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 فطاا   عمالة األ
 ي مزيعان َجىي دائم يحًذ

 :يمذيت

جصوز تـغ اًؼواىص الاحامتؾَة إىل  تاٍمين يف اذللة األذي  ااًيت صيسهت الاحامتؾَة الاكذعادًةأفضت اًخعوراث 
 ظوكس أجسؽ يف اًس نواث األذيت نعاق ىشه اًـٌلةل ثضلك مَحو  .ومن تني ثغل  اًؼواىص ؾٌلةل األظفال .واجساع نعاكيا

كي أن ذعل الًَلي حلِلة أدصي ويه أن جضلَي األظفال ًـخرب من األمور اًيت اكنت صائـة ؿىل اصلوام يف اجملمتـاث 
خسال يف أن ؾٌلةل األظفال ال ًًصف. اـسام اًخـَمي وانـسام املسارس يف وخو اًخحسًس. واكن ذعل ًمت يف ػي ان ؿىلاًًصفِة 
  .اًخـَمي رمٌل اكن حمسود جس خحق اصلراسة راملناظق اًًصفِة يف ػي وحود اندضايف 

أن إىل ( 0222)حعاء يف نومفربةل اًعادرت ؾن ادلياز املصنزي ًئلٌوضي اًخلٍصص اٍهنايئ ًنخاجئ مسح اًلوى اًـام
 (2ص،(0222،)تؾٌلةل األظفال يف اذلسًس )  .ظفبل وظفةل (8.066.28 )ٍلوع األظفال اًـامَني يف اٍمين تَف

اًناحِػة مػن اثر آلاألسػ حاة و اثة يف ىػشه اًوركػة ؾػن ػػاىصت ؾػٌلةل األظفػال مػن حِػر املفيػوم و وسدذحسج اًحاح 
  .لانونَة وتـغ اصلراساث اًساتلة حول ىشه اًؼاىصتاً

ازاًس ؿسد األظفال  اًـامَنييفن ؾٌلةل األظفال إ ًوما تـس ًوم مؽ حزاًس اًفلص   اٍمين ثملي ػاىصه واسـة الاندضار ًو
رؿاًة حصَة  نكذعادًة نٌل ٌس متص يف ذاث اًوكت حصمان األظفال اًـامَني من اذللوق املونو ة ٌَىدار ماألحول الا وسوء

ًوـي  ،ًفلص واًخزَفا ذما ٍىصس،خنض ئو الاحامتؾَة اًسَحَةًـانون من اً نٌل حيصمون من فصص اًخـَمي و ،واحامتؾَة
أننا النلسم ًؤلظفال ما ًندلي ؿََنا أن نلسمو وأن  ىلاملؤرشاث اًساتلة اًيت كسمت من اًحاحثة ثـعَنا فىصت واحضة ؿ

اًعفي واجملمتؽ وؼاىصت  من اًؼواىص الاحامتؾَة  اًضارت ؿىل اً ؿسد أحلوكيم املىفوةل نؼصاي ًُست نشعل معََا وىشا ما أنض
 . ػل ن صاءإسوف ندناًويا يف ىشه اًوركة ؾٌلةل األظفال ًويت 

 يشكهت انذراست :
اًحاحثة أن حىون ىشه اإلظبلةل مسذبل   أرادث ،ـة حول وضؽ اًعفوةل امللسمة اكن إظبلةل رًن ما س حق ذهصه يفإ

حِسا ٌَروض يف ثفاظَي املضلكة املمتلةل يف ؾٌلةل أألظفال فبل صم أن وضـا سُئا هساتق اطلهص ىو ذي جمال دعة 
  .نسه اًخلاٍرص واصلراساث اًساتلةؤًربوز ومنو مثي ىشه اًؼاىصت وىشا ما ث

يف كيىا من اصلول وثـس ؾٌلةل األظفال يف اٍمين نٌل  ،دعورت ثفيش ػاىصت ؾٌلةل األظفال جسدنس أمهَة اصلراسة إىل
 ساج حصة ارلََج  اًيت اكنت نخاجئيا ؾودت أوكس تسأث يف اٍمين منش اًدسـَناث وحتسًسا مؽ  ،احامتؾَة ػاىصت اكذعادًة

يف سن   ياًـو ٌَرصوح إىل سوق تأتناهئماصلفؽ إىل الاكذعادًة  اًعـحة ًؼصوف اٍىثي من األر اٍمينَة اًيت أخربهتم ا
يف حماوةل اًحاحثة الكرتاخ تـغ ،وثأيت اًوركة ،كدي األوان ااًححر ؾن ًلوة اًـُش ومسؤوًَهتأؾحاء وحتوَيم  ،تمدىص 

خسًة ًيشه املضلكة س خجـَنا ؿسم وحود مـادلاث  حِر إن،تـغ اصلراساث مؽ اًؼاىصتإىل اسدناد  ةاملـادلاث اًـوََ
ألظفال احملصومني من ظفٍوهتم مه رخال جلك ماحيوَونو من االء ؤى حِر إنأمام مس خلدي حيوي ًنا اكرزة حلِلِة هكجمتؽ 

 .واألصاكل صحزن وذَي نفيس مذوكؽ ومذـسدا ملؼاى

 :   تأهًيت انذراس
وحىرب   تـَوماث واسـة ومذنوؿة حول ىشه اًؼاىص حىدسة دراسة ػاىصت ؾٌلةل األظفال أمهَة هحيت ٍىوهنا س متسان مب

تي وهتمت  ،ء األظفال وأرمهالؤاًوضـَة اًلامئة ٌَؼصوف الاكذعادًة والحامتؾَة ًي ؿىلأمهَة اصلراسة يف هوهنا ال حصنز 
ؾَة حِاهتم املضلكة وثساؾَاهتا ٌَرصوح تنذاجئ جسيم يف حتسني ػصوفيم اًعحَة واًخـَميَة واًـوََة وحتسني نو  س خلصاءاب

  .املـُض َة مه وأىَيم يف املص ةل امللدةل
 حسة اًخايل:  ةاصلراس هاًحاحثة أمهَة ىش ـتىشا األساس وض ؿىلو 

 .اًسَحَة وآاثرىاؾٌلةل األظفال  ردعورت اندضا – 1

                                                 
 تعز – انًُظًت انىطُيت نتًُيت انًجتًع 
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من كدي  خادت ٌَخـامي مـيا مبا ًخبلءم مؽ جحويا اذللِلي سواء داًخجاىي اٍىدي ًيشه اًؼاىصت وؿسم وحود هجو  – 0
 .اصلوةل أو اجملمتؽ

 ادلوانة.  اكفة من املضلكة ًفحط واًححوج اصلراساث من هحي مك إىلحيخاح  اطلي ىشا اجملال يف اًـوََة اصلراساث كةل – 8
 .إًَو ىشه اًوركة، هونو ًـخين تلضااي  اًعفوةل هبشا اذلجم واًضوول مأمهَة املؤثمص امللس – 2
 خلسرما اًحاحثة حول ؾٌلةل األظفال.اصلراساث اًساتلة اًيت س   – 5
 .امللرت اث اًيت سدذحسج ؾهنا اًحاحثة يف املؤثمص – 6

 أهذاف انذراست : 
شه اًؼاىصت من ا ًيملوذعل  ،ف ػاىصت ؾٌلةل األظفال وذعل من انحِة نؼًصةثخحسد أىساف اصلراسة يف حماوةل ثـص  

ونشعل   واملعامع واًورش اًس َاراث ومواكف وادلوامؽ ألسواقاو  ملصورا وحوالث اثار واذل اًضوارع يف نصاه تأؾَننا جحم مَووس
ة ؿامة  -ىشه اصلراسة هتسف إىل: فإنعل طل ،ملاًيا من أثص النس خعَؽ إناكره من انحِة نفس َة واحامتؾَة واكذعادًة وحمنًو

 واآلاثر(-واألس حاة–األظفال من خانة نعصي من حِر)املفيوم  ؾٌلةلجضرَط واكؽ ظاىصت  -1
ء مؤرشاث مِسانَة من واكؽ ؾَنة ؾصض يف اذلاالث مسروسة يف اًواكؽ وحفط تـغ اًلضااي و؛دراسة أؾعا -0

 ساتلة واملضالكث املصثحعة حبَات ىشه اًـَنة.
ؿىل أوضاؾيم  ااًـوي اًيت ًـوَون فهيا وانـاكساهت ةوف تُئ اصلراساث اًساتلة ف ام ًخـَق تؼص حفط مادرس يف -8

 .اًعحَة واًنفس َة
 .ر اًسَحَة اًيت لخَليا ػاىصت ؾٌلةل األظفال ؿىل األظفال أنفسيممـصفة اآلاث -2
دعصىا ؛دلـَيا يف وأس حاهبا و  ااًؼاىصت وثساؾَاهت هارلصوح تنذاجئ وثوظَاث ؿَوَة ومعََة ٌَوساؿست ؿىل فيم ىش -5

 .مذناول مذزشي اًلصار
اًسُئة اًيت حتصرمم من اًـُش  ىشه اًؼصوفحامتؾَة اًيت ثفصض ؿَهيم اًـوي حتت الااألرًة و مدراسة تَئهت -6

ة وآمنة.  حِاًت سًو

 يفهىو انطفم :
واجساكا مؽ ىشا املـىن . أو اًوصل حىت اًحَوغ وىو ٌَوفصد املشهص وازلؽ أظفال ىو املًوود مادام انؾٌلً  اًعفي ًلة:

         .ورقًصكة ألهنا من ظفي ظفوةل وظفاةل، مبـىن نـم وااٌَلوي حىون اًعفوةل يف اٌَلة أًضاً اًنـومة 

 يفهىو اصطالحي نهطفم :
اخملخَفة يه تَوغ ارلامسة ؾرش  فاًعفي يف اًفلو واًعيب واًعلي من مل ًحَف واًعفوةل اًيت ؿَهيا املشاىة اإلسبلمِة

  .ًلاً إن اكن من اطلهور وتَوغ سن اًخاسـة حىفي ًئلانجماراث اًحَوغ إذًـس ابأمن اًـوص ًوومل ثؼيص ؿىل املـىن 
اًعفي لك إنسان مل ًخجاوز اًلامنة ؾرش ما مل ًحَف سن  عادر ؾن األدم املخحست يف حلوق اًعفي:ماًعفي مفيوم 

 (8املـجم اًوس َط ح).م يف املادت األوىل1989اًصصس كدي ذعل مبوحة اًلانون املعحق ؿََة يف ؾرشٍن جرشٍن اًلاين 

 تعزيف عًانت األطفال في انيًٍ 
 كي مسرتني ومؤىَني ملٌلرسة ىشا اًـوي أو ذاك ًـسم اًلسرت ؿىل إاجازىا واًعفي ثـصف تأهنا اًلِام تأؾٌلل ومه

 (م1995(5اٍميين) يكانون ًـو) .اًـامي ىو لك ظفي تَف سن اًسادسة حىت اًصاتـة ؾرش

 تعزيف انحك
 اين.ىو ما ٍصثحط توحود اإلنسان اطلي ىو حمور ىشا اٍىون، واذلًصة كاًخو تلغ اًنؼص ؾن املفاىمي واملـ

 وىو ما ًـخرب مَاكً ًيشا اًفصد أو خشط أو حٌلؿة  ،واذللوق ؾنسما حصحؽ إىل أظَيا وتساٍهتا ه ثنضق من حق اًفصد
 ثـًصف آدص 

... اخل.اًيت حىون من .اًعاكة املونو ة ًيشا اًضرط ملٌلرسة فـاًَة مثي حق اًخـَمي، حق اًـوي، حق اًسىن، وى
ظحَـَة ثَخعق تعحَـة اإلنسان رمٌل اكنت كي  ائزت ؿىل اؿرتاف اًحُئة الاحامتؾَة حلوق اإلنسان واًيت ثنخثق من حلوق 

 م(1998وميارس ؿَهيا أنواع الانهتاك  واًلنب   تيوم،) ،أو اًس َاس َة أو اًلانونَة احملَعة هبا
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 و : 2..2نسُت  54تعزيف حمىق انطفم في انماَىٌ رلى 
 ًحَف سن اًصصس كدي ذعل مبوحة اًلانون املعحق ؿََو. لك إنسان مل ًخجاوز سن اًلامنة ؾرشت ما مل

 م : 0220ًس نة  12يف اًلانون املسين رمق 
انكعة أو )أؾٌلر مـَنة ٌَعفي مبوحهبا ٍىسة أىََة وحوة وأىََة أداء 51- 52- 29 سد اًلانون يف املواد 
 اكمةل( وذعل ؿىل اًنحو اآليت:

 أىََة وحوة،
 ندساة اذللوق اًرشؾَة اًيت ثلخت هل منش اًوالدت اكإلرج واًيحة واًنشر وحنوىا.مبوحهبا ب ويه اًيت ٍىون ٌَضرط 

 أىََة أداء،
ويه اًيت ًحارش اًضرط فهيا حلوكو املسنَة وذعل تحَوكو س ناً كانونَة مـَنة، وحىون إما أىََة أداء اكمةل  

 أو أىََة أداء انكعة ٌَعيب املوزي. (اًصصس)ٌَضرط اًحاًف
تأن  0م ؾصفت املادت  1997ًس نة  02م املـسل ابًلانون رمق  1990ًس نة  02األ ساج رمق يف كانون رؿاًة 

اذلسج ىو من مل ًخجاوز سن ارلامسة ؾرشت س نة اكمةل ؾنس ارحاكتو فـبل جمصماً كانواًن أو ؾنس وحوده يف إ سى  االث 
إذا ارحىة اذلسج اطلي مل ٍوكي سن أرتـة ؿىل أنو  (أ)من ىشا اًلانون يف اًفلصت 87ونعت املادت  ،اًخـصض ًبلحنصاف 

س نواث وال  8ؾرش ؿاماً ومل ًخجاوز سن ارلامسة ؾرش ؿاماً حصمية ؾلوجهتا اإلؿسام فِحنك ؿََو ابًسجن مست ال ثلي ؾن 
 .س نواث 7حًزس ؾن 

ؿىل رتؽ اذلس من املادت نفسيا ؿىل أنو يف سائص ادلصامئ األدصى، حينك ؿىل اذلسج تـلوتة ال حًزس  (ة)ونعت اًفلصت
 (25م()0220كانون حلوق اًعفي؛)األكىص ٌَـلوتة امللصرت ٍلك حصمية كانونَة 

 اإلطار انُظزي:
 ،س خحاول اًحاحثة يف ىشا ادلزء من اصلراسة اس خـصاض ما أثَح ًيا من أدتَاث حول اًؼاىصت املضووةل ابًفحط

صلراسة واملمتلي يف جضرَط واكؽ اًؼاىصت من وذعل ًخحلِق اًيسف األول من أىساف ا (،ؾٌلةل األظفال)ويه ػاىصت
 .من حِر املفيوم واألس حاة و اآلاثر  ،خانة نؼصي

 ٍوىن كدي اذلسًر حول املفيوم، التس من ثناول رًؽ مبلمح ىشه اًؼاىصت.يف اٍمين
ذما  ،ة ميينفلس جصزث اًؼاىصت يف اٍمين تساًة اًدسـَنِاث أزناء اذلصة ارلََجَة اًلانَة وؾودت حوايل مََون ملرت 

، وارثفاع (%8.7)إضافة إىل ارثفاع نس حة اٍمنو اًساكين ،صلك ادذبلالث اكذعادًة واحامتؾَة مل حىن ػاىصت ؿىل اًسعح
اطلي  سد سن اًنضاط (م 1992)مفن ذبلل اًخـساد اًـام ٌَوسبهن واًساكن ؿام (%89)اًحعاةل إىل أؿىل املس خوايث

 ،ظفي (79 – 85)س نة تػػ (15. إىل 1)اطلٍن ًنمتون إىل اًفئة اًـوًصة من ػيص جحم األظفال اًـامَني ،تـرش س نواث
مه ؿسد اًـامَني يف اًفئة اًـوًصة  ظفبلً  (8066.8)فلس أػيصث نخاجئ املسح ،م 1999أما مسح اًلوى اًـامةل دٌسورب 

اًساكن  %( من إحٌليل ؿسد 6.0)ميلَون (،% 51.2)%( واإلانج 28.6)نس حة اطلهور ،س نة (12إىل  6)من
 (% 92.6)وثملي نس حة ،من إحٌليل كوت اًـوي (% 7.2)ًدضلك ىشه اًفئة ،م1999حسة اإلسلاظاث اًساكنَة ًـام

مـسل مضارنة  (% 11.5)وحتخي نس حة ،ًلعنون املناظق اذلرضًة (% 5.2)من اًـامَني من ساكن املناظق اًًصفِة تُامن
َة ومن ذبلل  ،األظفال اًـامَني يف اًنضاط الاكذعادي .( مََون ظفي 05)ىناك فإنإحعاءاث منؼوة اًـوي اصلًو

ؿسد األظفال اًـامَني كس  فإنأما يف اصلول اًـصتَة  ،نعف ىشا اًـسد ًـوَون ظوال اًوكت ،ؿامي يف اصلول اًنامِة 
 .مََون ظفي (15)وظي إىل

رؿاًة اًنشء مبؤسسو ودمع  ؾنسما كام مصنز ،م0222تسأ الاىامتم تلضااي ؾٌلةل األظفال ثضلك هحي وواحض ؿام 
صارك فهيا اًـسًس من  (. !!؟؟.ؾٌلةل األظفال إىل أٍن)تـلس ورصة معي حتت صـار (مسى)اًخوحِو املسين واصلميلصاظي

َة مثي جصملان األظفال، ادلياث ذاث اًـبلكة، ووزارت اًـوي ساتلاً واجملَس األؿىل ًؤلمومة واًعفوةل، ونشا املنؼٌلث اصلًو
 ٍمين ملناكضة أس حاة ىشه اًؼاىصت وأصاكل اًـوي، ابإلضافة إىل اآلاثر املرتثحة ؿَهيا.اًـامةل يف ا
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أنس املضارهون تأن أمه األس حاة ًزايدت ؾٌلةل األظفال يه اندضار ركـة اًفلص وارثفاع نس حة اًحعاةل وارثفاع مـسل 
ىناك اًرتنزي ؿىل قَاة ضٌلن اًعحة واكن  ،ابإلضافة إىل قَاة ارلعط وقَاة اًوؾي اجملمتـي ،ارلعوتة يف اٍمين

ًمت اس خلبلل األظفال من كدي أرابة اًـوي دون أن ٍىون ىناك  إذونشا اسلاًة اًلانونَة  ،واًسبلمة املينَة ًؤلظفال
 .كي رمسَة مسواًء اكنت رمسَة أ ،ؾلاة أو مذاتـة من كدي أي هجة

فضبل ؾن  ،ًيت ثؤدي إىل أمصاض وأوتئة ًعـة ؿبلهجااألؾٌلل ارلعصت اًيت ًلوم هبا األظفال وا ،ؿبلوت ؿىل ذعل
 .اطلٍن ًـوَون يف مـامي ٌَوواد اٍىميَائَة   مئثـصضيم ٌَـلم وذاظة أوً 

يف ؿسم  اً  وهحي رمٌلً أن قَاة دور وسائي اإلؿبلم يف اًخـًصف ابًؼاىصت، وهَفِة اذلفاظ ؿىل األظفال ًَـة دوراً  نٌل
 .م ذارح املزلوؾي األرت ملا كس ًخـصض هل أظفاهل

 ،ورنز املضارهون ؿىل أمهَة اًخوؾَة تدنؼمي األرت ورضورت إجياد اًلوانني واًدرشًـاث اًيت حتصم اس خلبلل األظفال
ابإلضافة إىل حماس حة من ًسفـون ابألظفال إىل  ،وحماس حة من خياًف ذعل ،وحتسد نوؾَة األؾٌلل اًيت ميىهنم اًلِام هبا

فضبل ؾن ثـصض تـغ األظفال ٌَرضة ادلسسي  ،ًؤدي يف اًلاًة إىل ادلصمية والاحنصافاٍىسة كي املرشوع واطلي 
 .ونشا الاؾخساءاث اًيت جسخة وحود أظفال كي أحصاء يف اجملمتؽ ،واًـنف اًنفيس

وؾنسما  اًوت  ،واًـسًس من منؼٌلث اجملمتؽ املسين وادلياث اذلىومِة هتمت تلضَة ؾٌلةل األظفال ،ومنش ذعل اًَوم
ن اًـسًس من إ تي ،س خلصاء  اًخعوراث اًيت  سزت يف إظار اًخحلِق من ؾٌلةل األظفال وخسث أهنا حاكد ال ثشهصا

اًعحف اًصمسَة واألىََة أظسرث إحعاءاث ؾن ؿسد األظفال اطلٍن هيصتون إىل اصلول اجملاورت يف إظار ؾٌلةل األظفال 
اة ًدضىِي دلان ٌَزول املَساين إىل املناظق اًيت ًمت هتًصة ذما اضعص جمَس اًنو  ،واًيت اكنت حزداد ؿاماً تـس ؿام

 ،األظفال مهنا يف حماوةل صلراسة املضلكة واس خعبلع أوضاع اًناس يف ثغل املناظق واًيت خاءث تنفس اإلخاابث اًساتلة
ابإلضافة  ،إٍهيا يصةجياد أؾٌلل هلم يف اصلول امل واًوؾود اٍاكذتة يف إ ،ويه اًفلص واس خلبلل ضـف تـغ األر واألظفال

ٍوىن رؿان  ،إىل ىسف آدص ًدضىِي اٌَجنة وىو اًلِام توضؽ اًلوانني واًدرشًـاث اًيت حتوي األظفال من الاس خلبلل
 ،م 1991ما انعفأث خشوهتا دون أن جيس األظفال اًلوانني اًيت حتوهيم رمغ أن اٍمين معادكة ؿىل حلوق اًعفي ؿام 

حِات آمنة ومس خلصت ابًنس حة ًؤلظفال يف أي  ، وثأمنيياًة األظفال يف مواهجة املس خلدوذعل سل ،مادت 52واًيت ثضونت 
 ماكن يف اًـامل.

وهناراً رؿاٍهتا ذللوق  ومسوؽ من ادلياث اًصمسَة اًيت ثسؾي ًَبلً  وؿىل مصأىزايدت ؾٌلةل األظفال فوق اًحاظاث  ،إذا
 واملـنَة حبلوق األظفال ذاظة وأكَة املنؼٌلث اجملمتؽ املسين رمبا ال لوق اإلنسان ؿامةً حبنٌل أن املنؼٌلث املـنَة  األظفال

حيسج ًؤلظفال يف جتاىي  ءجعَناً ونأان ال يش ىأذنهيا ظَناً ويف األدص  ى سإثـصف ؾهنم صُئاً ورمبا ؾصفت ٍىهنا ثضؽ يف 
بلد فاًفلص أظحح من أؾلس املضبلك َوضلكة اًيت أظححت اًَوم هتسد رشحية رموة من رشاحئ اجملمتؽ يف اًحٌ ثنايس و مذـوس 

اٍمنو  دوحصثحط تو مضلكة اًحعاةل اًيت جضلك نس حة هحيت من اًلوت اًـامةل وحوكن مضلكة اًفلص واًحعاةل يف اٍمين ابزداي
 اًساكين ؾن مـسل اٍمنو الاكذعادي 

 حساة اًسن واًعحة اًححر ؾن معي وإن اكن ؿىلإىل وىو ما ًسفؽ لك اًرشاحئ الاحامتؾَة مبا فهيا األظفال  
 واًرشف وؾوامي أدصى. 

َة حول اٍمين ثضؽ اًـامي الاكذعادي يف ملسمة اًـوامي اًيت ثسفؽ ابألظفال  فذلاٍرص املنؼٌلث احملََة واًـصتَة واصلًو
دص آ اًضارع وىنا ثحسأ اٍاكرزة ، ويفإىل اًححر ؾن معي ًسس رمق األرت اًيت ثوافق دون بنرتاج ؿىل اصلفؽ تأتناهئا إىل 

حول اًوضؽ يف اٍمين كاًت إن أنرث من زبلزني أًف ظفي وظفةل مرشدون يف صوارع  فدراسة أؿسهتا منؼوة اًَونُس َ
املسن اخملخَفة ويف زوااي وثلاظـاث املسن ويف أمبهن اًـوي اخملخَفة يف املعانؽ واملعامع وورش اذلسادت وأمبهن األؾٌلل 

خو اًيت من ذبلًيا ًمت رمس مسار حِاثو فاًعفوةل وما جضلكو من ارلعصت ويف اًحاظاث مفس خلدي اإلنسان ً  ـمتس ؿىل ظفًو

مذوحصاً أو  مذىِفاً احامتؾَا أو خشعاً  ٍىون اًعفي ما أنإذرباث وجتارة ًيا أنرب األثص ؿىل تناء اًضرعَة وحتسًس مساراهتا ف
خمخَف أتـاد اٍمنو ادلسوي  مؽ ذاث إجياتَة وحصَة مذوافلةمبنا حتاط تس أنالاحامتؾي فاًعفوةل اًسَمية ال احملَط ىشا مذناثصاً مؽ
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 ثعصتة ومـلست ومن مؼاىص ىشه الادذبلالضفأي ادذبلل يف ىشه األتـاد جتـي اًضرعَة م والاحامتؾي واًـلًل واًنفيس
 (9ظػإىل  6من ظػػ20اًـسداًخوحهياث اصلميلصاظَة ).ؾٌلةل األظفال اًيت ثخفامق ًوماً تـس ًوم يف اٍمين وتلِة اصلول اًنامِة

 ا نتطىر انتاريخي نحمىق انطفم وارتباطها بحمىق اإلَساٌ انعايت
نلاط اًرصاع  ى سإن ؾٌلةل األظفال اًيت ثخفامق ًوما تـس ًوم  يف اٍمين وتلِة اصلول اًنامِة اكنت  جضلك إ

اًؼواىص اًنامجة ؾن اًنؼام  ى سإاألًسًًوويج يف حلدة اذلصة اًحاردت فاًخَار املارهيس ثـامي مؽ اًؼاىصت حبس حاهنا 
ما اًنؼام اًصأسٌليل أ.اًصأسٌليل اطلي ًنعيص ابس خلبلل اًـٌلةل املأحورت وثفاوث ثوزًؽ اصلدول واًرثواث يف ظَة حصهَحة

 ذمارسةإىل ومن ذبلل ما حصرثو اصلول اًعناؾَة املخلسمة من اجا اث اس خعاع ثلََط جحم اًخـاون يف اصلدول 
ما اًرتاج اًـصيب أة وثوفي اآلًَاث اٍىفِةل حبٌلًة اًـوي ومن تُهنم األظفال وثضََق إماكانث اس خلبلهلم. اًدرشًـاث املَزم

واإلسبلسم فلس زدص ابٍىثي من اذلَول ملضلكة ؾٌلةل األظفال واًفئاث املس خضـفة اًيت ؿىل رأسيا األظفال فلس ورد ؾن 
ص( )يان( ويف  سًر آدص حول املسرتكني وارلسم ًلول اًصسولص( ًُس منا من مل ٍصمح ظليان ومل ًوكص هح)اًصسول
ََخسو ذما ًَخس وال ٍلكفإمه  من اًـوي  ودواننك حـَيم ػل حتت أًسٍنك مفن حـي ػل أذاه حتت ًسه فََعـوو ذما ًألك ًو

  (ذما ًلَحو فََـنو ؿََو ولكف فإنما ًلَحو؛ 
سادت، ويف هًوومدَا ٌضلك ارلسم كاًحَة،مجَؽ األظفال اًـامَني ويف مرص اكن ًلذرص معي األظفال يف اًزراؿة واذل 

 ( (20)اًـسد 6جمةل مسى ص ). ساؿاث أس حوؾَا6اطلٍن ٍىسحون أنرث من 
صلويل تخوس َؽ نعق حٌلًة ا(م احذفَت ازلـَة اًـامة ًؤلدم املخحست ومـيا اجملمتؽ 1989)ويف اًـرشٍن من نومفرب

اؾمتسث اثفاكِة حلوق اًعفي ًدضلك أول  نئاث ضـفاً يف اجملمتؽ أال وىو اًعفي. إحلوق اإلنسان،ًُضوي أ س أنرث اًف 
َة ثخخين اًضٌلانث جملووؿة حلوق أن وضؽ حلوق مس خلةل  ًؤلظفال  ىو ثعور  سًر  .ذاظة ابًعفي ،وزَلة كانونَة دًو

تـس ػيور الا،ٌل الاحامتؾيهلي،أو نسخِا، ومل ثلدي اصلوةل مسؤوًَة حٌلًة اًعفي من سَعة األتوٍن،والس خلبلل الاكذعاد
ٍهيا أساسا إحصاكث اإلظبلخ يف اًلصن اًخاسؽ ؾرش،ففي مص ةل ما كدي ثأسُس األدم   املخحست اكنت حلوق اًعفي ًنؼص 

يف س حاق اًخساتي اًواحة الخاذىا ضس اًصق وجضلَي األظفال والجتار ابًلادضٍن واس خلبلهلم يف اصلؿارت. يف ىشا اًـسد 
اًعـَسٍن  ؿىلم،إؿبلن حنَف ذللوق اًعفي وكس أحضى ىشا اإلؿبلن منارت ٌَـوي 1902ة األدم ؿام اؾمتسث ؾعح

اخبلنخني حِة( رضورت حتسًس )( م، ؾنسما ثحنت1908)ارلاص واًـام.  وثـود ارلَفِة اًخارخيَة ًيشا اإلؿبلن إىل ؿام
ل اًحَلان تـس اذلصة اًـاملَة األوىل. وثسذي حئني  يف دو اًبلحلوق ذاظة ابألظفال، أثص معَيا يف مساؿست األظفال 

اًخرشًة اًلصن اذلادي واًـرشٍن يف ػي ؾرص مددسم ابًخعوراث املشىةل يف جماالث اًخىنًووحِا وزورت الاثعال 
دص من اندضار اًفلص، واٍىوارج آلؾوملة اًـامل س َاس َا واكذعاداي، وما ٍصافق ىشه اًخعوراث يف ادلانة اإىل واملـَوماث 

 وءت يف مـاانت اًلسم األؾؼم من اًضـوة وثضلك ذاص مـاانت األظفال اًيت حمتلي ثسدحَئِة،واًعحَة، واًزايدت املضعص اً 
 ؿىللك ىشا حيسج يف ػي ثوكِؽ اجملمتؽ اصلويل  .مؽ انـسام ظصق اسلاًة،وؾٌلةل األظفال،اًخلشًة، وكةل اًصؿاًة اًعحَة

 ، يف ظَلهتا كانونَة وحسة تي إهنا جضلك ثعورا ًصؤى إنسانَة خسًستأن  الاثفاكِة الثـخرب،اثفاكِة حلوق اًعفي
 اًـصيب وؿىل اًعـَس .إ ساج ثلَي يف املفاىمي واًسَوك ؿىلومدادهئا ثخضون أتـادا س َاس َو وزلافِة وأذبلكِة،جساؿس 

  أسايس ف ام ًخـَقوثضلك الاثفاكِة ؿىل مرشوع تنود مبلحؼاث ظصخ يف ذبلل اإلسيام من اًعفي حصى ثفاؿي مؽ حلوق

 تـس الاثفاكِة اإلسىنسًرة ودفـت اصلول اًـصتَة ؿىل 8تلضَة حلوق اًعفي واًرشًـة اإلسبلمِة واًيت أنس ؿَهيا موثمص

( نٌل كسمت 1998)( وثلٍصص ؿامم1995)اًعفي يف اٍمين ؿام حلوق اثفاكِة ؿىل ظادكت اٍمينَة وازليورًة ظسورىا
 ٌَخلاٍرص اذلىومِة مواًزة حلوق اًعفي،ثلاٍرص ًصؿاًة اذلىومِة كي اٍمينَة ٌَونؼٌلث اًخنس َق هبَئة اذلىومِة ذملةل كي املنؼٌلث

خمنَو،)(. 1998)واًلاين يف ؿام (1995)ؿام يفاألول   (186 – 185ص،(0)اًـسد،(0221)جمةل اًعفوةل ًو
سودت مثي اًـناًة ابًعفوةل وذاظة منش ومؽ اًـناًة حبلوق اإلنسان ثضلك ؿام تسأ الاىامتم ابذللوق ارلاظة ًفئاث حم

وما ثبله من ظسور اإلؿبلن  ،م1982وابطلاث مؽ ظسور إؿبلن حنني ذللوق اًعفي ؿام  ،اًلَر األول ٌَلصن اًـرشٍن
وكس ثضون ىشا اإلؿبلن ظحَـة اًعفوةل املخعفة ابًضـف وؿسم اًنضج  ،اًـاملي ذللوق اإلنسان اطلي ثحنذو األدم املخحست



 

 ورقة عمل                                                                     لث  ثامؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 
171 

إىل اذلَات األرًة اًيت ٌسودىا اًخفامه  ،أو مبـىن آدص ،ًـلًل واذلاخة إىل اًـناًة واًصؿاًة واسلاًة واملساؿستًحسين واا
 وجتنة اًلسوت يف مـامَهتم ومنؽ الاس خلبلل  ،فلس ثضون ىشا اإلؿبلن حلوق األظفال مثي حليم يف اذلَات اذلصت ،واحملحة

جملاين يف املص ةل األساس َة واإلمناء اٍاكمي ًضرعَاهتم، وثـٍزز ا رتام نشعل وحض اإلؿبلن حق اًعفي يف اًخـَمي ا
حلوكيم وحصايهتم األساس َة، وحمنَة اًخفامه واًدسامح واًعساكة تني مجَؽ اًضـوة، نٌل دّول اإلؿبلن اآلابء اذلق يف 

 (.17)ادذَار نوع حصتَة أوالدمه
م من ؾرشت تنود  1959اإلؿبلن اًـاملي ذللوق اًعفي ؿام  وذلاخة األظفال إىل اًصؿاًة فلس أظسرث األدم املخحست

ثضونت إحٌلاًل حق األظفال ابٍمتخؽ ابسلاًة ارلاظة واإلمناء اًعحَح اًسوي يف اًنوايح ادلسوَة واًـلََة وارلَلِة 
ٍهتم من لك أنواع وحٌل ،وحليم يف اًصؿاًة الاحامتؾَة واًعحَة واًخـَميَة ،واًصوحِة والاحامتؾَة يف ػي اذلًصة واٍىصامة

مض حـني جصوخ اًخفامه واًدسامح واًعساكة  اوؿىل أن ًنض ئو  ،اإلىٌلل واًلسوت والاس خلبلل واٍمتَزي اًـنرصي أو اصلًين
 .واًسبلم واألدوت اًضامةل

 نٌل أظسرث املَلاق اًوظين ارلاص ابذللوق الاكذعادًة والاحامتؾَة واًللافِة ونشعل اًـيس ارلاص ابذللوق املسنَة
 .م 1966واًس َاس َة ؿام 

وكس ثضون اًربانمج اسلاًة واملساؿست ًؤلرت واألمومة واًعفوةل وزَلة اذللوق الاكذعادًة والاحامتؾَة، وحعي 
َاء أمور األظفا يف حق ادذَار املسارس  لاًخـَمي األسايس إًزامِاً مؽ جمانُذو زلَؽ األظفال، ونشعل ا رتام حًصة اآلابء وأًو

 م دًنِاً وذَلِاً.وثأمني حصتُهت
أوىص املؤثمصون تأمهَة دور اًرتتَة يف حتلِق اإلؿبلن  ،م 1972ويف املؤثمص اًـام ٌََونسىو املنـلس تحاٌرس ؿام 

ونشعل رضورت ثـاون املسرتني  ،اًـاملي ذللوق اًعفي وثـٍزز اًرتتَة من أخي اًخفامه واًخـاون واًسبلم ؿىل اًعـَس اصلويل
ًل من أخي اًـوي ؿىل الخاذ األساًَة اًيت جس خري ارلَال  املحسع صلى األظفال وجضجَـيم ٌَلِام تأوخو واآلابء واجملمتؽ احمل

اًنضاط الاحامتؾي اًيت ثؤىَيم ملٌلرسة حلوكيم وحصايهتم والاؿرتاف حبلوق اآلدٍصن وا رتارما واذلصص ؿىل أداء واحدا 
 .الاحامتؾَة مهت

ة اًلبلزني إلؿبلن حلوق اإلنسان 1989. نومفرب 8ملخحست يف وكس احذفَت ازلـَة اًـامة ًؤلدم ا  ،م ابطلهصى اًس نًو
وتشعل ثـخرب أول وزَلة كانونَة ثلعي حلوق اًعفي املسنَة واًس َاس َة  ،واؾمتسث اثفاكِة األدم املخحست ذللوق اًعفي

َة اًعادرت منش ويف املـاىساث وا ،وحصيس اًضٌلانث ارلاظة حبلوق اًعفي ،والاكذعادًة والاحامتؾَة إلؿبلانث اصلًو
وأن رؿاًة اًعفي ثلؽ ؿىل  ،ثضونت حق اًعفي يف اذلَات ونفاةل اصلوةل ٍلك حلوكو دون ثمَزي ،مضت ؿَهيا اأرتـني ؿام

 .ؿاثق اًواصلٍن اطلٍن ثـاوهنٌل اصلوةل
ؿىل ؿاثق اًواصلٍن  نٌل ثضونت حق اًعفي يف اذلَات ونفاةل اصلوةل ٍلك حلوكو دون ثمَزي، وأن رؿاًة اًعفي ثلؽ

 ن ثـاوهنٌل اصلوةل.ٍاٌظل
ونشعل حٌلًة اًعفي من  ،نٌل ثضونت حق اًعفي املـاق يف اٍمتخؽ تأصاكل ذاظة من املـامةل واًخـَمي واًصؿاًة

تللافهتم أًضاً نعت ؿىل حق أظفال األكََاث ابٍمتخؽ  ،الاس خلبلل الاكذعادي ومن أداء األؾٌلل اًيت ثخـارض مؽ ثـَميو
وفص  نهتم ًولهتموداي وحليم يف ثوفي ثـَمي اتخسايئ جماين وإًزاسم ًـسمه ٌَحَات مذحََني جصوخ اًخفامه واًسبلم واًدسامح ًو

 (.10- 11م(؛ ص0225)مؤثمص اًعفوةل اًوظين األول؛.)ٌَصا ة واٌَـة وذمارسة األنضعة اًفنَة واًللافِة اهلم وكذ
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 ييت :يُظىيت انحمىق انًتضًُت في انشزيعت اإلسال
ة اجس منؼوم ،ابس خـصاضنا ٌَحلوق اًيت ثضونهتا اًرشًـة اإلسبلمِة ؿىل ًس اًصسول ارلامت َلس ظىل ػل ؿََو وسمل

ألرت واجملمتؽ تأرت ويه ثأيت مذاكمةل وصامةل وال ثخعف تعفة حزئَة اط اًعفي و مذاكمةل وصامةل من اذللوق اًيت لخ
نٌل ىو ؿََو اًوضؽ يف اًرشائؽ اًخرشًة اًيت مل ثعي إىل ما  ،ؽ الاحامتؾيوثنحرص تفئة حيسدىا اٌَون وادلنس واًوض

اًصوماين األول  ؿََو اًلانون متيًَو اًرشًـة اإلسبلمِة من ثنؼمي وبنامتل من كدي ثنؼمي ذللوق اإلنسانَة اطلي اص  إوظَت 
إمنا رشع اإلنسان اذلص وتعورت حزئَة واًعادر كدي املَبلد مل ٍىن نشعل نٌل رأًنا ؾنس اس خـصاض اًرشائؽ اًوضـَة فيو 

 .ثلذرص ؿىل تـغ اذللوق األساس َة
أما اًرشًـة اإلسبلمِة فلس جتاوزث اًدرشًؽ اًصوماين واألذبلق املس َحَة، وس حلت اًنؼم اًوضـَة اًـرصًة يف 

 اصلميلصاظَة اذلسًلة سواًء ؿىل املس خوى اًعحي أو الاحامتؾي أو الاكذعادي أو اًس َايس..... اخل.
 اواىمتت تو حنَناً وظفبل وصااًب ورخبل مىمتبًل يف اجملمتؽ وهَان احامتؾَ ،فاىمتت ابإلنسان نعفة كدي مص ةل ادلنَنِة

 نعت املحادئ يف مِلاق اًعفي اًـصيب ؿىل ما ًًل : .ِاوزلاف  واكذعاداي اوس َاس َ
 ؾَة وحوىص اًخمنَة اًضامةل.حمنَة اًعفوةل ورؿاٍهتا وظون حلوكيا مىون أسايس من مىوانث اًخمنَة الاحامت .1
 حمنَة اًعفوةل ورؿاٍهتا اًازام دًين ووظين وإنساين انتؽ من ؾلِسثنا وكمينا اًصوحِة والاحامتؾَة. .0
سػيم فهيػا اًضػـة، وحمنَػة ذاثػو وهَانػو وحػة  .8 َة ؿامة ثلػوم ؿَهيػا اصلوةل ٌو ة ألظفاًنا مس ئًو اًخنض ئة اًسًو

 أخساده.أكصانو وأرثو وحة وظنو والاؿازاز ترتاج 
األرت نوات اجملمتؽ وكوامػو ؿػىل ىػسي اصلٍػن واألذػبلق واملواظنػة، وؿػىل اصلوةل ثلػؽ مسػ ئًوَة حٌلٍهتػا مػن  .2

 ؾوامي اًضـف واًخحَي ثوفي اًصؿاًة ألفصادىا.
دمع األرت ٌَهنػػوض مبسػػ خوايهتا حنػػو األتنػػاء ىػػو األسػػاس يف حمنَػػة اًعفػػوةل ورؿاٍهتػػا، وؿػػىل اصلوةل ثػػوفي  .5

 كذعادي والاحامتؾي.اس خلصارىا الا
األرت اًعحَـَة يه اًحُئة األوىل ًخنض ئة األظفال وحصتُهتم ورؿاٍهتم، واألرت اًحسًةل ًيا نفػس اًعػبلحِاث  .6

 .ىيف  ال فلس املأو 
 .الاًازام تخأمني اذللوق اًواردت يف اإلؿبلن اًـاملي ذللوق اًعفي .7
ي اإلجيػايب يف ر اهبػا وحمػور اىامترمػا ًخضػون ثَحَػة ثأهَس حق اًعفي يف اًصؿاًة األرًة مبا ميىنو مػن اًخفاؿػ .8

 .وإص حاع  اخاثو اًحًَووحِة
 .ثأهَس اٍىفاةل حق يف األمن الاحامتؾي واًنضأت يف حصة وؿافِة كامئة ؿىل اًـناًة اًعحَة اًوكائَة واًـبلحِة .9
 ثأهَس حق اًعفي يف الامس وادلنس َة منش مِبلده. .12
 واًرتتَة يف مص َيت ما كدي املسرسة واًخـَمي األساس. ثأهَس نفاةل حلو يف اًخـَمي اجملاين .11
 .ثأهَس نفاةل حلو يف ارلسمة الاحامتؾَة واجملمتـَة واملؤسس َة املخاكمةل واملخوازنة .10
حػىت إذا اكن ذعل مػن كدػي  ،ثأهَس حلو اًفاؿي يف رؿاًة اصلوةل وحٌلٍهتا هل من اإلىػٌلل ادلسػٌلين واًػصويح .18

 .ثحسأ إال يف سن مناس حةأرثو وثنؼمي ؾٌلًخو حِر ال 
نسػان وإدراك أمهَػة اًسػبلم واًعػساكة ًئلحة ارلػي  ؿىلوأن ًنضأ  ،حلو يف اًخفذح ؿىل اًـامل من حوهل .12
 .تني اًضـوة
ظون ىشه اذللوق ابسلاًة اًدرشًـَة يف لك دوةل ؾصتَة اًازاما تأحاكم ىشا املَلاق وأن معَحة اًعفي أوىل  .15

 ىشه الاؾخحاراث.
ة واًوكائَةاألذش ابملناشم .16  .ضبلك اًعفوةلمل وذعل ٌَخمنَة اًضامةل يف اذلي ادلشري  ، اًخمنًو
 .األذش مبحسأ  اًخاكمي يف ثوفي اذلاحِاث األساس َة ًؤلظفال وثلسمي ارلسماث وؿساةل اًخوزًؽ .17

 ((62- 59)ظػػػ 0221)سوء مـامةل األظفال واس خلبلهلم كي املرشوع : اًصايض 
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 :اثفاكِة حلوق اًعفي
أن ىناك اًـسًس من اذللوق املسنَة  ،يف الاثفاكِة اصلًوَة ؾن حلوق اًعفي يف موادىا األرتؽ واشلسني خاء

 من أمه حلوق اًعفي اًيت نعت ؿَهيا ثغل الاثفاكِة : ،والاكذعادًة واًس َاس َة والاحامتؾَة ٌَعفي
 .:اإلؿبلن اًـام ذللوق اًعفي-أ

 (م 1908)إؿبلن إحتاد حبوج األظفال ذللوق اًعفي -
 (م1902)إؿبلن حنَف ذللوق اًعفي -
 (.م 1928)إؿبلن اإلحتاد اصلويل ًصؿاًة األظفال -
 (.. م199)اإلؿبلن اًـاملي ًحلاء اًعفي وحٌلًخو ومنائو ودعة اًـوي -
 .م( 1996)إؿبلن ماكحفة الاس خلبلل اًلامئ ؿىل الاجتار ادلنيس ابألظفال ودعة اًـوي -
 .م( 1959)إؿبلن األدم املخحست ذللوق اًعفي -
 .اإلؿبلن ارلاص حبٌلًة اًنساء واألظفال يف  االث اًعوارئ واًزاؿاث املسَحة -

 الاثفاكِاث اصلوًَة ذللوق اًعفي :–ة 
 م(  1960)الاثفاكِة ارلاظة ابًصق -
 . م( 198)الاثفاكِة ارلاظة ابًوخو املسنَة رلعف األظفال ؿىل املس خوى اصلويل -
 م(. 1989)اثفاكِة األدم املخحست ذللوق اًعفي -
 .م( 1999)اثفاكِة ثضأن حؼص أسوأ أصاكل معي األظفال واإلحصاءاث اًفورًة ٌَلضاء ؿَهيا -
 .. م(196)الاثفاكِة ارلاظة مباكحفة اٍمتَزي يف جمال اًخـَمي -

 (15ظػػػػ (م 0225))اثفاكِة حلوق اًعفي

 انعًانت:
َفغ من تني  االث ٌىشا ا وَق ؿََثـسدث اًخـًصفاث حول ؾٌلةل األظفال يف حماوةل ًخوظَف من ميىن أن نع

سلاًة  ااألظفال اًيت ثدنوع من تني ظفي مرشد وظفي مدسول وظفي فلس اًـائي وظفي فلس معسر اًصؿاًة و نـاسة 
ة  فؼاىصت ؾٌلةل  األظفال يف اًحاظاث  ادذَف نليت من  ىوأظفال تأصاكل أدصى وػصوف أدص  ورمبا أسوأ وأنرث مأساًو

يف  ني أن املضلكة ،فا ًؼاىصت  ثأذش تـسهيا اًسَيب والجيايب،م مضلكةأحًويا ابؾخحارىا ػاىصت  اًحاحثني الاحامتؾَني
سدنس أحصاة اًؼاىصت واًلائَني تشعل  ،ثأذش اًحـس اًسَيب فلط معي األظفال الاجيايب يف إؿاةل أرمه أو اًـوي يف إىل ٌو

نٌل ،ةاثرىا اًسَحَة مثي حصك اًخـَمي وذمارسة ؿاداث ال أذبلكِآإىل أما من ًـخربوهنا مضلكة فيم ًنؼصون ،ذمخَاكث ؿائبلهتم
إاجازىا واًعفي  ؿىلأن اًـٌلةل ثـصف تأهنا كِارمم تأؾٌلل ومه كي مسرتني ومؤىَني ملٌلرسة ىشا اًـوي أو ذاك ًـسم اًلسرت 

 .تـة ؾرشتااًـامي ىو لك ظفي تَف سن اًسادسة وحىت اًص 
ال تي خمخفني فـََاً ؾن األنؼار مضن أرمه ،ح األظفال حمجوتني ؾن األنؼاريف اذلاالث املخعصفة ميىن أن ًعح

ووسائي اإلؿبلم،تي وحىت ؾن األظفال ،واجملمتؽ املسين،واملاحنني،ي اذلىوماثأوؾن مص ،وجممتـاهتم احملََة وجممتـاهتم اًـامة
ومؽ .انهتباكث حليم يف اسلاًةإىل ار ٍصحؽ ؾن األنؼ ماًسخة اًصئُس ألن جحهب فإنمبلًني األظفال إىل فداًنس حة .اآلدٍصن

إال أن اًـسًس من اًـوامي ًحسو أساس َاً ورمٌل يف  ،مسى ىشه الانهتباكث ؿىلدًَي أهَس  ؿىلأنو من اًعـة اذلعول 
 زايدت حؼص أن ًعحح أألظفال حمجوتني ؾن األنؼار، 

 وىشه اًـوامي يه : 
ة اًضرعَة أوإىل الافذلار  هلم رؿاًة   صة كي اٍاكفِة من اصلوةل ًؤلظفال اطلٍن ال ثخوافواسلاً،فلسىا اًيًو

واخنصاط األظفال كدي األوان يف أدوار ًلوم هبا ،ًلرسياواًـوي  ،واس خلبلل أألظفال من ذبلل الاجتار هبم،واصلًة
ألظفال ا ظفوفيم ون يفل املخرضرون من ىشه اًـوامي فِضو. أما أألظفابلاخملاظص واًلذي مث ؿىلاكًـوي املنعوي  ،اٍىدار

وأظفال اًضوارع واألظفال ،واألظفال اًَخازم،ألظفال اًبلحئني واملرشدٍن امليجٍصناو ،اطلٍن مل ًمت جسجََيم ؾنس اًوالدت
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واألظفال املَزمني  ماألظفال اطلٍن ًمت الاجتار هبإىل املسجونني واألظفال يف اًزجياث املحىصت ويف اًـوي املنعوي إضافة 
وحزداد املضالكث الاحامتؾَة والاكذعادًة واًس َاس َة كاًة يف ارلعورت حِر ًـس اًفلص  .مة سساد اصلٍنتـلود معي وذس

 اًحُئة ارلعحة واملواثَة ٍمنو اًـنف وادلصمية واًخعصف وجرسة األظفال من املسارس.
ورا رئُس َا يف ثوس َؽ زايدت نسة اًحعاةل يف اًحبلد ثَـة د فإنًخايل ابانـسام فصص اًـوي و اًحعاةل ثـيننٌل أن 
 .ركـة اًفلص

مصأى ومسوؽ من ادلياث اًصمسَة  ؿىلمضلكة تسأث ثعي جصأسيا اًَوم وىه ؾٌلةل األظفال وىه يف ازدايد مس متص و 
نٌل أن املنؼٌلث املـنَة حبلوق اإلنسان ؿامة  واملـنَة حبلوق األظفال ذاظة  ،اًيت ثسؾي ًَي هنار رؿاٍهتا ذللوق األظفال

أذنهيا ظَنا ويف األدصى جعَنا ونأن  ى سإثـصف ؾهنم صُئا ورمبا ؾصفت ٍىهنا ثضؽ يف الث اجملمتؽ املسين رمبا وأكَة منؼٌل
  .من رشاحئ اجملمتؽ يف اًحبلد يت أظححت اًَوم هتسد رشحية رموةثناسم املضلكة اً جتاىي مذـوس ؾن اليش حيسج ًؤلظفال يف

َ ة حول اٍمين ثضؽ اًـامي الاكذعادي يف ملسمة اًـوامي اًيت ثسفؽ ابألظفال فذلاٍرص املنؼٌلث احملََة واًـصتَة واصلًو
  .اًححر ؾن معي ًسس رمق األرت اًيت ثوافق دون بنرتاج ؿىل اصلفؽ تأتناهئا إىل اًضارع وىنا ثحسأ اٍاكرزةإىل 

ة واكذعادًة واحامتؾَة و  ثـَميَة وفق اصلراساث إن ثفامق املضلكة واس متصار أس حاهبا اًصئُس َة : ويه أس حاة حمنًو

 وىشه األس حاة يه :  ،واملسو اث
 األظفال.% من معي 85% إىل75اصلافؽ األسايس ملا تني وثسين املس خوى املـُيش ًؤلرت، وى :اًسخة األول: اًفلص

 ًسخة اًلاين : اًلعور اًخـَميي:ا
ًصقحة، ٍوىن اًنس حة حصثفؽ نلياً أو ؿسم ا فهيا،، وـسم الاًخحاق ابملسرسة، أو اًفضي %02% إىل 11ًرتاوخ تني 

، أو ملوكف األىي اًسَيب ضافة، ًـسم وحود مسرسةالاسة اب.% من األظفال اًـامَني ابصلر 5إذا أضَف إٍهيا ؿسم اًخحاق 
واإلانج  ،ًوـسم وحود مسرسني، أو ًسوء مـامَهتم يف املسرسة ،أو ؿسم اًلسرت ؿىل حتوي نفلاث ثـَمييم ،من ثـَمي األتناء

 % 71تنس حة  ىًضحَة اٍىرب ىن ا
 -اًسخة اًلاًر: اًصقحة اطلاثَة:

نفاق ؿىل ئلنخأمني مصود ذاص ً خشعَة،ويه رقحاث ًيا دوافؽ  %، 82 8إن اًصقحة اطلاثَة ًؤلظفال ابًـوي  -
وطلعل نٌل ثؼيصه  اًـوي،ومهنا أًضا اًيصة من املسرسة إىل  واًزواح،ظَحاث اًعفي اكًلاث واملخؽ والاحذَاخاث 

 حباالث:راساث ؿبلكة اصل
 .اًخفىم األري -1
 .ؿسم وحود ثـَمي إًزاسم -0

% إىل 8.9ٌوضالكن مـاً تني  ثـعهل،معي األظفال ثسخة وفات مـَي األرت أو  :اًسخة اًصاتؽ:ؿسم وحود مـَي
، س خوى اًخـَميي ًصة األرت وزوحذووىناك أس حاة وؾوامي أدصى مثي ثسين امل  .% حسة املسو اث اًساتلة2.6
 وذبلفو. مس خوى صـور األرت مبزاظص وأرضار معي األظفال واًزواح املحىص وثسين

 .نلط مبـصفة كوانني ؾٌلةل األظفال -اًسخة ارلامس:األمِة :
ًـصق ادص ثسخة اٌَون أو آلواًخفصكة تُنة وتني اًضرط ا وىو مـامةل اًضرط ابنخلاص -اًـنرصًة:اًسخة اًسادس: 

 اًعحلة الاحامتؾَة  ادلنس أوأو 
  الاكذعادي.الاس خـٌلر واذلصوة واألزماث اًيت لخَق اًـةء  -اٍىوارج:اًسخة اًساتؽ:

وىناك أس حاة أدصى نرتك املسرسة والاجتاه ٌَـوي من أخي اذلعول ؿىل األموال وؿسم اًصقحة يف اصلراسة كس 
  :ٍىون ًـست أس حاة مهنا ما ًًل

 أس حاة حصك املسرسة والاجتاه ٌَـوي :
 .سرسني وضـف اًحـغ اآلدص أًضاً ؿسم وحود تـغ امل -
 ثَوَش يف لك فعي. (122)ظول وثـلِس املهنج وؿسم نفاًة اًوكت ونلط اٍىذة وازد ام اًفعول ثعي إىل -
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 ضـف املخاتـة واًصكاتة واملساؿست األرًة أو املسرسني. -
 ؿسم رقحة أو كسرت اًخَوَش أو اًخَوَشت ؿىل اصلراسة. -
 مؽ األرت واصلراسة، وخباظة يف اًًصف. ؿسم اًلسرت ؿىل اًخوفِق تني اًـوي -
سوء املـامةل من كدي تـغ املسرسني ابًرضة واإلىاانث صـور اًخَوَش ؿىل أنو مىصه ؿىل اصلراسة من كدي  -

% ًـسم اًصقحة 15% من األظفال اًخحاكيم ابًـوي ًفضَيم ابصلراسة و85نٌل ًـس ،أرثو رمغ ؿسم كناؾخو فَِجأ ٌَصسوة
 .ق مسح الاحتاد اًـام فلس حصهوا اصلراسة تني سن اًلاًلة وسادسة اتخسايئأما  املدرستون وف

 / ذاصل راحج ص َخ(ل يف اٍمينألظفامعي ا)
 اًخأزياث اًسَحَة اًناجتة ًـٌلةل األظفال :

 :ًوخس أرتـة حوانة أساس َة ًخأثص هبا اًعفي اطلي ٌس خلي اكذعاداي ابًـوي اطلي ًلوم تو 
أثص حصة اًعفي من انحِة اًخناسق اًـضوي واًلوت، واًحرص واًسوؽ، ذعل ندِجػة اًخعور واٍمنو ادلسسي: ثخ -1

ـوتة اًخػنفس، اًػزف، ومػا إىل اًسػامة وظػ ثادلصوخ واٍىسماث ادلسسًة، اًوكوع من أمبهن مصثفـػة، ارلنػق مػن اًلػازا
 ه من اًخأزياث.آدص

خوخػو ٌَـوػياًعفػي اطلي ًػرتك املسر  صلىاًخعور املـصيف : ًخأثص اًخعػور املـػصيف  -0 ه فلسراثػو وثعػور ،سػة ًو
ؤدي إىل اخنفاض  .ابإلضافة إىل أن إتساؿو ًلي ،كسرثو ؿىل اًلصاءت واٍىذاتة واذلساة اًـَوي ًخأثص ًو

فِلػي ا رتامػو طلاثػو وارثحاظػو األري وثلػدهل  ،اًخعور اًـاظفي : ًخأثص اًخعور اًـاظفي ؾنس اًعفي اًـامي -8
اًلسرت ؿىل اٍمتَزي  ،ت ونومو يف ماكن اًـوي وثـصضو  ٌَـنف من كدي ظاحة اًـويوذعل حصاء تـسه ؾن األر  ،ًآلدٍصن

 .وأن اًعفي اكًـحس صلى ظاحة اًـوي ،ونامتن ما حيعي هل ،تني اًعح وارلعأ
 اًخعور الاحامتؾي واألذبليق: ًخأثص اًخعور الاحامتؾي واألذبليق. -2

 إظاابث اًـوي:
% من األظفال اًـامَني 6.5 حِر إناملؤرشاث املخـَلة تـٌلةل األظفال، ن اًخـصض إلظاابث اًـوي ًـخرب من أمه إ

إضافة إىل  ،وثرتاوخ ثغل اإلظاابث تني هسور وحصوخ و رضوض ،ثـصضوا إلظاابث معي ذبلل أداهئم مليارمم أزناء اًـوي
ىشا من خانة أما من خانة آدص ثـصض  ،إظاتة األظفال تدسوم أو ظـوتة اًخنفس أو نًزف أو إظاابث أدصى خمخَفة

و يف اًـوي أو اًزابئن اطلٍن ئاًعفي اًـامي ٌَـنف ادلسسي أو املـنوي أو لكهيٌل مـاً من كدي ظاحة اًـوي أو من زمبل
 .ًخـامي مـيم

 موكف اًعفي جتاه ػصوف معهل:
 .% من األظفال ٍصون أن معَيم مصىق حسسايً 85.2أفادث اًنخاجئ أن 

 .ن معَيم دعي% ٍصون أ15.2
 .% ٍصون أن أمبهن معَيم تـَست خساً ؾن أمبهن سىهنم62

 (www.hrinfo.net/egypt/ecrc/0225/protoo-1.html)موكؽ إنرتنت:    .% أحورمه منرفضة76.0

 انعًانت في انعانى وانعانى انعزبي :
مس خلدي األمة اًـصتَة ًـمتس ؿىل  جضلك ىشه  فإنوابًخايل  ،اًعفوةل أنرب اًلعاؿاث اًساكنَة يف اجملمتؽ ًـصيب جضلك
ونؼصا  ،ًولس مص اجملمتؽ  اًـصيب تخلياث نليت أظاتت تناء األرت اًـصتَة وؾعَت اٍىثي من وػائفيا ،ةيواًرشحية امل 

خفصح األظفال إىل اًضوارع  ،ذلسًلة فلس أدى إىل ذَي يف وػائفيا الاحامتؾَةٌَضلوط اذلَاثَة املَلات ؿىل ؿاثق األرت ا
واس خلي  األظفال يف أنضعة كي ملدوةل  ،وحنح اًحـغ اآلدص ،مهنم من املسارس وجرسة نلي ،ًححلون ؾن اًـوي

ساث كسمهتا تـغ اصلول  وىناك تـغ اصلرا ،احامتؾَا وأذبلكِا أمهيا اس خلبلل األظفال ٌَـوي والاس خلبلل كي األذبليق
 ماًًل:اًـصتَة واًـاملَة حول ىشا املوضوع ومهنا 

 انذراساث في يصز :

http://www.hrinfo.net/egypt/ecrc/2005/protoo-1.html
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ث اًعناؾَة وارلسماث اًعليت وىو ما ذهصثو د/ ؿبل مععفى كامن ؾن دراس هتا آأما اصلراساث يف مرص يف املنض
سًرحاً كدي الاخنصاط يف مِسان % مهنم فلط ًخَلون ث75.0ن أيف معي األظفال يف املنضاث اًعناؾَة وكس رظسث 

 ،ىشا تني اطلهص واألنىث ىفساؿة وال فصق  10وكس أوردث نخاجئ اصلراسة أًضاً أن وكت معَيم ٌس خلصق أنرث من  ،اًـوي
ساؿاث ًخزََيا فرتاث را ة ال ثلي  6وىو ما ًخـارض مؽ كانون معي اذلسج واطلي ًنط ؿىل أنو ال ًٍزس فرتت اًـوي ؾن 

وأًضاً ما ًؤنس رؤًة مصنزان ف ام ًخـَق تحاة اًخسرح تلانون اًـوي وسوء اس خزسامو مبا جيـهل  ،ساؿة 12 نيف ٍلوؾيا ؾ
 .ٍمنو ػاىصت ؾٌلةل األظفال يف مرص اذَفِ اباب

َة اًخاتـة ًؤلدم املخحست أن مزااي اًلضاء ؿىل ؾٌلةل األظفال يف  خاء يف دراسة خسًست كامت هبا منؼوة اًـوي اصلًو
 لاتي زىاء س حـة أضـاف اًخاكًَف اًيت ثرتثة ؿىل إهناء ىشه املٌلرساث.اًـامل ث

َة ًوم  م إن اصلراسة وؾنواهنا الانامتء يف لك  2..0ص حاط / فرباٍص  8وكال تَان حصفي أظسرثو منؼوة اًـوي اصلًو
ََي مذاكمي ًمت اًلِام ظفي : دراسة اكذعادًة ٌَخاكًَف واًفوائس املرتثحة ؿىل اًلضاء ؿىل ؾٌلةل األظفال يه أول حت 

ن ؾٌلةل األظفال ميىن أن ًمت إوكاًت اصلراسة :  ،واًخاكًَف وفوائس اًلضاء ؿىل ؾٌلةل األظفال يف ص ىت أحناء اًـامل،وػت
ن من صأن ثوس َؽ إوكاًت  ،. مََون دوالر76م تخلكفة ملسارىا  0202اًلضاء ؿَهيا واسددساًيا ابًخـَمي اًـام حبَول ؿام 

ة تنس حة اًخـَمي إىل  % وأن اًفوائس اٍلكَة 11سن اًصاتـة ؾرشت أن ًؤدي إىل ارثفاع إضايف يف اصلدول املس خلدََة اًس نًو
ة  جمليودوذهصث اصلراسة أن  ،دوالر نحًصََو 5.1من اًلضاء ؿىل ؾٌلةل األظفال ثلسر مبحَف   اثمـسل اًخاكًَف اًس نًو

، وكس أو جسسًس فوائس اصلًون املس خحلة ،واث املسَحةًلا اًلضاء ؿىل ؾٌلةل األظفال س َىون أكي جىثي من حاكًَف
َة تأن ىناك حوايل  من لك مثانَة من  ان وا سإوكاًت  ،مََون ظفي ًـوَون حول اًـامل 025كسرث منؼوة اًـوي اصلًو

 .ىؤالء األظفال ًـوَون يف ػصوف ثـصضيم ٌَرعص ادلسسي واًـلًل واألذبليق
ن تخلاٍرص مِسانَة مفعةل من اًرباًزي واًس نلال وهَنِا وثزانَا وأوهصانَا وابهس خان ن اًخلٍصص كس اس خـاإ وكال اًحَان

 هبشا نط اًحَان اطلي أظسرثو منؼوة اًـوي اصلًوَة ًًل وف ام تضل إضايف، 02من ، إضافة إىل تَانًنُدال واًفََِحنياو 

َة ثلو ىناك ارلعوص  الاكذعادًة س خحلق من وراء اًلضاء ؿىل  ن املنافؽل إدراساث خسًست أحصهتا منؼوة اًـوي اصلًو
 م. 0222فرباٍص  8ؾٌلةل األظفال ثفوق اًخاكًَف اًيت ثرتثة ؿىل ىشا اإلحصاء ًوم اًلبلاثء 

دراسة خسًست أحصاىا مىذة اًـوي اصلويل ثلول: أن فوائس اًلضاء ؿىل معي اًعفي س خفوق ما حلكفو ىشه اًـوََة 
حِر ثوخس مـؼم ؾٌلةل  ،َون  دوالر أمٍصيك يف الاكذعادايث الانخلاًَة واًنامِةحًصَ  5 1..ا ثلسر تػإهنس حؽ مصاث أي 

ن اصلراسة اًيت أحصاىا اًربانمج اصلويل اًخاتؽ ٌَونؼوة حول اًلضاء ؿىل ػاىصت ؾٌلةل إتي  ،ًُس ىشا فلط ،األظفال
ن اًلضاء ؿَهيا وإ بلل اًخـَمي األظفال جضي إىل أن معي األظفال اطلي ٌضوي وا س من لك س خة أظفال يف اًـامل ميى

اًَووان سوما ). مََون دوالر أمٍصيك وكال مسٍص ؿام املنؼوة76تخلكفة إحٌلًَة ثلسر تػ .م 0202اًـام حمَيا حبَول اًـام 
وأن اًلضاء ؿىل ؾٌلةل األظفال س َـود مبصدوداث  ،أن اًس َاسة الاحامتؾَة ادلَست يه أًضاً س َاسة اكذعادًة حِست  افِ

 (الانرتنت)املصحؽ: ًرة خضوة وس َىون ًيا ثأزي ال ًلسر جمثن ؿىل حِات األظفال واًـائبلثاسدامث

 :دراساث سابمت في تايالَذ 
وكس نوه اًخلٍصص إىل  ،اًحنم اصلويل يف اآلونة األذيت ؾن اتًبلنس أظسرهحبر كضااي ؾٌلةل األظفال دضا ة يف ثلٍصص حنو  

إىل اًنعف ثلًصحاً يف اًنعف األول من  اخنفغحِر  ،األظفال يف اآلونة األذيتاًيحوط اًرسًؽ اطلي ظصأ ؿىل ؾٌلةل 
وؾزي ىشا  ،اًدسـَنِاث مـسل اصرتاك األظفال اطلٍن ًرتاوخ أؾٌلرمه تني اًلاًلة ؾرشت واًصاتـة ؾرشت يف كوت اًـوي

ـام ونضج س َاساث ثنؼمي األرت اًيحوط إىل اخنفاض يف أؿساد اًفلصاء ذي ظةل ابٍمنو اًرسًؽ واًخوسؽ يف اًخـَمي اً
كي أن  .أظفال إىل أنرث كََبل من ظفَني ٍلك أرت يف األؾوام اًلبلزني املاضَة 6اًناجضة اًيت دفغ مـسل ارلعوتة من 

مََون ظفي دون سن ارلامسة ؾرشت كي منخؼوني  1.6وأن أنرث من  ،اًخلٍصص أصار إىل أن ؾٌلةل األظفال ال حزال هحيت
ـوي نلي مهنم يف ػي ػصوف كاس َة ثؤثص سَحاً ؿىل منومه  اًـلًل  ،يف اصلراسة ومـؼم ىؤالء ًنمتون إىل أر فليت ًو

وادلسٌلين وميىن أن جتـَيم أرى اًفلص إىل األتس ذما ًسمي ىشه اذلَلة املفصكة واصلافؽ أنو ؿىل اًصمغ من منو الاكذعاد 
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ـَ  فإناًخاًَنسي  املصا ي الاتخسائَة زادث مبصور اًزمن مؽ أن املـسالث امللاتةل  نمييم ؾمـسالث تعاةل األمِني ومن ًلي ث
 .ىحعت ابًنس حة ٍاكفة اًفئاث اًخـَميَة األدصى

وكس أنس اًخلٍصص ابس خزسام تَاانث املسح واًخحََي الاكذعادي أن اًدرسة من املسارس يف سن مدىصت أدىن من 
ححون من املسارس ثسخة اًخاكًَف املحارشت ًخـَمي أنرث ذما ٌسححون س نة ًُس مصادفاً ًـٌلةل األظفال، فاألظفال ٌس  10

 .ثسخة اذلاخة إىل اًـوي
أي اًفصظة اًحسًةل ٌَـوي ثعحح أنرث  ،اذلاخة إىل اصلذي فإن(س نة 15س نة إىل  10من )أما يف األؾٌلر األنرب

مبـىن أن  –إذا اكن ىناك إدفاق يف اًسوق  واسدناداً إىل ىشه اآلاثر املرتاتعة ابصلذي واألسـار حبر اًخلٍصص ما ،أمهَة
اصلفؽ اكن  )وأصارث اًنخاجئ إىل أن ،اؾخحاراث اًخاكًَف / املنافؽ ارلاظة أدث إىل دصوح األظفال من املسارس كدي األوان

ة وأزخت اًخحََي اإلضايف مسى إماكنَة إظبلخ إدفاق اًسوق ابس خزسام اصلمع أو املنح اصلراس َة املوهج ،نشعل ابًفـي
ًؤلر اًفليت يف املناظق اذلرضًة أو يف املناظق اًيت اكن فهيا اًلِس  يف املسارس منرفضاً ثضلك ذاص وؾٌلةل األظفال 

 (م وجساانثوس1996اًحنم اصلويل .)مندرشت ثضلك ذاص

 انذراساث انسابمت في انجُىب انهبُاَي :
، سساث اًناصعة يف ادلنوة اٌَحناينخَف املؤ هتسف ىشه اصلراسة إىل اًخـصف ؿىل ػاىصت اس خزسام األظفال يف خم 

مؽ حماوةل اًخـصف ؿىل  ،وذعل من ذبلل مجؽ املـَوماث املَسانَة املخـَلة تواكؽ ىشه اًؼاىصت وجحويا ومسى اندضارىا
 .أس حاهبا واسدرشاف نخاجئيا ابالؾامتد أًضاً ؿىل اإلحعاءاث واصلراساث املخوفصت يف ىشا اجملال

وال ثخوفص  ،وإمنا اكنت ؿىل نعاق ضَق وحمسود ،م 1975ال يف ًحنان ثـود إىل ما كدي ؿام وػاىصت ؾٌلةل األظف
املنؼٌلث  ًؤلظفال يف. م وحِر ًوحغ اخنصاط حمسود 199 –م  1975املـَوماث ؾن  ال األظفال ذبلل األ ساج 

وثفامقت ذبلل ،م 1989د ؿام وؿادث ؾٌلةل األظفال إىل اًربوز مؽ وكف اًـوََاث اًـسىًصة يف اًحبل ،ص حو اًـسىًصة
م نؼص املنؼٌلث األىََة اًخعوؾَة اًناصعة  1989ًوفذت اثفاكِة حلوق اًعفي ؿام .اًـرشًة األذيت من اًلصن املنرصم

فدادرث إىل الاىامتم هبشه اًؼاىصت تأصاكل  ،إىل ػصوف األظفال ؿامة واًـامَني مهنم ذاظة (يف اًخجوـاث ملسنَة
إال  (اٍاكيف)ومل حتغ ىشه املضلكة ابالىامتم اًصمسي أو األىًل ،أو ٍلوؿاث ظليت حمسودت اًوت أفصادومدادراث مذفصكة ثنا

إىل وضؽ جصامج ٌَخأىَي امليين  املـجي     فأتواة األًفِة اًلاًلة حِر ابدر املـنَون وتسمع منؼوة اًَونُس َ ؿىل
 .وانسسث أمارمم  س حي اًخـَمي ًؤلس حاة مذـسدت وخمخَفة ،ًؤلظفال اًـامَني اطلٍن ثوكفوا ؾن مذاتـة حِاهتم اصلراس َة

واًخفىم األري واًعبلق وفلسان اًـوي  ،ٌَيو أجصزىا وأمهيا اًفلص وثسين املس خوى اًخـَميي ٌَواصلٍن وؿسم ثوفص فصص
 (78 – 77ظػػػػ  0221د / ص حُة ذاية س نة ).ألرابة األر وأس حاة اكذعادًة أدصى

 اٌ :عًانت األطفال في انسىد
.. 99298م اكن  1985ن ؿسدمه وفق ثلسٍصاث إإذ  ،ٌضلك األظفال يف اًسودان نعف ٍلوع اًساكن ثلًصحاً 

 ظفي موزؿني تني لك اًفئاث اًـوًصة حسة ماىو موحض يف ادلسول أدانه يف ادلسول 
 اًنس حة املئوًة  اًـسد   اًفئة   اًخجًصخِة    

 %18.85 2.182.122 أؾوام  2أكي من ؿام 

 %12.80 8.028.722 أؾوام  9أؾوام إىل  5من ؿام 

 %15.25 0.612.522 ؿاماً  12. أؾوام إىل 1من ؿام 

 .%29.00وىشا ًوحض أن نس حة ؿسد األظفال ٌَـسد اٍلكي ٌَسودان ًعي إىل حوايل 
شا وؿىل اًصمغ من ى ،إن اصلراسة املخـولة ًـٌلةل األظفال يف اًسودان ثحسو حمسودت ٌَلاًة ذاظة يف اًلعاع اذلرضي

و ًَ إأن اًسودان صأنو صأن لك اصلول اًيت ًلَة ؿَهيا اًنضاط اًزراؾي واًصؾوي ؿىل اكذعادايهتا جلك ما ميىن أن ًؤدي 
 فإن ،ذاظة ثغل األؾٌلل اًيت ثخعَة هجساً هحياً  ،ذعل من إس ناد تـغ األؾٌلل ًؤلظفال واًنسوت يف اجملمتـاث اًًصفِة
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وي يف اجملمتؽ اذلرضي ويف املسن ثـخرب ػاىصت  سًلة نسخِاً ويه ذاث ارثحاط وزَق مبا  سج من اخنصاط األظفال يف اًـ
 .وما نخج ؾن ثغل اًس َاساث من اجساع صلائصت اًفلص ،حتوالث اكذعادًة ذبلل اًـلس املايض

ن أن ًـعي مؤرشاً ؿاماً إن الاؾامتد ؿىل اًخلاٍرص اًصمسَة يف حتسًس جحم اًؼاىصت كس ال خيَو من ؿسم اصلكة ٍوىنو ميى
% من 82م إىل أن حوايل  1997حِر ٌضي اًخلٍصص الاسرتاثَجي ٌَـام  ،حول مسى اندضار ىشه اًؼاىصت يف اًسودان

لسر ؿسدمه جبوايل ،ذارح املسرسة مه (12–6)املسرسة األظفال يف سن وأن ؾٌلةل األظفال يف ىشه اًرشحية  ،مََون 1.9ًو
ويف إظار  ،إال أننا نـخلس أن ؾٌلةل األظفال مه أنرب من ذعل جىثي ،ـوَون داذي األروأن تـضيم ً ،.%1ال ثخجاوز

اًيشء اطلي أدى إىل زايدت مضعصدت يف فصص اًـوي  ،اًيجصت اًًصفِة اذلرضًة واًيت اجسؽ نعاكيا تأس حاة اذلصة وكيىا
 ،% من كوى اًـوي اذلرضًة65 منحِر أظحح ىشا اًلعاع ٌس خوؾة أنرث ،يف اًلعاع اًياميش يف املناظق اذلرضًة

ثمصنز األظفال  فإنوألن ىشا اًلعاع اًياميش ال ثلعَو كوانني اًـوي نٌل ىو ؿََو اذلال يف املنضآث اًخجاًرة واًعناؾَة 
  (71 – 69)اًعحـة األوىل ظػػػ (م 0221ىبلدي س نة) ).يف ىشا اًلعاع واطلي ال حيخاح ألي رماراث ًحسو منعلِاً 

ًخـصض األظفال يف اًـسًس من اصلول وذاظة اًفليت اكٍمين إىل اًـسًس من أصاكل املـامةل اًيت ثؤثص  ،ونٌل ذهصان
ؿٌَل تأن املـامةل اًيت ًخـصضون ًيا يف سن حِاهتم اًحبهصت ثـخرب ذاث ثأزي واحض ؿىل  ،تعورت واحضة ؿىل مس خلدَيم

 أنضعة ال ثدناسة مؽ ملسرهتم سواء مت ذعل ًوـي اس خزسام األظفال يف ،حىوٍهنم اًفىصي واألذبليق واًنفيس
الاس خزسام داذي األرت أو يف مواكؽ أدصى ذارهجا ثعحح ذاث مصدود سَيب ألهنا ال جساؿس يف ثمخؽ أًوئم األظفال 

 .ابًخنض ئة الاحامتؾَة اًسَمية
الاضعصاابث  سوء مـامةل اًعفي واس خزسامو ًـود ابًرضورت إىل وحود جممتؽ ًـاين اٍىثي من فإن ،وىىشا 

 .واًخـلِساث يف املس خلدي
 وابًخايل اكنت اصلراساث واملسو اث اًيت ثناًوت األظفال اًـامَني يف اٍمين نٌل ًًل :

 عًانت األطفال في انيًٍ :
يف اًلاًة مذأثصت تخـسد  ،احملعةل من لك ما س حق من اصلراساث واملسو اث واًفـاًَاث ؾن األظفال اًـامَني

 18دون سن  –ال س  ام ما ًخعي منو ابألؾٌلل  ارلعصت اًيت حيؼص معي األظفال  ،ط سن اًـوي ورشوظواملفاىمي ف ام خي
وألن مـؼم اصلراساث  ،وحس أدىن ًسن اًـوي،س نة 15فف ام حيسد كانون اًـوي اًنافش سن اًـوي تػػ  ،فهيا –س نة 

. س نواث إىل 1س نة وأدصى من  15ث إىل . س نوا1واملسو اث ثناًوت األظفال اًـامَني تأؾٌلل خمخَفة مـؼويا من 
 ،املؤرشاث ثأيت مذفاوثة وامذساد ًيشا اًخفاوث فإنوىىشا ،س نة 18س نة  أو  12س نواث إىل  6س نة واًلاًلة من  18
س نة ويه سن  12س نواث إىل  6وحرص سن األظفال اًـامَني تني  ،مسح اًلوى اًـامةل اكن أوسؽ ؾَّنة حِر إنو 

ثغل املؤرشاث س خىون مسدنست ؿىل نخاجئ  فإن ،س نة يه سن اًـوي احملسدت ابًلانون 15َة و ددول املسرسة الاتخسائ 
ة أدصى ودعوظاً يف املين ارلعصت ٌَـامَني دون رمومؽ اإلصارت إىل أًة مؤرشاث  ،املسح املَساين اطلي كام تو الاحتاد

ـرش س نواث املنرصمة من معص ازليورًة اٍمينَة وإحٌلاًل اجسم جحم معي األظفال يف اٍمين ابًخوسؽ ذبلل اً  ،س نة 18سن 
وا دساة معي األظفال يف اٍمين اي ًخوسؽ ذبلل  ،فصمغ ادذبلف اًس نواث ،تخأزي اًخعوراث الاكذعادًة كي املواثَة

اًـرش س نواث املنرصمة من معص ازليورًة اٍمينَة تخأزي اًخعوراث الاكذعادًة كي املواثَة فصمغ ادذبلف س نواث 
س نة  12س نواث إىل  6مث من  ،م 1997. م إىل 1999س نة ذبلل األؾوام  12. إىل 1ساة معي األظفال تني ا د 

ومبخوسط منو س نوي    دثسفق األظفال إىل سوق اًـوي كس منا   ابضعصا فإن ،م 1999يف آدص مسح ٌَلوى اًـامةل ؿام 
 -وابملس خوايث واًنسة اًيت ًـىسيا ادلسول اًخايل: ،%8كسره 
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 م ومسح1992( ًوحض فِو نس حة ؾٌلةل األظفال ونس هبم إىل كوت اًـوي املعسر ادلياز املصنزي ًئلحعاء 1سول)ادل

 م.؛ 1999اًلوى اًـامةل 

 إحٌليل جحم اًـٌلةل  اًس نواث
نس حة األظفال إىل  (س نة 12إىل  6)جحم ؾٌلةل األظفال من

 نس حة اإلانج  نس حة اطلهور  نس حة األظفال  اإلحٌليل 

 7.8 %26.7 %58.8 %7.8 0962222 م  1999

 7.8 %22.6 %55.2 %7.8 8851189 م 1995

 9.1 %51.2 %28.6 %9.1 8601697 م 1999

أًف ظفي ًنمتون إىل اًفئة  806ػاىصت معي األظفال ثمس حِات أنرث من  فإن ،وحسة مسح اًلوى اًـامةل
وأظححت جضلك ىشه اًفئة  ،%51.2% واإلانج 28.6نس حة اطلهور تُهنم  ،س نة 12س نواث إىل  6اًـوًصة تني 

%من  7.2نٌل جضلك  ،م1999% من إحٌليل اًساكن يف اًفئة اًـوًصة املواًزة حسة اإلسلاظاث اًساكنَة ًـام 6.8
 .% من األظفال اصلاذَني رمسَاً يف اًخـَمي مه يف كوت اًـوي9ذما ًـين أن  ،س نواث فأنرث 6إحٌليل كوت اًـوي 

%، ومـسالث اٍمنو اًساكين فِو، وثسين مـسالث الاًخحاق ابًخـَمي يف 75ع نس حة ساكن اًًصف وابًنؼص الرثفا
األكَحَة اًساحلة من  فإن%، 58س نة يف اًًصف، واًلَحة اٍىديت ًلوت اًـوي يف اًزراؿة  12س نواث إىل  6األؾٌلر تني 
وحصثفؽ يف اًًصف نس حة  ،%5.2مَون يف اذلرض ف ام ٌضلك األظفال اًـا ،% مه من ساكن املناظق اًًصفِة92.6األظفال 

وىشا مؤرش آدص ؿىل ثسين نس حة اًخحاق اًفذَاث يف اًًصف  ،%58األظفال اًـامَني من اإلانج إذ ثعي إىل 
واًـبلكاث الاحامتؾَة واًللافِة  (%55)تخأزي اًخلاًَس واألمِة (،% ٌظلهور57.2)ملاتي (...م0% ؿام 88.1)ابصلراسة

 .ًًصف جتاه ثـَمي اًفذات واألرتاملخأدصت يف ا
مـسل املضارنة الاكذعادًة ًؤلظفال اًـامَني يف اًًصف يه األؿىل، وصلى اإلانج مهنم  فإن( 0)ونٌل ًحني ادلسول

نس حة اطلهور اًـامَني من األظفال ثعي  فإن% ٌظلهور، واًـىس يف اذلرض، 12.6% ملاتي 16.7خباظة، إذ تَلت 
  اإلانجمن 5..0% ملاتي 78.5إىل 

 م1999س نة ؿام  12إىل  6( ؿسد اًساكن واألظفال اًـامَني ومـسل املضارنة يف األؾٌلل0خسول رمق)
 

 اإلحٌليل  اذلرض  اًًصف  ادلنس 

 ؿسد اًساكن 

 س نة  12. إىل 1

 0829687 .78808 0.111.2.7 اإلحٌليل

 1516619 89.808 1.106.096 ذهور 

 1888.18 8279.7 985.111 إانج 

 ؿسد األظفال اًـامَني

 8066.8 17051 8.9.857 اإلحٌليل

 158882 187.9 125.105 ذهور

 167772 8520 162.080 إانج

 مـسل املضارنة 

 11.5 0.8 12.6 اإلحٌليل

 5..1 8.5 10.9 ذهور

 10.6 1 16.7 إانج

 
% من 5.58ا حمافؼة ؿسن تنس حة %، وأكَي12وثـس حمافؼة جحة األؿىل يف نس حة األظفال اًـامَني تنس حة تَلت 

أن ؿبلكة  إىل جضي املسو اث اًساتلة ،إحٌليل نس حة األظفال اًـامَني يف اٍمين يف ؿبلكة األظفال اًـامَني ابصلراسة
 األظفال اًـامَني ابصلراسة اجسوت ابأليت :

 .اإلانج من اًحايق واًلَر ،اطلهور من مهنم زَلان ،انلعـوا ٍىهنم ،ابًخـَمي الاًخحاق هلم س حق اًـامَني األظفال من11% -1
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 انج.اإل من % مهنم من اطلهور واًحلِة76ال ٍزاًون ًخـَوون ،% من األظفال اًـامَني89.5 -0
% إن نخاجئ املسػح األذػي اطلي 77.11وأكَهبم من اإلانج تنس حة تَلت  ،% مل ًَخحلوا ابصلراسة لكَاً 29.5 -8

 إفادت املضوًوني ابملسح اآليت: كام تو الاحتاد ألقصاض ىشه اصلراسة، اس خزَط من
أما اًحلِة فلػس انلعـػوا ؾهنػا  ،ابصلراسة مؽ اًـوي.% مهنم مس متٍصن50و ،% أفادوا تأهنم اًخحلوا ابملسرسة96 -1

 .ف ام تني اًعف اًلاًر واًسادس اتخسايئ
 .ًحلِةومل حيسد ا ،%05ورفغ الاس متصار  ،% ذمن حصهوا املسرسة ؿربوا ؾن رقحهتم يف مواظةل اًخـَمي01 -0
% 5% تـسم رقحػهتم ابصلراسػة ونسػ حة ذمػازةل ًخـعَػي مـَػي األرت و11وؾن أس حاة حصك اصلراسة، أخاة  -8

 .ومل حيسد اًحلِة ،% ًصقحة ذاثَة0.5% ٌَفضي ابصلراسة و 8.75ًوفات مـَي األرت و 
ٍػزاوهل  لخخَف دعائط معي األظفال ابٍمين مػن ظفػي آلدػص وفئػة ألدػصى ثحـػاً الدػذبلف نػوع اًـوػي اطلي -2

اًعفي وصسثو ودعورثو، وؿبلكة اًـوي تني اًعفي اًـامي و املضلي، ورشوط وػصوف اًـوي. ويف ىشا اًضأن ًخػوزع 
 األظفال اًـامَون يف اٍمين ثضلك أسايس نٌل ًًل ؛

 من حِر ثوزًؽ األظفال اًـامَني كعاؾَاً  -أ 
 .ثوزع األظفال اًـامَني رمنَاً نٌل يف ادلسول اًخايل -ب

 م1999س نة حبسة املين وادلنس ؿام  12س نواث إىل  6وزًؽ األظفال اًـامَني تني ( ث8ادلسول)

 املين
 اإلحٌليل  إانج  ذهور

 % اًـسد % اًـسد % اًـسد

 2.6 12895 1 1688 8.8 18010 معي ارلسماث ومعي اًحَؽ يف املخاحص

 90.1 822959 97.2 168266 86.6 187298 اًـوي امليصت  يف جمال اًعَس واًزراؿة

 2.6 1928 2.26 115 1.0 1808 ٍهيم        إاذلصفِون ومن     

 2.28 99 ---- ---- 2.26 99 معي اًدضلَي واًخجوَؽ يف املعانؽ واملَاكنَاك 

 0.7 8710 1.5 .051 8.9 60.0 املين اًخس َعة

 122 806628 122 167772 122 158882 اإلحٌليل 

 .ىِةاألظفال اًـامَني حسة كعاؿاث املَ  -ح 
 اذلاةل اًـوََة ًؤلظفال اًـامَني يف ادلسول اًخايل : -د 
 م.1999س نة حبسة اذلاةل اًـوََة وادلنس ؿام  12س نواث إىل  6( ثوزًؽ األظفال اًـامَني من 2خسول)

 املين
 اإلحٌليل  إانج  ذهور

 % اًـسد % اًـسد % اًـسد

 (  ) 17878 1.8 8206 9 12850 ًـوي تأحص

 8 9780 1.6 0655 2.5 7277 ًـوي ذلساتو

 91.2 098205 96.1 161082 86.8 187121 ًـوي صلى األرت تسون أحص

 2.8 1278 2.5 829 2.0 062 ًـوي صلى اًلي تسون أحص

 122 8066.8 122 167772 122 158882 اإلحٌليل 

 وا س ت من ؾٌلةل األظفال :ثسين الاًخحاق ابًخـَمي وارثفاع نس حة اًدرسة وؿسم إًزامِة اًخـَمي األسايس أنرب و 
هجود وحمنَة اًلعاع اًخـَميي ػػػ ؿىل أمهَهتا ػػػ ال حزال يف اٍنك واًنوع أتـس من أن جسيم يف اذلس من ػاىصت معي 

خجىل ذعل من ذبلل ،تي ؿىل اًـىس ثـس نواكط ثغل ادليود أس حااًب أساس َة الس متصار واجساع معي األظفال ،األظفال ًو
 اًـبلكة اًخاًَة :
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إما ًـسم وحود  ،س نة مل ًَخحلوا ابملسارس أو ًدرستوا مهنا 12س نواث إىل  6% من األظفال تني 8.5أنرث من 
 ،أو دليي ويل األمص تأمهَة اًخـَمي ،وخباظة يف املوكف من ثـَمي اًحناث ،أو اًـاداث واًخلاًَس املخزَفة،املنضاث املسرس َة

وؿسم ثعحَق إًزامِة اًخـَمي األسايس  ،سائي اًخـَمي واًرتتَة املسرس َةوإحٌلال ؿسم وحود املحىن املسريس وأسَوة وو
فأكَحَة األظفال اًـامَني أمِون ف ام  ًـس وفق مسح كوت  ،ن اصلراسةمثَـة دوراً هحياً يف اًخحاق األظفال ابًـوي تسال 

% 1و ،ـسم اًصقحة يف اصلراسة% 0.8ً ،% تني األظفال اًـامَني اًخحاكيم ابًـوي ًـسم اًخحاكيم ابصلراسة7اًـوي 
 ٍوىن ىشه املـسالث حصثفؽ يف املسح اطلي أحصاه الاحتاد إىل املس خوايث اًخاًَة : ،ٌَفضي يف اصلراسة

% ًـسم اًخحاكيم 5 ،% ًـسم رقحهتم ابصلراسة15و ،% من األظفال اًـامَني أؿادوا اًخحاكيم ابًـوي ًفضَيم ابصلراسة85
 .األس حاة اًخـَميَة يه األؿىل تني أس حاة ودوافؽ اًخحاق األظفال ابًـوي وتشعل اجس أن ،أظبل ابصلراسة

 ،إن ارثفاع نس حة اإلانج من األظفال اًـامَني ؾن األظفال اطلهور ًـىس إىل  س تـَس واكؽ ؿبلكة اًفذَاث ابًخـَمي
ة تني اإلانج إىل ضـفيا وثعي األمِ ،ونس حة جرسهبن أؿىل ،فنس حة اًخحاكين ابصلراسة يه نعف نس حة اًخحاق اًفذَان

 .وابًزراؿة كاًحاً  ،وال س  ام يف األؾٌلل األرًة وتسون أحص ،وثسين ًنس حة اًخحاكين ابًـوي ؾىس َة ثماماً    ،ؾنس اطلهور
ة األساس َة اًيت جسامه يف اًخحاق األظفال ابًـوي ملـسالث اًـاًَة ٌَفلس اًرتتوي اًنامج ؾن  ،وتني األس حاة اًرتتًو

 أو أرًة أو احامتؾَة أو ذسمِة أو ثـَميَة من أمهيا ما ًًل :أس حاة ذاثَة 
أو فلسان اًصقحة  ،وذاظة اًفذَاث،اكًزواح املحىص ،ارثفاع نس حة جرسة اًخبلمِش من املسارس وذعل إما تسوافؽ ذاثَة

وخباظة  أو ٌَضـور تـسم خسوى اًخـَمي (،%05)ظلاثٌأو الاس خـجال يف اًخىوٍن املادي  (%15)مبواظةل اصلراسة
 .ؾنسما ٍصى من س حلوه ذمن أهنوا ثـَمييم ومل جيسوا معبل

ذمن  (،%00.5)وـسم وحود مسارس أو فعول كًصحة ٌَوصا ي واًس نواث اًبلحلة ،ًلعور   ارلسماث اًخـَميَة   
و ؿسم إىل ظـوتة اًوظول إىل املسرسة أ (%6.7)مل ًَخحلوا ابصلراسة من كوت اًـوي أؿادوا ذعل ًـسم وحود املسارس

.. .وحود مسرسني أو ًحـس املسرسة أو الرثفاع نفلاث اصلراسة فوق ظاكة أرت اًعفي أو ًـسم وحود سىن داذًل
من األظفال اًـامَني مل ًَخحلوا ابصلراسة ف ام اًخحق اًحلِة ابصلراسة ٍوىن  (%8.7)فإنوحسة املسح األذي 

 .اصلراسة واًـوي ال ٍزاًون جيوـون تني (%50و) ،حصك املسرسة  (.%2)نس حة
وأًضاً ٌَوساؿست يف  ،وـسم وحود فعول أ و مسارس  ذاظة ابًفذَاث أو ًحـسىا ،حامتؾَةالارًة واألاألس حاة 

أو ملواهجة ػصوف مادًة ظارئة  ،مواهجة احذَاخاث األرت ألي سخة نفلسان مـَي األرت أو ثـعهل أو ؿسم نفاًة دذهل
 أو ثفضَي األرت اًـوي ؿىل اصلراسة  ،ٌَـوي ًخجووط أرًة ًرتك اصلراسة و ًخـعَي مـَي األرت وًضل (.%1)وظـحة
 (د / ذاصل اًض َخ  معي األظفال يف اٍمين ) .ـسالث املازاًست ٌَصسوة يف اصلراسةامل

 اإلطار انماَىَي :
إىل  وابإلضافة ،صلى مـؼم اًحضلان جرشًـاث وظنَة ثضؽ  ساً أدىن ًسن اًـوي وثنؼم ػصوف معي ظلار اًسن

َة واثفاكِة األدم املخحستاذعل ظ املـنَة  (UN)دكت تضلان نليت ؿىل وا ست أو أنرث من اثفاكِاث منؼوة اًـوي اصلًو
نٌل   ،م ذما ًـين أن الاثفاكِاث اًيت أظححت مجَـيا ساًرة املفـول يه مَزمة ٌضلول األظصاف فهيا 1989حبلوق اًعفي 

األظفال حبنك املـاًي اذلامسة  يف اًلانون اصلويل املَزمة زلَؽ ارلاضـني طلعل اًلانون  ٍمتخؽ األظفال حبٌلًة إضافِة ضس ؾٌلةل
 .وجضوي مثي ثغل املـاًي اًلواؿس اًيت حتؼص الاجتار يف اًـحَس واًـحودًة ،ؿىل سخِي امللال اصلول واملنؼٌلث اصلوًَة

وازليورًة اٍمينَة  ،صلول وذاظة دول اًـامل اًلاًرإن ػاىصت ؾٌلةل األظفال من اًؼواىص اًيت ثـاين مهنا نلي من ا
مضن ىشه اصلول اًيت ثواهجيا نلي من اًخحسايث اًنامجة ؾن الادذبلالث الاحامتؾَة والاكذعادًة وػصوف اًخحول 

اًيت الاكذعادي وذما نخج ؾنو من اجساع دائصت اًفلص حِر تسأث ػاىصت ؾٌلةل األظفال يف الاندضار منش تساًة اًدسـَناث 
رافليا نلي من مذلياث اًس َاسة الاكذعادًة يف املنعلة واؿرتافا تأمهَة مواهجة ىشه اًخحسايث اًيت ثـوق جصامج اًخمنَة 

  :م اًيت ثنط 1991يف تبلدان واًيت ظادكت ؿىل اًـسًس مهنا الاثفاكِاث اصلًوَة ذللوق اًعفي يف ؿام 
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ومػن أي معػي ٍػصحج أن ٍىػون  ،الاسػ خلبلل الاكذعػادي مهنا حبػق اًعفػي يف حٌلًخػو مػن 80يف املادت رمق  -1
تعػحة اًعفػي أو منػوه أًحػسين أو اًـلػًل أو اًػصويح أو املـنػوي أو  اوأن ٍىػون ضػار  ،أو ميلي إؿاكة ثـَػمي اًعفػي ادعص 

 .الاحامتؾي
 ؿػىل أن سػاؿاث اًـوػي ًؤل ػساج جيػة أال 28م يف املادت  1995ٌَـام  5نٌل ًنط كانون اًـوي اٍميين رمق  -0
ساؿة يف األس حوع وأن ؿىل أرابة اًـوي إؾعػاء اسػرتا ة سػاؿة وا ػست مػن سػاؿاث  20ساؿاث يف اًَوم و  7ثخجاوز 
وحتؼص املادت نػشعل جضػلَي األ ػساج تـػس اًوكػت  ،. ساؿة مذخاًَة0وأن ال جيربوا األظفال ؿىل اًـوي أنرث من  ،اًـوي

 .مل جسوح تشعل وزارت اًـوياحملسد أو ذبلل اًـعي اًصمسَة أو اًـوي يف اٌََي ما 
َػاء أمػورمه 29يف املادت  -8 وجيػة ؾنػس اسػ خبلم املوافلػة أن  ،حتؼص جضػلَي األظفػال دون مصافلػة واصلهيػم وأًو

وثَػزم  ،وحتؼص أًضاً جضلَي األظفال يف املناظق اًحـَست ،ٌسجي األظفال يف مىذة اًـوي حىت ًمت مصاكدة ػصوف معَيم
 .ة وآمنة ٌَـوي ظحلاً ٌَرشوط املنعوص ؿَهيا من كدي وزارت اًـويرة اًـوي تأن ًوفص هل تُئة حصَ

من اًلانون فلس نعت ؿىل إًزام رة اًـوي تأن ًفذح جسبل ٍلك  سج يف ذسمذػو حيخػوي ؿػىل  51أما املادت  -2
 .املـَوماث األساس َة املعَوتة من كدي وزارت اًـوي أو مىذة اًـوي احملًل ؾنو

رايل ميػين ؾنػس دػصكيم  (12222و  1222)اًـوي دفؽ قصامة ثػرتاوخ تػنيؿىل أرابة  125نٌل ثنط املادت  -5
 ًؤلحاكم املخـَلة ًؤلظفال اًـامَني.

م اطلي قعػى يف مجَػؽ مػواده  0..0ًسػ نة  25أظسرث اذلىومة كانون اًعفي رمق  ،من الاثفاكِة 2يف املادت  -6
 .رشًـاث اٍمينَة املخضونة ذللوق اًعفينٌل ثضونت ىشه املواد اًـسًس من تنود اًلوانني واًد  ،أحاكم الاثفاكِة

وحيؼػص معػي  ،سػ نة 12من كانون حلوق اًعفي ؿىل أن اًعفي اًـامي ىو مػن تَػف  188وكس أنسث املادت  -7
َة رمق   ،من مه دون ذعل اًسن ثضأن اذلس األدىن ًسن اًـوػي والاثفاكِػاث  188وكس ظادكت اٍمين ؿىل الاثفاكِة اصلًو

َة   وأ أصاكل معي األظفال.ثضأن إهناء أس 180اصلًو
حق اًعفػي يف اذلعػول ؿػىل اسلاًػة اًبلزمػة مػن  8من املادت  2أما كانون حلوق اًعفي فلس ثضونت اًفلصت  -8

حني اًـلوتة ارلاظة مبصحىدهيا ،مجَؽ أنواع الاس خلبلل واؾخحارىا أفـاال جيصرما اًلانون    .ًو
حيػافغ  ،متؽ كوارما اصلٍػن واألذػبلق وحػة اًػوظنؿىل أن األرت أساس اجمل  06نط اصلس خور اٍميين يف املادت -9

لوي أوادضىا  .اًلانون ؿىل هَاهنا ًو
 .منو ؿىل أن حتوي اصلوةل األمومة واًعفوةل وحصؾى اًنشء 82نعت املادت  -12
من اًلانون نفسو ؿسداً من اًـلوابث ٍلك من ثـصض تأي ثـسػف أو هتجػم ؿػىل اذلَػات  155و سدث املادت  -11

 .ارلاظة ابًعفي
مػن كػانون حلػوق اًعفػي دور اصلوةل يف حٌلًػة اًعفػوةل مػن مجَػؽ أصػاكل الاسػ خلبلل  127املػادت  وأنسث -10

 ،وؿَهيا الخاذ اإلحصاءاث واًخػساتي املضػسدت سلاًػة األظفػال مػن مػزاوةل أي نضػاط ألذػبليق ،ادلنيس والاكذعادي ؿَهيا
 من أكسم معساً ؿىل إدفاء ظفي أو اسددساهل ًـاكة ابذلخس مست ال حًزس ؾن س ندني لك)منو 8اًفلصت  155ونعت املادت 

و  (.تعفي آدص وجسَميو ًلي أتًو
حتسًس ارلسماث اًيت جية أن ثلػسرما اصلوةل ٌَعفػوةل واًخػساتي )من حلوق اًعفي ؿىل 6اًفلصت  8نعت املادت  -18

 .اهئارلاظة حبٌلًة اًعفوةل وإمنا
 ،ساج يف املنػاظق اًنائَػة واًحـَػست ؿػىل اًـوػصانمن كانون اًـوي جضػلَي األ ػ 29من املادت  0مل جتز اًفلصت  -12

 .واألؾٌلل ذاث ارلعورت الاحامتؾَة ،جضلَي األ ساج يف األؾٌلل اًضاكة واًعناؿاث اًضارت 2وحرضث اًفلصت 
َة رمق  -15 ثضػأن إهنػاء  180ثضأن اذلس األدىن ًسن اًـوي والاثفاكِة  188نٌل ظادكت اٍمين ؿىل الاثفاكِة اصلًو

 .األظفال أسوأ أصاكل معي
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حق اًعفي يف اٍمتخؽ جاكفػة اذللػوق واذلػصايث اًـامػة و أوخػو  9نٌل ورد يف كانون حلوق اًعفي يف املادت رمق  -16
 .اسلاًة واًصؿاًة اًيت حىفَيا اًلوانني اًنافشت ًئلنسان ؿامة ٌوَعفي ذاظة دون ثمَزي ثسخة ادلنس أو اٌَون أو املـخلس

 18ل اٍمين و ست معي ًؤلظفال مػؽ جضػىِي نلػاط حمورًػة ًيػشه اًو ػست يف نٌل أنضأ اإلحتاد اًـام ًنلاابث ؾٌل -17
 ومن أمه امليام اًيت نفشهتا اًو ست يه : ،حمافؼة ثـىن تـوي األظفال

 .اًلِام حبوةل ثوؾَة ٌَحس من ػاىصت أسوأ أصاكل معي األظفال تني ظفوف اًلِاداث اًنلاتَة اٍمينَة - أ
وابًػصمغ مػن .ف تؼاىصت معي األظفال وخماظصىػاًَعلاث و ثسرتاث ٌَخـص اًخـاكس مؽ ؿسد من اًفنانني إلؿساد م - ة

ضلوط املـُضة ثازاًس من هجة  فإنإال أنو وتفـي اٍمنو اًساكين املفصط  ،اًخساتي واآلًَاث اًيت الخشهتا اصلوةل يف ىشا اجملال
 . ما فِو من خماظص و مضاقذما ًسفؽ مبًزس من األظفال ًبلخنصاط يف ؿامل اًـوي جلك ،اًحعاةل واخنفاض األحور

 (0220( 25)كانون حلوق اًعفي
 مـَار وكِاس ؾٌلةل األظفال :

إن مسى األنضعة اًيت ًلوم هبا األظفال دعوظاً اًساتـة فعاؿساً ثلودان ٌَنؼص يف أي من ىشه األنضعة ًندلي 
اًـبلكة  ، نوؿني فلط من اًـبلكاثاؾخحاره ؾٌلةل ابملـىن اًعحَح، ومعوماً فلس صاع اس خـٌلل ىشه اًفىصت ٌضلالةل ؿىل

ضاً خشعَاً  وىىشا  (،مال أو ظـام)األوىل ؾنسما ًلسم اًعفي تنضاط ملعَحة أ س اًصاصسٍن واطلي ٌسمل اًعفي ثـًو
 .مؤسسة ؿىل ىشا اًخحادل (أ، ة)ثعحح اًـبلكة اًيت حصتط اًعصفني  

عحح رشٍاكً ل)أ( واطلي ًلسم هل اًعفي (ة ،أ)أما اًـبلكة اًلانَة فذحسج ؾنسما ًخسذي أ س األتوٍن ماتني ة( )ًو
 .اًـوي ملاتي نوع من أنواع املاكفئة اًيت ثشىة أل س األتوٍن

أما اًـبلكة اًلاًلة فييي ثعف املـادةل اًيت حتسج ماتني اًعفي نفصد وتني اًـائةل اجملمتؽ اطلي ًنمتي إًَو اًعفي أو 
 .ك فِواًعفةل اطلي جيرب اًعفي أو اًعفةل ؿىل الاصرتا

 انسياساث انًتخذة نزعايت انطفىنت في انيًٍ :
ـس اًدرشًؽ  ة يف ازليورًة اٍمينَة ًيا منعلاهتا األساس َة اًيت جضلك اًيصم اًخـَميي، ًو إن اًس َاسة اًخـَميَة واًرتتًو

خو  ،اكنة هحيتاإلسبلسم ىو اصلس خور اطلي جسدنس إًَو يف مجَؽ املصا ي وثـس اٍمين من اصلول اًيت اكن ٌَعفي فهيا م وأًو
خي اىامترما ورؿاٍهتا من أخي تناء مواظن ظاحل خيسم أمذو ووظنو وفق دعط ورؤى أسيوت يف تناء أحِال مامتسىة 

حِر صيسث اٍمين يف اًس نواث األذيت اىامتماً مَحوػاً ابًعفي واًعفوةل وذعل من ذبلل اًخلسم املَووس وثأهَساً  ،وفـاةل
 -ٍمين األظفال اىامتماً مَحوػاً من ذبلل اآليت :طلعل الاىامتم فلس أًوت ا

  .م مؽ وضؽ إسرتاثَجَة ثخضون األمومة واًعفوةل 1996م وؿام  1991ؾلس املؤثمص اًساكين األول يف ؿام  -1
م نػط ؿػىل أن اصلول حىفػي حػق اًخـَػمي اجملػاين يف  1990ثضوني كانون اًخـَػمي املو ػس اًعػادر يف ؿػام  -0

 .اًفصص زلَؽ األظفال دون اس خرناء املص ةل األساس َة وحاكفؤ
 .وحود مص ةل دور اذلضانة رايض األظفال مضن اًسمل اًخـَميي املو س -8
 .إنضاء اجملَس األؿىل ًؤلمومة واًعفوةل -2
ػػة اٍػػمين  0225 – 0221وارلعػػة اشلسػػ َة  ،م 0222 – 96ثضػػوني ارلعػػة اشلسػػ َة ًؤلؾػػوام  -5 م ورًؤ

 .َعفوةلاإلسرتاثَجَة مجةل من املضاًرؽ اخملععة ٌ
 .نسواث وظنَة حول حلوق اًعفي اٍميين تكام -6
ورنػزث ؿػىل مدػادئ اًـػساةل  ،دس خور ازليورًة اٍمينَة واًلوانني اًسػاًرة ثمػنح املػواظنني اذلًصػة واملسػاوات -7

ـس اًعفي ظاحة حق مواد اصلس خور  ،وحاكفؤ اًفصص وؿسم اٍمتَزي  05 – 82 – 22 – 21 – 58ًو



 

 ورقة عمل                                                                     لث  ثامؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 
111 

 واًلوانني ثخضون :
 .وحاكفؤ اًفصص املساوات -1
 .رؿاًة اًعفوةل وحمنَهتا -0
 .ؿسم اٍمتَزي تني اًفصد واجملمتؽ -8
 .حق اًعفي يف اًخـَمي -2
 .إنضاء إدارت ؿامة ًصايض األظفال -5
 (091- 092م ظػػػ  0225 أألكربي )                           .أدــِػػصاً إنــضػاء تػػصملــان ألظـــفــــال -6

 انًمتزحاث
واألمه مػن ذعل لكوػة )األؿساد اذللِلِة ًؤلظفال اًـامَني وثعػنَفيم وسػن اًلػوانني سلػاٍهتمثلرتخ اًحاحثة حرص  -1
 إىل خانة وضؽ جصامج اًخسذي وإص حاع احذَاخاهتم. (ثنفِشىا

التس من وحود فرتت زمنَة  حيسج ذبلًيا ثلي صامي وحاكمي زلَؽ اًس َاساث الحامتؾَة والكذعادًة ذمػا ًػؤدى  -0
 .ي اندضار اًؼاىصتؾوام ؿىلإىل اًلضاء 
 .ألىََة ٌَخـامي مؽ اًؼاىصتافص ادليود تني خمخَف اًيَئاث اًصمسَة و اثؼ -8
 اًخسذي املىثف ٌَجوـَاث األىََة واصلًوَة ورخال األؾٌلل يف إظبلخ اًوضؽ املادي ًيؤالء األظفال  -2
 .س نة (15)ةكِام ادلياث املـنَة تخحسًس سن اًـوي  -5
 .س نة (16)إًزامِة اًخـَمي حىت سناًعَة من ادلياث اخملخعة تخفـَي  -6
ثنؼػمي ثػغل ازلـَػاث وزايدت إؿػسادىا  ،وذعل تػسمع املؤسسػاث ارلًيػة،حمارتة اًفلص واًحعاةل يف اًوظن اًـصيب -7

    .ومساؿست األرت اًفليت اءوثفـََيا الحذواء مضلكة اًفلص 
ًخنؼميَػة ااًعػبلحِاث اًلانونَػة و  ومنح ثغل املػنؼٌلث .حبلوق اًعفي اًـصيب رضورت إنضاء منؼٌلث ؾصتَة ثـىن -8

 .واصلفاع ؾن حلوكيم ،اللخاذ اًلصاراث املناس حة ملساؿست األظفال يف اًوظن اًـصيب
دؿػارت األظفػال وؾػٌلةل األظفػال( )واحامتؾَة حمََة من اكفػة األكعػار اًـصتَػة ثددػؽ ػػاىصيت،إنضاء منؼٌلث دًنِة -9

 .جياد اذلَول اٍىفِةل ٌَحس من اندضارىااو 

 -اث:انتىصي
ندلػي أن ٍىػون دور اجملَػس مػن  -1 ثويص اًحاحثة تأن جس متص اذلىومػة تخفـَػي دور جمَػس األمومػة واًعفػوةل ًو

ازوًػس اجملَػس تذبلل اًخنس َق اًفـال ٍلك  اًنضاظاث اذلىومِة ارلاظة تخعحَق الاثفاكِاث ارلاظة ابًعفي وثػويص اًحاحثػة 
ءت ودعوظػا فػػ ام ًخـَػق ابرلعػط واًػػربامج املسػاؿست ؿػىل ثعحَػػق ن ٍىػون ؿػػىل درخػة ؿاًَػة مػػن اٍىفػاأابٍػاكدر املناسػة و 

 .الاثفاكِة
 الاس متصار يف ثـٍزز هجود  اصلوةل يف اصلوةل يف إهناء ؾٌلةل. -0
الاظفػا ل ومـادلػة األسػ حاة ادلشًرػة ًبلسػػ خلبلل الاكذعػادي مػن ذػبلل اًلضػػاء ؿػىل اًفلػص وإات ػة فػػصص  -8

 الاًخحاق ابًخـَمي.
ضوي ذعل األظفال اادلة املضبلك اًيت ًو خي مـأاًلِام تسراسة من  -2 هجيا األظفال اًـامَون يف اًلعاع ارلاص ٌو

 .اطلٍن ًـوَون يف املنازل ورضورت ضٌلن حليم يف اًخـَمي واًعحة والارثحاط األري
َةاجملمتـة ومنؼوة اًـو واملنؼٌلث اذلىومِة كي املنؼٌلث مؽ ابًخـاون األظفال ؾٌلةل ملصاكدة صامي نؼام ثعٍوص -5  .ي اصلًو
الخاذ اكفة اًخساتي اًرضوًرة ملنؽ ىشه اًؼاىصت من ذبلل اسػرتاثَجَة صػامةل أجصزىػا  َلػاث   نلػاش و ػبلث  -6
 نرش اًوؾي.
 .جضىِي دلنة يف لك منؼوة ثلوم مبخاتـة ومصاكدة ؾٌلةل األظفال  مؽ إؾعاء ظبلحِاث ًيشه اٌَجان  -7
صثحط ت  -8  .نوع اًـويو ضؽ معص حمسد ٌَعفي اطلي ٌس خعَؽ اًـوي ٍو
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 انًزاجع
  

 موثمص اًعفوةل اًوظين األول :جبامـة ثـز.     ،( دراسة حتََََة ًواكؽ األظفال يف اٍمين0225)تسر سـَس ،أألكربي -1
مصنز اصلراساث ،،  سؤ مـامةل واس خلبلهلمهتم( حلوق اًعفي وأصاكل سؤ مـام0221َ) امت ابجىص ،ىبلدي -0

 اًصايض. -واًححوج، اًعحـة األوىل
 ؾٌلةل األظفال يف اٍمين  ،)(ذاصل راحج،ص َخ -8
مـامةل األظفال واس خلبلهلم كي ،منضور يف نخاة ،( ؾٌلةل األظفال يف حنوة ًحنان0221،)داية،ص حُة -2

 اًصايض. –اًعحـة األويل ،مصنز اصلراساث واًححوج،املرشوع
 اًوظين األول : جبامـة ثـزًعفوةل، موثمص اًعفوةل اباذللوق واًدرشًـاث املخـَلة  (0225،)زظصتوش،ؾحسا ًـٍز -5
  .،منؼوة األدم املخحسفجمةل مىذة اًَونُس َ،( وضؽ األظفال يف اًـامل0226،)هويف -6
 ،مسى ةسوسؤ م،لصاظَةميجمةل اًخوهجاث اصل ،كِس اذلَات ؿىل( أظفال ًعارؾون ٌَحلاء 0225)ؾَسي،املنَفي -7

  .( اٍمين ظنـاء20)اًـسد
   .ظنـاء ،دار اٍىذة،وضؽ األظفال يف اٍمين (0226،)ًؤلمومة واًعفوةل ؿىلاألاجملَس  -8
 مصنز املـَوماث واًخأىَي ذللوق اإلنسان، ثـز ،(0225،)اثفاكِة حلوق اًعفي -9
خمنَة0221،)ةًوىاا، ؾحسنؾحس ًص  -12 َة وحلوق اًعفي،جمةل اًعفوةل ًو  ( 0)اًـسد،( اًدرشًـاث اًوظنَة واصلًو
( املصنز اٍميين ٌضلراساث 0222،)دٌسورب ،يف اذلسًسؾٌلةل األظفال  ،الاحامتؾَة واًـوي نوزارت اًضؤو -11

 1 .ظنـاء–اًعحـة األوىل  ،الاحامتؾَة وحبوج اًـوي
  .(25)( رمق0220،)كانون حلوق اًعفي -10
 .( 52)(  رمق0222،)كانون حلوق اًعفي -18
  .(5)( رمق1995)كانون اًـوي اٍميين -12
  .( اًحنم اصلويل1996،)فثلٍصص اًَونُس َ -15
 www.hrinfo.net/egypt/ecrc/0..5/protoo-1.html ،الانرتنُت -16
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