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ــ   ــد عر ـ ــٕا    لقـ ــرٖٛ  ٌـ ــات البعـ اجملتىعـ

ــُٕ ػٍٗـــد       ــَ  ُ ٖكـ ــتن٦ه وكـ ــَ ا٥شـ ــٛ وـ كتمفـ

ــ        ــٕرِا الـ ــع ؼـ ــَ  يتعـ ــدٚ وـ ــاه ٔاحـ ــاه لمقتـ ا٧طفـ

ّّــــرت ًــــدوا  ٥ٔتــــساه وٍتعــــرٚ    ٖٕوٍــــا ِــــ ا  

ــٛ الدٔلٗـــــٛ الـــــ  يت ـــــ ل     ٔرغـــــي اؾّـــــٕد القإٌٌٗـــ

ــاٟمٛ    ــمٕك ٔالصـــع٘ اؿ ٗـــ  ٌصـ لمتؽـــدٙ  ـــ ا الصـ

  ٕ ــ ــا را ـــ   لـــ  وـــَ تطـ ــاه ورتكبٗـــْ وـــع وـ ر َ فـ

حقــــــٕا ا٥ٌصــــــاُ ٔوٍّــــــا حقــــــٕا الطفــــــن عمــــــٜ  

ــٛ    الؽــــعٗد الــــدٔل٘ وعــــربا  عٍــــْ يتاؿىاٖــــٛ الدٔلٗــ

ؿقــــــٕا الطفــــــن َ ؼــــــٕرٚ اتفاًٗــــــات ٔ عــــــراف  

ــع  ؼــــحا       ــٛ   ٥  ُ  لــــ    وٍــ ــاد٢ ًإٌٌٗــ ٔوبــ

ــاا اـاؼــــٛ ٔػــــار اؿــــرٔ  وــــَ اٌتّــــاك       اٌؽــ

ــا     ــٕد ٔمبـــ ــتخداوّي ك ٍـــ ــاه ٔاشـــ ــٛ ا٧طفـــ حروـــ

ــٛ و٤ٌـــــ    ــاً حقٗقـــ ــعٍا  وـــ ــا  ٖفـــ ــَ  ٌكارِـــ ٛ ٥ وكـــ

ــا  ــاه     وفادِـ ــداد ا٧طفـ ــاٌ٘ ٧عـ ــُ البٗـ ــاعد اــ تؽـ

اٌٍخـــرط  َ ٌساعـــات وصـــمحٛ دٔلٗـــٛ كاٌـــ   ٔ     

داخمٗــــٛ   حٗــــ  تعــــي يتعــــن ا حؽــــاٟٗات     ُ  

ٍِـــــــــاك و٠ـــــــــات  ٥ف وـــــــــَ ا٧طفـــــــــاه هـــــــــرٙ  

ػٍٗـــــــدِي كرِـــــــا   ٔ طٕعـــــــا  شـــــــٕاٞ َ ًـــــــٕات     

وصـــمحٛ حكٕوٗـــٛ تتبـــع يتعـــن الـــدٔه  ٔ وـــَ ًبـــن  

حٛ   ٔوـــــــَ كـــــــي  ظـــــــراكّي َ ىاعـــــــات وصـــــــم

ٌساعــــات وصــــمحٛ   ٔ ُ وــــٍّي وــــَ ٖعــــرتك  عمٗــــا  

َ العىمٗــــــــات القتالٗــــــــٛ ٔوــــــــٍّي وــــــــَ تكــــــــُٕ     

 وعاركتْ شاٌدٚ لتم  العىمٗات.

 ُ ًاعــــدٚ حْــــر اظــــرتاك ا٥طفــــاه َ الٍساعـــــات     

ــتٕجد    ــدٔل٘ تصــــ ــإٌُ الــــ ــد القــــ ــمحٛ مبٕجــــ اٌصــــ

ــدلٕه     ــْ وــــ ــٜ الــــــ ٙ ٍٖؽــــــرف الٗــــ ــد اٌعٍــــ ؼدٖــــ

 لــــ  القــــإٌُ  ٔتعــــخٗؾ  الطفــــن اٌقاتــــن يتفــــٕٞ

ــاه َ    ــراِ ا٧طفـــ ــ  تقـــــط ٔراٞ انـــ ــبا  الـــ ا٥شـــ

العىـــن العصـــكرٙ ًاٌط٦ًـــا  وـــَ  رــــٗٛ تٍـــٕ  تمـــ  

ا٧شــــــبا   وــــــع تصــــــمُٗ الفــــــٕٞ عمــــــٜ القٕاعــــــد  

القإٌٌٗـــــــٛ اٌتاحـــــــٛ لتكـــــــرٖض اؿْـــــــر ٔوـــــــدٝ  

 اعمٗتّـــا ٔيتالتـــال٘ اؿكـــي عمـــٜ وـــدٝ كفاٖتّـــا       



(2018) الصٍٛ - ا٥ٔهاجملمد  -التاشع العدد  -فمٛ جاوعٛ ا٥ٌبار لمعمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالصٗاشٗٛ   
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ــ ل  ؼدٖـــــد وتطمبـــــات التطبٗـــــ  العىمـــــ٘      ٔكـــ

ــٕ    لمحىا ــْ ِٔـ ــا ٖفـــىَ  اعمٗتـ ــٛ وـــَ الت ٍٗـــد مبـ ٖـ

 وا تصعٜ ِ ٓ الدراشٛ لبٗاٌْ.

Abstract 

             Human societies have 

known different types of 

exploitation, conscripting children 

for combat could be one of its 

hideous forms which appeared in the 

past and is still currently widespread. 

In spite of international legal efforts 

which have been exerted to face 

such conduct and the continuous 

efforts to hold its perpetrators 

accountable, along with the 

developments in human rights – 

including children’s rights – on the 

international level which is 

expressed by international protection 

for children’s rights in the form of 

agreements and legal conventions 

and principles, but this did not 

prevent those of special interests and 

war traders from violating children’s 

rights and using them as soldiers, 

which places us before a painful 

undeniable reality which is the 

escalation in the numbers of children 

participating in armed 

international/internal conflicts, 

where some statistics point out that 

hundreds of thousands of children 

are being willingly/unwillingly 

conscripted whether in governmental 

armed forces which follow some 

countries or by armed groups, and 

then they are participated in armed 

conflicts. Some actually participate 

in combat operations while some 

have a supporting role for such 

operations.  

The rule of banning children’s 

participation in armed conflicts 

according to international law 

necessitates determining the 

meaning of “child fighter” under  

this law, identifying the reasons 

which stand behind children’s 

enrollment in military work (on the 

assumption that these reasons are 

diversified) with shedding light upon 

the available legal rules to enhance 

the ban and their effectiveness, 

thereby judging their sufficiency. 

Also, determining the practical 

application’s requirements for 

protection against conscription, by 

guaranteeing its efficiency, which is 

what this study aims to illustrate.   

 

 :اٌقدوٛ

ــاٚ    ٍـــــا ٥ظـــــ   ٗـــــْ  ُ وـــــَ شـــــٍَ اؿٗـــ

ــن    ــا ِٔـــ٘ حقٗقـــٛ تٍصـــحد عمـــٜ كـ تبـــده  هاطّـ

وٍــــــاح٘ اؿٗــــــاٚ ٔؼــــــٕرِا الــــــ  ٖعتــــــرب الٍــــــسا   

اٌصـــــمه  حـــــدِا   ِٔـــــٕ وـــــا ٖعـــــ  تنـــــي  هـــــاِ       

ــ ا اٌٍطمـــ        ــَ ِـ ــا  ٔوـ ــمحٛ ٔطبٗعتّـ ــات اٌصـ الٍساعـ

ت ًـــد تنــيت كـــ يا   وكــَ القــٕه  ُ تمـــ  الٍساعــا   

ــكمٛ    ــا    وعــ ــاه  ّٗــ ــاركٛ ا٧طفــ ٔؼٕلــــ  مبعــ

ــٕ     ــد ًاحتىـــــا٥ت ًٔـــ ــٛ وـــــع تساٖـــ تصـــــتح  الدراشـــ

ا٧طفـــــاه ــــــحاٖا  ــــــا عكـــــي ــــــعفّي ٔعــــــدً     

ــا هعمـــّي    ــار ٍـ متـــتعّي يتقـــدر وـــَ حرٖـــٛ ا٥ًختٗـ

ىٕـــــــُٕ غىارِــــــا ك ٍــــــٕد طٕعــــــا  ٔ كرِــــــا   

ــرتاك       ــٕ  ًاظـ ــات وٕــ ــٜ يتـ ــتٜ حتـ ــبا  ظـ ــ   شـ ٔؼـ

   وــــــر غــــــي ٌــــــادر الًٕــــــٕ   ا٧طفــــــاه َ اؿــــــرٔ

ــد     ــٕد ؼدٖـــ ــدً ٔجـــ ــي عـــ ــبيٚ   ٔرغـــ ــداد كـــ ٔيتأعـــ

الطفـــن اؾٍـــدٙ  ٔ اٌقاتـــن   ًـــاطع  ـــأُ النالـــد  ُ   

ِـــٕ كـــن ظـــخؾ دُٔ ال اوٍـــٛ ععـــر وـــَ العىـــر       

ــمه     ــسا  وصـــ ــٜ ٖعـــــرتك َ ٌـــ ــاُ  ٔ  ٌ ـــ ــرا كـــ  كـــ
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ــىَ      ــات٘ ــــ ــٗاا و٤شصـــ ــ  َ شـــ ــاُ  لـــ ــٕاٞ كـــ شـــ

ــٗي     ــَ التٍْـــ ــدا  عـــ ــاُ يتعٗـــ ــٛ   ٔ كـــ ــٕات حكٕوٗـــ ًـــ

ــىَ   ــٕو٘  ـــ ــا   كــــاُ    اؿكــ ــمحٛ  ٖــ فــــاوٗع وصــ

ــاُ ًاظـــــــرتاكْ َ الٍـــــــسا         ــٗفّا شـــــــٕاٞ كـــــ تٕؼـــــ

ــَ  ُ     ــا وكـ ــرٚ    كىـ ــرٚ  ٔ غـــي وباظـ ــٕرٚ وباظـ يتؽـ

ٖصــــتخدً الــــبعن ؿىــــن الصــــ٦  ٔاٌعــــاركٛ َ  

ــاً      ــرُٔ لمقٗـــ ــد  خـــ ــد هٍـــ ــٛ ًـــ ــات القتالٗـــ العىمٗـــ

يتــــــــأدٔار  خــــــــرٝ كىراشــــــــم   ٔ جٕاشــــــــٗض  ٔ     

ــات     ــتعباد الفتٗــ ــ ل   شــ ــاخ  ٔكــ ــال   ٔ طبــ يــ

لقــــد لفتــــ   ٗا   ٔ الــــسٔاه وــــٍَّ ًصــــرا ....ا  .جٍصــــ

ــن     ــَ  جــــ ــآ وــــ ــاه ا ٌتبــــ ــد ا٧طفــــ ــاِرٚ ػٍٗــــ ّــــ

التؽــــــدٙ  ــــــا ٔتــــــب  ًٕاعــــــد ًإٌٌٗــــــٛ ؼْــــــر   

الصـــمٕك الـــ ٙ تقـــًٕ يتـــْ ٔتـــدعٕ ٦ٌحقـــٛ ورتكبٗـــْ 

ــكٕك     ــاٞت الؽــ ــا      ــ ــَ العقــ ــي وــ ــدً   ٦تّــ ٔعــ

ــر  ظـــــــرتاك    ــٜ حْـــــ ــٛ الـــــــ  تـــــــٍؾ عمـــــ الدٔلٗـــــ

٥  ٌّــــا   تــــأت٘  ا٧طفــــاه َ الٍساعــــات اٌصــــمحٛ    

وتطايتقــــــٛ ًٔاطعــــــٛ َ ؼدٖــــــد ٌطــــــاا اؿْــــــر  

شـــٕاٞ وـــَ حٗـــ  ؼدٖـــد الصـــَ الـــ  ٖصـــرٙ دٌّٔـــا   

ــا   ا     ٔ وـــــَ حٗـــــ  ٌـــــٕ  ا ظـــــرتاك ا ْـــــٕر  ٗىـــ

كــــاُ ٍٖحؽــــر يتا ظــــرتاك اٌباظــــر  ً وتــــد  ا      

ــر     ــٛ اؿْــ ــد  َ  اعمٗــ ــا ٖقــ ــٕ وــ ــر  ِٔــ غــــي اٌباظــ

ــ ا    ــْ   لـ ــاك ٔا لتفـــاف عمٗـ ــْ عرــــٛ ل ٌتّـ ٔهعمـ

د  ُ الكـــ ي وـــَ الٍساعـــات ًـــد ظـــّدت عىمٗـــات  لـــ

ــ ٙ دار َ     ــسا  الــ ــ٘ الٍــ ــ   فــ ــكن ومفــ ــد ٔيتعــ ػٍٗــ

شـــيالُٕٗ ٌّاٖـــٛ القـــرُ اٌاــــ٘ عمـــٜ شـــبٗن اٌ ـــاه 

لـــــــــــــد  ُ اؾٍـــــــــــــٕد ا٧طفـــــــــــــاه الـــــــــــــ َٖ       

ــر      ــكمٕا  ك ـ ــد ظـ ــر ًـ ــٛ ععـ ــارِي الرايتعـ تت أز عىـ

ــدٚ     ــٛ اٌتحـــ ــٛ ال ٕرٖـــ ــاتم٘ اؾبّـــ ــط وقـــ ــَ ٌؽـــ وـــ

(RUF َ  ــا ــا طر ــ ــا  ( يتإعتبارِــ ــ ل  وــ ــسا    كــ  الٍــ

حــــدد ٔوــــدد َ ٌساعــــات كــــ يٚ وعاؼــــرٚ َٔ 

ــٕ       ــٗىَ ٔجٍــ ــٕرٖا ٔالــ ــن شــ ــٛ و ــ ــاط  كتمفــ وٍــ

الصـــــــٕداُ ٔوـــــــا ًاوـــــــ  يتـــــــْ اجملـــــــاوٗع اٌصـــــــمحٛ 

ــٕا    ــن حقــ ــن كــ ــا ٖت اِــ ــراا مبــ ا٥رِايتٗــــٛ َ العــ

ــر     ــٕدا  لمحــــ ــٕا ًٔــــ ــتنمّي  لٗكٌٕــــ ــاه ٖٔصــــ ا٧طفــــ

ــٕرٚ ا٧وـــر وـــع عـــدً ًـــدرٚ     كمـــّا تـــدلن عمـــٜ خطـ

ــْ    ٔ  القٕاعـــــد الق ــٛ الٍا ـــــ ٚ َ التؽـــــدٙ لـــ إٌٌٗـــ

ــٜ      ــّا عمــ ــات تفعٗمــ ــىاٌات ٔوتطمبــ ــٕا ر ـــ ــدً تــ عــ

ــٛ َ     ــ ٓ الدراشــ ــأت٘ ِــ ــا تــ ــَ ٍِــ ــع   ٔوــ  رض الٕاًــ

     ٚ ــ ٓ الْــــاِر ــٜ ِــ ــاٞ الفــــٕٞ عمــ ــٛ  لقــ   ٔ  قألــ

ــٛ    ــا  لمٍؽــــــٕؿ ا٥تفاًٗــــ تقــــــدٖي ؼمــــــ٦ٗ ًإٌٌٗــــ

ــَ     ــا وـــ ــدٙ  ـــ ــٜ التؽـــ ــ  عمـــ ــٛ الـــــ  عىمـــ الدٔلٗـــ

خــــ٦ه  عتىــــاد ًاعــــدٚ حْــــر ػٍٗــــد ا٧طفــــاه َ  

ــٕد      ــتعراض اؾّــ ــ ل   شــ ــمحٛ   ٔكــ ــٕات اٌصــ القــ

الدٔلٗــــٛ اٌب ٔلــــٛ لتكــــرٖض اؿْــــر عمــــٜ ؼــــعٗد 

الصـــمٕك الــــدٔل٘ وـــَ خــــ٦ه تـــب  ىمــــٛ وبــــاد٢    

ح ــــٛ عمــــٜ الكا ــــٛ  عاوــــٛ ًٔــــرارت دٔلٗــــٛ مت ــــن

ــع       ــعٗد   وـ ــ ا الؽـ ــٜ ِـ ــاٞ عمـ ــَ دٔر القفـ ــ  عـ ٌاِٗـ

ــٛ    ــات لفـــىاُ  عالٗـ قألـــٛ  شـــتقراٞ  ِـــي اٌتطمبـ

ــاه     ــٕ  ا٧طفـ ــَ ًٔـ ــٛ وـ ــن اؿىاٖـ ــا ٖكفـ اؿْـــر ٔمبـ

ؼـــــ  طاٟمـــــٛ الت ٍٗـــــد ٌسألـــــٛ العىـــــن اٌصـــــمه    

ِٔــــــــٕ وــــــــا شــــــــٍحأه تصــــــــمُٗ الفــــــــٕٞ عمٗــــــــْ 

ــ       ــٛ ٌبحــ ــ ٓ الدراشــ ــٗي ِــ ــٜ تقصــ ــدَٖ عمــ وعتىــ

ــأه َ ــدٔل٘   ٌتٍـ ــإٌُ الـ ــْ القـ ــٕ  تٕجـ ــا وٕــ   ٔ ىـ

ــات   يتإػــــــآ حْــــــر  ظــــــرتاك ا٧طفــــــاه َ الٍساعــــ

ــمحٛ   ٔنؽـــــؾ اٌبحـــــ  ال ـــــاٌ٘ لمتعـــــرف      اٌصـــ

عمــــــــــــــــٜ اؾّــــــــــــــــٕد الدٔلٗــــــــــــــــٛ لتكــــــــــــــــرٖض  

 اؿْرٔوتطمبات تفعٗمْ.

 اٌبح  ا٥ٔه

تٕجْ القإٌُ الدٔل٘ مٕ حْر اظرتاك 

 ا٥طفاه َ الٍساعات اٌصمحٛ

ــرت   ــر اظــــــــ ــٕ حْــــــــ ــآ مــــــــ اك اُ ا٥ػــــــــ

ا٥طفـــاه َ الٍساعـــات اٌصـــمحٛ َ ٌطـــاا القــــإٌُ     

ــٛ     ــد ٌْرٖـ ــدٚ ٔمبٕجـ ــٛ ٔاحـ ــأت٘ ىمـ ــدٔل٘   ٖـ الـ

ــدره        ــاٞ يتتـ ــن جـ ــْ يتـ ــ  يتـ ــا ٖتعمـ ــتٕعد وـ ــٛ تصـ ًإٌٌٗـ

ــْ    ــات الـــــــ  تٕاجّـــــ وتـــــــٕٙ التحـــــــدٖات ٔالعقبـــــ

ٔاٌد ٕعـــــــٛ مبؽـــــــاا الــــــــدٔه الـــــــ  ؽتتمــــــــط    
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ــن      ــَ اجـــ ــألٛ   ٔوـــ ــ ٓ اٌصـــ ــا  ـــ ــددِا ٔتقٗٗىّـــ يتتعـــ

ــٕ    ــ ا إٌــ ــٛ ِـ ــٜ   دراشـ ــرف عمـ ــا   ُ ٌتعـ ــد لساوـ لـ

ــْ َ     ــبا  انراطــــ ــن ٔ شــــ ــن اٌقاتــــ ــدلٕه الطفــــ وــــ

القتـــاه ٔوـــَ كـــي ٌصـــتعرض حْـــر ِـــ ا ا٥ظـــرتاك  

ــٍعاؾْ    ــا شـــ ــٕ وـــ ــإٌُ الـــــدٔل٘ ِٔـــ مبقتفـــــٜ القـــ

 ـىَ وطمب  وتتالٗ .

 اٌطمد ا٥ٔه

الطفن اٌقاتن ٔا٥شبا  ال   حالتْ   ا 

 التٕؼٗط

 ودلٕه الطفن اٌقاتن : -الفر  ا٥ٔه 

ــا لمقــــإٌُ الــــدٔل٘ ا ٌصــــاٌ٘     اٌقاتــــن ٔ قــ

ِـــــــٕ  ٙ  ـــــــرد وـــــــَ   ـــــــراد القـــــــٕات اٌصـــــــمحٛ  ٔ  

اٌمٗعــــٗات اٌرتبطــــٛ يتدٔلــــٛ تكــــُٕ طر ــــا  َ ٌــــسا  

ــٛ    ــردا  َ فىٕعــــــ ــُٕ  ــــــ ــ٘  ٔ ٖكــــــ ــمه دٔلــــــ وصــــــ

ــادٚ     ــا اٌــــ ــ  تتطمبّــــ ــاٖي الــــ ــ٘ يتاٌعــــ ــمحٛ تفــــ وصــــ

ــرٝ      ــٛ ٧شـــ ــط ال ال ـــ ــٛ جٍٗـــ ــَ اتفاًٗـــ ــٛ وـــ الرايتعـــ

ــر  لعـــــاً   ــَ   1949اؿـــ الف٠ـــــات الـــــ   ٔغيِـــــي وـــ

ــددتّا  ــ ٓحـــ ــادٚ   ِـــ اٌـــ

(1)

ــٗط    ــ ا التٕؼـــ ــَ ِـــ   ٔلكـــ

الـــ ٙ جـــاٞت يتـــْ تمـــ  اٌـــادٚ ًـــد ٔــــع وـــَ  جـــن          

ؼدٖـــــد وفّـــــًٕ اٌقاتـــــن َ  طـــــار ٌـــــسا  وصـــــمه       

دٔلـــ٘ كـــ٘ وْـــٜ يتٕؼـــط  شـــي اؿـــر  عٍـــدوا   

ــ      ــٗط ٖتعمـــ ــٕ تٕؼـــ ــي  ّـــ ــٛ اـؽـــ ــع َ ًبفـــ ٖقـــ

يتاؿىاٖــــــٛ اٌىٍٕحــــــٛ لمىٕؼــــــٕف    وــــــا وــــــدلٕه  

ــكمْ اٌطمــــ  ــن يتعــ ــد   اٌقاتــ ــا ٌعتقــ ــ  وــ ــرد ٔ ــ   ٔاجملــ

 ّـــٕ وـــَ ٍٖخـــرِ َ ٌـــسا  وصـــمه ٔمبعٗـــٛ طـــرف   

ــن     ــد الطفـــ ــره ؼدٖـــ ــ ا ٥ ىـــ ــْ  ٔيتّـــ ــَ  طرا ـــ وـــ

اٌقاتـــن َ  طـــارٓ العـــاً عـــَ  لـــ  . لقـــد  شـــتحٕ        

ــٜ     ــن عمـــ ــن اٌقاتـــ ــدلٕه الطفـــ ــد وـــ ــٕ  ؼدٖـــ وٕــــ

ــدٚ     ــات عدٖــــ ــاح   ٔجّــــ ــ  ٔيتــــ ــاً كتؽــــ اِتىــــ

ــا       ــبيٚ  ٔوٍّــ ــٛ كــ ــٕد دٔلٗــ ــَ جّــ ــسا  وــ ــ  حٗــ ٔ خــ

ــٛ  تٕؼـــــــٗط وٍ ــدٚ لمطفٕلـــــ ــٛ ا٧وـــــــي اٌتحـــــ ْىـــــ

(UNICEF    ْالــــــ ٙ ٍٖؽــــــرف ل ظــــــارٚ     ٌـــــــ )

العـــخؾ الـــ ٙ   ٖبمـــ  ال اوٍـــٛ ععـــر وـــَ عىـــرٓ   

ــ       ــ ٙ التحـــــ ــْ ٔالـــــ ــَ جٍصـــــ ــر عـــــ ــن الٍْـــــ يتنـــــ

يتاؾىاعـــات اٌصـــمحٛ الٍْاوٗـــٛ  ٔ غـــي الٍْاوٗـــٛ      

ــ    ــفٛ كاٌــ ــأٙ ؼــ ــا ٔيتــ ــا  ٔ كرِــ طٕعــ

(2)

ــٜ    مبعٍــ

 ٌــــــْ   ٙ اٌصــــــاُ دُٔ شــــــَ ال اوٍــــــٛ ععــــــرٚ وــــــَ 

ــٛ  العىـــــــر  ٖـــــــرتبُ  يتقـــــــٕٚ عصـــــــكرٖٛ  ٔ ظىاعـــــ

وصـــــمحٛ يتـــــأٙ ؼـــــفٛ مبـــــا َ  لـــــ  عمـــــٜ شـــــبٗن  

ــاُ    ــاه ٔالنمىــــــ ــر ا٧طفــــــ ــاه ٔلــــــــٗض اؿؽــــــ اٌ ــــــ

ٔالفتٗــــات الــــ َٖ ٖــــتي اشــــتخداوّي قــــاريت   ٔ     

ــراض   ــال   ٔ جٕاشــــــــٗض  ٔ ٧غــــــ ــاٚ  ٔ يجــــــ طّــــــ

جٍصــــــٗٛ 

(3)

  ٔيتالتــــــال٘  ّــــــٕ ٥ ٖــــــده عمــــــٜ وــــــَ  

وىمـــــــُٕ الصـــــــ٦   قـــــــُ يتـــــــن ٖعـــــــىن  ٖفـــــــا  : 

ٔاؿّىــــــال   ٔاٌراشــــــم   ٔكــــــ ل    الطبــــــاخ   

الفتٗــــات اجملٍــــدات لناٖــــات ا٥شــــتعباد اؾٍصــــ٘  ٔ  

الــــــسٔاه القصــــــرٙ    قــــــد ٔرد َ دراشــــــٛ يتعٍــــــٕاُ  

ــات اٌصـــــــمحٛ (     ــاركٛ ا٧طفـــــــاه َ الٍساعـــــ )وعـــــ

ٌعـــرتّا الم ٍــــٛ الدٔلٗــــٛ لمؽــــمٗد ا٧يــــر شــــٍٛ  

عمــــٜ  ٌــــْ هــــرٙ ػٍٗــــد ععــــرات ا٥٩ف وــــَ 2010

  ً بـــــــن القــــــــٕات  ا٧طفـــــــاه  ٔ اشـــــــتخداوّي وــــــــَ 

اٌصــــمحٛ ٔاؾىاعــــات اٌصــــمحٛ  ٗىــــا ٥ ٖقــــن عــــَ  

ــ       ــا   حٗـ ــاٞ العـ ــع  مـ ــدا  َ ىٗـ ــر يتمـ ــٛ ععـ مثاٌٗـ

ــٛ وــــــَ      ــط٦  مب ىٕعــــ ــتن٦ ي ل٦ـــــ ــتي اشــــ ٖــــ

ــٗض    ــن  ٔجٕاشـــــــــــ ــال   ٔرشـــــــــــ ا٧دٔار كحىـــــــــــ

ٔكّعــــا   يتعــــرٖ  ل٨لنــــاً  كىــــا ٖصــــتخدوُٕ  

رًٗقــــا  جٍصــــٗا  ٔعىــــا٥  ًصــــرٖ  ٔحتــــٜ وٍفــــ َٖ  

  ىــــات اٌتحارٖــــٛ 

(4)

ــاه    ٔرغــــي   ُ ِــــ٥٤ٞ ا٧طفــ

ــدد      ــٍقؾ َ عـــ ــد الـــ ــد لصـــ ــٜ ا٧غمـــ ــدُٔ عمـــ هٍـــ

اؾٍــــــٕد البــــــالن     ٥  ُ ٍِــــــاك اشــــــبا  اخــــــرٝ  

ــاٟى  يتالت ٍٗــــد يتّــــ ا ا٥ػــــآ تٍطمــــ     تــــد ع القــ

ــسِي     ــٛ متٗـ ــفات خاؼـ ــدّٖي وٕاؼـ ــَ  ُ لـ ــا : وـ وٍّـ

شــــــّٕلٛ  التــــــأكي عمــــــّٗي ٔ دارتّــــــي  ٔاشــــــتن٦ه  

ــاورٚ    ــارٚ ٔاٌنــ ــٕ ا٥كــ ــرعتّي َ اٌــــد اعّي مــ ٔشــ

ــٛ     ــن تكمفـ ــي   ًـ ــ ل  ِـ ــاه   ٔكـ ــارات القتـ ــي وّـ تعمجـ
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ــات      ــَ التعرٖفـــ ــبا    ٔوـــ ــَ اشـــ ــٛ...ٔغيِا وـــ وادٖـــ

الـــــ  تٍألـــــ  وفّـــــًٕ الطفـــــن اٌقاتـــــن  ٖفـــــا  وـــــا 

ــٕد    ــتخداً اؾٍــ ــاٌ٘ لًٕــــط اشــ  ٔردٓ ا٥ٟــــت٦ف العــ

ــٕ    ــن اٌقاتـــن ِـ ا٧طفـــاه ٔالـــ ٝ ٌـــؾ عمـــٜ  ُ الطفـ

) ٙ ظــــــخؾ ؼــــــ  شــــــَ ال اوٍــــــٛ ععــــــرٚ وــــــَ  

ــر ٔ ــٕات اٌصـــمحٛ     العىـ ــٕا   ٔ ورا قـــا  لمقـ ٖكـــُٕ عفـ

 ٔ اجملىٕعـــــات اٌصـــــمحٛ شـــــٕاٞ ٔجـــــد  ً   ٖٕجـــــد 

ــاً    ٌــــــسا  وصــــــمه   الطفــــــن اؾٍــــــدٙ ٖــــــ٤دٝ وّــــ

تـــــرتبُ يتاٌعـــــاركٛ اٌباظـــــرٚ يتالقتـــــاه  ٔ وّـــــاً     

عصـــــــــكرٖٛ و ــــــــــن الت صـــــــــض  ٔ التخرٖــــــــــد  ٔ   

التــــدوي(

(5)

  ٍِٔــــا لــــد  ُ ِــــ ا التعرٖــــط  عتىــــد 

ــن   ــراِ َ العىـ ــار ا٥نـ ــَ  وعٗـ ــكرٙ ؼـــ  شـ العصـ

وعـــ  لتحدٖـــد وـــدلٕه الطفـــن حتـــٜ ٔلـــٕ   ٖكـــَ  

ــ ا      ــد  ُ ِــــ ــمه ٌٔعتقــــ ــسا  وصــــ ــار ٌــــ ــ  َ  طــــ  لــــ

التٕجـــْ ِـــٕ الـــ ٙ ٖٕا ـــ  الؽـــٕا  كٌٕـــْ ٦ٖوـــض   

حـــــ  ياٖـــــٛ الطفٕلـــــٛ الـــــ  تصـــــتدع٘  يتعـــــادِي 

ــ   ٔ      ــاا ٔتقتفـــ٘ وـــَ وٍطمـ عـــَ كـــن عىـــن ظـ

 .ػٍٗبّي وعقٛ العىن العصكرٙ ٔخطرٓ

  ٌ ــن ا ــدلٕه الطفـــــ ــ  وـــــ ــٜ   ُ عـــــ ــن مبقتفـــــ قاتـــــ

ــدلٕه َ      ــ  اٌـ ــتمىض  لـ ــا لـ ــدٔل٘ وٗمٍـ ــإٌُ الـ القـ

اتفاًٗــــات القــــإٌُ الــــدٔل٘ ا٥ٌصــــاٌ٘ ٔوــــا ٖتؽــــن  

يتّــــا يتاعتبــــارٓ القــــإٌُ الفاعــــن َ  كٍــــاٞ الٍساعــــات  

ــمحٛ   ــكٕك    اٌصــ ــٛ الؽــ ــأُ وراجعــ ــٛ  ــ َٔ اؿقٗقــ

الدٔلٗــــٛ يتّــــ ا العــــأُ تقٕدٌــــا ا  حقٗقــــٛ وفادِــــا 

الطفــــن   ُ ٍِــــاك اـــــطرا  َ ؼدٖــــد وــــَ ِــــٕ     

ا ــــار   ٔ الطفــــن اٌقاتــــن    مــــي هــــرٙ تٍــــأه      

ــ       ــٛ الـــ ــس َ اٌرحمـــ ــكن وركـــ ــٕ  يتعـــ ــ ا إٌــــ ِـــ

ــاً   ــ٥ٕت جٍٗــــــــــط لعــــــــ  1977شــــــــــبق  يترٔتٕكــــــــ

ــاً    ــط لعـــ ــات جٍٗـــ ــٛ يتاتفاًٗـــ ــا َ 1949ٔاٌمحقـــ .   وـــ

(  77 طارتمـــــ  الربٔتٕكـــــ٥ٕت  ٍ ـــــد  ُ اٌـــــادٚ )  

وـــــــــَ الربٔتٕكـــــــــٕه ا ــــــــــاَ ا٧ٔه اــــــــــاؿ 

ــمحٛ ا ــات اٌصــ ــساً   يتالٍساعــ ــٜ ) لــ ــٛ تــــٍؾ عمــ لدٔلٗــ

 طـــــراف الٍـــــسا  يتاؽـــــا  التـــــدايتي اٌىكٍـــــٛ الـــــ       

تكفــــن عــــدً اظــــرتاك ا٧طفــــاه الــــ َٖ   ٖبمنــــٕا      

يتعــــد شــــَ اـاوصــــٛ ععــــرٚ َ ا٧عىــــاه العداٟٗــــٛ  

ــد     ــراف يتالتحدٖـ ــ ٓ ا٧طـ ــٜ ِـ ــرٚ ٔعمـ ــٕرٚ وباظـ يتؽـ

ا٥وتٍـــــا  عـــــَ ػٍٗـــــد ِـــــ٥٤ٞ الؽـــــنار َ ًٕاتّـــــا  

 َ حالـــــٛ  اٌصـــــمحٛ ٔهـــــد عمـــــٜ  طـــــراف الٍـــــسا  

ػٍٗـــد ِـــ٥٤ٞ ٍـــَ يتمنـــٕا شـــَ اـاوصـــٛ ععـــرٚ       

ــاٞ    ــٕا شـــَ ال اوٍـــٛ ععـــرٚ  ُ تصـــعٜ  عطـ ٔ  ٖبمنـ

ا٧ٔلٕٖـــــٛ ٌـــــَ ِـــــي  كـــــرب شـــــٍا  ( 

(6)

  مبعٍـــــٜ  ٌـــــْ 

ــ       ــد  لـــــ ــْ مبٕجـــــ ــرب عٍـــــ ــْ اٌعـــــ ــا  لمتٕجـــــ ٔٔ قـــــ

ــن    ــٕ كــــ ــن اٌقاتــــــن ِــــ ــأُ الطفــــ الربٔتٕكــــــٕه  ــــ

ظــــــخؾ ٖقــــــن عىــــــرٓ عــــــَ اـاوصــــــٛ ععــــــرٚ      

عـــــا  ٍٖخــــرِ َ ؼـــــفٕف طـــــرف وـــــا ىـــــٕض ٌسا 

ــات      ــرٚ َ العىمٗــ ــٕرٚ وباظــ ــرتك يتؽــ ــمحا  ٖٔعــ وصــ

ــرف     ــ  الطـ ــرِا  لـ ــ  ٖباظـ ــٛ الـ ــٛ  ٔ العداٟٗـ القتالٗـ

  ِٔــــٕ وــــا ٖقٕدٌــــا ٔاشــــتٍادا  ٌفّــــًٕ اٌخالفــــٛ ا       

ــرتك َ      ــَ اظـ ــات٦ وـ ــ٦ وقـ ــد طفـ ــْ ٥ ٖعـ ــٕه يتأٌـ القـ

القتـــــاه ٔعىـــــرٓ ًـــــد جـــــأزت اـاوصـــــٛ ععـــــرٚ    

ــرٚ     ــرتك وباظـ ــَ   ٖعـ ــات٦ وـ ــد وقـ ــ ل  ٥ ٖعـ ٔكـ

قتـــاه حتـــٜ ٔ ُ ًـــن عىـــرٓ عـــَ تمـــ  الصـــَ .       َ ال

ــن َ ٌطـــــاا        ــن اٌقاتـــ ــد وـــــدلٕه الطفـــ ــا ؼدٖـــ  وـــ

الٍساعـــــــــــات اٌصـــــــــــمحٛ الداخمٗـــــــــــٛ  ٍ ـــــــــــد  ُ    

ــا ٖـــٍؾ    ــاؿ يتّـ ــاٌ٘ اــ ــاَ ال ـ الربٔتٕكـــٕه ا ــ

َ وادتـــْ الرايتعـــٛ عمـــٜ )٥ هـــٕز ػٍٗـــد ا٧طفـــاه   

دُٔ شــــــــــَ اـاوصــــــــــٛ ععــــــــــرٚ َ القــــــــــٕات  ٔ    

ــات اٌصـــــــــــمحٛ ٥ٔ هـــــــــــٕز الصـــــــــــىا      اؾىاعـــــــــ

ــٛ (  ــات العداٟٗــ ــرتاكّي َ العىمٗــ يتاظــ

(7)

ــا   ــٕ وــ   ِٔــ

ٖعطـــ٘ وـــدل٥ٕ وكـــَ الٍْـــر  لٗـــْ وـــَ  ك ـــر وـــَ 

زأٖــٛ   فــ٘ ًٔــ  ٤ٖكـــد  ُ شــَ الطفٕلــٛ ــــىَ      

ــٍؾ      ــرٚ ٖٔـ ــٛ ععـ ــا دُٔ اـاوصـ ــدد مبـ ــْ ٖتحـ ٌطاًـ

ــٛ        ــا  ٤ٖكــد وــَ جّ ــد دٌّٔ ــٜ عــدً جــٕاز الت ٍٗ عم

 خــــــرٝ عمـــــــٜ عـــــــدً جـــــــٕاز اظـــــــرتاك ِـــــــ٥٤ٞ َ  

ــٕا  ــٛ شــ ــات العداٟٗــ ــرتاك  العىمٗــ ــ  ا٥ظــ ــاُ  لــ ٞ كــ

ــا  ٌعتقــــد    وباظــــر  ٔ غــــي وباظــــر  ِٔــــٕ وــــا هعمٍــ
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ــا دار َ خمــــــد ٔاـــــــع٘ الربٔتٕكــــــٕه َ    يتــــــأُ وــــ

حٍٗـــــْ كـــــاُ ٍٖؽـــــرف ا  الت ٍٗـــــد القصـــــرٙ  ٔ  

ا٥لساوــــ٘ َ ؼــــفٕف القــــٕات اٌصــــمحٛ دُٔ غٗــــا  

 وكاٌٗــــــٛ انــــــراِ وــــــَ ِــــــٕ دُٔ تمــــــ  الصــــــَ      

ــٍؾ    ــد الــــ ــتدركٕا مبٕجــــ ــ ل  اشــــ ــا    لــــ وتطٕعــــ

ــدً   ــآ عــ ــن   يتاػــ ــرتاك يتالعىــ ــ  ل٦ظــ ــٕاز اٌطمــ اؾــ

ــن    ــأُ الطفـــ ــر  ـــ القتـــــال٘ )العـــــداٟ٘( ٔمبعٍـــــٜ  خـــ

اٌقاتـــن ِـــٕ وـــَ كـــاُ دُٔ اـاوصـــٛ ععـــرٚ وـــَ       

ــات      ــٕات  ٔ اؾىاعـ ــراِ َ القـ ــد ل٦نـ ــرٓ ٔج ٍـ عىـ

ً بـــــن       ــَ ٔ ــاُ دُٔ تمـــــ  الصـــ ــمحٛ  ٔ وـــــَ كـــ اٌصـــ

ــا     ــٛ  ٖـــ ــات العداٟٗـــ ــرتاك َ العىمٗـــ ــْ ل٦ظـــ يتتطٕعـــ

ــا ال    ــرتاك .  وــ ــ  ا٥ظــ ــكن  لــ ــاُ ظــ ــٕه كــ ربٔتٕكــ

ــأُ     ــن يتعـــــ ــٕا الطفـــــ ــٛ حقـــــ ــارٙ ٥تفاًٗـــــ ا٥ختٗـــــ

ــادر     ــمحٛ الؽــ ــات اٌصــ ــاه َ اٌٍازعــ ــرتاك ا٧طفــ اظــ

 قــد جــاٞ يتأحكــاً تــدعٕ ٧ُ تتخــ  الــدٔه       2000عــاً 

ــَ       ــارِي عـ ــن  عىـ ــَ تقـ ــرتاك وـ ــر اظـ ــدايتي ؿْـ التـ

ــٛ     ــات العداٟٗـــــ ــٍٛ َ العىمٗـــــ ــرٚ شـــــ ــٛ ععـــــ مثاٌٗـــــ

اٌباظــــرٚ ٔعــــدً ػٍٗــــدِي ًصــــرا  َ تمــــ  القــــٕات  

(8)

عٍــــــٜ  ٌــــــْ ًــــــد اؽــــــ  وًٕفــــــا  كتمفــــــا  َ   مب 

ــْ       ــ   ٌــ ــَ حٗــ ــن وــ ــن اٌقاتــ ــدلٕه الطفــ ــدٓ ٌــ ؼدٖــ

ــٕا   ٍٖؽـــــــــرف    ا٧ظـــــــــخاؿ الـــــــــ َٖ   ٖبمنـــــــ

ال اوٍـــــٛ ععـــــرٚ وـــــَ العىـــــر ٔخفـــــعٕا لمت ٍٗـــــد  

ا جبــــارٙ َ ًــــٕات وصــــمحٛ ٔكــــ ل  ٌــــَ كــــاُ 

ــرا  َ     ــرتاكا  وباظـــ ــرتك اظـــ ــَ ٔاظـــ ــ  الصـــ دُٔ تمـــ

 ا٧عىاه اؿريتٗٛ .

ؼدٖـــد وـــدلٕه الطفـــن اٌقاتـــن   ُ وـــا تقـــدً يتعـــأُ 

 ٖقٕدٌا  ؾىمٛ  شتٍتاجات  ِىّا:

ٍِـــاك تبـــاَٖ َ الصـــَ اٌصـــىٕ  يتـــْ ل نـــراِ  -1

َ الٍساعـــــات اٌصــــــمحٛ ٔالعىمٗــــــات العداٟٗــــــٛ   

يتـــ  يترٔتٕكــــ٥ٕت جٍٗـــط الــــ  حددتـــْ مبــــا    

٥ٖقــــــن عــــــَ ًصــــــٛ ععــــــرٚ عاوــــــا ٔيتــــــ       

ــٛ حقـــــٕا     ــارٙ ٥تفاًٗـــ ــٕه ا٥ختٗـــ الربٔتٕكـــ

اؿــد ا٥دٌــٜ لصــَ   الطفــن الــ ٙ ٖــدعٕ ؾعــن    

ــن    ــا ٥ٖقــ ــات العداٟٗــــٛ مبــ ا٥ظــــرتاك َ العىمٗــ

ــدعٕ     ــا ٖـــ ــٕ وـــ ــرٚ شـــــٍٛ  ِٔـــ عـــــَ مثاٌٗـــــٛ ععـــ

ــٗاغٛ الٍؽــــٕؿ    ــادٚ ؼــ ــٕد  عــ لتك ٗــــط اؾّــ

ــٛ ٔتٕحٗـــــــــــــدِا    ٔ التأشـــــــــــــٗض    ا٥تفاًٗـــــــــــ

ــن      ــ  ػعــ ــد الــ ــرَ  لمقٕاعــ ــايتع العــ  يترازالطــ

اؿـــــد ا٥دٌــــــٜ العىـــــرٙ اٌصــــــىٕ  ٌـــــا  ًٕــــــْ    

    ٌ ٗــــٛ ععـــــرٚ  يتا ظــــرتاك مبــــا ٥ٖقــــن عــــَ مثا

شـــــٍٛ ٔيتنـــــن الٍْـــــر عـــــَ الؽـــــفٛ َ  لـــــ    

 ا٥ظرتاك.

ٍِـــــــاك متٗٗـــــــس يتـــــــ  ا٥ظـــــــرتاك اٌباظـــــــر َ   -2

ــ٦       ــن الصـ ــ٦ه يـ ــَ خـ ــٛ وـ ــات العداٟٗـ العىمٗـ

ــٕض اٌعــــــارك   ٔيتــــــ  ا ظــــــرتاك غــــــي      ٔخــــ

ــات    ــٜ عىمٗـــ ــر عمـــ ــ ٙ ٖقتؽـــ ــر ّٗا ٔالـــ اٌباظـــ

ــن      ــر ا٥ٔه ٖٔنــــ ــا وْــــ ــٛ ٔمبــــ ــي ًتالٗــــ غــــ

ــا  ٌتّ ــــــْ       ــٕ وــــ ــاٌ٘   ِٔــــ ــَ ال ــــ ــرف عــــ الطــــ

ــرتاك  الرب ــٕه ا٥ٔه الــــــ ٙ وْرا ظــــ ٔتٕكــــ

اٌباظــر ٌـــَ تقــن  عىـــارِي عــَ ًصـــٛ ععـــرٚ    

ــْ وْـــــر      ــاه القتالٗـــــٛ  ٙ  ٌـــ ــٍٛ َ ا٥عىـــ شـــ

عمـــــّٗي يـــــن الصـــــ٦    ٔكـــــ ل  وـــــا تبٍـــــآ  

ــٛ حقـــــٕا     ــارٙ ٥تفاًٗـــ ــٕه ا٥ختٗـــ الربٔتٕكـــ

الطفــــــن وــــــَ حْــــــر  ظــــــرتاك ا٧طفــــــاه َ  

ا٧عىــــــــاه اؿريتٗــــــــٛ اٌباظــــــــرٚ  ٔ اـفــــــــٕ  

ــد ا٧لساوـــــ  ٘  ٔ القصـــــرٙ َ ؼـــــفٕف  لمت ٍٗـــ

ــٜ      ــد ا٥دٌـ ــع اؿـ ــْ ر ـ ــي  ٌـ ــمحٛ رغـ ــٕات اٌصـ القـ

لمصــــَ اٌصــــىٕ   ًّٕــــا يتكــــن  لــــ  ا  مثاٌٗــــٛ 

ععــــــــرٚ شــــــــٍٛ  ٔمبفّــــــــًٕ اٌخالفــــــــٛ  ــــــــأُ 

ــن    ــىَ يـــــ ــىٕ    ا   ٖتفـــــ ــرتاك وصـــــ ا٥ظـــــ

الصــــــ٦  ٔاٌعــــــاركٛ َ القتــــــاه  ٔ   ا كــــــاُ 

ــمحٛ    ــٕات اٌصـــــ ــفٕف القـــــ ــراطّي َ ؼـــــ  نـــــ

ــ  ال  ــٛ   َ حــــــ    ٖأخــــ ربٔتٕكــــــٕه طٕاعٗــــ

ــ ٓ    ــات جٍٗـــــــط يتّـــــ ــاٌ٘ اٌمحـــــــ  يتاتفاًٗـــــ ال ـــــ

التفرًـــٛ لٗحْـــر اظـــرتاك وـــَ تقـــن اعىـــارِي  

عــــــــَ ًصــــــــٛ ععــــــــرٚ شــــــــٍٛ َ الٍساعــــــــات 
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اٌصــــــمحٛ شــــــٕاٞ يتؽــــــفٛ وباظــــــرٚ    ٔ غــــــي     

وباظـــــرٚ حٗـــــ  ٖعـــــىن اؿْـــــر     جاٌـــــد     

عىمٗـــــات القتـــــاه   عىـــــا٥   خـــــرٝ و ـــــن ٌقـــــن 

ــر     ــدأه ا٧ٔاوــــ ــن ٔتــــ ــ٤ُ  ٌٔقــــ ــ خاٟر ٔاٌــــ الــــ

ــاً  ٔاشـــــــــتط٦   ٔجمـــــــــد اٌعمٕوـــــــــات  ٔالقٗـــــــ

يتعىمٗـــــــــات ؽرٖبٗـــــــــٛ  ٔالقٗـــــــــاً يتأعىـــــــــاه    

الت صــــــض ٔا٥شــــــتخبارات

(9)
ــا     ٔوــــــَ جاٌبٍــــ

ــا    ــا ٔ ّٗـــ ــ ٓ التفرًـــــٛ ٥وـــــربر  ـــ ٌـــــرٝ  ُ ِـــ

وؽـــــــادرٚ عمـــــــٜ اٌطمـــــــٕ  ٔ ٌّـــــــا وكـــــــَ  ُ  

تصــــتنن لتنطٗــــٛ الكــــ ي وــــَ جــــراٟي ػٍٗــــد  

ا٥طفــــاه ٔ ظــــراكّي يتعــــكن وباظــــر ٔ عمــــ٘  

ٌــــدعٕ ٧ُ ٖكــــُٕ َ العىمٗــــات القتالٗــــٛ ٍِٔــــا 

ــر ا٥ظـــــــرتاك دُٔ شـــــــَ   الـــــــٍؾ عمـــــــٜ حْـــــ

 وعٍٗٛ وطمقا  دُٔ تؽٍٗط.

ــد      -3 ــر الت ٍٗــــ ــٕ  حْــــ ــٜ وٕـــــ ــس عمــــ الرتكٗــــ

ــٕه      ــع ًبـ ــٜ وٍـ ــٍؾ عمـ ــاه الـ ــع  غفـ ــرٙ وـ القصـ

ــٕات    ــفٕف القــــــ ــارٙ َ ؼــــــ ــٕ  ا٥ختٗــــــ التطــــــ

ــ     ــي  ُ اٌٍطــ ــاه رغــ ــبٛ ل٨طفــ ــمحٛ يتالٍصــ اٌصــ

ــرب     ــٛ ٖعتــ ــر الطٕاعٗــ ــأُ عٍؽــ ــٕه يتــ ــدعٕ لمقــ ٖــ

ــٛ    ــن حقٗقـ ــا  َ ّـ ــاه   وٍتفٗـ ــع ا٧طفـ ــدً متتـ عـ

عرٖــــٛ ا٥ختٗــــار الٍــــاجي عــــَ ٌقــــؾ الــــٕع٘  

ٔا٥دراك الٍــــاجي عــــَ ؼـــــنر الصــــَ لـــــدّٖي      

ِٔـــٕ َ الًٕـــ  الـــ ٙ ٖـــد  ًـــدرا  وـــَ اٌرٌٔـــٛ       

ــ ي     ــا الكـ ــترت خمفّـ ــتنن لتصـ ــَ  ُ تصـ الـــ  وكـ

ــْ َ  ات    ــرٙ    أٌــ ــد القصــ ــاه الت ٍٗــ وــــَ  عىــ

الًٕـــ  ٖـــدعٕ لتك ٗـــط اؾّـــٕد وـــَ  جـــن تـــب  

 ُ يتإػـــــــآ التٕشـــــــع َ    ر ٙ ًـــــــإٌٌ٘ ــــــــاغ

ــرٙ     ــىن القصــ ــٕر لٗعــ ــد ا ْــ ــي الت ٍٗــ تفصــ

ــٕٚ     ــاحٛ رخـ ــد  وصـ ــا ٥ٖـ ــٕع٘   ٔمبـ ــْ ٔالتطـ وٍـ

َ الـــــــــٍؾ وكـــــــــَ  ُ تصـــــــــتنن لعــــــــــرعٍٛ    

 نـــراِ ا٥طفـــاه َ القـــٕات اٌصـــمحٛ ؼـــ       

  رٖعٛ ا٥نراِ الطٕع٘.

ٔ شــــتٍادا  لكــــن وــــا تقــــدً وكٍٍــــا ؼــــٗاغٛ اٌــــدلٕه 

ــن     ــْ كــ ــن يتأٌــ ــن اٌقاتــ ــٕد لمطفــ ــن  اٌٍعــ ــاُ ٖقــ  ٌصــ

عىــــرٓ عــــَ مثاٌٗــــٛ ععرشــــٍٛ يتنــــن الٍْــــر عــــَ  

ــفٕف     ــٜ ٍٖخـــرِ َ ؼـ ــاُ  ً  ٌ ـ ــرا كـ ــْ  كـ جٍصـ

ــٛ    ًــــٕات وصــــمحٛ ٌْاوٗــــٛ كاٌــــ   ٔ غــــي ٌْاوٗــ

 ٖٔمتحـــ  مب ـــاوٗع وصـــمحٛ  ٙ كـــاُ تٕؼـــٗفّا     

ــر    ــا القــــإٌٌ٘   ٔكــــن  لــــ  يتنــــن الٍْــ  ٔتكٗٗفّــ

ــا      ــُٕ يتّــ ــ  ٖكمفــ ــاه الــ ــاً ٔا٥عىــ ــٛ اٌّــ ــَ طبٗعــ عــ

  َ ــرتاكّي  ــاُ  ظــ ــٕاٞ كــ ــٛ   ٔشــ ــات القتالٗــ العىمٗــ

ــات  ٔ    ــْ داعـــــي لتمـــــ  العىمٗـــ ــر  ٔ  ٌـــ يتعـــــكن وباظـــ

 وعفد  ا .

ــاٌ٘  ــر  ال ــ ــاه   -الفــ ــن ا٥طفــ ــبا  الــــ  ؼٗــ ا٥شــ

 ٌقاتم  : 

ــ      ــبا  الـــ ــر ا٥شـــ ــَ حؽـــ ــْ ٥وكـــ ــ   ٌـــ ٥ظـــ

د عـــــ  يتأػـــــآ وعـــــاركٛ ا٥طفـــــاه َ اؿـــــرٔ   

ٔالٍساعـــــات اٌصـــــمحٛ وـــــع تساٖـــــد  عـــــدادِا ٔتنـــــي 

ــداُ     ــٜ وٗـــ ــرٚ عمـــ ــد وقتؽـــ ــ    تعـــ ــا الـــ طبٗعتّـــ

اٌعركــــٛ  ٔ جبّــــٛ القتــــاه عٍــــد حــــدٔد  اؼــــمٛ       

يتــــ  اٌتؽــــارع  ٔ هــــا  ؼــــبح  اٌــــدُ ٔا٥حٗــــاٞ  

يتــــد  اٌــــدٌُٕٗ الصــــكٍٗٛ وــــَ ـــــىَ  لــــ  اٌٗــــداُ ٔ

ــٛ   ٥      ــاتّي الٕٗوٗـ ــمحٛ َ حٗـ ــاِر اٌصـ ــألفُٕ اٌْـ ٖـ

يتــــن  ُ الكــــ ي وــــَ ا٥طفــــاه ًــــد  يتؽــــرٔا الٍــــٕر       

ــات لترتشــــــ  َ       ــ  الٍساعــــ ــن تمــــ ــع و ــــ ــٜ ًٔــــ عمــــ

وــــداركّي  ٌّــــا تعــــكن وصــــارا  اعتٗادٖــــا  لمحٗــــاٚ    

ًٔـــد  كرٌــــا  ُ ٍِــــاك ٍٗـــسات تنــــرٙ القــــاٟى    

ٗــــد عمــــٜ ظــــأُ القــــٕات  ٔ اجملــــاوٗع اٌصــــمحٛ لت ٍ

ا٥طفـــــــاه  ٔ تعـــــــ ٗعّي لمتطـــــــٕ  َ ؼـــــــفٕ ّا     

ــٕٖن      ــدّٖا ٔتعــ ــرٖٛ لــ ــدرٚ البعــ ــس القــ ــا تعسٖــ وٍّــ

ــاه     ــْ ا٥طفـ ــا ٖتىتـــع يتـ ــا   ٔ شـــتن٦ه وـ الـــٍقؾ  ّٗـ

وـــــَ وٕاؼـــــفات و ـــــن شـــــّٕلٛ  دارتّـــــي ٔالتـــــأكي 

ــٛ       ــع ًمـ ــاه وـ ــُٕ القتـ ــي  ٍـ ــرعٛ تعمىّـ ــّٗي   ٔشـ عمـ

ــ  تـــــد ع       ــبا  الـــ ــَ ا٥شـــ ــٛ   ٔلكـــ ــتّي اٌادٖـــ تكمفـــ

ــن العصــــكرٙ  ا٥طفــــاه  اتّــــي ل  نــــراِ َ العىــ
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 ٔ العىــــن القتـــــال٘  ٔ اٌصـــــمه ؽتمــــط عـــــَ  لـــــ    

ٔتتٍــــٕ  يتتٍــــٕ  الــــدٔا ع الــــ  تقــــط ٔراّٟــــا ٔالــــ   

 ٌصتعرض اِىّا  ٗىا ٖأت٘:

ــ٘    -1 ــٛ : ِٔــــ ــٍ  اٌعٗعــــ ــٛ ٔـــــ ــر ٔالبطالــــ الفقــــ

تعـــكن ك٦كٗـــٛ تكـــاد تكـــُٕ ورتايتطـــٛ  ـــالفقر       

ــراز البطالـــــٛ ٔــــــٍ  العـــــٗغ ٌاػّىـــــا          ـــ

ــي ا٥شـــــ  ــد ع  ِٔـــــ٘ تعتـــــربوَ  ِـــ با  الـــــ  تـــ

ــي    ــٛ  ــــــ ــاه وٍّــــــ ــا  القتــــــ ــاه ٧ؽــــــ يتا٥طفــــــ

ــدوا     ــاه عٍــ ــ ا اؿــ ــٕه ِــ ــي لقبــ ــطر  ّٖٔــ ٔتفــ

ػــــــد ا٥شــــــرٚ ٌفصــــــّا عــــــاجسٚ عــــــَ  داوــــــٛ 

وعٗعــــتّا   ِٔــــ ا وــــا ٤ٖكــــدٓ الٕاًــــع ٔتعــــّد 

ــر      ــَ ا٧شـــ ــد وـــ ــًٕ العدٖـــ ــات    تقـــ ــْ الٍساعـــ يتـــ

ــٕاٞ    اؾـــٗغ      ــا ل ٌفـــىاً شـ ــاه  يتٍاّٟـ يتإرشـ

  ٛ وقايتـــــن   الٍْـــــاو٘  ٔ    اٌمٗعـــــٗات اٌصـــــمح

اؿؽـــٕه عمـــٜ اؿـــّد ا٧دٌـــٜ وـــَ احتٗاجـــاتّي  

الٕٗوٗــــــــٛ   ٔوــــــــَ جّــــــــٛ وقايتمــــــــٛ تصــــــــتنن 

ــٛ     ــمحٛ حالــــــــ ــاوٗع اٌصــــــــ ــٕػ ٔاجملــــــــ اؾٗــــــــ

ــاٟدٚ    ــٗٛ الصــــــ ــٛ اٌعاظــــــ ــدٌ٘ اؿالــــــ الفقرٔتــــــ

لفـــــىاُ  نـــــراِ اٌسٖـــــد َ ؼـــــفٕ ّا . لقـــــد 

ــ  ًٔعـــــ  َ      ــات اٌصـــــمحٛ الـــ ــرزت الٍساعـــ   ـــ

وٍــــــاط  كتمفــــــٛ تفعــــــ٘ البطالــــــٛ ًٔمــــــٛ     

حتـــٜ  ٌعـــداوّا كىـــا حؽـــن   ـــرؿ العىـــن  ٔ

َ لبٍــــاُ عمــــٜ خمفٗــــٛ اؿــــر  ا٥ِمٗــــٛ الــــ  

دارت  ّٗــــا َ مثاٌٍٗٗــــات القــــرُ اٌاـــــ٘ ِٔــــٕ 

وـــــــاد ع كـــــــ ي وـــــــَ ا٥طفـــــــاه ل لتحـــــــاا  

 ٛ ــ مبٗمٗعـــــٗات وصـــــمحٛ لقـــــاٞ  جـــــٕر والٗـــ

(10)

   

ــا َ    ــ ٙ دار َ لٗربٖــــ ــسا  الــــ ــ ل  َٔ الٍــــ كــــ

ــدٖر     ــد وـــ ــ٘ ٔعصـــ ــرُ اٌاــــ ــعٍٗٗات القـــ تصـــ

ك  ــــأُ وــــَ العــــاٟع  ُ الؽــــمٗد ا٥يــــر ٍِــــا

ــايتعٛ ٖرتــــدُٔ    ــر الصــ ــاه حتــــٜ يتعىــ تــــرٝ  طفــ

الـــسٙ العصـــكرٙ ٧ُ وـــَ وىـــن البٍدًٗـــٛ ِـــٕ 

ــْ    ــٜ طعاوــ ــٕه عمــ ــتطٗع اؿؽــ ــَ ٖصــ وــ
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 ُ  .

ــَ      ــد ع مبــ ــٕاغُ تــ ــرب ـــ ــازٚ تعتــ ــر ٔالعــ الفقــ

ٖـــــــرز  ؼتّىـــــــا لصـــــــمٕك وّـــــــأٙ اـطـــــــر 

لٗـــــد ع عـــــَ ٌفصـــــْ ٔ ٖٔـــــْ ظـــــرٔرِىا   لـــــ ا  

  َ  ٔوـــــَ  جــــــن ــــــىاُ  ُ ٥ٌــــــرٝ ا٧طفــــــاه 

شـــٕ  الٕغـــا هـــد ا٧ِتىـــاً يتـــأُ ٥ٖقـــع ِـــ٥٤ٞ  

  رٖصٛ الفقر ٔكمفاتْ.

ــاٟدٚ:     -2 ــٛ الصــــ ــٛ ٔاجملتىعٗــــ ــٛ العقاٟدٖــــ ال قا ــــ

ــن      ــٛ و ــــ ــببات اجتىاعٗــــ ــ  مبصــــ ــ ٓ تتعمــــ ِٔــــ

تعْــــــــــٗي ا٥ٌتىــــــــــاٞ الععــــــــــاٟرٙ ٔالقبمــــــــــ٘ 

ــع      ــٕطَ وــــــ ــاٞ لمــــــ ــٜ ا٥ٌتىــــــ ــْ عمــــــ ٔتقدوــــــ

ػ ركقا ــــــــٛ العٍــــــــط ٔال ــــــــأر ٔا حصــــــــاط 

ــا عمــــــ    ــٛ ٔغمبتّــــ ــالفٕارا ا٥جتىاعٗــــ ٜ رٔ  يتــــ

التصـــاوه ٔا بـــٛ ٔالتعـــاٖغ الصـــمى٘   وـــع وـــا 

ــعط      ــٛ ٔــ ــن ٔا٧وٗـ ــ٘ اؾّـ ــَ تفعـ ــّا وـ ٖقايتمـ

دٔر ا٤ٌشصـــــات اؿكٕوٗـــــٛ َ القٗـــــاً يتـــــدٔرِا 

ــط     ــٗي لمعٍـ ــْ تعْـ ــا  ٗـ ــٕد وٍاخـ ــٛ ٖصـ ٔيتالٍتٗ ـ

ــا      ــا  ٔوٍّ ــــــ ــٕٚ طرٖقــــــ ــٛ القــــــ ــرض لنــــــ ٔ ــــــ

وصتصـــــاغا  

(12)

  كـــــ ل   مم قا ـــــٛ العقاٟدٖـــــٛ 

ــاا     ــَ  عتٍــ ــبي عــ ــ  تعــ ــٕاٞ كاٌــ ــدات شــ وعتقــ

ــٗٛ  ٔ ا٥وـــاُ      ــب   ٖدلٕجٗـــٛ شٗاشـ ــٛ  ٔتـ دٍٖٗـ

ــاّي    ــبي َ تعـــ ــٛ دٔر كـــ ــار ٔر٣ٝ وعٍٗـــ يتأ كـــ

ّــــاِرٚ ػٍٗــــد ا٥طفــــاه لمقتــــاه ٔ لــــ  وــــَ  

خـــ٦ه تمقـــ  ا٥طفـــاه مب ـــن تمـــ  ال قا ـــات       

ــٗي     ــٛ تعْــــ ــا ٔيتالٍتٗ ــــ ــّٗي يتّــــ ــأكي عمــــ ٔالتــــ

 كـــرٚ القتـــاه  جمـــّا ٔالتفـــحٗٛ َ شـــبٗمّا.      

ــبي   ــٛ كـــ ــع  ُ فىٕعـــ ــد الٕاًـــ ــَ ٤ٖٔكـــ ٚ وـــ

ــٜ      ــ  عمـــ ــ  ًاوـــ ــٛ الـــ ــي الدٔلٗـــ ــات غـــ الٍساعـــ

ــاط     ــ٘ َ وٍـــ ــٕو٘  ٔ دٖـــــ   ٔ ًبمـــ ــاط ًـــ  شـــ

ــا       ــّن  ّٗـ ــَ الصـ ــاُ وـ ــا  كـ ــَ العـ ــٛ وـ كتمفـ

ــاه وــــَ اجــــن ا نــــراِ    التــــأكي عمــــٜ ا٧طفــ

ــن     ــض  يتـ ــد ٔالت صـ ــاه ٔالتخرٖـ ــاه القتـ َ  عىـ

 ُ ا٧طفــــــاه الــــــ َٖ ٌعــــــأٔا َ ّــــــن العٍــــــط  

شـــــٍْٗرُٔ  لٗـــــْ عمـــــٜ  ٌـــــْ هـــــُ  عتٗـــــادٙ  

 ي َ اؿٗاٚ .ٔداٟ



(2018) الصٍٛ - ا٥ٔهاجملمد  -التاشع العدد  -فمٛ جاوعٛ ا٥ٌبار لمعمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالصٗاشٗٛ   
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البحـــ  عـــَ ا٧وـــَ ٔاؿىاٖـــٛ : ِٔـــ ا ٖكـــُٕ َ   -3

اٌٍـــاط  الـــ  ٖصـــٕدِا  ٌعـــداً ا٥وـــَ ٔ ظـــتعاه  

ــاوٗع    ــاِ اجملــــ ــٛ ٔغمبــــــٛ ٌعــــ اؿــــــر  ا٥ِمٗــــ

ــاه     ــد ا٥طفـــــــ ــا    ٗ ـــــــ ــمحٛ ٔ ٌف٦تّـــــــ اٌصـــــــ

ــّي  ُ طــــٕا الٍ ــــاٚ      ــّي  ٔ حتــــٜ عٕاٟمــ  ٌفصــ

 ــي وــَ العٍــط ٔحتــٜ ٥ٖكٌٕــٕا وــَ ـــحاٖآ       

  اوٗع اٌصـــــــمحٛ ٖكىـــــــَ َ ا٥لتحـــــــاا يتاجملـــــــ

ــاه      ــ  ا٥طفـ ــٜ ٖبحـ ــٕدٓ الفٕــ ــاه تصـ ــ٘ وٍـ  فـ

ــي     ــي  ٌّــ ــدٔ  ــ ــا ٖبــ ــّٗي ٍِٔــ ــمٔٝ وىــ ــَ وــ عــ

شــــــٗكٌُٕٕ مبــــــأوَ ِٔــــــي وىمــــــُٕ الصــــــ٦  

ــاوٗع اٌصــــمحٛ     ــاا يتاجملــ ــررُٔ ا٥لتحــ  ٗقــ

(13)

  

ــَ     ــ ي وـــ ــ  كـــ ــ ٦ التحـــ ــا وـــ ــ٘ كىبٕدٖـــ  فـــ

ا٥طفـــــــــاه َ مثاٌٍٗٗـــــــــات القـــــــــرُ اٌاــــــــــ٘ 

يتاجملـــــاوٗع اٌصــــــمحٛ وـــــَ  جــــــن  ُ ٖفــــــىٍٕا   

اؿىاٖــــٛ ٧ٌفصــــّي  ـــــا ٛ لمحؽــــٕه عمــــٜ     

ــ اٞ النــ

(14)

ــدٝ    ــاـٕف لــ ــعٕر يتــ ــٜ  ُ العــ   مبعٍــ

ــداً    ــات  وـــَ  ٌعـ ــي ٔالٍـ ــاه  ٔ حتـــٜ  ّٖٔـ ا٧طفـ

ــّي     ــٛ ػعمـ ــٜ ٔاؾروـ ــ٘ الفٕــ ــَ ٔتفعـ ا٧وـ

ــاٞ   ٖعتقـــــدُٔ ٔكسىـــــَ ٖصـــــت ي وـــــَ الروفـــ

ــ٘ رمبـــــا ٖتحقـــــ       ــار  ُ  وـــــٍّي العخؽـــ يتالٍـــ

ــإنراطّي َ اجملـــاوٗع اٌصـــمحٛ الـــ  الّٗـــا      يتـ

 شبد  ٌعداً ا٧وَ وَ حٗ  ا٥ؼن .  ٖعٕد

الفــــــــ ر ٔاٌمــــــــن ٔالبحــــــــ  عــــــــَ اٌقــــــــاورٚ   -4

ٔا٥كـــــارٚ  ٔ الرغبــــــٛ يتا٥ٌتقــــــاً : ًــــــد تكىــــــَ  

ــات    ــاه َ الٍساعــــــ ــراِ ا٥طفــــــ ــبا   نــــــ  شــــــ

اٌصـــــمحٛ ا  ظـــــعٕر يتاٌمـــــن ٌـــــات  عـــــَ ًٔـــــ    

 ــرام وقــرتُ يتعــدً وتايتعــٛ وــَ  ٔلٗــاٞ ا٥وــٕر       

ــاورٚ    ــٕ  اٌقـــــ ــد ا  مـــــ تـــــــد ع الطفـــــــن ل ٌـــــ

ــارٚ ــ   ٔا٥كــ ــٛ لفــ ــّٗي    ٔ   ٔقألــ ــار الــ ا٥ٌْــ

ــاً      ــأر ٔا٥ٌتقـــ ــٛ يتال ـــ ــا رغبـــ ــُٕ وردِـــ ــد ٖكـــ ًـــ

ا٥طفـــاه  ٔ   ٌاىـــٛ عـــَ وٕاًـــط تعـــرض  ـــا    

ــٕٚ       ــَ ًـ ــ  عـ ــٛ البحـ ــي  ألـ ــد ع يتّـ ــي تـ  ّٖٔـ

ٖصــــــتٍدُٔ الّٗــــــا تعــــــأٌّي عمــــــٜ ا٥ٌتقــــــاً     

ٔتطفــــــ١ جــــــ ٔٚ الرغبــــــٛ يتال ــــــأر اٌتقــــــدٚ َ  

ــٕا َ   ــاه  نرطــــــ ؼــــــــدٔرِي  ٍّــــــــاك  طفــــــ

ــمح  ــاوٗع وصـــ ــفٕف فـــ ــب   ؼـــ ــٌّٕي شـــ ٛ كـــ

ــرٖد  ٔ    ــ ٖد  ٔ التعـــــــــ ــٕا لمتعـــــــــ ٔ ُ تعرــــــــــ

ا٥غتؽـــــا  ٔغيِـــــا وـــــَ ا٥ٌتّاكـــــات وـــــَ     

ــاٌّي   ًبــــن فىٕعــــات  خــــرٝ تركــــ  َ   ِــ

ــّي الرغبــــــٛ      ــٛ جــــــ رت َ ٌفٕشــــ ــارا  و٤ٌــــ  كــــ

ــاً  يتا٥ٌتقــ

(15)

ــاه     ــرتاك ا٥طفــ ــُٕ  ظــ ــد ٖكــ   ًٔــ

َ القتـــــاه وـــــد ٕعا يتالرغبـــــٛ لم ـــــأر ٩يتـــــاّٟي 

ــَ     ــٕاتّي ٍــ ــٕاٌّي ٔ خــ ــاتّي ٔ خــ ًتمــــٕا ٔ وّــ

َ الٍسا 

(16)

  . 

ــَ     -5 ــ  وــ ــ٘ : ٔ لــ ــد ا٥لكرتٌٔــ ــتخداً الت ٍٗــ اشــ

ــٛ    ــات التكٍمٕجٗــــــ ــتن٦ه التقٍٗــــــ ــ٦ه  شــــــ خــــــ

 يتتــــــــداٞ وــــــــَ ا٥لعــــــــا  ا٥لكرتٌٔٗــــــــٛ الــــــــ  

تصـــــــتّٕٙ ا٥طفـــــــاه ٔتكـــــــُٕ عمـــــــٜ ظـــــــكن     

ــا    ــّا لمعـــد ِٔـــٕ وـ فـــاوٗع تتٕاؼـــن وـــع يتعفـ

اشــــتنمتْ فــــاوٗع وصــــمحٛ  ٔ ارِايتٗــــٛ وـــــَ     

ــاه   ــايتات ا٥طفـ ــٜ حصـ ــدخٕه عمـ ــٜ  خـــ٦ه الـ عمـ

إٌاًــــع ا٥لكرتٌٔٗــــٛ  ٔ عىــــن ؼــــداًات وعّــــي 

عمــــٜ تمــــ  إٌاًــــع لٗتطــــٕر ا٥وــــر يتعــــد  لــــ    

لمتـــأكي عمـــٜ ِـــ٥٤ٞ ا٥طفـــاه  وـــا يترتغٗـــبّي      

 ٔ تــــــــــرِٗبّي ٔتّــــــــــدّٖي  جــــــــــن ـــــــــــىاُ 

  نراطّي َ ؼفٕ ّا. 

ــاه    -6 ــاعر ا٧طفــ ــ٘ ٔالت٦عــــد مبعــ التأكيالٍفصــ

: ٖٔكـــُٕ  لـــ   وـــا وـــَ خـــ٦ه عىمٗـــات غصـــٗن  

ــٛ الـــــ ٙ ــاوٗع اٌصـــــمحٛ   ا٥دونـــ ــْ اجملـــ تٍتّ ـــ

ــتخداوّي     ــا ٔ شـــ ــاه الّٗـــ ــىاُ ٥ٔٞ ا٧طفـــ لفـــ

ؿصــــــايتّا  ٔعــــــادٚ وــــــاتكُٕ ِــــــ ٓ العىمٗــــــٛ     

ــات      ــٛ يتعىمٗــــ ــُٕ وقرٌٔــــ ــد تكــــ ــٛ ًٔــــ ٍٍّ ــــ

اـطـــــط ٔالرتِٗـــــد ٔ رغـــــاً ا٧طفـــــاه عمـــــٜ  

ــٛ    ــ ٖد يتنٗــــ ــن ٔالتعــــ ــاّر القتــــ ــاِدٚ وٍــــ وعــــ

ــَ     ــا  وــ ــا خٕ ــ ــاًّي يتّــ ــىاُ التحــ ــايتّي ٔـــ  رِــ

ــّد يتعـــــــ   ــا ٌصتعـــــ ــي   ٍِٔـــــ ــَ  ات اٌؽـــــ دد وـــــ
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ــدٙ      ــٜ  ٖــ ــرٙ عمــ ــ  ػــ ــد الــ ــات الت ٍٗــ عىمٗــ

ــاط  كتمفــــــٛ     ــات وصــــــمحٛ َ وٍــــ فىٕعــــ

وـــــَ العـــــا   فـــــ٘ ٌٗ يٖـــــا تقـــــًٕ ىاعـــــٛ       

)يتٕكـــٕ حـــراً( ٔؾـــاُ  وـــَ ظـــعبٗٛ وٍاِفـــٛ  

 ـــا يتت ٍٗــــد ا٧طفــــاه يتــــعكن ًصــــرٙ لمقٗــــاً   

ــٕواه    ــاعدٚ ٔالت صــــض  َٔ الؽــ ــاه اٌصــ يتأعىــ

ــار     ــدَٖ يتإجبـــ ــبا  اجملاِـــ ــٛ العـــ ــًٕ حركـــ تقـــ

الٗ  عمــــٜ القتــــاه َ ؼــــفٕ ّا  طفــــاه ؼــــٕو

ــازه     ــَ اٌٍــــ ــي ٔوــــ ــَ  ّٖٔــــ ــي وــــ ــد خطفّــــ يتعــــ

ٔاٌـــــــدارط 

(17)

  َٔ العـــــــراا ٔيتعـــــــد شـــــــٗطرٚ  

وقـــــاتم٘ تٍْـــــٗي ) داعـــــغ ( ا٥رِـــــايت٘ عمـــــٜ     

كــــإٌا  2014ودٍٖــــٛ إٌؼــــن َ وٍتؽــــط عــــاً  

ــتطف      ــدٖ  اٌخـــ ــاه ا٥ٖسٖـــ ــُٕ ا٧طفـــ ٖرغىـــ

ــبحٕا جٍــــٕدا     ــْ عمــــٜ  ُ ٖؽــ ٔ ٌتحــــارٖ   لدٖــ

َ وعصــــــــــكرات  يتعـــــــــد  خــــــــــ ِي لمتـــــــــدرٖد  

ــر ل٨وـــي    ٔ عـــدادِي لمحـــر    ًٔـــد ٔكـــ  تقرٖـ

 2016اٌتحــــــــــدٚ ٌعــــــــــر َ كــــــــــإٌُ ال ــــــــــاٌ٘ 

 ٌتّاكــــات حقًٕٗــــٛ ٔاشــــعٛ ارتكبّــــا تٍْــــٗي  

داعـــغ اٌتطـــرف َ العـــراا وٍّـــا ػٍٗـــد مـــٕ  

ــي   3500)  ــتعبادِي   ِٔـــــــــــ ( ظـــــــــــــخؾ ٔاشـــــــــــ

يتا٧شــــــــاط وــــــــَ ٌصــــــــاٞ ٔ طفــــــــاه ا٧ًمٗــــــــٛ  

ــٗط   ــٛ الــــــــ َٖ  شــــــــرٔا َ ؼــــــ  2014ا٧ٖسٖدٖــــــ

ٛ وـــَ ا وـــٍّئ ــٗ   جـــربٔا عمـــٜ العبٕدٖـــٛ اؾٍصـ

(   900     800ٔ ـــــــاف التقرٖــــــر  ُ وــــــا يتــــــ  )

ــاٌ٘  كـــرب وـــدُ    ــن كـ ــٕا وـــَ إٌؼـ طفـــن خطفـ

ــكرٖا ٔ ُ    ــا ٔعصــــــ ــدرٖبّي دٍٖٗــــــ ــراا لتــــــ العــــــ

التٍْـــــٗي اٌتطـــــرف ًتـــــن عـــــددا وـــــَ اؾٍـــــٕد 

ــاه  ــألٕا   ا٧طفــــــ ــدوا حــــــ ــْ عٍــــــ ــايتع  لــــــ التــــــ

الفرار

(18)

 . 

 

 

 

 

 اٌطمد ال اٌ٘

ا٥طفاه َ الٍساعات اٌصمحٛ حْر  ظراك 

 مبقتفٜ القإٌُ الدٔل٘

ــكمٛ  ظـــــــــرتاك   يتعـــــــــد  ُ ٥وصـــــــــ  وعـــــــ

ــ     ــىاٟر ٔتعالــــ ــمه الفــــ ــن اٌصــــ ــاه َ العىــــ ا٧طفــــ

الـــــدعٕات وـــــَ اجـــــن اؿـــــد وٍّـــــا ٔٔــــــع ًٕاعـــــد 

ًإٌٌٗــــــٛ دٔلٗــــــٛ ؼىــــــ٘ ِــــــ ٓ الف٠ــــــٛ ٔؼْــــــر  

ــ       ــٕ  ٖأخـــ ــ ا إٌــــ ــد  ِـــ ــا   يتـــ ــد َ ٌطاًّـــ الت ٍٗـــ

ــ  اؾّــــ     ــاً ٔتٕالــ ــَ ا٧ِتىــ ــسا  وــ ــن  حٗــ ــَ  جــ ٕد وــ

ؼـــــٗاغتْ يتقٕاعــــــد ًإٌٌٗــــــٛ تكـــــُٕ ح ــــــٛ عمــــــٜ   

ــٕؿ       ــَ الٍؽـ ــدد وـ ــَ عـ ــفر عـ ــا  شـ ــٕ وـ ــٛ   ِٔـ الكا ـ

ــ٥٤ٞ َ     ــرتاك ِـــ ــٜ حْر ظـــ ــ  تتبٍـــ ــٛ الـــ ا٥تفاًٗـــ

ــٕؿ     ــ  الٍؽـ ــ  َ تمـ ــمحٛ .  ُ البحـ ــات اٌصـ الٍساعـ

ــط     ــات جٍٗـــــ ــا َ اتفاًٗـــــ ٞا تتبعّـــــ ــدا ــد  يتتـــــ ٖتطمـــــ

ــن      ــا مت ـ ــاط  ٌّـ ــٜ  شـ ــٛ عمـ ــا اٌمحقـ ٔيترٔتٕك٥ٕتّـ

ــد  ــاد القٕاعـ ــدٔل٘    عىـ ــإٌُ الـ ــا القـ ــًٕ عمّٗـ ــ  ٖقـ الـ

ا٥ٌصـــــاٌ٘ يتإعتبــــــارٓ القــــــإٌُ الٕاجــــــد التطبٗــــــ   

 كٍـــــــــاٞ الٍساعـــــــــات اٌصـــــــــمحٛ   كـــــــــ ل  تتبـــــــــع  

ــتٍادا     ــٕ   شــــــ ــ ا إٌـــــــ ــ  يتّــــــ التطٕرالــــــــ ٙ ؿــــــ

 ٥1989تفاًٗـــــــــــــٛ حقــــــــــــــٕا الطفــــــــــــــن لعــــــــــــــاً  

ٔيترٔتٕكٕ ـــــا اٌمحـــــ  يتعـــــأُ  ظـــــرتاك ا٧طفـــــاه  

ؾْ   ِٔـــٕ وـــا شـــٍعا 2000َ الٍساعـــات اٌصـــمحٛ لعـــاً 

 َ الفرٔ  اٌتعاًبٛ التالٗٛ :

الفـــــــر  ا٥ٔه : اؿْرمبٕجـــــــد اتفاًٗـــــــات 

 : 1949جٍٗط

ــات جٍٗـــــــط     ــُٕ اتفاًٗـــــ ــىَ وتـــــ   تتفـــــ

ــاه    ــراك ا٥طفــ ــٛ ؿْر ظــ ــاً ٌاّىــ ــد  ٔ احكــ ًٕاعــ

َ الٍساعـــــات اٌصـــــمحٛ   ٔ  ٖكـــــَ ِـــــ ا إٌــــــٕ      

وتؽــــدرا  شــــمي ا٥ٔلٕٖــــات الــــ   ِتىــــ  يتّــــا تمــــ  

ا٥تفاًٗــــــات َ حٍّٗــــــا لــــــ ا جــــــاٞت خالٗــــــٛ ٍــــــا 

ٖعاؾـــْ   يتاشــــت ٍاٞ وـــا  ٔردتــــْ ا٥تفاًٗـــٛ الرايتعــــٛ    

ــمطٛ ا     ــرد عمــــٜ شــ ــد ٖــ ــَ ًٗــ ــت٦ه ٖتفــــىَ  وــ ٥حــ
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ــاوّي    ــن  ٔ ارغـ ٌ حتـ ــا ا٥ًمـــٗي ا ــد رعاٖـ ؼـــرٖي ػٍٗـ

ــا ٥    ــا اٌصـــــــمحٛ   كىـــــ عمـــــــٜ اـدوـــــــٛ َ ًٕاتّـــــ

هٕز ــا  ُ تــرغي عمــٜ العىــن  ٥ وــَ كــاُ  ــٕا        

ــَ ال اوٍــــٛ ععــــر   شــ

(19)

ــد تفــــىٍ  اٌــــادٚ )    ( 51  لقــ

وــَ تمـــ  ا٥تفاًٗـــٛ ِـــ ا القٗــد عٍـــدوا ٌؽـــ  عمـــٜ   

ظـــخاؿ  ) ٥ هـــٕز لدٔلـــٛ ا٥حـــت٦ه  ُ تـــرغي ا٧   

ــٗ  عمـــــٜ اـدوـــــٛ َ ًٕاتّـــــا اٌصـــــمحٛ  ٔ      ا ىـــ

ٌِٔـــــــٛ. كىـــــــا وْـــــــر  ٙ ــــــــنُ  ٔ دعاٖـــــــٛ   اٌعا

يتنـــــــرض تطـــــــٕعّي. ٥ٔ هـــــــٕز  ـــــــا  ُ تـــــــرغي     

ــإٌا     ــن  ٥   ا كــ ــٜ العىــ ــٗ  عمــ ــخاؿ ا ىــ ا٧ظــ

 ـــٕا ال اوٍـــٛ ععـــرٚ وـــَ العىـــر  َٔ ِـــ ٓ اؿالـــٛ   

تقتؽـــر اـدوــــٛ عمــــٜ ا٧عىــــاه ال٦زوــــٛ لتــــٕ ي  

حــــــــــت٦ه  ٔ َ خدوــــــــــٛ احتٗاجــــــــــات جــــــــــٗغ ا٥

اٌؽـــــمحٛ العاوـــــٛ   ٔ لتـــــٕ ي النـــــ اٞ  ٔ اٌـــــأٔٝ  ٔ  

ــن.      ــد ا تـ ــكاُ البمـ ــحٛ لصـ ــن  ٔ الؽـ ــبض  ٔ الٍقـ اٌمـ

٥ٔ هــــــٕز  رغــــــاً ا٧ظــــــخاؿ ا ىــــــٗ  عمــــــٜ     

ــساوّي    ــْ التـــــ ــأٙ عىـــــــن ٖرتتـــــــد عمٗـــــ ـــاً يتـــــ القٗـــــ

ــٛ....(  ــات حريتٗـــ ــرتاك َ عىمٗـــ يتا٥ظـــ

(20)

ــي    ُ تفصـــ

ٔردتـــــْ ِـــــ ا الـــــٍؾ ٖعـــــي ا   ُ اؿْـــــر الـــــ ٙ  

اٌـــــادٚ اٌـــــ كٕرٚ ٥ٖقتؽـــــر عمـــــٜ ا٥طفـــــاه  هـــــا 

ــن       ــٗي ا تـ ــا ا٥ًمـ ــَ رعاٖـ ــٗ  وـ ــن ا ىـ ــىن كـ ٖعـ

 ٗىــــــا ٖتعمــــــ  يتاـدوــــــٛ َ القــــــٕات اٌصــــــمحٛ  ٔ  

التعـــك٦ٗت الصـــاٌدٚ ٔاٌعأٌـــٛ  ـــا    وـــا اؿىاٖـــٛ      

ــ        ــاه  تتعمـ ــٍؾ ل٨طفـ ــا الـ ــاٞ يتّـ ــ  جـ ــٛ الـ اـاؼـ

يتعــــدً جــــٕاز  رغــــاً وــــَ ٖقــــن عىــــرٓ عــــَ مثاٌٗــــٛ  

ــر ُ   ععــ ــٕ ــد  ُ ٖكــ ــ ٙ هــ ــن الــ ــٜ العىــ ــٍٛ عمــ  ٚ شــ

مبعـــــسه عـــــَ اٌعــــــاركٛ َ    وـــــَ حٗـــــ  ا٥ؼـــــن   

ــأُ    ــا لمـــــــــٍؾ  ـــــــ ــٛ  ٔٔ قـــــــ ــات اؿريتٗـــــــ العىمٗـــــــ

اؿْرٖتعمــــــ  يتا رغــــــاً  ٔ القصــــــر ٔا جبارٍــــــا 

ٖعــــ  ٔ قــــا  ٌفّــــًٕ اٌخالفــــٛ  ٌــــْ ٥ ٖصــــرٙ عمــــٜ 

التطــٕ    ٔيتــ ل  وكـــَ  ُ ٖــتي   ـــرام اؿْــر وـــَ     

ــترتحا٥ت الت ٍٗـــــــــــ    ــدوا تصـــــــــ ــٕآ عٍـــــــــ د قتـــــــــ

لمىحىـــــٗ  َ ؼـــــفٕف ًـــــٕات شـــــمطٛ ا٥حـــــت٦ه 

ــ ل      ــا   ٔيتــ ــٕع٘  ّٗــ ــراِ الطــ ــتار ا٥نــ ــط شــ خمــ

ــٜ    ــات جٍٗـــــــط تبقـــــ ــٕه  ُ اتفاًٗـــــ ــتطٗع القـــــ ٌصـــــ

ــٛ     ــد ًإٌٌٗـــ ــٕ ي ًٕاعـــ ــَ تـــ ــّا عـــ ــرٚ مب ىمـــ ًاؼـــ

ــراِ َ     ــَ ا٥نــــ ــاه وــــ ــروٛ ا٥طفــــ ــ٘ ظــــ ؼىــــ

 القٕات اٌصمحٛ ٔػرً ػٍدّٖي  ّٗا .

ــد   ــاٌ٘ : اؿْرمبٕجــــــــــــ ــر  ال ــــــــــــ الفــــــــــــ

 : 1977ٍٗط لعاً يترٔتٕك٥ٕت ج

ــط    ــ٥ٕت جٍٗــــ ــًٕ  ُ يترٔتٕكــــ ــَ اٌعمــــ وــــ

جـــــاٞت  شـــــتكىا٥ ٌـــــا تفـــــىٍتْ اتفاًٗـــــات جٍٗـــــط 

ــاً  ــا   1949لعــــ ــتي تٍأ ــــ ــا٥ت   ٖــــ ــتٕعد حــــ ٔلتصــــ

ــد      ــَ القٕاعــ ــٛ وــ ــىٍا فىٕعــ ــد تفــ ــا   ًٔــ مبٕجبّــ

ــمحٛ     ــات اٌصــ ــاه َ اٌٍازعــ ــٛ ا٥طفــ ــٛ ؿىاٖــ ا اد ــ

(21)

ــا     ٔوٍّـــــا تمـــــ  الـــــ  ؼْـــــر اظـــــرتاكّي  ّٗـــ

شــــــَ اـاوصــــــٛ ععــــــر ًبــــــن يتمــــــٕغّي 

(22)

  ٔوــــــَ 

ــ ٓ      ــع ِــ ــ ٔه لٕـــ ــد اٌبــ ــٕ  ا  اؾّــ ــ٦ه الرجــ خــ

الربٔتٕكـــــــ٥ٕت ٔاٌٍاًعـــــــات الـــــــ  دارت حـــــــٕه    

وعــــرٔعّٗىا المــــ َٖ  عـــــدتّىا الم ٍــــٛ الدٔلٗـــــٛ    

لمؽــــــمٗد ا٥يــــــر ٖتبــــــدٝ لٍــــــا ح ــــــي العــــــعٕر  

ــاه     ــُٗ  يتا٥طفــ ــر ا ــ ــد لمخطــ ــع حــ ــٛ ٔـــ يتأِىٗــ

وــــَ الٍساعــــات اٌصــــمحٛ ٔ ظــــراكّي  ّٗــــا   ٍِٔــــا  

ن الم ٍـــٛ اٌـــ كٕرٚ عٍـــد ٌصتعـــّد مبـــا  يتـــدآ ٍ ـــ

تقــــدٖي وعــــرٔ  الربٔتٕكــــٕه ا٥ٔه عٍىــــا  ظــــار     

ــراف      ــدٙ  طــ ــٜ  ٖــ ــتي عمــ ــسٙ  ُ ٖــ ــَ اٌخــ ا   ُ وــ

ــٛ  ٔ     ــاٟن وقاتمــ ــاه َ  ؽــ ــتخداً ا٥طفــ ــسا   شــ الٍــ

ــي      ــاه  ٌّــ ــ٥٤ٞ ا٥طفــ ــعٕر ِــ ــتنم  ظــ ــٛ وصــ وعأٌــ

ــن الكبـــــار رغـــــي  ٌّـــــي ٥    اؼـــــبحٕا ٖتؽـــــر ُٕ و ـــ

ــ     ــراٞ  لـــ ــرِي جـــ ــا ٍٖتْـــ ٖـــــدركُٕ وـــ

(23)

ــد    ًٔـــ

كممـــــــ  تمـــــــ  اؾّـــــــٕد يتـــــــاٖراد ٌؽـــــــا  َ كـــــــ٦   ت

ــاركٛ ا٥طفـــــاه َ     ــٕل  ٖتعمـــــ  مبعـــ الربٔتٕكـــ

ــادٚ )    ــ  اٌـــ ــ  ٌؽـــ ــمحٛ   حٗـــ ــات اٌصـــ ( 77/2اٌٍازعـــ

ــٜ    ــٜ ) هـــــــد عمـــــ ــٕه ا٥ٔه عمـــــ ــَ الربٔتٕكـــــ وـــــ

ــتطاعٛ     ــٛ التـــدايتي اٌصـ ــا  كا ـ ــسا  اؽـ  طـــراف الٍـ

ــ َٖ        ــاه الـــ ــرتاك ا٧طفـــ ــدً اظـــ ــن عـــ ــ  تكفـــ الـــ
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ــد شـــــَ اـاوصـــــٛ ععـــــر  ــاه ٖبمنـــــٕا يتعـــ ٓ َ ا٧عىـــ

ــٜ ِـــ ٓ ا٧طـــراف       ــٛ يتؽـــٕرٚ وباظـــرٚ  ٔعمـ العداٟٗـ

ــد ِــــــ٥٤ٞ       ــَ ػٍٗــــ ــع عــــ ــاؿ  ُ متتٍــــ ــْ خــــ يتٕجــــ

الؽــــنار َ ًٕاتّــــا اٌصــــمحٛ ٔهــــد عمــــٜ  طــــراف 

ــَ      ــٕا شــ ــَ يتمنــ ــ٥٤ٞ ٍــ ــد ِــ ــٛ ػٍٗــ ــسا  َ حالــ الٍــ

اـاوصـــٛ ععـــرٚ ٔ  ٖبمنـــٕا يتعـــد ال اوٍـــٛ ععـــرٚ      

 ُ تصـــعٜ  عطـــاٞ ا٧ٔلٕٖـــٛ ٌـــَ ِـــي  كـــرب شـــٍا  (    

/ه( وـــــَ الربتٕكـــــٕه 4/3 جـــــاٞت اٌـــــادٚ )َ حـــــ 

ال ــــــاٌ٘ لتــــــٍؾ عمــــــٜ )٥هٕزػٍٗــــــد ا٧طفــــــاه  

ــٕات  ٔاؾىاعــــــات     ــٛ ععــــــرٚ َ القــــ دُٔ اـاوصــــ

اٌصـــــــــــمحٛ ٥ٔهٕزالصـــــــــــىا  يتاظــــــــــــرتاكّي َ   

ــد    ــ ٓ الٍؽــــٕؿ ًــ ــدٔ ُ ِــ ــاه العداٟٗٛ( ٖٔبــ ا٧عىــ

ــٛ ععـــــــر      ــٜ اختٗارشـــــــَ اـاوصـــــ ــتقرت عمـــــ  شـــــ

ــ  ر عــــ        ــن الدٔلٗــــٛ الــ ــٛ مبٍْىــــٛ العىــ وقتدٖــ

ــ ــَ    شــ ــاًٛ وــ ــاه العــ ــنارَ ا٧عىــ ــنٗن الؽــ  14َ تعــ

شــــــٍٛ عقــــــد اؿــــــر  العاٌٗــــــٛ ال اٌٗــــــٛ 15   

(24)

  

ٔيتإعتقادٌـــا  ـــأُ  لـــ  و ـــن  شـــتعارٚ غـــي وٕ قـــٛ  

 ُ إٌـــــٕ  َ ِــــ ا اٌقــــاً ٥ٖقتؽــــرعمٜ ياٖــــٛ 

الطفــــن وــــَ وعــــقٛ العىــــن  هــــا ٖتعمــــ  عىاٖــــٛ  

وـــَ وعـــقٛ ٔخطـــٕرٚ حقٗقٗـــٛ عمـــٜ حٗـــاٚ الطفـــن  

عصـــــــــــــكرٖٛ  ٔ   ٌاىـــــــــــــٛ عـــــــــــــَ عىمٗـــــــــــــات   

ــٕر      ــٜ  وـ ــٕٝ عمـ ــا  ٌطـ ــ  ٔ هـ ــرا٥ورعمٜ  لـ ٖقتؽـ

 خــرٝ وكـــَ  ُ تعـــكن ٌقـــاِ ــــعط وكـــَ وعّـــا  

 ا٥لتفاف ٔػرٖدِا وَ قتٕاِا ٔكىا ٖأت٘ :

حؽــــر اؿْــــر َ  طارعــــدً الصــــىا  ٌــــَ     -ا٥ٔ

ٖبمــــــ  الصــــــَ ا ــــــددٚ َ ا٥ظــــــرتاك وباظــــــرٚ َ  

( 77العىمٗــــات العداٟٗــــٛ   ِٔــــٕ وــــا  كدتــــْ اٌــــادٚ ) 

ــ ــ   وــــــــ ــالفٛ الــــــــ ــٕه ا٥ٔه شــــــــ كر َ الربٔتٕكــــــــ

ــراحٛ ــرتاكّي   ؼـ ــٕه  ظـ ــٛ َ ًبـ ــ  ورٌٔـ ــا ٖعـ   ٍـ

َ غــــي  لــــ  رغــــي  ُ اـطــــٕرٚ عمــــٜ ا٧طفــــاه      

٥تٍحؽــــر يتالعىــــن القتــــال٘ اٌباظــــر وــــَ خـــــ٦ه      

يـــن الصــــ٦  ٔخــــٕض القتــــاه  قــــُ    التٕاجــــد  

َ شـــــــٕ  العىمٗـــــــات ٧عىـــــــاه  خـــــــرٝ ك ىـــــــع  

 ً  اٌعمٕوــــــات ٔؼىٗــــــن اٌــــــ٤ُ العصــــــكرٖٛ ٔ طعــــــا

ــاً    ــا ٥ػعـــن الطفـــن اجملٍـــد لمقٗـ اٌقـــاتم .. ٔغيِـ

ــا    ــمٝ عـــَ اـطـــر  ِٔـــٕ وـ مب ـــن تمـــ  ا٧عىـــاه مبٍـ

ٖعــــ  ػرٖــــد الــــٍؾ وــــَ عمــــٛ ٔجــــٕدٓ َ حالــــٛ   

 التصمٗي يتْ .

ــا ــٜ الت ٍٗـــــد      -كاٌٗـــ ــر عمـــ ــار ٌطـــــاا اؿْـــ  ًتؽـــ

ا٧جبـــارٙ  ٔ ا٧لساوـــ٘ ٔتـــرك البـــا  وفتٕحـــا   وـــاً  

ــه وــــ     ــ ا ٔاـــ ــٕع٘    ِٔــ ــد الطــ ــىا  يتالت ٍٗــ َ الصــ

خـــ٦ه وـــا ٔرد َ كـــ٦ الٍؽـــ  وـــَ حْـــر عمـــٜ       

ــي      ــرٚ كــــ ــٛ ععــــ ــٕ دُٔ اـاوصــــ ــَ ِــــ ــد ٌــــ الت ٍٗــــ

التأكٗـــد عمـــٜ عـــدً الصـــىا  يتأظـــراك و ـــن ِـــ٥٤ٞ  

ــ      ــأُ َ  لــ ــٛ   ٔكــ ــاه العداٟٗــ ــاه َ ا٥عىــ ا٥طفــ

 ظــــارٚ ا  حْــــر الت ٍٗــــد القصــــرٙ وــــع الصــــىا   

ــ ٓ    ــر َ ِـــ ــر ا٧وـــ ــٛ لٗقتؽـــ ــاُ طٕاعٗـــ ــْ   ا كـــ يتـــ

ــىا  يت    ــدً الصــ ــٜ عــ ــٛ عمــ ــاه  اؿالــ ــرتاك َ ًتــ ا ظــ

وباظـــر  قــــُ   ِٕٔوــــا ًــــد ٖــــ٤دٙ  خفــــاٞ الكــــ ي  

وــــــَ  ٌتّاكــــــات تمــــــ  الٍؽــــــٕؿ خمــــــط شــــــتار 

ا نــــراِ الطــــٕع٘ َ ؼــــفٕف القــــٕات اٌصــــمحٛ  

ــس الفقـــــرٚ      ــأرد َ ع ـــ ــإُ وـــ ٔ ــــــا ٛ لـــــ ل   ـــ

( وــــَ الربٔتٕكــــٕه ا٥ٔه   77ال اٌٗــــٛ وــــَ اٌــــادٚ )  

ــْ )َ حالــــٛ ػٍٗــــد ِــــ٥٤ٞ ٍــــَ يتمنــــٕا شــــَ        يتأٌــ

ععـــرٚ ٔ  ٖبمنـــٕا يتعـــد ال اوٍـــٛ ععـــرٚ     اـاوصـــٛ 

ــٍا  (      ــرب شـ ــي  كـ ــَ ِـ ــٛ ٌـ ــاٞ ا٧ٔلٕٖـ ــعٜ  عطـ  ُ تصـ

 ّــــٕ رغــــي كٌٕــــْ و ــــن خطــــٕٚ  يتإػــــآ التقــــدً   

 َ ــ ــع شـــــ ــٕ ر ـــــ ــٕات   مـــــ ــد َ القـــــ ــٕه الت ٍٗـــــ ًبـــــ

ــمحٛ ــدٖن   اٌصــــ ــد لتعــــ ــتأٌط ظّــــ ــْ   ٖصــــ    ٥  ٌــــ

الــٍؾ يتأػــآ ر ـــع شــَ الت ٍٗــد ٌـــا  ــٕا ال اوٍـــٛ      

ٕجــــــــــد ععـــــــــرٔحْرٓ دُٔ  لــــــــــ    ٔحتـــــــــٜ مب  

الؽــــــٗنٛ الــــــ  ٔردت ٥ٔزالــــــ  ًاٟىــــــٛ  أٌّــــــا   

ــٗنٛ      ــاٞت يتؽـ ــن جـ ــط يتـ ــآ التكمٗـ ــٛ يتإػـ ــَ حازوـ تكـ

ــساً      ــايتع ا٥لـ ــعط طـ ــا ٖفـ ــٕ وـ ــع٘ ( ِٔـ ــد )لمصـ الطمـ

  ّٗا .
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ــٕؿ       ــ  الٍؽـ ــأُ تمـ ــٕه يتـ ــدعٌٕا لمقـ ــدً ٖـ ــا تقـ  ُ وـ

ــٛ    ــاٞت حا ـ كاٌـــ  شـــتكُٕ  ك ـــر لاعـــٛ لـــٕ جـ

ٖ حْـــــر دٌّٔـــــا  نـــــراِ  َ ؼدٖـــــد الصـــــَ الـــــ  

ــاه َ ؼـــــ ــٛ  ا٥طفـــ ــمحٛ ٌْاوٗـــ ــٕات اٌصـــ فٕف القـــ

ــتي      ــ ٙ ٖــ ــكن الــ ــاُ العــ ــا  كــ ــا ٔ ٖــ ــ   ٔ غيِــ كاٌــ

مبٕجبــــْ ٔؼــــ   ٙ ّــــرف ٔيتنــــن الٍْــــر عــــَ      

ــ         ــٕر تمـ ــ  ًؽـ ــا ٖعـ ــا   ٍـ ــُٕ يتّـ ــ  ٖكمفـ ــاً الـ اٌّـ

الٍؽـــــٕؿ يتعـــــكمّا اؿـــــال٘ عـــــَ تـــــٕ ي ياٖـــــٛ  

ــات    ــراِ َ الٍساعـــ ــَ ا نـــ ــاه وـــ كا ٗـــــٛ ل٨طفـــ

اٌصـــمحٛ دٔلٗـــٛ كاٌـــ   ٔ داخمٗـــٛ  ِٕٔوـــا ٖـــدعٕ      

ــّا     ــدعٕٚ لتعدٖمـ ــآ الـ ــٕد يتإػـ ــد اؾّـ ــرٔرٚ حعـ لفـ

ٔدعــــٕٚ الم ٍــــٛ الدٔلٗــــٛ لمؽــــمٗد ا٥يــــر  دراه 

ــا   ٔلكـــَ ٔرغـــي    ِـــ ا إٌــــٕ  َ جـــدٔه  ِتىاواتّـ

 لـــ   ـــأُ ِـــ ٓ الٍؽـــٕؿ تعتـــرب َ حٍّٗـــا خطـــٕٚ 

ــات      ــد اتفاًٗـ ــْ مبٕجـ ــ  حْـ ــٕ    ٖأخـ ــٛ ٌٕــ وّىـ

ــٜ       ــ  عمـ ــىاُ التٕا ـ ــ ا لفـ ــاٞت ِكـ ــا جـ ــط ٔ ٌّـ جٍٗـ

ــا   ِٔـــ  ــبق    مترٖرِـ ــٕد الـــ  شـ ــا ت٤كـــدٓ اؾّـ ا وـ

 ًرارِــــــا ٔالــــــ  تعــــــي ا   ُ ا ِتىــــــاً اؾــــــدٙ 

يتّــــــ ا إٌــــــــٕ  وــــــَ جاٌـــــــد الم ٍــــــٛ الدٔلٗـــــــٛ    

ــاً     ــد يتــــــدٞ َ عــــ ــمٗد ا٧يرًــــ عٍــــــدوا 1971لمؽــــ

ٔـــــــــع  تقرٖــــــــرا  ِاوــــــــا   كــــــــي َ  ٔه وــــــــ٤متر  

لمخــــــــرباٞ اؿكــــــــٕوٗ  يتعــــــــأُ اعــــــــادٚ تأكٗــــــــد 

ــاٞ      ــٛ  كٍــ ــدٔل٘ اٌطبقــ ــإٌُ الــ ــد القــ ــٕٖر ًٕاعــ ٔتطــ

ــٛ      ــ  الم ٍــ ــْ تمــ ــ ٙ عقدتــ ــمحٛ ٔالــ ــات اٌصــ الٍساعــ

َ  لـــــــ  العـــــــاً ــــــــىٍتْ و٦حْاتّـــــــا َ ظـــــــأُ  

ــمحٛ   ر ـــــط ــات اٌصــ ــاه َ اٌٍازعــ ــد ا٧طفــ اد ػٍٗــ

ــن عـــَ         ــا ٥ ٖقـ ــٕت وـ ــَ وـ ــ  وـ ــٜ  لـ ــد عمـ ــا ترتـ ٔوـ

ــر      ــٛ ععـ ــَ دُٔ اـاوصـ ــن َ شـ ــُٕ طفـ ــط ومٗـ ٌؽـ

َ وٗــــــادَٖ القتــــــاه خــــــ٦ه العقــــــدَٖ الصــــــايتق   

  َ ــا   ــر  ٔ ٖفـــــــ ــع التقرٖـــــــ ــٜ ٔــــــــ ــ٤متر  عمـــــــ اٌـــــــ

ــٕٖر     ــد ٔتطـــــ ــادٚ تأكٗـــــ ــٕه  عـــــ ــ٘ حـــــ الديتمٕواشـــــ

القــــــٕاٌ  ا ٌصـــــــاٌٗٛ اٌطبقــــــٛ  كٍـــــــاٞ الٍساعـــــــات   

ــادٙ     ــض ا ؼــــــ ــدٓ اجملمــــــ ــ ٙ عقــــــ ــمحٛ الــــــ اٌصــــــ

 حٗــــــــ  1977-1974الصٕٖصــــــــرٙ َ الفــــــــرتٚ وــــــــَ 

ٌــــاًغ اٌــــ٤متر ٔ عتىــــد وعــــرٔعا الربٔتٕكــــٕل   

المـــــــ َٖ  عـــــــدتّىا الم ٍـــــــٛ الدٔلٗـــــــٛ لمؽـــــــمٗد  

ــٜ      ــ  عمـــــ ــد التٕا ـــــ ــر يتعـــــ ــن  ا٥يـــــ ــراٞ يتعـــــ جـــــ

التعـــد٦ٖت عمّٗىـــا   حٗـــ  كاٌـــ  الؽـــٗنٛ الـــ       

ــرٔ  الربٔتٕكــــٕه      ــد وعــ ــٛ مبٕجــ ــدوتّا الم ٍــ ًــ

ــٜ      ــٍؾ )عمـ ــ ٦ تـ ــٕعٍا وـ ــ  مبٕــ ــا ٖتعمـ ا٥ٔه  ٗىـ

ــراٞات الكفٗمـــٛ       ــٛ ا جـ ــا  كا ـ ــسا   ؽـ ــراف الٍـ  طـ

ــاً       ــَ القٗـ ــرٚ وـ ــٛ ععـ ــاه دُٔ اـاوصـ ــع ا٧طفـ مبٍـ

يتـــأٙ دٔر َ ا٥عىــــاه العداٟٗــــٛ ٔيتالتحدٖــــد حْــــر  

ي َ ًــــٕاتّي اٌصــــمحٛ  ٔ ًبــــٕه تطــــٕعّي ػٍٗــــدِ

لــــ ل  ( ٔعمــــٜ وــــا ٖبــــدٔ  ــــأُ الم ٍــــٛ الدٔلٗــــٛ       

كاٌـــ  تروـــ٘ وـــَ ؼـــٗنٛ الـــٍؾ اٌقـــرت  مبٕجـــد  

ــاه      ــن ا٥عىــ ــاو٦ لكــ ــر ظــ ــُٕ اؿْــ ــرٔ   ُ ٖكــ اٌعــ

الـــ  وكـــَ  ُ ٖكمـــط يتّـــا ا٥طفـــاه وصـــتٕعبا  لكـــن  

ــا     ظــــــكاه  ظــــــرتاكّي  لساوٗــــــا  كــــــاُ  ً تطٕعٗــــ

 ُ  ُ هــــرٙ تعدٖمــــْ  لكــــَ ِــــ ا الــــٍؾ   وــــر دٔ

ا  الؽــــٗنٛ الــــ  ّّــــر يتّــــا مبٕجــــد ٌــــؾ اٌــــادٚ  

( شالفٛ ال كر77)

(25)

. 

الفـــــر  ال الـــــ  : اؿْرمبٕجـــــد اتفاًٗـــــٛ    

  حقٕا الطفن : 

ــٕا الطفـــن َ وقدوـــٛ      ــأت٘ اتفاًٗـــٛ حقـ تـ

ــٕ  ا٥ِتىــــــاً يتعــــــروٛ      ــٕد اٌركــــــسٚ ؼــــ اؾّــــ

   ً 1989ا٧طفـــاه ٔع  عتىـــاد ِــــ ٓ ا تفاًٗـــٛ عــــا

(26)

 

ــٛ      ــد ؿىاٖــــ ــع ًٕاعــــ ــدف ٔـــــ ــاٞت يتّــــ ــد جــــ   ًٔــــ

ا٥طفـــــاه ٔــــــىاُ حقـــــًّٕي وبتدٟـــــٛ يتتحدٖــــــد     

ــا     ــا ا٧ٔ  تعرٖفـــ شـــــَ الطفٕلـــــٛ لتفـــــع َ وادتّـــ

لمطفــــــن عٍــــــدوا ٌؽــــــ  عمــــــٜ )٧غــــــراض ِــــــ ٓ   

ا٥تفاًٗــــٛ ٖعٍــــٜ الطفــــن كــــن  ٌصــــاُ   ٖت ــــأز 

 َ الرظـــد ًبـــن  لـــ   ال اوٍـــٛ ععـــرٚ وـــا   ٖبمـــ  شـــ

ــْ(  ــ  عمٗـــ ــإٌُ اٌٍطبـــ  مبٕجـــــد القـــ

(27)

ــٜ    ٔؼفـــ

ــٛ        ــَ  ِىٗـ ــع وـ ــسٚ تٍبـ ــٛ ٍٗـ ــٛ يتأِىٗـ ــ ٓ ا٥تفاًٗـ ِـ

ــي     ــَ ح ــــ ــن ٔوــــ ــا لمطفــــ ــ  تٕ رِــــ ــٛ الــــ اؿىاٖــــ
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اٌعـــــاركٛ الدٔلٗـــــٛ  ّٗـــــا حٗـــــ  ؼـــــدً  عمّٗـــــا 

ــي التقـــدً اٌمحـــّٕ       ــن دٔه العـــا  تقرٖبـــا . ٔرغـ كـ

الـــــ ٙ حققتـــــْ ا٥تفاًٗـــــٛ يتأػـــــآ تعـــــدٖن الصـــــَ  

اٌعتــــــرب َ ؼدٖــــــد شـــــــَ الطفٕلــــــٛ ٔر عـــــــْ ا     

ــرٚ    ٥  ــٛ ععــــ ــرت َ وٕـــــــٕ    ال اوٍــــ   ٌّــــــا تع ــــ

ٖ حْردٌّٔــــا زه ا٥طفــــاه َ   الصــــَ اٌعتــــربٚ الــــ  

ــٛ يتتكـــــرار ٌـــــا       ــاً عصـــــكرٖٛ لتخـــــره ا٥تفاًٗـــ وّـــ

َ  1977حــــــددٓ يترٔتٕكــــــٕه جٍٗــــــط ا٥ٔه لعــــــاً  

ــ ا     ــ كر يتّــ ــالفٛ الــ ــبع  شــ ــايتعٛ ٔالصــ ــْ الصــ وادتــ

ــٛ ِـــــ ٓ اٌصـــــألٛ       ــأُ    قـــــد تٍألـــــ  ا٥تفاًٗـــ العـــ

لتكــرار وصـــألٛ   ( الــ  عــادت  38ٔ  ــردت  ــا اٌــادٚ )   

ــٛ      ــ  اـاوصــ ــَ   ٖبمــ ــر ٌــ ــرتاك اٌباظــ ــر ا٥ظــ حْــ

ــٛ   ٔدعــــــٕٚ الــــــدٔه   ععــــــرٚ َ العىمٗــــــات القتالٗــــ

ــَ َ       ــ ٓ الصـ ــ  ِـ ــَ   ٖبمـ ــد وـ ــَ ػٍٗـ ــا  عـ ل وتٍـ

ــىا        ــٕ  لمصــ ــا  وفتــ ــٛ البــ ــمحٛ تاركــ ــا اٌصــ ًٕاتّــ

يتت ٍٗــــد وــــَ  جتــــاز تمــــ  الصــــَ ٔ  ٖبمــــ  يتعــــد        

ال اوٍـــــــٛ ععـــــــرٚ

(28)

  ٔوٍـــــــ  ٥ٔدٚ ِـــــــ ا الـــــــٍؾ  

٥ٌٍتقــــادات كــــبيٚ يتصــــد  كٌٕــــْ الــــٍؾ  تعــــرض

الٕحٗــــــد َ ا تفاًٗــــــٛ الــــــ ٙ ٖعــــــ  عــــــَ وعٗــــــار 

ــٛ        ــَ الطفٕلـ ــاً لصـ ــٜ عـ ــد  دٌـ ــرٚ كحـ ــٛ ععـ ال اوٍـ

( وــــــَ 1ٖٔتٍــــــاًن وــــــع وــــــا ٔرد َ ٌــــــؾ اٌــــــادٚ )

ــْ وـــَ    ا٥تفاًٗـــٛ الـــ  ٔــــع  تعرٖـــط لمطفـــن يتأٌـ

ــَ  ُ الــــٍؾ     ــرغي وــ ــٜ الــ ــَ عمــ ــ  الصــ ــ  تمــ   ٖبمــ

  ٚ ــٕر ــد خطــ ــا  ا٧ظــ ــد ا٧ٔـــ ــأه  حــ ــد   ٖتٍــ ــ  ًــ الــ

ــات   ــا ا٧طفــــــــاه  ٥ ِٔــــــــ٘ الٍساعــــــ ٖتعــــــــرض  ــــــ

ــادرٚ    ــا وؽـــ ــا ٖعتـــــرب َ  عتقادٌـــ ــٕ وـــ اٌصـــــمحٛ ِٔـــ

ــد      ــر الت ٍٗــ ــن عْــ ــا ٖتؽــ ــٕ     ٔ ٗىــ ــٜ اٌطمــ عمــ

ــأت٘     ــٍؾ   ٖـــــ ــأُ الـــــ ــاه  ـــــ ــرتاك َ القتـــــ ٔا ظـــــ

ــد ٔكـــاد   ُ ٖقتؽـــر عمـــٜ تكـــرار وـــا ٔرد َ     ظدٖـ

ــادٚ ) ــاً  77اٌــــ ــٕه ا٧ٔه لعــــ ــَ الربٔتٕكــــ  1977( وــــ

  ٖٔعـــٕد الصـــبد َ عـــدً  حـــراز   كىـــا  ظـــرٌا شـــمفا 

 ً َ ِــــ ٓ اٌصـــــألٛ  ٧ُ يتعــــن الــــدٔه  كٍـــــاٞ     تقــــد

اٌٍاًعـــــات حـــــٕه وعـــــرٔ  ٌـــــؾ اٌـــــادٚ اٌـــــ كٕرٚ 

ــارت      ــد  كــ ــا ًــ ــ  ٔرد يتّــ ــٗنٛ الــ ــرارٓ يتالؽــ ــن  ًــ ًبــ

ــ٤متر       ــاٞ اٌـــــ ــيت  كٍـــــ ــ   كـــــ ــ  الـــــ ــض اؿ ـــــ ٌفـــــ

الديتمٕواشـــــــ٘ حـــــــٕه تطـــــــٕٖر القـــــــإٌُ الـــــــدٔل٘  

    ٘ ــع يترٔتٕكــــــٕل ــايت  عمــــــٜ تًٕٗــــ ــاٌ٘ الصــــ  ا ٌصــــ

ــَ ٔالتــــدايتي       ــألٛ الصــ ــا ىــــتؾ مبصــ ــط  ٗىــ جٍٗــ

ــا َ    ــد  ؽا ِــ ــرٔرٖٛ الٕاجــ ــ  الفــ ــٛ ٔلٗصــ اٌىكٍــ

 حالـــــــــٛ اٌعـــــــــاركٛ َ ا٧عىـــــــــاه العداٟٗـــــــــٛ

(29)

  

ٔ شــتٍادا  ٌـــا تقـــدً وكـــَ  شـــتٍتاه حقٗقـــٛ وفادِـــا  

ــا     ُ عـــــدً اؿصـــــي َ  عتىـــــاد شـــــَ الطفٕلـــــٛ مبـــ

ــٕاه       ــع ا٥حـــ ــرٚ َ ىٗـــ ــٛ ععـــ ــَ ال اوٍـــ ــن عـــ ٖقـــ

ــٕاز   ــٜ جــــ ــاٞ عمــــ ــي يتــــــ      ٔا يتقــــ ــَ ِــــ ػٍٗــــــد وــــ

اـاوصــــٛ ععــــرٚ ٔال اوٍــــٛ ععــــرٚ   ٖفــــاف  ىــــا 

الْــــرٔف الـــــ  تمـــــ   يتــــراً ا٥تفاًٗـــــٛ ٔاٌتى مـــــٛ   

ــارٚ    ــاردٚ ٔرٔاه ػـــــ ــر  البـــــ ــاٞ  ـــــــرتٚ اؿـــــ يتاٌتّـــــ

الصـــــ٦  ٔتؽـــــرٖط الكـــــي ا اٟـــــن وـــــَ كسٌّٔـــــا  

ــاِرٚ     ــّٕ َ ّـــ ــاو٘ ومحـــ ــد   رزتٍـــ ــ  ًـــ ــد  لـــ يتعـــ

ــكن    ــات يتعــ ــرٔ  ٔالٍساعــ ــاه َ اؿــ  ظــــرتاك ا٧طفــ

بٕا وـــــــع زٖـــــــادٚ َ عـــــــدد الفـــــــحاٖا  غـــــــي وصـــــــ

ــدد    ٔاٌتفــــررَٖ وــــَ ِــــ ٓ الف٠ــــٛ  حٗــــ  ٖقــــدر عــ

القتمــــــٜ وـــــــٍّي يتـــــــأك ر وـــــــَ ومٗـــــــٌٕ٘ طفـــــــن   

ــرَٖ      ــ   خـ ــتٛ و٦ٖـ ــَ شـ ــر وـ ــر   ك ـ ــ ل  جـ ٔكـ

يتصــــــبد تمــــــ  الٍساعــــــات  

(30)

  ٔوكــــــَ ا٥شــــــتد٥ه 

عمـــــٜ  لـــــ  يتـــــالك ي وـــــَ العـــــٕاِد وـــــَ ٌساعـــــات  

ــا         ــَ العــ ــتٜ وــ ــاط  ظــ ــ  َ وٍــ ــمحٛ ًٔعــ وصــ

ــداٌّا و ــن وــا حؽــن      ٖكــَ ا٥طفــ  اه مبٍــمٝ عــَ وٗ

َ اؿــــر  ا٥ِمٗــــٛ َ لٗربٖــــا وطمــــع تصــــعٍٗٗات      

ــاه َ    ــّا  ظــــراك  طفــ القــــرُ اٌاـــــ٘ ٔالــــ  ؽممــ

الٍـــــــسا  حٗـــــــ  جـــــــرٝ تـــــــدرٖد  ٥ف ا٥طفـــــــاه     

يتعفـــــّي   ٖت ـــــأز شـــــَ الصادشـــــٛ ععـــــرٚ وـــــَ  

عىـــــرٓ ٔػٍٗـــــدِي ك ٍـــــٕد َ  لـــــ  الٍـــــسا  

(31)

   

قٗـــــا لـــــ ل   ـــــإُ يتعـــــن اٌـــــراًب  ٖعتـــــربُٔ   رٖ

وّـــــدا  ل٨طفـــــاه اٌقـــــاتم  ٖٔفـــــريتُٕ وـــــ ٦  مبـــــا  

ــاً     ــاٞ عـــ ــا  َٔ  حؽـــ ــر  لٗربٖـــ ــن َ حـــ  1995حؽـــ
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% وــــــــَ  طفــــــــاه  لــــــــ٥ٕ ًــــــــد ع   36اتفــــــــه  ُ 

ػٍٗــــدِي  ٔ كــــإٌا َ ر قــــٛ ا ــــاريت   ٍِٔــــاك  

وــَ ٖعتـــرب  ُ جــٗغ الـــر  ا٧ٔغٍــدٝ ٖكـــاد ٖتكـــُٕ    

وــــَ اؾٍــــٕد ا٧طفــــاه َ وعْىــــْ ٔخــــ٦ه حــــر   

اؿكٕوــــٛ ا٧ٔغٍدٖـــــٛ   داوــــ  ععـــــر شــــٍٕات ــــــد  

ــد  ُ    ــد ا٩٥ف يتعــــــ ــ ا اؾــــــــٗغ يتت ٍٗــــــ ــاً ِــــــ ًــــــ

تعرــــــــٕا لمخطـــــــط وـــــــَ  ّٖٔـــــــي ٔيتعفـــــــّي    

ٖت ـــــأز اـاوصـــــٛ وـــــَ العىـــــر  ٔكـــــ ل  ًاتـــــن  

ا٧طفـــــاه َ كـــــن وـــــَ الصـــــمفادٔر  ا٧كـــــٕادٔر    

ــا      ــئ  ٔغيِــ ــاراغٕا  ٔيتــ ــٗ   ٌٗكــ ــا٥  اٌكصــ جٕاتٗىــ

ــاُ العــــــدد ا٧كــــــرب وــــــٍّي َ كٕلٕوبٗــــــا       ٔكــــ

 ُ عمــــّٗي )ا٧جــــراط الؽــــنيٚ(      ٔكــــإٌا ٖطمقــــٕ

ٔ)الٍحـــــن الؽـــــني( الـــــ ٙ ٖمصـــــع العـــــدٔ ًبـــــن  ُ 

% وـــَ وقـــاتمٜ  30ٖـــدرك ٔجـــٕدٓ   ٖٔقـــدر  ُ ٖكـــُٕ  

ــدات العؽـــايتات وـــَ ا٧طفـــاه  يتٍٗىـــا ٖعـــكمُٕ       ٔحـ

% وـــــَ 85يتالٍصـــــبٛ لـــــبعن اٌمٗعـــــٗات وـــــا ٖعـــــاده  

القــــــــٕٚ  ّّٔــــــــر اٌقــــــــاتم  ا٧طفــــــــاه اٖفــــــــا  َ  

ــٕ ا  ًٔٗــــــــ   ــتاُ  ٔكٕشــــــ ــاُ  ٔداغصــــــ ن  ُ العٗعــــــ

ــٕ      ــاه ِــ ــاه َ القتــ ــتخدً ا٧طفــ ــس  ٖصــ ــر حــ  ك ــ

ــتاٌ٘)    ــاه الكردشــــــ ــس  العىــــــ ــ   Pkkحــــــ (    ٖبمــــــ

عـــــددِي حـــــٕال٘ ك٦كـــــٛ  ٥ف طفـــــن  َٔ العـــــرا 

ــاه       ــاِرٚ ا٧طفــ ــا  ّــ ــ   ٖفــ ــٗا عر ــ ــُ ٔ شــ ا٧ٔشــ

ــاُ َ     ــٕات طالبـــــ ــىَ ًـــــ ــٛ ــــــ ــٕد  ٔغاؼـــــ اؾٍـــــ

ــا     ــاِرٚ  ٖفـــ ــادت ِـــــ ٓ الْـــ ــا شـــ   ناٌصـــــتاُ  كىـــ

٥ٔٔط  الفمـــــب   كىبٕدٖـــــا  كعـــــىي  ٍِٔـــــاك     

ــٕال٘  ــٛ     10.000حـ ــاٞ  ٠ٗـ ــار  َٔ  حؽـ ــن َ وٗاهـ طفـ

ـــ  طفــــن ٖقــــاتمُٕ  300.000إُ حـــٕال٘  ا٧وـــي اٌتحــــدٚ  ـ

ــتخدً    ــٛ  ٔتصـــــ ــدات ًتالٗـــــ ــىَ ٔحـــــ ــٛ  50ــــــ دٔلـــــ

ا٧طفــــــاه ـــــــىَ ًٕاتّــــــا اٌصــــــمحٛ غــــــي عايت٠ــــــٛ 

ــدٔل٘   ــإٌُ الــ ــا لمقــ مبخالفتّــ

(32)

ــٗاا   ــ ات الصــ   ٔيتــ

ٖـــأت٘ تقرٖـــر اٌى ـــن اــــاؿ ل٨وـــ  العـــاً ل٨وـــي  

ــٕه      ــٛ حـ ــبٛ دراشـ ــراٞٓ  مبٍاشـ ــ ٙ ع  جـ ــدٚ الـ اٌتحـ

ـــ   محٛ َ حقبـــــٛ ٔـــــع ا٧طفـــــاه َ الٍساعــــات اٌصــ

ــد  ُ     ــرً ل٤ٗكــــ ــرُ اٌٍؽــــ ــَ القــــ ــعٍٗٗات وــــ التصــــ

 لــــط طفــــن وتٕرطــــُٕ َ ٌساعــــات  300 ك ـــر وــــَ  

وصـــــــمحٛ

(33)

ــْ   ــد تٍبـــــ ــاٟ   قـــــ   ٔ زاٞ تمـــــــ  اؿقـــــ

اجملتىـــــع الـــــدٔل٘    ــــــرٔرٚ التحـــــرك يتإػـــــآ  

ــاِرٚ     ــاو٘ الْـ ــَ تٍـ ــد وـ ــدٔٝ لمحـ ــر جـ ــٕه  ك ـ حمـ

ــٕه    ــْ  ًـــــــرار يترٔتٕكـــــ ــر الـــــــ ٙ ٌـــــــت  عٍـــــ ا٧وـــــ

حقــــٕا الطفــــن ؼــــدر اختٗــــارٙ ومحــــ  يتاتفاًٗــــٛ 

 . ٠٢٢٢عاً 

ــد    ــع : اؿْرمبٕجــــــــــــ ــر  الرايتــــــــــــ الفــــــــــــ

الربٔتٕكـــٕه ا٥ختٗـــارٙ اٌمحـــ  يتاتفاًٗـــٛ    

 : حقٕا الطفن

ــاً  ِٔـــــــ ا ال ــادٓ عـــــ ــٕه ًـــــــد ع  عتىـــــ ربٔتٕكـــــ

2000

(34)

ــٕه       ــَ دخـــ ــد عـــ ــٗض يتالبعٗـــ ــ  لـــ ــ٘ ًٔـــ    فـــ

ــن    ــا  ٔيتفعــــ ــس الٍفــــ اتفاًٗــــــٛ حقــــــٕا الطفــــــن حٗــــ

ـــــــــٕاغُ وردِــــــــا عــــــــدً كفاٖــــــــٛ الٍؽــــــــٕؿ 

ــا تمـــــ  ا٥تفاًٗـــــٛ   وـــــع   القإٌٌٗـــــٛ الـــــ  تْىٍتّـــ

ــٛ    ــاه الٍاىــ ــاٚ ا٥طفــ تٍبــــْ اجملتىــــع الــــدٔل٘ ٌعاٌــ

ــب       ــمحٛ   ع تــ ــات اٌصــ ــي الٍساعــ ــاو٘ ح ــ ــَ تٍــ عــ

ــَ  جــــ     ــدٚ وــ ــي اٌتحــ ــار ا٥وــ ــادرٚ َ  طــ ــع وبــ ن ر ــ

ــد َ    ــرتاك ٔالت ٍٗـــــ ــَ ا٥ظـــــ ــٜ لصـــــ ــد ا٥دٌـــــ اؿـــــ

القـــٕات اٌصـــمحٛ ا  مثاٌٗـــٛ ععـــرٚ شـــٍٛ   ٔجـــاٞت  

ــط       ــع إًٌـ ــقٛ وـ ــبي وتصـ ــد كـ ــادرٚ    حـ ــ ٓ اٌبـ ِـ

الـــــــ ٙ  عتىدتـــــــْ الم ٍـــــــٛ الدٔلٗـــــــٛ لمؽـــــــمٗد     

ــا الـــ     ــا ؾّٕدِـ ــر ٔتتٕهـ ــر ٔا ـــ٦ه ا٧يـ ا٧يـ

ــٕٖر      ــ٘    تطـ ــن تروـ ــٛ عىـ ــ٦ه  خطـ ــَ خـ ــد ت وـ يتـ

ــاا   ــطتّا لؽــــ ــٛ    ٌعــــ ــىَ خطــــ ــاه  ٔتتفــــ ا٥طفــــ

 لتــــــساو  يتّــــــ ا   1995العىــــــن الؽــــــادرٚ َ عــــــاً   

ــد     ــدً الت ٍٗـ ــد  عـ ــس وبـ ــاُ :تعسٖـ ــا كـ ــدد  ٔ ىـ الؽـ

ٔعــــدً ا٥ظــــرتاك َ الٍساعــــات اٌصــــمحٛ ل٨طفــــاه  

ــساً     ــا ا لتـــ ــر    وـــ ــَ العىـــ ــرٚ وـــ ــٛ ععـــ دُٔ ال اوٍـــ

ــَ      ــٛ وــ ــدايتي اٌمىٕشــ ــا  التــ ــىَ :  ؽــ ــاٌ٘  تفــ ال ــ

حاٖا  جـــــن ياٖـــــٛ ٔوصـــــاعدٚ ا٧طفـــــاه وـــــَ ــــــ  
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ــمحٛ   ــات اٌصـــــ الٍساعـــــ

(35)

ــ ٓ   ــٜ ِـــــ ــتٍادا  عمـــــ   ٔ شـــــ

اؾّـــــــٕد ٔغيِـــــــا  عتىـــــــدت اؾىعٗـــــــٛ العاوـــــــٛ 

ــاً      ــاروَ عــــــ ــّر  ٖــــــ ــدٚ َ ظــــــ ــي اٌتحــــــ   2000ل٨وــــــ

ــٛ حقــــــــٕا     ــٕه ا ختٗــــــــارٙ  تفاًٗــــــ الربٔتٕكــــــ

ــات    ــاه َ الٍساعــــ ــأُ  ظــــــرتاك ا٧طفــــ الطفــــــن يتعــــ

اٌصـــــــمحٛ 

(36)

   ٖٔعـــــــد ِـــــــ ا الربٔتٕكـــــــٕه  ِـــــــي 

ـــ  رٚ ؾّــــــٕد  ٌتؽــــــار وــــــَ  جــــــن ا٧طفــــــاه   ٔمثـــ

ــَ     ــا وــ ــر ٔغيِــ ــمٗد ا٧يــ ــٛ لمؽــ ــٛ الدٔلٗــ الم ٍــ

ــن     ــَ  جــ ــعٍٗات وــ ــٕاه  ــــرتٚ التصــ ــ ل  طــ ــٕد يتــ جّــ

ــاه     ــاركٛ َ  عىـــ ــَ اٌعـــ ــٜ لصـــ ــد ا٧دٌـــ ــع اؿـــ ر ـــ

ــ ــاه وــــــ ــٛ  القتــــــ َ اـاوصــــــــٛ ععــــــــرٚ    ال اوٍــــــ

ــرٚ ععــ

(37)

ــٕه     ــٛ الربٔتٕكــ ــىٍ  وقدوــ ــد تفــ   ًٔــ

تعـــبيا  ٔاــــحا وـــَ الـــدٔه ٤ٖكـــد  عرتا ّـــا يتـــأُ       

ــَ ا ظـــــــ   ــن وـــــ ــٛ الطفـــــ ــات ياٖـــــ رتاك َ الٍساعـــــ

اٌصــــــمحٛ وــــــَ ظــــــأٌْ  ُ ٖــــــ٤دٙ    وسٖــــــد وــــــَ   

ــا َ     ــ  ع  ًرارِـــ ــٕا الـــ ــ  اؿقـــ ــس لتطبٗـــ التعسٖـــ

ــرب      ــ  )ٔ   تعتـ ــدوا ٌؽـ ــن عٍـ ــٕا الطفـ ــٛ حقـ  تفاًٗـ

ــٕا      ــاه اؿقـــــ ــس  عىـــــ ــمٛ تعسٖـــــ ــ ل   ُ وٕاؼـــــ لـــــ

ــد     ــن ٖتطمــ ــٕا الطفــ ــٛ حقــ ــا َ اتفاًٗــ اٌعــــرتف يتّــ

ــرتاك َ    ــَ ا٥ظــــــ ــاه وــــــ ــٛ ا٧طفــــــ ــادٚ ياٖــــــ زٖــــــ

صـــمحٛ( ِٔـــٕ وـــا ٖعـــ  ٔجـــٕد ع٦ًـــٛ      اٌٍازعـــات اٌ

ــرتاك     ــَ ا٥ظــ ــٛ وــ ــات اؿىاٖــ ــ  وتطمبــ ــٛ يتــ طردٖــ

ــ     ــىاُ تطبٗـــــ ــمحٛ ٔيتـــــــ  ــــــ ــات اٌصـــــ َ الٍساعـــــ

ــد      ــا مبٕجــ ــن يتّــ ــرتف لمطفــ ــٕا اٌعــ ــس اؿقــ ٔتعسٖــ

ــن عـــاً     ــٛ حقـــٕا الطفـ ــ٦ ٖتؽـــٕر  ُ   1989اتفاًٗـ  ـ

ــا      ــدٖ  عٍّــــ ــرٙ اؿــــ ــٕا هــــ ــاك حقــــ ــُٕ ٍِــــ تكــــ

ل٦طفـــاه ِٔـــي عرــــٛ لمصـــٕا ا  وّـــاً ًتالٗـــٛ      

تــــٕدٙ عٗــــاتّي . ٔكـــ ل  تفــــىٍ  اٌقدوــــٛ  ًـــد  

ــ٥ٕ       ــأُ يترٔتٕكــ ــا يتــ ــدٔه يتقٍاعتّــ ــَ الــ ــدا  وــ تأكٗــ

ــن    ــد ا تىـ ــَ الت ٍٗـ ــع شـ ــٛ ٖر ـ ــا  ل تفاًٗـ  ختٗارٖـ

ل٨ظــــــخاؿ َ القــــــٕات اٌصــــــمحٛ ٔوعــــــاركتّي  

ــٛ     ــٕرٚ  اعمــ ــّي يتؽــ ــٛ  شٗصــ ــاه اؿريتٗــ ــٜ ا٧عىــ  ــ

ــا     ــٜ  شـــــاط  ٌّـــ ــمحٛ الطفـــــن عمـــ َ تطبٗـــــ  وؽـــ

ا جــــــــــراٞات تعـــــــــكن ا عتبــــــــــار ا٧ٔه ؾىٗـــــــــع   

ــ      ــ  ٌؽـــــ ــاه حٗـــــ ــٛ يتا٧طفـــــ ــاه اٌتعمقـــــ ٔا٧عىـــــ

)ٔاًتٍاعـــــــا  وٍّـــــــا يتـــــــأُ يترٔتٕكـــــــ٥ٕ  اختٗارٖـــــــا       

ل٦تفاًٗـــٛ ٖر ـــع الصـــَ الـــ  وكـــَ عٍـــدِا ػٍٗـــد 

ــمحٛ ٔاظـــــرتاكّي َ    ــٕات اٌصـــ ا٧ظـــــخاؿ َ القـــ

ا٧عىـــــاه اؿريتٗـــــٛ شٗصـــــّي وصـــــاِىٛ  عالـــــٛ َ  

تٍفٗــــ  اٌبــــد  الــــ ٙ ٖقفــــ٘ يتــــأُ تكــــُٕ وؽـــــاا       

اعتبـــــــــارا   ٔلٗـــــــــا  َ ىٗـــــــــع الطفــــــــن الففـــــــــمٜ  

ــد تفـــىَ       ــاه(   ًٔـ ــ  تتعمـــ  يتا٧طفـ ــراٞات الـ ا جـ

الربٔتٕكــــــٕه يتعــــــن ا٧حكــــــاً اٌّىــــــٛ ٔيتؽــــــفٛ 

 خاؼٛ  ٗىا ٖأت٘ : 

ــىَ    -1 ــٛ :  ٖٔتفــ ــات القتالٗــ ــرتاك َ العىمٗــ ا٥ظــ

ٔــــع التـــساً يتعـــات  الـــدٔه يتإؽـــا  وـــا ٖمـــسً       

ــخؾ       ــر ٧ٙ ظـ ــرتاك اٌباظـ ــع ا٥ظـ ــا  ٌٍـ عىمٗـ

وــــَ عىــــرٓ َ  عىــــاه   ٖبمــــ  ال اوٍــــٛ ععــــرٚ   

ًتالٗٛ

(38)

 . 

ــع    -2 ــا ٖفـــــــــــ ــ٘ : ٍِٔـــــــــــ ــد ا لساوـــــــــــ الت ٍٗـــــــــــ

ٖ مــــــسً الــــــدٔه يتعــــــدً      ــٕه تعّــــــدا   الربٔتٕكــــ

ػٍٗــــد وــــَ   ٖبمــــ  ال اوٍــــٛ ععــــر ًصــــرا  َ  

ؼفٕف ًٕاتّا اٌصمحٛ

(39)

 . 

الت ٍٗـــد الطـــٕع٘: ًٔـــد تٍألتـــْ اٌـــادٚ ال ال ـــٛ   -3

ــساً     ــإٖراد التـ ــد ت يتـ ــ  ايتتـ ــٕه الـ ــَ الربٔتٕكـ وـ

فــــــ٘ يتر ــــــع اؿــــــد  عمــــــٜ  عــــــات  الــــــدٔه ٖق

ا٥دٌـــٜ لصـــَ التطـــٕ  عـــَ وـــإِ قـــدد يتاٌـــادٚ  

( وـــــَ اتفاًٗـــــٛ حقـــــٕا الطفـــــن ٔالـــــ   38/3)

ــراف      ــدٔه ا٧طـ ــع الـ ــٜ )متتٍـ ــٍؾ عمـ ــ  تـ كاٌـ

ــض      ــٍْ ًـ ــ  شـ ــد  ٙ ظـــخؾ   تبمـ ــَ ػٍٗـ عـ

ععـــــــرٚ شـــــــٍٛ َ ًٕاتّـــــــا اٌصـــــــمحٛ ٔعٍـــــــد     

ــ      ــ َٖ يتمنــ ــَ يتــــ  ا٧ظــــخاؿ الــ ــد وــ الت ٍٗــ

ــ       ــا   تبمــ ــٍٛ ٔلكٍّــ ــرٚ شــ ــض ععــ ــٍّي ًــ شــ

ــاٌ ــدٔه     مثــــ ــٜ الــــ ــد عمــــ ــٍٛ هــــ ــرٚ شــــ ٘ ععــــ

ا٧طـــراف  ُ تصـــعٜ  عطـــاٞ ا٧ٔلٕٖـــٛ ٌـــَ ِـــي 
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ــرٝ    ــا اخـ ــٍا(  كـــ ل  تفـــىٍ  احكاوـ  كـــرب شـ

تتؽــــــن مبٕـــــــٕ  الت ٍٗــــــد الطــــــٕع٘ و ــــــن  

ــٜ     ــدٖ  عمــ ــد التؽــ ــٛ يتعــ ــاً الدٔلــ ــرتاِ ًٗــ  ظــ

ــىَ اؿــــد      ــ٦ُ ٖتفــ ــدا   عــ ــٕه يتإٖــ الربٔتٕكــ

ا٧دٌـــٜ لمصـــَ الـــ ٙ تصـــىه عٍـــدٓ يتـــالتطٕ  َ  

ــمحٛ الٕط  ــا اٌصـ ــىاٌات   ًٕاتّـ ــدً ــ ــٛ ٔ ُ تقـ ٍٗـ

ٌٍـــــع التطـــــٕ  ا جبــــــارٙ  ٔ لـــــساً ا٧طــــــراف    

ــمحٛ دُٔ     ــا اٌصـ ــالتطٕ  َ ًٕاتّـ ــىه يتـ ــ  تصـ الـ

شــــَ ال اوٍــــٛ ععــــر  ُ تــــٕ ر الفــــىاٌات الــــ  

تكفــــن  ُ ٖكــــُٕ ِــــ ا التطــــٕ  حقٗقٗــــا   ٍٔــــا  

٤ٖخـــ  عمـــٜ تمــــ  اٌـــادٚ  ٌّــــا َ الًٕـــ  الــــ ٙ     

ــاً     ــكن عـ ــدٔه يتعـ ــٜ الـ ــا  عمـ ــْ التساوـ تفـــرض  ٗـ

ــَ   ــع شــ ــٕرد   يتر ــ ــٕد لتــ ــٕع٘ تعــ ــد التطــ الت ٍٗــ

ــكرٖٛ     ــدارط العصـــ ــٜ اٌـــ ــ  عمـــ ٞا ٍٖطبـــ ــت ٍا  شـــ

الـــ  تـــدٖرِا الدٔلـــٛ  ٔ تقـــع ؼـــ  شـــٗطرتّا  

ٔالــــ  تقبــــن الطمبــــٛ الــــ َٖ ٥ ٖقــــن عىــــرِي  

عـــــَ ًصـــــٛ ععـــــرٚ شـــــٍٛ كحـــــد  دٌـــــٜ  

(40)

  

كـــــ ل  ِــــــ٘   تــــــأت٘ حا ــــــٛ َ ؼدٖــــــد  

الصــــــَ الــــــ  هــــــٕز ٌــــــَ جأزِــــــا يتــــــالتطٕ   

ــا٥   ــَ  حتىــــ ــد وــــ ــا ٖسٖــــ ــاف ٍِٕٔــــ ت ا٥لتفــــ

 عمّٗا ٔ ٌتّاكّا.

الت ٍٗــــــد َ القــــــٕات ٔاؾىاعــــــات اٌصــــــمحٛ     -4

: ٔوْــــر الربٔتٕكــــٕه  خــــاره  طــــار الدٔلــــٛ

َ ِــــ ا الؽـــــدد عمــــٜ و ـــــن تمــــ  اؾىاعـــــات    

ــد     ــتخدً  ٔ  ُ ػٍـــ ــرف  ُ تصـــ ــ   ٙ ّـــ ٔؼـــ

وــــَ   ٖبمــــ  ال اوٍــــٛ ععــــرٚ لمقٗــــاً يتأعىــــاه 

ــن    ــسً الـــدٔه الـــ  تْـــي و ـ ــا تمتـ حريتٗـــٛ   كىـ

ــدايتي    ــن التــــــ ــا  كــــــ ــاوٗع يتأؽــــــ تمــــــــ  اجملــــــ

ــ      ــٛ الـ ــرٖعات القإٌٌٗـ ــدار التعـ ــىٍّا  ؼـ ٔيتفـ

رد  ٌفــــــــا  ػــــــــرً  ٙ شــــــــمٕك ٍٖتّــــــــ  وــــــــا ٔ

ــا   ٔو٦حقتـــْ ًإٌٌـــا   ٔ ـــرض العقـــا  عمٗـــْ مبـ

ٖكفن اؿىاٖٛ ٔـىاُ ؼق  الرد  

(41)

 . 

 

ــٕه      ــد الربٔتٕكــ ــد  ٔجــ ــدً  قــ ــا تقــ ــا ٛ ٌــ ٔيتا٥ـــ

عمـــــٜ الـــــدٔه اؽـــــا  كـــــن التـــــدايتي الـــــ  تكفـــــن  

ــفٕف     ــَ ؼـــــ ــاّٟي وـــــ ــاه  ٔ  عفـــــ ــرٖه ا٧طفـــــ تصـــــ

ــاجّي َ      ــادٚ  دوـ ــا ٔ عـ ــٛ  ـ ــمحٛ التايتعـ ــٕات اٌصـ القـ

اجملتىع 

(42)

. 

وـــا تفـــىٍْ الربٔتٕكـــٕه وـــَ ٌؽـــٕؿ مت ـــن       ُ 

ــا      ــارٓ  ٔ ػأزوـــ ــاه  ٌكـــ ــأٙ حـــ ــَ يتـــ ــدوا  ٥وكـــ تقـــ

و مـــــْ  عمـــــٜ طرٖـــــ  ياٖـــــٛ ا٥طفـــــاه َ  كٍـــــاٞ  

الٍساعـــــــــات اٌصـــــــــمحٛ ٔغاؼـــــــــٛ وـــــــــَ خطـــــــــر  

ــاه    ــا    ٥  ٌــــْ ٥و ــــن حالــــٛ الكىــ  نــــراطّي  ّٗــ

ــن      ــ   ُ ؼمٗـ ــار  حٗـ ــ ا ا طـ ــٕ  َ ِـ ــٛ الطىـ  ٔغاٖـ

ــٕؿ      ــَ ٌؽـــ ــْ وـــ ــارٚ  لٗـــ ــ  ا ظـــ ــا متـــ ــا وـــ ٖقٕدٌـــ

 ؾىمٛ  شتٍتاجات ٌٕجسِا يتا٩ت٘ :

ــات     -   ــساً يتعــــ ــَ  لتــــ ــادٚ ا٥ٔ  وــــ ــأرد َ اٌــــ وــــ

ــ        ــَ   تبمــ ــرتاك وــ ــدً  ظــ ــىاُ عــ ــدٔه لفــ الــ

شــٍْ ال اوٍـــٛ ععـــرٚ ٖــٕح٘ يتأٌـــْ  لتـــساً يتبـــ ه   

عٍاٖــــٛ ٔلــــٗض ؼقٗــــ  ٌتٗ ــــٛ حٗــــ  جــــاٞ َ 

ــ  الـــــــدٔه ا٧طـــــــراف ىٗـــــــع    الـــــــٍؾ )تتخـــــ

التــــدايتي اٌىكٍــــٛ ...(  ٔكٍــــا ٌتىٍــــٜ لــــٕ  ٌـــــْ      

ــا      ــراف يتإؽـ ــدٔه ا٧طـ ــسً  الـ ــٗنٛ )تمتـ ٔرد يتؽـ

كا ــــــٛ التــــــدايتي الفــــــرٔرٖٛ ٔال٦زوـــــــٛ ...(    

كـــ ل   ـــأُ اؿْـــر الـــ ٙ تعـــي الٗـــْ تمــــ        

اٌـــادٚ جـــاٞ وقتؽـــرا  عمـــٜ ا٥ظـــرتاك اٌباظـــر َ 

ا٥عىـــاه اؿريتٗـــٛ  ِٔـــٕ وـــاٌرٝ  ٗـــْ وؽـــادرٚ  

عمــــٜ اٌطمــــٕ    لــــ   ٌــــْ ٌٔــــا كاٌــــ  الناٖــــٛ  

ــٛ     ــٕ ي اؿىاٖـ ــٕ تـ ــرارٓ ِـ ــَ  ًـ ــأُ  وـ ــن  ـ لمطفـ

وتطمبــــات تمــــ  اؿىاٖــــٛ تصــــتدع٘ ياٖتــــْ     

وــــَ ا نــــراِ َ العىــــن العصــــكرٙ يتعـــــكن     

ــٗكُٕ      ــاُ شـــ ــٍؾ كـــ ــد  ُ الـــ ــ    ٌٔعتقـــ وطمـــ

ــٕ ٔرد    ــْ لـــــ ــ  غاٖتـــــ ــٛ لتحقٗـــــ  ك ـــــــر  اعمٗـــــ

يتؽــــــٗنٛ )تمتــــــسً الــــــدٔه ا٧طــــــراف يتإؽــــــا   

ــرٔرٖٛ  ٔال٦زوــــــــٛ     ــدايتي الفــــــ ــٛ التــــــ كا ــــــ

ــٛ     ــٕا ال اوٍـ ــَ   ٖبمنـ ــرتاك وـ ــدً  ظـ ــىاُ عـ لفـ
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ــَ ا  ــرٚ وـ ــا   ععـ ــمحٛ(   ٍِٔـ ــا اٌصـ ــر َ ًٕاتّـ لعىـ

ــتٕٝ     ــٜ وصـ ــٕد عمـ ــط اؾّـ ــتي تك ٗـ ــرت   ُ ٖـ ٌقـ

البـــــــــاح   ٔاٌّـــــــــتى  يتالقـــــــــإٌُ الـــــــــدٔل٘ 

ــآ      ــ ا ا٥ػـــــ ــي يتّـــــ ــد  راّٟـــــ ــاٌ٘ ؿعـــــ ا٥ٌصـــــ

ــمٗد    ــٛ الدٔلٗـــــٛ لمؽـــ ــٕٚ الم ٍـــ ٔكـــــ ل  دعـــ

ــىَ     ــرت  ــــــــ ــ ا اٌقـــــــ ــراد ِـــــــ ــر  ٖـــــــ ا٥يـــــــ

 ِتىاواتّــــا ٔمبـــــا وقـــــ  تعـــــدٖن الـــــٍؾ ا   

 الؽٗنٛ اٌقرتحٛ.

ــي  -   ــَ    رغـــ ــٜ لصـــ ــد ا٧دٌـــ ــع اؿـــ ــْ ر ـــ ــا و مـــ وـــ

ــٕات اٌصــــــــمحٛ   ــارٙ َ القــــــ ــد ا٥جبــــــ الت ٍٗــــــ

لمــــدٔه  ا  ال اوٍــــٛ ععــــرٚ مبقتفــــٜ اٌـــــادٚ     

( وــــَ الربٔتٕكــــٕه وــــَ تقــــدً وقارٌــــٛ ٌــــا  2)

( 38/3كــــاُ عمٗــــْ اؿــــاه مبقتفــــٜ اٌــــادٚ )     

وــــَ اتفاًٗــــٛ حقــــٕا الطفــــن ٔالــــ  كاٌـــــ       

ــدا   دٌـــٜ    ٥       ــرٚ حـ ــَ اـاوصـــٛ ععـ ــد شـ تعتىـ

ــا   تكـــ ــددت    ٌّـ ــ٘  قـــد حـ ــا ٖكفـ ــٛ مبـ َ حا ـ

ــَ    ــ  الصـــــــــ ــٕر دُٔ تمـــــــــ ــد ا ْـــــــــ الت ٍٗـــــــــ

ــا  ٔ قــــا       ــٛ البــــا  وفتٕحــ ــارٙ( تاركــ  )ا٥جبــ

اٌخالفـــــــــــٛ لٗصـــــــــــىه يتالت ٍٗـــــــــــد ٌفّـــــــــــًٕ 

ــٕع٘ ــٛ   التطــــ ــرٚ  ٔ ٌقطــــ ــن كنــــ ــا و ــــ   ِٕٔوــــ

ــــــعط وكـــــَ  ُ تصـــــتنن ٔتّٕـــــط لتصـــــترت   

ــٍؾ   لــــ ا ٌقــــرت        ــا حــــا٥ت  ٌتّــــاك الــ خمفّــ

ــٕ     ــاغُ مــــ ــإٌٌ٘ الفــــ ــد القــــ ــط اؾّــــ تك ٗــــ

تفصـــــي الـــــٍؾ  ٔ حتـــــٜ تعدٖمـــــْ مبـــــا ٖكفـــــن  

ــىٜ      ــاُ ٔؼـــ   ٙ وصـ ــا  كـ ــد  ٖـ ــر الت ٍٗـ حْـ

ٔوكـــَ ا ظـــارٚ َ ِـــ ا اٌقـــاه  ُ التطـــٕ  وـــَ  

ًبـــــــن الطفـــــــن ٥وكـــــــَ ًبٕلـــــــْ  ٔ التصـــــــمٗي 

ــعط ا دراك ٌتٗ ـــــــٛ     ــ  لفـــــ ــحتْ ٔ لـــــ يتؽـــــ

ــدرات     ــاه القـــــ ــدً  كتىـــــ ــَ ٔعـــــ ــنر الصـــــ ؼـــــ

 العقمٗٛ ٔال ٍِٗٛ لدْٖ .

ــادٚ ال    - ت ــاٞ َ اٌـــ ــاا واجـــ ــدً  تصـــ ــَ  عـــ ــٛ وـــ  ال ـــ

(  2  1الربٔتٕكـــــٕه وـــــع وـــــا شـــــبقْ َ اٌـــــٕاد ) 

ــٛ    ــاًْ وـــــع جـــــِٕر اؿىاٖـــ ٔكـــــ ا عـــــدً  تصـــ

ــرتاك َ     ــٕرٚ ا ظـ ــَ خطـ ــاه وـ ــٕدٚ ل٨طفـ اٌٍعـ

ــي      ــ ٙ تعـ ــ  الـ ــ٘ الًٕـ ــمحٛ    فـ ــات اٌصـ الٍساعـ

ــٜ     ــد ا٥دٌــ ــع اؿــ ــ  الٍؽــــٕؿ    ر ــ ــْ تمــ  ٗــ

ــٕات     ــد َ القـــــــ ــرتاك ٔالت ٍٗـــــــ ــَ ا ظـــــــ لصـــــــ

ــارٙ ا    ــرتْ يتا٥جبـــــــــ ــمحٛ ٔ ُ حؽـــــــــ  اٌصـــــــــ

ال اوٍــٛ ععـــرٚ تـــأت٘ ِـــ ٓ اٌـــادٚ لتتحـــدد عـــَ  

ــٕع٘      ــد الطــ ــَ الت ٍٗــ ــٜ لصــ ــد ا٥دٌــ ــع اؿــ ر ــ

ــْ    ــد الــــــ ٙ  ظــــــارت  لٗــــ ل٨طفــــــاه عــــــَ اؿــــ

( وــــــَ اتفاًٗــــــٛ حقــــــٕا الطفــــــن 38/3اٌــــــادٚ)

ــاً  ــا تتحـــــدد عـــــَ ر ـــــع    1989لعـــ مبعٍـــــٜ  ٌّـــ

الصـــــَ ا  واٖسٖـــــد عـــــَ اـىصـــــٛ ععـــــر دُٔ 

 ُ تفـــع حـــد  دٌـــٜ جدٖـــد ٔيتأعتقادٌـــا اُ كـــن 

ــرٝ   ــ ٙ جـــ ــد    الـــ ــٍ  لمت ٍٗـــ ــٛ تقـــ ــٕ عىمٗـــ ِـــ

ــٛ    ــْ تاركـــ ــرعٗٛ عمٗـــ الطـــــٕع٘ ٔ ــــــفاٞ العـــ

ــادرعٍّا     ــد  عـــ٦ُ ؼـ ــٛ طـــرف مبٕجـ ــن دٔلـ لكـ

ؼدٖـــــد اؿـــــد ا٧دٌـــــٜ لمصـــــَ الـــــ ٙ تصـــــىه  

ــٛ     ــمحٛ الٕطٍٗــ ــا اٌصــ ــالتطٕ  َ ًٕاتّــ ــدٓ يتــ عٍــ

( 3ِٔــٕ وــا  كدتــْ الفقــرٚ ال اٌٗــٛ وــَ اٌــادٚ )      

ــددتّا      ــرِٔ الـــ  حـ ــا العـ ــ     وـ ــٕ  البحـ وٕــ

 ٛ ــ ــرٚ ال ال ـ ــا     الفقـ ــن ٔ قّـ ــادٚ لتعىـ ــَ  ات اٌـ وـ

ــن       ــَ ًــ ــٕ  وــ ــٕه تطــ ــىه يتقبــ ــ  تصــ ــدٔه الــ الــ

عىــــــرٓ عــــــَ ال اوٍــــــٛ ععــــــرٚ  ٍعتقــــــد  ٌّــــــا 

٥تعــــكن ــــــىاٌات ياٖــــٛ كا ٗـــــٛ ٌٕاجّـــــٛ   

وـــا ًـــد وؽـــن وـــَ  ٌتّاكـــات ؼـــ  غطـــاٞ       

الت ٍٗــــد الطــــٕع٘    ّــــ٘ تعــــرتِ  ُ ٖكــــُٕ     

التطـــــٕ  حقٗقٗـــــا  دُٔ ٔــــــع وعٗـــــار وـــــدد     

ــن مب    ــرطا  ٖتى ـــ ــدره ظـــ ــي تـــ ــ    كـــ ــٛ  لـــ ٕا قـــ

ــٕ     ــٜ التطــ ــإٌٌٗ  عمــ ــٗاٞ القــ ــاٞ  ٔ ا٥ٔؼــ ا٥يتــ

َٔ  لـــــــ  تصـــــــمٗي يتعـــــــدً ا٥عتـــــــداد يتـــــــإرادٚ  

اٌتطــــٕ  لفــــعط  دراكــــْ الٍــــاجي عــــَ ؼــــنر 

الصــــَ ِٔــــٕ وــــا هعــــن اؿــــدٖ  عــــَ عىمٗــــٛ   

التطـــٕ  ــــريتا  وـــَ عـــدً الٕاًعٗـــٛ   ٔ ــــا ٛ      

ــَ  ات     ــٛ وــ ــرٚ اـاوصــ ــأت٘ الفقــ ــ ا ٔ اك تــ  ــ
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ـــ  ْ  قرتّـــا اٌـــادٚ لتفـــع  شـــت ٍاٞ عمـــٜ وـــا  ٔردت

ا٥ٔ  ٔاٌتى ـــن يتٕاجـــد الـــدٔه َ ر ـــع اؿـــد     

ا٥دٌـــٜ لصـــَ التطـــٕ  َ القـــٕات اٌصـــمحٛ        

وـــا  ـــٕا اـاوصـــٛ ععـــرٚ ٔ لـــ   ٗىـــا ٖتعمـــ   

يتاٌـــــدارط الـــــ  تـــــدٖرِا القـــــٕات اٌصـــــمحٛ َ 

الـــــدٔه ا٧طـــــراف  ٔ تقـــــع ؼـــــ  شـــــٗطرتّا    

ــس   ــت ٍاٞ وـــــا ٔرد َ ع ـــ ٥ٔ ٖعـــــفع  ـــــ ا ا٥شـــ

وـــَ  29ٔ 28وـــع اٌـــادت   ظـــٗا اتمـــ  الفقـــرٚ )مت

ــادت      ــات  اٌــ ــن( ٧ُ ِــ ــٕا الطفــ ــٛ حقــ اتفاًٗــ

ــٛ     ــالتعمٗي ٔتٍىٗـ ــن يتـ ــ  الطفـ ــَ حـ ــدكاُ عـ تتحـ

ــّاً َ    ــٛ ٔا شـــــ ــٛ ٔالعمىٗـــــ ــْ ال قا ٗـــــ ًدراتـــــ

ــع     ــٛ َ ىٗــــ ــن ٔا٧وٗــــ ــٜ اؾّــــ ــاٞ عمــــ القفــــ

ــٛ      ــٕه    اٌعر ــ ــي الٕؼــ ــا  ٔتٗصــ ــاٞ العــ  مــ

ــٗي     ــاٟن التعمـــــ ــٛ ٔ   ٔشـــــ ــٛ ٔالتقٍٗـــــ العمىٗـــــ

ٖكــــُٕ تعمــــٗي الطفــــن وٕجّــــا     اؿدٖ ــــٛ  ٔ ُ 

ــْ     ــن ٔوٕاِبــــــ ــٗٛ الطفــــــ ــٛ ظخؽــــــ مٕتٍىٗــــــ

ــٛ     ــن تٍىٗـ ــا ٖكفـ ــٛ مبـ ــٛ ٔالبدٌٗـ ــْ العقمٗـ ًٔدراتـ

ــٗٛ     ــات ا٧شاشـ ــاُ ٔاؿرٖـ ــٕا ا ٌصـ ــرتاً حقـ احـ

اٌكرشـــــــــــٛ َ وٗ ـــــــــــاا ا٧وـــــــــــي    ٔاٌبـــــــــــاد٢

اٌتحـــــدٚ

(43)

  َ حـــــ  وعمـــــًٕ وـــــا تّـــــدف لـــــْ  

ا٤ٌشصــــات ٔاٌــــدارط العصــــكرٖٛ  ٔ تمــــ  الــــ   

وــــَ  عــــداد لكفــــاٞات  تــــدٖرِا تمــــ  ا٤ٌشصــــات

ــّا     ــات جٗعــ ــ٘ يتإحتٗاجــ ــ٦ِ٤ت تفــ ــرٖٛ مبــ يتعــ

ــع      ــرِ ر ــ ــَ ظــ ــت ٍاٞ وــ ــن ا٥شــ ــا هعــ ــٕ وــ ِٔــ

اؿــــد ا٥دٌــــٜ لصــــَ التطــــٕ  غــــي  ٙ جــــدٔٝ  

 ٔرمبا وؽادرٚ عمٜ اٌطمٕ .

رغـــي التطـــٕر الـــ ٙ و مـــْ ٌـــؾ اٌـــادٚ الرايتعـــٛ   - د

يتـــــإلساً فـــــاوٗع وصـــــمحٛ وـــــَ غـــــي الـــــدٔه  

ــي دُٔ    ــتخداً وـــَ ِـ ــد  ٔ اشـ ــٕاز ػٍٗـ يتعـــدً جـ

ال اوٍــــٛ ععــــرٚ َ ا٥عىــــاه اؿريتٗــــٛ ؼــــ       

ــرٚ     ــد الفقــــ ــا ٔرد مبٕجــــ ــرف   ٥  ُ وــــ  ٙ ّــــ

ــات      ــٜ عــ ــٜ عمــ ــادٚ ٔاٌمقــ ــ  اٌــ ــَ تمــ ال اٌٗــــٛ وــ

ــٜ     ــٍؾ ٖبقــ ــ ا الــ ــات ِــ ــع  ٌتّاكــ ــدٔه لقىــ الــ

ــأُ      ــا يتـــ ــ  ٔرد يتّـــ ــٗنٛ الـــ ــا يتالؽـــ ــي حا ـــ غـــ

ــدايتي    )تتخــــــ  الــــــدٔه ا٧طــــــراف ىٗــــــع التــــ

اٌىكٍـــــٛ..( ٔمبــــــا ٖـــــٕح٘  ٌــــــْ  لتـــــساً يتبــــــ ه    

ٔلـــــــٗض لتحقٗـــــــ  ٌتٗ ـــــــٛ ٔكـــــــاُ  عٍاٖـــــــٛ 

ــدٔه      ــ  الــــ ــٗنٛ )تتخــــ ــُٕ يتؽــــ ــدر ُ ٖكــــ ا٧جــــ

ــع    ــٛ..(   وـــ ــدايتي ال٦زوـــ ــع التـــ ا٧طـــــراف ىٗـــ

ــٛ     ــك  يتفاعمٗــ ــَ ٖعــ ــٜ وــ ــرد عمــ ــارٚ  ُ الــ ا ظــ

ــمحٛ     ــاوٗع اٌصــ ــالقٕه  ُ اجملــ ــدايتي يتــ ــ ٓ التــ ِــ

ــرعٗٛ       ــٛ العـ ــد اؿكٕوـ ــ٦  ــ ــع الصـ ــ  تر ـ الـ

ــّا       ــع ٌفصــ ــاط تفــ ــ٘ يتا٥شــ ــداُ ِــ ــد البمــ ٧حــ

ــٛ ٌؽــــــٕؿ ًا  ــىَ  ؼــــــ  طاٟمــــ ــٛ تتفــــ ٌٌٕٗــــ

عقٕيتــــــات ًاشــــــٗٛ ٔيتالتــــــال٘  ــــــإُ التّدٖـــــــد     

ــد     ــبد ػٍٗــ ــٛ يتصــ ــٛ ًإٌٌٗــ ــن َ و٦حقــ اٌتى ــ

الؽـــنار ًـــد ٥ ٖكـــُٕ قـــن ًمـــ  كـــبي لـــدّٖا 

ــ ل  قدٔدٖــــــٛ ًــــــدرٚ الــــــدٔه عمــــــٜ      ٔكــــ

 عىــــاه ًإٌٌّــــا الــــٕط  َ وٕاجّــــٛ الكـــــ ي     

ــر     ــا ا٥خـ ــُٕ طر ّـ ــسا  الـــ  ٖكـ ــا٥ت الٍـ ــَ حـ وـ

ــن ِــــ ٓ اجملــــاوٗع   كــــاُ وكــــَ ؼق     قــــْ و ــ

وــَ خــ٦ه  ـــا ٛ وــا ٖعــي   ٔجــٕ  تعــأُ       

ــدٔه َ ػـــرٖي الصـــمٕك ٔو٦حقتـــْ كـــأُ      الـ

تكـــُٕ الفقـــرٚ يتالعـــكن التـــال٘ )تتخـــ  الـــدٔه      

ا٧طــــراف ىٗــــع التــــدايتي ال٦زوــــٛ ٌٍــــع ِــــ ا 

الت ٍٗــــد ٔا٥شــــتخداً  مبــــا َ  لــــ  اعتىـــــاد     

التـــدايتي القإٌٌٗـــٛ ال٦زوـــٛ ؿْـــر ٔػـــرٖي     

ــأُ َ ًى   ــات ٔالتعــــــــ ــ ٓ اٌىارشــــــــ ــا ِــــــــ عّــــــــ

ٔو٦حقـــــٛ ورتكٗبّٗـــــا  ٍٖىـــــا ٔجـــــدٔا(  ٔمبـــــا  

ٖعــ   ُ و ــن ِــ ا الصــمٕك تٍعقــد يتــْ ال٥ٕٖــٛ       

القفــــــــــاٟٗٛ لمــــــــــدٔه  شــــــــــتٍادا  ا  وبــــــــــد     

ا٥ختؽـــــــاؿ العـــــــاٌ٘ يتنـــــــن الٍْـــــــر عـــــــَ  

ــٛ    ــ  ال٥ٕٖـــ ــاٌ٘  ٔ الفـــــحٗٛ تمـــ ــٗٛ اؾـــ جٍصـــ

الـــــ  وكـــــَ  ُ تكـــــُٕ وـــــَ خـــــ٦ه ٌؽـــــٕؿ  

ــ٘    ــٛ تقفــــــ ــٕاٌ  الٕطٍٗــــــ ؼــــــــروٛ َ القــــــ
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ــا  ــا  ٔ  ٌّــــ ــٛ    يتتبٍّٗــــ ــد  تفاًٗــــ ــرر مبٕجــــ تتقــــ

دٔلٗٛ

(44)

 . 

 اٌبح  ال اٌ٘

تكرٖض وبد  حْر ظرتاك ا٥طفاه َ 

 الٍساعات اٌصمحٛ ٔوتطمبات تفعٗمْ

ــد وــــــَ      ــر ا٥ِتىــــــاً  يتاؿــــ ــط  وــــ   ٖقــــ

ــمحٛ     ــات اٌصــ ــاه َ الٍساعــ ــرتاك ا٥طفــ ــاِرٚ  ظــ ّــ

ــ٥ٕت      ــمتّا يترٔتٕكــــ ــ  ٔؼــــ ــدٔد الــــ ــىَ اؿــــ ـــــ

جٍٗــــط ٔاتفاًٗــــٛ حقــــٕا الطفــــن ٔيترٔتٕكٕ ــــا      

اٌمحــــ    لــــ   ٌــــْ ٔدُٔ  ُ و ــــن ا٥وــــر وفاج٠ــــٛ  

 مـــي تفمـــه الٍؽـــٕؿ الـــ   ٔردتّـــا تمـــ  الؽـــكٕك 

ــاً      ــاه َ وّـ ــراِ ا٥طفـ ــاِرٚ  نـ ــَ ّـ ــد وـ َ اؿـ

ــٛ ِٔــٕ وــا  ـــّرٓ ٔاًــع الكــ ي وــَ الٍساعــات        ًتالٗ

اٌصـــــمحٛ الـــــ  تمتّـــــا ٔالـــــ  حؽـــــم  َ وٍـــــاط  

ــٗا      ــن دٔه  شــــ ــن يتعــــ ــا  و ــــ ــَ العــــ ــٛ وــــ وتفرًــــ

ــا  ــا ٔ ورٖكـــ ــرتْ   ٔ  رٖقٗـــ ــا  ظـــ ــٕ وـــ ــٛ  ِٔـــ ال٦تٍٗٗـــ

ــٛ      ــن الم ٍـــ ــأُ و ـــ ــ ا العـــ ــٛ يتّـــ ــات وتخؽؽـــ جّـــ

ــاً     ــرتّا لعـــــ ــرَ ٌعـــــ ــمٗد ا٥يـــــ ــٛ لمؽـــــ الدٔلٗـــــ

ٔوٍْىـــــــــــٛ ا٥وـــــــــــي اٌتحـــــــــــدٚ لمطفٕلـــــــــــٛ  1984

(UNICEF  ًــا لعـــــا حٗـــــ   ظـــــار  1986( َ تقرٖرِـــ

ك٦ِىــــــا     ًــــــداً العدٖــــــد وــــــَ ا٥طــــــراف َ  

عــــدد وــــَ الٍساعــــات اٌصــــمحٛ َٔ وٍــــاط  ظــــتٜ      

تت ــــــأز  عىــــــارِي  حــــــدٝ   ظــــــراك  طفــــــاه  

ــن     ــَ  ًــ ــا َ شــ ــٍٛ ٔرمبــ ــرٚ شــ ععــــرٚ  ٔ  كــــ  ععــ

وـــَ  لـــ  شــــٕاٞ َ القتـــاه  ٔ التـــدرٖد العصــــكرٙ     

ٔا٥ٌعــــطٛ اٌتؽــــمٛ يتــــاؿرٔ  الدٔلٗــــٛ ٔا٥ِمٗــــٛ  

  ٞ ــٕا ــد شـــ ــٜ حـــ عمـــ

(45)

ــا  َ      ــد  ٖفـــ ــا تأكـــ ــٕ وـــ   ِٔـــ

ــي     ــاً ل٨وــــ ــ  العــــ ــٛ ل٨وــــ ــٛ اـاؼــــ تقرٖراٌى مــــ

  ٌ ــراعات ا ــاه ٔالؽــ ــٛ يتا٧طفــ ــدٚ اٌعٍٗــ ــمحٛ اٌتحــ صــ

ــعتْ يتالتعــــأُ وــــع       ــا واظــــٗن( ٔالــــ ٙ ٔـــ )غراشــ

  ِٔــــٕ وــــا  شــــتدعٜ ٔـــــع     1996الٌٕٗصــــٗط عــــاً  

ِــــــ ا إٌـــــــٕ  عمــــــٜ شــــــمي  ِتىاوــــــات اجملتىــــــع  

ــإٌُ الــــــــدٔل٘ َ   الــــــــدٔل٘ ٔاٌتخؽؽــــــــ  يتالقــــــ

وصــــعٜ لتكــــرٖض اؿْــــر ٔـــــىاُ  اعمٗتــــْ ِٔــــٕ 

وـــــا شـــــٍعاؾْ ــــــىَ وطمـــــب  نؽـــــؾ ا٥ٔه      

ــرتاك ا٥ط    ــر اظــ ــرٖض حْــ ــٕد تكــ ــ  جّــ ــاه لبحــ فــ

َ الٍساعــــــــــات اٌصــــــــــمحٛ ٌٔتٍــــــــــأه َ ال ــــــــــاٌ٘  

 وتطمبات تفعٗمْ.

 اٌطمد ا٥ٔه

اؾّٕد الدٔلٗٛ لتكرٖض حْر  ظرتاك 

 ا٧طفاه َ الٍساعات اٌصمحٛ

يتفـــــٕٞ تمىـــــض اجملتىـــــع الـــــدٔل٘ ٌعاٌـــــاٚ  

ــاِّي     ــ  ػــ ــٕاجض القمــ ــاه ِٔــ ــَ ا٥طفــ ــ ي وــ الكــ

تٕاؼــــم  اؾّــــٕد الراوٗــــٛ ؿىــــاٖتّي ٔا ا ْــــٛ 

ٔوـــــَ ــــــىٍّا ٔيتعـــــكن خــــــاؿ    عمـــــٜ حقـــــًّٕي   

تكـــرٖض حْـــر  ظـــرتاكّي َ الٍساعـــات اٌصـــمحٛ     

وــــــَ خــــــ٦ه تــــــب  وبــــــاد٢ ٔ لتساوــــــات ًإٌٌٗــــــٛ  

ًٔــرارت دٔلٗــٛ ت٤كـــد الــدعٕٚ يتـــأُ ٖكــُٕ الؽـــنار     

مبٍـــــــــمٝ عـــــــــَ الٍساعـــــــــات اٌصـــــــــمحٛ ٔػـــــــــرٖي 

ــاٞ الـــدٔل٘ َ    ــا ٛ لـــدٔر القفـ ــا  ــ  ظـــراكّي  ّٗـ

  ل  ٔكىا ٖم٘ :

لٗـــــٛ : ٌٔعـــــ  يتّـــــا اٌبـــــاد٢ ٔا٥لتساوـــــات الدٔ - ٥ٔ

اؾّــــــٕد الدٔلٗــــــٛ الــــــ  تعــــــسز حْــــــر ػٍٗـــــــد      

ــمحٛ      ــٕات اٌصــــــ ــراكّي َ القــــــ ــاه ٔ ظــــــ ا٧طفــــــ

ــدا     ــن يتعـــ ــات مت ـــ ــاد٢  ٔ  لتساوـــ ــا مببـــ ٔاٌعـــــرب عٍّـــ

ــدٔه   ــسً الــــــ ٖ مــــــ ــا   ــا  خ٦ًٗــــــ ــا  يتّــــــ ــي كٌّٕــــــ رغــــــ

ــا     ــأت٘ وــــ ــٛ   ٔتــــ ــات دٔلٗــــ ــٛ َ  تفاًٗــــ غيوٍتْىــــ

ٖعــــــــــرف مببــــــــــاد٢ كٗــــــــــد تــــــــــأُ   ٔوبــــــــــاد٢ 

ــٜ   ــارٖض عمـ ــات يتـ ــٕد    ٔ لتساوـ ــ  اؾّـ ــن تمـ ر ط و ـ

.  فٗىـــا ٖتعمـــ  مبــــا ٖعـــرف مببــــاد٢ كٗـــد تــــأُ     

 ٔ)وبـــــــاد٢ كٗـــــــد تـــــــأُ ٔ  فـــــــن اٌىارشـــــــات     

ــٕات     ــاه َ القـــــ ــد ا٧طفـــــ ــع ػٍٗـــــ ــٛ مبٍـــــ اٌتعمقـــــ

اٌصــــمحٛ ٔتصــــرٖه ا٧طفــــاه اؾٍــــٕد َ   رٖقٗـــــا     

ٔ عــــادٚ  دوــــاجّي اجتىاعٗــــا(    إٌّــــا جــــاٞت ٌتــــاه  

ٌــــدٔٚ عقـــــدِا الفرٖـــــ  العاوـــــن لمىٍْىـــــات غـــــي  
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ــن    اؿك ــٕا الطفـــــ ــٛ حقـــــ ــٜ يتإتفاًٗـــــ ــٛ اٌعٍـــــ ٕوٗـــــ

ــٗط )   ــع الٌٕٗٗصـ ــٜ UNICEF ) يتا ظـــرتاك وـ  ـ

 27ودٍٖــــٛ كٗــــد تــــأُ ظٍــــٕ    رٖقٗــــا يتتــــأرٖ   

ــاُ  30 - ــدٔٚ    1997ٌٗصـــ ــَ الٍـــ ــرض وـــ ــاُ النـــ   ٔكـــ

ِٕاؾىـــــــــع يتـــــــــ  خـــــــــرباٞ ٔظـــــــــركاٞ لٕــــــــــع  

 شــــرتاػٗات وـــــَ  جــــن وٍـــــع ػٍٗــــد ا٧طفـــــاه      

ــَ    ــد شـــ ــْ اـؽـــــٕؿ يتتحدٖـــ ــٜ ٔجـــ ــاً عمـــ ٔلمقٗـــ

ــٛ ع ــرٖه    ال اوٍـ ــد  ٔلتصـ ــٜ لمت ٍٗـ ــد  دٌـ ــرٚ كحـ عـ

اؾٍـــــٕد ا٧طفـــــاه ٔوصـــــاعدتّي عمـــــ٘ ا٥ٌـــــدواه     

ــإجراٞات     ــٜ يتـــ ــع  ٔتٕؼـــ ــٜ اجملتىـــ ــرٝ  ـــ ــرٚ  خـــ وـــ

ــٜ     ــات  ـــ ــات ٔاجملتىعـــ ــ ِا اؿكٕوـــ ــد  ُ تتخـــ هـــ

ــاك      ــ ا ا ٌتّــ ــٛ  ــ ــع ٌّاٖــ ــررٚ لٕـــ ــداُ اٌتفــ البمــ

ا٧طفــــاه  ؿقــــٕا

(46)

  ٔوــــَ يتــــ  تمــــ  ا جــــرات    

ــٛ   ــٕايتُ تصــــــتٍد ا  تعــــــرٖعات ٔطٍٗــــ ٔـــــــع ـــــ

تؽــــــدر عــــــَ الــــــدٔه تفــــــبُ عىمٗــــــٛ الت ٍٗــــــد   

ـــــــىَ ؼــــــفٕف القــــــٕات اٌصــــــمحٛ مبــــــا هعــــــن  

ــٛ ععــرٚ وــَ العىــر حــدا   دٌــٜ لمعىــر الــ ٙ        ال اوٍ

ــٛ    ــد ٔ ــــ   لٗــ ــْ  ٔ ُ هــــرٙ الت ٍٗــ هــــٕز مبٕجبــ

ــٛ     ــٛ لمكا ـــ ــحٛ ٔوعرٔ ـــ ــاٖي ٔاــــ ــٛ ٔمبعـــ وٍْىـــ

شـــــٕاٞ لمى  ٍـــــدَٖ  ٔ القـــــاٟى  يتالت ٍٗـــــد   وــــــع     

اٌعــــاٖي  ــــىاٌات تكفــــن ًىــــع ا٥ٌتّاكــــات لتمــــ  

ٔالـــــــدعٕٚ لتأشـــــــٗض قكىـــــــٛ دٔلٗـــــــٛ ىفـــــــع  

 ختؽاؼــــّا إٌـــــٕع٘ ج ــــرً ػٍٗــــد ا٥طفــــاه     

ــمحٛ   ــٕات اٌصـــــ َ القـــــ

(47)

ــ    ــ  تمـــــ ــد كرشـــــ   لقـــــ

اٌبـــاد٢ ًاعـــدٚ اؿـــد ا٥دٌـــٜ لمصـــَ الـــ ٙ ٥ٖصـــىه  

دٌٔـــــــْ ا نـــــــراِ يتـــــــالقٕات اٌصـــــــمحٛ يت ىاٌٗـــــــٛ 

ععـــــــرٚ شـــــــٍٛ وعتـــــــربٚ  ُ ا ظـــــــرتاك ا ْـــــــٕر 

٥ٖقتؽـــر عمـــٜ يـــن الصـــ٦  يتـــن ٖتعـــدآ ا  وـــا       

ــن     ــ  الطفـ ــدوا عر ـ ــٕر ا ظـــرتاك عٍـ ــَ ؼـ ــٕآ وـ شـ

اٌقاتـــــن يتأٌـــــْ ) ٝ ظـــــخؾ ؼـــــ  شـــــَ ال اوٍـــــٛ      

ــَ ال  ــرٚ وـ ــٕ    ععـ ــَ  ٝ ٌـ ٞاا وـ ــس ــُٕ جـ ــ ٝ ٖكـ عىرٔالـ

ــَ  ٌـــــٕا  القـــــٕات اٌصـــــمحٛ الٍْاوٗـــــٛ  ٔ غـــــي       وـــ

الٍْاوٗــــــٛ  ٔ فىٕعــــــٛ وصـــــــمحٛ يتــــــأٝ ؼـــــــفٛ    

ٖٔعـــــىن الطبـــــاخ   ٔ اؿىـــــال  ٔاٌراشـــــم  ٔ ٝ 

ظــــــــخؾ ٖكــــــــُٕ وؽــــــــاحبا  ــــــــ ٓ اجملىٕعــــــــات  

ٖٔعــــــــىن التعرٖــــــــط البٍـــــــــات ال٦تــــــــٜ جٍـــــــــدُ    

٧غـــــــــراض جٍصـــــــــٗٛ ٔلمـــــــــسٔاه القصـــــــــرٙ (

(48)

   

 ُ تمــــ  اٌبــــاد٢ كاٌــــ  جــــسٞ وــــَ ٔوكــــَ القــــٕه 

اؾّـــــٕد التـــــٜ ِـــــد      التعاوـــــن وـــــع اٌعـــــكمٛ 

اٌأشــــأٖٛ ٔاٌتٍاوٗــــٛ ل٨طفـــــاه الــــ َٖ ىـــــدوُٕ    

ــٜ ؼـــفٕف القـــٕات اٌصـــمحٛ   ٔ تكـــرٖض لفكـــرٚ        ـ

ــَ    ــٕات وـــ ــاه َ تمـــــ  القـــ حْـــــر  نـــــراِ ا٥طفـــ

ــدايتي     ــرارات ٔالتـــ ــْ القـــ ــّاوّا َ تٕجٗـــ ــ٦ه  شـــ خـــ

  ٔ ــر ــد غـــــي اٌعـــ ــاه اٌتخـــــ ٚ ٌٍـــــع الت ٍٗـــ   ل٨طفـــ

ــٕات     ــات  ٔ ًــ ــرٚ َ فىٕعــ ــٛ ععــ ــَ ال اوٍــ دُٔ شــ

ــروّي      ــتخداوّي ٔتصـ ــد  شـ ــع حـ ــمحٛ   ٔٔــ وصـ

ٔؼــــ٥ٕ   عــــادٚ دفّـــــي داخــــن  شــــرِي ٔداخـــــن     

اجملتىــــع ٔاؿٗــــاٚ اٌدٌٗــــٛ  ٔرغــــي  ُ تمــــ  اٌبــــاد٢  

كاٌـــــ  وكرشـــــٛ ــــــىَ  طـــــار اًمٗى٘)  رٖقٗـــــا(  

ــايتع     ــأز الطــــــ ــإعرتاف ػــــــ ــ  يتــــــ ــا حْٗــــــ  ٥  ٌّــــــ

ــد   ٗ صرتظـــــــــــــــــــــــ ــ٘ ل ــا َ ا٧ًمٗىـــــــــــــــــــــــ يتّـــــــــــــــــــــــ

ــٕعّا  ِٔـــــ ا     ــدد وٕــــ ــٛ يتؽـــ تطٕٖراٌعاٖيالدٔلٗـــ

ــات يتـــارٖض لعـــاً       ــا ت٤كـــدٓ وبـــاد٢ ٔ لتساوـ   2007وـ

ــاد٢     ــَ الصـــٍ  عمـــٜ ٥ٔدٚ وبـ  بعـــد ًرايتـــٛ عقـــد وـ

ــرت الٌٕٗٗصــــط مبعٗــــٛ ظــــركاٞ    ــأُ  جــ كٗــــد تــ

عىمٗـــــٛ وراجعـــــٛ ٔاشـــــعٛ لتمـــــ  اٌبـــــاد٢  ًٗىـــــ    

ــاو٘   ــد   2006ٔ 2005خــــ٦ه عــ ــاا يتعــ ــن اتفــ ــد حؽــ . ًٔــ

ٖتفــــــىَ اؿاجــــــٛ     حــــــداد   ِــــــ ٓ اٌراجعــــــٛ  

ٔكٗقـــــت  :  حـــــدِىا تتفـــــىَ )ًٕاعـــــد ٔ وبـــــاد٢     

تٕجّٗٗــــــٛ يتعــــــأُ ا٧طفــــــاه اٌــــــرتبط  يتــــــالقٕات 

ــمحٛ(  ٔ وـــــا ٖعـــــرف       ــمحٛ  ٔ اؾىاعـــــات اٌصـــ اٌصـــ

)وبــــاد٢ يتــــارٖض(    وــــا ال اٌٗــــٛ  كاٌــــ  كتؽــــرٚ 

ٔوـــــٕجسٚ تتفـــــىَ التساوـــــات  ؿىاٖـــــٛ ا٧طفـــــاه  

ٔعٛ اجملٍــــدَٖ  ٔ اٌصــــتخدو  يتؽــــٕرٚ غــــي وعــــر

ــمحٛ   ٔ وـــــا       ــات وصـــ ــد ًـــــٕات  ٔ ىاعـــ ــَ جاٌـــ وـــ

ٖعــــرف )التساوــــات يتــــارٖض(   ًٔــــد حؽــــم  كمتــــا  
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الــــــٕكٗقت  )التساوــــــات  ٔوبــــــاد٢ يتــــــارٖض( عمــــــٜ  

ــا       ــاٞ اجتىــ ــدٔه  كٍــ ــَ الــ ــع وــ ــ٘ ٔاشــ ــد شٗاشــ تأٖٗــ

ــباِ   ــارٖض َ ظـــــ ــست  2007ٔزارٙ يتبـــــ ــد ركـــــ . لقـــــ

ــع٘      ــاٌ٘ لمصــ ــد ا ٌصــ ــٜ الٕاجــ ــارٖض عمــ ــاد٢ يتــ وبــ

 ٔ ُ ظـــــرِٔ وـــــَ دٔوــــا    ؼرٖـــــر ا٧طفـــــاه يتـــــد

القــــٕات اٌصــــمحٛ  ٔ اؾىاعــــات اٌصــــمحٛ  ٔتصــــتٍد  

اٌبـــــــــاد٢    درٔط وصـــــــــتفادٚ وـــــــــَ الت ريتـــــــــٛ 

العاٌٗـــــــٛ َ تٍفٗـــــــ  التـــــــدخ٦ت اٌربفـــــــٛ ٌٍـــــــع 

ــرِي     ــي ؼرٖـــ ــاٖتّي ٔدعـــ ــاه ٔيـــ ــد ا٧طفـــ ػٍٗـــ

ــمحٛ     ــات اٌصـــــ ــمحٛ ٔاؾىاعـــــ ــٕات اٌصـــــ ــَ القـــــ وـــــ

ــن     ــا : العىـ ــٛ وٍّـ ــاٚ اٌدٌٗـ ــاجّي َ اؿٗـ ــادٚ  دوـ ٔ عـ

ــٜ تمبٗـــ  ــأكرَٖ   عمـ ــاه اٌتـ ــع ا٧طفـ ــات ىٗـ ٛ احتٗاجـ

ــدرات    ــٛ القـ ــاً يتأٌعـــطٛ لتٍىٗـ ــمه ٔالقٗـ يتؽـــرا  وصـ

ــٛ      ــٕ ر اؿىاٖـ ــٛ تـ ــدً يت٠ٗـ ــ٘ تقـ ــا لكـ ــٛ ٔدعىّـ ا مٗـ

ــٛ  ُ     ــٛ اؿىاٟٗــــ ــٜ الب٠ٗــــ ــد عمــــ ــاه   ٔهــــ ل٨طفــــ

ــ٘      ــات ال٦تـ ــد البٍـ ــس ــ ــع التىٗٗـ ــدايتي ٌٍـ ــىَ تـ تتفـ

ــمحٛ     ــراعات اٌصـــــــ ــتخداوَّ َ الؽـــــــ ــات  شـــــــ يتـــــــ

ــع    ــأٙ ٔــــ ــس تصـــ ــرا  ٔتعسٖـــ ــع  وٍتعـــ ــع ٔــــ َّ وـــ

ا٥ٔ٧د َ اجملتىـــــع  ٔ ُ ٖتعّـــــد ىٗـــــع الفـــــاعم  

ــاه  ٔ     ــد ا٧طفـــ ــع ػٍٗـــ ــن ٌٍـــ ــن ا٧جـــ ــدا  طٕٖـــ تعّـــ

اشـــــتخداوّي يتؽـــــٕرٚ غـــــي وعـــــرٔعٛ ٔلتعسٖـــــس     

ــات    ــمحٛ ٔاؾىاعــــ ــٕات اٌصــــ ــَ القــــ ــرِي وــــ ؼرٖــــ

ــاجّي      ــادٚ  دوــــ ــي  عــــ ــاٖتّي ٔدعــــ ــمحٛ ٔيــــ اٌصــــ

ــع      ــيٚ ٔاجملتىـ ــرٚ ٔالععـ ــراك ا٧شـ ــد  ظـ ــا هـ كىـ

ر ٔتٍفٗــــ  التــــدخ٦ت ٔا٧ٌعــــطٛ  ا مــــ٘ َ تطــــٕٖ

ٔ ُ ٖصـــاِىٕا َ  هـــاد اؿمـــٕه  ٔهـــد وٕاؼــــمٛ     

زٖــــــــادٚ الــــــــٕع٘ يتالطــــــــايتع ا جراوــــــــ٘ لت ٍٗــــــــد 

ــ َٖ      ــدَٖ الــ ــ  الٕالــ ــىن  لــ ــٜ  ُ ٖعــ ــاه عمــ ا٧طفــ

"ٖقــــــــدوُٕ طٕعــــــــا" خــــــــدوات  يتٍــــــــاّٟي   كىــــــــا  

ــ       ــىاُ تٕا ــ ــٕد لفــ ــ ل  جّــ ــد يتــ ــا ًــ ــي    ٌّــ تعــ

ــا     ــمٛ خؽٕؼـ ــدٔل٘  ٙ الؽـ ــإٌُ الـ ــع القـ ــاد٢ وـ اٌبـ

التعــــــرٖعات اٌتعمقــــــٛ يتالصــــــَ ا٧دٌــــــٜ لمت ٍٗــــــد  

ٔ   جاٌـــــــد ا٥عـــــــرتاف يتــــــــأُ الـــــــدٔه ؽفــــــــع    

لتعّــــــدات كتمفــــــٛ مبٕجــــــد القــــــإٌُ الــــــدٔل٘  

ــداُ    ــٛ َ وٗـــ ــراف الفاعمـــ ــٛ ا٧طـــ ــن  غمبٗـــ شتٕاؼـــ

ــارٝ     ــدٔه لبـــــ ه ًؽـــ ــٕٚ الـــ ــاه دعـــ ــٛ ا٧طفـــ ياٖـــ

ــد  ٔ    جّٕدِـــا وـــَ  جـــن ر ـــع الصـــَ ا٧دٌـــٜ لمت ٍٗـ

ىـــــا كاٌـــــ  شـــــٍٛ ٔ لـــــ  كٗف 18ا٥شـــــتخداً    

ــاركٛ     ــتداً ٌعـ ــن وصـ ــاد حـ ــن  هـ ــرٔف   ٔ جـ الْـ

ا٧طفــــــاه َ الؽــــــراعات اٌصــــــمحٛ ٍٖبنــــــ٘ عمــــــٜ 

ــد  ٔ     ــع الت ٍٗـــ ــاومٛ ٌٍـــ ــٛ ظـــ ــداد خطـــ ــدٔه  حـــ الـــ

ــد  ُ     ــرٔعٛ  ٔهـــ ــي وعـــ ــٕرٚ غـــ ــتخداً يتؽـــ ا٥شـــ

ــٛ     ــدات الدٔلٗــ ــٜ اٌعاِــ ــدٖ  عمــ ــ  التؽــ ــىن  لــ ٖعــ

ــد      ــرً ػٍٗـ ــٛ ػـ ــٕاٌ  ًٕوٗـ ــاد ًـ ــا ٔاعتىـ ٔتطبٗقّـ

ــتخدا  ــاه  ٔ اشــ ــرٔعٛ  ا٧طفــ ــٕرٚ غــــي وعــ وّي يتؽــ

َ الؽـــــراعات اٌصـــــمحٛ ٔ ٌفـــــا  ِـــــ ٓ القـــــٕاٌ       

ــٛ     ــ٦حات القإٌٌٗـــــ ــس ا ؼـــــ ــد تعسٖـــــ ــا هـــــ كىـــــ

ــٛ      ــٕاٌ  ياٖــ ــٕه ًــ ــٛ حــ ــٛ عاوــ ــ٦ت  ع٦وٗــ عىــ

ــٛ     ــات ا مٗــــ ــٕد اجملتىعــــ ــدعي ؾّــــ ــاه ٔيتــــ ا٧طفــــ

ــ٘     ــتٕٝ ا مــ ــٜ اٌصــ ــاه عمــ ــٛ ا٧طفــ ــىاُ ياٖــ لفــ

(49)

ــٛ    ــا تعتـــــرب تكىمـــ ــارٖض  أٌّـــ ــات يتـــ ــا  لتساوـــ .  وـــ

ــ ــاد٢    لمىبـ ــٛ وبـ ــا ٛ لتكىمـ ــا   ــ ــا  ٌفـ ــار الّٗـ اد٢ اٌعـ

كٗــــد تــــأُ ِٔــــ ا ٔاـــــه وــــَ خــــ٦ه ا٥ظــــارٚ        

ــاٞ َ    ــا حٗــــــــ  جــــــ الؽــــــــروٛ لــــــــ ل  مبٕجبّــــــ

دٖباجتّـــا تـــ كي مببـــاد٢ كٗـــد تـــأُ ٔ شـــّاوّا  

ــع     ــ ٚ ٌٍـــــ ــدايتي اٌتخـــــ ــرارات ٔالتـــــ ــاد القـــــ َ  رظـــــ

الت ٍٗــــــــد غــــــــي اٌعــــــــرٔ  ل٨طفــــــــاه دُٔ شــــــــَ 

ــٕات    ــرٚ َ فىٕعــــات  ٔ ًــ ــٛ ععــ وصــــمحٛ  ال اوٍــ

ٔٔــــــع حـــــد ٥شـــــتخداوّي   كـــــي جـــــرٝ  الـــــٍؾ   

ــات     ــُٕ ا٥لتساوـ ــراحٛ مبٕجـــد وتـ ــٜ  لـــ  ؼـ عمـ

(50)

 

ــرُٔ    ــارٖض ععـ ــات يتـ ــٛ  لتساوـ ــىٍ  ٔكٗقـ   ًٔـــد تفـ

 قــرٚ مت ـــن تعّــدات وـــَ الــدٔه الـــ   عريتــ  عـــَ     

ٞا   تقٗــــدِا يتتمــــ  ا٥لتساوــــات يتعــــأُ عــــدٚ  وــــٕر يتــــد

  ٜ ــ ــن عمـــ ــَ اؿـــ ــد     وـــ ــع ػٍٗـــ ــٕد ٌٍـــ ــ ه اؾّـــ يتـــ

ــادرٚ لم  ــاه ٔاٌبــــ ــكٕك  ا٥طفــــ ــٜ الؽــــ ــدٖ  عمــــ تؽــــ

  ٛ ــم ــٛ  ات الؽــ ــٛ العاومــ الدٔلٗــ

(51)

ــن    ــ ل  العىــ  كــ
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عمـــٜ ــــىاُ وٕاٟىـــٛ  جـــراٞات الت ٍٗـــد لمىٕاكٗـــ   

الدٔلٗــــٛ ٔغاؼــــٛ  ٗىــــا ٖتعمــــ  مبعــــاٖي اؿــــد      

ــاٞ َ   ــا جـــــــــ ا٥دٌـــــــــــٜ لصـــــــــــَ الت ٍٗـــــــــــد كىـــــــــ

الربٔتٕكـــــــــٕه ا٥ختٗـــــــــارٙ اٌمحـــــــــ  يتاتفاًٗـــــــــٛ 

حقــٕا الطفــن  

(52)

 ٔ ؽــا  وـــا ٖمــسً وــَ ا جـــراٞات    

دُٔ متكـــــَ اجملـــــاوٗع اٌصـــــمحٛ الـــــ      لمحٗمٕلـــــٛ 

تتٕاجـــــد عمـــــٜ  راــــــ٘  ٙ وـــــَ الـــــدٔه ا٥طـــــراف 

ــد  ٔ     ــَ ػٍٗـــ ــا وـــ ــَ ًٕاتّـــ ــسٞ وـــ ــُٕ جـــ دُٔ  ُ تكـــ

ــرٚ        ــٛ ععـــ ــَ ال اوٍـــ ــي دُٔ شـــ ــَ ِـــ ــتخداً وـــ  شـــ

ــا       ــَ العقـ ــ٦ت وـ ــا٥ت ا٥ ـ ــدٙ ؿـ ــ ل  التؽـ ٔكـ

ــاه     ــنار َ  عىــــ ــد الؽــــ ــرً ػٍٗــــ ــَ  رتكــــــد ج ــــ ٌــــ

ــد ترتٗبـــ     ــٍّي مبٕجـ ــٕ عـ ــتي العفـ ــٛ ٔ ُ ٥ٖـ ات ًتالٗـ

 ٌّـــــــــاٞ الؽـــــــــرا   ٔ اتفاًٗـــــــــات الصـــــــــ٦ً يتّـــــــــ ا  

العــــــأُ
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.ٍــــــا تقــــــدً تتبــــــدٝ لٍــــــا  ِىٗــــــٛ وــــــا  

تفــــىٍتْ وبــــاد٢ ٔ لتساوــــات يتــــارٖض وــــَ ًٗىــــٛ      

ــٛ       ــاٞ ًٕاعــد ياٟٗ ــٛ وفــا ٛ لبٍ ــْ وــَ لبٍ ٔوــا مت م

ــكرٙ      ــن العصـ ــَ العىـ ــمٝ عـ ــّي مبٍـ ــاه ػعمـ ل٨طفـ

ٔرغـــــي الطـــــايتع ا٥ختٗـــــارٙ الـــــ ٙ تٍطـــــٕٙ عمٗـــــْ 

ــات   ــن  لتساوـ ــا ٥مت ـ ــٛ    ٔكٌّٕـ ــن ح ـ ــٛ مت ـ ًإٌٌٗـ

ــمٗي    ــد  ٌـــْ ٥وكـــَ التصـ عمـــٜ الكا ـــٛ   ٥  ٌٍـــا ٌعتقـ

ــا       ــرٝ يتأٌّــ ــٛ ٌٔــ ــٛ ًإٌٌٗــ ــن ًٗىــ ــَ كــ ــا وــ غمِٕــ

مت ــــن خطــــٕٚ عمــــٜ طرٖــــ  ٌعــــٕٞ ًٕاعــــد عر ٗــــٛ 

 وكَ  ُ تٍف  َ ورحمٛ ٥حقٛ . 

القـــرارات الدٔلٗـــٛ : ٌٔقؽـــد يتّـــا وـــا ٖؽـــدر   -رايتعـــا

ــ ا    ــٛ يتّــ ــٛ اٌعٍٗــ ــٛ ٔا٥ًمٗىٗــ ــات العاٌٗــ ــَ اٌٍْىــ  عــ

ــر      ــٕ حْــ ــْ مــ ــرط التٕجــ ــرارت ت كــ ــَ ًــ ــأُ وــ العــ

 نــــراِ ا٧طفــــاه َ القــــٕات اٌصــــمحٛ ٌٔكتفــــ٘     

ــا يتتٍـــــأه اؾّـــــد اٌبـــــ ٔه وـــــَ ًبـــــن ا٧وـــــي        ٍِـــ

ــ       ــرز ٔالـ ــٛ ا٧يتـ ــٛ العاٌٗـ ــا اٌٍْىـ ــدٚ يتاعتبارِـ اٌتحـ

ٖقــــع عمــــٜ عاتقّــــا ؼىـــــن اؾــــسٞ ا٥كــــرب وـــــَ      

اٌصـــــ٤ٔلٗٛ َ تــــــب  ِــــــ ا التٕجـــــْ   لقــــــد ًاوــــــ    

خــ٦ه  رٔعّــا يتــالك ي َ ِــ ا     ا٧وــي اٌتحــدٚ وــَ    

ــٕ       ــٛ مبٕــ ــٛ العاوـ ــ   اؾىعٗـ ــد اِتىـ ــاه    قـ اجملـ

ــمحٛ      ــات اٌصـــ ــار الٍساعـــ ــَ  كـــ ــاه وـــ ــٛ ا٥طفـــ ياٖـــ

ــا     ــَ  ِتىاوّــ ــربٚ عــ ــ يٚ ٔوعــ ــٕد كــ ــ  ظّــ ًٔاوــ

ــا :     ــمحٛ وٍّـــ ــات اٌصـــ ــاه َ الٍساعـــ ــٛ ا٧طفـــ مبحٍـــ

ــن َ      ــر ٚ ٔالطفـ ــٛ اٌـ ــاٌ٘ ؿىاٖـ ــ٦ُ العـ ــرار ا عـ  ًـ

 1974سا  اٌصــــمه لعــــاً حالــــٛ الطــــٕارٝٞ ٔ كٍــــاٞ الٍــــ

ــٛ    ــَ الــــــدٔه  ُ تراعــــــ٘ ىمــــ ــد وــــ ٔالــــــ ٙ ٖطمــــ

ــدٖي    ــمتّا  يتتقـــ ــّي َ قؽـــ ــاٖي تصـــ ــاد٢ ٔوعـــ وبـــ

ـــــــــىاٌات ؿىاٖــــــــٛ ا٧طفــــــــاه ٔالٍصــــــــاٞ  كٍــــــــاٞ 

الٍساعـــات اٌصــــمحٛ  ٔالٕ ــــاٞ يتا لتساوــــات الدٔلٗــــٛ  

ــاحرتاً     ــٛ يتــــ ــدٔل٘ اـاؼــــ ــإٌُ الــــ ــ  القــــ ٔوٕاكٗــــ

حقـــــٕا ا ٌصــــــاُ  كٍـــــاٞ الٍساعــــــات اٌصــــــمحٛ ٔ  ُ   

 ه الـــدٔه كـــن وـــا وكٍّـــا وـــَ جّـــد وـــَ  جـــن تبـــ

ــدورٚ      ــر  اٌــ ــار اؿــ ــاٞ  كــ ــاه ٔالٍصــ ــد ا٧طفــ ػٍٗــ
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ــٗدٚ     ــط الصـ ــاً يتتكمٗـ ــ  العـ ــاً ا٧وـ ــ ل  ًٗـ   ٔكـ

ــٗن   ــا واظـــ ــٛ Graca Machel)جراشـــ ( مبّىـــ

ــ       ــددٚ الـ ــرا اٌتعـ ــاون لمطـ ــٗي ظـ ــأٔه تقٗـ ــاً يتـ القٗـ

ــدو       ــد ًــ ــات ًٔــ ــاه َ الٍساعــ ــا ا٧طفــ ــاٌ٘ وٍّــ ٖعــ

طفـــــــاه َ الٍساعـــــــات تقرٖرِـــــــا عـــــــَ  ٔــــــــا  ا٧

اٌصـــــــمحٛ    ا٧وـــــــ  العــــــــاً ل٨وـــــــي اٌتحــــــــدٚ    

ٔاٌعٍـــــُٕ )ؼمٗـــــن ٌقـــــدٙ عـــــَ التقـــــدً الـــــ ٙ ع 

ٔالعقبــــــــات الــــــــ  تقــــــــط دُٔ زٖــــــــادٚ اؿىاٖــــــــٛ  

ــْ ا      ــ ٙ ٌبـ ــر  ( الـ ــَ اؿـ ــررَٖ وـ ــاه اٌتفـ ل٨طفـ

ــاه َ    ــْ ا٥طفــــ ــر يتــــ ــي الــــــ ٙ وــــ الٕـــــــع اـطــــ

ــْ      ــدا   ٌـ ــٛ و٤كـ ــمحٛ اٌختمفـ ــات اٌصـ ــاط  الٍساعـ وٍـ

اٌتّــــاٞ اؿــــر  البـــــاردٚ وــــات  ك ــــر وـــــَ      ٔوٍــــ  

ــٌٕ٘ طفـــن ٔاؼـــبه  ك ـــر وـــَ شـــتٛ و٦ٖـــ         ومٗـ

ومٗـــُٕ طفـــن   20طفـــن وعاًـــا ٍِٔـــاك  ك ـــر وـــَ     

وّ ــــر ٥ٔجــــ١ ٔعـــــدد اؾٍــــٕد وــــَ ا٧طفـــــاه َ     

ــٕال٘    ــ  حـــ ــد يتمـــ ــ  ٔاحـــ ــدعٕ   300.000ًٔـــ ــن   ٖٔـــ طفـــ

التقرٖـــــر ا  العىـــــن عمـــــٜ وٍـــــع ّـــــاِرٚ اؾٍـــــٕد 

ا    ا٧طفـــــــاه الـــــــ َٖ هٍـــــــدُٔ يتـــــــالقٕٚ  ٔ طٕعـــــــ

ٔتفـــــى  اتفاًٗـــــات الصـــــ٦ً وـــــا ٖعـــــي    ٌّـــــاٞ 

ــادٚ  ٌــــــــدواجّي َ     ــدوتّي العصــــــــكرٖٛ ٔ عــــــ خــــــ
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اجملتىـــــــع  ٔدعـــــــٕٚ الـــــــدٔه لتـــــــب  الربتٕكـــــــٕه  

ا٥ختٗــــارٙ اٌمحــــ  يتاتفاًٗــــٛ حقــــٕا الطفــــن     
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ــٛ     ــٗٛ اؾىعٗـ ــاٞت تٕؼـ ــ  التقرٖرجـ ــر  لـ ــٜ  كـ ٔعمـ

(   77/  51العاوــــٛ ل٨وــــي اٌتحــــدٚ يتقرارِــــا اٌــــرًي )

يتتعــــٗ  ٍ ــــن  1996كــــإٌُ ال ــــاٌ٘  12الؽــــادر َ 

خـــاؿ ل٨وـــي اٌتحـــدٚ ٖعٍـــٜ يتتـــأكي الٍـــسا  اٌصـــمه 

ــٗ  ) ٥ٔرا    ــْ ع تعـــ ــاه ٔ شـــــتٍادا   لٗـــ عمـــــٜ ا٧طفـــ

(  ــــ ٓ اٌّىــــٛ  الــــ    Olara Otunnu ٔتٌٕــــٕ 

ترتكـــس َ تٕــــٗه  كـــار الٍساعـــات اٌصـــمحٛ عمـــٜ      

ا٧طفـــــاه  ًٔـــــد  عـــــر  فمـــــض ا٧وـــــَ مبٕجـــــد  

ــرًي )   ــرارٓ اٌــــ ــن  1379/2001ًــــ ــْ الكاوــــ ــَ دعىــــ ( عــــ

لمعىـــــن الـــــ ٙ ٖقـــــًٕ يتـــــْ اٌى ـــــن اــــــاؿ اٌعـــــ   

ــاه َ الٍساعــــات اٌصــــمحٛ ٔطالــــد ىٗــــع      يتا٧طفــ

ــ  تعّـــدت       ــات الـ ــسا  يتالٕ ـــاٞ يتا لتساوـ ــراف الٍـ  طـ

ــٛ     ــا ٖتعمــــــ  عىاٖــــ ــاؿ  ٗىــــ ــن اـــــ ــا لمىى ــــ يتّــــ

ا٧طفــــاه َ حــــا٥ت الؽــــرا  اٌصــــمه  َٔ تقرٖــــرٓ  

ا٧طفــاه  الصــٍٕٙ  ظــار اٌى ــن اـــاؿ يتــأُ ٔـــع       

ــيا    ا      ــْٗن خطــــــ ــمحٛ شــــــ ــات اٌصــــــ َ الٍساعــــــ

ــن    تتقٗـــد ىٗـــع  طـــراف الؽـــرا  يتتعّـــداتّا ٔمتت ـ

 لتساواتّــــا  
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  َٔ  طــــار جّــــٕد ا٧وــــي اٌتحــــدٚ   

يتّـــ ا العـــأُ  ٖفـــا تـــأت٘ وعاؾـــٛ فمـــض ا٥وـــَ       

لمىٕــــــٕ  وـــــَ خـــــ٦ه ىمـــــٛ ًـــــرارات  ؼـــــدرِا  

اجملمــــــــض ت٤كــــــــد تكــــــــرٖض حْــــــــر  شــــــــتخداً  

ا٧طفـــــاه كىقـــــاتم    ٌٔصـــــتعرض تالٗـــــا   ِـــــي      

تمــــ  القــــرارات ٔوــــا تفــــىٍتْ ٍــــا ٤ٖكــــد الصــــي 

ــر عمــــــــٜ  ظــــــــرتاك   َ طرٖــــــــ  تكــــــــرٖض اؿْــــــ

ٍساعـــــــات اٌصـــــــمحٛ : لقـــــــد كـــــــاُ ا٧طفـــــــاه َ ال

ٌقطــــــٛ اٌطــــــ٦ا  1999الؽــــــادر عــــــاً  1261القــــــرار 

ــٕد       ــْ لم ّـ ــ٦ه ت ىٍٗـ ــَ خـ ــاه وـ ــ ا اجملـ ــٛ َ ِـ ِاوـ

ــاه      ــتخداً ا٥طفـ ــاِرٚ  شـ ــد لْـ ــع حـ ــٛ لٕــ اٌب ٔلـ

ك ٍــــٕد مبـــــا ٍٖتّـــــ  القـــــإٌُ الـــــدٔل٘ ٔدعٕتـــــْ  

ــألٛ   ــاٞ ِـــــ ٓ اٌصـــ لتك ٗـــــط اؾّـــــٕد  ٌّـــ

(57)

ــا      وـــ

ــرار  ــادرَ  1314القــ ــد جــــاٞ َ  ات   2000    11الؽــ  قــ

ــٛ    ــٛ العاوــــــ ــاد اؾىعٗــــــ ــا  يتإعتىــــــ ــار ورحبــــــ ا٥ًطــــــ

ــن    ــٛ حقـــــٕا الطفـــ لمربٔتٕكـــــٕه اٌمحـــــ  يتاتفاًٗـــ

داعٗــــــا  الــــــدٔه لمتؽــــــدٖ  عمٗــــــْ   ٖٔطمــــــد وــــــَ  

ا٥طــــراف اٌتؽــــارعٛ تفــــى  اتفاًٗــــات الصــــ٦ً      

الـــ  تعقـــدِا يتٍـــٕدا تتعمـــ  يتٍـــس  شـــ٦  ا٥طفـــاه       

اؾٍــــــــــٕد ٔتصــــــــــروّي ٔ عــــــــــادٚ  دوــــــــــاجّي َ 

ٔكـــ ل  ِـــٕ وـــ  عمـــٜ ًٗـــاً اٌبـــادرات   اجملتىـــع  

ا٥ًمٗىٗــــــــٛ ا اد ــــــــٛ لتفعٗــــــــن حْــــــــر ػٍٗــــــــد  

ا٧طفــــــاه 

(58)

  كــــــي ٖــــــأت٘ ًــــــرار فمــــــض ا٥وــــــَ  

لٗعــــــــر  عـــــــــَ    2001تعــــــــرَٖ ال ــــــــاٌ٘     20َ 1379

ـــ٘     ـــٛ تقفــــ ـــا ؼروــــ ـــدره  حكاوــــ ـــتعدادٓ لٗــــ اشــــ

ــات    ـــد الٍْـــــــر َ ٥ٖٔـــــ ـــاه عٍـــــــ ـــٛ ا٧طفـــــ عىاٖـــــ

عٍــــد عىمٗــــات حفــــٓ الصــــ٦ً ٔ ٖفــــاد وصتعــــارَٖ 

ا٥ًتفـــــاٞ ؿىاٖـــــٛ ا٧طفـــــاه َ عىمٗـــــات حفـــــٓ  

ــات    ــراف َ الٍساعــــ ــَ ا٥طــــ ــد وــــ ــ٦ً   ٖٔطمــــ الصــــ

اٌصــــــمحٛ و٦حْــــــٛ  ُ ٌْــــــاً رٔوــــــا ا٧شاشــــــ٘     

ــَ اـاوصــــــٛ      ـــاه دُٔ شــــ ـــد ا٧طفــــ ــرب ػٍٗــــ ٖعتــــ

ـــٛ  ٔ    ــمحٛ الٕطٍٗـــــــــ ــٕات اٌصـــــــــ ــرٚ َ القـــــــــ ععـــــــــ

اشــــــــتخداوّي ل٦ظــــــــرتاك الفعمــــــــ٘ َ عىمٗــــــــات 

  الـــدٔه عمـــٜ القتـــاه ٖعتـــرب جروـــٛ حـــر    ٔوـــ

 ُ تٍْـــــــــر َ التؽـــــــــدٖ  عمـــــــــٜ الربٔتٕكـــــــــٕه  

ــاٖتعم      ــن  ٗىــ ــٕا الطفــ ــٛ حقــ ــارٙ ٥تفاًٗــ ا٥ختٗــ

يتاظـــــرتاك ا٧طفـــــاه َ الؽـــــراعات اٌصــــــمحٛ َٔ     

اتفاًٗــــــــــٛ وٍْىــــــــــٛ العىــــــــــن الدٔلٗــــــــــٛ رًــــــــــي  

يتعـــــأُ القفــــــاٞ عمــــــٜ  شـــــٕ   ظــــــكاه عىــــــن   ٢٨٠

ــاً     ــَ ا٥وــــ  العــ ــرار وــ ــد القــ ــي ٖطمــ ــاه   كــ ا٧طفــ

اٞ ا٥طـــــراف َ الٍساعـــــات تسٖٔـــــدٓ يتقاٟىـــــٛ يتأ ـــــ

ــاه َ     ــد ا٥طفــــ ــتخدً ٔػٍــــ ــ  تصــــ ــمحٛ الــــ اٌصــــ

ؼـــــفٕ ّا 

(59)

ــاً     ــر ا٥وـــــ  العـــ ــدد تقرٖـــ ــد حـــ   ًٔـــ

ــدً جملمــــــض ا٥وــــــَ كــــــ٦د    ل٨وــــــي اٌتحــــــدٚ اٌقــــ

ــات وصـــــمحٛ تـــــدٔر َ      ــرُٔ طر ـــــا  َ ٌساعـــ ٔععـــ

ًــــــــــض دٔه ِــــــــــ٘ ) ا ناٌصــــــــــتاُ ٔيتٕرٌٔــــــــــدٙ  

ــا   ــٕ الدوقراطٗــــــــٛ ٔلٗربٖــــــ ــٛ الكٌٕنــــــ ٔىّٕرٖــــــ
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هـــــرٙ  ّٗـــــا  ظـــــراك ا٥طفـــــاه ٥ٔ ٔالؽـــــٕواه ( 

ــٜ     ــ٥ٕٞ عمـ ــد ِـ ــٛ يتت ٍٗـ ــات اٌتّىـ ــر ور اؾّـ ٖقتؽـ

اجملــــاوٗع اٌصــــمحٛ يتــــن  ُ  ؼــــايتع ا٥تّــــاً متتــــد      

ــاه   ا  القــــــٕات اؿكٕوٗــــــٛ الــــــ  تصــــــتنن ا٥طفــــ

ــٕد   ــتخدوّي ك ٍـــ ٔتصـــ

(60)

ــدٖي     ــكن تقـــ ــد ظـــ   ًٔـــ

ــ  العــــاً  رؼــــٛ       ــٛ اٌر قــــٛ يتتقرٖــــر ا٥وــ القاٟىــ

ــٕات ل    ــدٚ خطـ ــَ عـ ــرتاتٗ ٗٛ وـ ــع شـ ــَ  لٕــ ــد وـ محـ

ــا    شـــــتخداً ا٧طفـــــاه َ الٍساعـــــات اٌصـــــمحٛ وٍّـــ

ــع    ــأجراٞ حٕاروـــــ ــَ شـــــــٗقًٕ يتـــــ  ُ فمـــــــض ا٥وـــــ

ــن      ــَ  جـ ــاه وـ ــد ا٥طفـ ــٛ َ ػٍٗـ ــراف اٌتٕرطـ ا٥طـ

ــٛ ٔ لــــساً        ــ ٓ اٌىارشــ ــد وــــَ ِــ ــٛ لمحــ ــع خطــ ٔـــ

ــاً     ــر ا٥وــــ  العــ ــرت َ تقرٖــ ــراف الــــ   كــ ا٥طــ

يتبٗـــــاُ ا٥جـــــراٞات الـــــ  اؽـــــ تّا  ٌّـــــاٞ ػٍٗـــــد 

ه ٔ شــــــــتخداً ا٧طفــــــــا

(61)

   ُ ِــــــــ ٓ اـطــــــــٕات  

ــارٖ   1460تفـــىٍّا ًـــرار فمـــض ا٥وـــَ   الؽـــادر يتتـ

ــاٌ٘  30 ــإٌُ ال ــ ــا ٛ   2003كــ ٔالــــ ٙ ٤ٖكــــد يتا ـــ

ــكمٛ      ــ ٓ اٌعــ ــدٙ  ــ ــض التؽــ ــسً اجملمــ ــمط عــ ــا شــ ٌــ

عٍـــدوا ًـــرر مبٕجـــد الفقـــرٚ الصادشـــٛ وـــَ القـــرار 

يتأٌـــْ )ٖعـــر  يتالتـــال٘ عـــَ عسوـــْ عمـــٜ  ُ ٍْٖـــر َ  

ــٛ ٌٕاؼـــ  ــٕات ا٦ٌٟىـ ــا  اـطـ ــ ٓ اؽـ مٛ التؽـــدٙ  ـ

ــدٚ ًٔـــرارٓ       ــي اٌتحـ ــاا ا٧وـ ــا  ٌٗ ـ ــكمٛ ٔ قـ  1379اٌعـ

ــن   2001/ ــر اٌقبـ ــْ لمتقرٖـ ــَ اشتعراــ ــب  وـ ــا تـ     ا وـ

ــاف (    ــي كـ ــرز غـ ــدً ا ـ ــاً  ُ التقـ ــ  العـ ل٨وـ

(62)

   

 22يتتـــــارٖ   1593كـــــي ٖـــــأت٘ ًـــــرار فمـــــض ا٥وـــــَ 

لٗفـــع وـــَ يتـــ   قراتـــْ وـــا ٖقرر داٌـــٛ   2004ٌٗصـــاُ 

٥طفـــــاه َ الٍساعـــــات ظـــــدٖدٚ لعىمٗـــــات ػٍٗـــــد ا

ــع     ــٛ يتٕـــــ ــراف اٌتٕرطــــ ــدعٕ ا٥طــــ ــمحٛ  ٖٔــــ اٌصــــ

خطـــُ ٥ٌّـــاٞ ِـــ ٓ اٌصـــألٛ ٖٔطمـــد وـــَ ا٥وـــ        

العـــــاً  جـــــراٞ اشـــــتعراض وٍـــــتْي ٖـــــب   وت ـــــاه  

تمـــ  ا٥طـــراف 

(63)

  ٔ ــــا ٛ ٌـــا تقـــدً ٖـــأت٘  ٌعـــاٞ  

 لٗــــــــٛ الرؼــــــــد ٔا يتــــــــ٦م يتعــــــــأُ ا٥ٌتّاكــــــــات  

ــض     ــرار فمـ ــد ًـ ــن مبٕجـ ــٕا الطفـ ــٗىٛ ؿقـ اؾصـ

ــَ  ــارٖ   1612ا٧وــــ ــٕز 26يتتــــ ــَ   2005متــــ ــ٦م عــــ ل يتــــ

ــسا     ــاه َ الٍـ ــد ا٧طفـ ــٗىٛ ــ شـــتٛ اٌتّاكـــات جصـ

ــد    اٌصـــمّسه ِـــ٘ : ) ًتـــن ا٧طفـــاه  ٔ تعـــّّٕٖي  ػٍٗـ

ا٧طفـــــــــــاه  ٔ اشـــــــــــتخداوّي جٍٕدا ا٥غتؽـــــــــــا  

ــات اؾٍصـــٗٛ اـطـــيٚ الـــ     ٔغـــيٓ وـــَ ا٥ٌتّاكـ

ــدارط  ٔ    ــٛ اٌــــــ ــا ا٧طفاه وّاىــــــ ــرض  ــــــ ٖتعــــــ

 ٌ ــبٗن ا ــفٗات ًطع شــــ ــاٌٗٛ  اٌصتعــــ ــاعدات ا ٌصــــ صــــ

عـــــَ ا٧طفـــــاه   اختطـــــاف ا٧طفـــــاه (   ٔكـــــ ل   

 ًــــداً اجملمـــــض ٔمبٕجـــــد  ات القرارعمـــــٜ  ٌعـــــاٞ  

)الفرٖــــ  العاوـــــن التــــايتع جملمـــــض ا٧وــــَ ٔاٌعـــــ     

يتا٧طفـــــاه ٔالٍـــــسا  اٌصـــــمّسه ( ِٔـــــٕ ٠ِٗـــــٛ تقـــــًٕ      

يتاشــــــتعراض التقــــــارٖر الؽـــــــادرٚ يتعــــــأُ حالـــــــٛ    

ــدًًّ     ــدّ دٚ ٔتقــــ ــٛ قــــ ــا  ًطرٖــــ ــاه َ  ٔـــــ ا٧طفــــ

ــدٚ   ا ــي اٌتحــ ــسا  ٔ   ا٧وــ ــراف الٍــ ــْ     طــ لتٕجٗــ

يتعـــأُ كٗفٗــــٛ ؼصــــ  ياٖــــٛ ا٧طفــــاه 

(64)

  َٔ  

َ  2225 ات الصـــــٗاا ٖـــــأت٘ ًـــــرار فمـــــض ا٥وـــــَ  

ل٤ٗكــــــد ٌّــــــ  اجملمــــــض يتإداٌــــــٛ  2015حسٖــــــراُ  18

ــتخداوّي    ــاه  ٔ  شـــــــ ــد ا٥طفـــــــ ــات ػٍٗـــــــ عىمٗـــــــ

ــٛ    ــن عىمــــ ــدً اؿاؼــــ ــد يتالتقــــ ــٕد ٖٔرحــــ ك ٍــــ

عىــن عمــٜ التٕؼــن    ) طفــاه ٔلٗصــٕا جٍــٕدا( الــ  ت   

ــاً   ــٕه عــ ــاه    2016عمــ ــد ا٥طفــ ــاٞ ٔوٍــــع ػٍٗــ  ٌّــ

ــمحٛ    ــٕات اٌصــــــ ــن  القــــــ ــَ ًبــــــ ــتخداوّي وــــــ ٔ شــــــ

ــٛ    ــٛ اـاؼــ ــدعٕ اٌى مــ ــات ٖٔــ ــٛ َ الٍساعــ اؿكٕوٗــ

ــمه     ــسا  اٌصــ ــاه ٔالٍــ ــٛ يتا٥طفــ ــاً اٌعٍٗــ ــ  العــ ل٦وــ

 طـــــ٦  اجملمـــــض عمـــــٜ التطـــــٕرات يتعـــــأُ تمـــــ       

ــات     ــن اؾىاعـــ ــَ ًبـــ ــرز وـــ ــدً ا ـــ ــٛ ٔالتقـــ اؿىمـــ

حٛ وـــَ غـــي الـــدٔه َ تٍفٗـــ  خطـــُ العىـــن   اٌصـــم

ــات   ٔا٥لتساوـــ

(65)

ــ ٙ     ــ  الـــ ــدً َ الًٕـــ ــا تقـــ    ُ وـــ

٤ٖكـــد حـــرؿ فمـــض ا٥وـــَ عمـــٜ  ٖـــ٦ٞ  ِىٗـــٛ   

ــاه َ      ــتخداً ا٧طفـ ــاِرٚ  شـ ــَ ّـ ــد وـ ــٛ لمحـ خاؼـ

الٍساعــــــات اٌصــــــمحٛ ٔ عتبــــــار  لــــــ  ٍــــــا وــــــض  

الصــــمي ٔا٥وـــــَ الــــدٔلٗ   أٌـــــْ ٖعكــــض تكرٖصـــــا     

ــاه   ــات  تمـــــ ٌبـــــد  حْـــــر  نـــــراِ ا٧طفـــ الٍساعـــ
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ــٛ      ــٛ الدٔلٗــ ــمٕك ٔاٌىارشــ ــٕه الصــ ــسز رشــ ــا ٖعــ ٔمبــ

 .يتإػآ تبٍْٗ

القفــــاٞ الــــدٔل٘: لمقفــــاٞ الــــدٔل٘ شــــٕاٞ  -خاوصــــا 

ــأِا      ــ   ٌعـــ ــٛ الـــ ــاكي اـاؼـــ ــ  )ا ـــ ــْ ا٤ًٌـــ وٍـــ

فمـــــض ا٥وـــــَ(    ٔ الـــــداٟي )ا كىـــــٛ اؾٍاٟٗـــــٛ  

ــد    ــر ػٍٗــــــــ ــرٖض حْــــــــ ــٛ ( دٔر َ تكــــــــ الدٔلٗــــــــ

   ٜ ــ ــتخداوّي ك ٍـــٕد    عمـ ــاه  ٔ اشـ ؼـــعٗد  ا٧طفـ

القفــــاٞ ا٤ًٌــــ  لــــد وــــ ٦   ُ ا كىــــٛ اـاؼــــٛ  

ــرالُٕٗ يتصــــ

(66)

ــ٘     ــا ا٥شاشــــ ــ  َ ٌْاوّــــ ــد تبٍــــ ًــــ

( وٍـــــــــــْ  ختؽاؼـــــــــــّا َ 4ٔمبٕجـــــــــــد اٌـــــــــــادٚ )

ـــٕا    ـــَ ارتكبـــــــــ ـــخاؿ ال ٖـــــــــ ـــٛ ا٧ظـــــــــ قاكىــــــــ

ــدٔل٘   ــإٌُ الــــــــ ــات اؾصــــــــــٗىٛ لمقــــــــ ا٥ٌتّاكــــــــ

ا٥ٌصــــاٌ٘ ٔوــــَ يتٍّٗــــا ػٍٗــــد ا٧طفــــاه دُٔ شــــَ  

اـاوصـــــــٛ ععـــــــرٚ 

(67)

ت ا كىـــــــٛ   ًٔـــــــد يتاظـــــــر

ــٕاٟه    ــاٖا وصـــتٍدٚ َ لـ عىمـــّا ٌْٔـــرت َ عـــدٚ ًفـ

ا٥تّـــــاً عمـــــٜ ىمـــــٛ   عـــــاه وـــــَ يتٍّٗـــــا ػٍٗـــــد   

 طفــــــاه دُٔ اـاوصــــــٛ ععــــــرٚ لمقٗــــــاً يتأعىــــــاه 

ــا  ًفــــٗٛ اٌــــتّى  )   Alexًتالٗــــٛ ٌــــ كر وٍّــ

Tamba Brima, Ibrahim Bazzy 

kamara ,santigie Borbor Kanu )

ــراٟي وٍّـــا      ــا  عـــدٚ جـ ــ َٖ ادٍٖـــٕا يتأرتكـ ػٍٗـــد  الـ

 طفـــــــاه دُٔ اـاوصـــــــٛ ععـــــــرٚ ٔاشـــــــتخداوّي     

ــد    ــٛ  ًٔــــ ــاه ًتالٗــــ ــٛ َ  عىــــ ــاركٛ الفعمٗــــ لمىعــــ

ؼــــــدرت عقّــــــي  حكــــــاً يتالصــــــ َ ٔؼــــــم      

ــد     ــاً     ُ ػٍٗـ ــ  ا٥حكـ ــي تمـ ــاً ٔتعـ ــ  عـ ًصـ

ــرٚ    ــٛ ععـــــــــــ ــَ اـاوصـــــــــــ ــاه دُٔ شـــــــــــ ا٥طفـــــــــــ

ٔ شـــــــــتخداوّي َ ا٧عىـــــــــاه القتالٗـــــــــٛ ٖعتـــــــــرب 

ــرَ      ــدٔل٘ العـ ــإٌُ الـ ــد القـ ــر  مبٕجـ ــٛ حـ   جروـ

ــ      ــا الــــ ــَ ٌٕعّــــ ــاً ا٥ٔ  وــــ ــ ٓ ا٥حكــــ ــد ِــــ ٔتعــــ

ــد    ــٛ يتـــتّي تتعمـــ  يتت ٍٗـ ــا قكىـــٛ دٔلٗـ تقفـــ٘ يتّـ

ــاه  ا٥طفــــــــ

(68)

ــن  26  َٔ   ــ   ات  2012 يترٖــــــــ  داٌــــــــ

ــايت      ــا الصـ ــٗض لٗبيٖـ ــاٖمٕر( رٟـ ــارلس تـ ــٛ )تعـ ا كىـ

ــ٤ َ جــــراٟي       ــا التٕاطــ ــٛ يتٍّٗــ ــرٚ تّىــ ــدٝ ععــ يتإحــ

ــن     ــا القتــــ ــاٌٗٛ وٍّــــ ــد ا ٌصــــ ــراٟي ـــــ ــر  ٔجــــ حــــ

ــد   ــا  ٔػٍٗــــ ــر   ٔا٥غتؽــــ ــاٞ اؿــــ ــاه  كٍــــ ا٧طفــــ

ا٧ِمٗــــــٛ َ شــــــيالُٕٗ  ٔ لــــــ  يتعــــــد قاكىــــــٛ 

ــٛ      ــ ٓ  ٔه  داٌـ ــ  ِـ ــٍٕات ٔكاٌـ ــض شـ ــتىرت ًـ اشـ

ــٛ دٔلٗـــــٛ يتعـــــد       ــرٟٗض دٔلـــــٛ شـــــايت  َ قكىـــ لـــ

قكىـــــٛ ٌـــــٕروربم

(69)

ــْ القفـــــاٞ ا٤ًٌـــــ    .  ُ تٕجـــ

ِـــــ ا َ الًٕـــــ  الـــــ ٙ ّٖـــــدف لتحقٗـــــ  العدالـــــٛ  

ــَ     ــاه وــ ــد ا٥طفــ ــٛ ػٍٗــ ــع جروــ ــٛ ٖٔقىــ اؾٍاٟٗــ

ــْ َٔ   خـــــ٦ه و٦حقـــــٛ ورتكٗبّٗـــــا ٔ داٌـــــتّي  أٌـــ

ــٕ تكـــــرٖض    ــر عمـــــٜ التٕجـــــْ مـــ  ات الًٕـــــ  ٤ٖظـــ

ــاه  ٔ   وبــــــــد   ٔ ًاعــــــــدٚ حْــــــــر ػٍٗــــــــد ا٥طفــــــ

ــتخداوّي ك ٍـــٕد .  وـــا عمـــٜ ؼـــعٗد القفـــاٞ        شـ

ــ٘     ــاً ا٧شاشـــــ ــد  ُ الٍْـــــ ــداٟي  ٍ ـــــ ــدٔل٘ الـــــ الـــــ

لمىحكىــــــٛ اؾٍاٟٗــــــٛ الدٔلٗــــــٛ  عتــــــرب  جبــــــار  ٔ 

ــرٚ     ــٛ ععـــ ــَ اـاوصـــ ــ  شـــ ــاه ؼـــ ــد ا٧طفـــ ػٍٗـــ

ي يتــــــــالقٕات اٌصــــــــمحٛ  ٔ َ ىاعــــــــات  ٔ ؿــــــــاًّ

ــإِ  ٥   وصــــــمحٛ  ٔ اشــــــتخداوّي َ الٍساعــــــات وــــ

جروــــٛ حــــر  ٍــــا ٖدخمــــّا ـــــىَ  ختؽــــاؿ      

ا كىــــــٛ  شــــــتٍادا   ختؽاؼــــــّا إٌـــــــٕع٘    

(70)

  

ــاً      ــدٓ ٌْــ ــ ٙ  عتىــ ــط الــ ــَ  ُ التكٗٗــ ــالرغي وــ ٔيتــ

ا كىـــــٛ ٍٖحــــــٕ يتإػـــــآ ػــــــرٖي كـــــن  ظــــــكاه    

      ٞ  ػٍٗـــد ا٧طفـــاه ٔ عتبارِـــا جروـــٛ حـــر  شـــٕا

ــد    ــارعمٜ الت ٍٗـ ــاُ :  جبـ ٙ  )كـ ــار ــد  جبـ  ٔ  ( ػٍٗـ

ــىاً     ــٕ  ل ٌفـــــ ــٕه تطـــــ ــٕرٚ ًبـــــ ــٕع٘ َ ؼـــــ تطـــــ

لمقــــــــٕات اٌصــــــــمحٛ  ٔشــــــــٕاٞ ع ِــــــــ ا الت ٍٗــــــــد  

ــٛ     ــٛ  ٔ اؾىاعـــــــ ــا اؿكٕوـــــــ ــٛ تٍت ّـــــــ كصٗاشـــــــ

اٌصـــــمحٛ    ٔ وـــــَ خـــــ٦ه وبـــــادرٚ ظخؽـــــٗٛ وـــــَ 

ا٧طفــــاه ل ظـــــرتاك َ ا٧عىـــــاه العداٟٗـــــٛ   ـــــإُ  

ــادٙ كـــن تمـــ  ا٧ظـــكاه تقـــع َ ٌطـــاا الـــر   كَ اٌـ

ــمه      ــسا  وصـــ ــار ٌـــ ــ  َ  طـــ ــٕاٞ كاٌـــ ــٛ شـــ لم روـــ

دٔلـــــ٘  ٔ غـــــي دٔلـــــ٘   ٍِٕٔـــــا ٖعتـــــرب ػصـــــٗدا    

ــع٘ لتحقٗـــ  العدالـــٛ اؾٍاٟٗـــٛ الدٔلٗـــٛ وـــَ       لمصـ
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خـــــ٦ه قاكىـــــٛ اجملـــــرو   ٔتكرٖصـــــا  لقاعـــــدٚ 

ــمه َ  ُ    ــن اٌصــ ــاه َ العىــ ــر  نــــراِ ا٥طفــ حْــ

ٔاحــــد   ٥  ُ ٍا٤ٖخــــ  عمٗــــْ  ٌــــْ   ٖتبٍــــٜ ر ــــع  

ــٛ الــــ ٙ تقــــًٕ يتــــْ اؾروــــٛ لٗبقــــٜ   شــــَ الطف ٕلــ

ــد      ــٜ لمت ٍٗــــ ــدا   دٌــــ ــرٚ حــــ ــٛ ععــــ ــٜ اـاوصــــ عمــــ

ــا ٌـــــدعٕ لتك ٗـــــط اؾّـــــٕد يتإػـــــآ    اٌعـــــرٔ   ٍِٔـــ

اٌطالبــــٛ يتتعــــدٖن ٌــــؾ الت ــــرٖي لٗصــــرٙ عمــــٜ      

ػٍٗـــد وـــَ ِـــي دُٔ ال اوٍـــٛ ععـــرٚ وـــَ العىـــر        

ــ  ا كىــــــــٛ      ــٕايت  القفــــــــاٟٗٛ لتمــــــ ــَ الصــــــ ٔوــــــ

٧ٔ   2009ٌ كروباظــــــــرتّا  يتتــــــــداٞ وــــــــَ عــــــــاً 

ــاٖا الـــــ  تعـــــي  ّٗـــــا ٥ٟحـــــٛ ا تّـــــاً ا       ال قفـــ

جروــــــٛ ػٍٗــــــد ا٧طفــــــاه دُٔ شــــــَ اـاوصــــــٛ  

ععــــــــرٚ  كٍــــــــاٞ الٍــــــــسا  َ ىّٕرٖــــــــٛ الكٌٕنــــــــٕ  

الدوقراطٗـــــٛ ٔع  ّٗـــــا  داٌـــــٛ ) تٕوـــــاط لٕيتٍنـــــا 

ــٕ ( ٔاؿكــي  Thomas Lubanga Dyiloدٖم

عمْٗ  يتالص َ ك٦كُٕ عاوا 

(71)

 . 

 اٌطمد ال اٌ٘

تفعٗن وبد  حْر  ظرتاك ا٧طفاه  وتطمبات

 َ الٍساعات اٌصمحٛ

ــاً     ــٛ  ٙ ٌْـــــ ــأُ  ِىٗـــــ ــد يتـــــ ــَ ا٤ٌكـــــ وـــــ

ــا      ــاد٢  هــ ــاً ٔوبــ ــَ  حكــ ــىٍْ وــ ــا ٖتفــ ــإٌٌ٘ مبــ ًــ

ــَ      ــْ وــ ــٛ  ٌتقالــ ــْ ٔ وكاٌٗــ ــدٝ  اعمٗتــ ــَ َ وــ تكىــ

ــر      ــٜ  خـ ــٛ   ٔمبعٍـ ــا  اؿركـ ــكُٕ ا  عـ ــا  الصـ عـ

ــ٘     ــ  العىمـ ــاا التطبٗـ ــرٙ    ٌطـ ــار الٍْـ ــَ ا طـ وـ

ٔٔ قـــا   ـــ ا الفّـــي  ٦ٖكفـــ٘     عمـــٜ  رض الٕاًـــع   

 ُ ٖــــــتي تــــــب  وبــــــد  حْــــــر  ظــــــراك  ٔ ًبـــــــٕه      

 ظــــرتاك ا٧طفــــاه َ الٍساعــــات اٌصــــمحٛ مبٕجــــد  

ــات      ــد مبتطمبـ ــسز ٔتعفـ ــا  تعـ ــٛ وـ ــٕؿ ًإٌٌٗـ ٌؽـ

ــرات      ــد  قـ ــٍحأه مبٕجـ ــا شـ ــْ ٍِٔـ ــد يتـ ــن التقٗـ تكفـ

وتتالٗــــٛ  شــــتعراض  ِــــي تمــــ  اٌتطمبــــات اٌبٍٗــــٛ   

الــــٛ عمــــٜ تؽــــٕرات وٍطقٗــــٛ ٌعتقــــد جــــدٔاِا لكف 

 تطبٗ   ل  اؿْر:

 ٥ٔ: الدراشــــــــــٛ اؾدٖــــــــــٛ  شــــــــــبا   نــــــــــراِ 

ا٧طفــــــــاه َ القــــــــٕات  ٔ اؾىاعــــــــات اٌصــــــــمحٛ    

ــاٞ     ــا٧خؾ القفـــ ــا ٔيتـــ ــا ٔوعاؾتّـــ ــدٙ  ـــ ٔالتؽـــ

عمـــٜ الفقـــر ظىٗـــع  ظـــكالْ    لـــ   ُ الفقـــر ٔ ـــ   

خطـــــٛ التٍىٗــــــٛ اٌصــــــتداوٛ اٌعتىــــــدٚ وــــــَ ًبــــــن  

ــار    ــر وــــَ فــــرد ا٥ تقــ ا٧وــــي اٌتحــــدٚ  ِــــٕ  ك ــ

لـــدخن ٔاٌـــٕارد ــــىاٌا  ٌؽـــدر رزا وصـــتداً         ا

ــٕٞ التن ٖـــٛ        ــٕ  ٔشـ ــاِرٓ تعـــىن اؾـ ــ   ُ وْـ حٗـ

ٔـــــملٛ  وكاٌٗــــٛ اؿؽــــٕه عمــــٜ التعمــــٗي ٔغــــيٓ  

ــاع٘     ــس ا٥جتىــ وــــَ اـــــدوات ا٧شاشــــٗٛ  ٔالتىٗٗــ

ٔا٥شــــــتبعاد وــــــَ اجملتىــــــع  عــــــ٦ٔٚ عمــــــٜ عــــــدً  

ــتع   ُ    ــ ا ٖــــ ــرارات. لــــ ــا  القــــ ــاركٛ َ اؽــــ اٌعــــ

 ٙ ــاد ــٕ ا٥ًتؽـــ ــُٕ الٍىـــ ــٕ ر   ٖكـــ ــ  ٖـــ ــا عٗـــ جاوعـــ

ــا ٤     ــٕد التكـ ــٜ ٔجـ ــتداوٛ ٖٔعـــ ع عمـ ــاٟط اٌصـ الّٕـ

(72)

ــبا      ــٕز ختساه ا٥شــ ــْ ٥هــ ــٕه  ٌــ ــَ القــ   ٔوكــ

يتاؾاٌــــد ا٥ًتؽــــادٙ  قــــُ  ٔ غــــيٓ ٧ُ ؼدٖــــد  

ــات لـــ ا ٖتطمـــد       ــببات ٖصـــاعد َ ٔــــع اٌعاؾـ اٌصـ

ٔـــــع اؿــــد  ــــ ٓ الْــــاِرٚ ا حاطــــٛ مبصــــبباتّا 

 ٔ شتحفار شبن وعاؾتّا.

ــا :   ٗـــــط اؾّـــــٕد ٔتؽـــــعٗد الـــــدعٕات وـــــَ  تككاٌٗـــ

 جـــن د ــــع الــــدٔه لمىؽـــادًٛ عمــــٜ الربٔتٕكــــٕه   

ــرتاك     ــأُ  ظــ ــن يتعــ ــٕا الطفــ ــٛ حقــ ــ  يتأتفاًٗــ اٌمحــ

  وــــــع 2000ا٧طفــــــاه َ الٍساعــــــات اٌصــــــمحٛ لعــــــاً  

تعسٖــــس الـــدعٕٚ  جــــراٞ وراجعــــٛ لــــْ مبــــا ٖفــــىَ  

ــاه    ــدً  ظـــــرتاك ا٧طفـــ ــد  ٔعـــ ــر ػٍٗـــ وبـــــد  حْـــ

ـــ    َٔ دُٔ ال اوٍــــٛ ععــــرٚ وــــَ العىريتعــــكن وطمـ

كــــــن الْــــــرٔف   حٗــــــ   ٌــــــْ ٔكىــــــا ٔرد وعٍــــــا   

ــٕؿ      ــَ ٌؽـ ــٕه وـ ــىٍْ الربٔتٕكـ ــا تفـ ــي  ُ وـ ٔرغـ

ــْ      ــارٓ  ٥  ٌــ ــاه  ٌكــ ــأٙ حــ ــَ يتــ ــدوا  ٥وكــ ــن تقــ مت ــ

٥و ـــن اؿالـــٛ اٌ الٗـــٛ الـــ  تقطـــع الطرٖـــ   وـــاً 

ــرعٍٛ     ــا لعـــ ــٕؿ ٔتّٕٗفّـــ ــن الٍؽـــ ــع يتعـــ تطٕٖـــ

ــإٌُ    ــٛ لمقـــــ ــد اٌخالفـــــ ــات الت ٍٗـــــ يتعـــــــن عىمٗـــــ

ــدعٕ  جـــــــ    ــا ٖـــــ ــٕ وـــــ ــدٔل٘  ِٔـــــ ــٛ الـــــ راٞ وراجعـــــ
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لمربٔتٕكـــــٕه ٔتـــــب  ٌؽـــــٕؿ ًإٌٌٗـــــٛ ًاطعـــــٛ 

ؼْــــر ػٍٗــــد ا٥طفــــاه الــــ َٖ تقــــن  عىــــارِي      

ــا  َ      ــرا   ٔ طٕعـ ــٕاٞ ًصـ ــٍٛ شـ ــرٚ شـ ــٛ ععـ ــَ مثاٌٗـ عـ

ــر  ظـــــرتاكّي    ــٕات اٌصـــــمحٛ ٔؼْـــ ؼـــــفٕف القـــ

ــي     ــرٚ  ٔ غــ ــ  وباظــ ــٕاٞ كاٌــ ــٛ شــ ــاه ًتالٗــ َ  عىــ

وباظـــــرٚ ٔؼـــــ   ٙ ّـــــرف ٍِٔـــــا ٌـــــدعٕ  عـــــادٚ  

ــإٌاد )  ــر يتـــــــ ــٕه  2ٔ 1الٍْـــــــ ــَ الربٔتٕكـــــــ ( وـــــــ

(73)

 

 ٔ عـــــادٚ ؼـــــٗاغتّا ــــــىَ وـــــادٚ ٔاحـــــدٚ تـــــدعٕ      

ــدً      ــىاُ عـــ ــدايتي لفـــ ــع التـــ ــا  ىٗـــ ــدٔه  ؽـــ الـــ

 نـــــراِ  ا٧ظـــــخاؿ الـــــ َٖ   ٖبمنـــــٕا ال اوٍـــــٛ  

ــٕات اٌصــــــــمحٛ  ٔ      ــَ العىــــــــر َ القــــــ ــرٚ وــــــ ععــــــ

ــٕعّي      ــٕه تطـ ــارٙ  ٔ ًبـ ــد ا جبـ ــٕعّي لمت ٍٗـ خفـ

َ ؼـــفٕف تمـــ  القـــٕات   ٔكـــ ل  تعـــدٖن اٌـــادٚ       

َ الربٔتٕكــــٕه ٔاٌخؽؽــــٛ لفــــٕايتُ ال ال ــــٛ وــــ

التطــــــٕ  َ القــــــٕات اٌصــــــمحٛ مبــــــا ٖــــــت٦ٟي وــــــع  

ــٛ     ــٕ ال اوٍــ ــٕ  ِــ ــَ التطــ ــٜ لصــ ــد ا٥دٌــ ــار اؿــ  عتبــ

ٔعـــــدً  ٖـــــراد  شـــــت ٍاٞ عمـــــٜ ِـــــ ا القٗـــــد   ععـــــرٚ

 .ؼ   ٙ ّرف 

ــٛ اؿْرٔتكـــــرٖض الطـــــايتع      ــا :  ظـــــاعٛ كقا ـــ كال ـــ

العــرَ لــْ ـ ِٔــٕ  جــراٞ ًٔــاٟ٘ ٌعــ  يتــْ ٌعــر وبــد         

ا٧طفـــــاه َ الٍساعـــــات اٌصـــــمحٛ حْـــــر  نـــــراِ 

ٔمبـــا ٖؽـــن يتـــْ ٌؽـــاف القٕاعـــد العر ٗـــٛ يتإعتبـــارٓ  

ــرٖي     ــْ الت ـــــ ــًٕ يتـــــ ــٕرا  ٖقـــــ ــ٦  قْـــــ ــن  عـــــ و ـــــ

مبقتفـــــــٜ القـــــــإٌُ الــــــــدٔل٘    عمـــــــٜ ؼــــــــعٗد    

ــأُ التعرٖــــــــط    ــاٌ٘  ــــــ ــدٔل٘ ا٥ٌصــــــ ــإٌُ الــــــ القــــــ

يتالقـــإٌُ ٌٔعـــرٓ ٖـــدخن وـــَ ــــىَ  لٗـــات تٍفٗـــ ٓ  

يتإعتبـــــــار  ُ اـطـــــــٕٚ ا٧ٔ  لتطبٗـــــــ  ًٕاعـــــــدٓ    

ــد الــــ    ٔ ــا تكىــــَ َ وعر ــــٛ تمــــ  القٕاعــ احرتاوّــ

ٖقـــع عمـــٜ عـــات  الـــدٔه ؼىـــن العـــدٞ ا٧كـــرب َ   

ٌعـــــرِا ٔتعمٗىّـــــا

(74)

  ٔيتـــــ ل  تقفـــــ٘  تفاًٗـــــات  

ــد    ــادٓ  ُ تتعّــ جٍٗــــط مبٕجــــد ٌــــؾ وعــــرتك وفــ

ــؾ     ــر ٌـــ ــأُ تٍعـــ ــدٚ يتـــ ــاوٗٛ اٌتعاًـــ ــراف الصـــ ا٧طـــ

ا٥تفاًٗــــات َ ًٔــــ  الصــــمي ٔاؿــــر  عمــــٜ أشــــع  

ــتّا َ   ــاا ٔ دراه دراشــ ــدٌ٘  ٌطــ ــٗي اٌــ ــراو  التعمــ يتــ

ٔالعصـــــــــكرٙ لتكـــــــــُٕ وعرٔ ـــــــــٛ لم ىٗـــــــــع 

(75)

   

ٔوكـــَ القـــٕه يتـــأُ ــــىاُ ا٥لتـــساً يتٕاجـــد حْـــر  

 نـــراِ ا٧طفـــاه َ الٍساعـــات اٌصـــمحٛ ٥ٖتـــأتٜ     

 قـــُ وـــَ رؼـــد  ٌتّاكـــات ِـــ ا ا٥لتـــساً ًٔىعّـــا 

ــدٙ      ــ٦ه التؽـ ــَ خـ ــ ل  وـ ــُٕ كـ ــَ  ُ ٖكـ ــن وكـ يتـ

لًٕـــٕ  ا ٌتّاكـــات  ؼـــ٦ وـــَ خـــ٦ه ا جـــراٞات      

لًٕاٟٗـــــٛ الـــــ  تكفـــــن التقٗـــــد يتـــــا لتساً ٔالـــــ       ا

ــٗي    ــا    ُ تعىـــ ــر ٔالتعىـــــٗي وـــــَ يتٍّٗـــ ٖكـــــُٕ الٍعـــ

ٌٔعــــــــــر كقا ــــــــــٛ حْر نــــــــــراِ ا٥طفــــــــــاه َ 

الٍساعـــــات اٌصـــــمحٛ ٖكتصـــــد  ِىٗـــــٛ ظـــــأٌْ ظـــــأُ  

ــاٌ٘ ا٥خــــرٝ    ــإٌُ الــــدٔل٘ ا٥ٌصــ ــد القــ ٌعــــر ًٕاعــ

ــر    ــات اٌصــــتّد ٛ يتالٍعــ ٖ عمــــي الف٠ــ ــْ  وــــَ حٗــــ   ٌــ

ٚ يتـــأُ ٍِـــاك حقـــٕا   شـــٕاٞ كـــإٌا ــــحاٖا  ٔ جٍـــا   

ــٜ     ــد عمـ ــساٞات ترتتـ ــاك جـ ــإٌُ ٔ ُ ٍِـ ــا القـ وىّٗـ

ــاعٛ    ــّي ا   ظـ ــأُ الٍعـــر ٖصـ ــ ل   ـ ــا  كـ  ٌتّاكّـ

ــن     ــر اٌ ـ ــ  ٌعـ ــإٌُ َٔ  ات الًٕـ ــرتاً القـ ــٛ احـ كقا ـ

العمٗــــــا ا٥ٌصــــــاٌٗٛ 

(76)

  ٍِٔــــــا ٌعتقــــــد يتــــــأُ تــــــب  

ــط     ــا  لمتعرٖــــ ــٛ دٔلٗــــ ــٛ ٔودعٕوــــ ــٛ ٍٍّ ــــ يمــــ

ــاه َ   يتـــــاؿْر اٌفـــــرٔض عمـــــٜ  نـــــراِ ا٥طفـــ

ــاطر    ــٕٞ عمــــــــٜ اٌخــــــ ــات ٔتصــــــــمُٗ الفــــــ الٍساعــــــ

ــحاٖا  ٔ     ــٜ الفــــــ ــٕاٞ عمــــــ ــار شــــــ ــاٟ  ٔا٩كــــــ ٔالٍتــــــ

اٌتــــــٕرط  يتت ٍٗــــــد ا٧طفــــــاه شــــــٗكُٕ  ــــــا دٔر  

ــ       ــٕ وقـ ــاِرٚ  ِٔـ ــ ٓ الْـ ــدٙ  ـ ــايت٘ َ التؽـ  هـ

يتالٍتٗ ـــٛ يتعـــدا  ًإٌٌٗـــا  ٖتى ـــن َ تكـــرٖض ٌعـــٕٞ      

عـــرف دٔلـــ٘ ومـــسً يتّـــ ا ا٥ػـــآ ِٔـــٕ وـــا ت٤كـــدٓ     

وـــــَ دراشـــــٛ الم ٍـــــٛ  136ٔتـــــٍؾ عمٗـــــْ القاعـــــدٚ 

ــدٔل٘     ــإٌُ الـ ــأُ القـ ــر يتعـ ــمٗد ا٧يـ ــٛ لمؽـ الدٔلٗـ

ــاه َ      ــد ا٧طفـ ــْ )٥ هٍـ ــٜ  ٌـ ــرَ عمـ ــاٌ٘ العـ ا ٌصـ

ــمحٛ(    ــات اٌصـــ ــمحٛ  ٔ َ اؾىاعـــ ــٕات اٌصـــ القـــ

(77)

  

ِٔــــ٘ ًاعــــدٚ جــــاٞت وطمقــــٛ مبــــاٖع   ُ اؿْــــر 

ــي      ــٛ ٔغــــ ــمحٛ الدٔلٗــــ ــات اٌصــــ ــرٙ َ الٍساعــــ ٖصــــ

    ٛ ــٕات اٌصـــــــمح ــرٙ عمـــــــٜ القـــــ ــٛ ٔتصـــــ  ٔ  الدٔلٗـــــ
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اؾىاعـــــات وصـــــمحٛ عمـــــٜ حـــــد شـــــٕاٞ  ٔوكــــــَ      

ا٥ظـــــارٚ ٍِـــــا ا  تقرٖـــــر ا٥وـــــ  العـــــاً ل٨وـــــي      

ــٛ    ــاٞ ا كىـــــــــٛ اـاؼـــــــ ــأُ  ٌعـــــــ اٌتحـــــــــدٚ يتعـــــــ

( وـــَ 4لصـــيالُٕٗ الـــ ٙ ٤ٖكـــد يتـــأُ  حكـــاً اٌـــادٚ )

ــٕاُ    ــاٌ٘ الـــــ  ٔردت يتعٍـــ ــٕه جٍٗـــــط ال ـــ يترٔتٕكـــ

الفــــــــىاٌات ا٥شاشــــــــٗٛ ـــــــــىَ يتــــــــا  اٌعاومــــــــٛ  

  ّ ــىٍ ــدره ــــ ــ  ٍٖـــ ــاٌٗٛ ٔالـــ ــٍؾ  ا٥ٌصـــ ــرٚ تـــ ا  قـــ

عمـــــٜ )٥ هـــــٕز ػٍٗـــــد ا٧طفـــــاه دُٔ اـاوصـــــٛ 

ععـــــــرٚ َ القـــــــٕات  ٔ اؾىاعـــــــات اٌصـــــــمحٛ ٥ٔ    

  يتاظـــــــــــرتاكّي َ ا٧عىـــــــــــاه هـــــــــــٕز الصـــــــــــىا

ــد   العداٟٗــــٛ ــد يتعٗــ ــا ٔوٍــــ   وــ ــد جــــرٝ  عتبارِــ ( ًــ

ك ــــــــسٞ وــــــــَ القــــــــإٌُ الــــــــدٔل٘ العــــــــرَ 

(78)

   

ــد لٗعــــــىن التحدٖــــــد      ــد  ُ وــــــا  كروتــــ ٌٔعتقــــ

الطفٕلـــٛ وـــَ خـــ٦ه   العـــرَ لمحـــد ا٧دٌـــٜ لصـــَ    

تــــــٕاتر الصــــــمٕك ٔالتٕجــــــْ يتــــــأُ اؿــــــد ا٧دٌــــــٜ      

ــكرٙ      ــن العصـ ــراِ َ العىـ ــْ ا٧نـ ــىٕ  مبٕجبـ اٌصـ

ــاً   حٗـــ   ُ     ــر عـ ــن عـــَ مثاٌٗـــٛ ععـ هـــد  ُ ٥ٖقـ

الٕاًـــــع ٖعـــــي     ُ تٍـــــاو٘  عـــــداد الـــــدٔه الـــــ   

ــَ       ــَ شــ ــد وــ ــداٞ الت ٍٗــ ــدد  يتتــ ــارا  وــ ــتّ  وصــ تٍــ

ال اوٍــــٛ ععــــرٚ ٔمبــــا ٖعتــــرب و٤ظــــر عمــــٜ ًٗــــاً        

دٔل٘ يتّ ا ا٥ػآ عرف

(79)

. 

رايتعـــا : ٔاجـــد الـــدٔه يتتفعٗـــن  لتساواتّـــا الدٔلٗـــٛ      

ــد      - ــَ ٔاجــ ــدٔه وــ ــٜ الــ ــاٖقع عمــ ــْ وــ ــٕد يتــ ٔاٌقؽــ

 ؽـــا  التـــدايتي التعـــرٖعٗٛ  ٌفـــا   حكـــاً القـــإٌُ  

الــــدٔل٘ عمــــٜ الؽــــعٗد الــــٕط   ٔالــــ  تقتفــــ٘      

ــإٌُ َ    ــ  القـــــ ــد  لـــــ ــتقباه ًٕاعـــــ ــساً يتاشـــــ ا٥لتـــــ

ــن  ُ      ــَ  جــ ــ  وــ ــداخم٘   ٔ لــ ــإٌٌ٘ الــ ــاً القــ الٍْــ

ا ــــــــا ٍكٍــــــــا  ٔؼدٖــــــــد اٌصــــــــ٤ٔلٗٛ  ٖكــــــــُٕ  عى

القإٌٌٗــــــٛ عــــــَ  ٌفا ِــــــا    ـــــــا ٛ ا  ػــــــرٖي     

 ٌتّاكـــــات تمـــــ  ا٥لتساوـــــات ٔ ـــــرض العقٕيتـــــات  

ــٕط      ــ٘ الـــ ــن القاــــ ــا هعـــ ــا مبـــ ــٛ  زاّٟـــ اؾساٟٗـــ

ــُٕ     ــات حٗـــ  ٥ٖكـ ــ  ا ٌتّاكـ ــع تمـ ــٜ ًىـ ــادرا  عمـ ًـ

ــد       ــا مبٕجـ ــٍؾ عمّٗـ ــرٙ الـ ــا  هـ ــ  وـ ــعْ  لـ يتٕشـ

   ْ ــ ــ ٙ ٖطبقـ ــٕط  الـ ــرٖع الـ التعـ

(80)

ــر    ٔمب ــٜ  خـ عٍـ

ــاك     ــرٖي  ٌتّـ ــد الت ـ ــٗاغٛ ًٕاعـ ــدٔه يتؽـ ــد الـ ٔاجـ

ا٥لتساوــــــــات الدٔلٗــــــــٛ ٔتفــــــــىٍّٗا َ ًإٌٌّــــــــا    

الـــــداخم٘ وـــــع ؼدٖـــــد العقـــــا   ـــــا    ُ ٔاجـــــد      

ــا   الــــــدٔه َ شــــــَ تعــــــرٖعات تتفــــــىَ  لتساواتّــــ

الدٔلٗــــٛ لــــٗض ًفــــٗٛ كٗفٗــــٛ يتــــن ِــــٕ  لتــــساً       

ــٛ    ــ ي وـــَ الؽـــكٕك الدٔلٗـ وٍؽـــٕؿ عمٗـــْ َ الكـ

ــاك  اٌتفـــىٍٛ لتمـــ  ا٥لت ساوـــات  ٍ ـــد وـــ ٦  ُ ٍِـ

ــد عمـــٜ    ــات جٍٗـــط ٤ٖكـ ٌـــؾ وعـــرتك يتـــ   تفاًٗـ

ــراٞات     ــا  ا٥جـــ ــدٚ يتاؽـــ ــراف اٌتعاًـــ ــد ا٥طـــ )تتعّـــ

ــٛ    ــات جساٟٗـــ ــٛ لفـــــرض عقٕيتـــ ــرٖعٗٛ ال٦زوـــ التعـــ

 عالـــــــٛ عمـــــــٜ ا٥ظـــــــخاؿ الـــــــ َٖ ٖقرت ـــــــُٕ  ٔ  

ٖـــــأورُٔ يتـــــاًرتاف اٌخالفـــــات اؾصـــــٗىٛ الـــــٕاردٚ  

ــات(  ــ ٓ ا٥تفاًٗـــ َ ِـــ

(81)

ــ ا     ــب  ِـــ ــ ل  ع تـــ   كـــ

الٕاجــــــد َ الربٔتٕكــــــٕه ا٥ختٗــــــارٙ ٥تفاًٗــــــٛ  

ــاه َ      ــرتاك ا٥طفـــــ ــأُ اظـــــ ــن يتعـــــ ــٕا الطفـــــ حقـــــ

( وٍــــْ 6/1اٌٍازعــــات اٌصــــمحٛ عٍــــدوا ٌؽــــ  اٌــــادٚ)

عمــــٜ )تتخــــ  كــــن دٔلــــٛ طــــرف ىٗــــع التــــدايتي  

ال٦زوـــــــٛ القإٌٌٗـــــــٛ ٔا دارٖـــــــٛ ٔغيِـــــــا وـــــــَ      

ــاً      ــاه  حكــ ــ  ٔ عىــ ــٛ تٍفٗــ ــٛ  عالٗــ ــدايتي لكفالــ التــ

ٖتّـــــا(الربٔتٕكــــٕه َ ٌطـــــاا ٥ٔ 

(82)

  ٔوـــــع  لـــــ  

لــــد  ُ ٍِــــاك تبــــاطٕٞ وــــَ ًبــــن الــــدٔه  ؽــــا   

ــدٔل٘     ــإٌُ الـــــ ــات القـــــ ــ ٚ ٥تفاًٗـــــ ــٕاٌ  وٍفـــــ ًـــــ

ــاٌ٘ ــد ا ٌصـــ ــٛ    عصـــ ــات الم ٍـــ ــْ دراشـــ ــا ٔكقتـــ وـــ

ــر  ــمٗد ا٥يــ ــٛ لمؽــ الدٔلٗــ

(83)

ــد    ــا ٖتطمــ ــٕ وــ   ِٔــ

ــارٚ      ــساً ٔ كـــ ــ ا ا لتـــ ــن ِـــ ــٕد لتفعٗـــ ــا ر اؾّـــ تْـــ

ــْ     ــا تتٗحــــ ــ  وــــ ــٛ ٔ ــــ ــدٔه اٌخالفــــ ــ٤ٔلٗٛ الــــ وصــــ

ــ٤ٔلٗٛ    ــات لتحرٖـــ  وصـ ــٛ وـــَ  لٗـ الؽـــكٕك الدٔلٗـ

ا٥طـــــــراف الـــــــ  تٍتّـــــــ  ا٥لتساوـــــــات الـــــــٕاردٚ     

ــد    ــا ٖـــــدخن ــــــىَ ِـــــ ا الٕاجـــ ــا .  ُ ٍـــ مبٕجبّـــ

 ٖفـــــا  ِـــــٕ ا٥لتـــــساً يتاٌبـــــاد٢ القإٌٌٗـــــٛ الدٔلٗـــــٛ  

ات ا٥وــــي اٌتحــــدٚ ٍِٔــــا ٌعــــي ا  الٕاجــــد  ًٔــــرار

 2007يتـــــا٥لتساً مببـــــاد٢ ٔالتساوـــــات يتـــــارٖض لعـــــاً  
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ــايتقا   ٔكــــــــ ل     ــا شــــــ ٔالــــــــ  ع التطــــــــرا الّٗــــــ

ــ      ــَ ٔالـــ ــض ا٥وـــ ــَ فمـــ ــادرٚ عـــ ــرارات الؽـــ القـــ

جــــرٝ  شــــتعراض عــــدد وٍّــــا شــــمفا  وــــع ا٥ظــــارٚ  

    ُ ا٥لتـــــساً يتقـــــرارات فمـــــض ا٥وـــــَ ٖعتـــــرب  

فــــــا  يتعــــــات  الــــــدٔه وــــــَ الٕاجبــــــات ال٦زوــــــٛ الٍ

   ٚ مبقتفـــٜ وٗ ـــاا ا٥وـــي اٌتحـــد

(84)

.  ُ وـــا  كـــر   

 ٌفـــا  َ حالـــٛ ا٥لتـــساً يتـــْ شـــٗعىن عمـــٜ ؼقٗــــ        

ــر     ــىاُ حْـــــ ــد ٔــــــ ــٛ َ تأكٗـــــ ــاٟ  ومىٕشـــــ ٌتـــــ

ــداٞ    ظـــــرتاك ا٧طفـــــاه َ الٍساعـــــات اٌصـــــمحٛ  يتتـــ

ــىٕ       ــَ اٌصــ ــٜ لمصــ ــد ا٥دٌــ ــع اؿــ ــد ر ــ ــَ تأكٗــ وــ

مبٕجبّـــــــا ا٥نـــــــراِ َ العىـــــــن العصـــــــكرٙ    

ــتخداً   ا٦ٌحقــــــ ــٕرط  َ  شــــ ــاٟٗٛ لمىتــــ ٛ القفــــ

 طفــاه َ  عىــاه ًتالٗــٛ ٔعــدً   ــ٦ت ِــ٥٤ٞ وـــَ       

 العقا .

ــا : تفعٗـــــــن دٔر فمـــــــض ا٥وـــــــَ   ــٜ  –خاوصـــــ عمـــــ

الـــرغي وـــَ  ٌـــْ ٥وكـــَ  ٌكـــار الـــدٔر الكـــبي الـــ ٙ  

ــاه َ     ــٛ ا٧طفـ ــأُ ياٖـ ــَ يتعـ ــْ فمـــض ا٥وـ ــاً يتـ ًـ

الٍساعـــــات اٌصـــــمحٛ ٔالقـــــرارات الكـــــ يٚ لـــــْ  ٗـــــْ  

تتفـــىٍْ وــَ اؿـــن عمـــٜ ٔــــع   ِــ ا الؽـــدد مبـــا 

حــــد لْــــاِرٚ ػٍٗــــد ا٥طفــــاه َ تمــــ  الٍساعــــات  

ٔ داٌــٛ تمــ  الْــاِرٚ  ٔعىمــْ عمــٜ رؼــد اؾّــات       

ــر       ــا وــ ــرٔ  كىــ ــاه َ اؿــ ــتخدً ا٧طفــ ــ  تصــ الــ

ــاٞ َ     ــدٔه ا٧عفــ ــدٔ ُ يتعــــن الــ ــَ ٖبــ ــا   ٔلكــ وعٍــ

اجملمـــــض ًـــــد  عاًـــــ  ؼقٗـــــ   ٙ تقـــــدً حقٗقـــــ٘ 

ٔ لــــــ  مبعارـــــــتّا لفــــــرض عقٕيتــــــات قــــــددٚ  

َ ٍٖتّكـــُٕ ًراراتـــْ َ ًٔـــ  كـــاُ ٖـــتع   عمـــٜ وـــ

ــْ  ُ ٖتخـــــ   جـــــراٞات حا ـــــٛ عمـــــٜ ٔجـــــْ       عمٗـــ

ــ٦ت الؽـــراعات       ــَ ٖٔـ ــا  ا٧طفـــاه وـ ــرعٛ  ٌقـ الصـ

ــَ     ــٛ وــ ــٕدٚ ٔ حالــ ــات اٌٍعــ ــ  العقٕيتــ ــ  يتتطبٗــ ٔ لــ

ٖقٕوــــــُٕ يتت ٍٗــــــد ا٧طفــــــاه    القفــــــاٞ حتــــــٜ  

ِٔــــٕ يتؽــــدد التؽــــدٙ ؿــــا٥ت وعٍٗــــٛ ٔمبٕجــــد  

ــَ      ــايتع وـــ ــن الصـــ ــد الفؽـــ ــدرت مبٕجـــ ــرارت ؼـــ ًـــ

ــاا اٌٗ ـــ

(85)

ــدعٌٕا لمقـــــٕه يتفـــــرٔرٚ         ِٔـــــٕ وـــــا ٖـــ

ــب  ر ٙ     ــدعٕات ٔتــــ ــط الــــ ــٕد ٔتك ٗــــ ــد اؾّــــ حعــــ

ًـــإٌٌ٘ ــــاغُ ٖفـــع فمـــض ا٥وـــَ عمـــٜ قـــ  

الٕ ـــــاٞ يتالتساواتـــــْ ٔالقٗـــــاً يتالـــــدٔر اٌٍـــــِٕ يتـــــْ      

مبٕجــــــد اٌٗ ــــــاا َ ؼىــــــن التبعــــــات الرٟٗصــــــٗٛ 

ــَ    ــمي ٔا٥وــــ ــاّ عمــــــٜ الصــــ ــاً اؿفــــ ــاً مبّــــ لمقٗــــ

ــدٔلٗ  خاؼــــٛ ٔ ُ اجملمــــض     ــْ ًــــد كٗــــط   الــ اتــ

ّـــاِرٚ ػٍٗـــد ا٥طفـــاه يتأٌـــْ ٍـــا ٖتؽـــن يتـــ ل     

ٔكــــ ل  الـــــدعٕٚ ٧ُ ٖصــــتخدً فمـــــض ا٧وـــــَ   

ــَ    ــرٚ ) ( وــ ــْ مبٕجــــد الفقــ ــٛ لــ الصــــمطٛ اٌىٍٕحــ

ــادٚ ) ــٛ  13اٌـــــ ــاً ا٥شاشـــــــ٘ لمىحكىـــــ ( وـــــــَ الٍْـــــ

ــٕرط     ــات اٌتــــ ــٛ الدٔلٗــــــٛ يتإحالــــــٛ ومفــــ اؾٍاٟٗــــ

يتعىمٗــــــــــات ػٍٗــــــــــد ا٥طفــــــــــاه ٔ شــــــــــتخداوّي 

عــــــــاً لتمــــــــ  ا كىــــــــٛ ك ٍــــــــٕد    اٌــــــــدع٘ ال

لمىباظــــرٚ يتــــإجراٞات ا٦ٌحقــــٛ القفــــاٟٗٛ  زاِٞــــي 

ــٛ      ــىَ ٥ٖٔـــ ــدخن ــــ ــن ٖـــ ــ ا الفعـــ ــٗىا ٔ ُ ِـــ ٥شـــ

ا كىــــٛ مبٕجــــد  ختؽاؼــــّا إٌـــــٕع٘ كٌٕــــْ  

ٖكٗط يتأٌْ جروٛ حر  

(86)

. 

شادشــــــــــا : ا٦ٌحقــــــــــٛ القفــــــــــاٟٗٛ لمىتــــــــــٕرط  

ــاه يتأعتبارِــــــــا وــــــــَ   ظروــــــــٛ ػٍٗــــــــد ا٧طفــــــ

ــر د  ــد  ُ ٥ متــ ــْ  اؾــــراٟي الــــ  هــ ــا  ٔ ٌــ ُٔ عقــ

هـــد ــــىاُ وقاــــاٚ ورتكبّٗـــا عمـــٜ مـــٕ  عـــاه  

وــــَ خــــ٦ه تــــدايتي تتخــــ  عمــــٜ الؽــــعٗد الــــٕط  

ٔكــ ل  وــَ خــ٦ه تعسٖـــس التعــأُ الــدٔل٘ ٔمبـــا      

ــا       ــاً َ وٕاجّتّــــ ــاؿ ٔالعــــ ــرد  اـــــ ــ  الــــ وقــــ

 عمــــــٜ الؽــــــعٗد الــــــٕط  ٤ٌكــــــد عمــــــٜ ٔاجــــــد   

الــــدٔه َ تفــــى  تعــــرٖعاتّا اؾٍاٟٗــــٛ ٌؽٕؼــــا   

ــمٕك   ــ ا الصـ ــرً ِـ ــْ    ػـ ــد لـ ــساٞ اٌٍاشـ ــدد اؾـ   ٔؼـ

ؼقٗــــ   لٗــــات التعــــأُ الــــدٔل٘ َ  ٔالعىــــن عمــــٜ

ا٥تفاًٗـــٛ  ٔمبـــا ٖتـــٕاٟي وـــع الٍؽـــٕؿِـــ ا اجملـــاه 

ــر  ــ  ؼْــ َ    ٓالــ ــا ٔرد  ــا ٛ ٌــ ــْ ٔيتا٥ـــ ــ   ٌــ    حٗــ

تٕكــــــــٕه جٍٗــــــــط ا٥ٔه ٔاتفاًٗــــــــٛ حقــــــــٕا  رٔيت

الطفــــــن ٔيترٔتٕكٕ ــــــا اٌمحــــــ  يتعــــــأُ  ظــــــرتاك  

ــات اٌصــــمحٛ   لــــ  ــاً ا٥طفــــاه َ الٍساعــ د  ُ الٍْــ
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 167 

ــٛ َٔ  طـــار      ــٛ اؾٍاٟٗـــٛ الدٔلٗـ ــ٘ لمىحكىـ ا٥شاشـ

تعــــداد ا٥ عــــاه الــــ  تعتــــرب  ٌتّاكــــات خطــــيٚ      

ــات     ــٜ اٌٍازعــــ ــارٖٛ عمــــ ــراف الصــــ ــٕاٌ  ٔا٧عــــ لمقــــ

الدٔلٗــــــٛ اٌصــــــمحٛ َ الٍطــــــاا ال ايتــــــ  لمقــــــإٌُ  

الــدٔل٘ ٍــا تقــًٕ يتّــا جروــٛ اؿــر  ٖــ كر وــا        

ٌؽـــــْ )ػٍٗـــــد ا٧طفـــــاه دُٔ اـاوصـــــٛ ععـــــرٚ     

ــَ ال ــمحٛ     وـ ــٕات اٌصـ ــا  َ القـ ــا   ٔ طٕعٗـ ــر  لساوٗـ عىـ

ــاه    ٔ اشــــــتخداوّي لمىعــــــاركٛ  عمٗــــــا  َ ا٧عىــــ

اؿريتٗـــــٛ(

(87)

  ٔيتّـــــ ا ٖكـــــُٕ ٥زوـــــا  عمـــــٜ الـــــدٔه  

ٔخاؼـــــــٛ ا٧طـــــــراف َ  لـــــــ  الٍْـــــــاً وٕاٟىـــــــٛ  

ــَ    ــْ وـــ ــأرد مبٕجبـــ ــٛ وـــــع وـــ تعـــــرٖعاتّا اؾٍاٟٗـــ

 جــــن ؼقٗــــ  التكاوــــن يتإعتبــــارٓ وبــــد  ًــــاً عمٗــــْ  

ا كىــــــٛ   ٔكـــــــ ل   ٍْــــــاً ا٥شاشــــــ٘ لتمـــــــ    ال

اؿـــاه يتالٍصـــبٛ لمـــدٔه غـــي ا٥طـــراف ٖقـــع عمّٗـــا  

ــأُ الـــدٔل٘    ــس التعـ ِـــ ا الٕاجـــد وـــَ وٍطمـــ  تعسٖـ

ــدٔل٘    ــٛ الــــ  تّــــي اجملتىــــع الــ ــاٟن اؾٍاٟٗــ َ اٌصــ

ــٛ      ــٛ ا كىـــ ــٕ  ل٥ٕٖـــ ــادٙ اـفـــ ــٛ ٔتفـــ ــَ جّـــ وـــ

اؾٍاٟٗــــٛ الدٔلٗــــٛ مبٕجــــد ٌْــــاً ا٥حالــــٛ وــــَ      

ــا     ــرٝ   ٍِٔـــ ــٛ  خـــ ــَ جّـــ ــَ وـــ ًبـــــن فمـــــض ا٥وـــ

ــ ــدٔل٘   ٌعتقـ ــأُ الـ ــس التعـ ــٗات تعسٖـ ــَ وقتفـ د  ُ وـ

ــاه     ــد ا٥طفـ ــٛ ػٍٗـ ــاٟٗٛ ؾروـ ــٛ القفـ َ ا٦ٌحقـ

ــٛ      ــٛ الدٔلٗــــ ــٛ اؾٍاٟٗــــ ــ  العدالــــ ــىاُ ؼقٗــــ ٔـــــ

ًٔطـــــع الطرٖـــــ  عمـــــٜ اٌتـــــٕرط  ل  ـــــ٦ت وـــــَ 

ــاؿ     ــد  ا٥ختؽـــ ــب  وبـــ ــدعٕٚ لتـــ ــٕ الـــ ــا  ِـــ العقـــ

العــاٌ٘ الــ ٙ ٖعتــرب  شــت ٍاٞ عمــٜ وبــد  ا٥ًمٗىٗــٛ        

 ٛ ــاٟٗ ــٛ القفــ ــَ    َ ا٦ٌحقــ ــد ا  عــ ــاط الــ ــٜ  شــ عمــ

ــايترٚ لمحـــــدٔد    ــٛ العـــ اٌؽـــــاا ٔالقـــــٗي  ات ا٥ِىٗـــ

ــاٌ٘   ٔ ُ      ــد العــــ ــىن البعــــ ــدٔه لتعــــ ــٛ لمــــ الٕطٍٗــــ

ــُٕ      ــا  ُ ٖكـ ــد   وـ ــ ا اٌبـ ــب  ِـ ــإٌٌ٘ لتـ ــاط القـ ا٥شـ

ــرٖه    ــؾ ؼــــ ــد ٌــــ ــٛ  مبٕجــــ ــٕاٌ  الداخمٗــــ َ القــــ

لمـــــدٔه كىـــــا ِـــــٕ اؿـــــاه َ التعـــــرٖع اؾٍـــــاٟ٘  

 َ ــادر ــاٌ٘ الؽــــــ ــرا26ُا٥ٌــــــ ــاؿ 2002حسٖــــــ  ٔاـــــــ

يتــــاؾراٟي الــــ  ؽــــالط القــــإٌُ الــــدٔل٘ حٗــــ        

ــٜ    ــإٌُ عمــ ــْ )شــــرٖاُ القــ ــادٚ ا٥ٔ  وٍــ ــاٞ َ اٌــ جــ

كا ـــٛ اؾـــراٟي الـــٕاردٚ  ٗـــْ اٌرتكبـــٛ ــــد  حكـــاً  

ــراٟي    ــٛ اؾـــــ ــدٔل٘ ٔكـــــــ ل  كا ـــــ ــإٌُ الـــــ القـــــ

ــا     ــاره اٌاٌٗـ ــٛ خـ ــ  اؾروـ ــٕ ًٔعـ ــٜ لـ ــٗىٛ حتـ اؾصـ

ــاؿ  تفاًٗــــا        ــب  ا٥ختؽــ ــُٕ  شــــاط تــ ــد ٖكــ ( ًٔــ

َ ٌؽــــٕؿ  تفاًٗــــٛ دٔلٗــــٛ وــــَ خــــ٦ه تفــــىٍْٗ 

ــاً       ــط لعــــ ــات جٍٗــــ ــاه َ  تفاًٗــــ ــٕ اؿــــ ــا ِــــ كىــــ

يِأالربٔتٕكٕه ا٥ٔه اٌمح  يتّا ٔغ1949

(88)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اـامتٛ

لقــــــد تٍــــــأه ع ٍــــــا وٕـــــــٕ   ظــــــرتاك                    

ا٧طفــــاه َ الٍساعــــات اٌصــــمحٛ يتإعتبــــارٓ  ؼــــبه     

وــــَ ا٥وــــٕر اٌألٕ ــــٛ َ ٌطــــاا الٍساعــــات اٌصــــمحٛ 

الـــ  جـــرت  ٔ ٥زالـــ  تـــدٔر َ يتقـــا  كتمفـــٛ وـــَ  

الــــ  العــــا    ًٔــــد خرجٍــــا يتالعدٖــــد وــــَ الٍتــــاٟ  

 تصتدع٘  زاّٟا ىمٛ تٕؼٗات ٔكىا ٖم٘ :

 ٌـــْ َٔ  طـــار    وكـــَ القـــٕه  : ِـــي الٍتـــاٟ     - ٥ٔ

ــدلٕه     ــاطع ٌــ ــد ًــ ــد ؼدٖــ ــدٔل٘ ٥ٖٕجــ ــإٌُ الــ القــ

ــا     ــع  وـ ــردٓ ٖرجـ ــاك  خـــت٦ف وـ ــن  ٍّـ ــن اٌقاتـ الطفـ

ا  ا خــــــت٦ف َ ؼدٖــــــد العىــــــر الــــــ  وْــــــر  

دٌّٔــــــــــا ا٥ظــــــــــرتاك َ العىــــــــــن العصــــــــــكرٙ   ٔ  

ــٜ       ــر عمـ ــ  وْـ ــاً الـ ــٕ  اٌّـ ــد ٌـ ــ٦ف َ ؼدٖـ اــ

ــبا      ــرتّا    وـــا ا٧شـ ــنار وباظـ ــ الؽـ تقـــط ٔراٞ  الـ

 ٌّـــــا وتٍٕعـــــٛ ًـــــد تكـــــُٕ الْـــــاِرٚ  تـــــب   تمـــــ 

وــــا    ًتؽــــادٖٛ    ٔ  جتىاعٗــــٛ    ٔ شٗاشــــٗٛ وٍّــــا   

ٖتعمــــ  يتا٧طفــــاه ـــــحاٖا الت ٍٗــــد و ــــن : الفقــــر 

ــاٟدٚ    ــادات الصــ ــات ٔا٥عتقــ ــَ ٔال قا ــ ــداً ا٥وــ ٔاٌعــ

وـــــا ٖتؽـــــن يتاؾّـــــات القاٟىـــــٛ   ٔوٍّـــــا ٔغيِـــــا   

ــد   ــنيتالت ٍٗــــ ــٍقؾ   و ــــ ــٕٖن الــــ ــٛ َ تعــــ الرغبــــ

ؼــــن َ اٌقــــاتم  لــــدّٖا   ٔاشــــتن٦ه اٌــــد ا      اؿا

ــاٌّي     ــرعٛ اتقـــــ ــي  ٔشـــــ ــٛ  دراكّـــــ ــنار ًٔمـــــ الؽـــــ

ٔتعمىّـــي العىـــن القتـــال٘ وـــع ًمـــٛ التكمفـــٛ اٌادٖـــٛ  

 ـــــــي  كـــــــ ل  خمؽـــــــ  ِـــــــ ٓ الدراشـــــــٛ     ُ 
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ٍِـــاك تٕجّـــا  مبٕجـــد القـــإٌُ الـــدٔ  يتـــد  ٍٖحـــٜ 

يتإػــــآ تــــب  وبـــــد  حْــــر  ظــــرتاك ا٧طفـــــاه َ     

ــى   ــمحٛ ٔتفـــ ــات اٌصـــ ــكٕك  الٍساعـــ ــدٚ ؼـــ ٍْٗ َ عـــ

ــٛ    ــا يترٔتٕكـــــ٥ٕت جٍٗـــــط ٔاتفاًٗـــ دٔلٗـــــٛ  يترزِـــ

ــارا      ــ    ٔوــ ــا اٌمحــ ــن ٔيترٔتٕكٕ ــ ــٕا الطفــ حقــ

ــد       ــ ا اٌبـ ــا   ـ ــن تكرٖصـ ــٛ مت ـ ــٕد دٔلٗـ ــَ جّـ ــ  وـ  لـ

وـــَ خـــ٦ه تـــب  وبـــاد٢ ًٔـــرارات دٔلٗـــٛ  ــــا ٛ       

ــد     ــ    ًٔـــ ــ   لـــ ــدٔل٘ َ ؼقٗـــ ــاٞ الـــ ــدٔر القفـــ لـــ

تـــــب   ُ ٍِــــــاك تبــــــاَٖ يتــــــ  تمــــــ  الؽــــــكٕك َ  

الصـــَ الـــ  وْـــر دٌّٔـــا الت ٍٗـــد  ٔ ٌـــٕ    ؼدٖـــد

ــٕر الٍؽـــٕؿ     ــا ٖعـــ  ًؽـ ــٕر   ٍـ ا٥ظـــرتاك ا ْـ

ــال٘ َ      ــكمّا اؿـــ ــكٕك يتعـــ ــ  الؽـــ ــىٍٛ َ تمـــ اٌفـــ

تٕ يياٖــــٛ كا ٗـــــٛ ل٨طفــــاه وـــــَ ا نـــــراِ   

ــٛ      ــ   ٔ داخمٗــ ــٛ كاٌــ ــمحٛ دٔلٗــ ــات اٌصــ َ الٍساعــ

كـــــــ ل  تٕؼـــــــمٍا  ٌـــــــْ ٔلفـــــــىاُ الٕؼـــــــٕه ا  

ــرتاك ا٧ط    ــر  ظــــــ ــد  حْــــــ ــن وبــــــ ــاه َ تفعٗــــــ فــــــ

ــمحٛ   ــات اٌصــ ــات   الٍساعــ ــٛ وتطمبــ ــَ ت٠ّٗــ ــد وــ  ٦يتــ

ــا     ــد  عتىادِـ ــٗات هـ ــٛ تٕؼـ ــرب مب ايتـ ــدٚ تتعتـ َ عـ

 النرض اٌٍعٕد. طار جّد ٍٍّ  وق  

ــا ــٗات :  -كاٌٗــ ــي التٕؼــ ــفا   الــــدعٕٚ  ِــ لٕـــــع ٔؼــ

ــن اٌقاتـــــــن   ــٕد ٔ ُ تٌـــــــدلٕه الطفـــــ تحـــــــٕه اؾّـــــ

ــن     ــادٓ  ُ الطفـــ ــْ وفـــ ــٛ يتاػاِـــ ــٛ القإٌٌٗـــ البح ٗـــ

ــن   ــٕ كــ ــن ِــ ــٛ      اٌقاتــ ــَ مثاٌٗــ ــرٓ عــ ــن عىــ ــَ ٖقــ وــ

ععرشــــٍٛ يتنــــن الٍْــــر عــــَ جٍصــــْ ٍٖخــــرِ َ  

ــاُ    ــا كـــ ــاوٗع وصـــــمحٛ  ٖـــ ــٕات  ٔ فـــ ؼـــــفٕف ًـــ

ــن الٍْـــــر      ــا القـــــإٌٌ٘ ٔيتنـــ ــٗفّا  ٔتكٗٗفّـــ تٕؼـــ

  عىــــاه الــــ  ٖكمفــــُٕ يتّــــا عــــَ طبٗعــــٛ اٌّــــاً ٔا٧

ٔكـــــ ل  الـــــدعٕٚ لمدراشــــــٛ اؾدٖـــــٛ ل٨شــــــبا     

ــاه َ    ــرتاك ا٥طفــــ ــاِرٚ اظــــ ــط ٔراٞ ّــــ الــــــ  تقــــ

ــن العصــــــ  ــرتا العىــــ ــٛ   كرٙ ٔ ًــــ ــٕه الٍاجحــــ اؿمــــ

ــ ٔرِا   ــَ جــــ ــا ا وــــ ــٗات      شت٠ؽــــ ــَ التٕؼــــ ٔوــــ

ــاَٖ َ    ــٛ التبــــــ ا٥خــــــــرٝ العىــــــــن عمــــــــٜ وعاؾــــــ

الٍؽــــٕؿ الــــ  ٔردت َ الؽــــكٕك الدٔلٗــــٛ الــــ  

ــات      ــاه َ الٍساعــــ ــرتاك ا٥طفــــ ــر  ظــــ ــٜ حْــــ تتبٍــــ

ــمحٛ ٔ ٓ  اٌصـــــ ــا ــٕد يتإػـــــ ــد اؾّـــــ ــب  ر ٙ  حعـــــ تـــــ

ٔ عـــــادٚ ؼـــــٗاغتّا مبـــــا لتعدٖمـــــّا  ًـــــإٌٌ٘ ٖـــــدعٕ

ــ   ــاوٍّٗا  وقـ ــد وفـ ــ ٔتٕحٗـ ــٛ   حـ ــٛ الدٔلٗـ الم ٍـ

ــٕ  َ جــــدٔه   لمؽــــمٗد ا٥يــــر  دراه ِــــ ا إٌـــ

٘     ِتىاواتّـــا   العىــــن عمـــٜ  ظــــاعٛ  يت كىــــا ٌٕؼـــ

ــفاٞ     ــ   ـــ ــنارمبا وقــ ــد الؽــ ــر ػٍٗــ ــٛ حْــ كقا ــ

وـــَ خــ٦ه  يتـــراز وـــدٝ العـــعٕر  الطــايتع العـــرَ لـــْ  

يتالساوٗـــٛ  حرتاوـــْ ٔتـــٕاتر الصـــمٕك الـــدٔل٘ عمـــٜ      

ح   لتك ٗــــــط وطالبــــــٛ ٌــــــدعٕ البــــــا  ٔ عتىــــــادٓ 

لقىـــع جروـــٛ يتا٥ــــط٦  يتـــدٔرٓ فمـــض ا٥وـــَ 

ــا   ػٍٗــــد الطفــــاه ٔ حالــــٛ ومفــــات اٌتــــٕرط   ّٗــ

ا  ا كىـــــــــــــٛ اؾٍاٟٗـــــــــــــٛ الدٔلٗـــــــــــــٛ ٔ ـــــــــــــ  

ا٥ختؽـــــاؿ اٌىٍـــــٕ  لـــــْ مبٕجـــــد ٌْـــــاً تمـــــ       

ا كىــــٛ   ٔكــــ ل  تفعٗــــن دٔرالقفــــاٞ اؾٍــــاٟ٘  

ــٕط    ــ٦ه  الــ ــَ خــ ــاؿ   وــ ــد  ا٥ختؽــ ــاد وبــ  عتىــ

ــاٌ٘  ٌعقــــــ  ــد   العــــ ــاٟٗٛ ٔؼدٖــــ ــٛ القفــــ اد ال٥ٕٖــــ

تعفـــٗد دٔر وـــع ًٕاعـــد ا٥ختؽـــاؿ يتٍـــاٞ عمٗـــْ      

ــٛ     ــ  اؾروـ ــع تمـ ــٛ لقىـ ــٛ الدٔلٗـ ــٛ اؾٍاٟٗـ ا كىـ

ــا       ــا ٔدعٕتّـــــ ــدٔه وعّـــــ ــأُ الـــــ ــ٦ه تعـــــ ــَ خـــــ وـــــ

ــا   ٔكـــــــــ ل  ا ل  ىاً ا   فـــــــــٌٌفـــــــــىاً  لّٗـــــــ

 .الؽكٕك الدٔلٗٛ  ات الؽمٛ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ا ٕاوغ

                                                 
(1)

ــد الٕاحــــد قىــــد ٖٕشــــط الفــــار   شــــرٝ اؿــــر           د. عبــ

..دراشـــــٛ  قّٗـــــٛ ٔتطبٗقٗـــــٛ َ ٌطـــــاا القـــــإٌُ الـــــدٔل٘      

 1975ٔالعــــرٖعٛ ا شــــ٦وٗٛ  عــــا  الكتــــد  القــــاِرٚ   العــــاً 

 .110 ؿ
(2)

د. عــــاور غصــــاُ شــــمٗىاُ   الٍْــــاً القــــإٌٌ٘ ل٨طفــــاه        

 اؾٍـــــٕد َ القـــــإٌُ الـــــدٔل٘   فمـــــٛ اؿقـــــٕا   اؾاوعـــــٛ 

 .257  ؿ 2011ا٥ورٖكٗٛ   ديت٘   العدد ا٥ٔه   
(3)

ــات       ــاه َ اٌٍازعـــ ــراك ا٧طفـــ ــأُ  ظـــ ــارٖض يتعـــ ــاد٢ يتـــ وبـــ

.)ٔتتفــــىَ ًٕاعــــد ٔوبــــاد٢ تٕجّٗٗــــٛ يتعــــأُ  2007اٌصــــمجحٛ  

يتـــــــالقٕات اٌصـــــــمحٛ  ٔ اؾىاعـــــــات    ا٥طفـــــــاه اٌـــــــرتبط  

 (.2007اٌصمحٛ ًٔد  ًرت َ ظباِ
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(4)

ا٧طفـــــــاه َ اؿـــــــر     وٍعـــــــٕرات الم ٍـــــــٛ الدٔلٗـــــــٛ     

 .12 ؿ   ٠٢٢٢لمؽمٗد ا٧ير  جٍٗط  

(5)

   Nanjunda( D.C), Child Labour and 

Human Rights :A Prospective, 

GyanpublishingHouse,2008,p33.         
ًٔـــد تأشـــض ا٥ٟـــت٦ف العـــاٌ٘ وـــَ  جـــن ًٔـــط اشـــتخداً     

ــاً    ــاه َ عـ ــٕد ا٧طفـ ــن  ( 1998)  اؾٍـ ــَ ًبـ ــات  وـ ــ  وٍْىـ  شـ

دٔلٗـــــــٛ غيحكٕوٗـــــــٛ ٔعىـــــــن وـــــــع يـــــــ٦ت ٔطٍٗـــــــٛ َ  

 َ ــٛ  ــُٕ دٔلــ ــروَ ك٦كــ ــاً      ك ــ ــر ٙ العــ ــٛ الــ ــا  لتعب٠ــ العــ

ٔالفـــــنُ وـــــَ اجـــــن  ٌّـــــاٞ اشـــــتخداً ٔػٍٗـــــد ا٥طفـــــاه   

 ٙ ــار ــٕه ا٥ختٗــــــ ــي الربٔتٕكــــــ ــٕا   ًٗــــــــٛ ٥تفا ٔدعــــــ حقــــــ

الطفـــن ؿْـــر ػٍٗـــد ا٧طفـــاه دُٔ شـــَ ال اوٍـــٛ ععـــرٚ       

  ٔ اشتخداوّي َ الٍسا  اٌصمه.
(6)

 (   الفقرٚ ال اٌٗٛ وَ الربٔتٕكٕه ا٧ٔه. 77اٌادٚ )  

(7)

(   الفقـــــرٚ الرايتعـــــٛ وـــــَ الربٔتٕكـــــٕه ال ـــــاٌ٘  4اٌـــــادٚ )  

 .1977لصٍٛ 

(8)

ــٛ  1ٔ2اٌــــــٕاد )   ( وــــــَ الربٔتٕكــــــٕه ا٥ختٗــــــارٙ ٥تفاًٗــــ

ــات      ــاه َ اٌٍازعــــ ــرتاك ا٧طفــــ ــأُ اظــــ ــن يتعــــ ــٕا الطفــــ   حقــــ

ــدٔه      ــ  الـــ ــٕال٘ : )تتخـــ ــٜ التـــ ــاُ عمـــ ــاُ تٍؽـــ ــمحٛ المتـــ اٌصـــ

 ا٧طـــــراف ىٗـــــع التـــــدايتي اٌىكٍـــــٛ عىمٗـــــا  لفـــــىاُ عـــــدً 

ــٛ      ــٕا ال اوٍــ ــ َٖ   ٖبمنــ ــمحٛ الــ ــا اٌصــ ــراد ًٕاتّــ ــرتاك   ــ اظــ

ــر   ــَ العىــــــ ــرٚ وــــــ ــرتاكا  وععــــــ ــاه  اظــــــ ــرا  َ ا٧عىــــــ باظــــــ

)تكفـــــــن الـــــــدٔه ا٧طـــــــراف عـــــــدً خفـــــــٕ        اؿريتٗـــــــٛ(  

ــر      ــَ  العىــ ــرٚ وــ ــٛ ععــ ــٕا ال اوٍــ ــ َٖ   ٖبمنــ ا٧ظــــخاؿ الــ

 ًٕاتّا اٌصمحٛ( . لمت ٍٗد ا جبارٙ َ 

(9)

ــإٌُ       ــن َ القـــ ــٛ الطفـــ ــٕدٚ   ياٖـــ ــعٗد يـــ ــر شـــ وٍتؽـــ

ــٛ    ــكٍدرٖٛ: دار اؾاوعــــ ــاً ٔا شــــــ٦و٘   ا شــــ الــــــدٔل٘ العــــ

 .205  ؿ  2007ٚ   اؾدٖد

(10)

ــد ا٥طفــــــاه َ         ــٕدٚ الكٍــــــاٌ٘  ػٍٗــــ ــدر خمــــــط جــــ حٗــــ

ــٛ القــــإٌُ        ــتي   كمٗــ ــالٛ واجصــ ــمحٛ   رشــ ــات اٌصــ الٍساعــ

 .39  ؿ2000جاوعٛ يتنداد   

(11)

التقرٖـــــر الصـــــٍٕٙ ٌٍْىـــــٛ ا٥وـــــي اٌتحـــــدٚ لمطفٕلـــــٛ       

 .19  ؿ 1996(    UNICEF)ٌٖٕصٗط 

(12)

 .46ايت    ؿحٗدر خمط جٕدٚ الكٍاٌ٘   اٌرجع الص  
(13)

ــمه عمـــٜ          ــسا  اٌصـ ــر الٍـ ــٕه  كـ ــر حـ ــٗن   تقرٖـ ــا واظـ غراشـ

 A/51/30  ا٧وي اٌتحدٚ   الٕكٗقٛ 1996ا٥طفاه   
(14)

 . 18تقرٖرالٌٕٗصٗط الصٍٕٙ   ورجع شايت    ؿ  
(15)

الم ٍـــٛ الدٔلٗـــٛ لمؽـــمٗد ا٥يـــر   ا٥طفـــاه ٔاؿـــر        

                                     16  ؿ1994  ًصي اٌطبٕعات   جٍٗط  

(16)

 .17التقرٖر الصٍٕٙ لمٌٕٗصٗط   ورجع شايت    ؿ  

(17)

 http://www.rudaw.netإًٌع ا٥لكرتٌٔ٘ :   

(18)

إًٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ا٥لكرتٌٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٘ :   

https://www.skynewsarabia.com 

(19)

ــاٟرٔال خاٟرَ     ــاً اؾٍــــــــــدٙ  البؽــــــــ د. غصــــــــــاُ ِعــــــــ

ــٛ    ــٛ ا٥ٔ   اٌكتبــــــ ــاٌ٘  الطبعــــــ ــدٔل٘ ا٥ٌصــــــ ــإٌُ الــــــ القــــــ

 .161  ؿ2011الٕطٍٗٛ   عىاُ  

                                                                       
 

(20)

(  اتفاًٗــــــٛ جٍٗــــــط الرايتعــــــٛ يتعــــــأُ ياٖــــــٛ   51اٌــــــادٚ ) 

 .1949ا٥ظخاؿ اٌدٌٗ  َ ًٔ  اؿر  لعاً 
(21)

 .161  ؿ د. غصاُ ِعاً اؾٍدٙ   ورجع شايت   
(22)

    Matthew Happold , child soldiers 

in international law: the legulation of 

children'sparticipationin  ,Netherlands 

International Law Review,XLVII: 27- 

52,2000  hostilities 
(23)

ــسا        ــا٥ت الٍـــ ــاه َ حـــ ــٛ ا٥طفـــ ــٍ ر  ياٖـــ ــاٌدرا شـــ شـــ

   الرتىــــٛاٌصــــمه   دراشــــات َ القــــإٌُ الــــدٔل٘ ا٥ٌصــــاٌ٘  

 .154  ؿ2000العريتٗٛ دار اٌصتقبن العريت٘  

(24)

د.وٍــــٜ قىــــٕد وؽـــــطفٜ  القــــإٌُ الــــدٔل٘ ؿقـــــٕا       

 .193  ؿ 1989ا ٌصاُ  دار الٍّفٛ العريتٗٛ  القاِرٚ  

(25)

   ٜ  194  ورجــــــع شــــــايت    ؿ  د.وٍــــــٜ قىــــــٕد وؽــــــطف

 ٔوا يتعدِا.

(26)

 اعتىدت ِ ٓ ا٥تفاًٗٛ ٔعرـ  لمتًٕٗع ٔالتؽدٖ     

 ٔا٥ٌفىاً مبٕجد ًرار اؾىعٗٛ العاوٛ ل٨وي اٌتحدٚ

  حٗس ٔدخم ٢١٨١تعرَٖ ال اٌ٘  20ا٤ٌره َ  ٤٤/٠٢ 

 . ٢١١٢  ٖمٕه ٠ َ الٍفا 

(27)

 .1989(   اتفاًٗٛ حقٕا الطفن لعاً 1اٌادٚ )  
(28)

ــادٚ )    ــٍؾ اٌـــ ــٜ    38تـــ ــٛ عمـــ ــٛ ٔال ال ـــ ــا ال اٌٗـــ ( يتفقرٖتّـــ

ــ .  ٠) ــدٔه تتخــــ ــراف الــــ ــع ا٧طــــ ــدايتي ىٗــــ ــٛ التــــ  اٌىكٍــــ

تفــــــىَ  ٥ ٖعــــــرتك ا٧ظــــــخاؿ الــــــ َٖ    لكــــــ٘ عىمٗــــــا

ــرا َ      ــرتاكا  وباظـــ ــٍٛ اظـــ ــرٚ شـــ ــٍّي ًـــــض ععـــ ــ  شـــ ٖبمـــ

ــر  .  ــع 3اؿــــ ــد  ٙ     . متتٍــــ ــَ ػٍٗــــ ــراف عــــ ــدٔه ا٧طــــ الــــ

ظـــــــــخؾ   تبمـــــــــ  شــــــــــٍْ ًـــــــــض ععـــــــــرٚ شــــــــــٍٛ َ     

ــَ يتــــــ  ا٧ظــــــخاؿ    ــد وــــ ــد الت ٍٗــــ ًٕاتّااٌصــــــمحٛ   ٔعٍــــ

الــــ َٖ يتمنــــ  شــــٍّي ًــــض ععــــرٚ شــــٍٛ ٔلكٍّــــا   تبمــــ   

ا٧طــــــراف  ُ  مثــــــاٌ٘ ععــــــرٚ شــــــٍٛ هــــــد عمــــــٜ الــــــدٔه  

 تصعٜ  عطاٞ ا٧ٔلٕٖٛ ٌَ ِي  كرب شٍا(.

(29)

حقــــــٕا الطفــــــن َ د.شــــــعٗد شــــــا  جــــــٕٖم٘  وفّــــــًٕ    

لقـــــــــإٌُ الـــــــــدٔل٘ العـــــــــاً  دار العـــــــــرٖعٛ ا شـــــــــ٦وٗٛ ٔا

 .29  ؿ 2001العريتٗٛ    الٍّفٛ

(30)

   The state of the word's Children 

2000(New York: UNICEF,2000) ,p30  
(31)

  The State of the Word’s Children 

(New York: UNICEF, 1996), p. 28  

(32)

http://www.nationshield.ae/home/d

etais/research  

(33)

 Impact of Armed Conflict on 

Children,» United Nations, UNICEF 

(1996)  

   <http://www.unicef.org/graca/>.       
(34)

( 54/263 عتىدتــــْ اؾىعٗــــٛ العاوــــٛ يتقرارِــــا اٌــــرًي )      

َ   25/5/2000يتتــــــأرٖ   ظــــــباِ     22 )  ٔدخــــــن حٗــــــس الٍفــــــا  

2002). 
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(35)

ٍِٔـــــــاك شـــــــتٛ  ِـــــــداف وـــــــَ  جـــــــن تٍفٗـــــــ  ِـــــــ َٖ     

ا٥لتــــساو   ٔلكــــن وــــَ ِــــ ٓ ا٧ِــــداف وّــــاً وتؽــــمٛ يتــــْ.   

اؾىعٗـــــــــات  ل٦لتـــــــــساً ا٧ٔه ٖـــــــــتع  عمـــــــــٜ لٍصـــــــــبٛٔيتا

ــدعي        ــا يتـ ــع حكٕواتّـ ــرٝ  ُ تقٍـ ــٕر  خـ ــ   وـ ــَ يتـ ــٛ وـ الٕطٍٗـ

ــا    ٔاعتىــــاد تعــــرٖعات ٔطٍٗــــٛ و٦ٟىــــٛ.   ِــــ ٓ الفكــــرٚ دٔلٗــ

 َ ــ الم ٍــــــٛ الدٔلٗــــــٛ لمؽــــــمٗد ا٧يــــــر   كىــــــا طمــــــد وــــ

الؽــــمٗد ا٧يــــر ٔا ــــ٦ه     ٔا ؼــــاد الــــدٔل٘ ؾىعٗــــات   

 ا٧يــــــــر  ُ متــــــــد اؾىعٗــــــــات الٕطٍٗــــــــٛ يتالٕكــــــــاٟ   ات 

ــٛ       ــاحٛ الدٔلٗـ ــا عمـــٜ الصـ ــط يتر ّٖـ ــن التعرٖـ ــَ  جـ ــمٛ وـ الؽـ

ــٛ     ــاركٛ الٍعــــــطٛ َ فىٕعــــ ــا اٌعــــ ــا طمــــــد وٍّىــــ كىــــ

  العىن التايتعٛ ل٨وي اٌتحدٚ اٌٍعأٚ وَ 

 ٗ اغٛ وعــــرٔ  الربٔتٕكــــٕه ا٥ختٗــــارٙ ٥تفاًٗــــٛ  جـــن ؼــــ

حقـــــــــــــٕا الطفـــــــــــــن. ٔتتى ـــــــــــــن  ِـــــــــــــداف  خـــــــــــــرٝ َ  

ـطــــــر ُ ٖؽــــــبحٕا جٍــــــٕدا    اٌعرـــــــ   ؼدٖــــــدا٧طفاه 

ٔتـــــٕ ي ا٧ٌعــــــطٛ البدٖمــــــٛ  ــــــي ٔر ــــــع ٔعــــــ٘ اجملتىــــــع  

يتاٌفــــىاً ا٧طفــــاه    القــــٕات  ٔ     الصــــىا    يتفــــرٔرٚعدً 

اجملىٕعــــــــات اٌصـــــــــمحٛ. كىــــــــا  ُ وكٌٕـــــــــات اؿركـــــــــٛ   

ــا   ُ  وطمــــــٕ  تٕاجــــــْ ا حتٗاجــــــات الٍفصــــــٗٛ   وٍّــــــا  ٖفــــ

ا٥جتىاعٗــــــٛ ٔكــــــ ل  ا حتٗاجــــــات البدٌٗــــــٛ ل٨طفــــــاه. 

ا ًرتاحـــــــــات  ٍِٔـــــــــاك فىٕعتـــــــــاُ وٍفؽـــــــــمتاُ وـــــــــَ  

يتالٍصــــبٛ ل٨طفــــاه الــــ َٖ ِــــي وــــع  شــــرِي ٔ ٔل٠ــــ  غــــي   

العىـــــــن  اٌؽــــــحٕيت  يتــــــ ّٖٔي ٔ خــــــيا  تتفــــــىَ خطــــــٛ      

وطالــــــــد تتؽــــــــن يتالــــــــدعٕٚ لؽــــــــاا ا٧طفــــــــاه الــــــــ َٖ   

ــرتك ــع     اظـــ ــن اجملتىـــ ــدف جعـــ ــمحٛ يتّـــ ــات اٌصـــ  ٕا َ الٍساعـــ

     ٞ ــن ٔاجملتىــــع ا مــــ٘ ٖقــــب٦ُ عــــٕدٚ ِــــ٥٤ ا٧طفــــاه  ككــ

ــفٕ ّي.     ــن ؼــ ــٗاا داخــ ــاٞ َٔ  ات الصــ ــرار  جــ ــ٤متر  ًــ اٌــ

الــــــدٔل٘ الصــــــادط ٔالععــــــرُٔ لمؽــــــمٗد ا٧يــــــرٔا ٦ه  

كـــــن   ا٧يــــر  ل٤ٗكــــد عمـــــٜ  ُ )تتخــــ   طـــــراف الٍــــسا     

ـــ  رتاك ا٧طفــــاه دُٔ التدايتياٌىكٍــــٛ لكــــ٘ تفــــىَ عــــدً  ظـ

 ال اوٍٛ ععرٚ وَ العىرَ ا٧عىاه العداٟٗٛ( 

ــمٗد   ــٛ لمؽــــ ــٛ الدٔلٗــــ ــر: اجملمــــ ــدد   ٍْٖــــ ــر  العــــ   310ا٧يــــ

 .63  ؿ 1996ظباِ  –كإٌُ ا٧ٔه 

(36)

لقـــــد تفـــــىٍ  وقدوـــــٛ الربٔتٕكـــــٕه  ظـــــارٚ لـــــبعن    

ــن     ــٛ العىــــ ــاد اتفاًٗــــــٛ وٍْىــــ ــن   عتىــــ ــٕد و ــــ تمــــــ  اؾّــــ

يتعــــــأُ حْــــــر  شــــــٕ   ظــــــكاه عىــــــن   (182)الدٔلٗــــــٛ رًــــــي 

     ُ  ا٧طفـــاه ٔا جـــراٞات الفٕرٖـــٛ لمقفـــاٞ عمّٗـــا َ حسٖــــرا

تتفـــــىَ حْـــــر الت ٍٗـــــد القصـــــرٙ ل٦طفـــــاه  ٔالتـــــ1999ٜ

ــم   ــات اٌصــــ ــراكّي َ الٍساعــــ ــٗٛ  ٔاظــــ ــ ل  تٕؼــــ حٛ   ٔكــــ

الصـــــادط ٔالععـــــرَٖ لمؽـــــمٗد ا٧يـــــر    اٌـــــ٤متر الـــــدٔل٘

يتــــــــأُ 1995ٔا ـــــــ٦ه ا٧يـــــــر اٌعقـــــــٕد َ  كـــــــإٌُ ا٧ٔه     

ــ  اطــــراف الٍــــسا  كــــن اـطــــٕات ال٦زوــــٛ لفــــىاُ       تت خــ

عـــدً اظـــرتاك وـــَ ٖقـــن عىـــرٓ عـــَ مثاٌٗـــٛ ععـــرٚ شـــٍٛ َ     

ــسا    ٔو٦حْــــٛ  اعتىــــاد الٍْــــاً ا٧شاشــــ٘ لمىحكىــــٛ       الٍــ

اؾٍاٟٗـــٛ الدٔلٗـــٛ ٔخاؼـــٛ  دراجّـــا الت ٍٗـــد ا لساوــــ٘  ٔ      

ــرٚ  ٔ    ــٛ ععـــــــ ــاه دُٔ شـــــــــَ اـاوصـــــــ الطـــــــــٕع٘ ل٨طفـــــــ

ــُ َ    ــرتاك الٍعــــ ــتخداوّي ل٦ظــــ ــٛ  ا٧عاشــــ ــاه اؿريتٗــــ ىــــ

ــر    ــفْ جروـــــٛ حـــ ــمحٛ الدٔلٗـــــٛ    يتٕؼـــ َ اٌٍازعـــــات اٌصـــ

 ٔغي الدٔلٗٛ عمٜ الصٕاٞ.

                                                                       
(37)

 اطىـــــٛ ظـــــحاتْ  يـــــد زٖـــــداُ  وركـــــس الطفـــــن َ         

القـــــــإٌُ الــــــــدٔل٘ العــــــــاً   رشـــــــالٛ دكتــــــــٕرآ  كمٗــــــــٛ   

 .217  ؿ 2004ا شكٍدرٖٛ    اؿقٕا   جاوعٛ 

(38)

ـــ 1اٌـــــادٚ )    رتاك (   الربٔتٕكــــــٕه ا٥ختٗـــــارٙ يتعــــــأُ اظـــ

ــاً    ــمحٛ لعـ ــات اٌصـ ــاه َ الٍساعـ ــٜ   2000ا٥طفـ ــٍؾ عمـ ــ  تـ ٔالـ

ــدٔه  ــ  الــــ ــٛ      ُ ) تتخــــ ــدايتي اٌىكٍــــ ــع التــــ ــراف ىٗــــ ا٧طــــ

الـــ َٖ  عىمٗـــا  لفـــىاُ عـــدً اظـــرتاك   ـــراد ًٕاتّـــا اٌصـــمحٛ  

  ٖبمنـــٕا ال اوٍـــٛ ععـــرٚ وـــَ العىـــر اظـــرتاكا  وباظــــرا  َ       

 .ا٧عىاه اؿريتٗٛ(

(39)

ختٗـــــارٙ يتعـــــأُ اظـــــرتاك   (   الربٔتٕكـــــٕه ا2٥اٌـــــادٚ )  

ــاً    ــمحٛ لعـ ــات اٌصـ ــاه َ الٍساعـ ــٜ   2000ا٥طفـ ــٍؾ عمـ ــ  تـ ٔالـ

ــدٔه  ــن الــــ ــٕ  ا٧ظــــــخاؿ    اُ )تكفــــ ــدً خفــــ ا٧طــــــراف عــــ

ــد       ــر لمت ٍٗـــ ــَ العىـــ ــرٚ وـــ ــٛ ععـــ ــٕا ال اوٍـــ ــ َٖ   ٖبمنـــ  الـــ

 ا جبارٙ َ ًٕاتّا اٌصمحٛ (. 

(40)

(   الربٔتٕكــــــٕه ا٥ختٗــــــارٙ يتعــــــأُ اظــــــرتاك 3اٌــــــادٚ )  

 ٔتٍؾ عمٜ 2000ا٥طفاه َ الٍساعات اٌصمحٛ لعاً 

تر ـــــع الـــــدٔه ا٧طـــــراف اؿـــــد ا٧دٌـــــٜ لصـــــَ تطـــــٕ    -1)

ــَ الصــــَ      ــٛ عــ ــمحٛ الٕطٍٗــ ــا اٌصــ ــخاؿ َ ًٕاتّــ ا٧ظــ

وــــــَ اتفاًٗــــــٛ  38وــــــَ اٌــــــادٚ  3َ الفقــــــرٚ  ا ــــــددٚ 

ــاد   ــن   خــــ ٚ َ ا٥عتبــــار اٌبــ ــٕاردٚ َ حقــــٕا الطفــ ٢ الــ

ــخاؿ دُٔ شـــــَ       ــٛ عـــــ  ا٧ظـــ ــ  اٌـــــادٚ  ٔوعرت ـــ تمـــ

ال اوٍــــــــــٛ ععــــــــــرٚ َ ياٖــــــــــٛ خاؼــــــــــٛ مبٕجــــــــــد 

ــٛ.   ــا       -2ا٥تفاًٗـ ــا  ومسوـ ــرف  ع٦ٌـ ــٛ طـ ــن دٔلـ ــٕد  كـ تـ

يتعــــد التؽــــدٖ  عمــــٜ ِــــ ا الربٔتٕكــــٕه  ٔ ا٥ٌفــــىاً  

 لٗـــْ ٖتفـــىَ اؿـــد ا٧دٌـــٜ لمصـــَ الـــ ٙ تصـــىه عٍـــدٓ  

ا  يتــــــــالتطٕ  َ ًٕاتّــــــــا اٌصــــــــمحٛ الٕطٍٗــــــــٛ ٔٔؼــــــــف 

لمفــــىاٌات الــــ  اعتىــــدتّا ٌٍــــع  ــــرض ِــــ ا التطــــٕ    

ــرا   ــىه    -3جـــربا  ٔ  ًصـ ــراف الـــ  تصـ ــدٔه ا٧طـ ــًٕ الـ تقـ

ــَ    ــٛ دُٔ شـــــ ــا اٌصـــــــمحٛ الٕطٍٗـــــ ــالتطٕ  َ ًٕاتّـــــ يتـــــ

ــٛ وـــــا       ــىاٌات لكفالـــ ــرٚ يتالتىصـــــ  يتالفـــ ــٛ ععـــ ال اوٍـــ

ــد تطٕعـــا        ــ ا الت ٍٗـ ــٜ:   (  ُ ٖكـــُٕ ِـ ــد  دٌـ ــ٘  كحـ ٖمـ

٘ مبٕا قــــٛ ( ُ ٖــــتي ِــــ ا الت ٍٗــــد الطــــٕع حقٗقٗــــا .  

القـــــــــــإٌٌٗ  وصـــــــــــتٍيٚ وـــــــــــَ ا٩يتاٞ ٔا٧ٔؼـــــــــــٗاٞ  

ل٨ظــــخاؿ.  ه (  ُ وؽــــن ِــــ٥٤ٞ ا٧ظــــخاؿ عمــــٜ   

ــا  اٌعمٕوـــات الكاومـــٛ عـــَ الٕاجبـــات الـــ     تٍطـــٕٙ عمّٗـ

ِــــــــ ٓ اـدوــــــــٛ  العصــــــــكرٖٛ. د (  ُ ٖقــــــــدً ِــــــــ٥٤ٞ  

ا٧ظـــخاؿ دلـــ٦ٗ  وٕكًٕـــا  يتـــْ عـــَ شـــٍّي ًبـــن ًبـــٕ ي  

كـــــــن دٔلـــــــٛ ل -4َ اـدوـــــــٛ العصـــــــكرٖٛ الٕطٍٗـــــــٛ.   

 ــــ ا   طــــرف  ُ تعــــسز  ع٦ٌّــــا َ  ٙ ًٔــــ  يتإخطــــار     

النــــــرض ٖٕجــــــْ    ا٧وــــــ  العــــــاً ل٨وــــــي اٌتحــــــدٚ 

ــدٔه ا٥طـــراف  ٖٔـــدخن        ــإيت٦م ىٗـــع الـ ــًٕ يتـ ــ ٙ ٖقـ الـ

ــ ٙ ٖتمقـــآ        ِـــ ا ا خطـــار حٗـــس التٍفٗـــ  َ التـــارٖ  الـ

ــاً.    ــ  العـ ــْ ا٧وـ ــَ    -5 ٗـ ــع الصـ ــرتاِ ر ـ ــ  اظـ  ٥ ٍٖطبـ

ٌـــــادٚ عمـــــٜ اٌـــــدارط وـــــَ ِـــــ ٓ ا1اٌـــــ كٕرَ الفقـــــرٚ

الـــ  تــــدٖرِا القـــٕات اٌصــــمحٛ َ الـــدٔه ا٧طــــراف  ٔ    

ــادت )     ــع اٌـ ــٗا  وـ ــٗطرتّا متعـ ــ  شـ ــع ؼـ ــَ 28 29تقـ ( وـ

 اتفاًٗٛ حقٕا الطفن.

(41)

ــادٚ )   ــٛ   4اٌـــ ــارٙ اٌمحـــــ  يتاتفاًٗـــ ــٕه ا٥ختٗـــ (  الربٔتٕكـــ

ــات      ــاه َ الٍساعــــ ــرتاك ا٥طفــــ ــأُ اظــــ ــن يتعــــ ــٕا الطفــــ حقــــ
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ــاً   ــمحٛ لعـ ــٍؾ ع  2000اٌصـ ــ  تـ ــٜ )ٔالـ ــًٕ   -1مـ ــٕز  ُ تقـ ٥ هـ

اٌصـــــمحٛ ٧ٙ  ٕعـــــات اٌصـــــمحٛ اٌتىٗـــــسٚ عـــــَ القـــــٕاتاجملى

ــد  ٔ اشـــــتخداً    ــَ الْـــــرٔف يتت ٍٗـــ دٔلـــــٛ َ  ٙ ّـــــرف وـــ

ا٧عىـــــــــاه  ا٧ظـــــــــخاؿ دُٔ شـــــــــَ ال اوٍـــــــــٛ ععـــــــــرٚ َ  

تتخــــــ  الــــــدٔه ا٧طــــــراف ىٗــــــع التــــــدايتي  -2اؿريتٗــــــٛ.  

الت ٍٗـــــد ٔا٥شـــــتخداً  مبـــــا َ   اٌىكٍـــــٛ عىمٗـــــا  ٌٍـــــع ِـــــ ا 

ــ   ــرٖي      لـ ــر ٔػـ ــٛ ؿْـ ــٛ ال٦زوـ ــدايتي القإٌٌٗـ ــاد التـ اعتىـ

ــ ٓ اٌىارشــــ  ٚ    -3ات. ِــ ــاد ــ ٓ اٌــ ــ  ِــ ــ٤كر تطبٗــ ــد  ٥ ٖــ مبٕجــ

ــرف َ     ــإٌٌ٘ ٧ٙ طــ ــس القــ ــٜ اٌركــ ــٕه عمــ ــ ا الربٔتٕكــ ِــ

  ٙ ٌسا  وصمه(.

(42)

ــادٚ )   ــ    6/3اٌــــــــ ــارٙ اٌمحــــــــ ــٕه ا٥ختٗــــــــ (  الربٔتٕكــــــــ

ــن    ــٕا الطفــــ ــٛ حقــــ ــرتاك ا٥طفــــــاه َ   يتاتفاًٗــــ ــأُ اظــــ يتعــــ

ــات ــاً   الٍساعـ ــمحٛ لعـ ــٜ )   2000اٌصـ ــٍؾ عمـ ــ  تـ ــ    -3ٔالـ تتخـ

ــع   ــراف ىٗــ ــدٔه ا٧طــ ٛ   الــ ــ ــا  لكفالــ ــٛ عىمٗــ ــدايتي اٌىكٍــ  التــ

تصـــــــــــرٖه ا٧ظـــــــــــخاؿ اجملٍـــــــــــدَٖ  ٔ اٌصـــــــــــتخدو  َ  

ا٧عىــــاه  اؿريتٗــــٛ َ ٌطــــاا ٥ٖٔتّـــــا مبــــا ٖتٍــــاًن وـــــع      

الربٔتٕكــــــٕه   ٔ  عفــــــاّٟي عمــــــٜ مــــــٕ  خــــــر وــــــَ   ِــــــ ا 

لمــــــسًٔ كــــــن عٍــــــد ا اـدوـــــٛ  ٔتــــــٕ ر الــــــدٔه ا٧طـــــراف  

ــفاّٟي جصــــدٖا       اٌصــــاعدٚ  ا٦ٌٟىــــٛ  ــــ٥٤ٞ ا٧ظــــخاؿ لعــ

 ٌٔفصٗا  ٔ عادٚ  دواجّي اجتىاعٗا(.

(43)

ــٕاد )    ــر اٌـــ ــاً   29  28ٍْٖـــ ــن لعـــ ــٕا الطفـــ ــٛ حقـــ (  اتفاًٗـــ

1989 . 
(44)

د. خالــــــد عــــــٕاد يــــــادٙ  وبــــــد  ا٥ختؽــــــاؿ العــــــاٌ٘     

ٔدٔرٓ َ ؼقٗــــــ  العدالــــــٛ اؾٍاٟٗــــــٛ ًٔىــــــع  ٌتّاكــــــات   

ــ   القــــــــــــإٌُ   دٔل٘ ا٥ٌصــــــــــــاٌ٘  فمــــــــــــٛ العمــــــــــــًٕ    الــــــــــ

القإٌٌٗٛ كمٗـــــــــــــــــــــــــــٛ القـــــــــــــــــــــــــــإٌُ /جاوعـــــــــــــــــــــــــــٛ  

ــإٌُ    ــ٤متر ر  القــــ ــددخاؿ عٕد وــــ ــدٔل٘     يتنداد عــــ الــــ

 .302   ؿ2016تعرَٖ ال اٌ٘ 

(45)

 .198د. وٍٜ قىٕد وؽطفٜ   ورجع شايت    ؿ  

(46)

 وــــن شـــــمطاُ قىـــــد اؾــــرادٙ   اؾٕاٌـــــد القإٌٌٗـــــٛ     

   ٗ ــتي كم ــالٛ واجصــــــ ــن   رشــــــ ــن اٌقاتــــــ ــاِرٚ الطفــــــ ٛ لْــــــ

 .13  ؿ2012جاوعٛ القاِرٚ  -اؿقٕا

(47)

ــاه        ــإٌٌ٘ ل٨طفــ ــاً القــ ــمٗىاُ   الٍْــ ــاُ شــ ــاور غصــ د.عــ

 . 269اؾٍٕد َ القإٌُ الدٔل٘  ورجع شايت  ؿ
(48)

لكرتٌٔــــ٘ وٍْىــــٛ ا٥وــــي اٌتحــــدٚ لمطفٕلــــٛ   إًٌــــع ا٥  

www.unicef.org/arabic/emerg/25419- 

(49)

ــأُ      ــد ٔ وبــــــاد٢ تٕجّٗٗــــــٛ يتعــــ وبــــــاد٢ يتــــــارٖض   ًٕاعــــ

ا٧طفـــــــاه اٌـــــــرتبط  يتـــــــالقٕات اٌصـــــــمحٛ  ٔ اؾىاعـــــــات     

 2007اٌصمحٛ  ظباِ 
(50)

( ٔالـــــ  تـــــٍؾ عمـــــٜ  20  2التساوـــــات يتـــــارٖض الفقـــــرات )  

التــــٕال٘ )حعــــد ىٗــــع جّٕدٌــــا وــــَ  جــــن احــــرتاً ٔتٍفٗــــ   

ــاد٢  ــد  وبـ ــارٖض "ًٕاعـ ــاه     ٔيتـ ــأُ ا٧طفـ ــٛ يتعـ ــاد٢ تٕجّٗٗـ وبـ

ــمحٛ"     ــات اٌصـــــ ــمحٛ  ٔ اؾىاعـــــ ــالقٕات اٌصـــــ ــرتبط  يتـــــ  اٌـــــ

ــا    كمىـــــا تـــــأتٜ  لـــــ  َٔ حـــــدٔد وـــــا تصـــــىه يتـــــْ التساواتٍـــ

الدٔلٗــــــــــــٛ  َ  ٌعــــــــــــطتٍا الصٗاشــــــــــــٗٛ ٔالديتمٕواشــــــــــــٗٛ  

ــاٌٗٛ َٔ  ــن(.    ٔا ٌصــــ ــٛ ٔالتىٕٖــــ ــاعدٚ التقٍٗــــ ــداُ اٌصــــ وٗــــ

ــٕزراٞ     ــَ  الــــــ ــدد  مــــــ ــ ا الؽــــــ ــدٔه  ٍٔ)َٔ ِــــــ ــٕ الــــــ  مــــــ

  ٘   2007 رباٖر/ظــــــــباِ  (5ٔ6) اجملتىعـــــــُٕ يتبــــــــارٖض ٖـــــــٕو

ــاً     ــأُ لعـــ ــاد٢ كٗـــــد تـــ ــدٖ  وبـــ   الـــــ  1997ٌرحـــــد يتتحـــ

                                                                       
يتـــــارٖض"  ٔالـــــ  شتصرتظـــــد يتّـــــا  عٍٕاٌّـــــا "وبـــــاد٢ ؼـــــبه 

ــع     ــت ايتٛ لمٕــ ــٛ ا٥شـ ــد يتنٗـ ــا اٌعـــرتكٛ يتعـــكن وفٗـ  عىالٍـ

  ْ ا٧طفـــــاه  اٌتـــــأكرُٔ يتالؽـــــراعات    اؿـــــره الـــــ ٙ ٖعٗعـــــ

 اٌصمحٛ( .

(51)

ــرٚ )   ــدً     1الفقــ ــٜ )عــ ــٍؾ عمــ ــ  تــ ــات ٔالــ ــَ ا٥لتساوــ ( وــ

ادخــــار  ٙ جّــــد َ شــــبٗن ٔـــــع حــــد ٥شــــتخداً ا٧طفــــاه 

ــَ ًبـــن فىٕعـــات        ــي وعـــرٔعٛ وـ ــدِي يتؽـــٕرٚ غـ  ٔ ػٍٗـ

 ٔ ًــــــٕات وصــــــمحٛ َ ىٗــــــع  مــــــاٞ العــــــا   وــــــ ٦  عــــــَ  

طرٖـــــ  التؽـــــدٖ  عمــــــٜ ىٗـــــع الؽـــــكٕك الدٔلٗــــــٛ  ات     

 ل٘(.الؽمٛ ٔتٍفٗ ِا ٔعَ طرٖ  التعأُ الدٔ

(52)

( وـــــَ التساوـــــات يتـــــارٖض ٔتـــــٍؾ )اؿـــــرؿ 3الفقـــــرٚ ) 

ــىاُ اوت ــــاه  جــــراٞات الت ٍٗــــد ٔالتعب٠ــــٛ ًؽــــد         عمــــٜ ـــ

ا٥لتحـــــاا يتــــــالقٕات اٌصــــــمحٛ لمقـــــإٌُ الــــــدٔل٘ الصــــــارٙ   

 ه ا٥ختٗــــارٙ ٥تفاًٗــــٛ حقــــٕا الطفــــن٥شــــٗىا الربتٕكــــٕ

اـــــــاؿ مبعــــــاركٛ ا٧طفــــــاه َ الؽــــــراعات اٌصــــــمحٛ     

ــات لفـــىاُ ا٥حـــرت  ــاٞ  لٗـ ــد ا٧دٌـــٜ لمصـــَ  ٔ ٌعـ اً التـــاً لمحـ

ــَ      ــد شـــــ ــ٤ٔلٗٛ ؼدٖـــــ ــد وصـــــ ــرف اجملٍـــــ ــن الطـــــ ٔلتحىٗـــــ

 العخؾ اٌع  يتا٧ور(.

(53)

( وـــــَ ا٥لتساوـــــات ٔتـــــٍؾ عمـــــٜ )وكا حـــــٛ  6الفقـــــرٚ )  

ا  ـــ٦ت وـــَ العقـــا  ٔالتحقٗـــ  حـــٕه ا٧ظـــخاؿ الــــ َٖ       

جٍـــــــدٔا يتؽـــــــٕرٚ غـــــــي وعـــــــرٔعٛ  طفـــــــا٥ دُٔ ال اوٍـــــــٛ 

ععــــــــــرٚ َ فىٕعــــــــــات  ٔ ًــــــــــٕات وصــــــــــمحٛ  حٗــــــــــ      

اشـــــــتعىمِٕي لمىعـــــــاركٛ الٍعـــــــطٛ َ  عىـــــــاه ًتالٗـــــــٛ   

ٔوتــــايتعتّي يتؽــــٕرٚ  عالــــٛ  عمىــــا يتــــأُ اتفاًــــات الصــــ٦ً  ٔ   

ــٛ       ــرٝ الراوٗــ ــات ا٧خــ ــٛ    الرتتٗبــ ــاه القتالٗــ ــاٞ ا٧عىــ  ٌّــ

هـــــــد  ُ ٥ تتفـــــــىَ  حكاوـــــــا لمعفـــــــٕ عمـــــــٜ وـــــــرتك        

 ُ الـــــدٔل٘  ٥شـــــٗىا   اؾـــــراٟي الـــــ  ٖعاًـــــد عمّٗـــــا القـــــإٌ

   ا٧طفاه(.اؾراٟي اٌرتكبٛ َ ح

(54)

د. وٍــــٜ قىـــــٕد وؽــــطفٜ  القـــــإٌُ الــــدٔل٘ ؿقـــــٕا     

 .189  ؿ1989ا ٌصاُ  ورجع شايت   

(55)

ــ٘     ــع ا٥لكرتٌٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إًٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.ibbypalestine.org/spip.php

?article36 

(56)

ــَ اٌى ــــن اـــــاؿ ل٨وــــ           ــر ا٤ًٌــــ  اٌقــــدً وــ التقرٖــ

ــاً الصــــــٗد  ٥ٔرا  .  ٔتٌٕــــــٕ  عىــــــ٦  يتقــــــرار اؾىعٗــــــٛ       العــــ

ــٛ  ــسا    (25/107)العاوـــــ ــاه َ الٍـــــ ــن  ا٧طفـــــ ــٕا الطفـــــ   حقـــــ

اٌصــــمه  اجملمـــــض ا ًتؽـــــادٙ ٔا جتىـــــاع٘  ؾٍـــــٛ حقـــــٕا  

وـــــــَ  20ا ٌصـــــــاُ  الـــــــدٔرٚ الرايتعـــــــٛ ٔاـىصـــــــُٕ  البٍـــــــد  

 .12/3/1998 جدٔه ا٧عىاه ا٤ًٌ  

(57)

  الٕكٗقـــــــــــــــــٛ :  1261/1999ًـــــــــــــــــرارفمض ا٥وـــــــــــــــــَ   

S/RES/1261/ 1999,30 August 1999   

( وٍــــْ عمٜ)وــــ  الــــدٔه ٔىٗــــع 13الفقــــرٚ ) ًٔــــد ٌؽــــ  

وٍْٕوــــــٛ ا٥وــــــي اٌتحــــــدٚ عمــــــٜ   ا٥جــــــساٞ  ات الؽــــــمٛ َ

ــدا٥طفاه    تك ٗـــــط ــع ٌّاٖـــــٛ لت ٍٗـــ ــا لكفالـــــٛ ٔــــ جّٕدِـــ

 ٌ ــمحٛ ا ــراعات اٌصـــ ــتخداوّي َ الؽـــ ــإٌُ  ٔاشـــ ــا لمقـــ تّاكـــ

ــَ       ــا وـ ــٗٛ ٔغيِـ ــٕد الصٗاشـ ــ٦ه اؾّـ ــَ خـ ــ  وـ ــدٔل٘ ٔ لـ الـ

اٟن  وـــاً ا٧طفـــاه اؾّـــٕد مبـــا َ  لـــ    تعـــ ٗع تـــٕ ي يتـــد 

 ا٥ظرتاك َ الؽراعات اٌصمحٛ (.   َت ٍّٗي ع



(2018) الصٍٛ - ا٥ٔهاجملمد  -التاشع العدد  -فمٛ جاوعٛ ا٥ٌبار لمعمًٕ القإٌٌٗٛ ٔالصٗاشٗٛ   
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(58)

ــَ    ــٛ :  1314/2000ًــــــــــــــــــرارفمض ا٥وــــــــــــــــ   الٕكٗقــــــــــــــــ

S/RES/1314/ 2000, 11 August 2000  .

ــ  ٌــــؾ   وٍــــْ عمــــٜ )ٖطمــــد ا      11القــــرار َ الفقــــرٚ   حٗــ

ــراعات   ــراف َ الؽـــ ــات   ا٥طـــ ــىاَ وفأــــ ــمحٛ  ُ تفـــ اٌصـــ

ــ٦ً ــٛ     الصــ ــا ؿىاٖــ ــاٞ  حكاوــ ــ٦ً عٍدا٥ًتفــ ــات الصــ ٔاتفاًــ

ــاه ا ـــــاريت        ــ٦  ا٥طفـــ ــس  شـــ ــ  ٌـــ ــا َ  لـــ ــاه مبـــ ا٥طفـــ

ــا    ٔتصــــروّي  ٔ عــــادٚ  دوــــاجّي ٔ ظــــراك ا٧طفــــاه حٗ ىــ

ــ    وكــــَ  لــــ  َ ِــــ ٓ العىمٗــــٛ(       ٌؽــــ  الفقــــرٚ)   َ حــ

القرارعمــــــــٜ )الٍْــــــــر َ  عــــــــ٦ُ وبــــــــادرات   / ٔ ( وــــــــَ 16

اًمٗىٗـــــٛ تّـــــدف ا  التٍفٗـــــ  الكاوـــــن ؿْـــــر اشــــــتخداً      

 مٕ ٍٖتّ  القإٌُ الدٔل٘ (. ا٥طفاه عمٜ اؾٍٕد

(59)

ــرات )   ــَ   9/    8  2الفقـــــــ ــرارفمض ا٥وـــــــ ـــ (    ًـــــــ / ِـــــــ

ــٛ :  1379/2001  S/RES/1379/ 2001, 20  الٕكٗقـ

November 2001       ( ٚ16   ٗىــا تــٍؾ الفقــر )

 ٖر ـــــــ  ٖطمــــــد    ا٧وــــــ  العـــــــاً  ُوـــــَ القـــــرار عمـــــٜ )

ـــات   ـــا٧طراف َ الؽراعـــــ ـــٛ يتـــــ ـــرٓ ًاٟىـــــ ــمحٛ  يتتقرٖـــــ اٌصــــ

 الــــــ  تم ــــــأ    ػٍٗــــــد ا٧طفــــــاه اٌتّاكــــــا ل٦لتساوــــــات  

ـــّا  ٔ لــــ  َ اؿـــا٥ت اٌدرجـــٛ        ــٛ الــــ  تصــــرٙ عمٗـ الدٔلٗـ

ض ا٧وـــــــَ  ٔ الـــــــ  وكـــــــَ  ُ  َ جـــــــدٔه  عىـــــــاه  فمـــــــ 

َ  ١١ٖٕجــــْ ا٧وــــ  العــــاً اٌتباِــــْ  لّٗـــا ٔ قـــا لمىـــادٚ         وـــ

ــاا ــي وٗ ــ ــدٚ  ا٧وــ ـــ٘ اٌتحــ ـــا٥ت ِٔــ ـــَ حــ ـــرض   ُ وكــ تعــ

 ؼـُٕ الصـمي ٔا٧وَ الدٔلٗ  لمخطر.

(60)

وٍْىــــــٛ العفــــــٕ الدٔلٗــــــٛ   يتٗــــــاُ ا٥ٟــــــت٦ف اـــــــاؿ    

ــي  يتًٕــــط ػٍٗــــد ا٥طفــــاه َ اؾــــٗغ     يتٗــــاُ ؼــــحف٘ رًــ

  ACT 76/001/2003:رًي الٕكٗقٛ   026
(61)

 .166د. غصاُ ِعاً اؾٍدٙ   ورجع شايت    ؿ   
(62)

ــَ     ــرارفمض ا٥وــــــــــــــــ ــٛ  2003/ 1460ًــــــــــــــــ   الٕكٗقــــــــــــــــ

S/RES/1460/ 2003, 30January2003, 
(63)

ــَ     ــٛ :  1539/2004ًـــــــــــــــــرارفمض ا٥وـــــــــــــــ   الٕكٗقـــــــــــــــ

S/RES/1539/ 2004, 22 April 2004   

عمٜ)ٖدعِٕـــــ ٓ  ا٧طـــــراف    / ( وٍـــــْ 5) ٔتـــــٍؾ الفقـــــرٚ

ـــٛ  ظــــ  ـــددٚ   ُ ت عــــد َ غفـــــُٕ ك٦كــ ـّر خطـــــُ عىـــــن قــ

ػٍٗــــد ا٧طفـــاه ٔاشــــتخداوّي ٍـــا ٍٖتّــــ     زوٍٗـــا لًٕـــط  

ــأُ    ـــّا  ٔ لــــــ  يتالتعـــ ـــٛ اٌٍطبقــــــٛ عمٗـــ ا٥لتساوـــــات الدٔلٗـــ

ــات   ــع يتع ــــ ــدٚ    الٕكٗــــــ  وــــ ــي اٌتحــــ ــٛ ل٨وــــ ــ٦ً التايتعــــ الصــــ

ٚ ٔ قا ٔا٧ رًــــــــٛ القطرٖــــــــٛ التايتعــــــــٛ ل٨وــــــــي اٌتحــــــــــد    

 لم٥ٕٖات إٌٍطٛ يتكن وٍّا(.

(64)

ــَ    ــرارفمض ا٥وــــــــــــــــ ــٛ :  1612/2005ًــــــــــــــــ   الٕكٗقــــــــــــــــ

S/RES/1612/ 2005, 26 July 2005  
(65)

  الٕكٗقـــــــــــــــــٛ :  2225/2015ًـــــــــــــــــرارفمض ا٥وـــــــــــــــــَ   

S/RES/2225/ 20015 ,18 June 2015   

(66)

ــيالُٕٗ )    ــٛ يتصـ ــٛ اـاؼـ  Special Courtا كىـ

for Sierra Leone ٛ٠ِٗـــٛ ًفـــاٟٗٛ  ٌعـــأتّا حكٕوـــ ) 

شـــــيالُٕٗ يتا٥تفـــــاا وـــــع ا٧وـــــي  اٌتحـــــدٚ مبٕجـــــد ًـــــرار   

ــي   ــَ رًــــ ــٍٛ  1315فمــــــض ا٧وــــ ــٛ   2000لصــــ ــدف ا٦ٌحقــــ  يتّــــ

ــد     ــراٟي ــــــ ــٕا جـــــ ــ َٖ ارتكبـــــ ــاٟٗٛ ل٨ظـــــــخاؿ الـــــ القفـــــ

ــيالُٕٗ  ٥ٔ     ــٛ َ شـــــ ــر  ا٧ِمٗـــــ ــ٦ه اؿـــــ ــاٌٗٛ خـــــ ا ٌصـــــ

                                                                       
ــٛ       ــ   عىمٗـــ ــٗض ٔتٍفٗـــ ــٕا تأشـــ ــ َٖ عرًمـــ ــادٚ الـــ ــٗىا القـــ شـــ

 ً َ شيالُٕٗ.الص٦

(67)

ــادٚ )   ــيالُٕٗ    4اٌـــ ــٛ شـــ ــ٘  كىـــ ــاً ا٥شاشـــ ــَ الٍْـــ ( وـــ

 ٔتـــــٍؾ عمـــــٜ ) لمىحكىــــــٛ اـاؼــــــٛ شــــــمطٛ قاكىــــــٛ  

ـــٗىٛ     ـــّاكات اؾصـــــ ـــٕا ا٥ٌتـــــ ـــَ ارتكبـــــ ـــخاؿ ال ٖـــــ ا٧ظـــــ

ـــد  ٔ    ــدٔل٘:....... )ه( ػٍٗــــ ــاٌ٘ الــــ ــإٌُ ا ٌصــــ ــٛ لمقــــ التالٗــــ

ـــرٚ وــــــَ     العىــــــر َ  تصـخيا٧طفــــــاه دُٔ اـاوصــــــٛ ععـــ

القـــــــــــــــٕات  ٔاؾىاعـــــــــــــات اٌصـــــــــــــمحٛ  ٔ اشـــــــــــــتخداوّي 

 لمىعاركٛ الفعمٗٛ َ ا٧عىاه العداٟٗٛ(.

(68)

 .279د. عاور غصاُ شمٗىاُ   ورجع شايت    ؿ  

(69)

وركــــــس  ٌبــــــاٞ ا٥وــــــي اٌتحــــــدٚ   إًٌــــــع ا٥لكرتٌٔــــــ٘:    

http://www.un.org/arabic/news/ 
(70)

ــٕاد)    ـــ / 2/  8  ٔ   26/  /  2/  8اٌـــــــــ ــاً 7/ ِـــــــــ (   الٍْـــــــــ

 ا٥شاش٘ لمىحكىٛ اؾٍاٟٗٛ الدٔلٗٛ.

(71)

تٕواط لٕيتٍنا دٖمٕ ِٕ  حـد يتارٌٔـات اؿـر  الصـايتق  َ       

ــٛ  وٍطقـــٛ  ٖتـــٕرٙ ظـــرً٘ ىّٕرٖـــٛ الكٌٕنـــٕ    الدوقراطٗـ

ظراٟي ػٍٗد ٔاشـتخداً ا٧طفـاه دُٔ شـَ اـاوصـٛ      اٌداُ

 2002الكٌٕنـٕ لمفـرتٚ وـَ       الداٟرَ ىّٕرٖٛ  ععرٚ َ الٍسا 

ــٛ     2012  َٔ متــٕز2003      ؼــدرت ا كىــٛ اؾٍاٟٗــٛ الدٔلٗ

 ك٦كُٕ عاوا . حكىا  يتص ٍْ 

(72)

  يتـــــد  ر ٗـــــا ٌفـــــا   ِـــــداف    2016كـــــإٌُ ال ـــــاٌ٘   1َ   

      ـطــــٛ التٍىٗــــٛ اٌصــــتداوٛ لعــــاً   17التٍىٗــــٛ اٌصــــتداوٛ الـــــ

ــٕه     2030 ــا  َ  ٖمـــ ــدِا ًـــــادٚ العـــ ــ  اعتىـــ َ ًىـــــٛ  2015  الـــ

  ٍٗٛ تارىٗٛ. 

(73)

( وــــــــَ الربٔتٕكــــــــٕه اٌمحــــــــ  يتاتفاًٗــــــــٛ  2  1اٌــــــــٕاد )  

حقـــــٕا الطفـــــن ٍٖٔؽـــــاُ عمـــــٜ التـــــٕال٘) تتخـــــ  الـــــدٔه       

ا٧طـــــراف ىٗـــــع التـــــدايتي اٌىكٍـــــٛ عىمٗـــــا  لفـــــىاُ عـــــدً 

ــٕا ال اوٍــــ     ــ َٖ   ٖبمنــ ــمحٛ الــ ــا اٌصــ ــراد ًٕاتّــ ــرتاك   ــ ٛ اظــ

ــاه     ــرا  َ ا٧عىــــــ ــرتاكا  وباظــــــ ــر اظــــــ ــَ العىــــــ ــرٚ وــــــ ععــــــ

)تكفن الـــــــــدٔه ا٧طـــــــــراف عـــــــــدً خفــــــــــٕ      اؿريتٗـــــــــٛ( 

ــَ العىــــر       ــرٚ وــ ــٕا ال اوٍــــٛ ععــ ــ َٖ   ٖبمنــ ــخاؿ الــ ا٧ظــ

 لمت ٍٗد ا جبارٙ َ ًٕاتّا اٌصمحٛ(.

(74)

 .195د. غصاُ ِعاً اؾٍدٙ   ورجع شايت    ؿ  

(75)

ا٥ريتعـــــٛ  ( وـــــَ اتفاًٗـــــات جٍٗـــــط144  127  48  47اٌـــــٕاد)  

 عمٜ التٕال٘.

(76)

د. عمـــــ٘ زعـــــ٦ُ ٌعىـــــٛ  د. قىـــــٕد خمٗـــــن جعفمـــــر   د.   

حٗـــــدر كـــــاّي عبـــــد عمـــــ٘   القـــــإٌُ الـــــدٔل٘ ا٥ٌصـــــاٌ٘    

 .237  ؿ2015الصٗصباُ   يتنداد   وكتبٛ 

(77)

يتــــ   القــــإٌُ  -وــــارٙ ٍِكــــرتض ٔلٕٖسدٔزٔالــــد -جــــُٕ  

 الدٔل٘ ا٥ٌصاٌ٘ العرَ  اجملمدا٥ٔه :الم ٍٛ الدٔلٗٛ 

 .422  ؿ 2007القاِرٚ    -لمؽمٗد ا٥ير       

(78)

 .422اٌرجع الصايت    ؿ  
(79)

 .167د. غصاُ ِعاً اؾٍدٙ   ورجع شايت    ؿ  

(80)

د. ٌــــسار العٍبكــــ٘   القــــإٌُ الــــدٔل٘ ا٥ٌصــــاٌ٘   دارٔاٟــــن   

 .411  ؿ 2010لمٍعر  الطبعٛ ا٥ٔ   عىاُ  
(81)

( وــــــــــــَ  تفاًٗـــــــــــــات   146/1   129/1   50/1   49/1اٌــــــــــــٕاد)   

 جٍٗط ا٥ريتعٛ عمٜ التٕال٘.
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(82)

 ٔتٕكـــــٕه ا٥ختٗـــــارٙ ٥تفاًٗـــــٛ حقـــــٕا ( الرب6اٌـــــادٚ )  

  الطفـــــن يتعـــــأُ اظـــــرتاك ا٧طفـــــاه َ اٌٍازعـــــات اٌصـــــمحٛ      

 .2000لعاً
(83)

 .198د. غصاُ ِعاً اؾٍدٙ   ورجع شايت    ؿ  
(84)

( وـــــــَ اٌٗ ـــــــاا ٔالـــــــ  تـــــــٍؾ عمٜ)ٖتعّـــــــد 25اٌــــــادٚ )   

 عفــــاٞ "ا٧وـــــي اٌتحـــــدٚ" يتقبــــٕه ًـــــرارات فمـــــض ا٧وـــــَ   

 ٔتٍفٗ ِا ٔ   ِ ا اٌٗ اا(.

(85)

حــــــٕه   2014/ ظــــــباِ 26َ  2140ًــــــرار فمــــــض ا٧وــــــَ   

الــــــٗىَ ٔالؽــــــادرمبٕجد الفؽــــــن الصــــــايتع وــــــَ اٌٗ ـــــــاا      

ــرٚ )  ــٍؾ الفقـــ ــ   ُ    7ٔتـــ ــع القمـــ ــٓ وـــ ــٜ )٦ٖحـــ ــْ عمـــ ( وٍـــ

ا٧طـــــراف َ الؽـــــرا  اٌصـــــمه ٥ ٖسالـــــُٕ هٍـــــدُٔ ىٗـــــع 

ــٛ َ    ــي ًإٌٌٗــــــ ــٕرٚ غــــــ ــتخدوٌّٕي يتؽــــــ ــاه ٖٔصــــــ ا٧طفــــــ

ــمٛ      ــدعٕ    وٕاؼـــ ــ  ٖٔـــ ــدٔل٘ اٌٍطبـــ ــإٌُ الـــ ــاك لمقـــ اٌتّـــ

ــٕد  ــن  ٌّــــــاٞ ٔوٍــــــع اشــــــتخداً       اؾّــــ الٕطٍٗــــــٛ وــــــَ  جــــ

ــا ًٗـــاً اؿكٕوـــٛ الٗىٍٗـــٛ        ــاه ٔػٍٗـــدِي يتصـــبن وٍّـ ا٧طفـ

ٍٗــــــد العىــــــن لًٕــــــط ٔوٍــــــع ػ  يتتًٕٗــــــع ٔتٍفٗــــــ  خطــــــٛ  

ــٛ يتــــــالٗىَ      ــتخداوّي َ القــــــٕات اؿكٕوٗــــ ــاه ٔاشــــ ا٧طفــــ

ــرارات  ــع ًـــــــــــــــ ــٗا وـــــــــــــــ ــَ   متعـــــــــــــــ                          فمـــــــــــــــــض ا٧وـــــــــــــــ

(  ٔوــــــــــ  اؾىاعــــــــــات 2011) 1998( ٔ 2009) 1882( ٔ 2005)1612

٘ ا ا٧وــــي اٌتحــــدٚ يتالٕؼــــٕه  ٌصــــمحٛ عمــــٜ الصــــىا  ٌــــّٕف

   ا٧راــــــــ٘ الٕاًعـــــــٛ ؼــــــــ  شـــــــٗطرتّا يتأوــــــــاُ ٔدُٔ    

 ٔا يت٦م(. راض الرؼد عٕاٟ  ٧غ

(86)

( وــــَ الٍْــــاً ا٥شاشــــ٘ لمىحكىــــٛ اؾٍاٟٗــــٛ   13اٌــــادٚ )  

ــٛ ا كىـــــٛ ل٨ختؽـــــاؿ ٔ    الدٔلٗـــــٛ الـــــ  ؼـــــدد ٍارشـــ

ــٍؾ  ــَ       تــــ ــض ا٧وــــ ــاه فمــــ ــا )   ا  حــــ ــرٚ ) ( وٍّــــ الفقــــ

وتؽـــــر ا  مبٕجــــــد الفؽــــــن الصـــــايتع وــــــَ وٗ ــــــاا ا٧وــــــي   

 ٛ ــ ــدٚ   حالـ ــٛ     اٌتحـ ــا  ُ جروـ ــدٔ  ّٗـ ــاً ٖبـ ــدع٘ العـ  ٔ     اٌـ

  ك ر وَ ِ ٓ اؾراٟي ًد ارتكب (.

(87)

(   الٍْــــــاً ا٥شاشــــــ٘ لمىحكىــــــٛ  26/   / 2/ 8اٌــــــادٚ )   

 اؾٍاٟٗٛ الدٔلٗٛ .

(88)

 . 305 -302د. خالد عٕاد يادٙ   ورجع شايت    ؿ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اٌراجعًاٟىٛ 

 ا٤ٌلفات -ا٥ٔ    

. عبــــد الٕاحــــد قىــــد ٖٕشــــط الفــــار   شــــرٝ د -1

ــٛ ٔتطبٗقٗـــٛ َ ٌطـــاا      ــر  ..دراشـــٛ  قّٗـ اؿـ

ــإٌُ الـــــــــــدٔل٘ العـــــــــــاً  ٔالعـــــــــــرٖعٛ     القـــــــــ

 .1975الكتد  القاِرٚ  ا ش٦وٗٛ  عا   

ــٕد خمٗــــــن      -2 ــٛ  د. قىــــ ــ٦ُ ٌعىــــ ــ٘ زعــــ د. عمــــ

ــ٘       ــد عمـــــ ــاّي عبـــــ ــدر كـــــ ــر   د. حٗـــــ جعفمـــــ

ــباُ     ــٛ الصٗصـ ــاٌ٘  وكتبـ ــدٔل٘ ا٥ٌصـ ــإٌُ الـ القـ

 .2015   يتنداد 

د. غصـــــــــــــــــــــــاُ ِعـــــــــــــــــــــــاً اؾٍـــــــــــــــــــــــدٙ    -3

ــإٌُ الـــــــــــدٔل٘    البؽـــــــــــاٟرٔال خاٟرَ القـــــــــ

ــٛ      ــٛ الٕطٍٗــ ــٛ ا٥ٔ   اٌكتبــ ــاٌ٘  الطبعــ ا٥ٌصــ

 .2011عىاُ  

                                                                       

ــسا -4 ــاٌ٘     د. ٌـ ــدٔل٘ ا٥ٌصـ ــإٌُ الـ ــ٘   القـ ر العٍبكـ

 .2010دارٔاٟن لمٍعر  الطبعٛ ا٥ٔ   عىاُ  

د.شـــعٗد شـــا  جـــٕٖم٘  وفّـــًٕ حقـــٕا الطفـــن  -5

َ العــــــرٖعٛ ا شــــــ٦وٗٛ ٔالقــــــإٌُ الــــــدٔل٘  

 .2001العاً  دار الٍّفٛ العريتٗٛ  

ــدٔل٘      -6 ــإٌُ الــ ــطفٜ  القــ ــٕد وؽــ ــٜ قىــ د.وٍــ

ؿقـــــــٕا ا ٌصـــــــاُ  دار الٍّفـــــــٛ العريتٗــــــــٛ     

 .1989لقاِرٚ  ا

ــا٥ت     -7 ــاه َ حــ ــٛ ا٥طفــ ــٍ ر  ياٖــ ــاٌدرا شــ شــ

ــسا  اٌصــــمه   دراشــــات َ القــــإٌُ الــــدٔل٘      الٍــ

ا٥ٌصـــــاٌ٘   الرتىـــــٛ العريتٗـــــٛ دار اٌصـــــتقبن    

 .2000العريت٘  

وٍتؽـــــر شـــــعٗد يـــــٕدٚ   ياٖـــــٛ الطفـــــن َ  -8

ــ٦و٘      ــاً ٔا شــــــــ ــدٔل٘ العــــــــ ــإٌُ الــــــــ القــــــــ

 . 2007دار اؾاوعٛ اؾدٖدٚ     ا شكٍدرٖٛ

9- Nanjunda( D.C), Child Labour 
and Human Rights :A 
Prospective, 
GyanpublishingHouse,2008                                                              

10-    Matthew Happold , child 
soldiers in international law: 
the legulation of children's 
participation   -,Netherlands 
International Law 
Review,XLVII: 27- 52,2000    

 الرشاٟن ٔالبحٕد -كاٌٗا
ــٛ  ا -1 ــاه َ اؿـــــــر     وٍعـــــــٕرات الم ٍـــــ ٧طفـــــ

 .٠٢٢٢الدٔلٗٛ لمؽمٗد ا٧ير  جٍٗط  

 وـــــن شـــــمطاُ قىـــــد اؾـــــرادٙ   اؾٕاٌـــــد      -2

القإٌٌٗــــٛ لْـــــاِرٚ الطفـــــن اٌقاتـــــن   رشـــــالٛ  

ــٕا  ــتي كمٗٛ اؿقــ ــاِرٚ   -واجصــ ــٛ القــ جاوعــ

 2012. 

ــد  -جــــُٕ -3 ــارٙ ٍِكــــرتض ٔلٕٖسدٔزٔالــ يتــــ   -وــ

 القــــــــــإٌُ الــــــــــدٔل٘ ا٥ٌصــــــــــاٌ٘ العـــــــــــرَ     

اجملمــــــــدا٥ٔه :الم ٍــــــــٛ الدٔلٗــــــــٛ لمؽــــــــمٗد 

 . 2007القاِرٚ   -ا٥ير

ــاه    -4 ــاٌ٘  ػٍٗـــد ا٥طفـ حٗـــدر خمـــط جـــٕدٚ الكٍـ

ــتي      ــالٛ واجصــــ ــمحٛ   رشــــ ــات اٌصــــ َ الٍساعــــ

 .2000كمٗٛ القإٌُ   جاوعٛ يتنداد   

ــٕاد   -5 ــد عـــ ــاؿ   د. خالـــ ــد  ا٥ختؽـــ ــادٙ  وبـــ يـــ

العـــــاٌ٘ ٔدٔرٓ َ ؼقٗـــــ  العدالـــــٛ اؾٍاٟٗـــــٛ  

ــاٌ٘      ــدٔل٘ ا٥ٌصـ ــإٌُ الـ ــات القـ ــع  ٌتّاكـ ًٔىـ

 ٛ كمٗـــــٛ القــــــإٌُ    العمـــــًٕ القإٌٌٗــــــٛ   فمـــــ
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ــداد   ــٛ يتنــــــــ ــددخاؿ /جاوعــــــــ ــٕد  عــــــــ  عــــــــ

وـــ٤متر ر  القـــإٌُ الـــدٔل٘   تعـــرَٖ ال ـــاٌ٘     

2016. 

د. عـــــاور غصـــــاُ شـــــمٗىاُ   الٍْـــــاً القـــــإٌٌ٘  -6

ــاه ا ــدٔل٘     ل٨طفــــــ ــإٌُ الــــــ ــٕد َ القــــــ ؾٍــــــ

ــ٘      ــٛ   ديتـ ــٛ ا٥ورٖكٗـ ــٕا   اؾاوعـ ــٛ اؿقـ فمـ

 . 2011العدد ا٥ٔه   

ــسا       -7 ــر الٍـــ ــٕه  كـــ ــر حـــ ــٗن   تقرٖـــ ــا واظـــ غراشـــ

ــمه عمـــٜ ا٥طفـــاه        ا٧وـــي اٌتحـــدٚ    1996اٌصـ

 .A/51/30الٕكٗقٛ 

ــس    -8 ــداُ  وركـــــ ــد زٖـــــ ــحاتْ  يـــــ  اطىـــــــٛ ظـــــ

ــالٛ     ــاً   رشـــ ــدٔل٘ العـــ ــإٌُ الـــ ــن َ القـــ الطفـــ

ــٛ   دكتــــــــــٕرآ  كمٗــــــــــٛ اؿقــــــــــٕا   جاوعــــــــ

 .2004ا شكٍدرٖٛ   
 

 الٕكاٟ  : -كال ا    

 

 وٗ اا ا٧وي اٌتحدٚ. -1

 .1949اتفاًٗٛ جٍٗط الرايتعٛ لعاً  -2

 .1989اتفاًٗٛ حقٕا الطفن لعاً  -3

ــٛ اؾٍاٟٗـــــٛ     -4 ــاً ا٥شاشـــــ٘ لمىحكىـــ الٍْـــ

 .1998الدٔلٗٛ لعاً 

ٌْـــــــــاً تعـــــــــكٗن ا كىـــــــــٛ اـاؼـــــــــٛ     -5

 Special Court forيتصـــيالُٕٗ )

Sierra Leone) 

 .1977يترٔتٕكٕه جٍٗط ا٥ٔه لعاً  -6

 .1977يترٔتٕكٕه جٍٗط ال اٌ٘ لعاً  -7

ــٕا    -8 ــٛ حقـــ ــ  يتاتفاًٗـــ ــٕه اٌمحـــ الربٔتٕكـــ

الطفــــــــن يتعــــــــأُ اظــــــــرتاك ا٥طفــــــــاه َ 

 .2000الٍساعات اٌصمحٛ لعاً 

ــاد٢ -9 ــات وبـ ــراك    ٔالتساوـ ــأُ  ظـ ــارٖض يتعـ يتـ

 .2007ا٧طفاه َ اٌٍازعات اٌصمجحٛ  

ٌٍْىـــــــــٛ ا٥وـــــــــي  التقـــــــــارٖر الصـــــــــٍٕٖٛ -10

 اٌتحدٚ لمطفٕلٛ.

ــارٖر  -11 ــمٗد   اتقــــــ ــٛ لمؽــــــ ــٛ الدٔلٗــــــ لم ٍــــــ

 ا٥ير.

  الٕكٗقـــــٛ  1261/1999ًـــــرارفمض ا٥وـــــَ  -12

 :S/RES/1261/ 1999,30 

August 1999 
  الٕكٗقـــــٛ :  1314/2000ًـــــرارفمض ا٥وـــــَ  -13

S/RES/1314/ 2000, 11 August 
2000 

                                                                       

  الٕكٗقــــٛ :  1379/2001ًــــرارفمض ا٥وــــَ  -14

S/RES/1379/ 2001, 20 
November 2001  

ــرارفمض ا٥وــــَ    -15   الٕكٗقــــٛ  2003/ 1460ًــ

S/RES/1460/ 2003, 
30January2003  

ــٛ :  1539/2004ًــــرارفمض ا٥وــــَ  -16   الٕكٗقــ

S/RES/1539/ 2004, 22 April 
2004   

ــَ   -17 ــرارفمض ا٥وــ ــٛ :  1612/2005ًــ   الٕكٗقــ

S/RES/1612/ 2005, 26 July 
2005 

ِ  26َ  2140ًـرار فمـض ا٧وـَ     -18   2014/ ظـبا

  S/RES/2140/2014الٕكٗقٛ:
 

 إٌاًع ا٧لكرتٌٔٗٛ : -رايتعا     

 

ــ٘ :   -1 ــع ا٥لكرتٌٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إًٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.rudaw.net 

ــ٘ :   -2 ــع ا٥لكرتٌٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إًٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.skynewsarabia.com 
ــ٘ :  -3 ــع ا٥لكرتٌٔـــــــــــــــــــ  إًٌـــــــــــــــــــ

http://www.nationshield.ae/home
/details/research 

ــ٘:   -4 ــع ا٥لكرتٌٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إًٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

<http://www.unicef.org/graca/>. 

ــ٘  -5 إًٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ا٥لكرتٌٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.ibbypalestine.org/spip
.php?article36 

ــ٘:   -6 ــع ا٥لكرتٌٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إًٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.un.org/arabic/news 

                                                                       
 

 


