعنممممي ،و تشممممير 

 .1بها بموجب هذا الميثاقلتزامات المتعهد إلبا

و منظممممممة غيمممممر حكوميمممممة تعتمممممرف بهممممما أو جماعمممممة أي شمممممخص أتصممممماال ممممممن إن تتلقمممممى أو للجنمممممة 

يمممه بمسمممألة يغطيهممما همممذا الميثممماق أممممم المتحمممدة ،يتعلمممق رألو اأو دولمممة عضمممو أفريقيمممة ،إلمنظممممة الوحمممدة ا

 .2تامةن يعامل بسرية أسم و عنوان من قام به ،على إتصال بإلن يرفق هذا اأبشرط 

ي وسممميلة مالئممممة للتحقيمممق ضممممن نطممماق ألمممى إثنممماء عمليمممة التحريمممات التمممي تقممموم بهممما أو تلجمممأ اللجنمممة 

و ذلممممك  لممممى مممممؤتمر رؤسمممماء الممممدول و الحكومممممات ،إليهمممما إحممممدود الميثمممماق ،و ترسممممل نتائجهمممما المتوصممممل 

يمممه ممممؤتمر ن ينظمممر فأممممن الميثممماق ،ثمممم تقممموم اللجنمممة بعمممد ذلمممك بنشمممر تقاريرهممما بعمممد  45/2طبقممما للممممادة 

 .3رؤساء الدول و الحكومات

 .العربية الدول طار جامعةإالمطلب الرابع :حماية الطفولة في 

هتمممممام كبيممممر علممممى المسممممتوى العربممممي ،و خاصممممة منممممذ العقممممود إحظيممممت حقمممموق الطفممممل و رعايتممممه ب

هتممممممام ،و تبلمممممورت إلالثالثمممممة المنصمممممرمة ،فتصمممممدرت رعايمممممة الطفولمممممة و حمايتهممممما و تنميتهممممما مركزيمممممة ا

لتنفيمممذ مضمممامين  ممممم المتحمممدة ،ألطمممار هيئمممة اإثنممماء مشممماركة المممدول العربيمممة فمممي أياهم بشمممكل واضمممح قضممما

سممممتجابة العربيممممة سممممباقة لهمممما مممممن خممممالل إلتفاقيممممات الخاصممممة بالطفولممممةوحمايتها ،فكانممممت اإلعالنممممات واإلا

 تهمممما .عمممدة مشممماريع للنهمممموض بالطفولمممة و تنميتهممما و حماي جتماعمممات و النممممدواتو صمممدورإلعقمممدها لعديمممد ا

 .1983ول :ميثاق حقوق الطفل العربي لعام ألالفرع ا

ول ألنعقمممد الممممؤتمر اإهتممممام بشمممؤون الطفولمممة العربيمممة ،عنمممدما إلولمممى فمممي مجمممال األكانمممت المبمممادرة ا

تفممماق علمممى وضمممع مشمممروع لميثممماق حقممموق الطفمممل إل،حيمممث تمممم ا 1980للطفمممل العربمممي فمممي  تمممونس عمممام 

جامعممممة الممممدول العربيممممة بصممممياغة المشممممروع و تقديمممممه للممممدورة مانممممة العامممممة لألو قممممد قامممممت ا ،4العربممممي 
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قمممرار إ،حيمممث تمممم  1983جتماعيمممة العمممرب المنعقمممدة فمممي تمممونس عمممام إلالرابعمممة لمجلمممس وزراء الشمممؤون ا

 .1الميثاق من المجلس

و جمممماءت ديباجممممة الميثمممماق علممممى نحممممو يعبممممر عممممن صممممدق الممممدول العربيممممة للنهمممموض بعممممالم الطفولممممة 

لمممة فمممي سمممبيل تنميمممة همممذه الفئمممة ال زالمممت غيمممر كافيمممة بذون الجهمممود المألغمممد ،وعتبمممارهم رجمممال و نسممماء اإ،ب

مين أسممممتثمار فممممي هممممذه الفئممممة لتممممإل،و ال تسمممممو لتطلعممممات و مبتغممممى الطفممممل العربممممي ،و كممممان البممممد مممممن ا

 ستمرار تراثها القومي .إو  مة العربية و الحفاظ على هويتهاألمستقبل ا

لتممممزام بهمممما إلنسممممان لإلق الدوليممممة المتعلقممممة بحقمممموق اشممممار ميثمممماق حقمممموق الطفممممل العربممممي للمواثيممممأو

لممى غايممة بلوغممه سممن إمين و تنميممة شمماملة و رعايممة دائمممة لكممل طفممل عربممي مممن يمموم مولممده أ،لحمايممة و تمم

لتممزام بممما جمماء فممي الميثمماق إلن تلممزم كممل الممدول العربيممة المتعاهممدة علممى اأ،و  2الخامسممة عشممر مممن عمممره

مكانياتهمممما إميممممة و رعايممممة و حمايممممة الطفممممل ،كممممل دولممممة حسممممب سممممتراتيجيات عمممممل لتنإ،بوضممممع خطممممط و 

 المتاحة لديها .

سمممرية ألكمممد عليهممما ميثممماق حقممموق الطفمممل العربمممي ،حقمممه فمممي الرعايمممة و التنشمممئة اأو ممممن الحقممموق التمممي 

و التعلممميم المجممماني  ، 3جتمممماعيو الرعايمممة الصمممحيةإلممممن األسمممري ،و حقمممه فمممي األسمممتقرار اإلالقائممممة علمممى ا

نفتمممما  إهمممممال ،و ضممممرورة إلسممممتغالل و اإلساسممممية و ممممما قبممممل المدرسممممةو حمايتممممه مممممن األفممممي المرحلممممة ا

 .4طالع عليهاإلو ا الطفل على الثقافات العالمية

و  ،طممممار التشممممريعي فممممي مجممممال الطفولممممةإلن يشممممملها اأمممممور التممممي يجممممب ألى اإلممممشممممار الميثمممماق أو 

القممممموانين الوطنيمممممة للمممممدول قمممممرار الحمايمممممة التشمممممريعية لحقممممموق الطفمممممل و ضمممممرورة تعمممممديل إتمثلمممممت فمممممي 

حمممداث و الفئمممات الخاصمممة ألوا عضممماء بمممما يتماشمممى و مصممملحة الطفمممل ،كسمممن قممموانين لرعايمممة الطفولمممةألا

 .5طفال غير الشرعيينألو ا
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هتممممام بالطفمممل ،حيمممث وضمممعت تشمممريعات خاصمممة إلصمممبح الميثممماق بدايمممة عممممل لمرحلمممة جمممادة لأو 

كممد أبممل  ،ساسممية فقممطأللميثمماق بممإبراز الحقمموق اف اتممدولممة طممرف فممي الميثمماق ،و لممم يك كممل بالطفممل داخممل

و منهممممما تممممموفير  جمممممراءات و التمممممدابير الالزممممممة فمممممي مجمممممال تنميمممممة حقممممموق الطفمممممل و حمايتهممممما ،إلعلمممممى ا

همممداف أرادة سياسمممية جمممادة فمممي سمممبيل تنفيمممذ إطمممارات الفنيمممة و المممموارد الماديمممة ،ممممع ضمممرورة تممموفير إلا

 .1الميثاق

كثممممر مممممن أرشممممادية إلت عليممممه الجوانممممب ابمممملعربممممي ،أنممممه تغلال أنممممه ممممما يؤخممممذ علممممى ميثمممماق الطفممممل اإ

و توجيهيممممة فممممي مجممممال أ و هممممذا ممممما يجعممممل الميثمممماق خطممممة عمممممل عربيممممة لتزامممممات القانونيممممة المحممممددة ،إلا

الطفمممل و جعمممل سمممن الرشمممد حتمممى  فخمممذ علمممى الميثممماق عنمممدما عمممرأممممر الثممماني المممذي ألحمايمممة الطفولمممة ،و ا

الميثمماق لمختلممف الجممرائم التممي تقممع علممى الطفممل مممن تعممذيب ،كممما لممم يتطممرق  2بلوغممه سممن الخامسممة عشممر

قتممممراف إشممممراكه فممممي النزاعممممات المسمممملحة ،و لممممم يضممممع لممممه الحمايممممة الكافيممممة حممممين إقتصاديوإسممممتغالل إو 

 الطفل ألي جريمة من جرائم القانون العام .

 .الفرع الثاني :دور الجامعة العربية في حماية حقوق الطفل

نشمممممطة عديمممممدة أة بمممممالنهوض بحقممممموق الطفمممممل و ترقيتهممممما ،و بمممممذلت سمممممهمت جامعمممممة المممممدول العربيمممممأ

ممممن خمممالل لجنمممة مشمممتركة  1974ممممم المتحمممدة للطفولمممة )اليونيسممميف( منمممذ عمممام ألبالتنسممميق ممممع منظممممة ا

قممممراره  14/09/1978صممممدر مجلممممس جامعممممة الممممدول العربيممممة بدورتممممه السممممبعين المنعقممممدة بتمممماريخ أ،حيممممث 

 ،1979عامممممة بعقممممد مممممؤتمر عربممممي للطفولممممة فممممي خريممممف مانممممة الألو الخمممماص بتكليممممف ا (3776)رقممممم 

ساسممممية لتنميممممة الطفممممل العربممممي" ،كممممما نصممممت الفقممممرة الثانيممممة و ألحتياجممممات اإليتضمممممن "دراسممممة تحديممممد ا

عمممداد إلجتماعيمممة العمممرب بشمممأن اإلصمممدره الممممؤتمر الخمممامس لممموزراء الشمممؤون اأالثالثمممة ممممن القمممرار المممذي 

نمممة العاممممة بدراسمممة معمقمممة وموسمممعة للمشممماكل التمممي تعتمممرض ماألالعربمممي للعمممام المممدولي للطفمممل ،بتكليمممف ا

تفمممماق إلتنفيممممذ هممممذين القممممرارين ،فقممممد تممممم النشمممماء منظمممممة عربيممممة للطفولممممة ،وإالطفممممل العربممممي و بضممممرورة 

 .3ستراتيجية لتنمية الطفل العربيإلعلى وضع مشروع لدراسة مشتركة تحدد العناصر ا
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جتماعيممممة العممممرب فممممي الممممدورة المنعقممممد إلو جمممماءت التوصمممميات التممممي خممممرج بهمممما وزراء الشممممؤون ا

هتممممام بمممه إلساسمممية للطفلمممو ضمممرورة األقمممرار بالوفممماء و تممموفير الحاجيمممات اإل،علمممى ا 1980بتمممونس عمممام 

وصمممى الممممؤتمر باإلجمممماع بضمممرورة قيمممام منظممممة أممممن خمممالل تسمممطير بمممرامج خاصمممة لترقيمممة حقوقمممه ،و

ر ميثممماق الطفمممل العربمممي الصمممادر قمممراإوهمممو مممما تجسمممد ممممن خمممالل  ، 1قمممرب اآلجمممالأعربيمممة للطفولمممة فمممي 

 .1983عام 

هتماممممما خاصمممما إالعربيممممة الممممدول  ولممممت جامعممممة أ، 1989تفاقيممممة حقمممموق الطفممممل لعممممام إو بصممممدور 

 همها :أصدار عدة وثائق إبحقوق الطفل ،و ذلك من خالل 

 .1992وال :الخطة العربية لرعاية و حماية و تنمية الطفولة عام أ

جتمممماع عربمممي رفيمممع المسمممتوى إحمايمممة و تنميمممة الطفولمممة عمممن  و صمممدرت الخطمممة العربيمممة لرعايمممة و

تفاقيمممة الدوليمممة لحقممموق الطفمممل إل،و جممماءت الخطمممة المرسممممة مسمممايرة للتوجيهمممات العالميمممة التمممي صممماغتها ا

همممداف و غايمممات بمممما يحقمممق رفمممع المسمممتوى المعيشمممي للطفمممل العربمممي ،و تنميمممة أشمممتملت علمممى تحقيمممق إ،و 

خممممذت الخطممممة أعالمممممي و البيئممممي ،و إلحيو التعليمممممي و الثقممممافي و اهتمممممام بالمسممممتوى الصممممإلقدراتممممه و ا

جهمممزة المختصمممة فممممي كمممل دولممممة ألطريقهممما منمممذ تمممماريخ صمممدورها ،حيمممث تفرعممممت مجاالتهممما و تناولتهمممما ا

 رض الواقع .أعربية لتجسيدها على 

ليممممة آسممممتحداث إدارة الطفولممممة بجامعممممة الممممدول العربيممممة بإسممممبيل تنفيممممذ الخطممممة العربيممممة قامممممت  فممممي و

و  سممممتبيانات لكممممل مجممممال مممممن المجمممماالت التممممي تضمممممنتها الخطممممة العربيممممةإلمتابعممممة مممممن خممممالل تصممممميم ل

 .2عضاءألعممتها الدول ا
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 .2001طار العربي لحقوق الطفل لعام إلثانيا :ا

حممممدى لجممممان جامعممممة الممممدول العربيممممة إستشممممارية للطفولممممة العربيممممة و هممممي إلقامممممت اللجنممممة الفنيممممة ا

سترشمممادي للعممممل فمممي رعايمممة حقممموق الطفمممل ،و إطمممار إك ،ربمممي لحقممموق الطفمممل"طمممار العإلبإعمممداد وثيقمممة "ا

نعقممماده فممممي إ ةتمممم عمممرض  مشمممروع الوثيقمممة علمممى مجلمممس الممممدول العربيمممة علمممى مسمممتوى القممممة فمممي دور

 .1ردنية حيث وافقت عليه الدول العربيةألالذي عقد في المملكة او ،2001مارس 

فمممي سمممبيل تفعيمممل الوسمممائل للنهممموض بمشمممروع  و تتضممممن همممذه الوثيقمممة ورقمممة عممممل للمممدول العربيمممة

ليل العقبممممات التممممي تقممممف ذوالبشممممرية و تمممم تنميممممة الطفولممممة العربيممممة ،بتمممموفير الممممموارد و الثممممروات الطبيعيممممة

همممداف و مبمممادئ يلمممزم أهمممداف المسمممطرة ،حيمممث كمممرس الميثممماق عمممدة ألحمممائال فمممي وجمممه التنميمممة و تحقيمممق ا

راك إشمممت الماديمممة و البشمممرية المتممموفرة لمممديها ،ممممع وجممموب مكانيممماإلالمممدول العربيمممة بتحقيقهممما ،بنممماءا علمممى ا

 هتمام بقضايا الطفولة .إلنهوض واالمؤسسات المجتمع المدني العربي للمساهمة 

 .2015-2004ثالثا :خطة العمل العربية الثانية للطفولة 

-2004قاممممت جامعمممة المممدول العربيمممة بمممإقرار خطمممة عممممل ثانيمممة فمممي مجمممال حمايمممة الطفولمممة ألعممموام 

نعقمممد فمممي إنعقممماد الممممؤتمر العربمممي الثالمممث رفيمممع المسمممتوى لحقممموق الطفمممل ،المممذي إثنممماء أ،و ذلمممك  2015

لمممى تفعيمممل إسمممتكماال للمبمممادرات العربيمممة السمممابقة ،و تهمممدف همممذه الخطمممة إ،و ذلمممك  2004دولمممة تمممونس عمممام 

 طفال دون تفرقة .ألن تشمل كافة اأن حقوق الطفل يجب أ عتبارإلفي ا ةخذآحقوق الطفل 

جممممراءات الواجممممب علممممى الممممدول مراعاتهمممما عنممممد إلهممممداف المسممممطرة فممممي الخطممممة و األهممممم اأن و ممممم

،و  ذو جمممودة عاليمممةساسمممي ألالتعلممميم ا تنفيمممذها للخطمممة ،همممي تفعيمممل حقممموق كمممل طفمممل فمممي الحصمممول علمممى

و أيمممذاء إلشمممكال العنمممف و اأممممن كافمممة  تمممه،و حماي لمممههتممممام بممماإلعالم الموجمممه إل،و ا لمممهالتنميمممة الثقافيمممة 

طفممممال فممممي الظممممروف الصممممعبة ألو النفسممممية ،خاصممممة اأو العقليممممة أسمممماءة البدنيممممة إلو الضممممرر و األ هممممماإلا

حتياجمممممممات إلطفممممممال ذوي األ،كاألطفممممممال المعرضممممممين لمخمممممماطر الحمممممممروب و النزاعممممممات المسمممممملحة ،و ا

طفمممال العممماملين ،و تمممدعو الخطمممة المممدول ألحمممداث الجمممانحين ،و حمايمممة األطفمممال الشممموارع ،و اأالخاصمممة و

سممماليب الرصمممد والمتابعمممة و التقيممميم ممممن خمممالل أتخممماذ التمممدابير الالزممممة ،و تعزيمممز وسمممائل وإلمممى إعضممماء ألا
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جهممممزة الرصممممد و التقيمممميم علممممى المسممممتوى أجهممممزة رصممممد و متابعممممة وطنيممممة ،و المشمممماركة فممممي أتمممموفير 

 .1العربي

 .2030-2015رابعا :خطة العمل العربية الثالثة للطفولة 

سممممممتراتيجية عربيممممممة إ 2015سممممممبتمبر عممممممام  15و  14خ جامعممممممة الممممممدول العربيممممممة بتمممممماري ناقشممممممت

و ذلمممك تنفيمممذا للتوصمممية المقدممممة ممممن قبمممل لجنمممة  2015للنهممموض بأوضممماع الطفولمممة العربيمممة لمممما بعمممد عمممام 

سممممتراتيجية العربيممممة إلطممممار العممممام لإلعمالهمممما لمناقشممممة اأو التممممي نصممممت  2014الطفولممممة العربيممممة لعممممام 

بحممممث و دراسممممة أعمممممال اللجنممممة ،و تناولممممت  2015عممممام ا بعممممد مممممللنهمممموض بأوضمممماع الطفولممممة العربيممممة ل

ليممممات آلطفممممال الالجئممممين فممممي الصممممراعات المسمممملحة بهممممدف وضممممع األالموضمممموعات مممممن ضمممممنها وضممممع ا

التمممي تعممممل علمممى تممموفير الحمايمممة و التأهيمممل و التعلممميم و الحصمممول علمممى الخمممدمات الصمممحية لألطفمممال فمممي 

نظممممة حمايمممة الطفمممل أطفمممال بهمممدف تعزيمممز ألظممماهرة العنمممف ضمممد ا معالجمممة حالمممة النمممزو  و اللجممموء ،و

سممممتغالل إلالوطنيممممة علممممى المسممممتوى المحلممممي و وضممممع بممممرامج للوقايممممة و الحممممد مممممن الممممزواج المبكممممر و ا

 الجنسي .

طمممراف أللتمممزام الموحمممد للمممدول اإلسمممتراتيجية العربيمممة همممو تكمممريس اإلرض ممممن وضمممع اغمممو يمممأتي ال

ثنممماء النزاعمممات المسممملحة أو أثنممماء السممملم أة برعايمممة حقممموق الطفمممل العربمممي ،و ضممممان تممموفير حمايمممة شمممامل

 .2ضمن منظومة شاملة تشمل كافة المجاالت

وضممماع الطفمممل أن جامعمممة المممدول العربيمممة بمممذلت جهمممودا كبيمممرة لتحسمممين أخيمممر نسمممتطيع القمممول ألفمممي ا

سمممتراتيجيات التمممي تمممم وضمممعها وفقممما إلنشمممطة و البمممرامج واألاليمممات و اآلالعربمممي ممممن خمممالل الهياكمممل و ا

عربمممي المشمممترك حيمممث كانمممت مهمتهممما وضمممع السياسممميات و الخطمممط و البمممرامج القوميمممة المنفمممذة للعممممل ال

 .3ولةألحكام و بنود المواثيق العربية و الدولية الخاصة بالطف
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فممممي  أثرهمممماقليميممممة الخاصممممة بحمايممممة الطفممممل إلتفاقيممممات الدوليممممة واإلل و أثبممممت الواقممممع الممممدور الكبيممممر

تفاقيمممات ،بمممل الكثيمممر ممممن منهممما إلممممع همممذه ا تممموائما الداخليمممة بمممما يغلمممب المممدول العربيمممة لتشمممريعاتهأتعمممديل 

 قانونا خاصا بحماية الطفل . تصدرأ

ن تممممم أقة لحمايممممة الطفممممل و رعايتممممه فبمجممممرد بافكانممممت دولممممة تممممونس مممممن بممممين الممممدول العربيممممة السمممم

فمممردت تشمممريع خممماص يتمثمممل فمممي "مجلمممة أ، 1989تفاقيمممة الدوليمممة لحقممموق الطفمممل لعمممام إلا علمممىالتصمممديق 

،و  1995نمممموفمبر  09المممممؤرخ فممممي  1995لعممممام  92حمايممممة الطفممممل" الصممممادر بموجممممب القممممانون عممممدد 

جمممراءات و القمممرارات التمممي تتخمممذ تطبيقممما ألحكمممام المجلمممة إلفمممي كمممل ا ىلفضمممعتبمممرت مصمممالح الطفمممل الإ

 .1عليه الدولة التونسية تتفاقيات التي صادقإل،فجاء هذا التشريع بما يتوافق مع كل ا

تفاقيممممات الخاصممممة إلهمممموض بالطفولممممة فممممي دولممممة مصممممر ،و بمجممممرد تصممممديقها علممممى او فممممي سممممبيل الن

لعممممام  126المعممممدل بالقممممانون  1996لسممممنة  12بالطفممممل ،قامممممت بإصممممدار قممممانون الطفممممل المصممممري رقممممم 

ليهممما الطفمممل المصمممري ممممن خمممالل المطابقمممة إهمممداف التمممي يصمممبوا األ،حيمممث تضممممن مجموعمممة ممممن  2008

ت العديمممد ممممن الجهمممات المعنيمممة أنشمممأ، و  2ليهممما مصمممرإنضممممت إو أ تفاقيمممات التمممي صمممدقتإلالتاممممة ممممع ا

مومممممة و مركممممز حقمممموق الطفممممل المصممممري و المركممممز القممممومي ألبالطفممممل ،كممممالمجلس القممممومي للطفولممممة و ا

نشمممماء صممممندوق رعايممممة إو  ،2007طفممممال عممممام ألتجممممار فممممي اإلنشمممماء وحممممدة مناهضممممة اإلثقافممممة الطفممممل ،و

موممممة عممممام ألنشممماه المجلمممس القمممومي للطفولمممة و اأفمممل المممذي نشممماء خمممط لنجمممدة الطإموممممة وألالطفولمممة و ا

20053. 

ا متابعممممة و تنفيممممذ هممممتمخممممرى للعمممممل العربممممي المشممممترك مهأليممممة آدارة الطفولممممة ،و هممممي إت أنشممممأو 

و اللجممممان أو الهيئممممات أنشمممماء المجممممالس إتفاقيممممة حقمممموق الطفممممل الدوليممممة و متابعممممة و إلعضمممماء ألالممممدول ا

شممممراف و التنسمممميق بممممين قضممممايا إلعضمممماء مممممن أجممممل األفممممي الممممدول ا الوطنيممممة العليمممما الخاصممممة بالطفولممممة

هتممممام بالطفمممل كمممذلك ممممن خمممالل تأسممميس المجلمممس العربمممي للطفولمممة و إلنعكمممس همممذا اإالطفولمممة المختلفمممة ،و 

،ليكمممون منظممممة عربيمممة غيمممر حكوميمممة تعممممل فمممي مجمممال الطفولمممة و رعايتهممما ،تعممممل  1987التنميمممة عمممام 

هليممممة المختصممممة بقضممممايا الطفولممممة ،باإلضممممافة الممممى تبنممممي ألة و اعلممممى دعممممم و تنسمممميق الجهممممود الحكوميمممم
                                                 

 لدولة تونس . 09/11/1995،خاص بإنشاء "مجلة حماية الطفل" ،المؤرخ في  1995لعام  92القانون عدد  /نظرأ - 1
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دماجهممما ضممممن خطمممط و إفكمممار و المشممماريع المقمممررة لرعايمممة الطفمممل العربمممي و نمائمممه و العممممل علمممى ألا

 .1مشاريع التنمية الوطنية

نخفمممماض معممممدل وفيممممات إهممممداف حسممممنة مممممن خممممالل أثمممممرت هممممذه المجهممممودات علممممى تحقيممممق أو قممممد 

و  قمممل ،أللمممف فمممي خمسمممة عشمممر دولمممة عربيمممة علمممى األفمممي ا (70)لمممى اقمممل ممممن إطفمممال دون الخامسمممة ألا

فمممي خمسمممة عشمممر  (% 80) ساسمممي بنسمممبةأللتحممماق الفتيمممات بمممالتعليم اإطفمممال و ألرتفممماع نسمممبة تحصمممين اإ

 .2النقية و خدمات الصرف الصحي مياهرتفاع نسبة السكان الذين تتوفر لهم الإدولة ،و 

ر تشممممريعات المتعلقممممة باألطفممممال بممممما يضمممممن تفعيممممل حقمممموقهم هتمممممت الحكومممممات العربيممممة بتطممممويإو 

غلممممب الممممدول العربيممممة قانونمممما خاصمممما بالطفممممل بممممما يتماشممممى مممممع المواثيممممق الدوليممممة و أو وضممممعت  كاملممممة ،

 قليمية .إلا

 .تفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل في التشريعات الوطنية العربيةإلثر اأالفرع الرابع :

الجزائر فممممم،يمممممة للتصمممممديق علمممممى اإلتفاقيمممممات الخاصمممممة بحمايمممممة الطفمممممل سمممممارعت كمممممل المممممدول العرب 

تفاقيمممات ،فصمممدر ممممؤخرا قمممانون حمايمممة الطفمممل بموجمممب إلغلب تشمممريعاتها الداخليمممة بمممما يممموائم همممذه اعمممدلتأ

،جمممماء مقسممممما علممممى سممممتة  39جريممممدة رسمممميمة رقممممم  15/07/2015المممممؤرخ فممممي  12-15القممممانون رقممممم 

ليمممات حمايمممة الطفمممل ،و شمممر  المصمممطلحات و مفاهيمهممما ،و تمممم آول قواعمممد و ألبمممواب ،يتضممممن البممماب اأ

تفاقيمممات الدوليمممة و تضممممن البممماب الثممماني حمايمممة الطفمممل إلسمممتنادا لإذكمممر الحقممموق التمممي يتمتمممع بهممما الطفمممل 

الموجمممود فمممي حالمممة خطمممر ،امممما البممماب الثالمممث فتنممماول القواعمممد الخاصمممة باألطفمممال الجمممانحين و فمممي البممماب 

فممممي البمممماب الخممممامس نممممص  و مايممممة الطفممممل داخممممل المراكممممز المتخصصممممةجممممراءات حإالرابممممع تطممممرق الممممى 

حكمممام أخيمممر تضممممن ألحتمممرام تطبيمممق همممذا القمممانون و البممماب السمممادس و اتكفإلحكمممام الجزائيمممة التمممي ألعلمممى ا

 .3نتقاليةإ

                                                 
 .45،ص السابق المرجع  راجع / يسرى خصاونه و محمد الخوالدة ، - 1
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طفمممال العمممرب ألو بمممالرغم ممممن همممذه المجهمممودات التمممي بمممذلتها الجامعمممة العربيمممة لتحسمممين ظمممروف معيشمممة ا

 طفال في العالم العربي و منها :ألن هناك عدة تحديات تواجه اأال إو حمايتهم ،

طفمممال و خيمممر شممماهد مممما يحمممدث ألطفمممال سممموريا و العمممراق و ألتمممأثير النزاعمممات المسممملحة الداخليمممة علمممى ا

ليبيا و اليمن .

طفمممال دولمممة فلسمممطين ،و تهديمممدات التسممملح أتمممأثير العقوبمممات الدوليمممة و الحصمممار المفمممروض علمممى  -1

.المتجددة كل يوم الحربية يلي و الغاراتسرائإلالنووي ا

سممممتغاللهم فممممي الممممدعارة و تعمممماطي و إطفممممال المشممممردين و ألطفممممال و األتفمممماقم مشممممكالت عمالممممة ا -2

نتشمممار الجمممرائم و الرذيلمممة فمممي إممممة العربيمممة ،ممممما يفممماقم ألر جسمممم اخمممتجمممارة المخمممدرات التمممي تن

نحراف ثم القبض عليهم و محاكمتهم .إلطفال و يؤدي لألوسط ا

نتفاضمممممات )الربيمممممع إقتصمممممادية و السياسمممممية التمممممي تشمممممهدها السممممماحة العربيمممممة ممممممن إلالتحممممموالت ا -3

ثر سلبا على التنمية المسطرة لفائدة االطفال .أنظمة مما أسقاط إدى أالعربي ( مما 

طفمممال العمممرب و تمممأثرهم أعممممى ألغلمممب أنجمممر عنمممه تقليمممد إتمممأثير العولممممة خاصمممة الثقافيمممة منهممما مممما  -4

الهوية الوطنية و الدينية ألغلب شعوب الوطن العربي.بالغرب مما يطمس 
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 .خالصة الباب األول

، فتم وضع ترسانة قانونية ألجلهإن اإلهتمام الذي إنصب على حماية الطفل في وقتنا الحاضر  

لذلك إستوجب بسط حماية شاملة تكفل  بإعتباره جوهر الحماية مؤكدين بذلك مقولة أن طفل اليوم رجل الغد ،

حقوقه و تصون حرمته الجسدية و شرفه ، ولن يتأتى ذلك إال بضبط تعريف جامع مانع للطفل يخلوا من أي 

لينعم الطفل بكل حقوقه الطبيعية و اإلجتماعية و المدنية و الثقافية  دون مفاضلة بين  شك أو تفسير خاطيء ،

ي تقع عليه كاإلستغالل الجنسي بكل أي نوع من هذه الحقوق، باإلضافة إلى صونه من كافة اإلعتداءات الت

أنواعه و حمايته من أشكال العنف المسلط عليه،باإلضافة إلى حمايته في مجال الشغل بتفعيل تشريعات 

 داخلية صارمة تحميه في هذا المجال

ورغم تعدد أوجه الحماية على الطفل بوجود زخم قانوني كثير على المستوى الدولي و اإلقليمي، إال أن طفل 

ليوم ال يزال يعاني من هضم حقوقه المكفولة له دوليا، و تعرضه ألبشع األستغالالت المتنوعة و المتعددة، ا

أو وجود عصابات إجرامية منظمة  مردذلك لعدم مسايرة التشريعات الداخلية لحقوقه المنصوص عليها دوليا،

 عليها. تستهدف األطفال بإعتبارهم الحلقة األضعف يسهل إستغاللها و السيطرة
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 .الطفل زمن النزاعات المسلحة للتعدي علىالقانوني  النطاقالباب الثاني : 

منذ القدم و بمجرد نشوب حرب ،إال و تخلف ضحايايكون أغلبهم من المدنيين العزل، و األطفال األكثر 

وال تقدر وتميز بين عرضة لهذا اإلعتداء بإعتبارهم فئة ضعيفة ال تستطيع حمل السال  و الدفاع عن نفسها، 

 األمور وما يدور من حولها من أحداث قد يغير مسار حياتها برمته.

فكان البد من إنشاء قواعد و أعراف دولية تنظم العالقة بين المتحاربين و تلجم عنان المتصارعين ، بوجوب 

جنيدهم أو مهاجمة أعيان إحترام هذه المباديء و القيم ، كمنع إستخدام أسلحة معينة أو تسخير فئة األطفال بت

 محمية أو ضرب أهداف مدنية لشل قوات الخصم.

وبإعتبار أن فئة األطفال هي المتضرر األول من آثار الحرب ، أوجد المشرع الدولي آليات للحماية على 

رأسها منظمة األمم المتحدة وما إنبثق منها من أجهزة ، باإلضافة إلى التحرك العاجل من قبل بعض 

غير الحكومية النشطة في مجال حقوق اإلنسان، ودعمت هذه الحماية بأجهزة قضائية دولية متمثلة  المنظمات

في المحكمة الجنائية الدولية وعلى ضوء هذا قسمنا الباب إلى فصلين تناولنا في الفصل األول الجرائم الواقعة 

ولية في حماية األطفال زمن على األطفال زمن النزاعات المسلحة و في الفصل الثاني دور األليات الد

 النزاعات المسلحة. 
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 .الفصل األول : الجرائم الواقعة على الطفل زمن النزاعات المسلحة

تتزايد مآسي األطفال خالل النزاعات المسلحة ، حيث يتعرضون لجرائم عدة، تمس شرفهم أو تقضي على 

ال العدائية أو يستخدمون ككواسح  إلزالة األلغام حياتهم ، حيث يتم تجنيدهم ضمن القوات المشاركة في األعم

التي غرسها الخصم أو كدروع بشرية  لصد هجمات العدو ، أو يؤمرون بتنفيذ أعمال عدائية بعد تلغيمهم 

بمجموعة من القنابل، أو يتعرضون ألبشع صور التعذيب ، وقد يكون مصيرهم هو الموت المؤكد بعد تنفيذ 

د يحرمون تحت اإلحتالل الحربي من أبسط حقوقهم المكفولة لهم كالتعليم و عملية اإلعدام ضدهم ، وق

الصحة، لذا إرتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى سبعة مباحث تناولنا في المبحث األول تجريم تجنيد األطفال و في 

األطفال في المبحث الثاني تجريم إستخدام األطفال في العمليات العدائية وفي المبحث الثالث منع إستخدام 

العمليات غير العدائية وفي المبحث الرابع تجريم المساس بالحرمة الجسدية لألطفال زمن النزاعات المسلحة 

وفي المبحث الخامس الحماية القانونية لألطفال من أثار القتال وفي المبحث السادس النظام القانوني لألطفال 

 ع حماية األطفال تحت اإلحتالل الحربي.المشاركين في األعمال العدائية وفي المبحث الساب
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.في العمليات العدائية وغير العدائية المبحث األول: تجريم تجنيد األطفال

نظرا لكثرة النزاعات المسلحة في أغلب دول المعمورة منها الدولية أو الداخلية ، أتخذ الطفل كأداة لتنفيذ  

ألوامر التي تصدر من ل هألمر، نظرا لصغر سنه ، وسهولة تنفيذمهمات خطيرة ، قد تؤدي بحياته في نهاية ا

يعتبر شخص سهل المنال نظرا لسهولة ترويضه ودفعه للقيام بالعمليات الصعبة ، حيث قبل مسئوليه ، 

ي المطب األول التجنيد اإلجباري بعدعملية تجنيده طوعا أو كرها، لذا سنقسم المبحث إلى مطلبين، نتناول ف

 ختياري لألطفال .إللألطفال وفي المطلب الثاني التجنيد ا

 المطلب األول.تجريم تجنيد األطفال.

تعد فئة األطفال هي الفئة المستهدفة من قبل العناصر المتصارعة ، حيث يسهل إقناعها بسهولة كما يتم 

 ة، وهذا ما سنتناوله من خالل الفروع التالية.السيطرة وترويضها وإخضاعها لألوامر دون مناقش

 .األول : التجنيد اإلجباري لألطفالالفرع 

يعد األطفال الفئة األكثر تضررا جراء تجنيدهم وإشراكهم في العمليات القتالية ، حيث يحرم من بيئة الطفولة  

 رهيفة .اآلمنة إلى مستنقع الحروب والدمار والدماء، مما يؤثر على صحته ونفسيته ال

 .: تعريف تجنيد األطفالأوال

، ويكون التجنيد في القوات المسلحة النظامية )الحكومية( أو  1التجنيد لغة هو الجمع وجند الجنود أي جمعها 

 في قوات المعارضة .

وال يفهم من مصطلح التجنيد أنه يكون فقط في القوات المسلحة بل يتعدى هذا المفهوم الضيق إلى الجهات  

 .رضة أو فئة الثوار التي تقوم بتجنيد األطفال للقتال في صفوفها المعا

التي نصت على مايلي  األربع تفاقيات جنيفإمن البرتوكول الثاني الملحق ب أولىوحسب المادة األولى فقرة  

يطلق " إقليم القوات المسلحة كطرف متعاقد سام " يفهم منها كل القوات المسلحة بما فيها القوات التي قد ال 

 .1عليها في إطار بعض النظم الوطنية " قوات نظامية "
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والتجنيد اإلجباري هو الذي تفرضه الدولة التي يحمل الطفل جنسيتها عند بلوغه سنا معينة يلزم بأدائها لمدة  

فنصت بعض التشريعات الوطنية في بعض دول إفريقيا على إلزامية الخدمة  ،2معينة ويترك الخدمة بعدها

ة يبدأ سن التجنيد اإلجباري من سن الثامنة عشر كدول السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية العسكري

 .  3والساحل العاج وحدد بسن السادسة عشر في دولتي بوروندي وروندا وسبعة عشر سنا في دولة أنغوال 

ة المسلحة نصيب في و ال يتم التجنيد اإلجباري لألطفال عن طريق الدولة فقط وإنما للجماعات المعارض 

 تجنيدهم من خالل عدة طرق إغرائية أو تهديديه .

 .: إجراءات تجنيد األطفال ثانيا

تعد فئة األطفال ضحية سهلة المنال ، للسيطرة عليها والتحكم فيها وتوجيهها ، فهي تنفذ األوامر دون أدنى  

دد كبير من األطفال لتمويل قواتها ، تردد أو مناقشة أو حتى تفكير ، وبذلك يسهل للجهة المجندة إلحاق ع

 ق منها .روتستخدم عدة ط

 .: اإلجبار  أ

ويجند الطفل قسرا دون رضاه أو رضاء الوصي القانوني له ، فقد يكون الطفل موجودا ضمن منطقة تسيطر 

صور ، نضمام إلى العمليات القتالية أو إلى خدمتها بأي صورة من الإلتجبره على ا عليها جماعة مسلحة ،

 . 4وقد تجمع بين الطفل وبين من جنده صلة  قرابة ، فيقوم بتجنيده في خدمة الجماعة المسلحة

وقد يجبر األطفال على اإللتحاق بصفوف القوات المسلحة عنوة ، على غرار ما حدث في دولة التشاد عندما 

بيل ( للنازحين في ) دار إلى مخيم ) ها 2008مارس  30توجهت شاحنات عسكرية بقيادة جنود تشاديين في 
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قتادوا عددا من إجمع الالجئين بهذا المخيم وخاصة األطفال منهم ، ثم  حليينسيال ( وطلبوا من الزعماء الم

 .1األطفال في تلك الشاحنات لغرض تجنيدهم ضمن صفوف القوات المسلحة التشادية

تقوم به المدارس العسكرية مثلما كان  وهناك نظام آخر للتجنيد اإلجباري وهو نظام التجنيد المؤسسي الذي

عليه الحال في دول بورندي والبنين وروندا ، حيث ينظم األطفال إلى معسكرات خاصة يتدربون ويتعلمون 

 األسلحة وطرق إدارة الحروب ، ويتم تجميعهم بالطرق التالية  ستعمالإكافة طرق القتال وكيفية 

 أو المدارس.لتقاط األطفال من الشوارع أو البيوت إ( 1

 ( إجبار األطفال على تعاطي المخدرات والكحول حتى يكون مطعين.2

 ( تهديد األطفال بالقتل .3

 .2بهذه المعسكرات لتحاقإلاغتصاب الفتيات وإجبارهن على إ( 4

"ميانمار" بتجنيد األطفال إجباريا دون العاشرة من العمر، بسبب  وعلى جانب آخر يقوم الجيش في إقليم

معدالت الهروب من التجنيد، وقلة عدد البالغين الذين يمكن تجنيدهم ، حيث يؤخذ األطفال من األماكن  رتفاعإ

العامة على أيدي الجنود أو سماسرة من المدنيين الذين يحصلون على المال من الجيش مقابل  جمع عدد 

أين تزور له  اق بالجيش،إلجبارهم لاللتح عتقالإلبامعين من األطفال ، فيتعرض هؤالء للضرب والتهديد 

، ويرسل على الفورإلى ميادين المعارك أو  القانوني ( من العمر وهو سن التجنيد18غ سن )لوثائقه على أنه ب

 .3نتهاكا لحقوق اإلنسان كحرق القرى مثالإالمشاركة في أنشطة تعتبر

كوقود لحروبهم ، حيث يتم األطفال  ستخدمإوذكرت تقارير لمنظمات غير حكومية أن الجيش الحوثي باليمن  

 .4إخراج األطفال من المدارس وتجنيدهم عنوة
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معدالت الفقر  زديادإوقد يدفع الفقر بعض أهالي األطفال إرسالهم كجنود سعيا وراء الكسب المادي في ظل  

والبطالة ، متأثرين بالحروب والدمار التي تخلفه هذه األخيرة ، مما يحتم و يجبرهم التضحية بصغارهم 

 بدفعهم لساحات القتال لضمان لقمة العيش.

 :ختطافإلا:  ب

وقد يتعرض األطفال لعمليات الخطف الممنهج بغرض تجنيدهم في الصفوف المقاتلةأو ألغراض أخرى  

ينتفع بها المختطفون وتكون هذه الظاهرة في الغالب في المناطق الفقيرة، أين يكثر عدد األطفال،وال يستطيع 

م جميعا، فيكون مصير هؤالء األطفال الشوارع والبراري، وبالتالي يكونوا عرضة رب األسرة إعالته

من  ختطافإلا، أو يتم 1من قبل عصابات منظمة،تقوم بعملية بيعهم لألطراف المتصارعة ختطافإلل

 المليشيات المسلحة نفسها أين تقوم بتدعيم فرقها بمزيد من الجنود .

األطفال من أحضان أسرهم بعد قتل والديهم ، أو من المدرسة  طافختإو في غالب األحيان، تتم عمليات 

ومن مخيمات الالجئين في غارات غالبا ما تحول هؤالء األطفال إلى أيتام ،ثم تبدأ عملية تجنيدهم ، وهو ما 

إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو  تم خالل العقود الماضية في بعض الدول اإلفريقية كروندا و جمهورية

 .2يمقراطية وأنغوال ، وبورندي والسودان والتشاد وليبيرياالد

عاما ، عندما أجرت معه شبكة األنباء  13وخير مثال شهادة حية للطفل " زيكا بونغو " الذي يبلغ من العمر 

في وضح النهار رفقة ثالثة أطفال آخرين في منطقة " لوبيرو  ختطافهإاإلنسانية ) إيرين ( حين صر  أنه تم 

يد أربعة مسلحين وأصبح يعمل كحارس شخصي لسكرتير الجنرال " كاكولي سكوال الفونتين " من  " على

 .3السالم طنيين الكونغوليين من أجلإتحاد الو

 .: أسباب تجنيد األطفال ثالثا

يرجع أسباب تجنيد األطفال لعدة عوامل مرتبطة بالطفل ذاته أو بمحيطه الذي يعيش فيه وتتلخص أهم  

 مايلي :األسباب ك
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 .: البحث عن الحماية أ

النزاعاتالمسلحة سواء داخلية أو دولية، ويشاهد الطفل المجازر التي ترتكب أمام أعينه من  تثوربمجرد أن  

مة في ذاكرته ، ئعمليات قتل وذبح وتهجير وتدمير وخاصة إذا كانوا من عائلة الطفل ، فتبقى تلك الصورة قا

بالجماعات المسلحة التي يعتقد أنها ستكون  لتحاقإلواتدفعه إلى حمل السال  مما تؤثر على نفسيته الرهيفة و

 .1قيا لمواجهة األخطار المحدقة به مستقبالاله أمنا له وجدارا و

 .: أسباب بيئية ب

وكثيرا ماينخرط الطفل في صفوف المقاتلين، ألن الحياة العسكرية في بالده تعد وسيلة لإلرتقاء في المجتمع  

ت بالطفلة المجندة برتبة رقيب إلتق، وهذا أكدته شبكة األنباء اإلنسانية ) إيرين ( عندما  2انة وتقديرونيل مك

عاما ، جندت في القوات الديمقراطية لتحرير روندا، أين  (17)تدعى " عيشه ماكيمبا " تبلغ من العمر 

  والقتال ، وتدرجت في الرتب إعترفت بأنها جندت عندما كانت تبلغ سبع سنوات ، وتدربت على حمل السال

العسكرية ، وشاركت في عدة عمليات قتالية ضد "نتابو نتابري شيكا" قائد جماعة ندوما للدفاع عن الكونغو 

مارس ، وقامت بعمليات سلب ونهب رفقة المقاتلين معها، وأضافت أنها كانت تشعر بالرضا عن  23وحركة 

 .3هافر لها الغذاء والمؤونة، وتدافع بها عن نفسها وشرفنفسها ، ما دامت البندقية التي تحملها تو

وتؤثر القيم العائلية على نفسية الطفل وتدفعه للولوج في الحياة العسكرية وساحات القتال دون أي تفكير ،  

جتماعية أو األخالق أو التعصب الديني أو التصفية العرقية تعد من العوامل التي تدفع إلى إلفمفاهيم العدالة ا

، فذكرت تقارير أممية أن القائمون على" حركة شرق 4سلحةالعنف في بعض المجتمعات خالل النزاعات الم

ستان اإلسالمية " المرتبطة بتنظيم "القاعدة " عبر خاليا لها في أفغانستان والباكستان تستخدم المدارس مترك

 يملئونأعمارهم أقل من ثالثة سنوات  نتحاريين ،بدءا من تركهم حين تكونإلالدينية كغطاء لتجنيد جيش من ا
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م مميزون وقد تم أوقات فراغهم بتدربيهم بألعاب على شكل أسلحة ثم يتلقون تعليمات دينية مع إقناعهم بأنه

 .1ختيارهم للجهادإ

 .: أسباب أخرى  ت

س الوافية في ألنترنت ، ويتلقى الدرومواقعاوكان للعولمة األثـر البالغ على نفسية الطفـل فـأصبح يتصفـح 

السال  ومعرفة نوعه ، والتدرب على أساليب القتال في ساحات المعركة. وأدى تـدفق  ستخدامإكيفية 

ستعمال في المناطـق التي تشهــد نــزاعــات مسلحـة ، إلى إجبار األطـفــال إلاألسلحـة الخفيفـة سهلـة ا

أعمـال الحراسة ، فيـقــول طفـل مـن منطقــة " فـي سـاحـات المعـارك أو للقيـام ب ستخدامهاإولحملهـــا 

باالرو" شمــال أوغنـدا " تعلمـت أشيـاء حين كنت مع المتمرديـن تعلـمت كيـف أطلـق الرصاص،وكيف 

AKالمدفع" ستخدامإتعلمت على وجه الخصوص  أضع األلغام المضادة لألفراد، بوصة  19" بطول   47

)، وعندما بلغت سن الثانية عشر من عمري أعطوني  وكنت أقوم بتفكيكه في أقل من دقيقة R. B. J ) )

 .2سبب كفاءتي في القتالب

زدادت معه عمليات تجنيد األطفال، بسبب التناقص البشري في تعداد األطراف إوكلما طال أمد النزاع 

 المتنازعة فيغطي هذا النقص بتجنيد أكبر عدد من األطفال.

ه وتهديده ، وتنفيذه لألوامر التي تطلب منه دون أي مناقشة فضال عن ويتميز الطفل المجند بسهولة تخويف

قل األويعتبر  ،3القتل دون خوف قترافإلحتمال فراره من ساحات المعركة ، كما يمكن تكليفه بسهولةإعدم 

 طلبا لألموال مقارنة بالبالغين لعدم درايته بالمنفعة التي يجنيها من وراء األموال 

 .لألطفال ختياريإلاتجنيد الثاني : ال الفرع

قد يندفع الطفل طواعية كمجند ضمن الصفوف المقاتلة ويصبح كمقاتل في الصفوف األمامية في  

 الجبهات، نتيجة ألسباب عدة نذكرها فيمايلي:

                                                 
 . www. moheet.com"باكستان الطفل المقاتل"، الرابط على األنترنت /راجع-1

2UN.DOC.A/55/749.26 january 2001.p.48    
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 .: أسباب نفسيةأوال

قد ينخرط األطفال في صفوف المقاتلين أو القوات الحكومية بمحض إرادتهم ودونإجبار ، نتيجة 

، عتباطيإلعتداء الجسدي الحادأو التوقيف اإلالمآسي التي تعرضوا لها في الماضي القريب ، كالتعذيب أو ل

وغيرها من الصور الشنيعة التي تتعرض لها هاته الفئة الهشة، باإلضافة للمجازر التي غتصاب إلاأو 

ذنب وعدم القدرة للدفاع عن في حق عائالتهم وأقاربهم ، مما يحز في نفوسهم بنوع من الشعور بال رتكبتإ

طواعية بالقوات الحكومية أو الجماعات المسلحة ، فيشعرهم  لتحاقلإل أنفسهم وعائالتهم، فيدفعهم هذا الشعور

، ويخول لهم األمر  1والرضى عن أنفسهم بإكمال المسيرة التي بدأها أقربائهم الذين قتلواطمئنان إلابنوع من 

نخراط في إلاألمور وينتقموا من أعدائهم ، وهي رغبة شخصية لألطفال لبأن يصبحوا قادة يمسكون بزمام 

 .اء كانت حكومية أو جماعات مسلحةالقوات المسلحة سو

 .: أسباب دعائية ثانيا

ففي المملكة المتحدة تنفق ماليين لألنشطة الدعائية بشأن التجنيد األثر البالغ على نفسية الطفل،

 التطوعي تستهدف من خالله األطفال.نات التجنيد الالجنيهات على إع

جتذاب إبما في ذلك اإلعالنات الدعائية التجارية وألعاب الفيديو ومعسكرات المغامرات التي تهدف 

األطفال، وما فتئت المعاهد التعليمية تستخدم على نحو متزايد للترويج للتجنيد في القوات المسلحة، وقيام 

في  نخراطإللوالمنظمات الشبانية لجلب أكبر عدد من األطفال  أفراد الجيش بزيارات منتظمة للمدارس

من سن الثالثة عشر ، وبمجرد  عتباراإصفوف الجيش ، إذ تسهل لهم اإلجراءات اإلدارية ويتم قبولهم 

يتلقون تدريبا على األسلحة النارية من خالل تمرينات تستخدم فيها الذخيرة غير الحية ، ويكون  نضمامهمإ

فر للملتحقين بهذه القوات من األطفال المتسربين من المدارس ممن هم في سن السادسة عشر النصيب األو

 2( أسبوعا من التدريب42ختيارهم كمجندين ويمكن إشراكهم في األعمال الحربية بعد قضاء )إمن العمر فيتم 

. 

                                                 
 . 63ص  ، صالح محمد محمود المغربي ، المرجع السابق /راجع -1
 

 .262جبار الخزرجي ، مرجع سابق ص  عروبة / راجع -2



 

 

197 

 

قد بدأت في تجنيد أطفال  وأوردت شبكة األنباء اإلنسانية ) إيرين ( أن القوات الديمقراطية لتحرير روندا 

لتحاق بصفوفها ، وإنما تقوم بحمالت توعوية في إلعاما ولم تجبر هؤالء على ا (15)قل من أصغار 

متطوعا من الصغار لهذه  (20)نضم حوالي حيث إالمدارس في القرية ، بدعوى أنها جماعة طيبة وجيدة ، 

، وأصبح أحد األطفال الصغار يشر   2013ر المجموعة المسلحة في الفترة الممتدة بين نوفمبر وديسمب

 .1بندقيته ستخدامإألطفال آخرين من القرية كيفية 

 .: أساليب التجنيد التطوعي لألطفال الثالث الفرع

تختلف أساليب التجنيد التطوعي لألطفال عن سابقتها في التجنيد اإلجباري التي تتم عن طريق العنف ، أما  

 عن طريق التشويه الفكري ) غسل الدماغ ( أو عن طريق اإلغراء .التجنيد التطوعي فيتم إما 

 

 .: التشويه الفكري للطفل  أوال

التأثير عليه  يمكن ستغالله فكريا وإقناعه طواعية للتجنيد ، فالطفلإنظرا لضعف بصيرة الطفل يمكن  

، فهو شخص ضعيف  2ستشهادإلقاتلة خاصة تلك التي تؤمن بعقيدة اإلى الجماعات الم نضمامإللبسهولة 

النفسية قد يتلقى أفكارا مشوهة عن الدين والدولة والسياسة والمجتمع ، وفي بعض األحيان يدرس الطفل 

، األمر الذي يجعلها 3ستشهادإلالمجند في معسكرات التدريب كتبا متطرفة تتحدث عن القتال وحب السال  وا

 مستقبال . ترسخ في ذهنه إلى أبعد الحدود ، ويصعب التخلص منها 

لحركة طالبان ترتكب من قبل مراهقين أخضعوا  نتحاريةإلاووفقا إلحصائيات رسمية فإن العديد من العمليات 

لعمليات غسيل الدماغ ، حيث تستقطبهم من المدارس الدينية التي يرتادونها ،ثم ترسلهـم إلى أحـد مراكز 

أين يكونـوا عرضة لغسل الدماغ التي تخضعهم لها التدريب العديدة في المنـاطق الواقعـة تحت سيطرتهـا ، 

                                                 
 ، المرجع السابق.s .org mwww. irinneالرابط على األنترنت  / راجع -1
 . 72ص  ، المغربي ، المرجع السابق صالح محمد محمود/ راجع  -2
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الجماعة ، وذلك نظرا ليأسهم من التحقيق أمالهم في الحياة ، باإلضافة إلى عدم تلقيهم التعليم الوافي ، الذي 

 .1يكون صدا منيعا يحول دون إقناعهم بسهولة ، مما يتركهم فريسة سهلة للوقوع في براثن أفكار طالبان

 .الطفل لتجنيده : إغراء  ثانيا

يتعرض العديد من األطفال في بؤر النزاعات المسلحة إلى إغراءات مادية تؤدي بهم في نهاية المطاف  

بالصفوف المقاتلة ، فتقدم الجماعات المسلحة لألطفال دعما ماليا تكونأسرهم في أمس الحاجة إليه،  لتحاقإلل

،  2الحرية وتحمل المسؤولية فرصة لنيل الصعبة، وهيويكون بديال مغريا عن المدرسة أو الحياة المنزلية 

جندوا  (15) طفال لم يتجاوزوا سن (59)فذكرت المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس" أنه ما يربوا عن 

نضم هؤالء األطفال طواعية للصفوف إمن قبل وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في سوريا ، وقد 

أكدت المنظمة أنها تأكدت بنفسها من وجود سبعة حاالت  2014مادية، ففي عام  المقاتلة مقابل إغراءات

للتجنيد التطوعي لألطفال عبر مقابالت أجرتها مع أقارب األطفال وأوليائهم ، أكدوا لها أن أبناءهم 

 .3بصفوف المقاتلة دون موافقتهملتحقواإ

لجمهورية والديمقراطية في جمهورية إفريقيا ويشير تقرير لألمم المتحدة إلى أن الجيش الشعبي إلعادة ا 

الوسطى وافق على قبول أطفال متطوعين كانت أعمار أغلبهم تتراو  ما بين تسع سنوات إلى ستة عشر 

ة التسريح ، وفي حاالت أخرى طلب آنتهاء الخدمة العسكرية وتسريحهم يستفيدون من مكافإعاما وعند 

كما  لتحاقإلاأن يدفعوا مبلغا ماليا حتى يتمكنوا من  به،لتحاقإلاغبين في القائمون على التجنيد من األطفال الرا

هو عليه الحال في دولة بورندي حيث طلب القائمون على التجنيد والتابعون لقوات حزب تحرير"الهوتو" من 

وعدهم  ختياري ضمن قوات الحزب دفع مبالغ مالية لتجنيدهم بعدإللتحاق بالتجنيد اإلاألطفال الراغبين في ا

 .4بالحصول على مكافآت مالية عند تسريحهم
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 .طفال في العمليات العدائيةاأل ستخدامإالثاني : تجريم  المطلب

في الصفوف األمامية لجبهات القتال ممايعرضهم  رتكازإلاحمل السال  و  علىقد يدفع األطفال  

ن األحيان بحياتهم، وقد يستغل لمخاطر عدة، قد تؤدي بهم إلى إصابات بليغة ، وتؤدي بهم في الكثير م

مما يعرضهم لخطر األلغام المغروسة في حقول القتال أو وضعهم  ستكشافيةإاألطفال للزج بهم كطالئع 

كدروع بشرية للصد، حتى يجبر الطرف األخر لوقف إطالق النار بدعوى أنهم أطفال يمنع قتالهم، لذا قسمنا 

وفي المطلب الثاني  األطفال ككواسح لأللغام ستخدامإول تجريم ينتناولنا في المطلب األ هذا المبحث لمطلب

 كدروع بشرية . ونتحارية إلااألطفال في العمليات  ستخدامإتناولنا تجريم 

 .ستخدام األطفال ككواسح لأللغامإاألول : تجريم  الفرع

الهزيلة له ،ال  أن البنية الجسدية عتبارإبستغالله كمستكشف لمواقع العدو ، إنظرا لصغر سن الطفل و

ترصدها في بعض األحيان حتى األجهزة المتطورة ، مما يدفع القائمين عليه بتكليفه للقيام بعمليات 

 .و يكون بالتالي عرضة ألخطار األلغام لرصد مواقع العدو، ستطالعيةإ

 .: خطورة األلغام على األطفالأوال

أذى بالمدنيين بصفة عامة وباألطفال بصفة  وتبرز خطورة األلغام كواحدة من بين األسلحة التي تلحق 

الضحايا من األطفال إلى قيام أطراف النزاع بزرع األلغام األرضية بشكل  رتفاعإخاصة ، ويرجع السبب في 

العشوائي لأللغام عن  ستخدامإلاعشوائي في الحقول ، وحول المدارس والمستشفيات ، ومن ثم فقد أسفر هذا 

 .1نتهائهإناء النزاع أو عند قتل آالف األطفال سواء أث

وتنقسم األلغام األرضية إلى نوعين أساسيين، أولهما األلغام المضادة للمركبات والنوع الثاني األلغام 

تربص  ، وتظل األلغام األرضية في حالة 2مضادة لألفراد، فاألولى كبيرة نسبيا أما الثانية فيها أصغر حجما

                                                 
 ، 2007 عام  ،محمد سعيد محمود سعيد ، الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر /راجع  ــ1
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األلغام يعود لبخس ثمنها وتكلفتها عند  ستعمالإنتشارإوالسبب في  ،1نفجارإلاتنتظر الضحية التي تشعل 

 .2غرسها، في حين أن طريقة نزعها صعبة وبطيئة وخطيرة ومكلفة

وتعتبر تقنيات الكشف عن األلغام تقليدية إلى حد بعيد مع التطور الذي شهدته تقنية األلغام نفسها ،  

ن األلغام في السابق كانت تصنع مع المعادن وبالتالي يسهل التي جعلت منها سالحا فتاكا بدرجة أكبر ، أل

الكشف عنها ، أما اليوم غالبا ما تصنع بصورة متزايدة من مادة البالستك، بل أن التقدم المحرز في التقنية لم 

يقتصر على تزويدها بعلبة بالستيكية، فقد أصبحت األلغام أسلحة معقدة الصنع ومجهزة بنظام إلكتروني 

ال ، وكذلك بأجهزة من شأنها أن تجعل هذه األسلحة أكثر فتكا ، وهي في مقدورها اليوم أن تستشعر لإلشع

بخطى األقدام أو حرارة الجسم أو حتى الصوت وكل هذه العناصر تؤدي بها في نهاية المطاف إلى 

 .3تفجيرها

بير من البشر بعدة ويسقط أالف الضحايا في كل عام جراء هذه األلغام التي ال تزال تصيب عدد ك 

إصابات ، وأغلب ضحاياها في الغالب من األطفال ، وقد قدر بأن األلغام تقتل حوالي عشر آالف مدني كل 

توغل األطفال في  يعد، و  4المدنيين األمنين منعام ، وتصيب ضحاياها بالعمى وبتر أطراف وأغلبهم 

يقومون بتنفيذ أوامر مسؤوليهم للقيام بعمليات الحقول المزروعة بهذه األلغام مصيدة سهلة ، خاصة عندما 

 ، كما قد يكونوا عرضة لها عند قيامهم باللعب واللهو في المحيط الذي غرست فيه هذه األلغام .ستطالعيةإ

ويتعرض األطفال بشكل خاص لمخاطر األلغام ، التي تنفجر نتيجة للضغط حتى عندما تطأها قدم 

لغام التي تزرع لفترة طويلة تتسبب بال مبرر في بتر أطراف األطفال أو الطفل الصغير خفيفة الوزن ، فاأل

مليون لغم أرضي على األقل زرعها الكبار تحت أقدام  (100)إزهاق أرواحهم ، نتيجة لوجود أكثر من 

. 5دولة في العالم (62)الصغار في 

                                                 
 . 32ص  ، يوسف حسن يوسف ، مرجع سابق /راجع -1
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ى هجر وإغالق باإلضافة إل كما تتسبب كذلك في هجر األراضي الخصبة وتركها دون زراعة، 

 .1الطرق ، وتعرض مصادر المياه للخطر

 .قواعد القانون الدولي اإلنساني  األلغام األرضية في ظل حظر:  ثانيا

وتبرز أهمية األلغام األرضية كوضعها وسيلة للدفاع أو شراك للعدو تقوم األطراف المتحاربة بغرسها مما 

مايقع أبرياء في هذه المصيدة  من األحيان إال أنه في الكثيريكبد خسائر بشرية ومادية فادحة للطرف المهاجم ، 

 ومنهم األطفال .

على عدد من المبادئ الهامة في القانون الدولي اإلنساني كمبدأ الذي يرى أن حق  ر األلغامحظويستند 

ي يحرم أساليب ووسائل القتال ليس بالحق المطلق ، وإلى المبدأ الذ ختيارإاألطراف في النزاع المسلح في 

أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية ، تكون من طبيعتها أن  ستخدامإاللجوء في النزاعات المسلحة إلى 

تسبب أضرارا مفرطة أو آالما ال داعي لها بالسكان المدنيين ، وإلى مبدأ آخر هو وجوب التمييز بين المدنيين 

 .2والمقاتلين

الخداعية، فصدر البرتوكول الثاني  األلغام واألشراك تخدامسإالدولية التي تحظر  تفاقياتإلاوقد تعددت 

بعض األسلحة التقليدية التي تترك آثارا  ستخدامإحظر وتقييد تفاقية إبوالملحق  1996المعدل عام  ختياريإلا

 .1980مؤلمة مبالغ فيها أو تصيب بال تمييز لعام 

ام واألشراك ، وغيرها من األدوات المماثلة األلغ ستخدامإونص على حماية المدنيين ومنهم األطفال بحظر 

، وحظر توجيهها ضد السكان المدنيين سواء فرادى أو جماعات سواء  3من شأنها أن تشكل أذى غير مبرر

وغرس هذه  ستخدامإ تفاقيةإلاللهجمات ، كما تحظر  نتقاميإلافي حالة الهجوم أو الدفاع أو حتى في الرد 

، والبد من تسجيل  4خصصة في األصل للمدنيين دون غيرهم من العسكرييناأللغام بشكل عشوائي ألماكن م

                                                 
 . 33ص  ، أحمد ، المرجع السابقحسن مصلح  راجع/ -1
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على ما يكفل تدميرها الذاتي أو إبطال  حتوائهاإحقول األلغام التي تحتوي على مثل هذه األلغام وضرورة 

 .1مفعولها الذاتي أو تحييدها الذاتي مع إعطاء تحذير مسبق

تزال  ال نقلة نوعية في مجال مكافحة األلغام التي 1980 لعام فتفاقية جنيإويعد البرتوكول الثاني الملحق ب

 ترعب ماليين السكان المدنيين إلى يومنا هذا بسبب غرسها العشوائي.

وتخزين ونقل األلغام البرية المضادة لألفراد من توقيع  ستعمالإوأضفت جهود األمم المتحدة في سبيل حظر 

 .على تعهد من الدول األطراف مفاده تفاقيةإلا حتوتإوقد  1997"أوتاوا" عام  اتفاقية

 : عدم القيام تحت أي ظرف بمايلي :أ

 األلغام المضادة لألفراد . ستعمالإ - (1

  حتفاظإلاأو إنتاج األلغام لألفراد أو حيازتها بأي طريقة أخرى ، أو تخزينها أو  ستحداثإ - (2

 بها أو نقلها إلى أي مكان .

بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف المساعدة أو التشجيع أو الحث  - (3

تفاقية .إلبموجب هذه ا

 .2تفاقيةإل: أن تدمر جميع األلغام المضادة لألفراد أو تكفل تدميرها وفقا ألحكام هذه اب

وتلتزم الدول بتدمير ما لديها من مخزون من األلغام المضادة لألفراد وتدمير هذه األلغام في المناطق 

ة بها وبالتعاون والمساعدة الدوليين في عمليات إزالة األلغام ، وعلى وجه الخصوص القيام بمساعدة المغروس

 .3ووضع برامج للتوعية بمخاطر األلغام قتصاديإلجتماعي واإلاضحايا األلغام وتأهيلهم وإعادة إدماجهم 

لت عليه من قواعد مفصلة عالجت فيه شتمإاإلنساني بما  يا " إضافة جديدة للقانون الدولوتفاقية " أوتاإوتعد  

موضوع مخاطر األلغام واآلليات لحظرها ونزعها، وعدت آلية حقيقية لحماية المدنيين وباألخص األطفال 

 من المعانات التي يخلفها هذا السال  النائم.

                                                 
 ول.من نفس البروتوك 6ف  3المادة /أنظر  -1
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 .وكدروع بشرية نتحاريةإلااألطفال في العمليات  ستخدامإتجريم :  الثاني لفرعا

كمنفذي للعمليات  ستغاللهمإوالنزاعات المسلحة نتيجة توظيفهم فيالضحيةاألولىيعتبراألطفال 

 . الخصمكدروع بشرية في محاولة لشل ووقف القتال من جانب مستخدامهإأو  نتحاريةإلا

 .نتحاريةإلاألطفال في العمليات ا ستخدامإ تجريم:  أوال

، يكون قد خطط  نتحاريةإفيذ عمليات يستغل لتننظرا لقصورهم فهم الطفل حول ما يحاك ضده ، 

عن مراقبته وتفتيشه ،  الخصمودبر لها في الماضي القريب من قبل مسؤوليه ، ويختار الطفل بالذات لصرف 

 وسهولة مروره بين الحشود الجماهيرية .

تم فكثير من األطفال يعملون كأعضاء نشطين في عصابات مسلحة ومقاتلون ال يتعدون سن العاشرة، ومتى  

إشراكهم في القتال فإن تدريبهم يجري بطريقة تستهدف تحطيم صالتهم بأسرهم  تجنيدهم أو إقرار

ومجتمعاتهم ، وتغرس فيهم رو  الكراهية للطرف اآلخر ، وتشجعهم على المغامرة والتضحية بالنفس 

كبر عدد ممكن ، يحملون أحزمة ناسفة أو يقودون مركبات مفخخة تستهدف إسقاط أ 1نتحاريينإكإلعدادهم 

 . الخصممن 

وأشارت عديد التقارير إلى أن المفجرين اإلنتحاريين التابعين للدولة اإلسالمية في العراق و الشام أو ما 

يبين أن هؤالء األطفال ال يمثلون سوى أرقام متناثرة في عداد  تعرف " بداعش " أغلبهم من المراهقين ما

قلة معرفتهم في تصوير مشاهد كاذبة داخل عقولهم والرمي بهم التنظيم اإلرهابي ، مستغلين صغر سنهم و

 .2إلى قنابل الموت

 28/6/2012حذر تقرير أممي ، صادر عن مجلس األمن في دورته الحادية والعشرون المنعقدة بتاريخ  دوق

،  اريةنتحإلااألطفال كمنفذين للتفجيرات  ستخدامإفي البند السابع " األسلحة المتفجرة شاغل ناشئ " عن 

هذه الظاهرة في البلدان التي تعرف توترات ونزاعات  نتشارإوكحاملين لهذه األسلحة المتفجرة ، مع تزايد 

                                                 
العراق ، النفسية،  عبير عبد هللا الخالدي ،حقوق الطفل في ظل األزمات المجتمعية "الطفل العراقي نموذجا"،مجلة البحوث التربوية و /راجع -1

 .208، ص2014عام العدد الثالث و الثالثون ، 
www.archive- 16/03/2016راجع/ على رابط األنترتيت " تجنيد األطفال سالح فتاك بأيدي جماعات اإلسالم السياسي" تاريخ الزيارة -2

arabic.cnn.com. 
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، السودان ، سوريا ، أين تعرض آالف األطفال نستان ، العراق، ليبيا ، الصومالمسلحة على غرار أفغا

اإلنتحارية جريمة منافية لألخالق والقيم  األطفال كمنفذين للتفجيرات ستخدامإ، وبالتالي تعد جريمة 1للقتل

اإلنسانية ، فهي جريمة لم تشهدها ولم تقترفها الحروب السابقة أين تقوم الجماعات المسلحة بإستغالل الطفل 

 ليله بعدة كيلوغرامات من المتفجرات ليفجر نفسه وسط الحشود .غوت

 .األطفال كدروع بشرية ستخدامإ: تجريم  ثانيا

حماية منشآت حساسة ألطفال أثناء النزاعات المسلحة ، ويستخدمون كدروع بشرية بهدفيستهدف ا 

، أو بوضعهم كرهائن أمام قوات متقدمة لمنع العدو من التصدي لها ،أو إجبارهم على البقاء في منازلهم 

 وتتمركز حينها الوحدات العسكرية المقاتلة في المنازل معهم .

الحوثيين األطفال كدروع بشرية  ستخدامإية للتربية والعلوم والثقافة  " إيسيسكو " وقد أدانت المنظمة اإلسالم 

حمل األسلحة  و ، وأضافت المنظمة أن الميليشيات الحوثية أجبرت أطفاال على الخروج من مدارسهم

ك كذلك كدروع بشرية في المعار ستخدمواإووالمشاركة عنوة في مظاهرة بالعاصمة صنعاء بدولة اليمن ، 

 .2التي دارت هناك

األطفال كدروع بشرية من قبل تنظيم داعش اإلرهابي ،  ستخدامإكما تشهد العراق نفس الصورة من خالل  

 .3كمتاريس ودروع بشرية في مدينة الفلوجة بالعراق ستخدامهمإواألطفال  ختطافإبالذي يقوم 

ائيلي على الشعب الفلسطيني، أين دأبت زدياد التهجم اإلسرإويعاني األطفال الفلسطينيين نفس الوضع مع  

المراهقين واألطفال الفلسطينيين كدروع بشرية خالل المواجهات  ستخدامإحتالل اإلسرائيلي على إلقوات ا

التي قام بها شبان فلسطينيين ، حين وثقت كاميرات اإلعالم الدولي أكثر من مرة مشاهد فضيعة يسير فيها 

، وأجبرهم خالل الحرب على غزة عام  4ن، وأحيانا مراهقين فلسطينيينمتمرسين خلف شبا حتاللإلاجنود 

منازلهم يجبرون على البقاء في إحدى الغرف ، بينما  حتاللإعلى البقاء داخل منازلهم،وبعد  2009- 2008

                                                 
 .A/HRC/21/38.28 june2012 ــ 1

 eremnenes .الساعة 02/6/2016الحوثين لألطفال كدروع بشرية"، تاريخ الدخول  استخدام" إيسيسكو تدين  تاالنترنيالرابط على  /أنظر  -2

.com  02 :40. www 
 www.radioalamalfm.com/archive 11:20الساعة   03/6/2016تاريخ الدخول  االنترنيتالرابط على  /أنظر  -3
 . www. Aljazeera.net http // :15:50الساعة   02/6/2016تاريخ الدخول  االنترنيتالرابط على  /أنظر  -4
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طفال ، وأدان مجلس حقوق  (577)شخصا بينهم  (2137)تستخدم باقي الغرف كمواقع عسكرية لهم أين قتل 

الالمنتهي لألطفال الفلسطينيينكدروع بشرية  ستخدامإإسرائيل على  2013لألمم المتحدة عام لتابعالطفل ا

 . 1وكمخبرين

جرائم حرب وجرائم ضداإلنسانية  رتكبتإوقواعد القانون الدولي  نتهكتإوبذلك تكون األطراف المتنازعة قد 

جنيف وخاصة  تفاقياتإلفي األولحيث يحظر البروتوكول اإلضااألطفال كدروع بشرية، ستخدامهاإب

تلزم  1929جنيف لعام  تفاقيةإالدروع البشرية خاصة لألسرى، كما أن  ستخدامإالمادة السابعة منه عن 

الطرف المسيطر على الجبهة بإطالق األسرى في أسرع وقت ممكن ، وإبعادهم من منطقة القتال ، وهذا 

 األطفال كدروع بشرية .المدنيين وباألخص  ستخدامإالتأكيد جاء ليمنع 

                                                 
كدروع بشرية في غزة" تاريخ الدخول  نالفلسطينييالمدنيين  باستخدام" تأكيدات حول قيام القوات اإلسرائيلية  االنترنيتالرابط على  أنظر/-1

 .11:25http://www. ar.globalvoices.orgالساعة  04/6/2016
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 .األطفال في العمليات غير العدائية ستخدامإالثالث : منع  المطلب

األطفال إلى الجماعات المقاتلة ، تبدأ مسيرة جديدة في حياتهم ، فيعاملون معاملة  نضمامإبمجرد  

 ستغاللهمإ فإن اتهم ،تال أشد وطأة وخطرا على حيالجنود البالغون ، وإن كان إقحامهم في ساحات الق

في بعض المهام األخرى التي تسند إليهم ال تقل خطرا على التهديد في حياتهم أو صحتهم أو  الالمتناهي

 .نفسيتهم

األول منع إستخدام األطفال في أعمال الحراسة  ولهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب

 مه في المهام التي تضر بصحته.ستخداإالمختلفة وفي المطلب الثاني منع 

 .األطفال في أعمال الحراسة ستخدامإاألول : منع  الفرع

في أعمال ستغالل إيعيش األطفال المجندون أوضاعا مزرية من لحظة تجنيدهم، فقد يستغلون أبشع  

 تنهك أجسادهم و تؤثر سلبا على نفسيتهم نتيجة للمهام الصعبة التي يكلفون بها.

 .األطفال في حراسة األسرى والمعتقلين خدامستإ: منع  أوال

في مراكز خاصة ، ونظرا لنقص تعداد  عتقالهمإبمجرد أن يلقى القبض على بعض األسرى يتم  

الجيش، يكلف األطفال بمهام حراسة هؤالء األسرى ، حيث يناط للطفل ويكلف بمهمة صعبة وخطيرة نظرا 

به ، حيث يتعرض الطفل للجوع والتعب لطول ساعات العمل ، للمهام المنوط  تأديتهللظروف القاسية أثناء 

 مما يؤثر وينهك جسده الضعيف .

فقد  ،وتكمن الخطورة في عمل الحراسة كذلك حيث تعرض حياة األطفال للخطر،أثناء قيامهم بها

رف يكونوا األسرى أكبر سنا وأقوى بنية جسدية من األطفال الذين يحروسونهم ، فيستغل هذا الظرف من ط

طالق النار عليهم ، فيؤثر ذلك على نفسيتهم إاألسرى للهروب والفرار من المعتقل ، مما يجبر األطفال على 

ويصيبهم بصدمات نفسية جراء المشاهد المروعة التي عاشوها ، هذا عالوة على أن بعض القادة يجبرون 

كل ، ومثال ذلك عندما أجرى أحد والئهم للقائد وللمجموعة ك األطفال على إعدام هؤالء األسرى ليثبتوا
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موظفي منظمة العفو الدولية مقابالت مع األطفال الذين جندوا من قبل القوات المسلحة الكونغولية والذين 

 .1سروا في المعارك ، حين أجبروهم على إعدام كافة األسرى الذين يحتجزونهمأكلفوا بحراسة األسرى الذين 

 .اسة المنشآت اإلستراتيجيةاألطفال في حر ستخدامإمنع  ثانيا.

بمجرد أن تشتعل نيران الحرب قد يسيطر طرف من أطراف النزاع على أماكن هامة وإستراتجية  

هذه المناطق وتشتتها، قد يكلف  تساعإلتمكنه من الحصول على موارد مالية لمواصلة الحرب ، ونظرا 

 ئ.األطفال بحراسة هذه األماكن اإلستراتيجية كالمطارات والموان

وقد يطول أمد النزاع بين األطراف المتحاربة ، وما يستتبع هذا النزاع من نقص في المعدات العسكرية 

األطفال كجنود لحراسة الموارد الطبيعية ،إذا يتيح لألطراف  ستغاللإوالمؤن ، تلجأ هذه األطراف إلى 

عض الموارد لبيعها أو المتحاربة ،الحصول على المواد الالزمة لمواصلة الحرب من جهة وتحويل ب

فيجبر األطفال على رفع أحمال تفوق حجم  ، ويكلف األطفال أيضا بعمليات النقل واإلمداد ،2ستغاللهاإ

أكدت تقارير على أن األطفال في كثير من مناطق النزاع الغنية بالموارد أرغموا على العمل وأوزانهم ، 

كما حدث في  ستخراجإلادين وغيره من عمليات التع كجنود لحماية ستخدمواإووالنقل في ظروف صعبة 

 .3أنغوال وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا

 .األطفال في األعمال الشاقة والخطيرة ستخدامإالثاني : تجريم  الفرع

توكل  فإن لم يوضع في مواجهة العدو مباشرة ، ستغاللإأثناء النزاعات المسلحة أبشع  يستغل األطفال

ليه بعض األعمال الشاقة والخطيرة ، تنهك جسده ، وقد تؤدي في بعض األحيان للقبض عليه من الخصم ، إ

فيكون إما من تعداد الموتى أو األسرى .

 

 .األطفال في األعمال الشاقة  ستخدامإ: منع  أوال

                                                 
 .  103ود المغربي ، مرجع سابق ص د محمصالح محم /راجع-1
 . 102المرجع ذاته ، ص   -2
 .  103المرجع ذاته  ، ص -3
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ون بتدبير أمورهم بمجرد أن يتم إغراء األطفال بالتجنيد، يكلفون بمهام معقدة وصعبة للغاية، حيث يأمر

للبحث عن الغذاء والكساء لتقديمه للجنود المقاتلين، وفي بعض األحيان يجبرون على العمل في الحدائق 

 لتوفير الغذاء، أو بنهب المحاصيل وسرقتها لتقديمها كعربون وفاء للمجموعة.

على عدة كيلومترات حفر خنادق وقد يجبر األطفال على إعادة ترميم المقرات المتضررة جراء القصف أو 

مركز الجماعات المقاتلة التابعين لها ، مما ينهك أجسادهم الضعيفة ، خاصة مع نقص المؤن الغذائية ، أو تلت

يستغلون في أعمال أخرى كنصب الخيم وتنظيف المكان المرابطين فيه ، ويستغلون في بعض األعمال 

يران حتى يتمكن المقاتلون الكبار من مشاهدة التحضيرية كطهي الطعام للمقاتلين ، أو حمل شعل من الن

الشاقة والخطيرة يتحملها األطفال ضعاف البنية  ، كل هذه األعمال1ات المعادية كما حدث في بورنديالقو

 بمقابل إطعامهم وتأمين حياتهم فقط .

 .: منع إستخدام األطفال كمخبرين  ثانيا

لخطوط األمامية للقتال، وذلك بغرض جمع ل ستطالعيةإلايستخدم األطفال للعمل في البعثات  

المعلومات من القوات المعادية ، حيث كشفت صحيفة " واشنطن بوست " أن الواليات المتحدة األمريكية 

تشارك في تمويل المخابرات الصومالية لتجنيد األطفال في الصراعات الداخلية بالبالد،أين يشغلون ويزج بهم 

اسيس فيقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مراكز المتمردين من حركة الخطوط األمامية للعمل كجو في

الشباب ، حيث تتضمن مهامهم في التعرف على المشتبه بهم من أعضاء الحركة ، ونظرا لصعوبة المهمة 

 .2التي كلفوا بها فإن العديد من هؤالء األطفال لقوا حتفهم على أيدي أعضاء الحركة

األطفال غاية في الصعوبة خاصة عندما يكشف أمرهم ، والدافع لخوض  ومهمة الجوسسة التي يكلف بها

 ،ختباءإلااألطفال باآلخرين دون إثارة الشك، ألنهم ماهرون في  ختالطإغمار هذه المهمة هو سهولة 

لكن ،3قوات " الدفاع الشعبية األوغندية " األطفال ألغراض جمع المعلومات في شمال أوغندا ستخدمتأف

                                                 
 . 106ص نفس المرجع ،  -1
 ة التي تجند أطفال ليعملوا " الواليات المتحدة تقدم تحويال لوكالة المخابرات الصومالي  االنترنيتعلى الرابط  /راجع-2
 . http ://www. lfeyes.net 16:05، الساعة 05/5/2016كمخبرين"، تاريخ الدخول  
 .107، صنفسهمحمود المغربي، مرجع صالح محمد  /راجع -3
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م ليس بين أيديهم ففي حالة الكشف عنهم فقد يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي يبقى مصيره

 أو قد يعدمون في نهاية المطاف .

وكل هذه األعمال تتنافى مع أحكام القانون الدولي ، التي تحظر حظرا مطلقا إشراك األطفال في هذه األعمال 

من البرتوكول اإلضافي األول لجنيف " يجب على  77/2الخطيرة والقاسية وهو ما نصت عليه المادة 

كافة التدابير المستطاعة التي تكفل عدم  إشراك األطفال الذين لم يبلغوا سن  تخاذإأطراف النزاع المسلح 

 .1الخامسة عشرة في األعمال العدائية بصورة مباشرة ... "

األفعال السابقة  1999األطفال لعام الخاصة بأسوأ أشكال عمل  182رقم  تفاقيةإلامن  3وصنفت المادة 

بالعمل القسري بنصها " . األعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى 

 .2اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي "

 .الثالث: الجهود الدولية لحظر إشراك األطفال في النزاعات المسلحة الفرع

في أغلب بقاع العالم ، وجد  التي ثارتاألطفال في النزاعات المسلحة  ستخدامإظاهرة  نتشارإمع  

المجتمع الدولي  نفسه مجبرا على التدخل ووضع حد لهذه الظاهر بتجريمها ، بدال من حماية األطفال من 

 . 1977ويالت الحروب ، ولم يتأتى ذلك إال بالتوقيع على بروتوكولي عام 

قسم هذا المطلب إلى أربعة فروع تناولنا في الفرع األول منع إشراك األطفال في النزاعات المسلحة لذا سن

، وفي الفرع 1977، وفي الفرع الثاني حظر تجنيد األطفال في ضوء بروتوكولي 1977قبل بروتوكولي 

، وفي الفرع 1977الثالث الموقف الدولي من تزايد مشاركة األطفال في الحروب بعد توقيع بروتوكولي 

 .2000حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحةلعام تفاقيةإلختياري إلاالرابع البروتوكول 

 

 

                                                 
 .1977األول لجنيف لعام ضافياإلمن البرتوكول  77/2المادة  /نظرأ  -1
 .1999رة أشكال عمل األطفال لعام الخاصة بأس 182من االتفاقية رقم  3المادة  /أنظر  -2
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 .1977منع إشراك األطفال في النزاعات المسلحة قبل بروتوكولي جنيف عام :أوال

رفه المجتمع الدولي تعد مشاركة األطفال في األعمال العدائية أمر قديما ، لكن مع التنظيم الذي ع 

من ويالت الحروب ،إال أن هذه األخيرة جاءت  المدنيينالتي تحمي  1949جنيف لعام  تفاقيةإوالتصديق على 

 ستغاللإألطفال وتعريض حياتهم للخطر زمن الحروب ، رغم ثبوت ستغالالإخالية من نص صريح يحرم 

العالمية الثانية، بل وجندوا أثناء الحرب نفسها ، هذه الفئة بتجنيدهم في الجيوش األلمانية مع نهاية الحرب 

 .1حيث لقي الكثير منهم مصرعهم

ولم تعط األوساط القانونية أهمية للتفرقة بين الطفل المدني غير المقاتل والطفل المقاتل، لذا جاءت الحماية 

 .2فقط جنيف الرابعة، فأوجبت الحماية لألطفال بوصفهم مدنيين تفاقيةإعامة لألطفال بموجب 

وبالمثل فإن مواثيق حقوقاإلنسان الصادرة عن األمم المتحدة لم تتعرض لهذا الموضوع ، فإعالن حقوق  

 .3تضمن عشرة مبادئ لم يشر إلى موضوع تجنيد األطفال بتاتا 1959الطفل الصادر عام 

ول موضوع تجنيد ومع نهاية الستينيات من القرن الماضي ، وبناءا على دراسات أجرتها األمم المتحدة ح 

األطفال في الصراعات المسلحة ، أثمرت هذه الدراسة أن أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن 

، حيث تضمن هذا األخير  1974المسلح عام خاص بحماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ وأثناء النزاع

الهجمات وعمليات القصف بالقنابل ضد  ضرورة مراعاة بعض مبادئ القانون الدولي اإلنساني ، مثل حظر

 .4األسلحة الكيماوية والبكترولوجية ستخدامإوحظر  ،المدنيين 

وطالب أيضا بتقديم ضمانات كافية لحماية النساء واألطفال وتجنيبهم اآلثار المدمرة للحرب، ومنع كافة أشكل 

 .5ل ومساعدتهم طبياالقمع والمعاملة غير اإلنسانية، وأوجب ضرورة إيواء النساء واألطفا

                                                 
 . 128ص  ، قد سعيد محمود سعيد ، مرجع سابمحمو  راجع/ -1
 .  104ص ،  فضيل عبد هللا طالفحة ، مرجع سابق  /راجع -2
 .  40ص  ، وسف ، مرجع سابقيوسف حسن ي /راجع -3
 .  105مرجع ،  ص نفس ال فضيل عبد هللا طالفحة ، /راجع -4
 .41مرجع ، ص نفس ال يوسف حسن يوسف ،  /راجع -5



 

 

211 

 

، بعدما رأت قصورا  1971بهذا الموضوعللجنة الدولية للصليب األحمر عام  هتمامإللويرجع الفضل  

، حين وضعت تقريرا هاما ضمنته مالحظاتها  1949جنيف لعام  تفاقياتإلمعالجة هذا الموضوع من جانب 

كمدنيين في الحرب ، مما ترتب عنه  مستخدامهإبشأن إضطراد تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة أو 

مصرع نصف مليون طفل دون سن الخامسة عشر في ميدان القتال خالل العقدين الماضيين ، وقد أثير هذا 

الموضوع في أول مؤتمر للخبراء الحكوميين بشأن إعادة تأكيد وتطوير قواعد القانون الدولي المطبقة أثناء 

، وأيضا في المؤتمر الدبلوماسي 1971نةالدولية للصليب األحمر عام النزاعات المسلحة والذي عقدته اللج

حول إعادة تأكيد وتطوير القوانين اإلنسانية المطبقة أثناء النزاعات المسلحة الذي عقده المجلس االتحادي 

 .19771 – 1974 الممتدة بين السويسري في الفترة

جنيف واللذين تقدمت بهما اللجنة الدولية  فاقياتتإلالمؤتمر مشروع البروتوكولين اإلضافيين  تخذإوقد  

للصليب األحمر كأساس للنقاش فيه، وكانت اللجنة قد أعدت هذين المشروعين في صياغتهما النهائية واضعة 

 1971حصيلة المناقشات التي جرت في مؤتمر الخبراء الحكوميين في دورتيه جنيف عام  عتبارهاإفي 

 .19722و

ت المستفيضة التي بذلت خالل مؤتمر جنيف الدبلوماسي في دوراته األربع نجحت تلك وبفضل هذه المناقشا 

يحظران وبشكل تام وقاطع  1977الجهود وألول مرة في قيام البروتوكولين الصادرين عن المؤتمر عام 

 .3في الحروب ستخدامهمإومشاركة األطفال 

 .1977ألطفال في ضوء برتوكولي عام : حظر تجنيد ا ثانيا

قد تحدد السن التي ال يجوز لألطفال دونها أن يشاركوا في األعمااللعدائية في بروتوكولي جنيف لعام ل

، و كانت اللجنة الدولية للصليب األحمر قد قدمت للمؤتمر الدبلوماسي مشروعا لمادة تدرج في  1977

ات الكفيلة بمنع األطفال كافة اإلجراء تخاذإبالبروتوكول األول مفادها : " أن يفرض على أطراف النزاع 

                                                 
 .  106ص ،  هللا طالفحة ، المرجع السابق  فضيل عبد /راجع -1
 .  42ص  ، سن يوسف ، المرجع السابقيوسف ح /راجع -2
 .  107ص  ، هللا طالفحة ، نفس مرجعفضيل عبد  /راجع -3
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دون الخامسة عشر من القيام بأي دور في األعمال العدائية ،وبالتحديد حظر تجنيدهم في القوات المسلحة أو 

 .1قبول تطوعهم بذلك "

أن تكون شاملة لجميع األعمال التي يكلف بها األطفال مثل نقل قتراحاتها إوكانت اللجنة تهدف من  

سن  ختيارإالرأي على  ستقرإل التخريب. الخ. ومع ذلك فقدالعتاد الحربي وأعمالمعلومات أواألسلحة وا

 15إلى  14الخامسة عشر، بعد أن رفعت منظمة العمل الدولية سن تشغيل الصغار في األعمال الشاقة من 

 .2سنة عقب الحرب العالمية الثانية

كافة  تخاذإبتلزم أطراف النزاع  1977األول لعام  ختياريإلمن البرتوكوال 77/2وبذلك جاءت المادة  

التدابير المحكمة التي تكفل عدم إشراك األطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر في األعمال العدائية 

عن تجنيد هؤالء الصغار في قواتها المسلحة ،ويجب  متناعإلابصورة مباشرة، وعلى هذه األطراف بالتحديد 

د هؤالء ممن بلغوا سن الخامسة عشر سن الثامنة عشر أن تسعى إلعطاء على أطراف النزاع في حالة تجني

 .3األولوية لمن هم أكبر سنا

و بذلك نص المادة السالفة الذكر أوجب على أطراف النزاع ذو طابع دولي أن تقوم بعملية المفاضلة بالنسبة 

 أن تبدأ باألخذ بالتجنيد تنازليا  .لسن التجنيد بإعطاء األولوية لألكبر سنا ممن بلغوا سن الثامنة عشر على 

الثاني نص في مادته  ختياريإلاو أما بالنسبة للنزاعات المسلحة غير ذي الطابع الدولي ، فان البروتوكول 

الرابعة فقرة الثالثة منه على أنه " ال يجوز تجنيد األطفال دون الخامسة عشر في القوات أو الجماعات 

فجاءت هذه المادة بحماية أوسع عندما منعت   4راكهم في العمليات العدائية "المسلحة و ال يجوز السما  بإش

إشراك األطفال في أي من العمليات الحربية التي تشمل إلى جانب عمليات القتال أعمال أخرى كنقل المؤن 

 . 5ستخباراتإلواوجلب المعلومات والقيام بعمليات تخريبية والقيام بأعمال التجسس 

                                                 
 .  43ص ، المرجع نفس  سن يوسف ، يوسف ح /راجع -1
 .  مرجع نفسه و نفس الصفحة  -2
 .  1977ختياري األول لعام ول االمن البروتوك 77/2المادة  /أنظر -3
 . 1977ول االختياري الثاني لعام من البرتوك 4/3المادة  /أنظر -4
 . 276ص  ، ماهر جميل أبو خوات ، مرجع سابق /راجع  -5
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على الدول األطراف أن تكون أكثر صرامة في النزاعات المسلحة غير الدولية مما عليه أثناء  وبالتالي فإن 

النزاعات المسلحة الدولية، ألن في الحالة الثانية قد ال يطبق النص كما جاء لتستفيد جماعات الثوار من فئة 

 .1األطفال لتدعيم صفوفها

طفال في القوات المقاتلة  أو اإلشراك في العمليات ويعد تحديد السن بخمسة عشر سنة لقبول تجنيد األ 

 . نتقاءإلاالعدائية هو مكسب في حد ذاته لصالح األطفال على أن يأخذ بالسن األعلى أثناء عملية 

.1977األطفال في النزاعات المسلحة بعد توقيع بروتوكولي  : الموقف الدولي من تزايد إشراكثالثا

ل في الحروب والنزاعات المسلحة، بعد توقيع بروتوكولي جنيف لم تتوقف ظاهرة الزج باألطفا 

، وبدت هذه الظاهرة واضحة في أماكن متفرقة في العالم ، وهذا ما أكدته اللجنة الدولية للصليب 1977

الجهة الوصية األصلية في الرقابة على تطبيق القانون الدولي  عتبارهاإباألحمر في الكثير من المناسبات ، 

 والمبادئ التي يحميها . اإلنساني

، مالحظاتها بشأن إشراك أطفال ال تزيد أعمارهم عن إحدى عشر أو  1984فقد أوردت في نشرتها لعام  

ى وأمريكا الوسطى عشر عاما في القتال في أماكن كثيرة من العالم ،بما في ذلك حرب الخليج األول ثنيإ

وأن نحو عشرين  ،2الدولي اإلنساني المستقرة في القانون وبالمخالفة الصريحة لكافة المبادئ وأسيا وإفريقيا

في التدريب العسكري والحروب األهلية  شتراكإلادولة تسمح لألطفال بين العاشرة والثامنة عشر عاما في 

 .3والحروب الدولية

ألجل تحديد حقوق الطفل بذلت جهود دولية حثيثة  تفاقيةإوبناءا على هذه التقارير ، وفي أثناء إعداد مشروع  

في األعمال العدائية من الخامسة عشر إلى الثامنة عشر ، إال  يشاركواالسن التي ال يجوز دونها لألطفال أن 

                                                 

4- Maria Teresa Dulti.  Enfants Combattants prisonniers Revue international de la croix rouge. N 785.1990. p 

401. 

 . 276المرجع ص نفس  ماهر جميل أبو خوات ،  /راجع -2
 . 319عبد العزيز مندوه عبد العزيز أبو خزيمة، مرجع سابق ص /راجع  -3
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، لم تسجل أي تقدم ، فقد جاءت إعادة لنص الفقرة الثانية  1989حقوق الطفل لعام  تفاقيةإمن  38أن المادة 

 .19771من البرتوكول األول لعام  77من المادة 

تفاقية بحيث أن مادتها األولى عرفت الطفل " كل إنسان إلن المالحظ أن التناقض واضح وصريح في هذه اوم

حتى الثامنة عشرمالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه " ، ثم ألزمت الدول األطراف 

ة ، بمفهوم مخالفة يحق لهذه بعد ذلك بمنعها من تجنيد األطفال دون سن الخامسة عشر في قواتها المسلح

الدول األطراف تجنيد األطفال مابين سن الخامسة عشر والثامنة عشر ، وهو ال يزال طفال طبقا لما ورد في 

 . تفاقيةإلانص المادة األولى من 

زدادت ظاهرة إشراك األطفال في الحروب والنزاعات التي وقعت بشكل لم يسبق له مثيل ، لدرجة أنه إوقد 

ثر من مليوني طفل ، وجر  أكثر من ستة ماليين آخرين بسبب النزاعات المسلحة، ومن األمور التي قتل أك

تجارة  زدهارإفي األعمال العدائية ، هي األطفال ، وإشراكهم  ستغاللإة ساهمت بشكل رسمي في زياد

األسلحة الرخيصة  نتشارإالحرب الباردة،فساهم نتهاء إلاألسلحة بسبب توافر أكوام المخزون منه نتيجة 

مجموعة كبيرة من  نتشارإوثمة سببا آخر يرجع إلى  ،2األطفال وتجنيدهم ستغاللإوخفيفة الوزن في زيادة 

النزاعات غير الدولية والتي قامت على أساس قومي أو ديني أو قبلي ، حيث يسهل حينها التأثير على 

في ظل  نشئواوالتجسس ، بل أن األطفال الذين  في أعمال القتال والتخريب نخراطإلااألطفال وإجبارهم على 

، و األمثلة عديدةو متعددة لقيام عدة نزاعات سواء داخلية أو  3العنف سينظرون إليه على أنه نمط حياة دائم

،  و التي را  ضحيتها 1997و  1989دولية و من أمثلتها الحرب األهلية بدولة ليبيريا التي دارت بين عامي 

ف شخصو أجبر بسببها مليون نسمة على النزو  و الهجرة ، غير أن األشد و األمر من مائة و خمسون أل

و أوضح  ، 4ألف طفل لم يتجاوز بعضهم سن السادسة عشر جرى تدريبهم كجنود (15)ذلك أن حوالي 

                                                 
ص   2001القاهرة ، مصر، عام سعيد سالم جويلي ، مفهوم حقوق الطفل في الشريعة والقانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، راجع/ -1

29 . 
 . 278ص  ، خوات ، المرجع السابق اهر جميل أبوم / راجع -2
 .17ص ،  1996 اليونيسيف لعام  منظمة در عنتقرير وضع األطفال في العالم الصاأنظر /   -3

4- The State of the world children , unicief , 2002 p 28. 
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مين العام لألمم المتحدة بمناسبة إجراء دراسة حول وضع األطفال في النزاعات ألتقرير الممثل الخاص ل

 .1نخراط في النزاعات المسلحةإلطفل متورطين في ا (300)لمسلحة أن أكثر من ا

 ن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة.أتفاقية حقوق الطفل بشإلختياري إل: البروتوكول ارابعا

تسليح األطفال أسهل وأقل حاجة للتدريب من أي  اتمع تزايد بيع األسلحة وخاصة الخفيفة منها ، ب

والميليشيـات المدنية الحكومية خاصة األطفال دون سن الثامنة عشر في القوات المسلحة وقت مضى، 

المسلحة األطفـال  تستخـدم الجماعات ومجموعات متنوعة من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ، حيث

ل دون خوف ألن التحكم بهم في معظم األحيان أسهل من التحكم بالراشديـن، فاألطفـال يقومون بالقـت

ويطيعـون األوامر دون تفكيـر ، فيتعرضون من عملهم هذا ألنواع  من األخطار المحدقة بهم ، وأفضع 

أشكال المعاناة ، سواء النفسية أو البدنية ،وتقعـن الكثير من الفتيات المجندات فريسة سهلة إلشباع رغبات 

 .2ونزوات القادة إلى جانب المشاركة في القتال

األطفال  تجاهإالمتزايدين داخل المجتمع الدولي  هتمامإلواالخلفية وعلى ضوء الوعي وفي ظل هذه 

حقوق الطفل حيز  تفاقيةإمبادرة بعد سنوات قليلة فقط من دخول  تخذتإالمتضررين من النزاعات المسلحة ، 

 .3عاما18 إلى التنفيذ من أجل رفع الحد األدنى لسن التجنيد واإلشراك في األعمال العدائية

ة إلى حد كبير مع الموقف الذي إعتمدته الحركة الدولية للصليب األحمر قوقد جاءت هذه المبادرة متس 

خطة عمل ترمي إلى تطوير أنشطة الحركة لصالح األطفال ،  1993والهالل األحمر التي بدأت في سنة 

شتراك في إلنيد وعدم التزامين : أولهما تعزيز مبدأ عدم التجإ 1995وتضمنت خطة العمل الصادرة عام 

النزاعات المسلحة لألطفال دون الثامنة عشرمن العمر ، والثاني إتخاذ التدابير الملموسة من أجل حماية 

 .4ومساعدة األطفال ضحايا النزاعات

                                                 
 .279، 278وات ، نفس المرجع ص ص، ماهر جميل أبو خ/ راجع  -1
 . 44ص ،  2005 لعام) الطفولة المهددة (  وضع األطفال في العالمير اليونيسيف تقر  أنظر/  -2
 .  51ص ، سن يوسف ، المرجع السابق يوسف ح /راجع -3
 . 114ص ، فضيل عبد هللا الطالفحة ، المرجع السابق  / راجع -4
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حقوق الطفل ، إلى  تفاقيةإلختياري إلا وأعربت اللجنة الدولية للصليب األحمر عن دعمها لتطوير البرتوكول 

ظمات ودول كثيرة، حيث طرحت اللجنة الدولية رأيها عبر المنتديات الدولية ، كما شاركت بنشاط جانب من

اللجنة الدولية حول بعض القضايا األساسية  في عملية الصياغة من خالل إعداد وثيقة شاملة طرحت موقف

 .1محل النظر

حقوق الطفل  تفاقيةإل ختياريإلاوكول ، البرت 2000الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر ماي  عتمدتإوقد  

بأن  عترافهاإشتراك األطفال في النزاعات المسلحة ، وعبرت الدول في مقدمة البروتوكول عن إ، بشأن 

في النزاعات المسلحة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التعزيز لتطبيق الحقوق  شتراكإلاحماية الطفل من 

يرفع سن التجنيد  ختياريا لالتفاقيةإفل،وعن قناعتها بأن بروتوكوال حقوق الط تفاقيةإالتي تم إقرارها في 

المحتمل لألشخاص في القوات المسلحة ، ومشاركتهم في األعمال الحربية ، سيساهم في تحقيق مصالح 

 .2الطفل الفضلى ، وتكون له حصانة لحقوقه المتعلقة به

ديد سن التجنيد اإلجباري ، والتجنيد التطوعي وقد تضمن البرتوكول بعض األحكام المهمة وبصفة خاصة تح 

، وكذلك تناول مسألة  تجنيد األطفال في الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة ، حيث 

 :بنص البرتوكول على أنه

 إتخاذ التدابير الالزمة أ.

أفراد قواتها المسلحة  راكشتإجميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم  اتخاذيجب على الدول األطراف 

 .3شتراكا مباشرا في األعمال الحربية "إالذين لم يبلغوا الثامنة عشر ، من العمر 

 التجنيد اإلجباري:  ب

" تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر للتجنيد اإلجباريفي 

 .1قواتها المسلحة "

                                                 
 . 52ص ، يوسف حسن يوسف ، نفس المرجع  / راجع ــ 1
 . 279ات ، المرجع السابق ص خو  ماهر جميل أبو / راجع -2
 .2000في النزاعات المسلحة لعام  طفالحقوق الطفل بشأن اشتراك األ التفاقية االختياري من البرتوكول  1المادة  / أنظر -3
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 االختياري:التجنيد  ت

ترفع الدول األطراف الحد األدنى لسن تطوع األشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن سن المحددة 

حقوق الطفل، ويشترط البرتوكول قيام الدولة  بعد التصديق عليه ، بإيداع تفاقية إمن  3فقرة  38في المادة 

وأن تقدم ضمانات  ة الوطنية،إعالن يتضمن الحد األدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلح

،ويلزم البرتوكول كذلك الدول األطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها  2أو القسري لمنع التطوع اإلجباري

المسلحة دون سن الثامنة عشر أن تتخذ الضمانات التي من شأنها أن يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا ، وبأن 

نيين لألشخاص ، وأن يحصل هؤالء األشخاص على المعلومات الكاملة يتم بموافقة اآلباء واألوصياء القانو

عن الواجبات التي تنطوي عليها الخدمة العسكرية ، وأن يتقدم األشخاصبدليل موثوق به عن سنهم قبل قبولهم 

في الخدمة الوطنية ، ويخفض سن التجنيد التطوعي بالنسبة للمدارس العسكرية التي تديرها الدولة أو تقع 

 .3ت سيطرتها ، والتي تقبل الطلبة الذين ال يقل سنهم عن خمسة عشر عاما كحد أدنىتح

 .المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية للدولة : ث

يحظر البرتوكول على الجماعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة الوطنية للدولة، بأن تقوم تحت 

من هم دون الثامنة عشر من العمر في األعمال الحربية ، وينطبق  دامستخإأي ظرف من الظروف بتجنيد أو 

هذا الحظر على المجموعات المسلحة كافة ، وعلى الدول التي يوجد فيها مثل هذه الجماعات أن تتخذ التدابير 

ر وتجريم هذه التدابير القانونية الالزمة لحظ عتمادإ، بما في ذلك  ستخدامإلاالممكنة عمليا لمنع هذا التجنيد أو 

 . 4الممارسات

شتراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام إحقوق الطفل بشأن  تفاقيةإلختياري إلاويعد هذا البرتوكول 

قانون الدولي لما يوفرهال ، ثمرة لمجهودات بذلت عبر عقود من الزمن ، ويمثل تقدما واضحا بالنسبة2000

طفال جميعا بمنأى عن أهوال النزاع المسلح ، وخاصة إشراكهم اإلنساني من حماية ، كما أنه يعزز إبقاء األ

 في األعمال العدائية .

                                                                                                                                                                                     
 من نفس البروتوكول . 2المادة  /ظرأن -1
 من نفس البروتوكول . 3/2المادة  /أنظر -2
 ل.رتوكو من نفس الب 4و 3فقرة  3المادة  /أنظر -3
 من نفس البرتوكول . 4المادة /أنظر  -4
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 .الحماية القانونية المقررة لألطفال أثناء القتال:  الثانيالمبحث 

يتعرض األطفال أثناء النزاعات المسلحة لجرائم عدة تمس جسدهم الهزيل تطعن شرفهم وتخدش  

منها إال الصبر للواقع المرير الذي يعيشونه ، فبمجرد أن يعتقل األطفال  حياءهم ، وال يجدون حيلة للتخلص

يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي منقطع النظير ، وتتعرض الفتيات والصبيان معا لتحرشات جنسية متكررة، 

م مما يؤثر على نفسيتهم ويصيبهم بنوبات عصبية من الصعب الشفاء منها ، لذا نتناول في هذا المبحث الجرائ

 .األطفال أثناء النزاعات المسلحةالتي تمس جسد 

 المطلب األول.تجريم األفعال الماسة بجسد الطفل.

يكون األطفال أثناء نشوب الصراعات المسلحة عرضة لمخاطر جمة تمس مباشرة بأجسادهم وتؤدي 

ا األطفال أثناء في الكثير من األحيان لزهق أرواحهم ، لذا ركزنا على اهم األفعال التي يأن تحت وطأته

 الصراعات المسلحة.

 .األول : تجريم إعدام األطفال الفرع

يعتبر األطفال الضحية األولى في النزاعات المسلحة ، فترتكب ضدهم جرائم عدة تكون أقساها تنفيذ  

جريمة اإلعدام ضدهم ، فبمجرد أن تشتعل نار النزاعات المسلحة سواء داخلية أو دولية ، تصدر عدة 

من قادة الجماعات المسلحة أو قادة الجيوش بإعدام األطفال سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين في إطار  قرارات

 التطهير العرقي .

ووفرت قواعد القانون الدولي في وقت السلم ووقت النزاعات المسلحة حماية لحق األطفال بالحياة، وتشمل 

جب أن يحظر تنفيذ حكم اإلعدام على األطفال في في ، هذه الحماية عدم جواز إيقاع عقوبة اإلعدام بحقهم

جنيف الرابعة بنصها " يحظر إصدار  تفاقيةإمن  68/4األراضي المحتلة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 

رتكاب إحكم اإلعدام على شخص محمي في منطقة محتلة يكون عمره أقل من ثمانية عشر عاما وقت 

عندما يرتكبون جرائم في هذه الحالة لم تكن لديهم القدرة الكاملة  ، وهذا ما يفسرأن األطفال 1الجريمة"

                                                 
 . 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  68/4المادة  /أنظر-1
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والكافية في تقدير األمور، لذلك قد يرتكبون جرائم قد يدفعون لها عنوة وتحت ضغط من أشخاص آخرين، 

 ولكن في حالة إذا لم يرتكب األطفال أي جريمة ويعدمون بال ذنب فما هو الوصف القانوني لهذه الحالة ؟ .

على ضرورة الحظر التام إلصدار عقوبة اإلعدام أو تنفيذها على  1977د البروتوكوالن اإلضافيان لعام و أك

من البروتوكول اإلضافي األول " ال يجوز تنفيذ  77/5األطفال المشاركين في األعمال العدائية،فنصت المادة 

،  1من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة " حكم اإلعدام على األشخاص الذين ال يكونوا قد بلغوا بعد الثامنة عشر

فهذه المادة تلزم األطراف المتنازعة بعدم تنفيذ عقوبة اإلعدام في حق األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة 

 أعمال إجرامية خالل فترة النزاع المسلح . رتكبواإعشر من عمرهم والمقصود بهم األطفال الذين 

بحماية أوسع لفئة األطفال، وأقر بعدم جواز النطق بحكم اإلعدامتجاه  1977و جاء البروتوكول الثاني لعام 

منه على " ال يجوز أن يصدر حكم اإلعدام على األشخاص الذين كانوا  6المادة  تهؤالء الفئة الهشة. فنص

 .2الجريمة " رتكابإدون الثامنة عشر من عمرهم وقت 

أعمال إجرامية في  رتكبواإء على قيد الحياة حتى ولو فهذه المادة جاءت لتعزز حق أصيل لألطفال وهو البقا

السابق وكانوا دون سن الثامنة عشر، فيحظر إصدار حكم اإلعدام بحقهم حتى و لو بلغوا سن الثامنة عشر 

 يوم القبض عليهم .

لمشرع الدولي على حماية األطفال من جريمة تنفيذ حكم هذه النصوص يتبين لنا مدى حرص ا من مجموعو

رتكبوا أعماال إجرامية يعاقب عليها القانون ، فيجب أن يراعي للطفل صغر سنه إدام بحقهم، حتى ولو اإلع

 وقصور فهمه ألن تطبيق حكم اإلعدام في حقه هو جريمة بذاتها.

 .الثاني : تجريم تعذيب األطفال أثناء النزاعات المسلحة الفرع

و ممارسة التعذيب التي تؤدي إلى تحطيم كرامة األكثر وحشية لكرامة اإلنسان ه نتهاكاتإلاإن أحد  

 عتبارهمإبالضحايا وتضعف قدرتهم على مواصلة حياتهم وأنشطتهم ويعتبر األطفال األكثر عرضة للتعذيب 

أن التعذيب هو جريمة تعاقب عليها كل الشرائع  عتبارإوبالفئة الهشة التي ال تستطيع الدفاع عن نفسها ، 

                                                 
 جنيف.باتفاقيات الملحق  1977لعام من البرتوكول البروتوكول اإلضافي األول  77/5المادة /أنظر  -1
 جنيف . قياتاباتف الملحق 1977روتوكول اإلضافي الثاني لعامبمن ال 6المادة  /أنظر -2
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والعرفية منها، لذا سنتناول في هذا المطلب تعريف التعذيب  تفاقيةإلا لقواعد الدوليةوالقوانين الوضعية وكل ا

ولية والمحكمة الجنائية الدولية الد االتفاقياتو صور التعذيب وتجريمه في 

 .: تعريف التعذيب أوال

ألم أو على أنه " أي عمل ينتج عنه  1984تفاقية مناهضة التعذيب لعام إمن  األولىعرفته المادة  

عذاب شديد ، جسديا كان أم نفسيا ، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أومنشخص 

أو شخص ثالث ، أو .هو رتكبهإأو يشتبه في أنه  رتكبهإأو معاقبته على عمل  عترافإثالثعلى معلومات أو 

ألي سبب من األسباب يقوم  تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ، أو عندما يلحق هذا األلم أو العذاب

على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر 

يتصرف بصفته الرسمية ، وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه 

 .1العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها"

مهما كانت،  ستثنائيةإالتعريف يستخلص أن التعذيب مجرم وال يجوز ألي دولة التذرع بأية ظروف  ومن هذا

كمبرر للقيام بأعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لواليتها وسلطتها المباشرة ، كما يشمل هذا المفهوم المناطق 

 .2حتاللإلل الخاضعة

ضحاياه األطفال الذين ال ذنب لهم خاصة في المناطق وال يزال التعذيب يمارس على نطاق واسع، يكون من  

فيتفننون في صور  حتاللإللالتي تشهد توترات ونزاعات مسلحة، وبشكل خاص في المناطق الخاضعة 

 تعذيب المدنيين ومنهم شريحة األطفال.

 .: صور تعذيب األطفالثانيا

إلرباك نفسيتهم ، مما ينتج عنه للتعذيب عدة صور يستخدمها المعتدي على األطفال لنزع معلومات و 

 .أثار نفسية حادة تصيب األطفال بعدة أمراض بدنية ونفسية 

                                                 
 .1984مناهضة التعذيب لعام  اتفاقيةمن  1المادة  /أنظر -1
 .386ص ،  16فقرة  2007للجنة مناهضة التعذيب عام  2التعليق العام رقم  راجع/ -2



 

 

221 

 

 .: التخويف أ

مناهضة  تفاقيةإبموجب المادة األولى من  تشكل فكرة العذاب العقلي عنصرا من عناصر التعذيب 

ة عندما يمارس هذا ، وخاص 1التعذيب ، فخوف الطفل من التعذيب الجسدي يشكل بحد ذاته تعذيبا عقليا

 التعذيب أمام أعين األطفال ، ويكونوا ذو صلة بالشخص الذي يقام عليه هذا الفعل .

اإلسرائيلي وعند قيامهم بالمداهمات اليومية للبيوت الفلسطينية قد يستجوبون اآلباء أمام  حتاللإلافجنود  

دم هذه الطريقة لمدرسيهم أثناء أعين أبناءهم ويمارسون عليهم عنفا قاسيا من ضرب وجر  ، كما تستخ

إحصاءات الجهاز المركزي  اقتحام المدارس ، مما يترك أثرا سيئا على ذاكرتهم وشخصيتهم ، فقد أظهرت

من األطفال الفلسطينيين كانت لهم تجربة في حوادث سببت لهم صدمة في  ٪ 90الفلسطيني لإلحصاء أن 

وتسبب له  هتخـص التعذيب يؤثـر ذلك سلبا على نفسيتـ ، فبمجرد أن يشاهد الطفل مشاهد فظيعة 2حياتهم

 صدمـة نفسيـة وخـوف شديـد يصعـب عالجه الحقا.

 .: العمل القاسي ب

أو يطال شرفهم ،  والقسوة هي كل فعل مادي من أفعال العنف، يقع على األشخاص ويخدش حياءهم 

البصق على الوجه ، أو الصفع على الوجه  أو يؤلم جسمهم ، مهما كان األلم خفيفا ، ويدخل في حكم القسوة ،

، أو إلقاء شيء يضايقه ، أو ربط عينيه أو تكميمه أو تقييده ،  وكل ما من شأنه أن يؤذي حواسه ،أو يضعه 

 (8000)، فأشارت إحصائيات إلى أن نحو  3في مركز أكثر من قدرة الجسم أو النفس أو العقل على تحمله

، وتعرضوا ألشكال التعذيب  2010و 2000األقصى ما بين عامي  فاضةنتإخالل  عتقلواإطفل فلسطيني 

وأضاف تقرير آخر صادر عن الشبكة السورية  4الجسمي من ضرب وجلد وتعرضهم لصعقات كهربائية

التابعة للقوات الحكومية  حتجازإلاطفال للتعذيب في مراكز  (7457)لحقوق اإلنسان تعرض ما ال يقل عن 

                                                 
، المجلد الثالث ودية، السععلي حميد العولقي ، التعذيب كجريمة في القانون الدولي وحقوق ضحايا التعذيب ، مجلة الفكر الشرطي /راجع  -1

 .  165، ص  2005 عام، 52عشر ، العدد 
،  2011عام ، 15، المجلد  18، العدد ، مصرخالد محمد صافي ، حقوق الطفل الفلسطيني تحديات ورؤى ، مجلة الطفولة والتنمية /راجع ــ  2

 .156ص 
 .  87، ص  2006عام  ،،العدد الثاني لبيبا ،ميلود المهذبي ، التعذيب والقانون الدولي ، المجلة الدولية /راجعــ  3

 . 156، ص نفس المرجع خالد محمد صافي ،/ راجع  -4
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، حيث تعرضوا للتعذيب الممنهج مورس فيه أنواع  2016ومارس  2011تدة  مابينوذلك في الفترة المم

طقوس التعذيب من ضرب وقلع األظافر وحالقة الشعر والجلد بأنابيب بالستيكية وتعرضهم لصعقات 

 .1كهربائية

يرة، أو على درجة من الجسامة، وال تكون على قدر من المعيارية الخط عتداءإلاوال تشترط القسوة أن يكون 

 .2الحواس أو النفس أو العقل على تحمله أستنكفالجسيمة، أو الحادة،إن كل عمل يوصف بأنه قاسي متى 

 .: الحرمان الحسيت

ويتضمن هذا األسلوب تغطية وجه الطفل أو رأسه أو إجباره على الوقوف مائال مع مالمسة أصابع  

 النوم والطعام والشراب. اليدين فقط للجدار وتعرضه المتواصل للضجيج وحرمانه من

الحواس  ستخدامإالمشترك للطرق التي تمنع  ستخدامإلاوقد أقرت اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان بأن " 

 وبخاصة العينين واألذنين ، يؤثر مباشرة على الشخصية جسديا وعقليا ، واليمكن إلرادة المقاومة أو

فاألشخاص الذين يقومون بأكبر درجة من  ، ستقالليةإلافي هذه الظروف أن تتبلور بأي درجة من  ستسالمإلا

الحزم قد يستسلمون في مرحلة مبكرة عندما يتعرضون لهذه الطريقة المتطورة لتحطيم إرادتهم أو حتى 

، ومن هنا فهذه الطريقة للتعذيب تعد األشد وطأة على نفسية الطفل بما أن  3للقضاء عليها قضاء مبرما "

 ويستسلمون في مرحلة مبكرة . الكبار ال يتحملونها

 الدولية من جريمة التعذيب. تفاقياتإلا: موقف  ثالثا

أساليب ووسائل القتال في  ختيارإإن المبدأ األساسي الذي يقوم عليه القانون الدولي اإلنساني ، هو أن  

ا المبدأ قاعدتان زمن النزاعات المسلحة ، حق مقيد بقيود األخالق والدين والعرف والقانون ، وتنبع من هذ

إحداث آالم ، ومعاناة ال مبرر لها  األسلحة ووسائل القتال التي من شأنها ستخدامإ: منع  األولىأساسيتان : 

: إلزام أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين وكذلك بين األهداف المدنية والعسكرية،  والثانية
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بما جاء  لتزامإلا، و على األطراف المتنازعة 1عسكرية دون غيرهاوبالتالي توجيه المتحاربين ضد األهداف ال

 الدولية التي تحرم وتجرم اللجوء إلى التعذيب كوسيلة ضغط وقهر إلخضاع الطرف اآلخر. تفاقياتإلافي 

صارخ ألحكام  نتهاكإعتباره إبلتمنع صراحة اللجوء إلى التعذيب  1949جنيف لعام  تفاقياتإوجاءت  

من  3/1، فحرمت المادة الدولية والداخلية على حد السواءي اإلنساني في النزاعات المسلحة القانون الدول

، كما نصت المادة  2على الحياة والسالمة البدنية خاصة القتل والتشويه والتعذيب عتداءإلاتفاقية جنيف الثالثة إ

اإلكراه على أسرى الحرب  على أنه ال يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي شكل آخر من 17/4

بوجوب معاملة األسرى معاملة إنسانية خالية من أي ضغط  تفاقيةإلا، وألزمت  3معلومات ...." ستخالصإل

 أو مساس بالسالمة الجسدية لألسير كتعذيبه أو تشويه بدنه.

ول األول من البروتوك 11هذه الضمانة ، فحرمت المادة  1977وقد عزز البروتوكوالن اإلضافيان لعام  

وحرمانهم  حتجازهمإالمساس بالصحة والسالمة الجسدية والعقلية لألشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو 

" بعدم اللجوء إلى التعذيب بشتى أساليبه بدنيا كان أم  75/2، وألزمت المادة  4بأي صورة أخرى من حرياتهم

من البروتوكول اإلضافي الثاني  11ة ، وأما بخصوص النزاعات المسلحة الداخلية حرمت الماد 5عقليا

، و بالرجوع إلى نصوص البروتوكولين  6المساس بالسالمة البدنية والعقليةلألشخاص الذين يقعون في األسر

 نجد الحماية ومنع التعذيب جاءت عامة ومست جميع الفئات ومنها فئة األطفال.

قانون روما األساسي( والذي بموجبه أنشأت قانون روما األساس للمحكمة الجنائية الدولية ) عتمادإومع 

 محكمة دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية والعدوان.

 فبموجب هذاالقانون تطال الوالية القضائية لمحكمة الجرائم التالية ، التي ينطوي منها على التعذيب .
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قانون روما األساسي المادة الثامنة منها على أن التعذيب والمعاملة  تتضمن جرائم الحرب بموجب – 1

 تفاقياتإالمشتركة بين  الثالثةللمادة  نتهاكإكجنيف والمعاملة القاسية  تفاقياتإلجسيم  نتهاكإكالالإنسانية 

 جنيف .

سع النطاق أو يكون التعذيب جريمة ضد اإلنسانية بخالف جريمة الحرب ، إذا أرتكب في إطار هجوم وا – 2

منهجي موجه ضد أي من السكان المدنيين مع العلم بالهجوم ، وفي هذا اإلطار يقصد بالهجوم على سكان 

إلى سياسة دولة أو سياسة  ستناداإمتعدد األفعال ضد سكان مدنيين  ارتكابمدنيين مسارا لسلوك يتضمن 

ن الهجوم ال ينبغي أن ينطوي على عمل مثل هذا الهجوم أو متابعة لهذه السياسة ، لك رتكابإلتنظيمية 

 عسكري ، وإال صار جريمة حرب .

ويقصد باإلبادة الجماعية بأنها سلسلة من األفعال المحددة التي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي  – 3

ار لجماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بوصفها كذلك ، وتتضمن قائمة األفعال المحددة تعمد اإلضر

 .1الخطير بالسالمة البدنية أو العقليةألعضاء الجماعة

وخالصة القول أن كل األفعال السابقة الذكر التي تنطوي على التعذيب هي أفعال محظورة وجرائم بموجب 

على األطفال ، فيحال مرتكبوها أمام المحكمة الجنائية  رتكبتإمن قانون روما األساسي ، خاصة إذا  8المادة 

 في نزاع مسلح دولي أو داخلي . رتكبتإواء الدولية س

 .ث : تجريم المساس بأعراض األطفالالثال الفرع

يتعرض الكثير من األطفال أثناء النزاعات المسلحة لجرائم جنسية ممنهجة تمس أعراضهم وتحط من  

ألطفال المعلومات من ا ستخالصإلشرفهم ، حيث ترتكب هذه الجرائم كشكل من أشكال العقاب الجماعي ، 

وتحط من كرامة الفتيات ، أو وسيلة لترهيب األطفال ، لذا نقسم المطلب إلى فرعين، نتناول في الفرع األول 

مظاهر المساس بأعراض األطفال أثناء النزاعات المسلحة وفي الفرع الثاني الحماية القانونية المقررة لحماية 

 . األطفال من الجرائم الجنسية أثناء النزاعات المسلحة
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 .مظاهر المساس بأعراض األطفال أثناء النزاعات المسلحة:  أوال

لهذا الخطر بشكل كبير عند  ، حيث يتعرضنالفتيات ضد يزداد العنف الجنسي ضد األطفال وخاصة

نفصال ، إلأو ا والتي تقدمها لهم عادة عائالتهم ومجتمعاتهم، بسبب النزو  نعدامهاإوتوقف الحماية التقليدية 

هذه الظروف تتعرض الفتيات واألوالد أيضا في معظم األحيان لمخاطرأو أعمال العنف الجنسي وفي مثل 

من قبل األطراف المشتركة في الصراعات المسلحة ، سواء القوات العسكرية أو الجماعات المسلحة أو 

ؤثر وقد ي، 1الشرطة وأيضا من قبل أعضاء من قوات حفظ السالم أو العاملين في المجال اإلنساني

مثل الحمل غير  عتداءإلاعلى حياة الفتاة سلبا ، فتكون له عواقب مخيفة تستمر طويال بعد حادث  غتصابإلا

الجنسي  تصالإلافيه ، وإصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية ، واألمراض األخرى المتنقلة عبر  مرغوب

 ، فحسب تقارير إعالمية . 2، باإلضافة إلى الصدمة النفسية

فتاة من الشمال الشرقي عام  (500)"حركة بوكو حرام"المتمردة في دول نيجيريا ما يقارب تطفتخإفقد 

عديدة كالعنف الجنسي والزواج  نتهاكاتإ، وعانت المختطفات الالئي يعتبرن في أعمار المراهقة من  2014

ي أوكالهما، والذي قد ، ويؤدي الصراع المسلح كذلك لزيادة حاالت الزواج المبكر أو الزواج القسر3القسري

يستخدم أحيانا كوسيلة لحماية الفتيات من التحرش الجنسي أو التجنيد على أيدي الجماعات المسلحة ، وقد 

تستهدف الفتيات من قبل العدو ليتم تدميرالتقاليد واألعراف التي ترعرعوا عليها ، خاصة إذا أخذ الصراع 

، و عرف هذا النوع من  4ات للحفاظ على هويتها وتقاليدهاالمسلح بعدا عرقيا ، حيث تكافح إحدى المجموع

جنسي منظم  عتداءإبفي النزاع المسلح في يوغوسالفيا سابقا ، أين قامت القوات الصربية المسيحية  عتداءإلا

 مرأةإعلى نساء وفتيات مسلمي البوسنة ، فطبقا لإلحصائيات الرسمية زاد عدد المغتصبات عن خمسين ألف 

،  5م الضغينـة إلى أنهم زرعوا أجنة الكالب في أرحام هؤالء النسوة على سبيل التجارب، ووصلت به
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فالنساء والفتيات يكن أكثر عرضة بكثير للعنف الجنسي ، بصرف النظر عن دوافعه ، رغم أن الرجال قد 

يتهن من العنف يتعرضون هم أيضا لهذا النوع من العنف ، فالبد من تعزيز المنظومة التشريعية الدولية لحما

ينة لحالتهن الجسدية والنفسية .باالجنسي أثناء النزاعات المسلحة وتخفيف وطأة اآلثار السلبية والمت

 .المسلحة الحماية القانونية المقررة لحماية األطفال من الجرائم الجنسية أثناء النزاعات:  ثانيا

يكون األطفال عرضة لها في جو  رغم أن الجرائم الجنسية كانت مالزمة لكل نضال مسلح ، حيث 

يسوده الصمت العميق الذي يخفي الحقيقة المروعة، وأمام هذا الوضع المذل الذي يحط من شرف األطفال ، 

جنيف  تفاقيةإمن  27تدارك القانون الدولي هذا النقص بوضع تشريعات تحمي هاته الفئة فنصت المادة 

 غتصابإلاعلى شرفهن والسيما ضد  عتداءإمن أي  الرابعة على أنه يجب حماية النساء بصفة خاصة

، فجاءت هذه المادة عامة في محتواها تحمي فئة النساء وتدخل  1واإلكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن

 ضمنها فئة الفتيات .

على وجوب توفير حماية خاصة للنساء  77/1و 76/1في مادتيه  1977وأكد البروتوكول األول لعام 

 .2خاص ضد أي صورة من صور خدش الحياء حترامإون شرفهم ،وأن تكفل الحماية واألطفال لص

منها والذي  8وأورد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية طائفة من الجرائم الجنسية وهذا حسب المادة 

 عتبرته نوعا من أنواع التعذيب وهي كالتالي :إ

إلى ولوج ، مهما كان طفيفا ، ألي من جسد الضحية أو الجاني حرمة جسد الشخص بسلوك أدى  نتهاكإ – 1

 الجاني بعضو جنسي أو لفتحة الشرج أو العضو التناسلي للضحية بأي أداة أو أي جزء أخر من الجسد .

القوة أو اإلكراه مثل ذلك الذي يسببه الخوف من العنف  ستخدامإبالحرمة بالقوة ، أو التهديد  نتهاكإحدث  – 2

السلطة ضد ذلك الشخص أو شخص أخر ، أو  ستخدامإأو الظلم النفسي أو إساءة  عتقالإلاأو اإلكراه أو 
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الحرمة ضد شخص غير قادر على إعطاء موافقة  نتهاكإرتكب إبيئة يستخدم فيها اإلكراه ، أو  ستغاللإ

 .1حقيقية

جنسية التي يمكن من نظام األساسي لمحكمة روما جاءت عامة وشملت جميع الجرائم ال 8ويالحظ أن المادة 

 أن تمس بأعراض األطفال.
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 .: الحماية القانونية لألطفال من أثار القتالالثاني المطلب

ضحية للنزاعات المسلحة التي  عتبارهمإبيولي القانون الدولي اإلنساني عناية خاصة لفئة األطفال  

أساليب  ختيارإالملحقة لتقيد المقاتلين في الدولية والبروتوكوالت  تفاقياتإلاتدور في أرضهم ، حيث جاءت 

ووسائل القتال دون إطالق العنان لتدمير الطرف اآلخر وإلحاق خسائر بشرية بما فيهم فئة المدنيين الذي 

تعتبر فئة األطفال شريحة منهم ، لذا رسخت بعض المبادئ اإلنسانية التي الغنى عنها لتوفير الحماية 

ى سلوك المحاربين من األخطار المحدقة والناجمة عن العمليات العسكرية ، للمدنيين، وتحكم من جهة أخر

 .يكون األطفال الضحية األولى لها 

 .األول : الحماية العامة لألطفال من أثار القتال الفرع

و النزاعات المسلحة، جاءت النصوص الواردة في القانون الدولي اإلنساني لتخفف من وطأة الحروب

 الشرائح و منهم المدنيين التي تدخل فئة األطفال ضمنهم.ل صوصها عامة تحمي كلذا وردت بعض ن

 .الحماية العامة لألطفال من أثار األعمال العدائية في النزاعات الدولية: أوال

بضمانة عامة تصون حقوق المدنيين بصفة عامة وحقوق  1977جاء البروتوكول اإلضافي األول لعام 

منه على مايلي :" تعمل أطراف النزاع على التمييز بين  48نصت المادة  األطفال بصفة خاصة عندما

، ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف عيان المدنية واألهداف العسكريةالسكان المدنيين والمقاتلين ، وبين األ

، فجاءت  1وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية " حترامإالعسكرية دون غيرها ، وذلك من أجل تأمين 

مدنيين وال يشاركون في األعمال القتالية فرسخت مبادئعلى الدول  عتبارهمإبهذه المادة كحماية عامة لألطفال 

 بها وهي كالتالي : لتزامإلااألطراف المتنازعة 
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  .: التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينأ

لمدنيين الذين ال يحملون سالحا للدفاع إن الطابع اإلنساني في النزاعات المسلحة يفرض التمييز بين  ا

عن أنفسهم ، وبين المقاتلين الذين يحملون السال  ومرابطون في الجبهات األولى للقتال ، وهو أمر في غاية 

األهمية للحفاظ على حياة هؤالء المدنيين ، السيما أن غالبية المدنيين هم من الفئات الهشة التي تشمل النساء 

 ، فالبد حماية هؤالء من أهوال الحرب و ماتجره من نكبات عليهم. 1والمرضى والجرحىواألطفال والشيوخ 

 .: حظر مهاجمة األهداف المدنية  ب

األطراف المتنازعة حظر مهاجمة السكان المدنيين ،  1977ألزم بروتوكول اإلضافي األول لعام  

لسكان المدنيون ، واألشخاص المدنيون منه على مايلي " يتمتع ا 51واألهداف المدنية ، حيث نصت المادة 

بحماية عامة ضد األخطار الناشئة عن العمليات العسكرية ، ويجب إلضفاء فعالية على هذه الحماية ، مراعاة 

 القواعد التالية دوما ، باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى القابلة للتطبيق .

، وتحظر أعمال العنف أو التهديد ، الرامية أساسا إلى بث ال يجوز أن يكون السكان المدنيون محال للهجوم  -

 الذعر بين السكان المدنيين .

يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا البروتوكول ، مالم يقوموا بدور مباشر في األعمال  -

 العدائية .

والتي تستخدم طريقة أو وسيلة حظر الهجمات العشوائية، وهي تلك التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد،  -

للقتال ال يمكن حصر أثارها، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب األهداف العسكرية أو األشخاص المدنيين أو 

 األعيان المدنية دون تمييز.

 وقد بين البروتوكول األول األعمال من قبيل الهجمات العشوائية كالتالي:

                                                 
 . 86فضيل عبد هللا طالفحة ، مرجع سابق، ص  / راجع -1
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طرق والوسائل، التي تعالج عددا من األهداف العسكرية الواضحة الهجوم قصفا بالقنابل ، أيا كانت ال – 1

التباعد والتمييز عن بعضها البعض اآلخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا 

 من المدنيين أو األعيان المدنية على أنها هدف عسكري واحد .

رة في أروا  المدنيين، أو إصابة بهم، تجاوز ما ينظر أن الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسا – 2

 يسفر عن ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

 تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين. -3

يمنع التذرع بوجود السكان أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ،  -4

 .1الهجوم عن األهداف العسكرية ، أو تغطية أو إعاقة العمليات العسكرية والسيما في محاولة درء

وخالصة القول يجب على الدول المتحاربة أن تلتزم بما جاء في هذا البروتوكول من حظر مهاجمة 

األهداف المدنية سواء كانت أشخاص أو أموال كما يحظر عليها تصويب األسلحة نحو المدنيين وخاصة 

ء القنابل من الطائرات مهما كانت درجة إتقـان التصـويب، والسيما على األهداف العسكريـة األطفال كإلقا

التي تقع وسـط تجمعـات سكانية ، ويحظر عليها توجيه هجمات حربية في أماكن تجمع بين األهداف 

قوات  رتكبتهاالعسكرية والمدنية  إذا كانت نتائج الحرب تخلف ضحايا من السكان المدنيين ، ولذا فإن ما 

التحالف فيحربها ضد العراق يشكل جرائم حرب ، عندما أسفرت الهجمات التي قامت بها هذه الدول على 

 .2تجمعات سكنية مدنية را  ضحيتها اآلالف من القتلى والجرحى أغلبهم أطفال

 .دي السكان المدنيين أثناء الهجومالالزمة لتفا حتياطاتإلتخاذ اإ:  ج

 تخاذإفة عامة واألطفال بصفة خاصة ، أوجب البروتوكول على كافة األطفال لحماية السكان بص 

التدابير الوقائية لتجنب إصابة السكان المدنيين ، فيجب على الدول المتصارعة أن تبذل رعاية كافية 

جنب ومتواصلة أثناء إدارتها للعمليات العسكرية من أجل تفادي السكان المدنيين واألعيان المدنية ، ويجب ت

                                                 
 . 1977االختياري األول لعام  من البروتوكول 51المادة  /أنظر -1
 . 191جع سابق ، ص عيد حمودة ، مر منتصر س  /راجع -2
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، ويجب على كل قائد عسكري القيام  1إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها

 : بالتدابير اآلتية لحماية المدنيين عند التخطيط للهجوم أو عند بدايته ونجملها في اآلتي

اجمتها ليست أشخاصا يجب على القائد أن يبذل في ما وسعه عمليا للتحقق من األهداف المقرر مه – 1

 مدنيين أو أعيان مدنية ، وأنها غير مشمولة برعاية خاصة ، وأنها أهداف عسكرية محظة .

المستطاعة عند تخير ووضع وسائل وأساليب الهجوم، من أجل  حتياطاتإلايجب عليه أن يتخذ جميع  – 2

األعيان المدنية بصفة عرضية تجنب إحداث خسائر في أروا  المدنيين أو إلحاق إصابة بهم أو اإلضرار ب

 وحصر ذلك في أضيق نطاق .

أي قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن يحدث خسائر في أروا   تخاذإأن يمتنع عن  – 3

المدنيين أو إلحاق إصابة بهم ، أو اإلضرار باألعيان المدنية ، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر واإلضرار 

اوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة ، ويجب عليه ، مما يفرط في تج

 إلغاء أي هجوم يتوافر فيه هذا الحكم .

 .2وإذا كان من شأن أي هجوم أن يمس السكان المدنيين، فيجب توجيه إنذار مسبق وبوسائل مجدية – 4

عد أخرى من شأنها حماية المدنيين واألعيان الثقافية وقد ألزم البروتوكول األول الدول المتحاربة بعدة قوا 

األماكن والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ، وبصفة خاصة  ستهدافإوأماكن العبادة ، وحظر 

 .3حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب لترهيبهم مما يحميهم   من خطر النزو  والتشرد والجوع

  .عدائية في النزاعات غير الدوليةلألطفال من أثار األعمال ال : الحماية العامة ثانيا

أصبحت الحروب الداخلية مشهدا متكررا في أغلب قارات المعمورة خاصة مع رواج تجارة األسلحة  

حرب ، كانت أكثرها داخلية أدت إلى  149( نشب  1992 – 1945، ففي الفترة الممتدة ما بين عامي ) 

و أغلب ضحايا هذه النزاعات من األطفال ، فتم مصرع أكثر من مليوني طفل،  ( مليون شخص،23مقتل )

                                                 
 . 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  75المادة  /أنظر -1
 .854مصر، الطبعة الرابعة، ص  دار النهضة العربية ،القاهرة ، مبادئ القانون الدولي العام ، جعفر عبد السالم،/ راجع  -2
 . 1977من البروتوكول األول لعام  54و 53و  52المواد  /أنظر  -3
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،  1عن والديهم لذات السببنفصلوا إمليون طفل  12ماليين طفل معوق، وتم تشريد أكثر من  5و 4وما بين 

قتل ففي دول روندا وحدها ذبح ربع مليون طفل رواندي على أيدي القبائل المتحاربة ) الهوتو والتوتسي ( و

أيضا آالف األطفال من المسلمين في يوغسالفيا السابقة ، وتم تقطيع األطراف عشوائيا لألطفال في دولتي 

، واليزال هذا الوضع الرهيب منتقتيل لألطفال و  2سيراليون وتيمور الشرقية على أيدي المليشيات الثورية

 يا و اليمن .ق وليبإصابتهم بمختلف المقذوفات الحربية في دول عربية كسوريا والعرا

بتطبيق نص  لتزامإلاومع هذه األوضاع الصعبة ولمواجهة هذه األخطار فإن الحماية العامة للطفل تكمن في 

جنيف األربع ، وكذلك تفعيل والعمل بأحكام البروتوكول الثاني لعام  تفاقياتإالمشتركة بين  الثالثةالمادة 

ألنهما السبيل الوحيد لضمان حماية المدنيين من أثار القتال الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية  1977

 وعواقبه الوخيمة في مثل هذه النزاعات .

مصغرة وتمثل األحكام التي تضمنتها هذه  تفاقيةإجنيف، بمثابة تفاقيات إوتعد المادة الثالثة المشتركة بين  

، وهذا نصها"في حالة قيام نزاع مسلح  3المادة الحد األدنى الذي ال يجوز لألطراف المتحاربة اإلخالل به

ليس ذي طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع أن يطبق كحد 

 أدنى األحكام اآلتية :

مباشرة في األعمال الحربية بما فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا السال   شتركواإاألشخاص الذين  – 1

أو ألي سبب آخر، يعاملون في كل األحوال  حتجازإلاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو ، واأل

معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو 

األشخاص السابق ذكرهم ، الثروة ، أو أي معيار مماثل آخر ، ولهذا الغرض تحظر األفعال فيما يتعلق ب

 وتبقى محظورة في جميع األوقات واألماكن .

 على الحياة والسالمة البدنية وخاصة القتل بكل أشكاله ، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. عتداءإلا –أ 

                                                 
1- Harvard L.j.Harvard program on Humanitarian policy and Conflict Research Children .Facing 

Insecurity :New Strategies For Survival in Global Era. Policy paper produced For The Canadian Department Of 

. Foreign Affairs and International Trade .2001. May .p 14 . 
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 أخذ الرهائن .  –ب 

 ة.على الكرامة الشخصية وخصوصا المعاملة المهينة والحاطة بالكرام عتداءإلا–ج 

إدانة األشخاص وإعدامهم دون سابق حكم صادر من محكمة مشكلة تشكيال قانونيا، وتكفل منها كل –د 

 عنها.ى الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدينة والتي الغن

يجمع المرضى والجرحى ويعتني بهم ، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك على تنفيذ كل أو بعض  – 2

عن طريق معاهدات خاصة ، وليس في تطبيق األحكام السابقة ما يؤثر على  تفاقيةإلاام األخرى لهذه األحك

 .1الوضع القانوني ألطراف النزاع

وبذلك تكون هذه المادة قد أشارت بطريقة غير مباشرة إلى مبدأ التفرقة بين المقاتلينفيما حظرت توجيه أي 

عمال العدائية ، بما فيهم أفراد المقاومة المسلحة الذين أبعدوا عن عمل عدائي لمن ليس له دور إيجابي في ال

 .2عنهم نتفتإساحات القتال ألي سبب من األسباب ، مادامت صفة المشاركة العدائية قد 

مما يتقدم يستشف أنه ينبغي حماية األطفال من آثار الحرب سواء في نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح داخلي 

الواردة في هذا الشأن في أرض الواقع قدر المستطاع ،وتكمن مصلحة  تفاقياتإلا ، ويجب تفعيل نصوص

 الطفل في تجنب إثارة الحروب بصفة خاصة ألنهم يعتبرون الضحية األولى فيها دون منازع.

 .الثاني : الحماية الخاصة لألطفال من أثار القتال الفرع

من جملة المدنيين الذي ال يشتركون  باعتبارهم أوجب القانون الدولي اإلنساني حماية عامة لألطفال 

الفئة الضعيفة واألكثر عرضة  عتبارهمإبفي األعمال العدائية ، إال أنه أفرد لهم نصوص خاصة لحمايتهم 

 1977البروتوكول األول لعام جنيف ،بل أضفى تفاقياتإبه المادة الرابعة من  عترفتإلإلصابات وهو ما 

منه بوجوب تهيئ األطراف المتنازعة العناية والعون  77ما نصت عله المادة حماية خاصة لصالحهم وهو 

                                                 
 . 194ص ، منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق  /راجع -1
، القاهرة ،مصر ، الحربي ، مطابع شتات  حتاللإلاحقوق الطفل في ظل  نتهاكإمؤيد سعد هللا حمدون المولى ، المسؤولية الدولية عن  /راجع -2

 . 84، ص  2013عام 
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من نفس البروتوكول فئة األطفال حديثي الوالدة  8الخاص لهم ، وتجنب خدش حياءهم ، صنفت المادة 

 .1كبير هتمامإووحاالت الوالدة ضمن فئة الجرحى والمرضى الذين يحتاجون لعناية ورعاية 

على تجريم التخلي عن األطفال الذين تيتموا أو فصلوا عن  24لرابعة لجنيف في مادتها ا تفاقيةإلاوتسلم 

 .2عائالتهم بسبب الحرب، وتلزم بتوفير اإلعاشة لهم وتمكينهم من أجل ممارسة عقائدهم وتعليمهم

 وبذلك أوردت مجموعة من التدابير الالزمة والخاصة إلعانة األطفال وجمع شمل األسر المشتتة بسبب

 الحرب، وإجالء األطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة لذا ينقسم هذا المطلب إلى ثالث فروع.

 .ة األطفالثاغ: إ أوال

يقع على عاتق أطراف النزاع أن تعمل جاهدة على إغاثة األطراف في ظل األوضاع الصعبة التي 

بحرية المرور لجميع إرساالت جنيف الرابعة على ضرورة السما   تفاقياتإيمرون بها ، حيث تقرر 

اإلمدادات الطبية ومهمات المستشفيات المرسلة للمدنيين ، حتى ولو كانوا من األعداء وكذلك حرية مرور 

جميع اإلرساالت الضرورية من المواد الغذائية والمالبس والمقويات المخصصةلألطفال دون الخامسة عشر 

على واجب منح األطفال دون  تفاقيةإلا من نفس 89مت المادة ، كما ألز 3والنساء الحوامل وحاالت الوالدة

الخامسة عشر والمرضعات والحوامل األغذية الالزمة معمنحهم أغذية إضافية أخرى تتناسب كل مع وضعه 

 .4الصحي أو سنه

على تفضيل األطفال ومنحهم األولوية وشملت هذه المادة حاالت  70وينص البروتوكول األول في مادته 

 .5ع لدى توزيع إرساليات اإلغاثةالوض

كما يدرج الملبس هنا كأحد مواد اإلغاثة الضرورية للمحافظة على صحة األطفال خاصة في فصل الشتاء ،  

 .1المالبس بسهولة في وقت يكافحون فيه للبقاء قتناءإمع العلم أن فترة النزاع المسلح يصعب فيه 

                                                 
 . 1977من البروتوكول األول لعام  8/1و  77المادة  /أنظر -1
 . 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام إمن  24المادة  /أنظر -2
 . 1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةمن  23المادة  /أنظر -3
 .  نفس اإلتفاقيةمن  89المادة  /أنظر ــ4
 . 1977من البروتوكول األول لعام  70ادة الم /أنظر ــ5
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ائد في هذا المجال من خالل إغاثة األطفال في حالة النزاع وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور ر

المسلح ، والتدخل النشط في ميادين شتى كالصحة العامة والتغذية والتأهيل ، فهي تستجيب لمتطلبات 

من البروتوكول األول  70تفاقية الرابعة والمادة إلمن ا 23ومقتضيات القانون الدولي اإلنساني وخاصة المادة 

 .2من البروتوكول الثاني ، بوصفها هيئة إنسانية محايدة 81والمادة 

القوات اإلسرائيلية  ستهدفتإإال أن بعض الحروب تقوم بخرق هذه المبادئ اإلنسانية السامية والنبيلة ، حيث  

عدة مقار تابعة لألمم المتحدة ،إستخدمت كملجأ للعائالت الفلسطينية ، ولتخزين وتوزيع المساعدات اإلنسانية 

قصف محيط مدرسة الفاخورة  6/01/2009ومعظمها إما مقر لمنظمة"األونروا" أو مدارس تابعة لها ، ففي 

مدني ، من بينهم ثالثة أطفال ، حيث كانت المدرسة  24 التابعة "لألونروا"بثالث قذائف ، مما أدى إلى مقتل

 .  3سرائيليةشخص لجئوا إليها فرارا من قصف القوات اإل (1300)وقتها تأوي أكثر من 

ة باإلضافة إلى  غاثالقوات اإلسرائيلية مقار األغذية واإل ستهدفتإمما شكل هذا العمل جريمة حرب حيث  

 قتلها المتعمد لمدنيين عزل .

 .تة: جمع شمل األسرالمشتثانيا

من النتائج الوخيمة التي تخلفها نشوب النزاعات المسلحة قطع أوصال األسرة  الواحدة ، ويكون  

طفال أكثر أفراد األسرة تضررا من هذا التمزيق والشتات الذي أصاب األسرة ، وبغية الحرص على لم األ

نساني لصيانة وحدة العائلة  خالل النزاعات المسلحة ، إلشمل األسر وعدم تشتتها ، يسعى القانون الدولي ا

حق كل أسرة في معرفة  على أن " 32نص في مادته  1977ومصداقا لذلك فإن البروتوكول األول لعام 

مصير أفرادها هو الحافز األساسي لنشاط كل من األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع ، والمنظمات 

الرابعة لجنيف  تفاقيةإلا، وفرضت  4وفي هذا البروتوكول " االتفاقياتاإلنسانية الدولية ، والوارد ذكرها في 

التي يقوم بها أفراد العائالت المشتتة بسبب الحرب ، من تجديد لألطراف المتنازعة أن تسهل أعمال البحث 

                                                                                                                                                                                     
 . 124، ص  2002للصليب األحمر ،  شارلوت ليندسي ، نساء يواجهن الحروب ، اللجنة الدولية راجع/  ــ1
 . 92هللا طالفحة ، مرجع سابق، ص فضيل عبد  /راجع -2
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 . 112 ص،  1520 ، عامالطبعة األولى ، األردن ، 
 . 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  32المادة  /أنظر -4
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منها على أنه  49كذلك بما جاء بمقتضى المادة  تفاقيةإلا، وأكدت  1بينهم ، وإن أمكن جمع شملهم تصالإلا

 ، 2بإخالء جزئي لمنطقة معينة ، فعليها ضمان عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة حتاللإلافي حالة قيام دولة 

أنه في حالة القبض  75/5ويضيف البروتوكول األول إلى هذه الفكرة مزيدا من التوضيح من خالل المادة 

، ويقضى هذا  3يجب قد اإلمكان أن توفر لها وحدات عائلية كمأوى واحد حتجازهاإأو  واعتقالهاعلى األسر 

جميع شمل األسر المشتتة بسبب البروتوكول أيضا على ضرورة بذل الجهود الالزمة وبكل الطرق الممكنة لت

ختياري الثاني إلالنزاعات المسلحة الدولية ، وبالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية فقد نص البروتوكول ا

 .4لتسهيل شمل األسر التي تشتت لفترة مؤقتة اإلجراءات والتدابير الالزمةتخاذ إعلى ضرورة 

نزاع المسلح ، فإن جمع شملهم سيتوقف إلى حد بعيد على وإذا تفرق األطفال وأفراد عائالتهم نتيجة لل 

 تصالإلاالرابعة على أهمية  تفاقيةإلا، وتؤكد  5بينهم ، أو جمع معلومات دقيقة عن تحركاتهم تصالإلامداومة 

بين أفراد العائلة الواحدة عن طريق الرسائل العائلية بالسما  لجميع األشخاص المحميين المقيمين في أراضي 

أطراف النزاع ، أو أراضي محتلة بإعطاء كافة المعلومات واألنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة إلى أحد 

أطراف  تفاقيةإلاوتلزم  6أفراد عائالتهم أينما كانوا ، على أن تسلم هذه المكاتبات بأسرع طريقة ودون تأخير

يكون مسؤوال عن  ستعالماتلإلميا بإنشاء مكتبا رس حتاللإلاالنزاع عند نشوب أي نزاع  وفي جميع حاالت 

 ستعالماتإ، وينشئ بالمقابل مركز 7تلقي ونقل المعلومات الخاصة باألشخاص المحميين الذين تحت سلطتها

رئيسي لألشخاص المحميين في دولة محايدة ، ليجمع كافة المعلومات المذكورة  فيما يتعلق بمكتب 

 .8الرسمي ستعالماتإلا

                                                 
 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  26المادة /أنظر  -1
 .من نفس االتفاقية 49المادة /نظر أ -2
 .    1977وكول إضافي األول لعام من البروت 75/5المادة / أنظر  -3
 . 92هللا طالفحة ، مرجع سابق ص  فضيل عبد /راجع -4
 . 260أبو خوات ، مرجع سابق ص  ماهر جميل /راجع -5
 جنيف الرابعة . تفاقيةإمن  25المادة  /أنظر -6
 .   تفاقيةإلامن نفس  136المادة  /أنظر ــ 7

 .    اإلتفاقيةمن نفس  140لمادة ا/نظر أ  ــ8
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عن والديهم  فترقواإجهدها فيعمليات إحصاء ومتابعة األطفال الذين  ىللصليب قصاروتبذل اللجنة الدولية  

عن طريق المساعدة في تسجيل هوية كل واحد منهم ، وجمع المعلومات عن اآلباء وتوجيه نداءات إلى اآلباء 

 .1لدينالذين يبحثون عن أطفالهم ، وتوصيل الرسائل التي كتبها األطفال إلى العناوين القديمة للوا

 .: إجالء األطفال من المناطق المحاصرةثالثا

جنيف الرابعة موضوع إجالء األطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة ودعامة قوية  تفاقيةإتناولت  

لحماية األطفال من أخطار الحرب ، وقد يكون الهدف من عملية النقل تحقيق أغراض سياسية أو عسكرية أو 

السكان المدنيين ومن بينهم النساء الحوامل واألطفال من األماكن األصلية التي يقطنونها إنسانية، لذلك يتم نقل 

 .2إلى أماكن أخرى محايدة تكون أكثر أمنا على حياتهم

الالجئون أشد المجموعات قهرا في العالم ، وباألخص فئة األطفال ، فأثناء فرارهم يكونوا أول من  و يعد

الجنسي و إجبارهم على  ستغاللإلاإلىلألمراض والتعب ، ومنهم من يجر  يلقوا مصرعهم ، ويقعون ضحايا

 .3في الحروب األهلية كجنود نخراطإلامنهم على  اآلالفممارسة الدعارة ، وإرغام 

لذا يشكل موضوع حماية المدنيين وخاصة األطفال موضوع القانون الدولي اإلنساني أثناء أبعادهم عن  

منها على مايلي " تعمل 17جنيف الرابعة حيث نصت المادة  تفاقيةإسد في موطنهم األصلي ، وهوما تج

أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والمسنين واألطفال والنساء النفاس من 

المناطق المحاصرة أوالمطوقة ، ولمرور رجال جميع األديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى 

 .4هذه المناطق

فيتضح من خالل نص المادة  أنها منحت بعض الفئات الهشة،ومنهم األطفال حماية خاصة أثناء النزاعات 

الطفل تراعى مصلحته ويحتاج إلى حماية  عتبارإبالمسلحة، وهو أمر منطقي تقتضيه الضرورة اإلنسانية 

 ودعامة أكبر خاصة أثناء النزاعات المسلحة.

                                                 
 .   260المرجع ، ص  نفس خوات ، بوماهر جميل أراجع/  -1
 . 92د محمود سعيد ، مرجع سابق ص محمود سعي /راجعــ  2
 . 93المرجع ذاته، ص ــ 3
 . 1949الرابعة لعام  من اتفاقية جنيف 17المادة  /أنظر -4
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ل األول عملية نقل الطفل خارج حدود دولته بواسطة أي طرفمن أطراف النزاع المسلح ، وقد نظم البروتوكو

أسباب قهرية تتعلق  قتضتإ، وإذا  1وليس القاعدة العامة ستثناءإلاحيث يجب أن يكون النقل للخارج هو 

ول على بصحة أو عالج الطفل ، أو سالمته مما يصيبه من مكروه في اإلقليم المحتل ، حيث يشترط الحص

موافقة كتابية على هذا اإلجالء من أباء األطفال أو أولياءهم الشرعيين أو يلزم الحصول على موافقة كتابية 

على هذا اإلجالء من األشخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤالء 

 .2األطفال

فة األطراف المعنية وهي الطرف الذي ينظم اإلجالء مع كا تفاقإلباوتقوم الدولة الحامية بإجراءات اإلجالء  

والطرف الذي يستضيف األطفال واألطراف الذين يجري إجالء رعاياهم ، ويجب على كافة أطراف النزاع 

أثناء عملية اإلجالء ألي خطر ،  الالزمة حتى ال يتعرض األطفال حتياطاتإلواأن يتخذوا جميع التدابير 

اإلمكان بالتعليم بما في  ركر يجب تزويد الطفل خالل فترة وجوده خارج البالد بقدووفقا للشروط السالفة الذ

 .3ذلك تعليمه الديني واألخالقي وفق رغبة والديه

وتلعب اللجنة الدولية للصليب األحمر دورا هاما وبارزا في مجال حماية الطفل محل النقل ، ومن ثم عودته 

البطاقة الخاصة بهذا الطفل في الوكالة المركزية  للبحث عن  بالهويةأو حتفاظإلباإلى وطنه حيث تقوم 

الطفل وجنسيته وأسرته وأحواله الصحية  سمإالمفقودين التابعة للصليب األحمر، وتتضمن هذه البطاقة 

وعناوينه في بلده القادم منها وعناوينه في البلد المستقبل له، وديانته، وكافة المعلومات األخرى المعروفة 

، ونصت المادة 4شرط أال يكون في ذكر بعض هذه المعلومات داخل البطاقة مجازفة بإيذاء الطفلعنه، ب

الخاصة بالطفل وهي  االستمارةمن البروتوكول األول على المعلومات التي يجب أن تملئ بها   78/9

 كالتالي:

مسلحة من خالل إجالءهم هي أن الحماية التي منحها القانون الدولي اإلنساني لألطفال أثناء النزاعات الو 

واجب قانوني وأخالقي يندرج ضمن حماية المدنيين بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة.

                                                 
 .  199ابق ص سعيد حمودة ، مرجع سمنتصر  /راجع -1
 . 29يوسف حسن يوسف، مرجع سابق ص /راجع -2
 . 261ل أو خوات ، مرجع سابق ص ماهر جمي /راجعــ 3
 .  199منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق ص  /راجعــ 4



 

 

239 

 

يجب أن تكون عملية النقل تصب في مصلحة الطفل وليس مجرد نقل قسري تعسفي يرمى به خارج وطنه ، 

كاب جريمة إبادة في تالحماية إلى إرجتماعية والثقافية والسياسية ألن في هذه الحالة تنقلب إللتضييع هويته ا

 .1حقه

 ستمارة هي :إلالمعلومات الخاصة با

 حالة الطفل الصحية . – 11

 فصيلة دم الطفل . – 12

  .تاريخ ومكان العثور على الطفل – 13

 تاريخ ومكان مغادرة الطفل . – 14

 ديانة الطفل إن وجدت . – 15

العنوان الحالي للطفل في الدول  – 16

 قلة .المست

لغة الطفل الوطنية أو أي لغات  – 17

 أخرى يتكلم بها .

تاريخ ومكان ومالبسات الوفاة  – 18

ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل .

 لقب أو ألقاب الطفل . – 1

 إسم الطفل أو إسماؤه . – 2

 جنس الطفل . – 3

 تاريخ ومكان ميالد الطفل . – 4

 إسم األب الكامل .  - 5

 ولقبها قبل الزواج إن وجد .إسم األم  – 6

 إسم أقرب الناس للطفل . – 7

 جنسية الطفل . – 8

 عنوان عائلة الطفل . – 9

 أي رقم لهوية الطفل . – 10

                                                 
 .     199منتصر سعيد حمودة ، مرجع سابق ص  /راجعــ 1
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 .وتحت اإلحتالل الحربي المبحث السادس : النظام القانوني لألطفال المشاركين في األعمال العدائية

لكن قد ينتهك هذا الحظر بإقحام  باألطفال في األعمال العدائيةيحظر القانون الدولي اإلنساني الزج  

األطفال في معارك ال تعنيهم فيقعون في قبضة الخصم ، وفي هذه الحالة يثور التساؤل عن الوضع القانوني 

لهؤالء األطفال ، والقواعد التي تطبق عليهم بوصفهم مقاتلون فيتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها أسرى 

حرب ، أم لهم قواعد خاصة تطبق عليهم نظرا لصغر سنهم وقلة حيلتهم فيعاملون معاملة خاصة ، باإلضافة ال

إلى ذلك ماهي المعاملة التي يجب أن يتلقاها األطفال المعتقلون بوصفهم مدنيين، و ماهو مصير هؤالء 

، نتطرق في المطلب األول إلى  ينأن نقسم هذا المبحث إلى مطالب رتأيناإالحرب ، لذا  نتهاءإاألطفال بعد 

تحت اإلحتالل الحربي  ألطفال احماية المطلب الثاني  للنظام القانوني لألطفال المشاركين في األعمال العدائية

. 

 .األول: الحماية العامة لألطفال األسرى الفرع

ة إلى أن لقد رسخت قواعد القانون الدولي اإلنساني حقوق أسرى الحرب وواجباتهم، وظهرت الدعو 

بل هو عبارة عن حجز تحفظي هدفه منع األسير من العودة إلى  نتقاماإاألسر في الحروب ليس عقابا وال 

 .1معاقله العسكرية والمساهمة في القتال مرة أخرى

الثالثة، وبعض أحكام البروتوكول اإلضافي األول لعام تفاقية إلاجنيف األربعة وخاصة  تفاقياتإوتعد  

تحكم أوضاع أسرى الحرب ، وتوضح مالهم وما عليهم ، ومن المبادئ التي تحكم أوضاع  ، هي التي1977

لتأمين حمايتهم وتقديم  ، 2الحاجزة، ال إلى أفراد أو تنظيمات فكرة إسناد مسؤولية األسر إلى الدول األسرى ،

 .3الخدمات الضرورية لهم، وتمكينهم من تبادل الرسائل مع أهلهم

                                                 
، ص  2012الطبعة األولى ،،، بغداد ، العراقالقانون الدولي ، دار البداية  يمصلح حسن عبد العزيز ، حقوق األسير والتزاماته فراجع/  -1

114  . 
 . 63يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق ، ص  /راجع -2
 . 282خوات ، المرجع السابق ص  أبوماهر جميل  /راجع  -3
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ألسرة بحظر المراسالت ألسباب عسكرية أو سياسية فإنه يجب أن يكون مؤقتا ولفترة وإذا قررت الدولة ا

، والسما  كذلك لمندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارتهم ، وعدم إرغامهم على القيام 1قصيرة

 .2بأعمال عدائية ضد بلدهم ، أو حشدهم في صفوف قوات الدولة الحاجزة

الثة على وجوب المعاملة الحسنة واإلنسانية ألسرى الحرب وفي جميع األوقات ، جنيف الث تفاقيةإوقد نصت 

ويحظر على الدولة الحاجزة أي تصرف أو إهمال يضر بصحة وحياة األسير أثناء تواجده عندها ، بحيث يعد 

ي أسير ، ، ويحظر على الدولة الحاجزة تعذيب أو تشويه بدني أل تفاقيةإلاخطير وجسيما لمبادئ هذه  نتهاكاإ

ويحظر عليها إجراء التجارب الطبية والعلمية على جسده ، مهما كان نوعها إال إذا كانت تصب في مصلحة 

 .3وصحة األسير ، ووجوب حمايته من أي أعمال العنف والقصاص التي تتخذ في شأنه

وتمنح لهالحرية التامة  ، 4وتكفل الدولة الحاجزة حق الطفل األسير بإعاشته ودون مقابل وتقديم الرعاية الطبية

 .5في تأدية فرائضه الدينية وطقوسه الدينية ، وفي أماكن مالئمة

القوة المسلحة للخصم أفرادا و عتادا ، فإنه  ستهدافإوإذا كان القانون الدولي يجيز لألطراف المتحاربة  

ري طالما حمل السال  يحظر المساس بغير المقاتلين ، ومن لم يعد قادرا على القتال ، فالمقاتل هدف عسك

، لكنه يصبح محميا إذا ألقى السال  أو لم يعد قادرا على القتال إلصابة  6وشارك في األعمال العسكريين

 ، لذلك تعد  األعمال التي يتعرض لها كالقتل والتعذيب 7لحقت به أو لوقوعه في األسر بأي شكل من األشكال

 نتهاءإألشهر وسنوات طويلة بعد  حتجازهمإولى الخصم ، رهائن ، وتحويلهم إلى سال  للضغط ع تخاذهمإو

                                                 
اإلنساني ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية ، مصر ، نبيل محمود حسن ، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي  /راجع -1

 . 269ص ، 2009 عام
 . 126ص  ،فضيل عبد هللا الطالفحة ، المرجع السابقراجع /  -2
 

 . 1949تفاقية الثالثة لجنيف لعام المن ا 13المادة  /أنظرــ  3
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 .نفس اإلتفاقيةمن  16المادة  /أنظرــ  5
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الحرب وعزلهم عن العالم الخارجي بمثابة جرائم مرتكبة ضد أسرى الحرب يجرمها القانون الدولي ويعاقب 

 .1اعليه

 .: الحماية الخاصة لألطفال األسرىالثاني الفرع

، يكون لهم موضوع عتقالهمإم أو إذا وقع األطفال المقاتلون في قبضة الخصم، وذلك بأن تم أسره 

، حيث نص في هذا الصدد" إذا 1977خاص، ويتمتعون بحماية كفلها لهم البروتوكول األول لعام حترام إ

األطفال ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشر في األعمال العدائية  شتراكإ، أن  ستثنائيةإحدث في حاالت 

من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه  مستفيدينيظلون  بصورة مباشرة ، ووقعوا في قبضة الخصم ، فإنهم

 .2المادة ، سواء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب "

يستفاد من هذه المادة أن المشرع الدولي ساوى بين جميع األطفال سواء كانوا أسرى حرب أومعتقلين،  و

 رار التي ستلحقبهم.فوفر لهم الحماية الالزمة لهم، نظرا لصغر سنهم وسوء فهم وتقديرهم لألض

 .: األطفال المقاتلون أسرىالحربأوال

يتمتع بوضع أسرى الحرب األطفال الذين جندوا أو شاركوا مع جماعات أخرى ووقعوا في قبضة 

حتى ولو شارك هؤالء األطفال في أعمال عدائية  عتقالهمإالخصم ، فتوفر لهم الحماية الالزمة في حالة 

سني لتمتع هؤالء بوضع أسير حرب ، فعامل السن هو معيار لمعاملة أفضل  محظورة ، ألنه ال يوجد مانع

 .3لهؤالء األطفال

، ال يتحملون أية مسؤولية، وال يجب إدانتهم بمجرد حمل عتقلواأفاألطفال المقاتلون دون الخامسة عشر الذين 

يخص أطراف النزاع  77/2السال  ومشاركتهم في األعمال العدائية ، ألن الحظر المنصوص عليه في المادة 

،وال يحول 4وليس األطفال ، فالمسؤولية تقع على عاتق الطرف المشارك في النزاع الذي جند هؤالء األطفال

هؤالء األطفال ، بمخالفة أحكام القانون  رتكبهاإاألمر دون مساءلتهم جنائيا عن المخالفات الجسيمة التي 

                                                 
 . 127ص ،  سابق فضيل عبد هللا طالفحة ، المرجع ال /راجعــ  1
 . 1977توكول اإلضافي األول لعام من البر  77/3المادة  /أنظرــ  2
 . 128ص  ،المرجع  نفس لطالفحة ،عبد هللا ا فضيلــ  راجع/ 3
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أو إخاللهم بالقانون الوطني للدولة الحاجزة ، حيث تقدر  كبوهارتإالدولي اإلنساني خاصة جرائم الحرب التي 

مسؤولياتهم حسب أعمارهم، وكقاعدة عامة تتخذ في حقهمإجراءات تربوية ، وممكن أن تصل لعقوبات 

جنائية وفقا لضمانات قضائية محددة ، لكن ال تصل في أي حال من األحوال أن تطبق عليهم عقوبة اإلعدام 

 .1رتكابهم للمخالفةإه العقوبة الشنيعة على األشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر وقت أو حتى إصدار هذ

وفي كل األحوال يجب أن يحظى األطفال المقاتلون بمعاملة تليق بسنهم، وتحافظ على كرامتهم وإنسانيتهم  

 وشرفهم نظرا لصغر سنهم وقصور فهمهم.

 .: األطفال المعتقلون المدنيونثانيا

األطفال الذين يشاركون في األعمال العدائية ، دون أن يعتبروا مقاتلين في نظر القانون الدولي  يخضع 

لدى سلطات الخصم ، وإذا لم يعدوا أسرى  عتقالهمإاإلنساني للقانون الوطني للبلد الذي ينتمون إليه ، وفي 

 .2ةحرب ، فينبغي أن يعاملوا كأشخاص مدنيين محميين ، ويتمتعوا بمعاملة خاص

على أنه " تجمع الدولة الحاجزة بقدر اإلمكان  1949جنيف الرابعة لعام  تفاقيةإمن  82حيث تنص المادة 

لغتهم  ختالفإالمعتقلين معا تبعا لجنسهم ولغتهم وعاداتهم ، وال يفصل المعتقلين من رعايا البلد الواحد لمجرد 

، إال في  عتقالإلافال معا في معتقل واحد طوال مدة ، ويجمع أفراد العائلة الواحدة ، وبخاصة الوالدان واألط

العمل ، أو ألسباب صحية ، وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم  حتياجاتإالحاالت التي تقضي فيها 

دون رعاية عائلية ، ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه ،  المتروكون

نة إقامة منفصل عن بقية المعتقلين ، ويجب توفير التسهيالت الالزمة لهم للمعيشة في حياة ويخصص لهم مكا

فمن سياق نصالمادة يتضح أن معاملة األطفال المعتقلين لهم معاملة خاصة ، حيث يجب أن يقيموا  ،3عائلية "

م إن أمكن ذلك ، وتوفر ، ومن المستحسن أن يوفر لهم مبنى مستقل معه عتقالإلامع والديهم في نفس مراكز 

لهم ظروف مالئمة نظرا لصغر سنهم ، حيث توفر له أغذية كافية وإضافية تناسب سنهم ، ويتعينإقامتهم في 

 معتقل ال يخشى عليهم من مضار ومخاطر الحرب .

                                                 
 .  285خوات ، المرجع السابق ص أبو ماهر جميل  /راجع ــ1
 . 130لطالفحة ، المرجع السابق ص عبد هللا ا /فضيلــ  2
 .  1949فاقية جنيف الرابعة لعام من ات 82المادة  /أنظرــ  3
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مييز وال يجب معاقبتهم بسبب مشاركتهم المباشرة في األعمال العدائية ، إال إذا كانوا قادرين تماما على الت

المخالفة ، وال يجب أن تصدر و تنفذ ضدهم عقوبة  رتكابإوعلى إدراك مغزى عملهم وما يترتب عليه عند 

 . 1اإلعدام

 .الثالث: إطالق وتسريح األطفال األسرى الفرع

حددت قواعد عامة وخاصة  1977جنيف الثالثة والبروتوكول اإلضافي األول لعام  اتفاقيةبموجب 

حماية األطفال المقاتلين األسرى ، إبتداءا من لحظة األسر إلى غاية إطالق سراحهم خاصة ب حترامهاإيجب 

 وتسريحهم .

 .: إطالق سراح األطفال المقاتلينأوال

حالة الحرب والصلح بين الدول المتحاربة يترتب عنه أثار منها إخالء سبيل جميع األسرى  نتهاءإبعد  

جنيف الثالثة " يجب  تفاقيةإمن  118، حيث نصت المادة  2القانونوإعادتهم إلى أوطانهم دونما إبطاء وبقوة 

 .3اإلفراج عن األسرى وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء وعقب توقف العمليات الحربية الفعلية "

ويتعين على الدولة الحاجزة اإلفراج عن جميع األسرى بما فيهم األطفال الذين تحتجزهم، وال يشترط لذلك 

 تفاقيةإمن  5/ 119،حيث نصت المادة  4الخصم أو إبرام هدنة بين الطرفين ستسالمإبع المسلح النزا نتهاءإ

تفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن إجنيف الثالثة " في حالة عدموجود أحكام تقضي بما تقدم في أي 

ء خطة إلعادة األسرى وضع نهاية لألعمال العدائية تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطا

 .5إلى وطنهم "
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ويجب إعادة األطفال األسرى إلى وطنهم ، على أن تتحمال الدولتان تكاليف نقلهم ، فإذا كانت الدولتان 

التي يتبعها األسرى ى إلى حدودها ، وتتحمل الدولة متجاورتان فتتحمل الدول اآلسرة تكاليف نقل األسر

راضيها ، أما إذا كانت الدولتان غير متجاورتين فتتحمل الدول الحاجزة تكاليف نقلهم من الحدود إلى داخل أ

في نقل األسرى إلى دولتهم بين الدولتين بصورة ودها ، بعدها تقسم المصاريف تكاليف نقل األسرى إلى حد

ة عادلة ، على أن توفر لهم أثناء نقلهم مستلزمات العناية بهم ، كتوفير الطعام والشراب والعناية الصحي

 .1الالزمة وأن تعاد لهم جميع أغراضهم التي سحبت منهم أثناء األسر

طفال كان محتجزا  (26)ومن تطبيقات إطالق سرا  األطفال األسرى ، ففي دولة بورندي تم إطالق سرا   

بحزب تحرير الهوتو رتباط إلا، حيثوجهت لهم تهمة 2006في المعسكر الذي تديره الحكومة البروندية عام 

الوطنية للتحرير )رواسا(، حيث تم إطالق سراحهم بعد تلقيهم المساعدات الطبية والتدريب المهني ، جبهة 

كما عكفت منظمة)اليونيسيف( في إطار برنامجها  الخاص بنزع سال  األطفال المرتبطين بالجماعات 

لح األطفال الذين المسلحة وتسريحهم وإعادة إدماجهم ،على دعم تنظيم دورات للتدريب على المهارات لصا

 .2كانوا مرتبطين بالجماعات المسلحة في تلك البالد

وأسفرت الجهود التي يبذلها قسم حماية الطفل في بعثة منظمة األمم المتحدة في جمهورية الكونغو  

بشرق جتماع إالديمقراطية واليونيسيف مع اللجنة المختلطة للسالم واألمن التي أنشأت لهذا الغرض إلى عقد 

ونغو أفضى إلى إطالق سرا  األطفال المقاتلين من الجماعات المسلحة في محافظتي كيفو الشمالية وكيفو الك

طفال مقاتال ، كما صدر مرسوم رئاسي عن الرئيس السوداني يقضي  (66)الجنوبية ، حيث تم إطالق سرا  

هجوم على مدينة أم الدرمان في بالعفو عن األطفال المقاتلين الذين شاركوا مع حركة العدل والمساواة في ال

طفال مقاتال تتراو  أعمارهم  (89)عددهم،والذين أسرتهم القوات المسلحة السودانية ، وكان  2008ماي 

 .3مابين الحادية عشر والسابعة عشر عاما حيث تم إطالق سراحهم وجمع شملهم مع أسرهم جميعا
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  .: تسريح األطفال المقاتلينثانيا

من  أكان " الصرف الرسمي المنظم لألطفال المقاتلين من الخدمة العسكرية سواء يعرف التسريح أنه 

القوات المسلحة أم من جماعات المعارضة المسلحة " ويعرف أيضا بأنه " تفكيك التشكيالت العسكرية على 

سريح المقاتلين المستوى الفردي ، وتشمل عملية تسريح المقاتلين أيضا التعبئة التي تدعو إليها الدولة ، ويتم ت

السابقين خالل مدة زمنية من الوقت ، حيث يتم نقلهم إلى بيوتهم أو أقاليم جديدة ، ويجري تسليمهم 

 .1كمجموعات أولية صغيرة تساعدهم على الدخول والعيش ثانية في المجتمع "

شتراك إفل بشأن حقوق الط تفاقيةإل االختياريومن خالل نص المادة السادسة فقرة الثالثة من البروتوكول 

كل التدابير المناسبة والمتاحة التي  تخاذإالذي أوجبت على الدول  2000األطفال في النزاعات المسلحة لعام 

تكفل تسريح األطفال من صفوف القوات المسلحة التابعة لها بنصها :" تتخذ الدول األطراف جميع التدابير 

خدمين في األعمال الحربية في نطاق واليتها بما يتناقض الممكنة لكفالة تسريح األشخاص المجندين أوالمست

مع هذا البروتوكول أو إعفاءهم على نحو آخر من الخدمة ، وتوفر الدول األطراف عند اللزوم كل المساعدة 

 .2" جتماعياإالمالئمة لهؤالء األشخاص لشفائهم جسديا ونفسيا وإلعادة إدماجهم 

لثالثة للمادة السابقة يتضح أن على الدول األطراف أن توفر بيئة حماية ومن خالل الشطر الثاني من الفقرة ا 

لألطفال المقاتلين المسرحين بمنع إعادة تجنيدهم مرة ثانية وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية ، وذلك 

السبل  كل تخاذإوجتماعية والصحية والنفسية ، وإعادة فتح المدارس لتعليمهم من جديد إلبتوفير الرعاية ا

 الكفيلة لتأمين معيشتهم مجددا .

ومن التطبيقات العملية لتسريح األطفال المقاتلين ، نجد في دولة الساحل العاج أين قامت منظمة األمم  

 ستالمإبالمتحدة )اليونيسيف( مع شركائها في مجال حماية األطفال في إطار تسريح األطفال المقاتلين ، 

عليها القوات المسلحة للقوى الجديدة لألمم  تفقتإبفضل خطة العماللتي  ( طفل مقاتل تم تسريحهم1200)

 .3األطفال بقواتهم المسلحة رتباطإ، وذلك إلنهاء  2005المتحدة في نوفمبر 
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وبالنسبة إلعادة إدماج األطفال المسرحين ، فقد بذلت منظمة اليونيسيف مع شركائها في الميدان في دولة  

مراكز العبور والتوجيه من أجل إعادة إدماج األطفااللمسرحين من القوات التشاد مساعي حثيثة في 

( 85( طفال مقاتال بالمدارس و)220( طفال مقاتال إلى أسرهم ، وألحق )265والجماعات المسلحة حيث عاد )

 .1طفال مقاتال بأنشطة مهنية مختلفة

ئيا على ظاهرة تجنيد األطفال ثم السعي يتضح مما سبق أن الهيئات الدولية بذلت جهودا جبارة للقضاء نها 

نحو إطالق سال  هؤالء األطفال المقاتلين وتقديم المعونة للدول من أجل إعادة إدماجهم مرة ثانية في 

 المجتمع بتوفير سبل العيش الكريم لهؤالء الضحايا.

 .حتالل الحربيإلاية األطفال تحت ا: حمالثاني المطلب

ربي على حقوق اإلنسان بصفة عامة وعلى حقوق الطفل بصفة خاصة بوصفه الح حتاللإلايؤثر  

  .الحربي إلى حماية خاصة تكفل حقوقه وتصون كرامته حتاللإلاالحلقة األضعف ، لذا يحتاج الطفل خالل 

أن اإلقليم يعد محتال عندما يصبح فعال  1907تفاقية الهاي الرابعة لعام إمن الئحة  42و ذكرت المادة  

إال إلى اإلقليم التي تقوم فيها هذه السلطة ، وتكون قادرة  حتاللإلاعا لسلطة الجيش المعادي ، وال يمتد خاض

الحربي بأنه ، حالة فعلية  حتاللإلاالرأي في الفقه الدولي على تكييف  ستقرإعلى تدعيم نفوذها فيه ، ومن هنا 

يمتها للقوات المعادية وشل قدرتها على نتجت عن الحرب بسبب وجود القوات المسلحة األجنبية بعد هز

 .2المقاومة ، وإحكام سيطرتها على اإلقليم المحتل

حقوق المدنيين بصفة عامة واألطفال بصفة  حترامإب، تتصل  حترامهاإيجب  حتاللإلاوترد قيود على سلطة  

ة المدنيين في خاصة ، لذا سنقسم بحثنا إلى مطلبين نتعرض في المطلب األول للنصوص الرئيسية لحماي

 الحربي في الرعاية والتعليم . حتاللإلااألراضي المحتلة وفي المطلب الثاني حق األطفال تحت 
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 .األول: النصوص الرئيسية لحماية المدنيين في األراضي المحتلة الفرع

ص عرفت في مادتها الرابعة األشخا 1949جنيف الرابعة لعام  تفاقيةإمن خالل المواد التي جاءت بها  

الحربي بنصها :" األشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي  حتاللإلاالمقصودين بالحماية أثناء 

 حتاللإتحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه ، أو دولة  حتاللإلاشكل كان في حالة قيام نزاع أو 

 .1ليسوا من مواطنيها "

،  حتاللإلاأن الحماية جاءت عامة للمدنيين تحت سلطة  تضحإستقراءنا للمادة السالفة الذكر إمن خالل  

حتالل من واجبها إلعتبارهم جزء ال يتجزأ من المدنيين ، فسلطات اإويدخل ضمن هذه الحماية األطفال ب

 .هؤالء المدنيين تجاهإتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان و مبادئ القانون الدولي اإلنساني فيما يخص تصرفاتها 

 .لى حق المدنيين في الحياةحفاظ ع: الأوال

جنيف الرابعة تأصيل قواعد أحكام الحماية للسكان المدنيين، كما شملت أحكام  تفاقيةإتولت  

 حياتهم.ستمرار إالعديد من قواعد الحماية لهم، ومنها الحق في ضمان  1977البروتوكولين اإلضافيين لعام 

ألفعال التي تمس بحرمتهم الجسدية أو تحط أي شكل من احترامهم وعدم التعدي بإحتالل بإلاوأن تلتزم دولة  

 من كرامتهم اإلنسانية.

الرابعة حظرت على جميع الدول األطراف أن تتخذ إجراءات من شأنها أن  تفاقيةإلامن  32وبموجب المادة 

ذه تسبب التعذيب البدني أو إبادة األشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها ، وال يقتصر األمر على ه

االضروب القاسية وإنما يتعداها ليشمل أي إجراءات وحشية تستهدف المدنيين بصورة عامة واألطفال 

بصورة خاصة ، سواء من ممثلي هذه الدول المدنيين أو العسكريين ، فطبقا لهذه المادة يحظر أي عمل 

م من غير األعداء طالما ضد األشخاص المدنيين ، سواء أكانوا من األعداء أ حتاللإلايرتكب من قبل سلطة 

 .2أنهم تحت سيطرة هذه الدولة

                                                 
 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  4المادة  /أنظرــ  1

 . 72ص ،  حسن يوسف، مرجع سابق  يوسف / راجعــ  2
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اإلسرائيلي ضد الشعب حتالل إلاومن المخالفات الجسمية التي ترتكب بشكل يومي ما تقوم به سلطات  

الفلسطيني بمهاجمة وقصف عشوائي لمباني الفلسطينيين، مما يخلف يوميا عشرات القتلى، وأبرز مثال على 

حيث كان  حتاللإلارق الفاخورة الذي تعرض لقصف عشوائي من قبل سلطات ذلك ما حدث في مفترق ط

قواعد القانون  حتاللإلا، مخالفة بذلك دولة  1( شخص مدني قتل أغلبهم وجر  اآلخرون1386يأوي حوالي )

األعمال الدولي اإلنساني ومتحدية قواعد المحكمة الجنائية الدولية ، وخاصة المادة الثامنة منها التي تعتبر هذه 

 جرائم حرب معاقب عليها .

 .حظر ونقل وإبعاد السكان المدنيين: ثانيا

ضد المدنيين بإبعادهم وترحيلهم عنوة ، مما يشكل  حتاللإلاإن العمليات الممنهجة التي تقوم بها سلطة  

خرقا للقواعد القانونية الدولية، تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية ، حيث تتحمل دولة 

لمسؤولية كاملة عن مثل هذه الممارسات ، وتلتزم بدفع تعويضات عن األضرار التي لحقت بالسكان حتالالإلا

 .2مثل هذه الجرائم المسؤولية الجنائية قترفواإالمبعدين ، ويتحمل األفراد الذين 

وأكدت عليها فحق األفراد المدنيين بما فيهم األطفال في البقاء في أراضيهم من أهم الحقوق التي وردت  

، حيث نصت على أنه " يحظر النقل الجبري الجماعيأو الفردي لألشخاص   1949الرابعة لعام تفاقيةإلا

أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو  حتاللإلا المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة

 ،4نحو األراضي المحتلة ل جزء من سكانهانق حتاللإلا، ويحظر على سلطات 3غير محتلة أيا كانت دواعيه "

الجسيمة للقانون  نتهاكاتإلامن  عتبرتهإو،  1977من البروتوكول األول لعام  85/4وهذا ما أكدته المادة 

بنقل سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها ، أو نقل كل أو  حتاللإلاالدولي اإلنساني بنصها "قيام دولة 

الرابعة  تفاقيةإلامن  49محتلة داخل نطاق تلك األراضي أو خارجها مخالفة للمادة بعض سكان األراضي ال

اإلسرائيليتجاه الشعب الفلسطيني ، فتقوم بنزع أمالكه عنوة ، لبناء حتالل إلاسلطات  عتمدتهإ، وهذا ما  5"

                                                 
 . 117ص ، لفقير بولنوار بن الصديق ، مرجع سابق راجع/   -1
 

 . 292ص ، خوات ، مرجع سابق  أبوماهر جميل  /راجعــ  2
 . 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام من ا 49المادة  /نظرأــ  3
 . 135لطالفحة ، المرجع السابق ص فضيل عبد هللا ا /راجعــ  4
 . 294المرجع ، ص نفس  خوات ،  أبوماهر جميل  /راجعــ  5
 



 

 

250 

 

ير من األحيان بتهديم مستوطنات يهودية ، وإرغام سكان المباني المدنيين على الرحيل منها ، بل تقوم في الكث

 المباني فوق رؤوسهم إلجبارهم على الرحيل منها.

 .حتالل الحربيإلعليم والصحة تحت االت الجسيمة لحق األطفال في نتهاكاتإلاالثاني :  الفرع

بمجرد أن تحتل أي بلد أو جزء منها ، يكون األطفال الضحايا األولى لها ، فتعدم حقوقهم في مجال  

يم، وتنقص الرعاية الصحية لهم إثر الحرب التي تدور في بلدهم ،لذا نقسم هذا المطلب إلى التربية والتعل

 نتهاكإلالحربي ، وفي الفرع الثاني  حتاللإلاحق التعليم في ظل  نتهاكإلفرعين ، فنتعرض في الفرع األول 

الحربي . حتاللإلاحق الصحة في ظل 

 .ربيحتالل الحإلنتهاك حق التعليم في ظل اإ :أوال

على أن تعمل على ضمان السير الحسن والمنتظم للمؤسسات  حتاللإلاتقضى الضرورة على سلطة  

التعليمية التي هي تحت سيطرتها ،حيث أقر المجتمع الدولي لهذا الحق بصورة صريحة خاصة بالنسبة 

ماية األطفال من أجل ح تفاقيةإوضعت اللجنة الدولية للصليب األحمر مشروع  1939لألطفال ، ففي عام 

ورعايتهم في حالة قيام نزاع مسلح وفي األراضي المحتلة ، إال أن هذا المشروع لم يكتب له الخروج إلى 

 .1أرض الواقع بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية

وواصلت اللجنة الدولية للصليب األحمر نشاطاتها بمحاوالت عديدة أثناء الحرب العالمية الثانية من أجل  

ال ، تهدف إلى تسهيل جمع شمل العائالت ليحضى األطفال بالتعليم، وتكلل عملها بوضع أحكام بشأن األطف

على إشارة خاصة  تفاقيةإلامن  50المادة  نطوتإو،  1949جنيف الرابعة لعام  تفاقيةإاألطفال أدرجت في 

 ستعانةإلبا حتاللإلاة " تكفل دول 50، حيث نصت المادة  2لرعاية وتعليم األطفال في األراضي المحتلة

 .3األطفال وتعليمهم بالسلطات الوطنية والمحلية ، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية

أن تتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتوفير إدارة جيدة إلدارة هذه المنشآت  حتاللإلاوعلى سلطات  

، بما  حتياجاتهمإو تسهيل قضائهم لجميع التربوية ، وذلك عن طريق مساعدة المسؤولين في أداء واجباتهم 

                                                 
 .294و خوات ،المرجع السابق، ص ماهر جميل أب /راجعــ 1
 . 138ع السابق ، ص المرج، فضيل عبد هللا الطالفحة  /راجعــ 2
 . 1949الرابعة لعام  فتفاقية جنيإمن  50/1المادة  /أنظر ــ3
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بتغطية أي نقص أو في حالة  لتزامإفي ذلك اإلمداد بالمؤن الغذائية ، وحرية التنقل وحرية العمل ، كما تتحمل 

 .1عجز السلطات الوطنية أو المحلية عن تقديم معاونة في هذا المجال

من أجل ضمان حق األطفال في  حتاللإلاتق سلطات آخر على عا التزاما 50قت الفقرة الثانية من المادة أل و

جميع الخطوات الالزمة لتسهيل تمييز شخصية األطفال وتسجيل نسبهم  حتاللإلاالرعاية بنصها " تتخذ دولة 

وال يجوز لها بأي حال من األحوال أن تغير حالتهم الشخصية ، أو تدمجهم في تشكيالت أو منظمات تابعة 

 .2لها "

القيام بضم األطفال إلى المنظمات العسكرية التابعة لها ، أو إجبارهم  حتاللإلاعلى سلطات  وعلى ذلك يحرم 

أن ال تستغل  حتاللإلا، فعلى سلطات  3بطريقة أو بأخرى على التطوع في مثل هذه المنظمات أو ما يماثلها

حتالل الحربي إلظل ا فرصة تجنيد هؤالء األطفال وتوقيفهم عن مسارهم الدراسي.وأخذت أهمية التعليم في

 حتياجاتإلينظر إليه كشيء تقليدي يأتي في مرتبة تالية  منحنى تصاعديا وكقضية رئيسية ، بعد أن كان

أخرى مثل المأوى والغذاء فأصبح ينظر إليه اآلن على نحو متزايد كعنصر ضروري من عناصر اإلغاثة 

أكثرضعفا وتهميشا ، وقد  عتبارهمإب المحتلة،والسيما األطفال في األراضي  4المبكرة في حاالت الطوارئ

توفير هذا الحق  عتبارإب أشارت لجنة حقوق الطفل ، بأن حاجته للتعليم في حاالت الطوارئ تتعزز دائما،

، ويخفف من آالمه والصدمات النفسية نتيجة للنزاع الدائر في  جتماعيةإلوايوفر له الحماية الجسدية والنفسية 

 .5بلده

الحربي ما تقوم به  حتاللإلاات العملية في مجال إنتهاك حق التعليم أثناء ومن التطبيق

د أن زجت بعدد ال يستهان به سلطاتاإلحتالالإلسرائيلي بحرمان األطفال الفلسطينيين من حقهم في التعليم بع

                                                 
 . 77سن يوسف ، المرجع السابق ، صيوسف ح /راجع ــ1
 . 1949جنيف الرابعة لعام  تفاقيةإمن  50/2المادة  /أنظر ــ2
 . 296خوات ، المرجع السابق ، ص أبو ماهر جميل  /راجع ــ3
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 نعدامإمع  ألطفال في معتقالتها ، دون توفير أي إمكانيات وال ظروف مالئمة لمعيشتهم في المعتقالت ،من ا

من األطفال األسرى في سجن" تلموند " تعليما بسيطا من خالل معلم ٪ 30توفير سبل تعليمهم ، فمثال يتلقى 

واحد في هذا السجن ، في حين أن بقيتهم ال يتلقون تعليما على اإلطالق . وإن وفر التعليم فهو غير كاف، 

ودون أن توفر مناهج دراسية فلسطينية أو  أيام،ساعات أسبوعيا موزعة على أربعة  6فيتلقون دروس بمعدل 

 حتى أي كتب دراسية ، ويحشرون في فوج دون مراعاة لسنهم.

 .حتالل الحربيإلحق الصحة في ظل ا نتهاكإ:  ثانيا

، والتي تمثل جوهر القانون الدولي اإلنساني لمفهوم  1949جنيف األربع لعام  تفاقياتإلم تتطرق  

بالرجوع الرغم من إعطاءها للرعاية الطبية والصحية حيز كبير من موادها ، لذا والصحة بالشكل الدقيق ،ب

وم الصحة بوجه عام ما أقرته منظمة الصحة العالمية في أحد قراراتها إلى أن الصحة كمبدأ أساسي إلى مفه

 .1المرض أو العجز نعدامإ، ال مجرد  جتماعياإ و السالمة بدنيا وعقليا كتمالإهي حالة 

هذه  نعدامإالحربي ، حيث  حتاللإلاكمالت الصحة توفير التغذية الصحية والمناسبة لألطفال تحت ومن م

 26ضطرب توزيعها سيؤدي ال محالة إلى هزل أجساد األطفال ومرضهم ، وهذا ما أكدته المادة إاألخيرة أو 

ليومية كافية من حيث كميتها بنصها " تكون جرايات الطعام األساسية ا 1949الثالثة لجنيف لعام تفاقيةإلامن 

و تنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة وال تعرضهم لنقص الوزن أو ا ونوعيته

 .2عليه األسرى عتادإالعوز الغذائي ، ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي  ضطراباتإ

التي فرضت حصارا خانقا على الشعب  اإلسرائيلي حتاللإلاالدول المحتلة ونقصد بها دولة  نتهاكاتإومن 

 نتهاكاتإالفلسطيني برمته وعلى األطفال الفلسطينيين بصورة خاصة ، حيث يعاني الطفل الفلسطيني من 

عديدة في مجال صحته ونموه، حيث أفادت إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أنه من بين كل 

، وأن معدل  2010عانون من سوء التغذية المزمن عام طفل ي (11)مائة طفل دون الخامسة عشر هناك 

طفل خالل الفترة الممتدة ما بين عامي  (1000)لكل  (206)وفيات الرضع في األراضي الفلسطينية بلغ

، وتعاني المرافق  2010من األطفال مصابون بفقر الدم عام  (19,4)، وأظهرت الدراسة أن  2010و2005

                                                 
 12الدراسات الفلسطينية ،  العدد حتالل اإلسرائيلي، مجلة مركز إل/ لؤي شهاب محمود ، طفولة غزة واألمراض النفسية من جراء ا ــ راجع1

 . 196العراق ، ص  2010ديسمبر 
 .1949تفاقية الثالثة لجنيف لعام من اال 26المادة  /أنظرــ 2
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دوات والتجهيزات الطبية الضرورية نتيجة لحصار المفروض على هذا القطاع الطبية الفلسطينية من نقص األ

المستوى المعيشي للعائلة  نخفاضإل، أضف إلى ذلك سوء التغذية بسبب قلة الموارد المالية نتيجة 

 .1الفلسطينية

مراض متعنتة ورافضة إلجراء عمليات جراحية مستعجلة لألطفال المصابين بأ حتاللإلاوال تزال سلطات 

 40تستدعي مثل هذه العمليات كإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم ، بل أن اإلحصائيات تفيد أن نحو 

 .2حتاللإلمن األمراض التي يعاني منها األطفال الفلسطينيون وخاصة األسرى منهم تتحملها دولة ا بالمئة

لحاجات اإلنسانية للطفل الفلسطيني بحرمان من إشباع ا حتاللإلافالعمليات الممنهجة التي تقوم بها سلطات 

عن مساراتها ومعدالتها الطبيعية يؤدي إلى ضعف في نسبة الشخصية وتكوينها ،وتراجع في نمائها 

النفسية  ضطراباتإلاونضجها، يفقدهما القدرة على تحقيق التوافق المطلوب ، ويزيد من فرص وقوعها في 

جتماعي إة تكون صدمات مصحوبة بحرمان سياسي ووالمشكالت السلوكية التي تؤدي إلى أمراض نفسي

 .3واقتصادي
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 .الفصل الثاني: دور اآلليات الدولية والمحاكم الجنائية الدولية في حماية األطفال أثناء النزعات المسلحة

أنشأت هيئات دولية تعنى بحماية األطفال أثناء  ،نظرا لكثرة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

نزعات المسلحة فكان لها دور كبير ومحوري لحماية هذه الفئة الهشة والضحية األولى عند نشوب النزعات ال

 المسلحة.

األمم المتحدة سارعت إلى التخفيف من ويالت الحروب عن طريق األجهزة  تفبمجرد قيام ونشأ

السامية لشؤون الالجئين، ومنظمة واليونسيف و المفوضية  األمن المتفرعة منها كالجمعية العامة و مجلس

 الحرب أو على األقل التخفيف من معاناة المدنيين. لكبح جما فيتدخل كل جهاز حسب الدور المنوط به 

ومنظمة هيومنرايتسورتش والمركز  الدولي  العفو الدوليةر حكومية كمنظمة يولعبت المنظمات غ

مجال حماية األطفال أثناء النزعات وخاصة بكشفها و نتقالية و منظمة أنقذوا األطفال بدور رائد في إلللعدالة ا

لخروقات القانون الدولي اإلنساني ، كما تعد لجنة الصليب األحمر المنظمة العالمية الوحيدة المنتشرة  فضحها

وكانت الحماية  ،ل على التخفيف من حدة الحروب عن طريق تدخلها اإلنسانيمفي بقاع العالم التي تع

أثناء النزاعات المسلحة أكثر فعالية عن طريق إنشاء عدة محاكم جنائية دولية مؤقتة عملت القضائية لألطفال 

حماية ضحايا  على ملعإنصافهم، أما اآلن وبمجرد إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تهمو على حماية حقوق

ن كان اإلفالت من العقاب بعد أ اإلنساني المسؤولية الفردية لمنتهكي القانون الدولي ررالنزاعات المسلحة وتق

 أمر يسير.
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المبحث األول: دور األمم المتحدة و الوكاالت المنبثقة منها للحد من تأثير الصراعات المسلحة على 

 .األطفال

ها بدور رائد في مجال حماية حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق أتتقوم هيئة األمم المتحدة منذ نش

الضحية األولى  عتبارهاإير الصراعات المسلحة على هذه الفئة الهشة، بالطفل بصفة خاصة للحد من تأث

ألبشع الجرائم التي تنتهك حقوقهم و تمس بكرامتهم و  للحروب والنزاعات المسلحة الداخلية، فيتعرضون

 شرفهم.

، وأصدرت العديد من القرارات تفاقياتإلو في هذا الصدد تبنت الجمعية العامة بعض اإلعالنات و ا

أشارت مناقشة المقترحات داخل األمم المتحدة الرامية حيث أن حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة،بش

عتبارها إأثناء النزعات المسلحة إلى إقناع مجلس األمن حول هذه لقضية ب هذه الفئةإلى تعزيز وحماية حقوق 

 .  جزء ال يتجزأ من جدول أعمال األمم المتحدة للسلم واألمن الدوليين

وبذلك قامت الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم  المتحدة ، السيما منظمة اليونسيف والمفوضية السامية 

لشؤون الالجئين،بمبادرات تهدف إلى إدماج حماية األطفال أثناء النزعات المسلحة ضمن سياستها 

ول دور الجمعية  العامة في مجها،وبذلك قسمنا هذا المبحث إلى أربعة مطالب، تناولنا  في المطلب األاوبر

حماية األطفال أثناء النزعات المسلحة، وفي المطلب الثاني دور مجلس األمن في حماية األطفال أثناء 

النزعات المسلحة، وفي المطلب الثالث دور منظمة اليونيسيف في حماية األطفال أثناء النزعات المسلحة وفي 

 الالجئين في حماية األطفال أثناء النزعات المسلحة. ر المفوضية لسامية لشؤونوالمطلب الرابع د

 .المطلب األول: ممارسات الجمعية العامة لألمم المتحدة

وي تحتها دول العالم برمتها، فتتمتع ظعتبار أن الجمعية العامة لألمم المتحدة الجهاز الوحيد التي تنإب

 .1مم من أموركل ما يدخل في دائرة نشاط األبختصاص عام وشامل يحيط إبذلك ب
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وتعد الجمعية العامة أكثر األجهزة األممية التي تتبنى المواثيق الدولية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق 

حيث تنص المادة الثالثة عشر من الميثاق على أن تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات  ،1اإلنسان

ساسية للناس كافة بال تمييز بينهم في الجنس أو من أجل" اإلعانة على  تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األ

. 2اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء"

ة العامة بعض اإلعالنات وأصدرت العديد من القرارات التي تهدف إلى معيوفي هذا الصدد تبنت الج

مبادئ التي تفضي إلى حماية  لتدعيم القانون الدولي اإلنساني وترسيخ حماية األطفال أثناء النزعات المسلحة،

 حقوق اإلنسان بصفة عامة و حقوق األطفال بصفة خاصة.

 .1974الفرع األول: اإلعالن الخاص بحماية األطفال والنساء في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 

نية طهران بناءا على التوصيات المقدمة في المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المعقود في العاصمة اإليرا

، قامت األمم المتحدة بإجراء دراسة شاملة تخص وضع حقوق اإلنسان أثناء النزعات المسلحة، 1968عام 

من الجمعية العامة النظر في  1970جتماعي في عام إلقتصادي واإلرتباطها بهذه الدراسة طلب المجلس اإو

أو في زمن الحرب، وبناءا على المسودة إمكانية صياغة إعالن حول حماية المرأة والطفل في حالة الطوارئ 

، قامت الجمعية العامة بإقرار اإلعالن العالمي لحماية المرأة  المرأة التي أعدتها اللجنة الخاصة بوضع

وطالب اإلعالن من الدول  ،19743ديسمبر 14والطفل في حالة الطوارئوأثناء النزعات المسلحة بتاريخ 

 ادئ والمعايير التالية:األعضاء أن تراعي وبكل صراحة المب

السكان المدنيين، التي يعاني منها أكثر من  ابل ضدنبالقحظر الهجمات وعمليات القصف  .1

مثل هذه األعمال.شجب غيرهم األطفالو النساء، ويتعين 

نتهاكا صارخا إستخدام األسلحة الكيماوية البكترولوجية، أثناء النزاع المسلح يمثل إإن  .2

ب يمبادئ القانون الدولي اإلنساني، ويصل، و1949تفاقيات جنيف لعام إ، و1925برتوكول جنيف ل

المدنيين وعلى األخص األطفال والنساء بخسائر فادحة.
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على جميع الدول أن تقدم ضمانات لحماية األطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة، وذلك  .3

والمواثيق األخرى ذات الصلة 1949عام تفاقيات جنيف لإو1925تفاقية جنيف لعام إوفاءا منها لما جاء في 

النزاعات المسلحة . ءخاصة أثنابحقوق اإلنسان 

يجب على الدول المشتركة في النزعات المسلحة والعمليات العسكرية في األراضي التي ال  .4

جل تجنيب األطفال و النساء أثار أ ستعمارية أن تبذل كل ما يمكنها من جهد منإلتزال خاضعة للسيطرة ا

التدابير التي من  حظرتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان إرب المدمرة، كما يجب على هذه الدول الح

كرامة اإلنسان  تحط مناإلجراءات العقابية والمعاملة التي من شأنها أن و والتعذيبضطهاد إلنها اأش

.1والعنف، وعلى األخص ضد النساء واألطفال

نسانية للنساء واألطفال، بما إاللمع و المعاملة القاسية واتعتبر أعماال إجرامية جميع أشكال الق .5

عتقال بالجملة والعقاب الجماعي، وتدمير إلفي ذلك الحبس و التعذيب واإلعدام رميا بالرصاص، و ا

المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في األقاليم المحتلة.

اء واألطفال الذين يجدون أنفسهم في حاالت الطوارئ والمنازعات ال يجوز حرمان النس .6

من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية، أو غير ذلك من الحقوق  محتلةوالذين يعيشون في أقاليم أالمسلحة 

.2لألطفال وفقا ألحكام القانون الدولي ةالثابت

التابع لهيئة االمم  لح على األطفالستأثير النزاع الممين العام المعني بألالفرع  الثاني: دور الممثل الخاص ل

 .المتحدة

الما وأضرارا جسيمة على حياة آب بنظرا لتزايد الحروب، وخاصة النزاعات الداخلية المسلحة مما س

،للسيدة 1996لعام  (48/157األمين العام لألمم المتحدة بموجب القرار رقم ) داألطفال أسنونفسية 

التعليم في دولة الموزمبيق، بمهمة إعداد تقرير عن أثر النزاعات المسلحة على  وزير "غراثاماشيل"

األطفال، وكان لهذا التقرير الذي أعدته الوزيرة األثر الكبير في حماية حقوق األطفال في النزعات 

لصادر ا 51/77ة العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم معي، بحيث بمجرد إعدادها للتقرير أوصت الج3المسلحة
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بتعين ممثل خاص يعنى بتأثير النزاع المسلح على األطفال، وتنفيذا لقرار الجمعية  1996ديسمبر  12في 

 . 19971وتونو"عام"أوالرا أأول العامة قام األمين العام لها بتعين 

 مين العام بمهمة توضيح أثار النزاعات المسلحة على األطفال والتقدم المحرزألويقدم الممثل الخاص ل

ادة وعي يفي هذا المجال و الصعاب التي تعترض سبل حماية حقوق األطفال أثناء النزاعات المسلحة ، وز

وسبل تعزيز التعاون  ،المجتمع المدني وتشجيع جمع المعلومات الخاصة باألطفال المتأثرين بالنزاع المسلح

 .2الدولي لضمان صيانة حقوق األطفال من بداية الصراع إلى غاية نهايته

وتدعيما لجهود الممثل الخاص للقيام بمهمته على أحسن وجه دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة جميع 

لى التعاون مع الممثل الخاص و اإلسهام في عمله بما فيها التقرير إالحكومات و الوكاالت المتخصصة 

 .3وسائر المؤسسات أن تقدم بتبرعات لهذا الغرضالدول  السنوي، وتطلب من جميع

بالدور الذي يقوم به الممثل الخاص المعني باألطفال في الصراعات المسلحة،  األمن وأشاد مجلس

) لتزاماتهما المعهودة إلى الممثل الخاص وذلك بموجب قراره رقم إوطالب جميع أطراف النزاع  الوفاء ب

 .2000( عام 1379

لم  إنلنزاعات المسلحة سيظل خطيرا ن وضع األطفال في اأوفي تقريره السنوي أشار المقرر الخاص ب

 .4لتزاماتها الدوليةإلثل تمتها و تاعهدتتتقيد جميع أطراف الصراع ب

ن إشراك األطفال في الصراعات أتفاقية الطفل بشإلختياري إلوبذلك تبنت الجمعية العامة البرتوكول ا

ناقشت خاللها جميع  2002 ستثنائية خاصة بالطفل في شهر مايإ، وعقدت عقبها دورة 2000المسلحة عام 

 قضايا الطفولة في أرجاء المعمورة لحد الساعة وخاصة تلك المتأثرة بالنزاعات المسلحة .
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.حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحةفي المطلب  الثاني: دور مجلس األمن 

، و يعتبر ال تنافسه فيها أي جهاز من أجهزة  األمم المتحدة ةختصاصات فعالإيملك جهاز األمن 

 صاحب المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بحفظ السلم و األمن الدوليين .

نتهاكات لحقوق إفالصالحيات الواسعة الممنوحة لمجلس األمن تصدى عن طريقها لمسائل عديدة تتعلق ب

 اإلنسان و منها المتعلقة بحقوق الطفل، وحمايته أثناء النزاع المسلح .

 .متعلقة بحماية األطفالالفرع األول: القرارات ال

نتهاكات العديدة و المتواصلة لحقوق األطفال بسبب النزاعات المسلحة، وضعت قضية األطفال إلثر اإ

في جدول أعمال ومناقشات المجلس، وصدرت عن مجلس األمن بعض القرارات التي  كأولويةوحمايتهم 

 حمايتهم أثناء النزاع المسلح.تتعلق بالحد من تأثير النزاعات المسلحة على األطفال وكيفية 

وكان أول قرار يصدر عن مجلس األمن و يعترف بالتأثير العام والسلبي للصراعات المسلحة على 

لتزامات إلحث من خالله جميع أطراف النزاع المسلح على التقيد با 1261، تحت رقم 1999األطفال عام 

األخص توزيع عمليات اإلغاثة، ووقف إطالق النار  المعقودة لكفالة األطفال في حالة النزاع المسلح، وعلى

ستخدام األطفال كجنود ومنع إستخدام األلغام األرضية، وحظر إوحظر مهاجمة المدارس والمستشفيات ومنع 

 .1تجنيدهم

تجارغير المشروع إلل دله على وضع حالمن خ ويدع (1314)أصدر كذلك قرار رقم  2000وفي عام 

سلحة  الخفيفة وغيرها من األنشطة اإلجرامية التي يمكن أن تطيل المنازعات باألسلحة الصغيرة، و باأل

 .2المسلحة أو تزيد من حدة تأثيرها على السكان المدنيين بما فيهم األطفال

من تأثير الصراعات المسلحة  حدوتواصلت جهود مجلس األمن في مجال حماية األطفال ووضع 

متثال جميع األطراف المعنية ألحكام إأكد المجلس على ضرورة  2001لعام  (1379)عليهم، ففي قراره رقم 

قتضاء إلن ينظر حسب األتزامه بإميثاق األمم المتحدة و القانون الدولي، ال سيما ما يتصل منها باألطفال مع 
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ن جتماعية التي يمكإلقتصادية و اإلمن ميثاق األمم المتحدة في اآلثار ا 41موجب المادة بعند فرض تدابير 

حتياجاتهم إستثناءات اإلنسانية المناسبة التي تراعي إلأن تحدثها العقوبات على األطفال، وذلك بغية وضع ا

 لتزام بمايلي:إلجميع األطراف في النزاعات المسلحة بضرورة ا (1379)ويطالب القرار قم ،  1الخاصة

يتهم في النزاعات المسلحة، م بالكامل أحكام القانون الدولي المتصلة بحقوق األطفال وحمارأن تحت .1

 1977لتزامات التي تنص عليها بموجب برتوكوالت عام إل، وا1949تفاقيات جنيف لعام إالسيما 

.1989تفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام إاإلضافية ، و

عايير و األطفال، وفقا للم أن توفر الحماية و المساعدة لالجئين والمشردين الذين غالبيتهم من النساء .2

والنظم الدولية المطبقة.

حتياجات الخاصة للفتيات المتأثرات بالنزاعات إلأن تتخذ تدابير خاصة لتعزيز وحماية الحقوق و ا .3

سيما ل بما في ذلك العنف الجنسي، الستغالإلن تضع حد لجميع أشكال العنف و اأالمسلحة، و

غتصاب .إلا

مين العام المعني باألطفال والنزاعات المسلحة، ألاص لتزامات التي تعهدت بها للممثل الخإللأن تفي با .4

. ت األمم المتحدة، ذات الصلة فما يتعلق بحماية األطفال في حاالت النزاع المسلحئاوكذلك لهي

قتضاء عن طريق أحكام تتصل بنزع سال  األطفال إلتفاقيات السالم، بما في ذلك عند اإتكفل في  .5

وإعادتهم إلى أسرهم،وأخذ أراء األطفال في تلك العمليات في الجنود وتسريحهم وإعادة إدماجهم 

وبناءا على القرار السالف الذكر يحث مجلس األمن على وضع حد لظاهرة  ،عتبار إن أمكنإلا

لين عن جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد ؤواإلفالت من العقاب، وأن تحاكم المس

من أحكام العفو العام والقوانين المتصلة بذلك، وكفالة معالجة عمليات ستثناء هذه الجرائم إاإلنسانية، و

.2شكال األذى الشديد الذي تعرض له األطفالألتقصي الحقائق، والمصالحة بعد النزاع 

، أنشئ فريق العامل التابع لمجلس األمن 2005الصادر عام  (1612)وبموجب قرار مجلس األمن رقم 

ستعراض التقارير المقدمة من آلية الرصد واإلبالغ فيما إلمسلح يتولى الفريق المعني باألطفال والنزاع ا

يتعلق باألطراف المنتهكة للقانون الدولي اإلنساني في حاالت النزاع المسلح و المدرجة في مرفقات تقرير 
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تة وهي نتهاكات الخطيرة السإلنتهاك التي تسمى اإلوقد حدد مجلس األمن ستا من فئات ا 1األمين العام،

 .كاألتي

 قتل األطفال وتشويههم.  .1

 ستخدامهم جنودا.إتجنيد األطفال أو   .2

 نتهاكات الجنسية الخطيرة التي يتعرض لها األطفال.إلغتصاب وغيره من اإلا  .3

 مهاجمة المدارس أو المستشفيات.  .4

 قطع سبيل المساعدات اإلنسانية عن األطفال .  .5

.2ختطاف األطفالإ  .6

ستهداف المؤسسات التعليمية و إيمنع بموجبه  2011لعام(1998)تحت رقم  وأصدر مجلس األمن قرار

 .3عتبارها مناطق أمنة من قبل جميع أطراف النزاع إالمستشفيات أثناء الصراعات المسلحة ب

يدين هذا القرار عمليات خطف  (2225)تبنى مجلس األمن و باإلجماع قرار رقم  2015و في عام 

 "بوكوحرام" و" داعش"ت مسلحة خارجة عن نطاق الدول، ومن بينها تنظيم األطفال التي تقوم مجموعا

مليون طفل يعيشون في مناطق  (250لمئتا و خمسون) مين حماية أفضلأويشمل هذا القرار مرحلة رئيسية لت

 .4تشهد نزاعات مسلحة

 .الفرع الثاني: إدماج حماية األطفال في عمليات حفظ السالم

ستخدام إيئة األمم المتحدة في إطار حماية حقوق اإلنسان، لجوء المنظمة إلى ة لهثيثمن المساعي الح

ن تخلت عن وظائفها التقليدية أللمنظمة، بعد  بة تحسرقوات حفظ السالم لحماية تلك الحقوق ، وتعتبر مباد

أو  التي كانت تمارسها، حيث كانت هذه األخيرة تشمل مراقبة وقف إطالق النار، أو الفصل بين القوات

                                                 
 /r ahttps://www.un.org/sc/suborgعلى شبكة االنترنت،  2005لعام 02/06/2016قرار مجلس األمن رقم  /أنظر -1
حت عنوان االنتهاكات الجسيمة الستة على مقال صادر عن مكتب الممثلة الخاصة لالمين العام المعنية باألطفال والنزاع المسلح ت / نظرأ -2 

 https://childrenrat.un.org./cmed confliardna 06/06/2016،تاريخ الدخول شبكة االنترنت
خالل النزاعات المسلحة  مقال صادر عن  منظمة  اليونيسيف" مجلس األمن يتبنى قرارا جديدا يدعو لحماية المدارس و المستشفيات راجع/ -3

 . 06/06/2016، تاريخ  الدخول http ://www.unicef-org"على شبكة  االنترنت 
8 jeune 2015-/RES/2225/2015 S -4 
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أصبحت تلك القوات تلعب دورا أساسيا في مناطق الصراعات ، كما حدث في البوسنة  ،مراقبة الهدنة

المدنية  هاعناصرلستثناء تضم عناصر عسكرية ، إال أن إوال تزال قوات حفظ السالم ، بال، 1الهرسكو رواندا

.2دورا بارزا يشمل تنفيذ مهمات لتسوية النزاعات المعقدة 

لة الموظفين المدنيين إلى جانب زمالئهم العسكريين ينشأ عنه تنسيق محكم لكافة  الجوانب وإشراك تشكي

العملية، لذلك أصبح من الضروري أن تناط اإلدارة العامة لعملية حفظ السالم بموظف مدني كبير بوصفه 

 .3نتخاباتإلمدير امفوض الشرطة و ة و مين العام، ويكون هذا األخير يرأس كل من قائد القوألممثال خاصا ل

قتراحا بأن يتم التعبير إأيد مجلس األمن  ،قصد تنفيذ البعد اإلنساني في عمليات حماية حقوق األطفالبو

دمج المجلس هدف أعن حماية األطفال ورعايتهم كأحد الشواغل ذات األولوية في واليات حفظ السالم، و

، كما أيد مجلس األمن 1999لعام  (1260)اره وذلك بقر ،سيراليونفي حماية األطفال في والية البعثة 

 . 4قتراحا يقضي بإيفاد موظفين مدنيين من ذوي الخبرة في حماية األطفال في عمليات حفظ السالم إ

وفضال عن ذلك يشكل إدراج أحكام خاصة باألطفال والنزاع المسلح في واليات حفظ لسالم لبعثات 

ب وتقديم التقارير، إضافة إلى نشر مستشاري حماية األطفال، جانبا التدري رحفظ السالم وتوفيلاألمم المتحدة 

 . 5من الجوانب العملية الهامة في نظام مرحلة التطبيق

وبناءا عليه قامت إدارة عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة بوضع مهام وصالحيات هؤالء 

ن العام ميألمساعدة إلى مكتب الممثل الخاص لالموظفين وأسندت إلى مستشاري حماية األطفال مهمة تقديم ال

بعض المهام األخرى ب ضطالعهمإالمعني باألطفال في الصراعات المسلحة، وكذلك لرئيس بعثة السالم، مع 

 منها:

ضمان إعطاء األولوية لحقوق الطفل وحمايته طوال عملية حفظ السالم وتوطيد السالم وإعادة بناء  .1

.البلد المتأثر من جراء الحرب

                                                 
 .312ماهر أبو جميل أبو خوات، المرجع السابق،ص  /راجع -1
 .171المرجع السابق، ص  فضيل عبد هللا الطالفحة، /راجع -2
 .313المرجع ،ص نفس  يل أبو خوات، ماهر أبو جم /راجع -3
 .93،ص  يوسف حسين يوسف، المرجع  السابق /راجع -4
 .230ص  محمود سعيد محمود سعيد، المرجع السابق، راجع/ -5
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ضمان إدراج حقوق  الطفل و حمايته في جداول أعمال لجان وهيئات صنع السالم. .2

تصال بين مختلف قطاعات عملية السالم، وجمع الوكاالت والكيانات ذات الصلة.إالعمل كنقطة  .3

المساعدة على ضمان توفير التدريب المناسب بشأن حماية الطفل وحقوقه لجميع األفراد المشتركين  .4

.1سالم وصنع وبناء السالمفي أنشطة ال

 .الفرع الثالث: إدماج حماية األطفال في مفاوضات السالم

سي التي تخلفها الصراعات المسلحة ، تحولت أفكار الشعوب و الرؤساء نحو إرساء قناعة آنظرا للم

ي عمليات حكومية والمنظمات الدولية و اإلقليمية دورا بارزا ومهما فالبأهمية السالم، وكان للمنظمات غير 

صنع السالم، إال أن تهميش دور األطفال في عمليات بناء السالم كان له األثر السلبي في هذه العملية، فبدون 

ص برامج وموارد كافية في مرحلة ما صأن ترد إشارات محددة عن األطفال أثناء مفاوضات السالم، لن تخ

قط على الصراعات الدولية، بل يتعداه ليشمل ، وال ينطبق األمر ف2حتياجات األطفالإبعد الصراع لتلبية 

.3الصراعات الداخلية الناشئة داخل الدولة نفسها 

عتبار حقوق الطفل في  إلوطالب مجلس األمن جميع األطراف في الصراعات على أن تضع في ا

ألطفال في عتباره حماية اإن العام لألمم المتحدة أن يضع في مفاوضات السالم، ويطالب األمي الحماية خالل

 . 4حفظ السالم المقدمة إلى المجلس 

وعلى وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها أن تعمل في ما تضطلع به من أنشطة لبناء السالم 

وتعزيز البرامج الثقافية لبناء سالم دائم، من خالل الوسائل المتاحة ونبذ كل أشكال العنف لمنع الصراعات 

 .5مستقبال 

األمن على قضية األطفال الجنود على ضرورة أن تشملهم مفاوضات السالم، فعند  وقد ركز مجلس

 .1بحث السالم، يجب النظر في تسريح الجنود األطفال، ونزع أسلحتهم و إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم 

                                                 
 .314ص  ماهر أبو جميل أبو خوات، المرجع السابق، /راجع -1
 .94ص  يوسف حسين يوسف، المرجع  السابق، /راجع -2
 .172المرجع السابق، ص   الطالفحة،فضيل عبد هللا /راجع -3
 .173، ص مرجع نفسه -4
 94ص  المرجع  ، نفس يوسف حسين يوسف، /راجع -5
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لتزامات من إمين العام المعني باألطفال في الصراعات المسلحة على ألوقد حصل الممثل الخاص ل

تفاق سالم يتضمن إأول  فكانات، وهذا بناءا على الدعوات المتكررة من مجلس األمن للحكومات، الحكوم

قتر  الممثل الخاص إاألطفال في عمليات السالم في مفاوضات عمليات السالم في بورندي، حيث  إدماج

 .20002عام  "تفاقيات"أورشاإبضعة أحكام خاصة بالطفل أدمجت في 

ن تضع حقوق األطفال أمات والجماعات المتمردة في السودان وكولومبيا بكما تعهدت آنذاك الحكو

ن أسالم بشلتفاق لومي لإهتمام خاص في إوحمايتهم في جداول أعمال عمليات السالم، و حظي األطفال ب

 .91993سيراليون الذي تم التوصل إليه عام

لمسلحة، وتجنيبهم ويالت الحرب لم يقتصر دور األمم المتحدة في حماية األطفال أثناء النزاعات او

عتبارهم إالقانون الدولي اإلنساني، بل تعدى األمر إلشراك األطفال في عمليات حفظ السالم ب ئادبتطبيقا لم

 رجال الغد، قد يتصدون ألي شكل من أشكال العنف مستقبال.

 .المطب الثالث: دور منظمة اليونيسيف في حماية األطفال أثناء النزعات المسلحة

طفال أثناء النزاعات المسلحة نظرا للدور الرئيسي لأللحماية احد أهم هيئات أعد منظمة اليونيسيف ت

الذي تقوم به من مساعدة ضحايا النزاعات و ما تمنحه لألطفال من عناية خاصة في ظل النزاعات المسلحة 

 حد السواء. علىالدولية وغير الدولية 

ستيفاء حاجاتهم األساسية وحماية حقوقهم إألطفال على امساعدة تهدف إلى  هاوالمنظمة من تاريخ إنشاء

برامج األطفال لالعالم، فهي توجه مساعدتها بصورة أولية  همفي مختلف بقاعوتوسيع خيارات الحياة أمام

حتياجات العاجلة لألطفال واألمهات في حاالت إلما ما تتحرك بسرعة لمواجهة ادائطويلة األمد، إال أنها 

.4الناجمة عن الكوارث أو الحروب أو األوبئةالطوارئ 

                                                                                                                                                                                     
 230السابق، ص   محمود سعيد محمود سعيد، المرجعراجع/ -1
 .230مرجع نفسه ، ص  -2
 .315ص ماهر أبو جميل أبو خوات، المرجع السابق،/ راجع  -3
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وفي إطار المساعي الحميدة للمنظمة ، فبمجرد أن ينشب نزاع مسلح و في أسابيعه األولى تعمل 

لتزامات الرئيسية لألطفال ، إذ تعمل على تقويم وضع األطفال و إلالمنظمة مع شركاء آخرين على تلبية ا

عم لهم ضمن نطاق آليات معتمدة واإلعالن عنه ، وتوفير األغذية ستقطاب الدإمراقبته واإلبالغ عنه، و

سيير التعرف على ير، و العمل  على تسنفصال األإالالزمة والمياه الصالحة للشرب، و المساعدة في منع 

ر و التقصي عنها موضع  التنفيذ، ومنع اإلساءة  سهوية األطفال وتسجيلهم، وضمان وضع أنظمة لتتبع األ

 .1ستغالل األطفال ، والمبادرة لتوفير سبل التعليم إالجنسية و

ألطفال أثناء النزاع المسلح، وتوفير الدعم النفسي لكما تسعى المنظمة إلى توفير أماكن مأمونة 

لتلك المناهض  ستقطاب الدعمإستغاللهم والتبليغ عنها، وإجتماعي، ومراقبة ورصد اإلساءة لألطفال وإلاو

من الضغط على تتأتىقتصادية التيإلنيد األطفال، والعمل على وضع حد من العقوبات ااإلساءة منها مكافحة تج

ر هذه العقوبات تعود بالسلب على األطفال اثآأنظمة الحكومات الجانحة، بعدما تأكد المجتمع الدولي أن 

 .2بالدرجة األولى

اليونيسيف بينت فيه    رصد تقرير لمنظمة 2007و 2004اق وفي الفترة الممتدة ما بين رففي حرب الع

 بززها.أالمآسي التي يتعرض لها أطفال العراق ومن 

حتالل إلطفل عراقي في سجون ا (1300) اعتقال ما يقرب من -

ألف طفل عراقي للمخدرات في بغداد وحدها 11إدمان  -

إلى التحرش الجنسي ويبقى أطفال العراق هم الضحية  (12)تعرض عشرات الفتيات في سن  -

.3عتقاالت العشوائيةإلقتتال الطائفي و اإلحتالل بسبب العنف، والمعارك واإلالمباشرة ل

فمنظمة اليونيسيف لها دور رائد في حماية وتعزيز حقوق الطفل سواء في وقت السلم أو النزاعات 

مناطق جغرافية من العالم، وتتبع هذه على  المسلحة، فهي تملك عدد كبير من المكاتب اإلقليمية موزعة 

كاتب اإلقليمية فروع منتشرة في بعض البلدان التابعة للمكتب اإلقليمي، وذلك لتغطية مختلف نشاطاتها الم

 المتعددة وتقديم خدمات إنسانية لطفولة العالم جمعاء.
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 .المطلب الرابع: دور المفوضية السامية لشؤون الالجئين

ة التي تعني بتوفير الحمية الدولية حد وكاالت األمم المتحدأتعد المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

عتبارهم الحلقة األضعف، إب ،لالجئين في كافة أنحاء العالم، ومن بين الفئات المشمولة بالحماية األطفال

لتعريف لحد الدول كالجئين، لذا سنعرض في هذا المطلب أخاصة عند قيام نزاع مسلح ولجوئهم إلى 

 طرق لمجهودات المنظمة لحماية األطفال.بالمنظمة كفرع أول، وفي الفرع الثاني نت

 .الفرع األول: ماهية المفوضية السامية لشؤون الالجئين

معية جر الاالمفوضية السامية لشؤون الالجئين هي إحدى أجهزة األمم المتحدة، تأسست بموجب قر

، وذلك وتعد وكالة متخصصة غير دائمة لوالية مدتها ثالث سنوات ،1 1949( لعام 319العامة رقم )

 . 2الالجئين الذين شردوا في أعقاب  الحرب العالمية الثانية  طينفي إعادة توللمساعدة 

الجئين لجل توفير الحماية الدولية أونظرا لمقتضيات الضرورة تم إرساء ديمومة المفوضية من 

فاقدوا  ضع الالجئين بمن في ذلكووالوصول إلى حلول حاسمة، كما تقوم المفوضية بمساعدة من هم في 

بشان  1951تفاقية التي تم إبرامها عام إلوتعد ا ،المأوى داخل أوطانهم وطالبوا اللجوء السياسي والعائدون

، هما األساس الشرعي الذي يحدد معايير التعامل 1967وضع الالجئين والبرتوكول الخاص بها الصادر عام 

، من منحهم مالجئ و التأكد من أن حقوق عتراف بحقوقهم داخل الدولة المضيفةإللالجئين، وضمان اامع 

حترام وفقا للمعايير الدولية، عند ممارستها لعملها في المناطق إاإلنسان األساسية الواجب توافرها لهم محل 

حتجاز، فتقوم بعملية رصد وتناول للمشاكل المتعلقة بحماية إلالحدودية و المعسكرات والمطارات و مراكز ا

ع هؤالء الالجئون جميعا مهما كانت صفتهم بحقوق اإلنسان المقررة في المواثيق ، بحيث يتمت3الالجئين 

الدولية والدساتير الوطنية ومن بين هذه الحقوق حقهم في الحماية من أشكال التمييز، وحقهم في ممارسة 

                                                 
  http://ar.wikipedia.orgعلى شبكة  االنترنت، المفوضية العليا لألمم  المتحدة لشؤون الالجيئين، موسوعة وكيبديا /راجع -1
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من الحقوق  حريتهم الدينية ومنحهم وثائق الهوية والسفر، وحق العمل واإلسكان و التعليم واإلغاثة، وغيرها

 .1األخرى

جل الالجئين في ثالث مجاالت رئيسية هي العودة الطوعية أوتلتمس المفوضية حلوال طويلة األمد من 

في بلد ثالث،  طينلتمسوا فيها اللجوء في بادئ األمر، أو إعادة التوإندماج في البلدان التي إلإلى الوطن أو ا

ن وجود أزة األمم المتحدة ذات الصلة، أية معلومات بشكما تتقاسم المفوضية مع السلطات المختصة وأجه

نتهاكات في مجال القانون الدولي اإلنساني أو لحقوق اإلنسان مع مراعاة دقة التقدير إلأشخاص من مرتكبي ا

في إباحة معلومات يكون الالجئون قد كشفوا عنها بصورة سرية للموظفين الميدانيين في مخيمات الالجئين 

 .2هؤالء األشخاص المتواجدين بينهممثل فوضية السامية لشؤون الالجئين عن وجود والتابعين للم

 .الفرع الثاني: مجهودات المفوضية في حماية األطفال الالجئين

خدم  الحياة  اليومية يتلعب المفوضية دورا هاما في حياة األطفال الالجئون، إذ تسطر برنامجا مكثفا 

مات المباشرة لألطفال ومساعدتهم وعن طريق خدمات أخرى تقدم ألسرة ، يقوم على الخديءللطفل الالج

قطن فيه الطفل، حيث تتعزز المساعدة في الوقاية من جهة يوكذا خدمات تقدم للمجتمع المحلي الذي  ،الطفل

نهيارها وتفككها، وتتا  كذلك فرصة للطفل إحتياجاتها لضمان عدم إخاصة عندما يلم شمل األسرة وتوفير 

. 3سب مصدر قوة شخصية ليكت

من خالل خلق فضاءات للعب تساعده  يءو تعمل المفوضية كذلك على خلق بيئة جديدة للطفل الالج

هتمام بصحته من خالل برامج التغذية السليمة والمتنوعة وتقديم إلو التخفيف من التوتر،و ا سترخاء،إلعلى ا

جل رصد الوضع أنظام فعال لإلبالغ الصحي من  من البرنامج خلقضحات الضرورية، كما يتااألدوية واللق

الصحي والغذائي لألطفال الالجئين يتمحور حول معدالت الوفاة، واإلصابة باألمراض والتعليم وتقديم تقارير 

                                                 
الدولي و تطبيقاتها على اللجوء اإلنساني، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، علي حميد العبيدي، مفهوم فكرة اللجوء في القانون   راجع/ -1

 .10، ص 2010، عام 3، المجلد 9ق، العدد االعر 
حمد، دور  المفوضية السامية لشؤون الالجئين في حماية  الالجئين، مجلة جامعة تكريت للعلوم أخالد عكاب حسون وبشير سبهان  راجع/ -2

 .06، ص 2013، عام 5، المجلد  19العدد  ، العراق،ية،القانونية والسياس
كتاب لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، " األطفال الالجئون مبادئ توجيهية بشأن الحماية والرعاية " جنيف سويسرا عام  /راجع -3
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ستثنائية إفي بعض بلدان اللجوء، يجوز النظر في حاالت الطبية بشأنها،ونظرا لمحدودية بعض المستلزمات 

 . 1ألطفال الالجئين إلى مراكز الطبية المتخصصة في الخارج الء المرضى من اجفي إ

وتلزم المفوضية البلد المضيف ضمان سالمة األطفال الالجئين الذين يقيمون على أراضيها، وأصبح 

عندما تنتهك هذه الحقوق  ، لدى الحكومات لضمان دفاعها على سالمتهم وحريتهم دخللزاما عليها أن تت

فيها،  حقيقنتهاكات التي تقع عليهم، والتإلفهي تقوم برصد سوء المعاملة وا مباشرة،بصورة مباشرة أو غير 

ده يحتجازه و تجنإعتداءات أو إلوإعداد مستندات بشأنها، ال سيما في حالة وفاة الطفل الالجئ أو تعرضه ل

 .2نتهاكات الخطيرة التي تقع عليهإلعسكريا،و غير ذلك من ا

 النزاعاتمجال حماية األطفال خاصة أثناء  يولة من قبل المفوضية فومن الواضح أن الجهود المبذ

ن الشواغل المتعلقة بهم بحاجة إلى أن تدمج بشكل أكثر تحديدا من قبل أالمسلحة ال تزال عرضية وهشة ،و

 .3المفوضية

هم نه عنصر سلبي خاصة عندما يتم تحريف طالبي اللجوء، ينظر إليهم أنأوقد ينظر إلى مفهوم اللجوء 

،أو ربما من المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكل وجودهم مسألة تتعلق  محتمليين نيرهابيإمجرمون أو 

سيما في العالم سوء التشخيص لهذه المسألة ، والحيث أدى  ،مين الحدود ومكافحة الجريمةأكت العام، باألمن

المتفق عليها، ومسؤوليات الدول التي  المتقدم إلى حرمان الالجئين من بينهم أطفال من الوصول إلى حقوقهم

 .4عترفت بها لصالحهم إ
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 المبحث الثاني.دور بعض المنظمات غير حكومية في حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة.

التي تأن تحت للمنظمات غير حكومية دور رائد في مجال التدخل والحماية و اإلغاثة لهذه الفئة الهشة 

و اإلظطهاد والتقتيل والتجويع والتعذيب و اإلغتصاب، فتعد هذه المنظمات كاشفة وفاضحة وطأة التنكيل 

للخروقات واوجه التعدي التي يتعرض لها األطفال في شتى الصراعات المسلحة ، فقسمنا مبحثنا إلى مطلبين 

ما في المطلب الثاني تناولنا في المطلب األول للدور الرائد الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب األحمر وأ

تعرضنا لبعض المنظمات النشطة في مجال حقوق األطفال.

 .دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة: األول المطلب

حد الهيئات الدولية التي تسعى جاهدة لحماية المدنيين ومنهم أتعتبر اللجنة الدولية للصليب األحمر 

ونظرا للدور البارز الذي تقوم به اللجنة على المستوى ال خاصة أثناء الصراعات المسلحة،األطف

لمفهوم اللجنة  ها،نتعرض في لعدة فروع مطلبالرتأينا أن نقسم هذا إالدولي،وللفعالية الميدانية لهذه الهيئة 

 زاعات المسلحة .نشطة اللجنة ودورها في حماية األطفال أثناء النألوالدولية للصليب األحمر، 

 .األول: مفهوم اللجنة الدولية للصليب األحمر الفرع

نظرا للدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب األحمر في توفير الحماية والمساعدة لضحايا 

النزاعات المسلحة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، فإنها تقوم على مبادئ أساسية ودور رائد في خدمة 

جنة الدولية ل،و بهذا قسمنا المطلب إلى ثالثة فروع تطرقنا في الفرع األول لتعريف ونشأة ال اإلنسانية

للصليب األحمر و في الفرع الثاني للمبادئ التي تقوم عليها اللجنة ،وأما الفرع الثالث تطرقنا للطبيعة 

 القانونية لمبادئ اللجنة .
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 .تعريف ونشأة اللجنة الدولية للصليب األحمر أوال.

ضطالع إلعلى ا 1863تها عام أتعمل منذ نش 1اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة مستقلة محايدة

تفاقيات إضطرابات، سواء بمبادرة منها أو بناء على إلت النزاع المسلح أو االبدور الوسيط المحايد في حا

 النزاعات المسلحة الدولية وغيرو المساعدة لضحايا  ها اإلضافيين إلى كفالة ومد يد العونجنيف و برتوكوال

، كما تراعي عند تدخلها القواعد القانونية والخصائص األثنية والدينية الخاصة بالبيئة التي تعمل فيها  2الدولية

3 .

 .:المبادئ التي تقوم عليها اللجنة الدولية للصليب األحمرثانيا

جموعة من المبادئ التي أعلن عليها في ترتكز اللجنة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر على م 

 وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي : 1956نا عام يالمؤتمر الدولي العشرين الذي عقد في في

 : مبدأ اإلنسانية:أ

ة الجرحى في ميادين القتال، وتسعى دائما إلى التخفيف من وطأة  الحروب ثاغإتسعى اللجنة على  

البشرية من أهوال الصراعات المسلحة سواء كانت دولية أو داخلية،  تهدف من وراء ذلك إلى تحصين الحياة

وتسعى إلى تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون والسالم الدائم بين الشعوب، و من ثمة فإن تدخلها اإلنساني يعد 

.4جلها الحركةأضرورة إنسانية تعمل من 

 .: مبدأ عدم التحيزب

ون للمتضررين جراء النزاعات المسلحة، فإن نشاط الحركة و م يد العفي إطار تدخلها اإلنساني تقد

جتماعي أو سياسي ما، فهي إال يقوم على أي أساس دينيي أو عنصري أو عرقي، أو وضع  الدءوب اعمله
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تسعى إلى تخفيف األألم اإلنسانية مسترشدة بمعيار واحد وهو مدى حاجاتهم للعون و تعطى األولوية لألكثر 

 . 1عوزا

 .ستقالليةإلالحياد وا ئي: مبدت

أثناء تدخل الحركة إلغاثة و مساعدة  المتضررين جراء النزاعات المسلحة، فإنها ال تقف مع أي جانب 

 و ال تتخذ أي موقف في المجاالت ذات الطابع السياسي أو الديني أو العنصري أو اإليديولوجي.  كان ،

إذن بالوصول إلى المحتاجين ، وإقامة حوار مع  ويعد مبدأ الحياد سمة البارزة ميدانيا للحصول على

ستقالل الحركة وفقا لنظامها األساسي، فلكي تحتفظ الحركة بذاتها إجميع أطراف النزاع، وترسخ مبدأ 

 .2وطابعها البد أن تكون سيدة في قراراتها و أعمالها 

 .مبدأ التطوعية والوحدة ث.

عات المسلحة، يعد واجبا تؤديه الحركة تطوعا منها، ال إن تقديم اإلغاثة اإلنسانية خاصة أثناء النزا

رغبة في جني أي ربح من وراء ذلك، فضال على أنها مؤسسة عالمية تفتح أبوابها للجميع و تجعل عملها 

 اإلنساني تنتفع به جميع دول العالم.

ق األمر بجمعية ن للحركة تمثيل واحد في جميع بلدان العالم سواء تعلإوأما بالنسبة لمبدأ الوحدة، ف

الهالل األحمر أو الصليب األحمر ، تديرها لجنة مركزية واحدة، و يجب أن تغطي أنشطة هذه الجمعية كافة 

.3أرجاء البالد 

 .: مبدأ العالميةج

حيث تتمتع فيها الجمعيات كافة  ،يتمثل مبدأ العالمية للحركة سواء، للصليب األحمر أو الهالل األحمر

ن الوصول إلى فكرة  العالمية هي إالجمعيات األخرى ، ومن ثمة ف مؤازرة تلتزم بواجب بحقوق متساوية،كما

 .1نتشار في كافة بقاع  العالم والوصول إلى مساعدة كل الناس و فتح األبواب لكل من يطلب المساعدة إلا
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  .: الطبيعة القانونية لمبادئ اللجنة الدولية للصليب األحمرثالثا

الدولية للصليب األحمر بقوتها الملزمة فقد أصدرت محكمة العمل الدولية في حكمها  تتميز مبادئ اللجنة

ما يؤكد ذلك، في إطار الدعوى المرفوعة إليها المتعلقة  باألنشطة العسكرية في  1987جوان  27الصادر في 

دئ األساسية حتجاج على الدول بالمباإلعترفت المحكمة بأنه يجوز اإ"نيكاراغوا" و ضد هذا البلد، حيث 

 للصليب األحمر و الهالل األحمر.

فبعدما طلبت إليها المحكمة فحص مشروعية " المساعدة اإلنسانية" التي قدمتها حكومة الواليات المتحدة 

للقوات المعارضة لحكومة " نيكاراغو" في ضوء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فقضت 

أشخاصا يتواجدون في بلد أخر بتدخل  أو ديم مساعدة إنسانية محضة لقواتعتبار تقإنه ال يجوز أالمحكمة 

غير مشروع،، بشرط أن تكون هذه المساعدة إنسانية متفقة مع المبادئ األساسية للصليب  األحمر وبخاصة 

 .2مبدأي اإلنسانية و عدم التحيز

الهالل األحمر، وال و  ألحمرالملزمة للمبادئ األساسية للصليب ا ةفمن خالل حكم المحكمة يتضح القو

نما يجوز أن تصبح هذه إتلزم هذه المبادئ الدول بالسما  لمؤسسات الصليب األحمر بالتقيد بها فحسب، و

 .3لتزامات للدول إذا أرادت ممارسة نشاط إنساني إالمبادئ مصدر 

لهذا الغرض باإلعداد  و تسهم اللجنة الدولية للصليب األحمر في تطوير القانون الدولي اإلنساني، فتقوم

عتماد نصوصه الجديدة ، وتتولى في كل مرحلة من مراحل تقنيين إللمؤتمرات الدبلوماسية المنوط بها، 

القانون الدولي اإلنساني، إعداد مسودات النصوص التي تعتمدها الدول، و يعقد الصليب األحمر مؤتمره 

 .4ئل اإلنسانية العامة ذات المصلحة المشتركة تم من خالله النظر في المسايالعادي كل أربع سنوات ، 
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 .الثاني: أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة الفرع

ستنادا إلى إتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور هام في حماية األطفال في النزاعات المسلحة ، 

 ومنها ما يلي. لهاتفاقيات جنيف و البرتوكولين المكملين إب المهام التي أوكلت إليها بموج

 .: جمع شمل األطفال بعائالتهمأوال

تقوم اللجنة  الدولية للصليب األحمر بمهمة إعادة الروابط بين أفراد العائالت المشتتة جراء النزاعات 

الوطنية، فتقوم اللجنة بتحديد  شتراك مع الشبكة العالمية للجمعياتإلالمسلحة، وهي تضطلع بهذه المهمة مع ا

نفصلوا عن الكبار الذين يتولون عادة رعايتهم وتسجل أسمائهم ، ثم تنشر هذه المعلومات إهوية األطفال الذين 

عبر وسائل اإلعالم المحلية، قتضى األمر من خالل شبكتها  الدولية وإمن خالل شبكة الحركة الوطنية،و إن 

غلب األحيان لتعرض في مكاتب فروع الصليب األحمر وفي أالصور في و في األماكن العامة، وتلتقط 

 ن الناس.األماكن التي تشهد تجمعات كبيرة م

وتتيح اللجنة الدولية ألفراد العائلة الواحدة، فرصة التواصل بين أفراد العائلة الواحدة ، عن طريق 

ة من اآلباء الذين فقدوا أبنائهم جراء الهاتف، أو عن طريق تبادل الرسائل، كما تتلقى اللجنة طلبات كثير

الصراعات المسلحة أو حاالت العنف، و تبدأ عملية البحث عن المفقود بعد تسلم الطلب في هذا الشأن، و 

تدعم في هذا الشأن إنشاء وحدات متخصصة معينة بالبحث عن المفقودين داخل الجمعيات الوطنية في جميع 

.1أنحاء العالم

ستغرقت إف أسرهم سنوات طويلة ، فقد نت البحث عن األطفال المفقودين لردهم لكو قد تستغرق عمليا

ندالع الحرب في إمدة البحث عن الطفلة " أمي فوراي" عشرة سنوات لتعاد ألسرتها، بعدما فقدتها جراء 

ة أربعة تجاهات مختلفة، كانت الطفلة "أمي" البالغإقريتها بدولة سيراليون ، فأرغمت العائلة على الفرار ب

ضمن الفارين و عند السير في إحدى الغابات تفقدوها فلم يعثروا عليها،ومع مرور الوقت  1997سنوات عام 

                                                 
 08/07/2016تاريخ الدخول  7ت للجنة الدولية للصليب األحمر كتاب بعنوان " األطفال في الحرب" ص موقع على شبكة االنترن /انظر -1
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سلمت العائلة أن الطفلة قد ماتت، لكن اللجنة الدولية للصليب األحمر تمكنت من العثور عليها في أكتوبر 

 .1، و تم أعادتها إلى حضن عائلتها 2007

 نترنتأللدولية للصليب األحمر موقع إلعادة الروابط العائلية على شبكة اوقد أنشأت اللجنة ا

www.family links icrc.org مساعدة األشخاص على التواصل بينهم والذين فرقتهم النزاعات المسلحة ل

أكثر )  2003وبسبب الكوارث الطبيعية، و قد بلغ عدد األشخاص الذين نشروا أسمائهم على هذا الموقع منذ 

. 2ألف( شخص  707

 .: زيارة األطفال المحتجزينثانيا

حتجازهم خالل النزاعات المسلحة، و إليقبع عدد كبير من األطفال وراء القضبان، و تتعدد األسباب 

يأتي على رأس األسباب إشراك األطفال في األعمال العدائية ثم يأسرون من الطرف األخر، و قد يؤدي كذلك 

جتماعي العام بسبب إلنهيار الوضع اإحتجاز أطفال صغار، كما يساهم تدهور و إى نتشار عنف العصابات إلإ

اللجنة الدولية للصليب األحمر بزيارة سنوية  فتقوم ،النزاع المسلح  إلى دخول العديد من األطفال إلى السجن

محتجزين من من هؤالء ال (33000)عتقال و ذلك كجزء من مهمتها اإلنسانية، و يستفيد أكثر منإللمراكزا

بزيارات  2008الدولية عام  اللجنة امندوبوبرنامج الزيارات العائلية الذي تقوم بتنفيذه اللجنة الدولية، كما قام 

نها من خالل إجراء يحتجاز و تعمل على تحسإلظروف ا ، وتراقب اللجنة( طفل1500شخصية إلى )

 .3مشاورات وحوارات منتظمة و سرية مع السلطات المسؤولة

و تسعى  األطفال واألمهات المحتجزات مع أطفالهن الصغار إلىعطى األولوية من بين المحتجزين و ت

 النفسية لألطفال بطرق متعددة منها.و إلى ضمان السالمة الجسدية  ذلك اللجنة من خالل

هم مختلف نتظام و تسهل الزيارات العائلية و تتيح لإتصال بعائالتهم بإلتقوم اللجنة بمساعدة األطفال مع ا .1

تصال الممكنة للتواصل مع أفراد أسرهم.إلوسائل ا

                                                 
 . 6ص نفس المرجع،  -1
 . 7ص مرجع نفسه ،   -2
 .19، ص مرجع نفسه  -3
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حتجاز و التحقق من مالئمة البنية التحتية، والتأكد إلاللجنة الدولية بمراقبة الظروف المادية ل ايقوم مندبو .2

هتمام إحتجاز كالمكان الواسع والضوء والهواء النقي، و يولون إلمن مدى توفر الظروف المالئمة ل

ل الرضع المصحوبين بأمهاتهم .خاص لألطفا

والرعاية س والماء والملبالسليم  تبذل اللجنة الدولية قصارى جهدها لتلبية الحاجة األساسية مثل الغذاء .3

ستفادة من برامج ترفيهية وتوفير المواد المخصصة للرضع.إلالطبية والتعليم وا

من الجانب الصحي بالقيام أعمال تقوم اللجنة الدوليةعلى تحسين ظروف األطفال المحتجزين خاصة  .4

التجديد أو بناء مراكز جديدة لالحتجاز تكون أكثر أمنا وصحة لألطفال المحتجزين و تراعي أوالصيانة، 

حتجاز النساء واألطفال ، فتدعم بناء أماكن مستقلة وتخصص مرافق مالئمة للنساء  الالئي يعشن رفقة إ

.1أطفالهن الرضع

  .يد األطفاللة تجنأ: مواجهة مسثالثا

لة مكافحة تجنيد األطفال من الخطط العملية التي تلتزم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر ، من أتعد مس

نضمام إلى القوات المسلحة أو إلخالل تعزيز الوعي داخل المجتمع المدني بضرورة عدم السما  لألطفال با

 الجماعات المسلحة.

هورية الكونغو الديمقراطية عملت على تعزيز حماية األطفال من للجنة الدولية في جمل امن خالل عمف

خالل رفع مستوى الوعي بين حملة السال  لمنعهم من مواصلة التجنيد، و تيسير السبل لرد األطفال المجندين 

 .2تجنيدهم مرة أخرى عإلى كنف أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، باإلضافة إلى دعم النشاطات الرامية إلى من

 

  .: إعادة تأهيل األطفال المجندينارابع

بمجرد أن يتم إطالق األطفال المجندين، يمضون هؤالء عدة أشهر في مراكز العبور والتوجيه، حيث 

يخصص هذا الوقت للبحث عن أسرهم و مساعدتهم على التأقلم مع الحياة المدنية من جديد فمن خالل 
                                                 

 .15لجنة الدولية للصليب األحمر، ص لنفس المرجع  / راجع  -1
لة تجنيد  األطفال أالموقع على  الشبكة االنترنت مقال اللجنة  الدولية للصليب األحمر" جمهورية الكونغو  الديمقراطية . مواجهة مس /راجع  -2

 .11/04/2016www.icrc.orgتاريخ الدخول  11/02/2015نشر يوم  
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األطفال الجنود المسرحون، تم تعليمهم من خالل جلسات تعقد  المحاكاة و األلعاب و النقاش اليومي الذي يتلقاه

نه المساعدة على دمجهم في مجتمعاتهم المحلية، كما تتيح مراكز أمعهم بكيفية التمييز بين السلوك الذي من ش

العبور فرصة للكشف عن مخاوفهم وتنمية قدراتهم الذهنية والنفسية لحماية أنفسهم، ما يحول بعدم تجندهم 

 أخرى.مرة 

ين في دولة الكونغو الديمقراطية من العودة  إلى أسرهم عام حمن األطفال المسر (283)و قد تمكن 

بفضل جهود اللجنة الدولية، و عملت على تعزيز الوعي لدى زعماء المجتمعات المحلية من خالل  2014

فوف القوات المسلحة ائهم في صنجلسات نقاش يسمح لهؤالء الزعماء بزيادة وعيهم من مخاطر تجنيد أب

.1طوعا أو قسرا

  .: التفاعل مع الجماعات المسلحةخامسا

بوصفها جهة إنسانية فاعلة تلتزم الحياد وعدم التحيز ألي طرف كان، تتفاعل اللجنة الدولية مع 

جماعة  (200)ة بصورة مباشرة و في هذا الصدد تتعامل اللجنة الدولية مع ما يزيد عن حالجماعات المسل

 دولة متضررة بسبب النزعات المسلحة غير الدولية . 50ة في حوالي مسلح

لتزام بحماية األطفال مع إوقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان على وثيقة  2015جوان  30ففي 

منظمة " نداء جنيف" تهدف هذه الوثيقة إلى الحد من أثار النزاعات المسلحة على األطفال السيما تجنيدهم 

في األعمال العدائية، وتعد هذه الوثيقة أول مبادرة تأتي من جماعة مسلحة غير حكومية تلتزم ستخدامهم إو

بحماية األطفال، وبالرغم من أن هذه الوثيقةال تؤثر على الوضع القانوني للجماعة المسلحة ، إال أنها تسهم 

.2حترام قواعد القانون الدولي اإلنسانيإفي تعزيز الشعور بالمسؤولية و

  .األطفال مجال الدفاع عن حقوقفي األخرى النشطة  : دور بعض المنظمات غير الحكومية الثاني طلبالم

نوع المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق اإلنسان بصفة عامة و عن حقوق الطفل بصفة تإن 

أثناء النزاعات  ز حقوق هذه الفئة األخيرة، ويدفع بها قدما لترقيتها وحمايتها خاصةيعزتنه أخاصة من ش

                                                 
 جهة مسألة تجنيد  األطفال" نفس  المقال على شبكة  االنترنت " جمهورية  الكونغو  الديمقراطية موا /راجع -1
 21مقال على شبكة  االنترنت، لمحمد نور  الدين عبد  هللا" السودان تعزيز احترام حقوق األطفال أثناء النزاعات المسلحة" نشر يوم  /راجع -2

 https// www. Icrc .org 21/06/2016تاريخ  الدخول يوم  2015جويلية 
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المسلحة الدولية أو غير الدولية، حيث لم يبقى دورها الرائد في مجال حماية حقوق اإلنسان مقتصرا على 

نتهاكات وإدانتها في الواقع إلأعمال اإلغاثة وتقديم المساعدات اإلنسانية فقط، وإنما تعداه عن طريق تسجيل ا

حماية حقوق اإلنسان، خاصة عندما تنتهك هذه الحقوق وقت الميداني، ومن بين المنظمات الناشطة في مجال 

تش،و المركز والنزاعات المسلحة نجد منظمة العفو الدولية، و منظمة مراقبة حقوق اإلنسان هيومن رايتسو

 .نتقالية و منظمة أنقذوا االطفال إلالدولي للعدالة ا

 .األول: دور منظمة العفو الدوليةالفرع 

لية من بين أبرز المنظمات غير حكومية الناشطة في مجال حقوق اإلنسان، والتي تعد منظمة العفو الدو

تدخل حماية الطفل ضمنها، ولذا سنتعرض في هذا المطلب إلى نشأة المنظمة في الفرع األول، ونتعرض في 

 الفرع الثاني لجهود المنظمة في حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة.

 .الدولية: نشأة منظمة العفو أوال

عندما نشر محامي  1961عام تهالنشأ تاريخ دوعيمنظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية، 

ن" و قد نسيووبزرفر" اللندنية كان عنوانه " السجناء المأل"مقاال في صحيفة" اسننجليزي يدعى" بيتر بينإ

راج عن سجناء الرأي ، فهدف اإلللناس جميعا ،و في كل مكان لبدء حملة دولية سلمية ب ةتضمن المقال دعو

ثر ذلك تم تأسيس مكتب في لندن يعكف على جمع المعلومات عن هؤالء السجناء في البالد المختلفة إو على 

 .1أكتوبر من العام ذاته تمت الموافقة على النظام المنشئ لهذه المنظمة  14و في  ،

 .: دور منظمة العفو الدوليةثانيا

حترام جميع حقوق اإلنسان إستقالل و النزاهة و التجرد إلى تعزيز إلمن اتسعى المنظمة على أساس 

منظمة أن مسالة حقوق اإلنسان كل ال الالمنصوص عليها في " اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" وترى 

يتجزأ و يعتمد بعضها على بعض، و من ثم يجب أن ينعم سائر البشر في كل زمان ومكان بحقوق اإلنسان 

ولهذا فمنظمة العفو الدولية  2ينبغي أال يكون التمتع بطائفة من الحقوق على حساب الحقوق األخرى كافة، و

                                                 
للعلوم  القانونية  ريتجاسم، دور مؤسسات  المجتمع المدني في مجال حقوق اإلنسان، مجلة جامعة تك راجع د/ عامر عياش و ا أديب محمد -1

 .50، ص 2012و السياسية، العراق، العدد الثاني السنة  الثانية عام 
 .2،ص 2010عام  ،ية السعوديةالدولية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، المملكة العرب  وراجع د/ غانم بن حمد النجار، منظمة العف -2



 

 

278 

 

ال تتدخل في النزاعات السياسية، لكي تضمن مصداقيتها، وال تنحاز ألي طرف و ال تدعم أي لون سياسي أو 

 .1ي نظام سياسي ألديني أو عرقي، فهي ال تدعم أي حكومة و ال تقف ندا 

 .: جهود المنظمة في حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة اثالث

تقصي الحقائق بكل دقة و تمحيص، فتوفد خبرائها للتحدث مع الضحايا،  إلىتسعى منظمة العفو الدولية 

و حضور للمحاكمات و مقابلة المسؤولين، ونشطاء حقوق اإلنسان في البلد المعني، باإلضافة إلى ذلك تقوم 

الف المواد التي تبثها وسائل اإلعالم المختلفة في مختلف أرجاء آمع المعلومات عن طريق متابعة المنظمة بج

بلدا،  (50)موظف فضال عن عشرات المتطوعين من أكثر من  (300)العالم، حيث يعمل بها ما يزيد عن 

 .2حترام حقوق اإلنسان في كل بلد إباإلضافة إلى تقديمها تقارير سنوية عن مدى 

، كشفت تقاريرهم عن 2015اء زيارة مجموعة من أعضاء المنظمة لدولة السودان في ماي فأثن

ستهدفت المدنيين بما إفي ذلك الهجمات الجوية والبرية التي  بماة للقانون الدولي اإلنساني، رنتهاكات خطيإ

جية التي مة األعمال الهأدانت المنظمففيهم األطفال وكذا األعيان المدنية، ومنع وصول المساعدات اإلنسانية، 

.3رتكاب جرائم حرب في جنوب كردفانإتهمتها بإقامت بها الحكومة السودانية و

نتهاكات جسيمة لحقوق الطفل منها حقه في التعليم، إوكان للقصف الجوي العشوائي األثر البالغ على 

ين تناقص عدد التالميذ في حيث أدى القصف الجوي الكثيف إلى تدمير عدد معتبر من الثانويات والمدارس، أ

( مدرسة ابتدائية، وقد قدر عدد 30( ، في حين أغلقت )500( تلميذ إلى حوالي )3000جنوب كردفان من )

ألف تلميذ عما كان عليه من قبل، بسبب النزاع  (23) بمقدار 2011نقطعوا عن الدراسة منذ إالتالميذ الذي 

 .4المسلح

نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي إلكشفت وأدانت المنظمة اوفي تقريرها السنوي عن دولة سوريا 

عندما هاجمت على نحو متكرر مناطق تسيطر عليها جماعات المعارضة  رتكبتها القوات الحكوميةإاإلنساني 
                                                 

 .300الشافعي محمد بشير، مرجع سابق، ص  /راجع  -1
 .4غانم بن حمد النجار، نفس المرجع، ص  راجع/ -2
 www.ammesty.198، حالة حقوق اإلنسان في العالم على شبكة االنترنت ، ص 2016، 2015تقرير منظمة العفو الدولية للعام  راجع/ -3

.org 
 .199، ص 2016، 2015التقرير  الصادر عمن منظمة  العفو الدولية لعام   نفس /أنظر -4
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المدفعي، و ستعمال القصف الجوي إالمسلحة، أو تقاتل للسيطرة عليها، فقتلت وجرحت مدنيين منهم أطفال ب

 16مدني منهم أطفال في مدينة حلب، وفي  (24)، قتل 2015فيفري  05اميل المتفجرة، ففي ستعمال البرإو

مدني و جرحت المئات من بينهم أطفال  (100)قتلت غارة نفذت على "سوق ساحة غانم" حوالي  2015أوت 

1 . 

ي الوضع المزري الذ 2016، 2015التقرير الذي أعدته المنظمة لعام  فسو على صعيد أخر كشف ن

يتعرض له الالجئون السوريون أغلبهم أطفال الذين فروا من جحيم النزاع المسلح، حيث فرضت عليهم قيودا 

 . 2 للدخول إلى البلدان المتاخمة لبلدهم، وتعرضوا لعدة مضايقات

وللمنظمة أساليب شتى في تدخالتها، فهي توجه الخطابات المباشرة إلى السلطات المختصة في الدولة 

ستشاري إكما أصبحت المنظمة تحظى بدور ،  3أو تقديم مساعدة مالية لهؤالء األشخاص المعنيينالمعنية 

لدى منظمة األمم المتحدة ولدى المنظمات التابعة لها مثل اليونسكو، و لها دور مالحظ لدى لجنة حقوق 

.4ية و حماية األقلياتفي أعمال اللجنة الفرعية لمكافحة األعمال التميز أيضا اإلنسان و لها دور استشاري

 .رايتس ووتش الثاني: دور منظمة هيومن لفرعا

د في مجال ئتتمتع منظمة هيومنرايتس ووتش بصدى واسع على المستوى الدولي نظرا لدورها الرا

الدفاع عن حقوق اإلنسان، لذا نتعرض في الفرع األول لتعريف ونشأة المنظمة وفي الفرع الثاني دورها في 

 ألطفال أثناء النزاعات المسلحة.مجال حماية ا

 .ووتش رايتس : تعريف ونشأة المنظمة هيومنأوال

 HumanRightsرايتس ووتش تعني مراقبة حقوق اإلنسان و ترجمتها باللغة االنجليزية هيومن

Watch 5والدعوة لها  ، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان. 

                                                 
 .200ذاته ص   المرجع  -1
 .202ذاته ص   المرجع -2
 . 50عامر عياش و أديب محمد جاسم، المرجع سابق، ص /راجع  -3
  www. Ammesty.orgالشبكة  العنكبوتية  على راجع/ -4
 //wikipedia.org arhtpps.ووتش، ومن رايتسيديا، هيوسوعة  الحرة من ويكبالشبكة  العنكبوتية الم علىراجع/  -5
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كي" و كانت مهمتها نتفاقيات هلسإحيث كان يطلق عليها" لجنة مراقبة  1978تأسست المنظمة عام 

شتراكية آنذاك لألحكام المتعلقة بحقوق اإلنسان، كما نشأت خالل إلمتثال دول الكتلة اإاألساسية مراقبة مدى 

، 1988نتهاكات حقوق اإلنسان، و توحدت جميع اللجان عام إين بشأن تمراقبة األميركيلالثمانينات لجنة 

شخص من مختلف  (180)وي تحت عضويتها أكثر منظوأصبحت تعرف باسم " هيومنرايتس ووتش" ين

المنظمة تخذ الشرائح و من مختلف الجنسيات يعملون على مراقبة حقوق اإلنسان في شتى بقاع العالم ، و ت

 .  1مدنية نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية مقرا لها

 : و تهدف بذلك إلى ها الحكومات في مجال حقوق اإلنسانفرتالتي تق مجرمةل الو ترصد المنظمة األفعا

الدفاع عن حرية الفكر والتعبير. -

السعي القامة العدل والمساواة في الحماية القانونية  -

محاسبة الحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان -

كات حقوق اإلنسان في جميع نتهاإن أويجري باحثوا المنظمة التحقيقات الالزمة لتقصي الحقائق بش

أنحاء العالم ، ثم تنشر نتائج التحقيقات على شكل كتب وتقارير سنوية، فتقوم وسائل اإلعالم العالمية بتغطية 

راج الحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان أمام العالم، كما تقوم المنظمة حالحدث و نشره، مما يساعد على إ

نون الدولي اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة، فتسجل شهادات حية عن بتغطية األحداث و كشف خروقات القا

.2المتضررين من النزاع كما تهتم كذلك بقضايا الالجئين و أحوالهم

  .: دور المنظمة في مجال حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحةثانيا

الصراع أثناء النزاعات  التي تقوم بها أطراف نتهاكاتإلب في مجال رصد اؤوفي إطار عملها  الد

في دولة السودان، حيث أشار تقرير مفصل صادر 2014نتهاكات عام إالمسلحة، قامت المنظمة برصد عدة 

غتصاب الجماعي على أيدي قوات إلمن النساء و الفتيات تعرضن ل (27)منظمة كشف أن حوالي العن 

ابت" لكي تات للتمرد في البلدة المسمات" نه ال توجد أي قوأالحكومة السودانية ،وأشارت القرائن هناك 

غتصاب الممنهجة، حيث إلعتقال والتفتيش الواسعة ثم عمليات اإلتتدخل القوات الحكومية وتقوم بعمليات ا
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عض شهود عيان من سكان البلدة، الذين يعملون في القاعدة التابعة للقوات المسلحة بالمنظمة ب إستأنست

 . ابت"تالسودانية بأطراف بلدة "

نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني، قامت المنظمة برصد وجمع شهادات إلومن خالل هذه ا

ها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ومجلس السلم تستقإمن خالل المعلومات التي  ناشدتالشهود، حيث 

تخاذ خطوات ملموسة إالمتحدة، ب تحاد اإلفريقي و األمملإلتحاد اإلفريقي و البعثة المشتركة إلواألمن التابع ل

لضحايا على الرعاية الطبية الالزمة مان حصول اعتداءات المتكررة، وضإللحماية المدنيين في دارفور من ا

 .1رتكاب مثل هذه الجرائم إلى القضاءإوتقديم المسؤولين عن 

جميع األطراف ومن جهة أخرى وفي إطار النزاع المسلح القائم في دولة اليمن طالبت المنظمة من 

المتصارعة أن تقوم بإطالق سرا  جميع األطفال أثناء تبادل األسرى وتسريحهم، و على أن تلتزم جميع 

 . 2ن تعيدهم فورا لكنف أسرهمأيد األطفال وتعريض حياتهم للخطر وناألطراف بالكف عن تج

ن األطراف أالخصم، وبه في والئهم لقوات توكشفت المنظمة أن جميع أطراف النزاع تحتجز أطفاال يش

حتجزتهم في ظروف غير مالئمة ، حيث رصدت المنظمة أن جماعات إأساءت معاملة األطفال األسرى و 

 .3طفال على األقل  (25)بينهم مشتبها بوالئهم للقوات الحوثية من (140)مسلحة من الجنوب تحتجز 

أن رصد  إالفي جماعته،  ستخدام األطفال كجنودإتعهد قيادي حوثي على منع  2012وفي نوفمبر 

المنظمة كشف أن هذه القوات تستخدم األطفال كجنود يرتدون الزي العسكري ويعملون في الحواجز األمنية، 

 .4 2016و هذا حتى مارس 

األطفال في الجيوش ، كما كان  تجنيدتمنع عتماد معاهدة إو من المساعي الحميدة للمنظمة ، نجاحها في 

فازت بجائزة نوبل للسالم إثر جهودها الحثيثة  1977محكمة جرائم الحرب، وفي عام لها دور هام في إنشاء 

 . 1ستخدام األلغام األرضية إلمناهضة 
                                                 

 11/06/2016" تاريخ الدخول ابتتعلى موقع شبكة  العنكبوتية لمنظمة هيومنرايتسووتش بعنوان" هجمات الجيش على المدنيين في  راجع/ -1
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.نتقاليةإلالثالث: دورالمركز الدولي للعدالة ا الفرع

في مجال حماية حقوق اإلنسان، من خالل النشاط هام نتقالية بدور إليقوم المركز الدولي للعدالة ا

الدولي  لمركزوم اخالل الفرع األول نتعرض إلى مفهوب الذي يقوم به في مختلف بلدان العالم، ومن الدؤ

األطفال أثناء النزاعات  في مجال حمايةنتقالية وفي الفرع الثاني نتطرق إلى ممارسات المركز إلللعدالة ا

 المسلحة.

  .نتقاليةإل: مفهوم المركز الدولي للعدالة اأوال

 نتقالية.إلنتقالية هو منظمة دولية غير حكومية متخصصة في مجال العدالة اإلي للعدالة االمركز الدول

ف إلى دالمنهجية أو الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان، ته نتهاكاتإلل ةستجابإنتقالية هي إلا والعدالة

م والمصالحة وتعزيز إمكانيات تحقيق السال ، نتهاكاتإابده الضحايا من لواجب بما كعتراف اإلتحقيق ا

والديمقراطية .

ستبداد إلى الثورة ومن الثورة إلنتقال من اإلنتقالية كذلك تحقيق العدالة من خالل فترة اإلوتعني العدالة ا

نتقال بالمجتمع إلى صميم المرحلة الديمقراطية في إطار الوفاق إلستقرار و ترمي أساسا إلى اإلإلى ا

 .2الوطني

.3نتقالية فال يوجد تعريف مستقر عليه تماما وملزم حاليا لهإلعدالة اوبالنظر إلى نسبية مفهوم ال

نتقالية على تقديم المساعدات الفنية والمعرفية إلى الحكومات وقطاع إلالدولي للعدالة ا المركز ويقوم

و يسلط الضوء على مسؤولية الدول في معالجة  العدالة واألمم المتحدة و غيرها من الهيئات الدولية،

 (30)سائل الملموسة للقيام بذلك ، حيث ينشط المركز عبر ونتهاكات الماضية، ويساعده على إيجاد الإلا

ستراتيجيات محددة مع إعلى بناء  القدرات عن طريق إنشاء مبادرات و  فيسدي النصح و يساعددولة، 

                                                                                                                                                                                     
 وتش" مرجع سابق .ديا ، الموسوعة الحرة، " هيومنرايتسو يموقع ويكب راجع/  -1

2- Kieran Mcevoy ,brond legalism .towards thicker understanding of transitionaljustice,tornal of law,vol 34,n 
4,december 2007 p 439. 
3-Lowise Arbour,Economic and social justice for societies , New York; vol 40, n°1fall 2007. 



 

 

283 

 

ن الحقيقة وتخليد الضحايا و ممثليهم، بما في ذلك المالحقات الجنائية ومبادرات جبر الضرر والبحث ع

. 1الذكرى

 .: ممارسات المركز في حماية األطفالثانيا

يقوم المركز بدور هام في مجال حماية ضحايا النزاعات المسلحة وخاصة الفئات المستضعفة منهم، 

سبتمبر  19ل األطفال والنزاع المسلح التي عقدت بتاريخ وففي خالل المناقشة المفتوحة لمجلس األمن ح

نتقالية السيد" ديفيد تولبرت" أمام مجلس األمن التابع إلخطاب لرئيس المركز الدولي للعدالة ا ، وفي2011

السعي إلى المحاسبة كمنهج متكامل في  نتقاليةإلالألمم المتحدة ، حث على وجوب إعطاء األولوية للعدالة 

نتهاكات المرتكبة إلعالة لعلى الجرائم المرتكبة ضد األطفال خالل الصراعات المسلحة، والتصدي بصورة ف

ضدهم ،وأضاف أنه يجب فهم األسباب األساسية وأنماط وقوعها، وإيجاد آليات كفيلة للبحث عن الحقيقة 

ومعالجة المشكل، والبد من إعادة هيكلة شاملة للقوات العسكرية واألمنية أوالجماعات المسلحة المنخرطة في 

ن هذه أعالء شإن الدولة ملزمة بأاألضرار التي لحقت بهم، و برجأفعال جنائية من قبيل تجنيد األطفال، و

الحقوق وتعزيزها، وشدد في األخير على ضرورة اإلقرار بأن حماية األطفال وتحقيق المحاسبة على  

.2في تعزيز السالم واألمن الدولي  سالجرائم الخطيرة التي يتعرضون لها هما جزء من دور المجل

لوبانغا" "نتقالية توصيات للمحكمة الجنائية الدولية بمناسبة محاكمة القائد إللة اوقدم المركزالدولي للعدا

ستخدامهم في الصراع إبتهم متعددة منها تجنيد األطفال و أدين في جمهورية الكونغوا الديمقراطية، الذي

حيث طالب المركز في مذكرته الموجهة  في جمهورية الكونغوا الديمقراطية  رالمسلح الدائ

ن تتيح المحكمة الفرصة أمام أنتهاكات، وإلعتراف بجميع ضحايا اإللى المحكمة الجنائية الدولية اإ

الضحايا و ذويهم للتعبير عن أنفسهم، و أن تسمح المحكمة بإعطاء فترة زمنية ولفترات متعددة ليتسنى 

.3للضحايا خاللها تسجيل أنفسهم والتقدم بطلبات التعويض

                                                 
   https://www.icitj.org 06/6/2016تاريخ الدخول ، نترنت، المركز الدولي للعدالة  االنتقاليةألة  اشبك راجع/ على1
 https://www.ictj         orgموقع على شبكة االنترنت نفس الموقع " تحقيق  العدالة في الجرائم ضد األطفال. أساس للسالم و األمن راجع/ -2
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ن أ  على المحكمة أن تنفذ مجموعة من التدابير فيما يخص التعويضات، وقترإوو أوصى المركز  

قتر  المركز تعويضات مالية للضحايا إتمزج بين التعويضات الفردية والجماعية، فبالنسبة للتدابير الفردية 

مباشرة ، وخاصة ضحايا التجنيد القسري من األطفال، ووجوب تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم، 

قترا  المركز إهم على الدخل و ينكتساب المهارات التي تعإلمساعدة المالية الالزمة إلكمال تعليمهمأو وال

كذلك على المحكمة أن تطلب من جمهورية الكونغوا الديمقراطية التعاون حتى يتسنى لهذه األخيرة إصدار 

قترفوه من أفعال إابقين عما وثائق حكومية تنص على عدم جواز المحاسبة القانونية لألطفال الجنود الس

 .1مجرمة أثناء الصراع

عتناء العاجل باألطفال الذين ولدوا نتيجة العنف إلو من جهة أخرى طالب المركز حكومة أوغندا با

ستهدف إ، و2007لى عام إ 1998ستمر من عام إالجنسي في شمال دولة أوغندا خالل الصراع المسلح الذي 

طفل  (66000)ل جيش الرب للمقاومة، حيث قام بخطف حوالي الفتيات على وجه الخصوص من قب

الف األطفال أصبحوا يعانون من حياة آالجنسي ميالد  العنف ستخدموا كجنود أو عبيد جنس، وقد أثمر هذاإ

تخاذ تدابير إبذون من قبل المجتمع ، فطالب المركز بقتصادي و منإلجتماعي واإلصعبة في جانبها ا

نتهكت وتوفير سبل اإلنصاف التي إن حقوقهم قد أعتراف بإلستماع إلى مطالبهم و اإلواستعجاليه إلدماجهم، إ

 .2م إلنجاحهم مستقبال يمهدعتيستحقونها وتوفير سبل اإلنصاف  التي يستحقونها، و 

.الرابع: دور منظمة أنقذوا األطفال الفرع

أن تعزز هذه الحقوق و تدافع  اإلنسانحقوق  تسعى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حماية 

نتهاكها، ومن بين هذه المنظمات المدافعة عن حقوق إ النزاعات المسلحة في حالعنها وقت السلم أو إبان 

جهودا جبارة في مجال حماية األطفال والدفاع عن حقوقهم،  تالطفل، نجد منظمة أنقذوا األطفال، التي بذل

ات المتاحة لها، لذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، نتعرض في والعمل على ترقية هذه الحقوق باإلمكاني

الفرع األول لتعريف ونشأة هذه المنظمة وفي الفرع الثاني الممارسات التطبيقية لهذه المنظمة في حماية 

 .األطفال أثناء النزاعات المسلحة
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 .: تعريف ونشأة منظمة أنقذوا األطفالأوال

ير حكومية بريطانية تعني بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، لها منظمة أنقذوا األطفال هي منظمة غ

مكتبا، وهي شبكة عالمية تتألف من منظمات غير ربحية وتدعم شركاء  (28)مكاتب عديدة حول العالم تبلغ 

 العالم. فيبلد  (120) أكثر مني محليين ف

تحسين أوضاعهم و طفال جل الدفاع عن حقوق األأبلندن من  1919افريل  15أنشأت المنظمة في 

هتمام بالصحة ، كما تقوم بتقديم مساعدات طارئة أثناء وقوع الكوارث إلالمعيشية عبر دعم  التعليم وا

كمحاولة لتخفيف من حدة الجوع في  "تيبكستونودور"و  "ننتيأغال"من قبل  هاتم تأسيسحيث  والحروب، 

 .1ألمانيا في الحرب العالمية األولىألمانيا واإلمبراطورية النمساوية أثناء الحصار على 

 .:ممارسات المنظمة في مجال حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحةثانيا

، حيث تمكنت 2008سرائلي على غزة عام إلل العدوان االمرا خثكان التدخل اإلنساني للمنظمة م

ألف طفل، بداء بتقديم  (76)ك ألف فلسطيني، بما في ذل (135)كثر من ألالمنظمة بتقديم مساعدات إنسانية 

لمستشفى طبية الطرود الغذائية ومستلزمات النظافة خالل األيام األولى من العدوان ووصوال إلى المعدات ال

األطفال الرئيسي ،ورغم الحصار المفروض على قطاع غزة تمكنت المنظمة من تقديم هذه المساعدات و 

 .2اتها المالجئ كنقاط لتقديم المساعدؤتخذ أعضاإ

مع نفس التوقيت للعدوان على قطاع غزة قامت المنظمة بتعبئة شعبية ضد العدوان اإلسرائيلي على 

قطاع غزة من خالل إطالق حملة " كفى" من خالل إرسال رسائل نصية تدعو إلى وقف فوري إلطالق 

ى وضع حد ل أسبوع تدعو الشعب البريطاني إلالألف رسالة خ 183النار، حيث تمكنت من جمع حوالي 

 لذلك القصف.

، أدى إلى موجة من 2008شتد الصراع المسلح في شمال الدولة عام إو في دولة سري النكا و عندما 

ألف شخص على الفرار من منازلهم و العيش داخل مخيمات مزدحمة، مما نتج عنه  (50)جبر أالتهجير،مما 
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بتوزيع مواد غذائية، و  ةستعجاليإدابير تخذت المنظمة تإسوء تغذية حادة للفارين من بينهم أطفال، ف

مستلزمات ضرورية أخرى، كما قامت بالمساعدة في جمع شمل األطفال مع أسرهم، وتوفير لهم المستلزمات 

1ة لمواصلة التعلم المدرسية والمناطق األمن

ية الفردية من في تقرير المسؤول والمحكمة الجنائية الدولية :دور المحاكم الدولية المؤقتةالثالثالمبحث 

 .جرائم الحرب

بمجرد نشوب نزاع مسلح، ترتكب جرائم حرب وجرائم إبادة في حق المدنيين العزل، ويكون األطفال 

الضحية األولى بصفتهم أنهم ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم لصغر سنهم وقلة حيلتهم ، ومن ثمة تأكد 

من المدنيين بإقرار مسؤولية فردية في حق كل من  للمجتمع الدولي بضرورة تعزيز حماية هاته الفئة الهشة

ينتهك قواعد القانون الدولي اإلنساني أو يرتكب أية جريمة في حق المدنيين، وذلك بإنشاء محاكم جنائية دولية 

عرض فيالمطلب األول دور محكمة نومبورغ في إقرار تخاصة تقوم بمالحقة هؤالء المجرمين، لذا سن

جرائم الحرب، وفي المطلب الثاني إلى محكمة طوكيو ودورها في إقرار المسؤولية المسؤولية الفردية عن 

 .الفردية عن جرائم الحرب 

 

.ن جرائم الحربمالمسؤولية الفردية  المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في تقريرالمطلب األول: دور 

نحو إنشاء قضاء دولي جنائي رتكبت خالل الحرب العالمية الثانية نقطة تحول إالتي الجرائم  تعد 

وفي مي الحرب، وهذا ما تأكد من خالل إنشاء المحكمتين العسكريتين بنمبورغ و طوكيو، رلمحاكمة مج

تقرر إنشاء محكتين بموجب قرارين من   التسعينيات اين قتل وذبح أالف المدنيين في يوغسالفيا وروندا

 .مجلس األمن الدولي

 .رغ في إقرارالمسؤولية الفردية عن جرائم الحرباألول: دور محكمة نومبو الفرع

إنشاء هذه المحكمة اللبنة األولى وسابقة تاريخية لم يشهد لها التاريخ الحديث نظيرا لها بحيث قامت  يعد

  هذه المحكمة بمتابعة ومعاقبة مجرمي الحرب من القادة العسكريين والمسوؤولين الكبار.

                                                 
 .19ص نفسه ، لمرجع ا -1
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 .: سبب إنشاء المحكمةأوال

الموقعة بين الدول المنتصرة في الحرب  1945تفاقية لندن في عام إمحكمة نمبورغ بموجب  أنشأت

نتهاكات الجسيمة التي إلالعالمية الثانية لتقديم األفراد والمدنيين من دول المحور وحلفائها لمحاكمتهم عن ا

مال الوحشية التي قامت األعو رتكبوها خالل الحرب، بتشكيل دول الحلفاء للجنة للكشف عن جرائم الحرب إ

ندالع الحرب العالمية الثانية، وأسفر عمل اللجنة عن صدور تصريح "سان جيمس" إبها دول المحور عقب 

، على أن يكون 1،وأوضح هذا التصريح حتمية مواجهة كل من خرق القانون الدولي 1942جانفي  13لندن 

 .2أمام هيئة قضائية دولية 

شتراك مع الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا إعالن إليوفياتي سابقا، باتحاد السإلصدر اأو بعد ذلك 

و جاء فيه انه يجب محاكمة القادة النازيين وبأسرع وقت ممكن، و توالت بعدها  1943موسكو عام 

ستسالم إنتهت العمليات الحربية وإلي جنائي، إلى أن والتصريحات لإلعالن على ضرورة إنشاء قضاء د

 .3نجلترا وفرنسا مقاليد السلطة العليا فيها إالو.م.أ و  تولىو ألمانيا 

تفقوا على إتحاد السوفياتي سابقا إللترا واجنإت النظر من جانب الو.م.أ واوبعد مناقشات وتبادل وجه

إنشاء المحكمة الدولية الجنائية التي تتولى محاكمة مجرمي الحرب الكبار، يكون مقرها مدينة برلين على أن 

 د أولى جلساتها في مدينة نمبورغ .تعق

، يتألف تطبقه تفاقية النظام الخاص بالمحكمة العسكرية، ويعتبر بمثابة القانون الذيإللحق بهذه اأوقد 

 .4من ثالثين مادة
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 .ختصاصات المحكمة إ: ثانيا

لي ة من ثمار كفا  الفقه  الدورختالفات وجهات النظر، تعد محكمة نومبورغ ثمإوعلى الرغم من 

األمن و السلم الدوليين، وتم تحديد  حفظمع الدولي الذي يتطلب تالجنائي،و تلبية للرأي العام العالمي والمج

ستة إلى ثالثة عشر من الئحة نومبرغ ، حيث  ختصاص الموضوعي والشخصي للمحكمة في المواد منإلا

 ساسية اآلتية.األساس للمحكمة على محاكمة الجرائم األ نصت المادة السادسة من النظام

 .الجرائم ضد السلم -أ

عتداء على طرف أخر والقيام بحرب إتشمل التخطيط واإلعداد والقيام و إدارة ومواصلة حرب و 

تفاقيات أو مواثيق دولية و المشاركة في خطة مؤامرة، أو تنفيذ إحدى الحاالت  المذكورة إالفة لمعاهدات وخم

القانون الدولي يرتكبها أفراد وليست كينات معينة مجردة، وبالتالي ، وأكدت المحكمة أن الجرائم ضد 1أعاله

فعال حيث أقرت أن الجرائم ضد السلم تعد مستقرة ، وليست موضع ألرتكبوا مثل هذه اإمعاقبة األفراد الذين 

 . 2الف في فقه القانون الدوليخ

 .جرائم  الحرب: ب

ألفعال التالية على سبيل المثال ال الحصر القتل نتهاك لقوانين وأعراف الحرب والتي تشمل اإو هي كل 

وسوء المعاملة بهدف السخرة أو ألي غرض أخر يتعرض له السكان المدنيون في األراضي المحتلة، القتل و 

 3العامة أو الخاصة ةغتصاب الملكيإسوء معاملة أسرى الحرب أو األشخاص في البحار أو قتل الرهائن أو 

 .4نت الضرورات العسكرية ال تقضي ذلك اإذا ك إجتياحها ن مبرر وتدمير المدن والقرى بدو
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 .الجرائم ضد اإلنسانية -ت

وهي أفعال القتل العمد واإلبادة والعبودية وتهجير السكان المدنيين قبل و خالل الحرب أو أي عمل غير 

 .1إنساني أخر 

متى كانت تلك األفعال، أو  المبنية على أسباب سياسية أو عنصرية أو دينية اتضطهادإلوكذلك ا

ختصاص المحكمة ، وسواء كانت تشكل خرقا ألحكام إاالضطهادات مرتكبة بالتبعية لجريمة داخلة في 

 .2رتكبت فيها من عدمهإالقانون الداخلي التي 

ة النظام األساسي لهذه المحكمة صعوبات لوضع تعريف هذه الجريمة، و غو لقد واجه المكلفون بصيا

صعوبة إلى أن الجرائم ضد اإلنسانية لم ترد في أية معاهدة، فضال عن ذلك أن الحلفاء كانوا في ترجع هذه ال

عتراض إلبتعاد عن أي تفسير صارم لقواعد الشرعية لكي يتجنبوا سن أي تشريع الحق يمكن اإللى اإحاجة 

اإلنسانية هو نظرية عليه بسهولة في المحكمة، لذلك فإن األساس المنطقي الذي تستند عليه الجرائم ضد 

 . 3متداد التشريعي لجرائم الحربإلا

  .: المبادئ التي أرستها المحكمة في تفعيل المسؤولية الجنائية لألفرادثالثا

ساهمت محكمة نومبورغ في إرساء بعض مبادئ في القانون الدولي لم تكن معروفة قبل محاكمة القادة 

طوير مفهوم المسؤولية الجنائية لألفراد عن الجرائم التي النازيين، حيث ساهمت بشكل كبير في بلورة وت

حددها الميثاق ، وقد برز ذلك بشكل خاص عبر رد المحكمة لطلبات الدفاع على أساس الموقع الرسمي 

للفاعلين أو على أساس تلقي أوامر من الرؤساء للقيام بالفعل، ففي المسألة األولى ردت المحكمة إدالء الدفاع 

انة المتهمين بسبب موقعهم الرسمي في الدولة، و كون األفعال المنسوبة إليهم تثير مسؤولية صالمتعلق بح

الدولة دون األفراد بموجب أحكام القانون الدولي الذي ال يخاطب األفراد ،ومبدأ سيادة الدولة، ورأت 

يطبق على األفعال المحكمة" أن المبدأ في القانون الدولي الذي يحمي ممثلي الدولة في بعض الظروف ال 

                                                 
 .123ص  المرجع  ،نفس  علي وهبي ديب، /راجع  -1
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التي تعتبر جرائم في القانون الدولي، ومرتكبي هذه الجرائم ليس بإمكانهم حماية أنفسهم وراء المواقع 

 .1الرسمية لكي ينجوا من العقاب

رتكاب جميع إت المحكمة على إدالء الدفاع القائم على التذرع بدبالنسبة للمسألة الثانية فقد ر وأما

عتبرت أتجاههم،فإهمين بموجب أوامر صادرة عن رئيسهم، وبالتالي عدم قيام المسؤولية األفعال المنسوبة للمت

 .2المحكمة" أن على األفراد موجبات دولية تتفوق على الموجبات الوطنية "

محكمة نومبورغ في تشكيل القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية  نو أسهمت األحكام التي صدرت ع

نتهاك إالدولي، حيث مهدت الطريق لألمم المتحدة لتأكيد مسؤولية الفرد الجنائية عن  لألفراد بمقتضى القانون

 1946( في عام 1)د.30حقوق اإلنسان زمن الحرب، حينما تبنيت للجمعية العامة لألمم المتحدةللقرار رقم 

 . 3 الذي أقرت بموجبه مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق محكمتي نومبورغ وطوكيو

وكلفت الجمعية العامة لألمم المتحدة لجنة القانون الدولي بإعداد صياغة وتقنين هذه المبادئ ، وكذا 

عتمدت لجنة القانون الدولي تقريرها إ 1950من البشرية، وفي عام أنتهاكات الموجهة ضد السالم و إلتقنين ا

 .4عن مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نومبورغ

خذ مبادئ محكمة نومبورغ و صياغتها أثره الواضح لوضع قانون للجرائم الدولية  التي تنطوي ألوكان 

عتمدتها إتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي إعلى مسؤولية فردية و من هذا القبيل، 

وقت السلم أو في وقت الحرب  رتكبت فيإالتي صنفت إبادة الجنس سواء  ،و 1948الجمعية العامة عام 

 .5عتباره جريمة بمقتضى القانون الدولي إب

                                                 
 .36، ص نفس المرجع -1
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 .175فضيل عبد  هللا الطالفحة، مرجع سابق، ص  /راجع -4
 .318مرجع سابق، ص ميل أبو خوات، ماهر ج/ راجع  -5



 

 

291 

 

، بمبدأ المسؤولية الفردية الجنائية عن األفعال التي يعتبر 1949تفاقيات جنيف لعام إوبالمثل أخذت 

يات، تفاقإلخر األفعال التي تعتبر جرائم حرب وفقا لمفهوم تلك  اآإتيانها بمثابة مخالفة جسيمة لها، بمعنى 

 .1واجبا في جميع األوقات وفي أي مكان امرأنتهاكات الجسيمة تعد إلوأن محاكمة مرتكبي ا

ه ذالمرتكبين المباشرة له ةتفاقيات مسؤوليإلا رو فيما يخص نطاق تطبيق المسؤولية الفردية، تقر

ء العسكريين نتهاكات وكذلك رؤساؤهم، كما تتضمن المدنيين والعسكريين على السواء، سواء كان هؤالإلا

 .2أعضاء في قوات رسمية أم غير رسمية 

الذي رتكاب جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية المتهم األلماني " كروب" إب أدينواومن المتهمين الذين 

متهمون آخرون ألمان أديننتهاكات جسيمة في حق األطفال أدت إلى وفاة الكثير منهم، كما إرتكاب إب أدين

يات األجنبية و إرسالهم إلى ألمانيا أين لقوا أنواع  التعذيب، سألطفال من ذوي الجننظير قيامهم بخطف ا

 .3باإلضافة إلى حرمانهم من التعليم ومن ذويهم وتشغيلهم في أعمال شاقة

تهم المدعي العام الفرنسي القوات األلمانية في منطقي الراين العلوي والسفلي في إ أخرىومن جهة 

تهمت إ، كما 1942(عاما إلى منظمة " الشباب الهتلري" عام 18فال قصر اقل من )فرنسا بقيامهم بضم أط

 .4هذه القوات بغلق المدارس في مدينة " موزل" و تم طرد كل التالميذ باإلضافة إلى المدرسين

عتبارها محاكمة صورية ، إال أنها أرست إنتقادات التي وجهت لمحكمة نومبورغ بإلو على الرغم من ا

مة وأساسية في القانون الدولي، تؤدي إلى تعقب ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد مبادئ ها

عتبار أن هذه الجرائم ال تخضع لمبدأ التقادم إاألطفال مهما طال الزمن، بالمرتكبة ضد  اإلنسانية ، والسيما 

د اإلنسانية والتي اعتمدتها تفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضإوذلك طبقا لنص المادة األولى من 

 .11/11/19705ودخلت حيز التنفيذ  26/11/1968(في 3-)د 2391الجمعية لألمم المتحدة بقرارها رقم 
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 .الثاني: دور محكمة طوكيو في إقرار المسؤولية الجماعية الفردية عن جرائم الحرب الفرع

تهدف من وراء ذلك إلى إخضاع ، 1928أقدمت اليابان على شن حروبا في جنوب شرق أسيا منذ عام 

على  مجية، حيث مارس الجيش الياباني أعماال ه1933برزها اجتيا  الصين عام أتلك الشعوب لسيطرتها 

غتصاب النساء إنطاق واسع خصوصا في مدينة "نانتكغ"التي تم فيها قتل المدنيين بشكل عشوائي، إضافة إلى 

ت اليابان على قعنتهت الحرب  العالمية الثانية، ووإمجرد أن واألطفال، وتدمير البيوت، وتهجير السكان، وب

 .1تم إنشاء محكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب 02/09/1945ستسالم بتاريخ إلوثيقة ا

 .محكمةال نشأة:أوال

تفاقية على خالف نظيرتها محكمة نومبورغ، و لكن تم ذلك إلم يتم إنشاء محكمة طوكيو بموجب 

ثر" بتاريخ أقائد األعلى لقوات الحلفاء في اليابان الجنرال" دوغالس ماك رار أصدره القبموجب 

، وهذا بناءا على الصالحيات المفوضة له إلنشاء لجان ومحاكم عسكرية في المناطق التابعة 19/01/1946

.2رتكبوها خالل الحربإلسلطته، لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين على الجرائم التي 

سم  محكمة أطلق عليهاإالمذكور أعاله إنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق األقصى،  فتم في نفس العام

، على أن يكون مقرالمحكمة مدينة طوكيو  3طوكيو، و تم إقرار نظامها األساسي و قواعد عملها و إجراءاتها

 . 4حسب ما جاءت به المادة األولى من ميثاق المحكمة

  .ختصاص محكمة طوكيوإ: ثانيا

ام األساسي لمحكمة طوكيو ال يختلف بأي شيء جوهري عن نظام محكمة نومبورغ، ال من إن النظ

ختصاص وال من حيث التهم الموجهة إلى المتهمين، فقد نصت المادة الخامسة من النظام األساسي إلحيث ا

                                                 
 .43، 42ي ديب، المرجع  السابق، ص ص بعلي وه/ راجع  -1
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ختصاصها والتي توجب المسؤولية الشخصية و هي  على النحو إلمحكمة عن جرائم التي تدخل ضمن ل

 تي: األ

 .: الجرائم ضد السلمأ

نصت المادة  الخامسة فقرة األولى من ميثاق محكمة طوكيو على صالحياتها لمحاكمة المتهمين 

رتكاب الجرائم ضد السلم وتحديدا التخطيط والتحضير، ومن شن حرب عدوانية معلنة أو غير معلنة أو إب

عهدات الدولية ، أو المشاركة في خطة عامة أو تفاقيات والتإلحرب مخالفة للقانون الدولي والمعاهدات وا

، ويالحظ أن عبارة حرب عدوانية معلنة أو غير معلنة التي وردت في 1مؤتمر للقيام بأي من األفعال السابقة

 .2هذا النظام لم ترد في النظام األساسي لمحكمة نومبورغ

 

 .: جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانيةب

 3رق قوانين وأعراف الحرب"خالثانية جرائم الحرب على أنها "  عرفت المادة الخامسةالفقرة

سترقاق واإلبعاد وغيرها من األفعال إلأما الجرائم ضد اإلنسانية فقد حددها الميثاق بالقتل واإلبادة و ا

ستنادا ألسباب سياسية أو عرقية إضطهاد إلغير اإلنسانية المرتكبة ضد المدنيين قبل أو خالل الحرب أو ا

ة في صالحية المحكمة أو المتصلة بها، سواء كانت هذه األفعال مخالفة للقوانين لجرائم الداخلأليا يذكتنف

 .رتكب فيه أو لم تكنإالداخلية للبلد الذي 

ضطهاد ألسباب دينية التي ذكرت ضمن نظام األساس إلو يالحظ أن ميثاق المحكمة أغفل ذكر ا

 . 4لمحكمة نومبورغ
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رغ، كان لمحكمة طوكيو األثر البالغ في بلورة وتطوير القانون الجنائي وعلى غرار محكمة نومبو

الدولي من خالل متابعة ومحاكمة مجرمي الحرب من سياسيين وعسكريين في اإلمبراطورية اليابانية، 

وساهمت بشكل كبير في تجسيد مبادئ  القانون الجنائي الدولي  وعلى ضوئها  تمت صياغة عدة مواثيق 

 ولية تمت اإلشارة  إليها خالل المطلب السابق.واتفاقيات د

 .: دور المحاكم الجنائية الدولية المنشأة بموجب قرار صادر عن مجلس األمنالثاني المطلب

نتهاء من محاكمات نومبورغ وطوكيو ، لم يتم تشكيل محاكم جنائية دولية خاصة لمحاكمة إلمنذ ا

شهدت عدة نزاعات دولية، وغير دولية را   1991و  1946مجرمي الحروبرغم أن الفترة الممتدة ما بين 

 الف المدنيين أغلبهم أطفال .آضحيتها 

ندالع الحروب األهلية و الصراعات الطائفية و العرقية التي شهدتها كل من دولتي يوغسالفيا سابقا إوب

فال ونساء، تحرك غلبهم أطأالف األبرياء من المدنيين، آورواندا في بداية التسعينيات، أسفرت عن قتل 

ا إنشاء محاكم خاصة مر قرارين يتم بموجبهدمجلس األمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق، وأص

رتكبوها في حق إن المجازر التي أفي كل من يوغسالفيا وروانددا لمتابعة ومعاقبة مجرمي الحرب بش

 األبرياء.

 .1993وغسالفيا سابقا لعام األول: المحكمة الدولية الجنائية الخاصة في يالفرع 

نفصال عنها، مما تسبب في إلنتيجة لتفكك جمهورية يوغسالفيا سابقا، سعت الجمهوريات المكونة لها ل 

 تألف منها الجمهورية.ت تندالع نزاع بين القوميات المختلفة التي كانإ

 .: أسباب وظروف نشأة المحكمةأوال

نتخابات ديمقراطية في يوغسالفيا سابقا، إت في نفس العام جر 1990نهيار المعسكر الشيوعي عام إبعد 

قتراع فوز األحزاب القومية في كل جمهورية، حيث تكون تلك القومية هي السائدة، إلونتج عن هذا ا
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صربيا  ىتحاد سوإلنفصلت بذلك كل من كرواتيا وسلوفينيا و مقدونيا و البوسنة والهرسك، و لم يبقى في اأف

 1ألمر الذي لم يكن متوافقا مع أحالم الصرب في تكوين صربيا الكبرىوالجبل األسود، ا

شنت القوات الصربية حربا على أهالي البوسنة والهرسك مدعومة من جمهورية الجبل  1992وفي عام 

 . 2األسود وروسيا في الخفاء 

إلبادة، و رتكبت الصرب أفعاال تعد جرائم دولية وجرائم اإوبسبب عدم تكافئ في القوة العسكرية 

رتكبوا أفضع إالجرائم ضد اإلنسانية، فأبادوا قرى بكاملها و قتلوا المدنين العزل من أطفال و نساء و شيوخ و

نتهاج سياسة إابر الجماعية وقالمجازر ، وشيدوا المعسكرات لإلذالل النفسي والتصفية الجسدية والدفن في الم

 .3التطهير العرقي

نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي إلمن جانب عديد الدول لوقف ا تلورغم المساعي الحثيثة التي بذ

ع مجلس األمن وجوب التعامل مع هذا النزاع من خالل العديد من دفلت كلها للفشل، مما آاإلنساني، إال أنها 

 .4ا أصدرهالقرارات التي 

حايدة  من الذي نص على تأليف لجنة م 06/10/1992" في 780صدر مجلس األمن القرار رقم "فأ

نتهاكات الجسيمة لحقوق إلالخبراء مهمتها دراسة المخالفات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني، والتحقيق في ا

" 088.وبناءا على مبادرة فرنسية أصدر مجلس األمن الدولي قرار رقم :" 5اإلنسان في يوغسالفيا سابقا 

رتكاب جرائم إلمحاكمة األشخاص المتهمين ب القاضي بإنشاء محكمة دولية جنائية 28/2/1993بتاريخ 

 25/05/1993وبتاريخ  ،19916نتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني في إقليم يوغسالفيا سابقا منذ إو

 . 7" يوافق فيه على النظام الخاص بتلك المحكمة وبمقرها بمدينة الهاي827أصدر مجلس األمن قرار رقم " 
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 .ختصاص المحكمةإ: ثانيا

ختصاصها فقد تحدد في جرائم إل، أما بالنسبة  1تبر محكمة يوغسالفيا سابقا محكمة خاصة و مؤقتة تع

 :( من النظام األساسي للمحكمة وهي كالتالي5إلى  2الواردة بالمواد من )

 .: االختصاص الموضوعيأ

 1949تفاقيات جنيف لعام سيمةإلنتهاكات الجإلا -1

 .مخالفة قوانين أو أعراف الحرب -2

 جريمة اإلبادة الجماعية  -3

 .2الجرائم ضد اإلنسانية  -4

 .ختصاص الشخصيإل: اب

رتكبوا إتختص المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا بمحاكمة األشخاص الطبيعيين فقط، الذين 

حاكمة . فبحسب المادة األولى من نظام المحكمة ،فإنها تتمتع بصالحية م3جرائم دولية محددة في نظامها

األشخاص المسئولين عن المخالفات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني المرتكبة في إقليم يوغسالفيا، وتمتد 

ندالع إوقت  1991تسري محاكمتهم منذ عام  أنهذه الصالحية لكامل اإلقليم البري والبحري والجوي، على 

 .4الحرب

ية الفردية عن التخطيط، التحريض ،توجيه خذ النظام األساسي للمحكمة بالمسؤولية الجنائأوبذلك 

ختصاص إرتكاب الجرائم التي تدخل ضمن إرتكاب أو أية طريقة من طرق المشاركة في إلاألوامر ا

لون عن أفيس 5ل حكومي رسميؤوالمحكمة، بغض النظر عن صفة المتهم كرئيس دولة أو حكومةأو مس
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نتهاكات إلرتكاب اإالذين تحت سلطتهم من إصدارهم ألوامر غير مشروعة و عن عدم منعهم األفراد 

الجرائم محل  ختصاص ليشمل أي شخص تورط بأي شكل من األشكال فيإلمتد هذا اإو  1والمخالفات 

 .2نتمائه ألي طرف من أطراف النزاع في يوغسالفيا سابقاإالمحاكمة أمام هذه المحكمة بغض النظر عن 

 .: األنشطة القضائية للمحكمةثالثا

" التي وجهت له عدة شمحكمة بعض مجرمي منتهكي القانون الدولي اإلنساني ومنهم " شيسيأدانت ال

نتهاك قوانين وأعراف الحرب حسب المادة الثالثة من نظام المحكمة والقتل والعاملة المهينة ، إتهم تتمثل في 

عليه بالسجن لمدة  غتصاب وحكمإلرتكاب جرائم ضد اإلنسانية حسب المادة الخامسة والقتل واإوستة تهم ب

.3( عاما18)

وفي قضية " ميلوسفيتش" وجهت له ثالث تهم بوصفه قائدا وبالتناوب مشاركا في عمل جنائي مشترك 

نتهاكات إرتكاب جرائم في كل من كرواتيا والبوسنة والهرسك وكوسفوا ومنها جرائم ضد اإلنسانية وإل

ضطهاد ألسباب إلوالقيام بأعمال غير إنسانية، والقوانين وأعراف الحرب، تشمل جرائم القتل والترحيل 

د إحداث معاناة كبيرة و معتقال غير المشروع والتعذيب و المعاملة القاسية وتعإسياسية وعرقية ودينية و

 ختصاص المحكمة.إاإلبادة  الجماعية وهي جرائم تدخل ضمن 

ضطهاد و القتل إلوهي جرائم اعترف بأربعة منها إوليتش" وجهت له عدة تهم ، كغاننياوفي قضية "در

 .4( عاما 23غتصاب والتعذيب حيث أصدرت المحكمة في حقه حكما يقضي بسجنه لمدة )إلوا

متهما،  (161) محاكمة من أصل (126)نجاز إفي  2010نطالقها و حتى إالمحاكمات منذ  توأثمر

 .5حيث وجهت عدة تهم لكبارالمسؤولين من حكوميين و إداريين و عسكريين 

لقانونية المتصلة بفروع القانون اذلك تكون المحكمة قد أثرت بمحاكمتها تفسير العديد من القواعد وب

ختراق جدار الحصانات إة ، ويالدول مجرائالالدولي، وتعزيز مبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي، وقمع 
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ن سقطوا جراء الجرائم البشعة التي الف األبرياء الذيآالرسمية كوسيلة لإلفالت من العقاب، وتحقيق وإنصاف 

 نتصار ألالم ذويهم.إرتكبت في حقهم ، و كذا إ

 .الثاني: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا الفرع

، مما خلف سقوط عدد و"والهوت التوتسي "ندلعت أعمال عنف بداية التسعينيات بدولة رواندا بين قبيلتيإ

نتهاكات الخطيرة إلمجلس األمن الدولي التحرك إلنهاء النزاع ووقف ا ستوجب علىإهائل من الضحايا، مما 

 التي مورست على المدنيين .

  .: أسباب نشأة المحكمةأوال

ثر عدم السما  بمشاركة كل القبائل في نظام الحكم وبصفة إزمة الرواندية على ألتعود أسباب نشوب ا

هوتو، مما أدى إلى قيام نزاع مسلح بين القوات الحكومية خاصة قبيلة التوتسي حيث كان الحكم تتواله قبيلة ال

وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية، حيث ورغم كل المساعي الحثيثة للوساطة بين القبلتين من جانب بعض 

، وعقب بيلتينستمر النزاع المسلح بين القإالدول اإلفريقية لكيفية تقاسم السلطة ، إال أنها باءت كلها بالفشل، و

تحطم الطائرة التي كانت تقل الرئيس الرواندي و الرئيس البورندي، و اللذان لقيا حتفهما فيه بتاريخ 

لتين ، والتي عدت من أكبر المآسي التي شهدها يندلعت أعمال عنف على نطاق واسع بين القبإ 06/04/1994

 . 1العالم منذ الحرب العالمية الثانية

تخاذ اإلجراءات الالزم، فطلب من األمين العام لألمم  إكه و و كان مجلس األمن متباطئا في تحر

نتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني وأعمال اإلبادة إلتزويده باألدلة على الالمتحدة تشكيل لجنة خبراء 

 .2المرتكبة في روندا

ت خطيرة  للقانون نتهاكاإرتكاب إوليا يتعلق بأتقريرا  935/1994ت لجنة الخبراء بموجب القرار أنشأو

، والبرتوكول  اإلضافي الثاني 1949تفاقيات جنيف إالدولي اإلنساني،والسيما المادة الثالثة المشتركة بين 

الملحق بها من قبل فريقي النزاع المسلح في رواندا، وأكدت على وقوع جرائم إبادة وجرائم ضد اإلنسانية ، 
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رتكاب أعمال إبادة على أيدي عناصر إدلة قاطعة على وجود أ ىوفي تقرير نهائي لها أثبتت وأكدت عل

 .1الهوتو ضد قبيلة التوتسي بشكل منظم ومنهجي، باإلضافة إلى الجرائم ضد اإلنسانية من قبل طرفي النزاع 

نوفمبر  8في  955وبناءا على التقرير المقدم من لجنة الخبراء قام مجلس األمن بإصدار القرار رقم 

 .2اء المحكمة الدولية الجنائية في رواندا أقر بموجبه إنش 1994

 .ختصاص المحكمةإ: ثانيا

ختصاصها ليشمل جرائم إتتصف هذه المحكمة كسابقتها محكمة يوغسالفيا أنها محكمة مؤقتة، ويمتد 

 1949نتهاكات المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف لعام إاإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، وأدخلت 

 .3ختصاص المحكمة إضمن  1977كول اإلضافي الثاني لعام والبرتو

فنصت المادة الثانية من نظام محكمة روندا على سلطة المحكمة في محاكمة األشخاص الذين يرتكبون 

رتكاب أي من األفعال إجتهاد المحكمة شرطان لقيام هذه الجريمة ، أولهما إشترط إجريمة اإلبادة الجماعية 

الفقرة الثانية من المادة الثانية من النظام األساسي، وثانيهما أن ستهدف هذا الفعل القضاء  المادية المحددة في

 .4جماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية لىبشكل كلي أو جزئي ع

الجرائم بحاكمة األفراد موحددت المادة الثانية من النظام األساسي للمحكمة الجرائم ضد اإلنسانية ل

أو  ةثنيإن ألسباب قومية أو سياسية أو يرتكبت كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيإذا الدولية إ

ضطهاد إلغتصاب و اإلن والتعذيب، واجسترقاق والترحيل والسإلأو ا واإلفناءعرقية أو دينية وهي القتل 

 . 5وكل األفعال األخرى الالإنسانية  ،ألسباب سياسية أو دينية

فراد الذين ألبعة من نظام األساسي للمحكمة فقد أعطت للمحكمة سلطة متابعة ومحاكمة اوأما المادة الرا

 1949تفاقيات جنيف لعام إنتهاكات جسيمة للمادة الثالثة المشتركة من إرتكاب إرتكبوا ، أو أعطوا األمر بإ
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، وعدد األفعال التي 1977تفاقيات لعام إلنتهاك البرتوكول اإلضافي الثاني الملحق باوإ لحماية ضحايا الحرب

 ختصاص المحكمة على سبيل المثال ال الحصر وهي كالتالي: إتدخل ضمن 

 عتداء على الحياة ، الصحة و السالمة الجسدية والعقلية لألفراد إلا -

 العقوبات الجماعية -

 خطف الرهائن -

 أعمال اإلرهاب -

القسرية أو أي شكل من  غتصاب أو الدعارةإلعتداء على الكرامة الشخصية، أو المهينة أو اإلا -

 أشكال هتك العرض .

 النهب  -

كلة مسبقا حسب األصول، تومن فيها  شو م نيةإصدار األحكام أو تنفيذها دون محاكمة عل -

 .حضرةتالمعترف بها من قبل الشعوب الم،الضمانات القضائية المعترفة 

رتكاب أي من األفعال السالفة الذكر.إالتهديد ب -

نتهاكات الجسيمة للمادة إلختصاصها في هذا المجال محصور باإكمة على أن جتهاد المحتوصل إ وقد 

نتهاكات جسيمة بنظر المحكمة إذا كانت نتائجها إلالثالثة المشتركة والبرتوكول الثاني اإلضافي وتعتبر ا

 .1وعواقبها وخيمة 

ختصاص المحكمة إ نأوآما المادة الخامسة و السادسة من النظام األساسي للمحكمة ، فقد أقرتا على 

رتكبتها األشخاص الطبيعيين فقط، أيا كانت درجة مساهمتهم وأيا كان إيقتصر على النظر في الجرائم التي 

 .2وضعهم الوظيفي

 .: األنشطة القضائية للمحكمةثالثا

نتصارا لضحايا المدنيين الذين إتعد المحاكمات التاريخية ألبرز مجرمي الحرب في دولة روندا 

هذه المجازر، منهم حوالي ربع مليون طفل، باإلضافة إلى تشريد اآلالف منهم حيث تم سقطوا في 
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ك سنتعرض لذل، 1جتماعيةإلحرمانهم من ممارسة حقوقهم المختلفة كحق التعليم و الرعاية الصحية و ا

 سي للضحايا المدنيين من ضمنهم األطفال.آهم المحاكمات التي سببت المأل

أين أدنتهم الدائرة  ي"ز" و" فرديناندناهيمانا"و "حسن نغيزارايا غويأوال: قضية" جان بوسكوب

رتكاب جرائم اإلبادة الجماعية و التحريض إلمر آوجهت لهم تهم التو 03/12/2003باإلجماع بتاريخ 

ضطهاد" حيث إلضد اإلنسانية "اإلبادة  وا مرتكاب جريمة اإلبادة الجماعية ،والجرائإ المباشر والعام على

على" جان  مي" بالسجن لما تبقى من حياتهما ، في حين حكزحكم على" فرديناندناهيمانا"و"حسن نغيتم ال

 .2عاما  35بوسكوبارايا غوير" بالسحن لمدة 

عية والتحريض المباشر اي"فقد أدين بتهمة اإلبادة الجملجو فيفال كاجيليج"بالنسبة لمحاكمة  وأما

حيث صدر حكم بسجنه  01/12/2003لجرائم ضداإلنسانية بتاريخ رتكاب اإلبادة الجماعية واإوالعام على 

رتكابه جرائم ضد إلما تبقي من حياته على تهمة اإلبادة الجماعية و السجن لما تبقي من حياته على تهمة 

ن تنفذ جميع أرتكاب اإلبادة الجماعية على إسنة سجنا على التحريض المباشر والعام على  15اإلنسانية و 

 .3ام جميعا بصورة متزامنةهذه األحك

بادة  إلوجهت له تهم ا نيمانويل نيدا مياهيزى" حيإأدانت المحكمة"  2004جويلية 15وبتاريخ 

ة ضد اإلنسانية " اإلبادة و القتل" فأصدرت حكما يقضي بسجنه لما تبقى من بالجماعية والجرائم المرتك

 .4حياته

في نطاق المسؤولية الجنائية الفردية، فالشخص يسأل سهمت المحكمة الجنائية الدولية لروندا أوبذلك 

رتكبها إرتكبها بغض النظر عن الظروف التي أحاطت به أثناء تنفيذه لجرمه، وسواء إعن الجرائم التي 

عة ببمفرده أو مع جماعته أو تنفيذ ألوامر رؤسائه، و األمثلة السابقة كمثال حي لمساهمة المحكمة في متا

 قترفوها.إديا عن الجرائم  التي رات القانون الدولي اإلنساني ومساءلتهم فنتهاكإمجرمي الحرب و
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 .: دور المحكمة الجنائية الدولية في تقرير المسؤولية الفرديةلثالثا المطلب

اء النزاعات المسلحة ويكون ضحاياها بالدرجة األولى المدنيين ننظرا لبشاعة الجرائم التي تقع أث

بات من الضروري إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تسند إليها مهمة محاكمة  ،وخاصة األطفال و النساء

لذا سنقسم بحثنا إلى مطلبين نتناول في المطلب األول نشأة  ،ومتابع مجرمي الحرب مهما كانت صفتهم

 .وفي المطلب الثاني نتناول األنشطة القضائية للمحكمة في مجال حماية األطفال ختصاصها،إالمحكمة و 

 .ختصاصهاإاألول: نشأة المحكمة و رعالف

بذل المجتمع الدولي جهودا معتبرة إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية ألجل حماية فئة المدنيين أثناء 

 النزاعات المسلحة لمالحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم في حق اإلنسانية سواء في وقت السلم أو النزاعات

 المسلحة.

 .: نشأة المحكمةأوال

رور خمسة عقود على إنشاء منظمة األمم المتحدة نجحت الدول األعضاء في إنشاء محكمة بعد م

، أجرت لجنة القانون الدولي في دورتها 1989جنائية دولية دائمة فبناءا على طلب الجمعية العامة عام 

طابع دائم لة إنشاء محكمة جنائية دولية ذات أراسة شاملة لمسد 1990الثانية واألربعون المعقودة عام 

جتماعات و إلتواصلت ا 1997وحتى عام  1992تكون لها صلة بمنظومة األمم المتحدة ، ومنذ عام 

وخالل المؤتمر الدبلوماسي  1التحضيرات بشأن إعداد نص موحد بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

عتماد نظام روما إم ت 1998جويلية  17حتى وجوان  15الذي نظمته األمم المتحدة في روما في الفترة من 

 (pcn.icc/1999/in 3)عتمدته الجمعية لألمم المتحدة تحت رقم إوالذي  2األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 .19993ماي 8بصيغته النهائية و الرسمية في 
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 .ختصاص المحكمةإ: ثانيا

ين يرتكبون أشد حقيق ومحاكمة األشخاص الذتية الدولية لها سلطة قضائية بالئوللمحكمة الجنا

 : الجرائم خطورة ، وذلك حسب المادة الخامسة من النظام األساسي للمحكمة وهي على النحو األتي

اإلبادة الجماعية -

الجرائم ضد اإلنسانية  -

جرائم الحرب -

جرائم العدوان -

ن( ( المقصود بالجرائم الثالث األولى أما الجريمة الرابعة )جريمة العدوا8.7.6وقد حددت المواد )

تفاق على تعريف العدوان وعناصره إلختصاص المحكمة بعد أن تقوم الدول األطراف باإتدخل في  ففسو

ختصاص المحكمة مستقبلي بمعنى أنها ال تنظر إال في إأكما أن 1وشروطه التي تجعل المحكمة مختصة

هذه الجرائم الدولية  سواء وقعت 01/07/2002بعد  أي 2 تفاقيةإلرتكبت بعد سريان العمل باإالجرائم التي 

 .3زمن السلم أو زمن الحروب و سواء كانت هذه الجرائم دولية أو غير دولية

فالمادة الثامنة  من  ،رتكبت زمن النزاعات المسلحةتولقد وسع ميثاق المحكمة من نطاق الجرائم التي 

تها في المادة السادسة النظام األساسي للمحكمة توسعت في مفهوم التقليدي للجرائم الحرب على عكس نظير

ين أوسع وأكثر نمن محكمة نومبورغ ، وأكدت على جرائم الحرب قد تطورت تطورا هائال وأدت إلى تق

 .4تفصيال

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية وبخاصة إذا ارتكبت كجزء من خطة إلرب كلها تخضع حفجرائم ال

يتابع فيها  5هذه الجرائم على نطاق واسع  رتكاب لمثلإسياسية أو كجزء من خطة أوسياسة أو جزء من 
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 التي أقرت ةمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولي 26رتكبوها طبقا للمادة إاألفراد على الجرائم التي 

ختصاصها يشمل األشخاص الطبيعية فقط، و يكونون مسؤولون عن الجرائم التي يرتكبونها بصفتهم أن إ

 .الفردية

 .اية األطفال و األنشطة القضائية للمحكمةالثاني: حم الفرع

جاءت نصوص ميثاق المحكمة متكاملة بالنظر في الجرائم  التي ترتكب خاصة أثناء النزاعات المسلحة 

أثناء ، ولم يضف ميثاق المحكمة نصوصا خاصة لحماية األطفال بغية حماية المدنيين بما فيهم فئة األطفال

نها تضفي إالثامنة منه التي جرمت تجنيد األطفال ، أما المادة السابعة ف النزاعات المسلحة،سوى في المادة

 حماية خاصة على األطفال خاصة الفتيات عند النظر في جرائم العنف الجنسي.

 .: الحماية الخاصة لألطفال في إطار نظام المحكمةأوال

مانية عشر سنة ثعمره عن أستبعد النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة أي شخص يقل 

من النظام األساسي للمحكمة، فوفر هذا  26رتكابه الجريمة المنسوبة اليه، وهذا حسب نص المادة إوقت 

ستغاللهم من أشخاص بالغين إلستبعاد إمكانية محاكمتهم أمام المحكمة نظرا إالنص حماية خاصة لألطفال و

 .ربهم آلهم أطماع خاصة للتحقيق م

فة هو تجريم إشراك األطفال خاصة ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشر من العمر، وهو ما و بمفهوم مخال

رمت تجنيد األطفال دون الخامسة جللمحكمة التي  األساسيالمادة الثامنة الفقرتين )ب( و )ه( من النظام  تهأكد

األعمال في فعليا  ستخدامهم للمشاركةإعشر من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو 

طبق هذا الوصف ينالمنازعات المسلحة، و علىللقوانين و األعراف السارية  انتهاكا خطيرإالحربية يشكل 

 .1نتهاكات الواقعة خالل النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدوليةإلسواء على ا

عمال التجنيد توصف بكونها ن أأللمحكمة ب األساسستنتاجه من نص المادة الثامنة من النظام إوما يمكن 

تتعلق النزاع المسلح فإنها ال  حالة ما إذا وقعت خارج نطاقجرائم حرب إذا وقف خالل نزاع مسلح، أما في 
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بجرائم حرب ما دام ذلك يدخل ضمن سياسة الدول األطراف، وفي هذا اإلطار ينطبق على أعمال التجنيد 

المسلحة النظامية وغير النظامية ، سواء وقع التجنيد من الضم اإلجباري أو الطوعي لألطفال ضمن القوات 

جل تقديم مساعدة غير مباشرة للمقاتلين ، كنقل األسلحة والذخائر وتقديم المعلومات ، أو المشاركة في أعمال أ

، كما يشترط أن ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في وغير النظامية ال ضمن القوات النظاميةقتال

نتهاكات إعلى أعمال محصورة و محددة النطاق ألن المحكمة تهتم ب رية واسعة النطاق، وال يقتصإطار عمل

 .1عراف  الدولية السارية على النزاعات المسلحةألالجسيمة و الخطيرة للقوانين و ا

هتماما خاصا يشمل الفتيات القاصرات وحتى إللمحكمة الجنائية الدولية النساء  و أولى النظام األساس

الطفالت الصغيرات في بعض مواده ، فباإلضافة للجرائم الدولية التي ترتكب دون تمييز بين النساء و 

الجنسي لذلك  قاصرات وهي ما تسمى بجرائم العنفالفتيات الو حق النساء بالرجال، فهناك جرائم ترتكب 

انية في المادة غتصاب بوصفه جريمة ضد اإلنسإلنص النظام األساسي للمحكمة صراحة على تجريم ا

ستعباد إلو على جريمة ا( 22ب -2)وبوصفه جريمة حرب في المادة الثامنة للفقرة (ز - 1 )السابعة الفقرة

ز( و نصت عليها كذلك المادة الثامنة  -1في المادة السابعة فقرة )  اإلنسانيةالجنسي بوصفها جريمة ضد 

-1)كراه  على البغاء في المادة السابعة فقرة ( بوصفها جريمة حرب ،ونص على جريمة اإل22/ب/2فقرة ) 

من المادة الثامنة كجريمة حرب، وجرمت المادة  (22ب -2 )بوصفها كجريمة ضد اإلنسانية والفقرة (ز

ومن جهة  2عتبرتها جريمة حربإو جريمة الحمل القسري ، كما نصت المادة الثامنة و-2السابعة الفقرة 

بعض قواعد الحماية الجنائية اإلجرائية وقواعد إلثبات لألطفال كونهم  أخرى منح النظام األساسي للمحكمة

وجب النظام األساسي لها ، أن أالجرائم الدولية التي تختص بنظرها المحكمة ، حيث  ضمجني عليهم في بع

البدنية و النفسية وكرامتهم و لمحكمة تدابير الحماية المناسبة ألمنهم و سالمتهم اتتخذ أجهزة 

ال توثر هذه التدابير أن الطفل و نوعه صحته وطبيعة الجريمة، بشرط ىسعلى أن تراع،مخصوصيته

بمتطلبات إجراء محاكمة عادلة ضد المتهمين، وأجاز للمحكمة أيضا أن تخرج عن مبدأ عالنية الجلسات ، 
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ائم حكمة إجراء أي جزء من المحاكمة بطريقة سرية، السيما في محاكمات جرمحيث يحق ألي دائرة بال

 .1العنف الجنسي، أو في حالة الطفل الذي يكون مجني عليه أو شاهد

 .: األنشطة القضائية في مجال حماية األطفالثانيا

نتيجة لإلحداث المأسوية التي عاشتها دولة الكونغو الديمقراطية ، وخاصة في المنطقة الشرقية من 

، عن فتح تحقيق ، وطلب على 2004جوان  23ريخ توري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاإي

رتكاب إاإلنسان و القانون الدولي اإلنساني وحقوقأثره القبض على ثالثة أشخاص لهم عالقة مباشرة بخرق 

 جرائم حرب منها من لها عالقة مباشرة بتجنيد األطفال في النزاع المسلح بجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

عتقال ، إ، أول مذكرة 2006فيفري  10غا" الذي صدر ضده في بن" بتوماس لووتتعلق القصية األولى 

مارس من السنة نفسها عرض للمرة  األولى على الدائرة  20، وفي 2006مارس  16وتم نقله إلى الهاي في 

ر ستماع لتأكيد التهم الموجهة لمدة ثالثة أسابيع خالل شهإبتدائية األولى في المحكمة وتم عقد جلسات إلا

 .2 2006نوفمبر 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول حكم لها في القضايا التي تتعلق  2012مارس  14وفي 

ا بتهمة ذنبسنة م 51نتهاكات الجسيمة ضد األطفال فقد وجدت المحكمة " توماس لوبنغا" البالغ من العمر إلبا

شكل فعال في المعارك التي جرت في المشاركة ب ستخدامهم فيإو 15تجنيد األطفال وضم أطفال تحت سن 

أوت  13، وحتى 2002شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خالل الفترة من الفاتح سبتمبر  "يتوري"إمنطقة 

20033.

ومن بين سوابق إجراءات المحكمة وألول مرة سمح فيها للضحايا بالتعبير عن أرائهم و مخاوفهم بشكل 

حيث حظي كل واحد منهم عبر  ،ا مجرد حضور المحكمةظلوأن ي مباشر في اإلجراءات القضائية بدال

محاميه بعض أقوال الشهود و األدلة في الحاالت التي تتأثر فيها مصالحهم ، وتعتبر سابقة أولى كذلك عندما 
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حقوق الضحايا، العدد ئية الدولية، نشرة مجموعة عمل المحكمة الجنا معلى شبكة االنترنت مجلة منظمة ريديس، حقوق  الضحايا أما /راجع -3
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أصدرت المحكمة أوامر بجبر الضرر للضحايا ، أولت أهمية قصوى لضمان وحماية وسالمة الضحايا 

وقررت ا، صوصا أولئك الذين ال يزالون يعيشون في مناطق الزال فيها النزاع مستمرومقدمي الطلبات ، خ

 صالمحكمة أيضا بإجراءات لصالح الضحايا وذلك بتقييد عدد الحضور في المحكمة إلى الحد األدنى و تقلي

 طفالاألالمواجهة المباشرة مع المتهم، وقد ترسخت هذه اإلجراءات اآلن كممارسة متبعة في كل شهادات 

 .1أمام المحكمة الجنائية الدولية

يلزمها أن تضع مبادئ لجبر األضرار التي تتعلق  الذيمن النظام األساسي للمحكمة  75وطبقا للمادة 

إلى  دعتالتي  79عتبار ،و المادة إلو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق و التعويض ورد اأبالمجني عليهم 

 . 2ختصاص المحكمة إمجني عليهم في الجرائم التي تدخل في لصالح الاإلئتمان إنشاء صندوق 

البدني وتوفير الدعم  في شكل إعادة التأهيل سندتاليه مهمة توفير المساعدة العامةأنشأ الصندوق وأفقد 

المادي والمشورة النفسية لضحايا الجرائم الدولية التي ترتكب في البلدان التي تكون للمحكمة فيها صالحية 

 . 3عويضات التي تقررها المحكمة دفع الت

في قضية ثانية تخص جريمة تجنيد األطفال و تتعلق ب"بوسكونتاغاندا" هو النائب السابق لرئيس هيئة 

األركان العامة للقوات الوطنية لتحرير الكونغو، حيث وجهت للمعنى عدة تهم من بينها تجنيد األطفال دون 

عمال العدائية ضد القوات ألامهم في المشاركة بنشاط في استخدإالخامسة عشر خالل النزاع المسلح و

قبض عليه، ويعد لبتدائية األولى أمرا بإلقاء اإلأصدرت الدائرة ا 2008أفريل  29المسلحة والمدنيين ،وفي 

عتقال هذا مذكرة التوقف الرابعة التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المتعلقة إلأمر ا

 .4لكونغو الديمقراطيةبجمهورية ا

المحاكمات فيها، لعبت دورا رئيسيا  ءها وبدءشانإن المحكمة الجنائية الدولية ومنذ ألص مما سبق خون

ومهما في حماية المدنيين بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة ، فبموجبها فعلت المسؤولية الجنائية الفردية، 

نصوص عليها  في الميثاق يتابع ويحاكم أماهما رتكب جريمة من الجرائم المإوأصبح كل شخص طبيعي 
                                                 

 .2، ص نفس المرجع -1
عبد على محمد سوادي، مجلة رسالة الحقوق حق االنتصاف لضحايا انتهاك  القانون الدولي  اإلنساني ، جامعة كربالء، السنة  السابعة،  راجع/د2

 .253، ص قالعراالعدد  الثاني، 
 .3موسى بن تغري، المرجع السابق، ص راجع/   -3
 .15راجع د/ عبد  الوهاب شير،المرجع  السابق، ص -4
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بجبر ضررهم بإنشاء صندوق  مهما كان مركزه القانوني، وفتحت الباب أمام الشهود وأنصفت الضحايا

 ي يخصهم.نائماست
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 خالصة الباب الثاني

 عرضنا في هذا الباب ألهم الجرائم التي تقع على األطفال زمن النزاعات المسلحة ، والتي تختلف 

إختالفا كبيرا عما عليه زمن السلم، وبذلك البد من تعزيز حمايتهم لتكون أكثر فعالية ، ألنه بمجرد نشوب 

النزاع المسلح تكون هذه الفئة هي المستهدف األول ، حيث يستغلون و تقع عليهم جرائم بشعة ، قد تؤدي في 

م أليات دولية لحمايتهم على رأسها الدور الكثير من األحيان إلى وفاتهم أو إصابتهم بإعاقة ، لذا رصدت له

يخ إنشاءها ، رتا ذالمميز لهيئة األمم المتحدة التي بذلت مجهودات معتبرة  في سبيل حماية األطفال من

 ي ساهمت هي األخرى في حماية األطفال و التخفيف من معاناتهم.تباإلضافة إلى الهيئات المنبثقة منها ال

ارز الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر في مواساة األطفال و وال يخفى على أحد الدور الب

مات غير الحكومية دورا محوريا في مجال ظالتخفيف من أالمهم أثناء النزاعات المسلحة ، كما تلعب المن

 حمايتهم من خالل كشفها للحقائق وفضحها لإلنتهاكات التي تصيب األطفال.

تمثلة في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب األشخاص وعززت الحماية بدعامة قضائية م

 منتهكي قواعد القانون الدولي اإلنساني بغض النظر عن صفة الجاني.

ورغم تعدد األليات الدولية في مجال حماية األطفال زمن النزاعات المسلحة ، إال أنه اليزال آالف  

مسلحة و من بشاعة اإلنتهاكات المسلطة عليهم يوميا تصيب األطفال يأنون و يعانون من ويالت النزاعات ال

 أجسادهم و تهضم حقوقهم.
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 خاتمــة 

يحاك ضده من إنتهاكات و ما الطفل هو شخص ضعيف البنيان ، قاصر على فهم و إدراك الحقيقة و  

لتكوين أجيال  جرائم تمس حقوقه و تدوس على كرامته و تحط من شرفه ، لذا ينبغي رعايته و اإلهتمام به

يتمتع الطفل بأكبر قدر أن  متوازنة تكون قادرة على اإلبداع و العمل و رفع التحدي لتضمن مستقبلها،لذا يجب

من الحماية التي يستحقها ، ومنع و رصد كل اإلنتهاكات و الجرائم التي تمس جسده و تؤثر على نفسيته 

رائم التي تستهدف األطفال ، زمن السلم و أثناء الرهيفة ، ومن هذا المنطلق عالجنا في بحثنا أهم الج

النزاعات المسلحة و تطرقنا ألهم األليات التي من شأنها أنتحمي تحمي األطفال أو على األقل أن تخفف من 

 معاناتهم و أالمهم.

 فتناولنا في الباب األول أهم الحقوق و الجرائم التي تقع على األطفال زمن السلم ، وقسمناه بدوره إلى

فصلين تناولنا في الفصل األول التعريفات المختلفة للطفل ، ورأينا عدم وجود معيار ثابت و حقيقي يعرف لنا 

الطفل ، نظرا للفروقات الموجودة بين تعريفه في القانون الدولي و بعض التشريعات الوطنية ، ثم بحثنا في 

اإلسالمية  ةاوية و بينا مدى إهتمام الشريعتأصيل فكرة حقوق الطفل عبر األزمنة المختلفة و الشرائع السم

 بالطفل بدءا من حياته كجنين.

و تناولنا في المباحث الالحقة ألهم الجرائم التي تمس الطفل بدءا من تكوينه كجنين وصوال إالى مرحلة 

 الرشد، حيث أكدنا على تمتعه بمجموعة من الحقوق المختلفة ، وأبرزنا أهم الجرائم التي تمس بسالمته

الجسدية و تحط من كرامته كاإلستغالل الجنسي و السخرة في األعمال الشاقة و خطف و المتاجرة بجسده و 

أعضاءه، و إستنتجنا أن كل هذا التعدي على هذه الحقوق يقع بسبب ضعف البنية التشريعية للدولة، أو وجود 

 ا لضعف البنية األمنية للدول. عصابات منظمة تنتهك حقوقه اليمكن في الكثير من األحيان صدها و ردعه

وأما في الفصل الثاني تطرقنا ألهم األليات الدولية و اإلقليمية التي تعنى بحماية الطفل، وتقف صدا 

 منيعا لإلنتهاكات التي تقع عليه زمن السلم. 

ة إلى و أكدنا في دراستنا أن الطفل يتمتع بكافة الحقوق الواردة في إتفاقيات حقوق اإلنسان ، باإلضاف

و البروتوكالت  1989إتفاقيات شرعت من أجله تتناسب مع سنه و درجة فهمه، كإتفاقية حقوق الطفل لعام 

الملحقة بها ، والحضنا أن رغم الترسانة القانونية التي تصب كلها في مصلحته، إال أنه اليزال آالف األطفال 
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لجنسية و األعمال في الدعارة و السياحة ا تنتهك حقوقهم ، بل أضحوا سلعة مربحة يروج لها ، كإستغاللهم

عيهم في سوق النخاسة ، أو تنفذ عليهم عقوبات مجردة من اإلنسانية كاإلعدام الذي اليزال بالشاقة و حتى ب

 يطبق و ينفذ عليهم في بعض البلدان ، بسبب إنعدام ضمانات قضائية كافية تكفل و تصون حقوقهم.

هم الجرائم التي تستهدفهم زمن النزاعات المسلحة ، وقسمناه إلى وأما الباب الثاني تطرقنا فيه أل 

فصلين، تناولنا في الفصل األول الجرائم الواقعة على األطفال زمن النزاعات المسلحة و في الفصل الثاني 

هم ألهم األليات الدولية الكفيلة بحمايتهم والدفاع عن حقوقهم، بإعتبارهم الفئة األكثر تضررا ليس فقط لكون

ضحايا ، بل يستخدمون كجنود يزج بهم لفتح المعابر و الطرق الملغمة ، أو كطالئع و جواسيس للقوات 

التابعين لها لرصد تحركات الخصم أو إستخدامهم كدروع بشرية ، بل يلغمون و يكونوا قنابل متحركة 

 تستهدف حشود الخصم.

سلحة هو عدم إلتزام األطراف المتحاربة و يكون السبب األشد ضراوة على األطفال زمن النزاعات الم

بمبادئ و قواعد القانون الدولي اإلنساني المعمول بها بشأن حماية المدنيين زمن الصراعات المسلحة أو في 

األراضي المحتلة ، حيث تعمد سلطة اإلحتالل إلى محاولة طمس الهوية الوطنية و تجهيل االطفال عمدا ، 

 ينخر أجسادهم ، مما يتسبب في مآسي جمة لهذه الفئة الضعيفة. باإلضافة لترك المرض و الفقر

ورغم تنوع األليات الدولية التي تعمل على منع الحرب أو التخفيف من وطأتها إن نشبت، كهيئة األمم 

المتحدة و األجهزة المنبثقة منها ، إال أن دورهم في الكثير من األحيان يبقى محدودا، نظرا لبطيء التدخل أو 

إتخاذ القرار في الوقت المناسب أو تلفيق الحقيقة من قبل اللجان المكلفة بإنجازالتحقيقات في هذا عدم 

 الموضوع.

و يبقى الدور اإليجابي من قبل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بالمساعدة المباشرة لألطفال 

 لي اإلنساني.المتضررين جراء النزاعات المسلحة ، كما تقوم بفضح منتهكي القانون الدو

بة نحو األمام في مجال حماية حقوق اإلنسان ومن ضمنها حقوق ثويعد إنشاء قضاء دولي جنائي و

مة الجنائية الدولية التي يمكنها مالحقة المتسببين في مأساة الطفولة أثناء كاألطفال، خاصة بعد إنشاء المح

لجنائية لألفراد ، حيث أضحى منتهكي القانون النزاعات المسلحة و محاكمتهم ، بعد أن فعل مبدأ المسؤولية ا

 الدولي اإلنساني يتابعون في الجرائم يرتكبونها بغض النظر مركزهم القانوني.
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 وبعد دراستنا لهذا الموضوع نخلص لمجموعة من النتائج و اإلقتراحات.

 .النتائج

و الذي أحدث الوثبة القانونية تعد حقوق الطفل جزء من حقوق اإلنسان و التحول الذي شهده هذا األخير ه -1

 نحو اإلهتمام بعالم الطفولة.

إن اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان تعد الضمانة العامة لحقوق الطفل ، وأما إتفاقية حقوق الطفل و  -2

 البروتوكوالت الملحقة بها تعد بمثابة الضمانة الخاصة لحقوقه.

م العوائق التي تواجهها في سبيل إنعاش حقوق الطفل و الدفع بها يعد الفقر و المديونية الخارجية للدول أه -3

 قدما خاصة في المجاالت الحيوية كالتغذية و الصحة و التعليم.

تقوم منظمة اليونيسف بدور رائد في مجال حماية األطفالعلى المستوى الدولي ، دون أن نغفل الدور  -4

 حمر.الحيوي الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب األ

يعد دور المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل كضمانة إضافية كاشفة للحقيقة و  -5

 مساعدة و متدخلة في لصالح األطفال.

إن اإللتزام بتطبيق قواعد و مباديء القانون الدولي اإلنساني من شأنه أن يؤمن للطفل الحماية الكافية من  -6

 تجاوزات سلطة اإلحتالل و يحصنه من جريمة التجنيد ضمن القوات المقاتلة.أثار العمليات العدائية و 

تعد النزاعات المسلحة عمل أساسي و جوهري يقف حائال في وجه تمتع األطفال بحقوقهم بسبب ضخ  -7

 ميزانيات معتبرة  على نفقات الحرب على حساب اإلعتناء باألطفال.

قي قبل كل شيء تتحمله األسرة و المجتمع و الدولة كل حسب إن اإلهتمام بمسألة الطفولة واجب أخال -8

 المسؤولية الملقاة على عاتقه.

 .اإلقتراحات

 عاما. 18يجب اإلجماع على تعريف جامع مانع للطفل و دون ربطه بسن الرشد ألي دولة و هوسن -1



 

 

313 

 

ة و سن قانون خاص إلزام كل الدول التي وقعت على إتفاقية حقوق الطفل بمراجعة تشريعاتها الوطني -2

 يحمي الطفل مع إنشاء هيئات رقابية وطنية ودولية.

 وجوب مراجعة إتفاقية حقوق الطفل لخلوها من أي جزاء يوقع في حالة مخالفة الدولة لنصوصها. -3

العمل على نشر حقوق الطفل و زيادة الوعي بها لدى أفراد المجتمع ، وأن يكون الإلهتمام بتدريسها في -4

 اإلبتدائية ، ليكتشفها الطفل و تكون له مكسب في المستقبل.المراحل 

مكافحة الفقر و سوء التغذية و توفير و دعم جودة التعليم المجاني مع وضع الخطط و المشاريع التنموية  -5

لإلرتقاء بوضع األطفال و دعم البرامج التي تهدف إلى ذلك على جميع األصعدة الوطنية و اإلقليمية و 

 الدولية.

إنصاف الطفل الضحية بإعادة تأهيله و إدماجه في المجتمع و بذل العناية و اإلهتمام به و التكفل  -6

 بمتطلباته.

وجوب إبرام إتفاقية خاصة بوضع األطفال في النزاعات المسلحة ألن إتفاقية حقوق الطفل لم تعالج هذا  -7

 الموضوع إال في مادة واحدة.

إلقليمية مع المنظمات الوطنية و الحكومات و منظمات المجتمع المدني تشجيع المنظمات الدولية و ا -8

 لوضع خطط عمل لحماية حقوق األطفال زمن النزاعات المسلحة .

الناشطة في مجال حماية حقوق األطفال لتقديم مساعداتها  الوطنية تسهيل و تقديم يد العون للمنظمات -9

 .لنزاعات المسلحةاإلنسانية زمن السلم أو ا

 قائمة المراجع :

 الكتب باللغة العربية:

 .القرآن الكريم

 السنة النبوية.
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 الكتب العامة::أوال   

 .المنصورة ، مصر ،الشافعي بشير ، قانون حقوق االنسان ، مكتبة الجالء الجديدة 1

. 1969،الطبعة العشرون ، لبنان ، بيروتالمنجد في اللغة واإلعالم ، دار المشرف ،  2

، لبنان، ، بيروت 13ان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة األولى ، الجزء ابن منظور ، لس 3

 . 1970الطبعة األولى، عام 

أسامة سراس ، شريعة حمورابي و أصل التشريع في الشرق القديم ، دار عالء الدين للنشر و التوزيع  4

 . 2008، الطبعة الخامسة ، سوريا،  شقدم، 

 1994، سوريا ، دمشق د،وريس انجيلة ، العبودية ، دار الحصاإلياس مرقص ترجمه عن حم 5

،  ، مصرالقاهرة  حة،إسماعيل عبد الرحمن محمد ، الحماية الجنائية للمدنيين زمن النزاعات المسل  6

2008 .

اإلسكندرية ،  ، أميرة عدلي أمير ، جريمة إجهاض الحامل في التقنيات المستحدثة ، منشأة المعارف 7

. 2006مصر ، 

أحمد أبو الوفاء ،المسؤولية الدولية للدول واضعة األلغام في األراضي المصرية ، دار النهضة  8

. 2003، الطبعة األولى عام  ، القاهرة ، مصرالعربية

أحمد أبو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة و الوكاالت الدولية  9

.2000، مصر ،  ، القاهرةلعربية ، الطبعة األولىالمتخصصة ، دار النهضة ا

، أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري ،الجزء الثاني ،دار هومه ،الطبعة السادسة  10

.الجزائر

أالء عدنان الوقفي ،الحماية الجنائية لضحايا العنف األسري ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة  11

. 2014، األولي ، ،عمان ،األردن 

.1997براهيم العناني ،المنظمات الدولية العالمية ،المطبعة التجارية الحديثة ،القاهرة ،مصر ،عام إ 12

نبيل محمود حسن ، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي اإلنساني ، دار الجامعة  13

. 2009، اإلسكندرية ، مصر ، سنة  الجديدة للنشر
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ميد، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة  الدولية حيدر عبد الرزاق ح 14

 .2008ام علة الكبرى، مصر، حالجنائية  الدائمة، دار الكتب  القانونية، الم

 . 2002عام  جان بكتيه ، القانون الدولي اإلنساني تطوره و مبادئه 15

خ القانون ، منشورات جامعة دمشق ، جودت هندي و د / أحمد الحراكي و د / فواز صالح ، تاري 16

 . 2003، الطبعة األولى  ، سوريا،دمشق

مبادئ القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر، الطبعة  جعفر عبد السالم، 17

 .الرابعة

دن ، جهاد محمد البريزات ، الجريمة المنظمة ، دراسة تحليلية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، األر 18

.2010 ،الطبعة الثانيةعمان ،

فاضل األنصاري ، العبودية الرق و المرأة بين اإلسالم الرسولي و اإلسالم التاريخي ، مكتبة األهالي  19

 . 2001سوريا ،  دمشق ، 

لفقير بولنوار بن الصديق ، جرائم الحرب في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني ، دار األيام للنشر  20

.2015طبعة األولى ، عمان ، األردن ، والتوزيع، ال

ختصاص القضائي في جريمة اإلبادة الجماعية، المؤسسة الحديثة إلنوازد احمد ياسين  الشواني، ا 21

.2012للكتاب ، طرابلس ،  لبنان، الطبعة األولى، سنة، 

مؤسسة العارف المطبوعات  رياض العطار ، دراسات وموضوعات عامة في شأن حقوق اإلنسان ، 22

 .2002الطبعة األولي ، بيروت  ، لبنان ، ،

 . 1969لبنان ،  ، بيروت زهدي يكن ، تاريخ القانون ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثانية ، 23

.1990سهيل الفتالوي ، مبادئ القانون الدولي اإلنساني ، مطبعة عصام، بغداد ، العراق ،  24

الخفي و االقتصاد الرسمي ، اإلسكندرية،   تجار في البشر بين االقتصادإلسوزى عدلي ناشد ، ا 25

 . 2004مصر ، 

، سوريا ، ،  ، دمشقشفيق الجرا  ، دراسة في تطور الحقوق الرومانية و مؤسساتها ، دار الفكر 26

1972 .

.2002ارلوت ليندسي ، نساء يواجهن الحروب ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، ش 27
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، ، مصر  ، القاهرةصر الفرعونية ، دار النهضة العربيةمحمود سالم زناتي ، حقوق اإلنسان في م 28

 . 2008،  الطبعة الخامسة

محمود عبد المجيد المغربي ، المدخل إلى تاريخ الشرائع ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، الطبعة الثالثة ،  29

 . 1996طرابلس ، لبنان ، 

.مصر ،ضة العربية ، القاهرةمحمود نجيب حسني ، شر  قانون العقوبات ، القسم العام ، دار النه 30

محمد صالح األلفي ، المسؤولية الجنائية عن الجرائم األخالقية عبر االنترنت ، المكتب المصري  31

. 2005، ، الطبعة األولىالحديث ، مصر ، القاهرة 

محمد عبد هللا منشاوي ، جرائم االنترنيت من منظور شرعي و قانوني ، مكة المكرمة ، المملكة  32

هـ ، دون رقم الطبعة. 1423السعودية ، العربية 

مصلح حسن عبد العزيز ، حقوق األسير والتزاماته في القانون الدولي ، دار البداية ، بغداد ،  33

.2012 الطبعة األولىالعراق ، 

عبد الواحد الفار ، أسرى الحرب ، دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي وأحكام  34

. الطبعة األولى،  ، مصرعالم الكتب، ، القاهرةالشريعة اإلسالمية ، 

علي عبد القادر القهواجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية ، المحاكم الجنائية الدولية،  - 35

.2001منشورات حلبي  الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة األولى، عام 

رها في قمع الجرائم الدولية، منشورات علي وهبي ديب، المحاكم الجنائية الدولية، تطورها ودو 36

 .2015.الطبعة األولىالحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان، 

،  ، لبنانعبد الكريم عبد هللا ، جرائم المعلوماتية و االنترنيت ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  بيروت 37

2007 .

ي ،مطبعممممة نسممممان فممممي ظممممل التنظمممميم الممممدولي االقليمممممإلعممممزت السممممعد البرعممممي ،حمايممممة حقمممموق ا 38

.1985مصر ،  القاهرة ، العاصمة ،

همممم المنظممممات العالميمممة و االقليميمممة و أعبمممد هللا علمممي عبمممو ،المنظممممات الدوليمممة )االحكمممام العاممممة و  39

.2011نديل للنشر و التوزيع ، الطبعة االولى ، عمان ، االردن ، قالمتخصصة( ،دار 

يف العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية  غانم بن حمد النجار، منظمة العفو الدولية، جامعة نا 40

 .2010السعودية ، 
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، الطبعة الثالثة،  ، سوريادمشق دار الفكر المعاصر ، آثار الحرب في اإلسالم ،لي ،حيوهبة الز 41

، 1998عام

.2000، مصر  ، القاهرة ،وائل أنور بندق ، التنظيم الدولي لحقوق اإلنسان ، دار الفكر الجامعي  42

د الحميد فرج ، توابع العالقات الجنسية غير الشرعية ، مطابع الوالء الحديثة ، الطبعة هشام عب 43

.2006 عاممصر ،  القاهرة ، األولى ،

الكتب الخاصة.: ثانيا

.2007،  مصر ،،القاهرة عيأميرة عدلي خالد ، الحماية الجنائية للجنين ، دار الفكر الجام 1

سات الطبية في الجنين بين الشريعة اإلسالمية و الطب بأحمد أرفيس ، مراحل الحمل و الممار 2

المعاصر ، الطبعة الثانية ، الجزائر.

قوق الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية ، حولية لداإلنتهاكات الجنائية البشرى سلمان حسين العبيدي ، 3
 .2010بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى ، عام 

في علم االجتماع ، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية ، حسين عبد الحميد رشوان ، الطفل دراسة  4

 . 2007مصر ، 

 .1999، مصر ،  ، القاهرةحمدي الكباريتي ، حماية الجنين لها أصول ، مؤسسة دار الشعب للطباعة 5

 .1979الطبعة األولى، ،، مصرحسن نصار ،تشريعات حماية الطفولة ،منشاة المعارف اإلسكندرية 6

، خطيب ، حق الطفل في التشريع األردني ، مركز الدراسات و البحوث االجتماعية ،جهاد عبد هللا ال 7

. 1980األردن ،  عمان

تفاقيات الدولية ، دار الجامعة إلخالد مصطفى فهمي ، حقوق الطفل و معاملته الجنائية في ضوء ا 8

 . 2007الجديدة ، اإلسكندرية ، مصر ، 

دار الفكر الجامعي  اية الطفل ومسؤولية الجنائية والمدنية ،النظام القانوني لحم خالد مصطفي فهمي ، 9

. 2012، الطبعة األولى ، اإلسكندرية ، مصر ، 

فاطمة بحري ، الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمين ، دار الفكر الجامعي ،  اإلسكندرية  10

.2007الطبعة األولى ،  ،، مصر
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فل في القانون الدولي ، دار الجامعة الجديدة ، الطبعة ألولى ، فاطمة شحاتة أحمد زيدان ، مركز الط 11

اإلسكندرية ، مصر .

جامعة أم القرى  ، سويدحقوق الطفل و رعايته في اإلسالم و ال فاطمة بنت فرج بن فرحات العتيمي، 12

.2008،السعودية ،

 .1995هرة ، مصر، عتيقة ،حقوق الطفل في القانون الدولي .دار المستقبل العربي ،القا يعل ىنجو 13

نبيل صقر ، أ/ صابر جميلة ، األحداث في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  14

2008 . 

روزا ليند ، جاك يانسن ، ترجمه د / أحمد زهير أمين ، الطفل المصري القديم ، الهيئة المصرية  15

 . 1997مصر ،  القاهرة، العامة للكتاب ،

، مفهوم حقوق الطفل في الشريعة والقانون الدولي العام ، دار النهضة العربية  سعيد سالم جويلي 16

 .  2001، القاهرة ، مصر، 

تفاقيات الدولية ، جامعة النجا  الوطنية ، إلسمر خليل محمود عبد هللا ، حقوق الطفل في اإلسالم و ا 17

.2003نابلس ، فلسطين ، 

ي لحماية األطفال المقاتلين في القانون الدولي االنساني، صال  محمد محمود المغربي ، النظام القانون 18

2011، الطبعة األولى،  ، ليبيادار ومكتبة الفضيل للنشر والتوزيع، بنغازي

الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، عام ماهر جميل أبو خوات ،  19

2005. 

مية نايف العربية للعلوم األمنية ، يفل المجني عليه ، أكادمحمود أحمد طه ، الحماية الجنائية للط 20

.1999الطبعة األولى ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، 

محمد عبد الجواد محمد ، حماية األمومة و الطفولة في المواثيق الدولية و الشريعة اإلسالمية،  دار  21

.1991المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، 

. 1998م الطفل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، محمد عوض ، إعال 22

محمد فتحي عيد ، التعاون الدولي لمكافحة االتجار باألطفال عبر الحدود الدولية ) آليات التنفيذ  و  23

.2006بروتوكوالت التعاون ( ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، السعودية ، 
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الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، مصر ،الطبعة  دارمنتصر سعيد حمودة ، حماية حقوق الطفل ،  24

 2010األولى ، عام 

محمد سعيد محمود سعيد ، الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة ، دار النهضة العربية ،  25

. 2007القاهرة ، مصر  ،

ل حتالإلنتهاك حقوق الطفل في ظل اإمؤيد سعد هللا حمدون المولى ، المسؤولية الدولية عن  26

.2013الحربي ، مطابع شتات ، القاهرة ، مصر ، عام 

، القاهرةهتمام اإلسالم بالطفل قبل والدته ، جامعة األزهر إعبد القوي عبد الغني محمد ، مظاهر  27

مصر.

عبد العزيز خزاعلة ، أمن الطفل العربي ، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الطبعة األولى ،  28

 .1998ة ، الرياض ، السعودي

عبد العزيز مندوه عبد العزيز أبو خزيمة ، الحماية الدولية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة ، دار  29

. 2010الفكر الجامعي ، مصر ، الطبعة األولى 

وق الطفل بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، جي ، حقر الخز عروبة جبار  30
 .2009ولى ، عام األردن، الطبعة  األ

تفاقيات الدولية ، منشورات الحلبي إلغالية رياض النبشة ، حقوق الطفل بين القوانين الداخلية و ا 31

 .2010الحقوقية  ، لبنان ، بيروت ،الطبعة األولى 

هاللي عبد اإلله أحمد عبد العال ، حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية ، مقارنة بالقانون الوضعي ،  32

. 1994، ، مصرالعربية  دار النهضة

هاللي عبد هللا أحمد ، التزامات الحامل نحو الجنين بين التجريم الجنائي و اإلباحة ، دار النهضة  33

 .1996مصر ،  ، العربية ، القاهرة

المنصورة، مصر  هاني محمد كامل المنايلي ، حقوق الطفل بين الواقع والمأمول ،المكتبة العصرية، 34

 .2010 ، الطبعة األولى  سنة

يوسف حسن يوسف ، جريمة استغالل األطفال و حمايتهم في القانون الدولي و الشريعة اإلسالمية ،  35

.2013، الطبعة األولى ،  ، مصرالمركز القومي لإلصدارات القانونية ، القاهرة
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 باللغة العربية: المقاالت

الخاني .محمد رياض ،جواز أو عدم جواز فرض أو تنفيذ عقوبة اإلعدام بالحدث الجانح ، مجلة  .1

. 1991 ، عام، اإلمارات  8العدد التاسع والعشرون المجلد ،جتماعية إشؤون 

ية ،مجلة مجلة البيئة وحقوق اإلنسان في القوانين الوطنية والمواثيق الدول أحمد عبد الكريم سالمة ، .2

 .1995 عام 15قتصادية ،جامعة المنصورة ،مصر العدد إلالبحوث القانونية وا

المجلد  172،العدد  ، قطرأونسيه محمد عبد هللا أونيسه ،العنف وسوء معاملة األطفال مجلة التربية .3

. 2010 عام، 39

لديمغرافية ياد الشوارب ،دراسة مسحية ألنشاط اإلساءة ومرتكبها في ضوء بعض المتغيرات اإ .4

 المجلد 31، العدد ، مصرردنية الهاشمية ،مجلة كلية التربية ،جامعة عين الشمس ألبالمملكة ا

،. 2007 ، عامالرابع

بمممراهيم العنممماني ،الحمايممممة القانونيمممة للطفممممل علمممى المسممممتوى المممدولي ، مجلممممة العلممموم القانونيممممة و إ .5

.1997ول عام ألقتصادية ،جامعة عين شمس ، مصر ،العدد اإلا

، « إطار عمل داكار ،التعليم للجميع » إبراهيم محمد إبراهيم ،مجلة أفاق جديدة في تعليم الكبار  .6

.2004 عام،  ، مصر، العدد الثالثجامعة عين الشمس

طمممار إحفيظمممة السممميد الحمممداد ،الحمايمممة القانونيمممة للطفمممل فمممي ظمممل المعاهمممدات الدوليمممة المبرممممة فمممي  .7

 .1990سكندرية ،مصر ،عام إلق ،االقانون الدولي الخاص ،مجلة الحقو

 .األول، العدد  10حسن فال  موسى ، مجلة األقصى ، سلسلة العلوم اإلنسانية ، فلسطين ، المجلد  .8

تساق قانون العمل إحسام الدين كامل األهواني ، حقوق الطفل في قانون العمل ، دراسة حول مدى  .9

، قتصادية إلالطفل ، مجلة العلوم القانونية و اتفاقية األمم المتحدة لحماية حقوق إالمصري مع أحكام 
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  171………………………………………………………………..……………………………………………………فريقيإل:حماية الطفل على المستوى االمطلب الثالث 

 171………………….…………………………………………………………1990فريقي لحقوق و رفاهية الطفل لعام إلول :الميثاق األالفرع ا

 173……………….………………………………………………………………………فريقي إلحترام حقوق الطفل اإليات الرقابة على آالفرع الثاني :
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 173………………………..……………………………………………………………………………………………………نسان و الشعوب إلحقوق الفريقية إلوال :اللجنة اأ

 174………………………………………………………..……………………………………………………………نسان و الشعوب إلفريقية لحقوق اإلثانيا :المحكمة ا

 176……………….……………………………………………..………………………………………………………………………………قي فريإلثالثا :اللجنة المعنية بحقوق الطفل ا

 177………………….……………………………………………………………………………العربية  الدول طار جامعةإالمطلب الرابع :حماية الطفولة في 

 177……………………….…….…………………………………………………………………………………… 1983ول :ميثاق حقوق الطفل العربي لعام ألالفرع ا

 179…………………………………    ……………………………………………………العربية في حماية حقوق الطفل  الدول الفرع الثاني :دور جامعة

 180………..…..…………………………………………………………………1992وال :الخطة العربية لرعاية و حماية و تنمية الطفولة عام أ

 180……………………………….…………………………………………………………………………………………………………2001طار العربي لحقوق الطفل لعام إلثانيا :ا

 181……………………………………………….…………………………………………….…………2015-2004ثالثا :خطة العمل العربية الثانية للطفولة 

 182………………………………………………………………………………………………..………2030-2015رابعا :خطة العمل العربية الثالثة للطفولة 

  184….….…………التشريعات الوطنية العربية ت الدولية الخاصة بحماية الطفل فيتفاقياإلثر اأالفرع الرابع :

 186…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………خالصة الباب األول

 187…………………………………………………………………………………الباب الثاني : اإلطار القانوني لحماية الطفل زمن النزاعات المسلحة

 188………………………………………………………………………………………الفصل األول : الجرائم الواقعة على الطفل زمن النزاعات المسلحة

 189……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………المبحث األول: تجريم تجنيد األطفال

 189…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………لالمطلب األول : التجنيد اإلجباري لألطفا

  189…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: تعريف تجنيد األطفال
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 190………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني : إجراءات تجنيد األطفال

 190…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………أوال اإلجبار

 192…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانيا اإلختطاف

 192……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ألطفال الفرع الثالث : أسباب تجنيد ا

 193…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………أوال : البحث عن الحماية

 193……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانيا : أسباب بيئية

 194………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ثالثا : أسباب أخرى 

 194……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………ختياري لألطفالإلالمطلب الثاني : التجنيد ا

 195…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: أسباب نفسية

 195……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني: أسباب دعائية 

 196……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… أساليب التجنيد التطوعي:المطلب الثالث

 196……..……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………الفرع األول : التشويه الفكري للطفل 

 197…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني : إغراء الطفل لتجنيده

 198………………………………………………………………………………………………ألطفال في العمليات العدائية ستخدام اإالمبحث الثاني : تجريم 

 198………………………..……………………………………………………………………………………ستخدام األطفال ككواسح لأللغامإالمطلب األول : تجريم 

 198……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: خطورة األلغام على األطفال

  200……………………………..…………………………األلغام األرضية في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني حظرالفرع الثاني : 
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 202……………..………………………………نتحارية وكدروع بشريةإلستخدام األطفال في العمليات اإتجريم :  المطلب الثاني

 202……………………………………..………………………………………………………………………………نتحاريةإلستخدام األطفال في العمليات اإ:  الفرع األول

 203……………………………………….…………………………………………………………………………………ستخدام األطفال كدروع بشريةإالفرع الثاني : تجريم 

 205……………………..………………………………………………………………ستخدام األطفال في العمليات غير العدائية إالمبحث الثالث : منع 

 205…………………………………….…………………………………………………………………………ستخدام األطفال في أعمال الحراسةإألول : منع المطلب ا

 205…………………………………………………………………………………ستخدام األطفال في حراسة األسرى والمعتقلين إالفرع األول : منع 

  206……..…………………………………………………………………ستخدام األطفال في حراسة المنشآت اإلستراتيجيةإمنع  :الفرع الثاني

 206…………………….………………………………………………………ستخدام األطفال في األعمال الشاقة والخطيرةإالمطلب الثاني : تجريم 

 207……………….…………………………………………………………………………………………………ستخدام األطفال في األعمال الشاقة إالفرع األول : منع 

 207……………………….…………………………………………………………………………………………………………………فال كمخبرين الفرع الثاني : منع إستخدام األط

 208………..………………………………………………المطلب الثالث: الجهود الدولية لحظر إشراك األطفال في النزاعات المسلحة

 209…………………1977قبل بروتوكولي جنيف عام  منع إشراك األطفال في النزاعات المسلحة:الفرع األول

 210…………………………….…………………………………………………1977ع الثاني : حظر تجنيد األطفال في ضوء برتوكولي عام الفر

 توقيع بروتوكولي الفرع الثالث: الموقف الدولي من تزايد إشراك األطفال في النزاعات المسلحة بعد

1977………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………212 

 النزاعات  ن إشراك األطفال فيأتفاقية حقوق الطفل بشإلختياري إلالفرع الرابع: البروتوكول ا

 214………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………المسلحة

 215……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………إتخاذ التدابير الالزمة :أوال
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 215……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………التجنيد اإلجباري  :ثانيا

 216………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………التجنيد اإلختياري :ثالثا

 216…………………………………………………………………………………………المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات الوطنية للدولة :رابعا

 217…………….………………………المبحث الرابع : تجريم المساس بالحرمة الجسدية لألطفال أثناء النزاعات المسلحة

 217…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………المطلب األول : تجريم إعدام األطفال

 218…………..…………………………………………………………………………………المطلب الثاني : تجريم تعذيب األطفال أثناء النزاعات المسلحة

 219………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول : تعريف التعذيب

 219………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني: صور تعذيب األطفال 

 220………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………التخويف :أوال

 220…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………العمل القاسي :ثانيا

 221…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الحرمان الحسي:ثالثا 

 221………………..…………………..………………………………………………………………الفرع الثالث : موقف االتفاقيات الدولية من جريمة التعذيب

 223…………………………..…………………………………………………………………...………………………………المطلب الثالث : تجريم المساس بأعراض األطفال

 224…………………………….....…………………………………مظاهر المساس بأعراض األطفال أثناء النزاعات المسلحة:  الفرع األول

المسلحة النزاعات  فال من الجرائم الجنسية أثناءالحماية القانونية المقررة لحماية األط:  الفرع الثاني

………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………225 

 227………..…………………………………………..……………………………………………………المبحث الخامس: الحماية القانونية لألطفال من أثار القتال
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 227……………..…………………………………………………………………………………….…………………المطلب األول : الحماية العامة لألطفال من أثار القتال

 227…….…….………………………الحماية العامة لألطفال من أثار األعمال العدائية في النزاعات الدولية:  الفرع األول

   228….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………أوال : التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين

 228….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانيا : حظر مهاجمة األهداف المدنية 

 229……………….…………………………………………………………حتياطات الالزمة لتفادي السكان المدنيين أثناء الهجومإلتخاذ اإثالثا : 

 230……..………………الفرع الثاني : الحماية العامة لألطفال من أثار األعمال العدائية في النزاعات غيرالدولية

  232………………………….………………………………………………………………………………………المطلب الثاني : الحماية الخاصة لألطفال من أثار القتال

 233…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ة األطفال ثاإغالفرع األول : 

 234……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني: جمع شمل األسر المشتتة

 236…………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثالث: إجالء األطفال من المناطق المحاصرة

 239…………………………………………………………………حث السادس : النظام القانوني لألطفال المشاركين في األعمال العدائيةالمب

 239……….……………………………………………………………………………………………………………………………………المطلب األول: الحماية العامة لألطفال األسرى

 241…………..…………………………………………………………………………………………………………………………المطلب الثاني: الحماية الخاصة لألطفال األسرى

 241………..……………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: األطفال المقاتلون أسرى الحرب

 248……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني: األطفال المعتقلون المدنيون

 243…………..……………………………………………………………………………………………………………………………إطالق وتسريح األطفال األسرى المطلب الثالث:

  243………………………………………………………………………………………………………………………………………….………الفرع األول: إطالق سراح األطفال المقاتلين
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  245……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني: تسريح األطفال المقاتلين

 247…………..……………………………………………………………………………………………………………حتالل الحربيإلالمبحث السابع: حماية األطفال تحت ا

 247………………………………………………………………………المطلب األول: النصوص الرئيسية لحماية المدنيين في األراضي المحتلة

 248…………….……………………………………………………………………………………………………………………المدنيين في الحياة الفرع األول: الحفاظ على حق 

 248……………….………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني: حظر ونقل وإبعاد السكان المدنيين

 249…………بي الحر حتاللإلنتهاكات الجسيمة لحق األطفال في التعليم والصحة تحت اإلالمطلب الثاني : ا

  250………..………………………………………………………………………………………………………حتالل الحربيإلنتهاك حق التعليم في ظل اإالفرع األول:

 252……..…………………………………………………………………………………………………حتالل الحربيإلنتهاك حق الصحة في ظل اإالفرع الثاني : 

ئية الدولية في حماية األطفال أثناء النزعات الفصل الثاني: دور اآلليات الدولية والمحاكم الجنا

 254……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………المسلحة

على المبحث األول: دور األمم المتحدة و الوكاالت المنبثقة منها للحد من تأثير الصراعات المسلحة 

 255………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………األطفال

 255…………………...………………………………………………………………………………………………المطلب األول: ممارسات الجمعية العامة لألمم المتحدة

رئ والنزاعات المسلحة لعام الفرع األول: اإلعالن الخاص بحماية األطفال والنساء في حاالت الطوا

1974  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………256 

ح على سمين العام المعني بتأثير النزاع الملألالفرع  الثاني: دور الممثل الخاص ل

 257……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………األطفال

 259……………..………………………………………حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحةفي  المطلب الثاني: دور مجلس األمن
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 259…………………………………..……………………………………………………………………………………………………الفرع األول: القرارات المتعلقة بحماية األطفال 

 261………………….…………………………………………………………………………………فرع الثاني: إدماج حماية األطفال في عمليات حفظ السالم ال

 263………………….…………………………………………………………………………………………الفرع الثالث: إدماج حماية األطفال في مفاوضات السالم 

 264………………….…………………………ات المسلحةالمطب الثالث: دور منظمة اليونيسيف في حماية األطفال أثناء النزع

 266……………..………………………………………………………………………………………………المطلب الرابع: دور المفوضية السامية لشؤون الالجئين

 266………………………………..………………………………………………………………………………الفرع األول: ماهية المفوضية السامية لشؤون الالجئين

 267………….……………………………………………………………………………………ة في حماية األطفال الالجئينالفرع الثاني: مجهودات المفوضي

  269…..…المسلحة المبحث الثاني: دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفال أثناء النزاعات

 269…….………………………………………………………………………………………………………………………المطلب األول: مفهوم اللجنة الدولية للصليب األحمر

 269………………………………………………………………………………….…………………………تعريف ونشأة اللجنة الدولية للصليب األحمر:الفرع األول

 270………………….……………………………………………………………الفرع الثاني:المبادئ التي تقوم عليها اللجنة الدولية للصليب األحمر

 270……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………أوال: مبدأ اإلنسانية

 270…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانيا: مبدأ عدم التحيز

 270……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ستقالليةإلثالثا: مبدأ الحياد وا

 271…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………مبدأ التطوعية والوحدة :رابعا

  271………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………خامسا: مبدأ العالمية

  271………………………………………………………………………األحمر مبادئ اللجنة الدولية للصليبة لالثالث: الطبيعة القانوني الفرع
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 272…ت المسلحةفي حماية األطفال أثناء النزاعا المطلب الثاني: أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

 272……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………لفرع األول: جمع شمل األطفال بعائالتهما

  274…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثاني: زيارة األطفال المحتجزين 

 275……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………لة تجنيد األطفال أالفرع الثالث: مواجهة مس

 275……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الرابع: إعادة تأهيل األطفال المجندين 

 276…………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الخامس: التفاعل مع الجماعات المسلحة 

 المبحث الثالث: دور بعض المنظمات غير الحكومية في حماية األطفال أثناء النزاعات

 277…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………المسلحة

 277……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………المطلب األول: دور منظمة العفو الدولية

  277………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع  األول: نشأة منظمة العفو الدولية

  278…………………....………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع  الثاني: دور منظمة العفو الدولية 

  278……………………………………………………………………الفرع الثالث: جهود المنظمة في حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة

 279……………………..…………………………………………………………………………………………………………رايتس ووتش منالمطلب الثاني: دور منظمة هيو

 280…………………......…………………………………………………………………………………ووتش رايتسن الفرع  األول: تعريف ونشأة منظمة هيوم

 281……..……………………………………………الفرع الثاني: دور المنظمة في مجال حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحة 

 282…………………..………………………………………………………………………………………………………نتقاليةإلالمطلب الثالث: دور المركز الدولي للعدالة ا

   282………………………………………………………………………………………………………………………………نتقاليةإلالفرع األول: مفهوم المركز الدولي للعدالة ا
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  283…………….……………………………………………………………………………………………………………… الفرع الثاني: ممارسات المركز في حماية األطفال

 285………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………المطلب الرابع: دور منظمة أنقذوا األطفال

 285……………..……………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: تعريف ونشأة منظمة أنقذوا األطفال

 285……………..…………………………لفرع الثاني:ممارسات المنظمة في مجال حماية األطفال أثناء النزاعات المسلحةا

  287……………الحرب  المبحث الرابع:دور المحاكم الدولية المؤقتة في تقرير المسؤولية الفردية من جرائم

  287…………………………………لحربا المطلب األول: دور محكمة نومبورغ في إقرار المسؤولية الفردية عن جرائم

 287………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: سبب إنشاء المحكمة

 288…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ختصاصات المحكمة إالفرع الثاني: 

 288……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الجرائم ضد السلم :أوال

 289…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانيا :جرائم الحرب

 289………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الجرائم ضد اإلنسانية :ثالثا 

  290…………………..…………………الفرع الثالث: المبادئ التي أرستها المحكمة في تفعيل المسؤولية الجنائية لألفراد

 292…………الحرب  المطلب الثاني: دور محكمة طوكيو في إقرار المسؤولية الجماعية الفردية عن جرائم

  292…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………محكمةنشأة الالفرع األول: 

  293……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………ختصاص محكمة طوكيوإالفرع الثاني: 

 293………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………أوال: الجرائم ضد السلم

 294……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ثانيا: جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية
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  295……األمن  المبحث الخامس: دور المحاكم الجنائية الدولية المنشأة بموجب قرار صادر عن مجلس

 295…………….………………………1993ا لعام المطلب األول: المحكمة الدولية الجنائية الخاصة في يوغسالفيا سابق

 295………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: أسباب وظروف نشأة المحكمة

 296…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ختصاص المحكمة إالفرع الثاني: 

 297…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ختصاص الموضوعيإلأوال: ا

 297…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ختصاص الشخصيإلثانيا: ا

 298……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثالث: األنشطة القضائية للمحكمة

 299……………..………………………………………………………………………………………………المطلب الثاني: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا

 299………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: أسباب نشأة المحكمة 

  300…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ختصاص المحكمة إالفرع الثاني: 

 301………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع الثالث: األنشطة القضائية للمحكمة

 …303……………………………………………………المبحث السادس: دور المحكمة الجنائية الدولية في تقرير المسؤولية الفردية

 303……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………ختصاصهاإالمطلب  األول: نشأة المحكمة و

 303…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفرع األول: نشأة المحكمة 

 304………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ختصاص المحكمةإالفرع الثاني: 

 305………………………………………………………………………………………………………المطلب الثاني: حماية األطفال و األنشطة القضائية للمحكمة

 305…………..……………………………………………………………………………………الفرع األول: الحماية الخاصة لألطفال في إطار نظام المحكمة
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 307…………………………………………………………………………………………………………………ألنشطة القضائية في مجال حماية األطفالالفرع الثاني: ا

 310……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………خالصة الباب الثاني

  311……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………خاتمـــــــــة

 315…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………قائمة المراجع 

 332…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………الفهرس

 

 



 الملخص
تقع على األطفال جرائم خطيرة حسب القانون الدولي ، تمس بسالمتهم الجسدية ، و تحط 

 من كرامتهم اإلنسانية ، وتنهك أجسادهم الضعيفة ، وتؤثر سلبا على نفسيتهم الرهيفة.
زمن السلم أو النزاعات المسلحة، مما أوجب على المجتمع  وقد تتعدد صور هذه اإلنتهاكات 

الدولي التدخل بوضع ترسانة قانونية لحماية هذه الفئة الهشة من مختلف الجرائم التي 
 تمسهم.

فتنوعت أليات الحماية من دولية و إقليمية و وطنية للقضاء على هذه الجرائم و كبح جماحها 
حياة األطفال وسالمتهم الجسدية و النفسية ، نظرا لما أو التخفيف من أثارها المدمرة على 

 تستحقه هذه الشريحة من عناية و إهتمام بإعتبارها ذخر األمم و مستقبل اإلنسانية.
Résumé 

La présente thèse de Doctorat intitulée "La criminalisation de la transgression des droits de 

l'enfant dans le droit international" indique que l'enfant subit de graves crimes, selon le droit 

international, qui touchent à son intégrité physique, sa dignité humaine et influent sur son 

moral. 

Ces transgressions diffèrent en temps de paix et durant les conflits armés. Ces transgressions 

ont motivé l'intervention de la société internationale qui a légiféré  une panoplie de lois pour 

la protection de cette catégorie (les enfants). 

Les outils de protection varient entre internationaux, régionaux et nationaux afin de mettre fin 

à ces crimes et atténuer leurs conséquences sur la vie des enfants, leur intégrité physique et  

morale. Ces enfants sont l'avenir de l'humanité. 

Summary 

The present doctoral thesis titled "Criminalizing the violation of the rights of the child in 

international law" indicates that the child is undergoing serious crimes, according to 

international law, affecting its physical integrity, his dignity and influential on his morale. 

These transgressions are different in times of peace and during armed conflicts. These 

transgressions have motivated the intervention of the international community which has 

enacted a package of laws for the protection of this category (children). 

Protection tools are between international, regional and national in order to put an end to these 

crimes and their consequences on children, their lives, their physical and moral 

integrity.These children are the future of humanity 

  


