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 ضمانات حقوق الطفل يف القانون الدويل: اتفاقية حقوق الطفل منوذجا
  حود قاسن الحويديأد. 

 هقدهت: 
حني ذخول اًطلري مرحةل اًرشد،مبـىن أن إىل ة اًيت ثحدأ من حلؼة اًوالذت وااهَاًعفوةل أوىل مراحي احلَات اإل

َة ؿامة ؾلداًعفي ُو إواان ضلري اًان حدًر ؾِد ابحلَات؛ واثفاكِة حلوق اً يف إظاز األدم  ثعفي يه مـاُدت ذًو

املخحدت حتخوي ؿىل ما ًألظفال من حلوق يف لك تالذ اًـامل وثضؽ املـاًري األساس َة ٌَرؿاًة واذلاًة؛ وحباة الاثفاكِة 

ومبوحة كل مبوحة اًلاهون امليعحق ؿَََ". فاًعفي ُو:"لك إواان مل ًخجاوس اًثامٌة ؾرشت ما مل ًحَف سن اًرشد كدي ر

واًـلًل واحذَاخَ  اًحدينن ختطَص حٌلًة حللوق اًعفي ًأيت ابألساش اهعالكا من ضـفَ وؿدم هضجَ إالاثفاكِة راهتا ف

إحراءاث وكائَة وزؿاًة خاضة مبا يف ركل حٌلًة مٌاس حة إىل ؾياًة اآلخٍرن وحٌلٍهتم وحان زؿاٍهتم شلا فِو حباخة إىل 

حىفي  ةخاضة يف جرشًـاهتا ازلاخََ دالاثفاكِة خمخَف ازلول املطاذكة ؿَهيا تإكراز كواؿكدي اًوالذت وتـدُا من ُيا  أًزمت 

حلى املـَاز ذامئاً  إوااينحلوق اًعفي اخلاضة واملمزيت وركل ًخحلِق كاًة تياء جممتؽ  ؿاذل وسوي حيلق اًخمنَة اًشامةل، ًو

 ة.إوااهَُو حٌلًة اًعفي نلمية 

 ؿىلث حلوق اًعفي يف اًلاهون ازلويل اًـام إهعالكاً ًُس فلط من جاََط اًضوء وثأيت أمهَة ثياول موضوع ضٌلان

اًلاهوهَة اًيت أزس هتا الاثفاكِة ازلًوَة ضٌلاًن حللوق األظفال األساس َة  ئحلوق اًعفي يف خمخَف اجملاالث وحتََي ٌَمحاذ

األظفال يف من املـاانت اًيت ٍاكتدُا نثري  .وإمنا نذكل ٌَوكوف ؾيد.وحٌلًة هلم من الاس خلالل وسوء املـامةل واإلٌُلل

شوهنا ُ ازلويل واألوضاع اًطـحة اًيت ًـ  ؽخمخَف اًحسلان واًِوت اًشاسـة تني ماكهة اًعفوةل وضٌلانث حلوكِا يف  اًدرشً

هخاجئِا زضد ألمه مـَلاث ثعحَق اًيطوص اًلاهوهَة وحتدًد اًرشوط اًالسمة ملواهجة أس حاهبا و  زض اًواكؽ سايذت ؿىلأ ؿىل

 نذكل.

ومبا أهَ ًُس من اًُاري اإلحاظة مبخخَف املراحي اًيت كعـِا اًيؼام اًلاهوين ازلويل فامي خيص ثلٌني حلوق اًعفي 

اجرس مـامل ثعوز ثلٌني ثكل  نثكل احللوق نٌل اكهت ثخعوز خالل ثكل املراحي، إال أ نيف اثفاكِة ؿامة مَزمة وال مبضمو

ا زمق احللوق وضٌلن حٌلٍهتا ٍمتثي تخازخي 44/55تطدوز اثفاكِة حلوق اًعفي ابؾامتذ ادلـَة اًـامة ًِذٍ الاثفاكِة تلراُز

.9992بنخوجر5وذخول الاثفاكِة حزي اًيفاذ يف 9989رب هومف52
(9)

فىِف محت الاثفاكِة حلوق األظفال خطوضاً  

ؿاثق ازلول ؿىل الاًزتاماث املَلات يه  أًوئم اشلٍن ثخضاؾف مـاانهتم ثاة  اًؼروف اًطـحة اًيت وضـوا فهيا؟ وما

ي سامه  املا خوى ازلويل؟ؿىل الاثفاكِة يف حتاني حلوق اًعفي  تمبوحة ُذٍ الاثفاكِة؟ ُو

خمخَف اًدااؤالث املرثحعة تضٌلانث حلوق اًعفي يف اًلاهون ازلويل اًـام اهعالكاً من اثفاكِة األدم ؿىل  ًإلخاتة

ذزاسة مضمون الاثفاكِة "مدحر أول"كدي اًخعرق ملدى ماامههتا يف حتاني تد أواًل من  املخحدت حللوق اًعفي ال

 اآليت:املا خوى ازلويل"مدحر اثن" وركل وفلا ٌَخفطَي ؿىل وضـَة حلوق األظفال 

 

 
 الوبحث األول: هعوىى اتفاقيت األهن الوتحدة لحقىق الطفل

                                                 
  جاهعت تعس – لحقىقكليت ا –الوساعد العام القاًىى الدوليأستاذ 
 9999ضاذكت اٍمين ؿىل ُذٍ الاثفاكِة يف تداًة ماًو 9
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أساش أزتـة مداذئ ؿىل زالزة أحزاء ثلوم  ؿىلماذت املوسؿة  54ن خمخَف مواذ الاثفاكِة وؿدذُا ميىن اًلول إ 

 جشلك زوهحا وفَافهتا اًـامة ويه:

 .حق اًعفي يف اًحلاء و اًامنء -

 حلَ يف املشازنة. -

 .ًفضىلامطَحة اًعفي  -

 .ؿدم اٍمتزي -

هتا احذو  ن مجَـِا من اتخاكز الاثفاكِة إرواًواكؽ أن ُذٍ املحاذئ األزتـة ويه حوُر الاثفاكِة ومعوذُا اًفلري مل حى

َة ساتلة خاءث الاثفاكِة ممكةل ًِا وأمه ثكل اًواثئق املحاذئ ارلاة اًيت خاء هبا إؿالن حٌَف حول حلوق  واثئق ذًو

9954اًعفي 
(5)

ويه إؿالانث موهجة  9959املحاذئ اًـرشت اًيت احذواُا إؿالن األدم املخحدت حللوق اًعفي ونذكل 

أمه إىل تطفة خاضة األمر اشلي حيمت اإلشازت  تػروف ضـحة وكاُر  حتَط هبم ًضحط ٍلك األظفال ًوألظفال اشلٍناب

اضاث اًيت مثَت ماريت حٌلًة الاثفاكِة يف س َاق حدًثٌا حول  ؿىلحلوق اًعفي يف اًلاهون ازلويل ورمدث ٌَخوكِؽ  اإلُز

  .اكِة "معَة اثين"اًحًِة اًلاهوهَة ًالثفاكِة"معَة أول"كدي ثفطَي أمه حلوق اًعفي وضٌلانهتا نٌل وزذث يف الاثف

 القاًىًيت لالتفاقيت تالوطلب األول: البٌي
َة ًوضؽ جرشًـاث خاضة حبلوق اًعفي يف هناًة  اًلرن اًخاسؽ ؾرش  ازثحعت أوىل  احملاوالث واملحاذزاث ازلًو

وتداًة اًلرن اًـرشٍن
(3)

ة   ال تطفة األظفؿىل ابًفضاؿاث اًيت ثـرضت ًِا اًخرشًة معوماً   واهـاكساهتا املأساًو

دًة.خاضة نخااًب أمسخَ "كرن  9923أول من ثطدث ًِذٍ املحاذزت ؾيدما أضدزث  Ellen key.،حِر اكهت اًاًو

َة ؾلة اىهتاء ، ومؽ ثضاؾف جحم املآاًعفي " يس اًيت حَت ابًخرشًة يف احلرة اًـاملَة األويل اهطخت اجلِوذ ازلًو

وشوء أحِال إىل اؾخحاز أن ركل س َؤذي ؿىل ة أنرب ًألظفال رضوزت اًالء ؾياًإىل وكِام ؾطحة األدم  9999احلرة 

 وجممتـاث أكي اس خـداذا ًلدول فىرت كِام حرة خدًدت..

جلية خاضة جرفاَُة اًعفي ووشأث يف أوزواب اًـدًد من 9999س يةز فَلد شلكت ؾطحة األدم يف ُذا إال ظا

9952اشلي ثأسس س ية ل"اًَِئاث املـيَة ابألظفال من تًهيا"الاحتاذ ازلويل ًلوج األظفا
(4)

واشلي أضدز  

مس إؿالن حٌَف مبحاذئَ  ارلاة اًشِريت اًيت حدذث ماؤوًَة حتت ا9954ان ثحًذَ ؾطحة األدم س يةإؿال9953س ية

 اجملمتؽ ازلويل ولك يف ثوفري اذلاًة واًرؿاًة اًالسمة ًألظفال وخطوضا األظفال اشلٍن مه يف ػروف ضـحة إر جية ؿىل

يحِم أفضي مازلهيااًخرشًة أن ت 
(5)

                    . 

َة مذخططة يف زؿاًة اًعفوةل ويه"اًَوهُا 9945َومؽ مِالذ مٌؼمة األدم املخحدت  "؛ نٌل فاوشئت أول واكةل ذًو

مجةل من احللوق األساس َة ٌَعفي اكواان أواًل 9948ذٌامرب  92اًـاملي حللوق اإلواان اًطاذز يف  اإلؿالنثضمن 

                                                 
 ظحلا ًِذا اإلؿالن: 5

ؤندون ؿىل ُذا اًواحة تـَدا ؾن أًة اؾخحازاث ثاخة اجلًس أو اجلًا َة أو ازلٍن.ػ  ًـرتف اًرخال واًًااء يف لك اًـامل ابن ؿىل اإلوااهَة أن ثـعي ًأل  ظفال أفضي ما زلهيا ًو

 ػ جية أن ٍىون اًعفي يف وضؽ ميىٌَ من اٍمنو ثشلك ؿاذي من اًياحِة املاذًة واًروحِة

أًعًرق اًطحَح واًَدمي واملِجوز جية إًواٌُل إىل ؽ واًعفي امليحرف جية أن ًـاذ ػ  اًعفي اجلائؽ جية أن ًعـم واًعفي املًرظ جية أن ًـاجل واًعفي املخخَف جية أن ٌشج

 وإهلار ٌُل

 ػ  جية أن ٍىون اًعفي أول من ًخَلي اًـون يف أوكاث اًشدت. 

 . لػ  جية أن ٍىون اًعفي يف وضؽ ميىٌَ من هاة ؿُشَ وأن حيمي من لك اس خلال

 جية ؿََة أن جيـي أحان ضفاثَ يف خدمة إخوثَ.  ػ  جية أن ٍريب اًعفي يف حو جيـهل حيس تأهة

 وماتـدُا.97،ص5222قاان خََي:حلوق اًعفي، اًخعوز اًخازخيي مٌذ تداًة اًلرن اًـرشٍن  تريوث  3

ُ  ض(اًيت ُاًِا ما ثـر  Egglentine jebbًد اًرًبعاهَة )ؿىل ثأسس الاحتاذ  4  ياك خالل احلرة اًـاملَة األوىل.هل األظفال من أُوال يف مٌعلة اًحَلان حِر اكهت ثـمي 

 .56-54،ص9999ملًزد من اًخفطَي حول ُذٍ اًيلاط اهؼر هباء حان وآخرون: إشاكًَة ثعحَق اثفاكِة حلوق اًعفي يف اًواكؽ املرصي إضدازاث أمدٌات، 5
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ؾيدما هطت اًفلرت اًثاهَة من هفس ،دتاًعفي ابذلاًة واًرؿاًة واملااهحلق  اإلؿالن"من 55طَص املاذت "خت ؿىل سايذت 

 املاذت ؿًل"أن ًألمومة واًعفوةل حق يف زؿاًة ومااؿدت خاضخني ودلَؽ األظفال حق اٍمتخؽ ابذلاًة الاحامتؾَة هفاِا..".

حمي الاحتاذ ازلويل ًلوج األظفال 9946فال اشلي حي س ية اًرمغ من حماوةل الاحتاذ ازلويل ًرؿاًة األظؿىل و 

ي إؿالن حلوق اًعفي ًا ية  ا األدم املخحدت مل ٍمتىن اجملمتؽ ازلويل آهذاك من اًخوافق إىل  9954حتًو َة ثلُر اثفاكِة ذًو

ف هبذا اخلطوصاًـاملي حللوق اإلواان مبا اجام تَ من معومِة وؿاملَة تأهَ اك إىل اإلؿالنحول ُذٍ اًفىرت،إر هؼر 
(6)

. 

لد ثىل وخازهجا يف 9959اًـاملي حللوق اًعفي  إلؿالنؿدت جمِوذاث تذًت ذاخي األدم املخحدت اك اإلؿالنُذا  ًو

سخِي الازثلاء حبلوق األظفال وضٌلهنا وثـٍزز اذلاًة امللرت ًِا وضدزث ؿدت إؿالانث وؾلدت اثفاكِاث ثياًوت موضوع 

كري مدارشت  ماًعفوةل سواء تعًرلَ مدارشت أ
(7)

زياء اًزناؿاث املاَحة يف أسواء وكت اًامل أو  
ل (8)

ثخوح خمخَف ثكل 

إىل اًخوضَاث و ازلويل من ذائرت املياشدت   ؿىل املا خوىاثفاكِة حلوق اًعفي ًالهخلال هبذٍ احللوق ؿىل اجلِوذ ابًخوكِؽ 

 ذائرت اإلًزام.

ري حلوق األظفال ثشلك ًاكهت كامئة آهذاك وحتدًد مـا سد اًثلراث يف خمخَف اًواثئق واًيطوص اًيتأخي  مفن

ضٌلن حٌلًة فـََة ًِذٍ احللوق خطوضا ًيف اٌَحؼاث احلرخة يف إظاز اثفاكِة ؿاملَة ؿامة كدمت أخي  واحض ومَزم ومن

 .من كدي خمخَف ازلول. املَة حللوق اًعفي حىون حمي إحٌلعملرتحاً توضؽ اثفاكِة ؿ9979احلىومة اًحًويدًة س ية 

وزمغ أن ادلـَة اًـامة ًألدم املخحدت ؿرب جلية اًلاهون ازلويل ثَلت ثكل اًحاذزت وشلكت فًرق معي مض ابإلضافة 

ال أن اًفًرق اًـامي إجلية حلوق اإلواان نثري من امليؼٌلث كري احلىومِة هبدف اًـمي ؿىل ضَاكة مرشوع الاثفاكِة إىل 

ؾيدما كرزث  9988ملرشوع ؿىل ادلـَة اًـامة ًألدم املخحدت إال أواخر ٌواخة مجةل من األس حاة مل ٍمتىن من ؾرض ا

ا / أحاًت املرشوع ؿىل اجملَس الاكذطاذي والاحامتؾي  9989مازش 8تخازخي  57جلية حلوق اإلواان مبوحة كراُز

 9999ماًو 54تخازخي 9989/79اًخاتؽ ًألدم املخحدت اشلي ؾرضة ؿىل ادلـَة اًـامة ًألدم املخحدت مبوحة كرازٍ
(9)

. 

موسؿة ؿىل زالزة أحزاء أساس َة ًولد ثضميت ازلًحاخة تـد ثأهَدُا  تماذ54ذًحاحهتاإىل احذوث الاثفاكِة ابإلضافة 

َة اإلؿالانؿىل احللوق األساس َة ًإلواان واًرؿاًة اخلاضة ًألظفال اًيت احذوهتا خمخَف اًواثئق والاثفاكِاث و  ث ازلًو

اًـاملي حللوق اإلواان اًخأهَد ؿىل ماائي أساس َة ابًًا حة ٌَـياًة ابألظفال  اإلؿالنخحدت و وؿىل زأسِا مِثاق األدم امل 

 وأمهِا:

ا اًوحدت األساس َة ٌَمجمتؽ واًحُئة اًعحَـَة ٍمنو وزفاَُة مجَؽ أفراذُا خاضة  - ماكهة وذوز األرست ابؾخحاُز

 .األظفال

احملحة واًخفامه يك ثرتؾرع خشطَخَ حرؾرؿاً اكماًل ن ًًشأ اًعفي يف تُئة ؿائََة يف حو من اًاـاذت و أرضوزت  -

 ومذياسلاً.

 إؿداذ اًعفي إؿداذاً اكماًل وحرتُذَ جروخ املثي اًـََا خطوضاً جروخ اًامل واًداامح واحلًرة واملااوات واإلخاء. -

                                                 
غ اذلاًة ؿىل حلوق األظفال ًوضفِم اًفئة األضـف يف اجملمتؽ شلكل أضدز ابًًا حة ًالحتاذ ازلويل ًرؿاًة األظفال أؾخرب أن إؿالن اًـاملي حللوق اإلواان كري اكف إلضحا 6

راً ملا احذواٍ إؿالن حٌَف سايذت ؿىل ػ تيدٍن أساسني ٌُل: ػ وحوة حٌلًة اًعفي تلظ اًيؼر ؾن احلااابث 9948 اًلامئة ؿىل أساش اًـرق أو إؿالان حللوق اًعفي ثضمن ثعٍو

 اء ابًعفي مؽ احرتام اٍىِان املا خلي ًألرست.اجلًا َة أو املـخلد ػ  وحوة الاؾخي

 ٌَخفطَي حول خمخَف ثكل اجلِوذ واًواثئق ٍراحؽ مؤًف أ.قاان خََي: اًخعوز اًخازخيي حللوق اًعفي م.ش  7

واًخمنَة اًطاذزت ؾن اجملَس اًـريب ٌَعفوةل  آل خََفة: حٌلًة اًعفي يف اًزناؿاث املاَحة ،  حبر مًشوز مضن جمةل اًعفوةلؿىل خازل جن ػ اهؼر ٌَخفطَي حول ُذٍ اًيلعة:  8

 وما تـدُا 32،ص5229، س ية  9( م/ 4واًخمنَة ، اًـدذ )

َة ذلملخاتـة خمخَف اًخعوزاث واًيلاشاث  حول إؿداذ مرشوع الاثفاكِة ٍراحؽ: املَف اإلؿاليم ؾن اثفاكِة حلوق اًعفي،ضاذز ؾن مٌضمة األدم ا 9 اًة ملخحدت ٌَعفوةل وامليؼمة ازلًو

 واهؼر نذكل أ.قاان خََي م.ش9992 فاألظفال،مًشوزاث اًَوهُا َ
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 حة.إحراءاث وكائَة وزؿاًة خاضة وحٌلًة كاهوهَة مٌاس  إىل واًـلًل  اًحدينحاخة اًعفي ثاخة ؿدم هضجَ  -

 .إفراس ؾياًة وزؿاًة خاضخني ٍلك األظفال اشلٍن ًـُشون يف ػروف ضـحة يف مجَؽ تسلان اًـامل -

 اًثلافِة اخلاضة حبٌلًة اًعفي وحرؾرؿَ. ةاألخذ تـني الاؾخحاز ثلاًَد لك شـة وكمي -

 .أمهَة اًخـاون ازلويل ًخحاني ػروف مـُشة األظفال خطوضا يف اًحسلان اًيامِة -

من الاثفاكِة فلد ثضمن املواذ املخـَلة حبلوق اًعفي املدهَة واًا َاس َة والاكذطاذًة والاحامتؾَة  جلزء األولاأما 

 .49-9واًثلافِة واًخداتري اًواحة ؿىل ازلول اختارُا إلؾٌلل ُذٍ احللوق حِر فطَت ركل املواذ من 

خـَق األمر ُيا تَجية األدم املخحدت وفامي خطص اجلزء اًثاين آلًَة مراكدة ثيفِذ ازلول ًخـِداهتا مبوحة الاثفاك  ِة ًو

خطص  45 -45ُذٍ اٌَجية من كدي ازلول املطاذكة وفطَت ركل املواذ من إىل حللوق اًعفي وجىِفِة زفؽ اًخلاٍزر 

ًألضول  اًلاهوهَة واًخداتري اًالسمة ٌَخوكِؽ واملطاذكة واًخحفغ  54 -49اجلزء األخري من الاثفاكِة ويه املواذ من 

 الاثفاكِة أو الاواحاة مهنا.إىل ٌلم الاهضو

 زالج ظوائف من احللوق:إىل حٌلال ميىن ثلا مي حلوق اًعفي اًيت احذوهتا الاثفاكِة إ

إواااًن أو  َحاكم اخلاضة تخـٍزز احللوق واحلرايث اٌَطَلة ثشخطَة اًعفي وتذاثُذَ توضفوجشمي األ اًعائفة األوىل:

ذا اًـيف من احللوق س حق أن ث  َة ساتلة.ظفاًل ُو  ضميهتا واثئق ذًو

 وثخضمن األحاكم اًيت حىفي حٌلًة خاضة ًألظفال اشلٍن مه يف ػروف ضـحة. :اًعائفة اًثاهَة

َ ثتُئة ؿائََة مٌاس حة ٌَعفي ومشازنة أنرب يف جشىِي حِا ءوحتخوي األحاكم اًيت من شأهنا هتيي :اًعائفة اًثاًثة

ل ال تد من اًخوكف يف اًيلعة اًخاًَة ؾيد مضمون ثكل احللوق وضٌلانهتا حٌلحَ؛ وثفطَال ًِذا اإلاخلاضة وضياؿة ما خلَ 

  .نٌل احذوهتا الاثفاكِة

 الحقىق الوتعوٌت في االتفاقيت:الوطلب الثاًي
ٍمتخؽ اًعفي مبلذىض الاثفاكِة تعائفة من احللوق اًيت ٌشرتك هبا مؽ كريٍ من األشخاص اًحاًلني ابؾخحازٍ إواااًن 

ذٍ يه ا حللوق اًـامة وتعائفة أخرى من احللوق خيخص هبا اًعفي ؾن كريٍ إما ثاخة ضـف تدين وهفيس مثَِم ُو

طوهَ وإما ًـدم كدزت ؿىل ازلفاع ؾن هفاَ ومـاجلة وإما ًشدت احذَاخَ ٌَخمنَة إىل وؾلًل حـهل مفذلر  كريٍ يك ٍرؿاٍ ًو

ا..ة و اًحدهَمن اًيوايح ىل اًرسًـة هؼراً ٍىوهَ يف مرحةل اًخىوٍن اإل اًيفا َة واشلُيَة واًثلافِة وكرُي
 (92)

 

ظائفذني إىل ومؽ أهَ الميىن اإلحاظة تدكة جلك ضوز احللوق اًيت احذوهتا الاثفاكِة ميىن ثطيَف احللوق اًوازذت فهيا 

وركل ؿىل اًيحو اًخايل:
 (99)

 

 أوال:الحقىق الودًيت
خَ وسالمذَ اًحد هَثيدزح حتت ُذٍ اًعائفة من احللوق اكفة احللوق اًيت حىفي ٌَعفي  ًو واًيفا َة  ةحِاثَ ُو

 :مه ُذٍ احللوقأو  ،وحلَ يف حًرة اًخـحري

 ا ػ احلق يف احلَات:

                                                 
-مازش 55حان اًرشيف:حمارضٍ ؾن حلوق اًعفي واذلاًة امللرزت ًِا،ذوزت ثدًزة املدزتني اخلاضة تضحاط اًرشظة يف جمال حلوق اإلواان ؿىل زاتؽ أس خاران اًلدٍر أ.ذ/ 92

 وماتـدُا7ص5225ثـز-أجًري55

 -زالج ظوائف يه:إىل حان اًرشيف يف حمارضثَ املشاز إٍهيا ساتلاً حِر كام ُذٍ احللوق ؿىل حلوق اًعفي ما أوزذٍ أس خاران ازلنخوز  من اجرس ثلا اميث 99

 ظائفة احللوق اًالسمة ٌَحلاء واًاالمة. -

 ظائفة احللوق املخـَلة تامتم اًرؿاًة واذلاًة وحان املـُشة.  -

 اًخفىري واحلًرة. ظائفة احللوق اخلاضة ابًخـَمي و  -

َة.ؿىل إهيا اؾمتدان ثلا مي احللوق اًوازذت يف الاثفاكِة إىل:احللوق املدهَة واًا َاس َة مت احللوق الاكذطاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة ت   ش َاً مؽ املهنج املخحؽ يف اًواثئق ازلًو
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ذا احلق املعَق جية 6هطت املاذت ) ( من اثفاكِة حلوق اًعفي ؿىل أن احلق يف احلَات حق أضَي ٍلك ظفي ُو

 .أكىص حد ذمىن ٍىفاةل تلاء اًعفي ومنوٍإىل سمة ؿىل ازلوةل نفاًخة يف لك األحوال واًؼروف وركل تخوفري اًرشوط اًال

وزؿاًخَ يه ٌَعفي أنرث وحواًب ثاخة ضـفَ  األمر  خَأن حٌلً  حصَح أن ُذا احلق ٌشرتك فَِ سائر اًخرش إال

ق زوحَ سواء ؾيد اًوالذت أو تـدُا سايذت ؿىل هون اجلاين ُيا كد ٍىون  اشلي كد جيـهل  مـرضاً ٌَخجاوساث اًيت كد حُز

از إٍهيا أؿالٍ أن ُذا خفاء حرميخَ من ُيا اؾخربث الاثفاكِة يف املاذت املش ازحاكة اجلرمية وكدزت ؿىل إرث إكداما ؿىلأن

 املااش تَ تي جية اختار اًخداتري اًالسمة إلؾٌلهل.       سال جيو  أضَيٌ احلق حٌق 

 احلق يف اًِوًة -ة

ي ٌَعفي من حلؼة والذثَ إحراءاث أساس َة من ذوهنا كد (ؿىل رضوزت أن ٍىف8،7شدذث الاثفاكِة يف ماذحهيا )

 ثضَؽ نثري من حلوكَ وأمهِا:

 .أن ًمت جاجَهل يف اًاجي املدين -

 .مس ًـرف تَاأن ٍىون ٌَعفي  -

 .ؿائَخَإىل َ ئامتهاحلق يف مـرفة وازلًَ وواخذَ إٍهيم وا -

 ن اكن ؿدمي اجلًا َة.إأن ٍمتخؽ اًعفي ابجلًا َة أو ٍىدا هبا  -

  . اًاالمة اجلادًة واًيفا َةاحلق يف -ح 

ي رضز أو أرى أمر يف كاًة األمهَة ابًًا حة ًألظفال شلا اكن أاحلق يف اًاالمة اجلادًة واًيفا َة ًألظفال من 

اكفة أشاكل اًـيف أو (من الاثفاكِة حٌلًة اًعفي من 99.من ُيا  أوحدت املاذت ).اًخأهَد ؿىل زؿاًة وضَاهة ُذا احلق

وكاًخَ و  ت(حٌلًة اًعفي من اإلساء53ة أو اًـلََة أو اإلٌُلل أو الاس خلالل،نٌل أوحدت املاذت )اًحدهَت ءسااًرضز أو اإل

(من الاثفاكِة فلد شدذث ؿىل 54من الاس خخدام كري املرشوع ٌَمواذ اخملدزت واملواذ املؤثرت ؿىل اًـلي، أما املاذت )

( ؿىل ازلوةل اختار 42-35اجلًيس، وكد أوحدت املواذ) مااةل حٌلًخَ من مجَؽ أشاكل الاس خلالل اجلًيس والاىهتاك

من اكفة الاس خلالل. وحىت ؾيدما ابًخايل اكفة اًخداتري مليؽ اخذعاف األظفال أو تَـِم أو الاجتاز هبم ألي قرض وحٌلٍهتم 

ة أو املَِية ؛ ااهَإو ًخـَق األمر ابًعفي اجلاحن ًًدلي أن الًخـرض ٌَخـذًة أو كريت من رضوة املـامةل اًلاس َة أو اًال

َة ًحلي األظفال حبٌلًة كواؿد اًلاهون ازلويل اإل َة أو كري ازلًو جتيَد  سوال جيو  وااينويف حاةل اًزناؿاث املاَحة ازلًو

األظفال أو إرشبوِم يف اًـمََاث اًـاىًرة
(95)

. 

 ف أرستحق اًعفي يف اًرؿاًة واًـُش يف ويذ ػ  

حق اًعفي ثَلي زؿاًة وازلًَ وؿىل ازلوةل نفاةل ُذا احلق وتىني اًعفي من الاثفاكِة  (92،9،7ثخضمن املواذ )

ال أن ٍىون ركل رضوزي ًخحلِق وضون مطاحل إ َاًـائََة وضٌلن ؿدم فطي اًعفي ؾن وازلً َمن اًـُش يف تَئذ

من اًاَعة اًلضائَة ىون ركل إال يف حاالث تـَهنا ؿدذُا اًلاهون ازلاخًل ٍلك ذوةل وتياء ؿىل كراز ٍاًعفي اًفضىل وال 

ذٍ احلاالث يه: ةاخملخط  -ُو

 .حاةل إساءت اًوازلٍن مـامةل اًعفي -

 .حاةل إٌُلل اًوازلٍن ٌَعفي -

 حاةل هؼر اًلضاء يف مٌاسؿة تني اًوازلٍن امليفطَني ثشأن أحلِة لك مهنٌل يف إكامة اًعفي مـَ. -

                                                 
يدما هطت ؿىل حؼر إرشاك األشخاص اشلٍن مل ًحَلوا سن اخلاماة ؾرش من معرمه يف اًـمََاث ( مهنا اجتاُِا اًـام ؾ 38يف اس خثٌاء وحِد ٍلكي الاثفاكِة خاًفت املاذت ) 95

 اًـاىًرة أو جتيَدمه يف اًلواث املاَحة مؽ أن الاثفاكِة ثـرف اًعفي أهَ "لك من مل ًحَف سن اًثامٌة ؾرش .
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ٍومتىني اًعفي من حتلِق ضالثَ اًـائََة ،ويف أحِان  نثريت كد ثًشأ حاالث اًفطي ًلري األس حاة اًااتلة   

 -:أًزمت الاثفاكِة ازلول األؾضاء ابًلِام تـدت إحراءاث أمهِا

 .مٌخؼمة تتطوز وازلًَتىني اًعفي من الاحذفاظ تـالكاث خشطَة واثطاالث مدارشت مؽ  -

 ت اًلائة.ًـضو من األرست ابملـَوماث اخلاضة مباكن وحوذ ؾضو األرس اإمداذ اًوازلٍن أو اًعفي أو  -

مشي األرست سواء ثـَق األمر تعَحاث ذخول أزاىض  ة والاس خـجال يف لك ما من شأهَ ملم وااهَإؾٌلل مداذئ اإل -

 ثاِوةل و ٌرس،. اأي تسل أو ملاذزهت

         .َة أو ؿامة ًخحلِق ثكل اًلاًة حٌلًة ملطاحل اًعفي ًفضىلمي حر ازلول األظراف ؿىل ؾلد اثفاكِاث زيائَة أو إكَ  -

من اًـُش يف ويف أرست ٍىون ًِذا اًعفي احلق يف أن ثوفر هل  ةما يف حاةل حرمان اًعفي تطوزت ذامئة أو مؤكذأ

خَ:  ذًو

 .حٌلًة ومااؿدت خاضخني -

 اإلكامة يف مؤسااث مٌاس حة ًرؿاًة األظفال ػ أو اًخخين ؾيد اًرضوزت. –احلضاهة :زؿاًة تدًهل جشمي  -

 (من الاثفاكِة مـَاٍزن ازيني: 52ةل ثضؽ املاذت )ٌوَمفاضةل تني خِازاث اًرؿاًة اًحدً

 ـين الاس متراًزة اًفـََة يف حرتَة اًعفي.ًمـَاز حرتوي و  -

 ء اًلويم واًثلايف ٌَعفي.هامتمـَاز الا -

ن هون ان اًااتلازان ًخحلق من  خال هلٌل املـَازااحلضاهة أو اإلكامة يف مؤسااث زؿاًة األظفال خِ اومبا أن خِاز 

ا ٌَدرشًؽ اإلساليم ًخوالُا أكازة اًعفي األكرة فاألضَح نٌل أن مؤسااث زؿاًة األظفال جرشف ؿَهيا احلضاهة وفلً 

ري خاضة خبَاز اًخخين هوهَ ًمت من أشخاص ً(مهنا مـا59مؤسااث ازلوةل وفلاً ٌَلاهون فلد وضـت الاثفاكِة يف املاذت )

(ًضٌلن مطاحل اًعفي اًفضىل يف 59 اًيت وضـهتا املاذت )رياملـاًن "و ان اًااتلازة نٌل كد ال ًخحلق فَِ املـَازاكري األك

 -حاةل اًخخين يه:

 ضدوز كراز اًخخين من كدي اًاَعاث اخملخطة ومراؿات ٍلك اإلحراءاث اًلاهوهَة وؿىل أساش: -9

  .ثوفر اكفة املـَوماث واًواثئق اًيت ثؤند أن اًخخين حيلق مطَحة اًعفي اًفضىل -

أو ضدوز كراز من احملمكة اخملخطة  ءأي فلدان ألتوٍن وؿدم وحوذ األكازة أو األوضَا اً أن ٍىون اًخخين خائز  -

 .ءحبرمان األتوٍن من حق احلضاهة أو أن اًخخين ُو اخلَاز األفضي من حضاهة األكازة واألوضَا

موافلة األشخاص املـيَني ابحلضاهة ؿىل اًخخين ؿىل أساش مشوزت من هجة الاخذطاص وتـد إحاظهتم  -

 خلَاز اًخخين. ةملـَوماث اًيت ثـعي األفضََاب

 يب التد من:ٌيف حاةل حدوج ثخين اًعفي يف تسل أح  -5

كامة اًعفي زلى أرست حاضية أو مذحًِة أو ثـذز اًـياًة تَ تأي إاألخذ تَ هوس َةل تدًةل ووحِدت يف حاةل ثـذز  -

 في هبذا اًيؼام.ظًرلة مالمئة يف وظيَ مؽ رضوزت أن ثـرتف ازلوةل اًيت ًًمتي إٍهيا اًع

  ٍ.ًلي ؾن اًضٌلانث واملـاًري املـمتدت يف هؼام اًخخين يف تسل أن ًخوفر هل من اًضٌلانث واملـاًري ما ال -

  .ركلإىل ثؤذي اًـمََة  ؿدم اس خخدام معََة اًخخين ٍىاة املال كري املرشوع وأن ال -

(مبا يف ركل ؾلد اثفاكِاث حٌلؾَة أو 59) ؿىل مجَؽ ازلول األظراف اختار اكفة اًخداتري ًخحلِق أُداف املاذت -3

 خر من خالل اًَِئاث اخملخطة"آأن ٍىون اًخخين يف تسل  زيائَة "ًضٌلن

 حق اًعفي يف اًخفىري واًخـحري ؾن أزائَ واحرتام حِاثَ اخلاضة.  -ه 
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َ وٍن آزائفهيا ٌَعفي اًلاذز ؿىل حى( من اثفاكِة حلوق اًعفي حىفي ازلول األظراف 96ػ 95مبوحة املواذ) 

اخلاضة حق اًخـحري و حبًرة ؾن ثكل اآلزاء يف مجَؽ األموز اًيت ثخـَق ابًعفي وثويل آزاءٍ الاؾخحاز اًواحة وفلاً ًان 

وإرا ؾهتا  انٌل ٍىون هل احلق يف حًرة اًخـحري مبا يف ركل ظَة مجَؽ أهواع املـَوماث واألفاكز وثَلهي،اًعفي وذزخة هضجَ

ا وركل سايذت ؿىل احرتام حلَ يف حًرة اًفىر واًوخدان وازلٍن.مبخخَف وسائي اًخـحري ا ًيت خيخاُز
 (93)

 

الاؿرتاف حبلوق اًعفي يف حًرة حىوٍن ادلـَاث والاحامتع اًاَمي وفلاً ًيطوص اًلواهني امليؼمة إىل وابإلضافة 

 ثَ أو املااش ثرشفة ومسـخَ.اًخـرض كري اًلاهوين حلَات اًعفي اخلاضة أو أرسثَ أو مزنةل أو مراسال يشلكل ال ًًدل

 واالجتواعيت الحقىق االقتصاديت :ثاًيا
 :اآليتًيدزح حتت ُذٍ اًعائفة ٍلوؿة من احللوق جنمَِا يف 

 :ا ػ ضٌلن ما خوى مـُيش الئق

( تىني اًعفي من ما خوى مـُيش مالمئ ٍمنوٍ اجلادي واًـلًل واًرويح 7ثوحة الاثفاكِة يف املاذت )

   .ء واٍىااء واإلساكنًخـَق ابًلذا والس امي مااألرست و  املااؿدت ٌَوازلٍناًرضوزت من ثلدمي  د ؾيدالت والاحامتؾي إر

 :ة ػ الاهخفاع من اًضٌلن الاحامتؾي

( من الاثفاكِة ومبوحهبا ٌشمي ُذا احلق الاهخفاع من اًضٌلن الاحامتؾي واًخامني 56احذوث ُذا احلق املاذت )

 .َة أو اإلؿاانث ًألرس اًيت ًُس ًِا مطاذز ٌَـُشالاحامتؾي واًرؿاًة الاحامتؾ 

 ح ػ  احلق يف اًرؿاًة اًطحَة: 

 .( من الاثفاكِة54وجشمي ُذٍ اًرؿاًة امليطوص ؿَهيا يف املاذت )

 .ة ٌَعفياًحدهَاًرؿاًة  -

 .ثلدمي اخلدماث اًطحَة اجملاهَة اًوكائَة واًـالحِة مبا يف ركل ذمع اًعة املدزيس واًخثلِف اًطحي -

َة واخلدماث اًوكائَة ولك ما ًخـَق مباكحفة أمراض سوء اًخلذًة مبا يف ركل ثوفري األظـمة اجلَدت اً - رؿاًة األًو

 .ًيلِة واًرؿاًة اًطحَة ًألرماث كدي وتـد اًوالذتاومِاٍ اًرشة 

 .ذ ػ حق اًخـَمي واًخثلِف

واختار اإلحراءاث اٍىفِةل ًخحلِق ركل ( من الاثفاكِة ؿىل ضٌلن حلوق اًعفي اًثلافِة 97سايذت ؿىل هص املاذت )

 :( حق اًخـَمي تخأهَد ُا ؿىل59، 58نفَت الاثفاكِة يف املاذثني )

 إًزامِة اًخـَمي األسايس.  -

 حًرة اًخـَمي.    -

 جماهَة اًخـَمي.  -

إىل  ة وحمنَة احرتام حلوق اإلواان وحرايثَ األساس َة، ابإلضافةوااهَثوحَِ اًخـَمي حنو قرش كمي احلًرة واإل  -

ة سايذت ؿىل حمنَة احرتام اًحدهَوحمنَة خشطَخَ ومواُحَ وكدزاثَ اًـلََة و  ةإؿداذ اًعفي حلَات جادشـر املاؤوًَة والاجياتَ

 اًحُئة اًعحَـَة واحلفاظ ؿَهيا.

  :ثكل إرا يه ٍلوؿة األحاكم اًيت ثلرز احللوق األساس َة ٌَعفي واًيت مت ثلٌَهنا وحتدًدُا ًدشمي 

 احِاث األساس َة من ثلذًة وحصة وثـَمي...اإلمداذ ابحل -

                                                 
( من اًـِد ازلويل اخلاص ابحللوق املدهَة 52ػ99ثفاكِة هفاِا تش َا ًمؽ هص وزخ املواذ )أن معَق احلق يف حًرة اًخـحري  حرذ ؿَََ ضواتط أو زذهتا الاإىل وشري ُيا  93

َُة، اهؼر يف ركل حمارضت ذ /امحد واًا َاس َة وأمهِا:ػ احرتام حلوق اآلخٍرن ومسـهتم،ػ حٌلًة األمن اًوظين واًيؼام اًـام واآلذاة اًـامة ػ وحترمي ازلؾوت ٌَحرة واٍىرا

 ،يف اًـِد ازلويل ٌَحلوق املدهَة واًا َاس َة وازلس خوز اٍميينخـحري اذلَدي: حًرة اً 
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 واشلُيَة ةاذلاًة من الاس خلالل والاىهتباكث اًحد هَ -

 ..من حًرة اًفىر واًخـحري َاملشازنة مبا ثلذضَ -

ؿىل أن ثلٍرر احللوق واًـياًة توضفِا مضن اثفاكِة حلوق اًعفي وحتدًدُا كري اكف هبذا اخلطوص إر التد من 

 .اذلاًة وضٌلن اًخعحَق اواآلًَاث اًيت ثوفر ًِوضؽ اًضواتط واألحاكم 

ا ومراكدة اًزتاماث اجملمتؽ ازلويل ابًوفاء  مفا يه اًضواتط واآلًَاث اًيت ثضمن احرتام ثكل احللوق وحىفي ثـٍزُز

ونفاةل تخـِداثَ اًيت كعـِا ؿىل هفاَ مبوحة الاثفاكِة و ُي تىن اجملمتؽ ازلويل فـاًل من ضٌلن احرتام حلوق األظفال 

 احرتارما؟

 الوبحث الثاًي: هدي هساهوت االتفاقيت في تحسيي وظعيت األطفال
ثلٍرر احللوق واًـياًة توضفِا وحتدًدُا،تي التد من وضؽ اًضواتط واألحاكم اًيت ثوفر اذلاًة ًِا واآلًَاث  يال ٍىف

 اًيت ثضمن احرتارما وحراكة مدى وفاء ازلول تخـِداهتا.

ذائرت اإلًزام جىفاٍهتا هل هؼاماً كاهوهَاً إىل كد حاًوت الاهخلال حبلوق اًعفي من ذائرت الاخذَاز  وإرا اكهت الاثفاكِة

ذوماً ؾن اًرضوزاث اًلطوى  اإلؿالنظراف فهيا إال أن ٌَحٌلًة من خالل اًخلِد مبا احذوثَ من واحداث ؿىل ازلول األ

 .ذلاًة األحِال اجلدًدت أمر كري اكف هبذا اخلطوص

يت ؿىل أهنا مـٌَلً أساس َاً ؿىل ظًرق ثـٍزز وحٌلًة حلوق اًعفي ؿىل املا خوى وؿىل ا ًرمغ من أن الاثفاكِة كد جُر

 ع.. فازثفا.اًـاملي إال أن ُياك مجةل من اًخحدايث اًيت التد من جتاوسُا ٌَلول ابن حلوق اًعفي أضححت حلِلة مَموسة

واؾخلاهلم اًخـافي وسوء املـامةل واحلرمان من احلًرة واس خخدام ًلرسي ًألظفال اوا حة وفِاث األظفال ونذا الاخذفاء 

واًيفا َة ابألظفال وؿدم ثَحَة احذَاخاهتم خطوضاً اًفذَاث  ةاًاجون ثاخة خماًفاث ثا َعة وإىزال اًـلوتة اًحد هَ

لر وسوء اًخلذًة خاهة اًخداؾَاث الاكذطاذًة ٌَـوملة واًفإىل ثاخة األمراض واٍىوازج اًعحَـَة واًزناؿاث املاَحة 

لكِا حتدايث اهـىات ؿىل كدزاث نثري من اًحسلان يف ثوفري اخلدماث الاحامتؾَة اٍاكفِة سايذت ؿىل ثوكري اذلاًة اًلاهوهَة 

ني احملىل وازلويل ًخحاني أذاء أخي  اًواحدة؛ ومن حتلِق اًخلدم يف ُذا املَدان التد من أن ثخضافر اجلِوذ ؿىل املا خًو

ًلامئة سايذت ؿىل خَق زاكئز أساس َة ائاث املخخططة اًـامةل يف جمال اًعفوةل وثفـَي آًَاث اًـمي واًَِ  ثاملؤساا

من ُيا سًذحدج  ،ٌَخعوز والاس خجاتة ملخعَحاث املرحةل احلاًَة وامللدةل ومواهجة جحم املخلرياث واًخحوالث املداازؿة

َعفي مبوحة الاثفاكِة )معَة أول(يك ميىن تـد ركل ثَمس تـظ امللرزت ٌ ةتداًة ؾن واكؽ اًزتاماث اجملمتؽ ازلويل ابذلاً

املخعَحاث واًرشوط اًالسمة ٌَهنوض حبلوق اًعفي وثـٍزز اذلاًة امللرزت ًِا اهعالكاً من اإلماكهَاث اًلامئة وذما ُو 

 من اآلًَاث )معَة اثين(. اس خحدازَرضوزي 



 

 حبث حمكم                                                                 لث  ثامؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 
45 

 قررة للطفلالوطلب األول:التساهاث الوجتوع الدولي بالحوايت الو
املاائي اًرئُاة املخـَلة تخعحَق الاثفاكِة سواء ثـَق  (45ػ 46ًدٌاول اجلزء اًثاين من اثفاكِة حلوق اًعفي )املواذ

ثفاكِة أو ذوز جلية حلوق اًعفيضٌلن ثيفِذ تيوذ الاأخي  ازلول اًلِام هبا من األمر ابإلحراءاث اًيت ؿىل
(94)

ا   ابؾخحاُز

ؿىل مراكدة مدى وفاء ازلول تخـِداهتا اًيت كعـهتا ؿىل هفاِا مبوحة الاثفاكِة ونذا ماامهة اًَِئة املياط هبا اًاِر 

ا من أهجزت األدم املخحدت زلى اًيؼر يف ثيفِذ ما ًدخي يف هعاق  ةاًواكالث املخخطط ومٌؼمة األدم املخحدت ٌَعفوةل وكرُي

 والٍهتا من أحاكم ُذٍ الاثفاكِة.

                 .من الاثفاكِة44،45هيا مبلذيض املاذت ابًًا حة ٌسلول األظراف فـَ 

 رش مداذئ الاثفاكِة وأحاكرما ؿىل هعاق واسؽ وابًوسائي املالمئة واًفـاةل تني اٍىداز واًطلاز ؿىل اًاواء.و  -9

وق امللرت  جلية حلوق اًعفي ؿرب األمني اًـام ًألدم املخحدت ؾن اًخداتري اًيت اؾمتدهتا إلهفار احللإىل ثلدمي ثلاٍزر  -5

 يف ُذٍ الاثفاكِة وؾن اًخلدم احملرس يف اٍمتخؽ تخكل احللوق من كدي األظفال. 

وخبطوص ثلاٍزر ازلول األظراف اًيت ًًدلي أن ثلدم يف قضون س يدني من تدء هفار ُذٍ الاثفاكِة ابًًا حة ٌسلوةل 

 :ا ؿىلاهئاًعرف أو مرت لك مخس س يواث تـد ركل التد من احذو 

 .احملرسثوضَح اًخلدم  -9

  .اًـوامي واًطـاة اًيت ثؤثر ؿىل ذزخة وفاء ازلول ابًزتاماهتا مبوحة ُذٍ الاثفاكِة إن وخدث -5

 مـَوماث اكفِة ثوفر ٌَجية فٌِل شاماًل ملدى ثيفِذ الاثفاكِة يف اًحسل املـين -3

ا ؿىل هعاق واسؽ ٌَجمِوز يف تسلاهنا -4 .ؿىل ازلوةل اًعرف أن  ثدِح ثلاٍزُر
 (95)

 

 -:َجية حلوق اًعفي فدـد ثَلهيا ثلاٍزر ازلول األظراف جيوس ًِا أن أما ابًًا حة ٌ 

 .ثعَة من ازلول األظراف مـَوماث راث ضةل تدٌفِذ الاثفاكِة -

ذؾوت اًواكالث املخخططة ومٌؼمة األدم املخحدت ٌَعفوةل واًَِئاث املخخططة األخرى ًخلدمي املشوزت ثشأن  -

 .نذا ثلدمي اًخلاٍزر ؾن ثيفِذ الاثفاكِة يف اجملاالث اًيت ثدخي مضن أوشعهتاثيفِذ الاثفاكِة يف هعاق والًة لك مهنا و 

 ثاًواكالإىل ركل إىل إحاةل أي ثلاٍزر من ازلول األظراف ثخضمن ظَحاً ٌَمشوزت أو املااؿدت اًخلٌَدني أو جشري  -

 إلزشاذاث إرا اكن ركل رضوزاي.تطدذ ُذٍ اًعَحاث أو ا اواًَِئاث املخخططة وؿىل اٌَجية ثلدمي مالحؼاهتا واكرتاحاهت

   .أي ذوةل ظرفإىل ثلدمي اكرتاحاث وثوضَاث ؿامة  -

 .ازلوةل املـيَة وثـََلاث وزذوذ ثكل ازلوةلإىل ابكرتاحاهتا امللدمة  تإتالغ ادلـَة اًـامة ًألدم املخحد -

إجناساث وإخفاكاث ازلول هبذا اًطدذ ابًخايل ومبا أهَ من املا خحَي  ثددؽ لك ماًخـَق تخعحَق ملذضَاث الاثفاكِة و 

وثـََلاث جلية حلوق اًعفي أو ثلاٍزر جلية حلوق اإلواان حول اًخلدم احملرس إال أن اًوكوف ؾيد تـظ اًيلاط اجلوًُرة 

وخطوضاً حٌلًة احللوق األساس َة اًيت احذوهتا الاثفاكِة وحق اًعفي يف احلَات واًامنء ومطَحة اًعفي اًفضىل وؿدم 

ا من األساس َاث اًيت ال زيَاٍمت  اإلماكهَاث أن حتول ذون حتلِلِا ًـعي  فاحملَعة وال ًضـ فميىن ال ٌَؼرو وكرُي

 .خالضة رممة مفاذُا أن ؿىل ازلول اؾامتذ  نثري من اًخداتري الاجياتَة اًيت يه يف املخياول

                                                 
ـمَون تطفهتم ثخأًف ُذٍ اٌَجية من ؾرشت خرباء من روي اٍىفاءت املـرتف هبا يف ُذا املَدان واملاكهة اخلَلِة اًرفِـة ًًذححون من زؿااي ازلول األظ 94 راف يف الاثفاكِة ًو

ًذخة أؾضاء اٌَجية ملدت أزتؽ س يواث كاتةل ٌَخجدًد كري اًشخطَة وجراؾي ؾيد اهخخاهبم تثَي ة ٌَخوسًؽ اجللرايف اًـاذل ًو ًو ة اًرمسَة يف اًـامل مؽ أؾعاء أًو  أن هطف اًيؼم اًثاهًو

ؽ يف ذوزت ؿاذًة مرت لك س ية يف ملر األدم هؼارما ازلاخًل وجتمت --األؾضاء امليخخحني يف أول اهخخاة ٍىون مدت اهخخاهبم فلط ملدت س يدني وركل ؾن ظًرق اًلرؿة..وثضؽ اٌَجية 

 من الاثفاكِة. 43املخحدت..وحيطي أؾضاء اٌَجية ؿىل ماكفأت من مزياهَة األدم املخحدت زاحؽ ٌَخفطَي حول اٌَجية فلراث املاذت 

تسلاهنا، ؿىل أن اًخحاٍن تني األوضاع  اًيت حرمسِا ثكل اًخلاٍزر  جلية حلوق اًعفي ضوزت مرشكة ؾن وضـَة ثعحَق الاثفاكِة يفإىل كاًحا ما حرمس ثلاٍزر احلىوماث امللدمة  95

 م اًلاهوين ابالثفاكِة ومذعَحاثَحللوق اًعفي مرذٍ إما زقحة شلكَة من احلىوماث  ٌَؼِوز أمام اجملمتؽ ازلويل مبؼِر حضازي أو أن احلىوماث ال حراؾي ثحـاث الاًزتاـىل واًواكؽ اًف
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هحري تخـًرفِا ٌَعفي إال أهَ ًؤخذ من  حد  إىل ففامي خيص حتدًد هناًة مرحةل اًعفوةل ومؽ أن الاثفاكِة اكهت مرهة 

حتدذ س ياً مذدهَة ٌَرشد  ؿىل حنو كري مربز وركل هبدف اٍهترة من ن ُياك من ازلول أمالحؼاث جلية حلوق اًعفي 

اًلاهوهَة مبوحة الاثفاكِة خطوضاً املحدأ األسايس املمتثي ابملطاحل اًفضىل ٌَعفي ألقراض الاس خفاذت من  امن اًزتاماهت

واخلدمة اًـاىًرة أو اًزواح املحىر ،األظفالؾٌلةل 
(96)

 

وفامي خيص مطَحة اًعفي اًفضىل مكحدأ أسايس ثلوم ؿَََ الاثفاكِة واشلي ًلذيض أهَ يف مجَؽ اإلحراءاث واًخداتري  

فضىل ساة زمسَة أو شـحَة التد من إًالء الاؾخحاز األول ملطَحة اًعفي اًابألظفال واملخخذت من كدي أي مؤ اًيت ثخـَق 

الحؼت جلية حلوق اًعفي" ؿدم نفاًة الاؾخحاز اشلي أًوخَ سَعاث تـظ ازلول ملحدأ املطاحل اًفضىل ٌَعفي وركل يف 

الحؼخَ جلية حلوق اإلواان  ًد سن اًزواح واًـٌلةل."هفس اًيشءثطدهيا حلاالث اؾخلال األظفال واًخخًل ؾهنم وحتد

َة اجليائَة ففي حني ج  ًفرتض ذوهنا أن األظفال  شدذ الاثفاكِة ؿىل رضوزت حتدًد سن أذىنخبطوص حتدًد سن املا ئًو

اجليائَة" جند أن اًلواهني اجليائَة يف تـظ اًحسلان  هنياًُس زلهيم األََُة الىهتاك اًلو 
(97)

َة اجليائَة   حدذث سن املا ئًو

و سن مذدين خداً وخماًف مللذضَاث الاثفاكِة واًزتاماث ازلول ابًـِد ازلويل اخلاص  ؾيد سن اًااتـة أو اًـارشت ُو

 (مٌَ.54ابحللوق املدهَة واًا َاس َة يف املاذت )

ؿدم اٍمتزي أتدث جلية حلوق اًعفي كَلِا ثشأن أمثةل اس خخدمت فهيا مـاًري راث ظاتؽ رايت  أوفامي ًخـَق مبحد

ة اٍمتَزي املٌلزش ضد أظفال حؼر وماكحفإىل واؾخحاظي يف اًخـامي مؽ األظفال سايذت ؿىل ؿدم نفاءت اإلحراءاث اًرامِة 

اًلجر وألظفال املـاكني واشلٍن ًوزلون خازح ؾش اًزوحِة وركل يف ؿدت تسلان
(98)

 

و ما اكهت كد كرزثَ زوخ املاذت ) ؽإؿاذت ثأَُي اًعفي احلدج وإذماخَ من خدًد يف اجملمت صما ما خيأ (من 42ُو

امللدمة من ازلول األظراف ؿىل ؿدم نفاًة اًداَِالث  اًخلاٍزرإىل الاثفاكِة فلد أندث جلية حلوق اًعفي ابًيؼر 

الافذلاز ًخداتري إؿاذت إىل واًربامج اخملططة الس خـاذت األحداج ؿافِهتم اجلادًة واًيفا َة وإؿاذت إذماهجم يف اجملمتؽ سايذت 

ة اخلاضة ابجليات األحداج فضال ًؾن إتداع اجلاحنني احملمتَني بنز احذجاس تداًل من مربنز يف مر  اًخأَُي واملرافق اًرتتًو

.زؿاًة هبدف إؿاذت ثأََُِم
(99)

انَُم ؾن قَاة هؼام كضاء األحداج خطوضاً قَاة اًلواهني واإلحراءاث واحملبمك  

اإلذازت اًفـاةل واٍىفاءت ًشؤون كضاء األحداج خطوضاً اهـدام اًخوافق مؽ الاثفاكِة إىل الافذلاز إىل ابإلضافة ،اخلاضة
(52)

 

ة أو املَِية إوااهَحلق يف ؿدم اًخـرض ٌَخـذًة وكريٍ من ضيوف املـامةل أو اًـلوتة اًلاس َة أو اًالوفامي ًخطي اب

ا يف اًخلاٍزر ازلوزًة امللدمة من تـظ اًحسلان أن ُياك ثواحر سوء املـامةل واًـلوتة  الحؼت جلية حلوق اًعفي ؾيد هؼُر

ألظفال اشلٍن ًـُشون أو ًـمَون اث الاحذجاس وحاالث كذي س خلالل اجلًيس ًألظفال يف حاالالاة واًخـذًة واًحدهَ

هفار اًلاهونإيف اًعركاث ؿىل أًدي موػفي 
(59)

. 

                                                 
 .55،95،99،92مالحؼاث خذامِة  أتدهتا جلية حلوق اًعفي حول اًاَفاذوز و اًا يلال اًفرتاث  c r c/ c/5/add.9ؾن وزَلة األدم املخحدت  96

 ( فامي خيص سرياًَون.934(فامي خيص اًِيد واًفلرت )58(اًفلرت )5222)33جلية حلوق اًعفي،ثلٍرر ثشأن ازلوزت  CRC 94/5أهؼر وزَلة األدم املخحدت  97

 95/....املالحؼاث اخلخامِة: تَلازاي اًفلرتAdd/95 /C 6698مث وزَلة األدم املخحدت 598(اًفلرت 9995ثلٍرر اٌَجية ثشأن ازلوزت اًـارشت )CRC/84/5حدت وزَلة األدم املخ 98

ز إؿاذت ثأَُي األظفال اخملاًفني ٌَلاهون. واهؼر (ثشأن الافذلاز ملرن984اًفلرت )9999ًياٍر 52اًخلاٍزر ثشأن ازلوزت تC/CRC/84اهؼر فامي ًخـَق ابٍمين وزَلة األدم املخحدت  99

،  مشاز إًََ يف: املرضد اٍميين حللوق اإلواان، اًخلٍرر 38ص. 5226، 5225نذكل: وسازت اًخخعَط واًخـاون ازلويل ػ اجلِاس املرنزي ًإلحطاء، نخاة اإلحطاء اًا يوي 

 9999ًياٍر 52اًخلاٍزر ثشأن ازلوزت تC/CRC/84األدم املخحدت  قًَِا وزَلة. وفامي خيص  64ػ65.ص، 5227اجًري  5226، اًا يوي حللوق اإلواان وازلميلراظَة يف اٍمين

 956 اًفلرت

 يوة أفًرلِافامي ًخـَق ب  455فامي خيص قًرياذا، واًفلرت  499فامي ًخـَق تأزمِيَا، واًفلرت  352(، اًفلرت 5222) 53/........: اًخلٍرر اخلاص ابزلوزت 94وزَلة األدم املخحدت 52

(. اًخلٍرر واهؼر نذكل حول األظفال وجتازت اجلًس يف اًـراق ؿىل اًـيوان اًخايل: 72( اًفلرت)5222اًثاًثة واًـرشون) تثلٍررا زلوز C/RC    C/46وزَلة األدم املخحدت  59

http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=94655 

http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=14625
http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=14625
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وخالضة اًلول فامي ًخطي تواكؽ وفاء اجملمتؽ ازلويل ابًزتاماثَ إساء حلوق اًعفي واذلاًة امللرزت ًِا ثأسُااً ؿىل 

 مان أهَ الميىن اإلحاظة جلك ذكائق اذلاًة احملدذت وال حبجمالحؼاث وثلاٍزر جلية حلوق اًعفي أو جلية حلوق اإلوا

ؿىل ؿاثق ازلول الاىهتباكث اًيت ثخـرض ًِا شلكل بنخفِيا هبذا اًطدذ تإجراس حواهة ثـد من أثاط الاًزتاماث املَلات 

ن اكن ركل يف حد إو األًووايث اًيت ميىن اًلِام تحـضِا ًوو ابختار موكف سَيب ٍمتثي ترتك األظفال وشأهنم حىت وأذىن

اًفضىل ٌَعفي مكحدأ أسايس من مداذئ الاثفاكِة، ومؽ ركل ثلدم ًيا مالحؼاث جلية حلوق  ةراثَ خماًف ملحدأ املطَح

فاء هبذٍ احلدوذ ازلهَا من الاًزتاماث اًيت تس حوُر حلوق اًعفيهَ يف نثري من األحِان مل ًمت اًو اًعفي أ
(55)

نٌل ، 

إىل م نفاءت اإلحراءاث اًلامئة حاًَاً يف إظاز اٌَجية سايذت ؿىل هون اًلضَة مل ثخحول تـد واحضة ؾن ؿد تثـعَيا ضوز

 أًووايث يف اسرتاثَجَاث ازلول..

َاهتا اكمةل ُو اخنراط اكفة كعاؿاث اجملمتؽ يف حرنة وظيَة إمن ُيا ف ن أفضي ضٌلن الضعالع أًة حىومة مبا ئًو

اذفة ؛ وؾيدما ثحدأ مداذئ حلوق  .. .اًعفي ومضامِهنا ابًخلَلي يف اجملمتؽ فان مـخلداث ومواكف وكمي اجملمتؽ ثخلريفاؿةل ُو

ومؽ حزاًد اًوؾي اًشـيب ثخـزس املشازنة
(53)

َة سايذت ؿىل خَق آًَاث   وحِهنا ميىن اسدامثز اٍاكئن من اآلًَاث  ازلًو

 .عة اًخاًَةوإحراءاث أنرث كدزت ؿىل املراكدة واذلاًة ويه مذعَحاث س يلف ؾيدُا يف اًيل

 بعط الوتطلباث الالزهت للٌهىض بحقىق الطفل وتعسيس الحوايت الوقرة لها:الوطلب الثاًي
الشم أن جعز اجملمتؽ ازلويل ؾن اًوفاء ابًوؾوذ اًيت كعـِا ثشأن حٌلًة األظفال خيي تأمه اًرشوط اًالسمة ًخعوٍر 

هتا وال ًًدلي اًيؼر إٍهيا ابزثحاظِا تـائداث مذوكـة من ما خلدي اًخرشًة تلظ اًيؼر ؾن هون حلوق اًعفي مرتاتعة حبد را

.اًخمنَةأخي  اًشـة أو منأخي  الاسدامثز يف اًعفي من
 (54)

  

أهنا زؤًة خدًدت ووس َةل ؿىل ن هفارُا ٌا خَزم مـامَهتا إومبا أن الاثفاكِة ًُات جمرذ إظاز كاهوين ؿام حفاة تي 

 ٌَخعحَق ومراكدة اًخعحَق. ـدذت األوخَ وأهنا ثخعَة إجياذ أذواث ومـاًريواكؽ معََة مذإىل ن حتوًَِا أري و َاًخل إىل 

اًـاملي ًحلاء اًعفي وحٌلًخَ ومنائَ  اإلؿالن 9992سخمترب  32ًولد أذزك اجملمتؽ ازلويل ابهرا ُذٍ املاأةل فأضدز يف 

، وزَلة 5225اس خثٌائَة س ية، نٌل أضدزث ادلـَة اًـامة تـد ركل يف ذوزت اإلؿالنومت وضؽ خعة معي ًخعحَق ُذا 

وخعة  اإلؿالناملِمة اًيت اهخثلت ؾن  ثاءحرا، وزمغ اإل5225"ؿامل خدٍر ابألظفال"، مث وزَلة مراحـة مقة األًفِة ؿام 

من  %52ختطَص  ةازلول اًيامِؿىل واًيت ثـين أن  52\52اًـمي واًـياًة مباأةل زفاٍ اًعفي خطوضا اتخاكز مداذزت 

ة  شلاث  مواسانهتا ٌَخدماث الاحامتؾَة األساس َة نٌل ختطص ازلول املاحنة هفس اًًا حة من مااؿداهتا اًخمنًو

....اًلرض
(55)

الاثفاكِة أو الاهضٌلم إٍهيا ال ًـين أهنا كد ؿىل إال أن ُياك اًـدًد من املخعَحاث اًواحة حتلِلِا فاملطاذكة  

                                                 
مََون ظفي يف اًـامل حرموا من حلِم يف اًخـَمي 355أن ُياك  5229هلول ركل وإمامٌا أزكام  خمَفة ؾن وضـَة حلوق األظفال يف اًـامل.إر ٌشري ثلٍرر اًخمنَة اًخرشًة ًـام  55

وخد يف اًـامل  32ازوِا أي أن مََون ظفي حتت سن اخلاماة ميوثون لك ؿام من أس حاة ميىن ثد99وان  مََون ظفي 552أًف ظفي ميوثون ًومِا ألس حاة ميىن ثفاذهيا ، ًو

%مهنم يف ازلول 52مََون ظفي أهفاِم يف اًشوازع 922، نٌل وخد أنرث من  ة%من أمٍراك اًالث7ًَِ%من أفًرلا و35%من أس َا و69س ية(مهنم 94 -5ؿامي ما تني سن )

%يف  أفًرلِا وحتؼى امليعلة اًـرتَة واٍمين مهنا تيطُة رمم من األظفال اشلٍن مه يف ػروف ضـحة )ؿىل سخِي 92و أس َا%يف 32،  ة اًالثًَِ%يف ذول أمٍراك42املخلدمة و

ا نمََون ظفي ؾريب يف سوق اًـمي( ٌَخفطَي حول ُذٍ األزكام اهؼر:ؾحد اًرمح93املثال هفا َة –َة  اكذطاذًة ؿًل:أظفال اًشوازع يف اٍمين ،ذزاسة احامتؾ  ةؾحد اًُو

 وما تـدُا.95اإلضداز اًثاًر من مَخلى املرأت ٌسلزاساث واًخدًزة ص

ا نؾحد اًرمح 53  93ش. ص -م ةؾحد اًُو

 99ص99/5/9999-9اثفاكِة حلوق اًعفي يف اًـامل اًـريب:اًواكؽ واحلاخاث واًخحدايث،ثلٍرر ؾن وزشة معي إكَميَة كربص  54

 ست فلراث زئا ََ يه:ؿىل ؿَ تيدا موس55ًخأًف اإلؿالن من  55

 ػ اًِدف من ؾلد املؤتر  

 ػ اجرس املشبلك واًخحدايث اًيت ثـَق مناء اًعفي

 الاس خفاذت من اًفرص اًااحنة ًضٌلن حلوق األظفال – 

 واحداث اجملمتؽ ازلويل إساء األظفال – 

ة كطوى حللوق األظفال وضٌلن حٌلٍهتم وزفاُِم - ًو  اًزتام ازلول تإؾعاء أًو
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مراحـة اًلواهني ازلاخََة راث اًطةل وحـَِا مدالة فامي تُهنا  هَ ًيفار الاثفاكِة التد منإحَت حمي اًلواهني اًيافذت إر 

َة أومذالمئة مؽ مداذئ وتيوذ الاثفاكِة مبـىن  جرشًـاث وكواهني إىل هَ ًًدلي أن ثرتمج اٌَجان اًربملاهَة املـيَة الاثفاكِة ازلًو

خذ ابالؾخحاز وضـَة األظفال اشلٍن أة و وظيَة ؿرب مراحـة اًلواهني اًاائدت ًخـدًَِا أو اس خحداج جرشًـاث خدًدت مالمئ

 .مه يف ػروف ضـحة

إظاز جرانجمي التد من اًخـًرف ابالثفاكِة وتوحوذُا وورشُا وحروجي مضموهنا وحـَِا إىل وحىت ثخحول الاثفاكِة 

فاكِة سواء مذاحة تأشاكل خمخَفة وخملخَف اًرشاحئ وس َىون من األواة أن ختطص املياجه ازلزاس َة حزيا رمٌل زلزاسة الاث

 يف املدازش أو اجلامـاث وابشلاث لكَاث احللوق واًرتتَة..  

ملا اكهت آًَة اًخلاٍزر مبثاتة أذات مراكدة ومااءةل من خاهة اجملمتؽ ازلويل ٌَحىوماث ؾن وضـَة ثعحَق الاثفاكِة 

كدي احلىوماث ؾن األوضاع  اًواكؽ ومبا أن اًخحاًياث واحضة يف أحِان نثريت تني اًخلاٍزر اًيت ثلدم من ؿىل ما خوى

شلا س َىون من األفضي أوال اًـمي ؿىل ختفِظ مدت ـىل الاجياتَة حللوق اًعفي وثعحَق الاثفاكِة معوما وتني اًواكؽ اًف

هعاق واسؽ ؿىل س يدني، واثهَا ورش اًخلاٍزر احلىومِة إىل جلية حلوق اًعفي من مخس س يواث إىل ثلدمي ثلاٍزر ازلول 

ا املواًسة ومؤس  ثٍمتىن َُئا ااث اجملمتؽ املدين من الاس خفاذت من اًيلاشاث ازلائرت حول ثكل اًخلاٍزر يف إؿداذ ثلاٍزُر

إىل مبا يف ركل ثلدمي اًـون واملااؿدت  ماختار ما ًَز ابًخايل مي ذكِق ًألوضاع وِاٌَجية ٌَماامهة يف ثل إىل وثلدميِا 

  .اًالسمة ًِا اٍهنوض حبلوق اًعفي وثوفري اذلاًةأخي  احلىوماث من

جيرى احلدًر ذامئا ؾن فىر خالق وأساًَة مذعوزت ثخجاوس ثكل اًخلََدًة  ٌَخـامي مؽ مشالكث اًعفوةل مؽ 

إؿاذت اًخفىري يف اًا َاساث الاكذطاذًة والاحامتؾَة واإلؿالمِة ومراحـة أمناط اًخًش ئة الاحامتؾَة ًخمنَة خشطَة 

لوكدزاث األظفا
(56)

دي ؿىل أسس خدًدت إلحالل اًـمل ماكن اجلِي واًخلدم ماكن اًخخَف، ، "وحرتَة أحِال املا خل 

خاهة الاُامتم ابًخـاون مؽ إىل وثأيت كضااي اًخـَمي وحمو األمِة واًخعـمي وماكحفة األمراض ؿىل زأش ُذٍ األًووايث، 

فال أزياء اًزناؿاث ازلول األؾضاء وامليؼٌلث املـيَة خلفظ وا حة اًوفِاث ًألظفال ذون سن اخلاماة وحٌلًة األظ

وحٌلٍهتم من الاس خلالل اجلًيس واًـمي املحىر واًزواح املحىر
(57)

أساش ؿىل "....؛واًواكؽ أن الاثفاكِة راهتا ثلوم  

يا ًأيت ذوز اٍهنج ازلميلراظي  ؽاألرست واجملمت ةًَة  ادلاؾَة يف ثيفِذُا ماؤوًَواًخاكمي يف احللوق واملا ئو  وازلوةل ُو

 ازنة واًخلَري.اشلي ٌامح ابملش

إن إكامة ذوزاث ثدًزخِة ٌَمـيَني ؿىل أساًَة اًخـامي مؽ ضلاز اًان مليؽ ثـرضِم ٌَمـامةل كري اًلاهوهَة حىت ؿىل 
مؽ ثعوٍر آًَاث ما خلةل ٌَلِام جزايزت ذوزًة ٌَمؤسااث اًيت حيخجز فهيا األظفال  ،أًدي ما ئويل إهفار اًلاهون أحِاان

 اًة احملََة وازلًوَة حللوق اًعفي.أمر أسايس ًخفـَي آًَاث اذل
وتش َا مؽ اًخعوز اًِام اشلي شِدثَ أخريا آًَاث مراكدة واحرتام حلوق اإلواان واملمتثي تإوشاء جمَس حلوق 

ما إىل ازلوز اًِام املياط تَجية حلوق اًعفي ملراكدة وضـَة الاثفاكِة يف ازلول اإلظراف وابإلضافة إىل اإلواان وابًيؼر 
تالكاث ازلول أو شاكوى األظفال  س َؽ اخذطاص اٌَجية ًخمتىن من ثَليٍ حول رضوزت ورش اًخلاٍزر.. التد من ثو أوزذان

ن اكن ركل ؿرب جروثوهول اخذَازي إازلول حىت وؿىل أو ذمثَهيم اًلاهوهني ؾن أًة اىهتباكث ملا ثفرضَ الاثفاكِة من اًزتاماث 
يؼمَ. مَحق ابالثفاكِة مييح اٌَجية ُذا الاخذطاص  ًو

                                                                                                                                
 اخلعواث اًواحة اختارُا من اخي اتمني زفاٍ األظفال – 

إحراءاث املخاتـة واًرضد: اهؼر ثفطَالث لك ركل يف نخاة اًخيفِذ اخلاص  –إحراءاث حمدذٍ ًحلاء اًعفي وحٌلًخَ ومنوٍ  -أما خبطوص خعة اًـمي فلد احذوث تـد امللدمة ؿًل:

وزك  فابثفاكِة حلوق اًعفي ،إضدازاث اًَوهُا َ  9998،هًَو

 ،ص5229، س ية  9( م/ 4جمةل اًعفوةل واًخمنَة اًطاذزت ؾن اجملَس اًـريب ٌَعفوةل واًخمنَة ، اًـدذ ) ػ زاحؽ يف ركل:56

 5225هومفرب  92ػ 7من لكمة األمني اًـام مليؼمة املؤتر اإلساليم يف املؤتر اإلساليم األول ٌَعفوةل اًرابط، املمَىة امللرتَة،  57
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َة إوإرا اكن اجملمتؽ ازلويل كد ثوافق مؤخرا ؿىل رضوزت  َة ملااءةل املهتمني ابزحاكة حرامئ ذًو وشاء حممكة حٌائَة ذًو
خعريت مهنا تـظ اجلرامئ املرحىدة يف حق األظفال
(58)

ن جترمي األفـال اًيت جشلك اىهتباك ًالثفاكِة خطوضا ؾيدما إف 
يف ػروف ضـحة من األموز األنرث أمهَة يف إضحاغ اذلاًة ؿىل ُذٍ اًفئة وثفـَي ذوز  ًخـَق األمر ابألظفال اشلٍن مه

 الاثفاكِة هبذا اخلطوص.

 خاتوت:
ذث اثفاكِ ذا اًخحدًد ٍاكذ ٍىون حمي  ةحدم حلوق اًعفي اىهتاء مرحةل اًعفوةل تحَوغ اًطلري ًامثهَة ؾرش س ية ُو

هوهنم إىل ألظفال اشلٍن مه يف ػروف ضـحة إر ابإلضافة ابة خاضة ما خوى اًـامل ، وأًوت الاثفاكِة ؾياًؿىل إحٌلع 

ًدشمي ضٌلانث الاثفاكِة  ة"ماذت من ٍلوع مواذ الاثفاك93َِلَني جلك فلراث ومواذ الاثفاكِة فإهنا خططت هلم "

َة سايذت ؿىل واشلُي  اًحدهَةًألظفال:ا مداذمه جلك احلاحِاث األساس َة وضٌلن حٌلٍهتم من الاس خلالل والاىهتباكث 

 مشازنهتم يف احلَات مبا ٌا خَزمَ من رضوزت تخـِم حبًرة اًفىر واًخـحري واًوخدان

واًـلًل واحذَاخَ  اًحدينال شم أن ختطَص حٌلًة حللوق اًعفي ًأيت ابألساش اهعالكا من ضـفَ وؿدم هضجَ 

خاضة يف  دازلول املطاذكة ؿَهيا تإكراز كواؿؾياًة اآلخٍرن وحٌلٍهتم وحان زؿاٍهتم من ُيا  أًزمت الاثفاكِة خمخَف إىل 

ؿاذل وسوي حيلق اًخمنَة  إوااينحىفي حلوق اًعفي اخلاضة واملمزيت وركل ًخحلِق كاًة تياء جممتؽ  ةجرشًـاهتا ازلاخََ

حلى املـَاز ذامئاً ُو حٌلًة اًعفي نلمية   ة.إوااهَاًشامةل، ًو

يت ؿىل أهنا   عمـٌَلً أساس َاً ؿىل ظًرق ثـٍزز وحٌلًة حلوق اًعفي إال أن ازثفاوؿىل اًرمغ من أن الاثفاكِة كد جُر

.. وؿدم ،ًلرسي ًألظفال واؾخلاهلم اًخـافي وسوء املـامةل واحلرمان من احلًرةاوا حة وفِاث األظفال ونذا الاخذفاء 

كذطاذًة ٌَـوملة واًفلر خاهة اًخداؾَاث الاإىل ثَحَة احذَاخاهتم  ثاخة األمراض واٍىوازج اًعحَـَة واًزناؿاث املاَحة 

ري فري اخلدماث الاحامتؾَة اٍاكفِة سايذت ؿىل ثو فوسوء اًخلذًة لكِا حتدايث اهـىات ؿىل كدزاث نثري من اًحسلان يف ثو 

ني احملأخي  اذلاًة اًلاهوهَة اًواحدة؛ ومن وازلويل  ًلحتلِق اًخلدم يف ُذا املَدان التد من أن ثخضافر اجلِوذ ؿىل املا خًو

ًلامئة خطوضا جلية حلوق اواًَِئاث املخخططة اًـامةل يف جمال اًعفوةل وثفـَي آًَاث اًـمي  ثني أذاء املؤسااًخحا

اًعفي سايذت ؿىل خَق زاكئز أساس َة ٌَخعوز والاس خجاتة ملخعَحاث املرحةل احلاًَة وامللدةل ومواهجة جحم املخلرياث 

 .واًخحوالث املداازؿة

ضون احللوق وحٌلٍهتا حىت ال إىل وؾَة واًخحطري حبلوق ُذٍ اًفئة حىت ال ًمت جتاَُِا واًخإىل ًلد ُدفت الاثفاكِة 

 ةل ثخـَق ابًعفي.ءثت مبحدأ مطَحة اًعفي اًفضىل مكـَاز التد من إؾٌلهل ؾيد اًخطدي ألًة مااأًـخدي ؿَهيا و 

حلى يف األخري أن وشري  ة فـال مؽ اس خحداج ما ًخعَحَ أن من أمه ضٌلانث حتلِق ركل ثعوٍر اآلًَاث اًلامئإىل ًو

اًواكؽ وفلا ٌَمحدذاث اًيت أوزذانُا ؿىل أن اًضٌلهة األمه تـد ورش الاثفاكِة واًخوؾَة ابحللوق اًيت ثضمهنا ؿرب ثضمَهنا يف 

خمخَف اًوسائي اًخـَميَة واإلؿالمِة باهة ما أوزذانٍ من املخعَحاث اًالسمة ًخحاني وضـَة األظفال يه ثعوز املياد 

 اًثلايف يف اجتاٍ ذميلراظي.. 

                                                 
َة، اجلزء األول مراحي حتدًد اًحًِة اًلاهوهَة، إضدازاث مرنز املـَوماث واًخأَُي حللوق اإلواان،ثـ ػ اهؼر  ذ/ امحد 58  93ز، اًـدذاذلَدي: احملمكة اجليائَة ازلًو
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