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 احلماية القانونية للطفل أثناء النزاع املسلح
  سعيذ الشعيبي مـحمذأ.د. 

 مقذمة:
اًعبلت وأمت اًدسَمي.  ؿَََ أزىك مػحمدل اإلوساهَة ومـمل اًخرشًة اخلري اذلد هلل واًعبلت واًسبلم ؿىل رسو 

 ،،،وتـػػػػػد

ا جزايدت وثريت اًدسَح واهدضار األسَحة فإن من أصد املآيس اإلوساهَة ما ختَفَ اًزناؿاث املسَحة اًيت زاد ت بلُؤ

من ثكل املآيس  َط مٌَ فإن توسؽ اًخرشًة أن  ختف اًفذبنة، وإذا اكهت اًزناؿاث املسَحة كدر اًخرشًة اذلي ال م 

ذا ما سـى إًََ اجملمتؽ ادلويل ؿرب تواابث أوسـِا واثئق اًلاهون ادلويل اإلوساين.  واآلالم، ُو

ألظفال أزياء اًزناؿاث املسَحة أصد رضراً وأنرب خعرا حؼَت ابُامتم هحري حرمجخَ الاثفاكِاث وملا اكهت مـاانت ا 

 واًربوثوهوالث ادلًوَة وهجود امليؼٌلث كري اًرمسَة.

 أمهَة ادلراسة اًلاهوهَة ٌَموضوع ودواؾي اخذَارٍ..

ا  مل ًـد احلدًر ؾن خعر ُذٍ اًزناؿاث ؿىل اًعفوةل واًححر يف حواىهبا من هفي اًلول خعوظا وكد ثفامقت آاثُر

% من اًًساء 89% من اًضحااي املدهَني مهنم  99يف زمن زادث فَِ وثريت اًدسَح ابًسبلخ اخلفِ  اذلي خَ  

واألظفال
 ، فىِ  تأسَحة ادلمار اًيت ال ثحلي وال ثذر؟(1)

 واألظفال يف وكت اًزناؿاث مه األنرث ؾرضة ًؤلخعار واألرضار ألس حاة مهنا:

 م أمام خماظر ووًبلث احلرة وإن اكهت ٌسريت.ضـفِ -

 تآاثر احلرة. اؿدم كدرت ؿائبلهتم ؿىل حٌلٍهتم الوضلاًِ -

األظفال أنرث ؾرضة ًؤلمراض اًيفس َة واًعدماث اًيت ختَفِا اًزناؿاث املسَحة ثسخة اخلوف واًَِؽ اذلي ال  -

 ثلوى أحساهمم وؾلوهلم ؿىل حتمهل.

أزياء احلرةيف تَة واًخـَمي واملخاتـة اًعحَة، ولكِا أمور ًفلدوهنا حيخاح األظفال إىل اًرؿاًة واًت  -
(2)
. 

ذا ًـين أهنم األنرث ؾرضة ًؤلخعار. -  األظفال مه األنرث ؿدداً من تني تلِة اًفئاث اًـمًرة، ُو

اجلة وإذا اكن من اًعـة دفؽ لك ثكل اخملاظر ابٍلكَة إال أهَ من املمىن اًخلََي مهنا من خبلل سد مداخَِا ومـ

أزياء اًزناؿاث املسَحة مضارنهتم تعًرق مدارش يف اًزناؿاث املسَحة ؾن يف أس حاهبا، ًوـي من أس حاة تؤس اًعفوةل 

 ظًرق جتيَد األظفال، وكد اجسؽ هعاق ُذٍ اًؼاُرت وحرثخت ؿَهيا اٍىثري من األرضار.

، حِر ثحًت ؾعحة األمم ؿام ر جتيَد األظفالؼوإزاء ذكل اجتَ اًـامل ًعَاكة املحادئ واملواد اًيت حت

ثضأن وضؽ 1948م،إؿبلن حٌَ  حللوق اًعفي، مث خاءث تـد ذكل ثوظَة اٌَجية الاحامتؾَة ًؤلمم املخحدت ؿام 1924

م1949اثفاكِة ذلاًة األظفال، مث حُرمج ذكل تواسعة اثفاكِة 
(3)
  

                                                 
 تعزجامعة –أستار القانىن الذولي المشارك 
 إدارت صؤون اإلؿبلم ابألمم املخحدت.( راحؽ ثـََلاث هويف أانن املًضورت يف جرانمج معي األمم املخحدت مليؽ الاجتار كري املرشوع ابألسَحة اًعلريت واخلفِفة، من مًضوراث 1)

 .227، 226رتَؽ، ظػ  مػحمدموسوؿة اًلاهون ادلويل اإلوساين، أ. د/ سَِي اًفذبلوي؛ د/ ؾٌلد ( ًيؼر : 2)

 .225رتَؽ، ظػ  مػحمد( ًيؼر : موسوؿة اًلاهون ادلويل اإلوساين، أ. د / سَِي اًفذبلوي؛ د/ ؾٌلد 3)
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خداًء، وثحلى مضلكة األظفال اذلٍن ثدفؽ هبم ر جاكف ذلاًة اًعفوةل ألهَ موخَ مليؽ اًخجيَد ات ؼومل ٍىن مثي ُذا احل

و ما مل ثلفهل الاثفاكِة واًربوثوهًوني املضافني إٍهيا آهفي اذلهر  األحداج إىل حواف اخلعر اذلي ثًذجَ اًزناؿاث املسَحة، ُو

 أزياء اًزناع املسَح. يف حِر مشَت اًخأهَد ؿىل رضورت حٌلًة األظفال وثوفري اًـون اًبلزم هلم 

أزياء اًزناؿاث يف كد اهخؼم اًححر يف مدحثني رئُسني ُخعط األول دلراسة اًخأظري اًلاهوين حللوق اًعفي ُيا و  

 املسَحة ٌوضمي فرؿني:

َة من مسأةل حؼر جتيَد األظفال، واًفرع  األول  اًثاينٌسَط اًضوء ؿىل موك  الاثفاكِاث واًربوثوهوالث ادلًو

اًزناؿاث املسَحة، يف حني خعط املححر  يف أزياءفال وظور مساؿدهتم خعط دلراسة موضوع اذلاًة امللررت ًؤلظ

اًزناؿاث املسَحة وخاء يف فرؿني  يف أزياءاًثاين دلراسة موضوع مدى فاؿََة اًلواؿد اًلاهوهَة يف ثوفري حٌلًة األظفال 

: إماكهَة ثفـَي وثـٍزز كواؿد اذلاًة اًثايناًزناؿاث املسَحة واًفرع  يف أزياء: واكؽ اذلاًة امللررت ًؤلظفال األولاًفرع 

اًزناؿاث املسَحة وخامتة احذوث هدِجة حول فىرت اًححر ودمعت تأمه اًخوظَاث اًيت خرح هبا  يف أزياءامللررت ًؤلظفال 

 اًححر. 

 المبحث األول
 النزاعات المسلحة في أثناءالتأطير القانىني لحقىق الطفل 

و أًضاً داؾَة اًخخَ  واًـلدة اٍى مل ٍزل اًزناع املسَح اكرزة اًخرشًة ود أمام ما ًًضد اإلوسان ؤ ومعدر صلاهئا ُو

 من ركد اًـُش وهرمي الاس خلرار.

ا أملا وأؾؼمِا خعراً ثكل األخعار اًيت ًخـرض ًِا األظفال اذلٍن ثلخال ُذٍ  وآاثر ُذا اًزناع نثريت، ومن أنرُث

 آالم ومعائة ال اىهتاء ًِا.اًزناؿاث املسَحة جراءهتم فِعححون تني موث ملق و 

 :مفِوم اًخأظري اًلاهوين حللوق اًعفي

َئاثَ، اظري اًلاهوين حللوق أامللعود ابًخ ًعفي ٍلوؿة اجلِود اًيؼًرة واًـمََة اًيت ًحذًِا اجملمتؽ ادلويل مبيؼٌلثَ ُو

 اًيت ًخـرض ًِا أظفال اًـامل ثسخة وثحذًِا نذكل دوائر اًححر يف جمال اًلاهون ادلويل اإلوساين ٌَحد من املؼامل واملآيس

 اًزناؿاث املسَحة.

أما ؾن مفِوم اًعفوةل وفلاً ٌَمفِوم ادلويل فداًرمغ من أن اًلاهون ادلويل اإلوساين مل ٌض متي ؿىل ثـًر  ٌَعفي إال 

ثامٌة ؾرشت س ية/ مِبلدًة ًـخرب ظفبًل من مل ًحَف سن اً  1989أهَ ميىن اًلول أهَ وفلاً الثفاكِة حلوق اًعفي ٌَـام 
(4)

 ،

( من الاثفاكِة ذاهتا ًـخرب ظفبًل من مل ًحَف مخس ؾرشت س ية38ويف املادت )
(5)
. 

ومًضأ ُذا اًخياكغ ُو اًخفًرق تني سن اًعفوةل يف احلرة وسن اًعفوةل يف اًسمل إذ اؾخربث ُذٍ الاثفاكِة أن  

مِبلدًة ًـخرب ظفبًل من مل ًحَف  1949ٌَـام  سن اًعفي يف احلرة مخس ؾرشت س ية، ووفلاً الثفاكِاث حٌَ  األرتؽ

ـخرب من اكن دون اخلامسة ؾرشت، ونذكل الاخذبلف يف حاةل اًحَوغ اًيت ختخَ  جرشًـاث ادلول يف حتدًدُا، وال ً 

ظفبًل ألن الاثفاكِاث ؾيدما حتدد ُذا اًسن أو ذاك فإن ذكل ٍىون يف س َاق مـني ال ًًذفي مـَ وظ   اخلامسة ؾرشت

ملن اكن دون اخلامسة ؾرشت أو اًثامٌة ؾرشت، وميىن اًلول أن ما زاد ؾن اًثامٌة ؾرشت فَُس من سن اًعفوةل  اًعفوةل

تبل خبلف
(6)
. 

                                                 
 امٌة ؾرشت، ما مل ٍىن كد تَف سن اًرصد كدي ذكل مبوحة اًلاهون امليعحق ؿىل اًعفي ".( من اثفاكِة حلوق اًعفي، وهعِا " ًلعد ابًعفي لك إوسان دون سن اًث1املادت ) (4)

  / م. 1989( ًيؼر هط املادت من اثفاكِة حلوق اًعفي ٌَـام، 5)

اًعادرت ؾن اجملَس اًـريب ٌَعفوةل واًخمنَة،  ، حبر مًضور مضن جمةل اًعفوةل واًخمنَة39،31ًيؼر: حٌلًة اًعفي يف اًزناؿاث املسَحة، ٌَحاحر خادل جن ؿًل آل خََفة، ظػ  (6)

 .م.2991، س ية 1( م/ 4اًـدد )
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 وهمٌل ٍىن من أمر فاملس خلر يف املـخرب ظفبًل يف أزياء اًزناع املسَح ُو من مل ًحَف سن اخلامسة ؾرشت ًؤًد ذكل ما ًًل:

 َ املٌلرسة ادلًوَة ؿىل ُذا اًخحدًد.اس خلرار اًـرف ادلويل اذلي أندث -

َة اخلاظة هبذا اًضأن أخذث هبذا اًخحدًد.  -  مـؼم الاثفاكِاث واًربوثوهوالث واًلراراث ادلًو

أن ذكل اًسن ُو ما أخذث تَ احملمكة اجليائَة ادلًوَة -
(7)
 نٌل سريد تَاهَ. 

 اًفرع األول: حؼر جتيَد األظفال

و ما أدى تحـغ اجملمتـاث ًخجيَد حزامن كِام اًزناؿاث املسَحة مؽ احل اخة ٌَسبلخ أواًل وملن حيمي اًسبلخ اثهَاً، ُو

األظفال اًلادٍرن ؿىل محي اًسبلخ وادلفؽ هبم إىل سـري اًزناؿاث املسَحة املخلدت، ساؿد ؿىل ذكل اًؼروف املـُض َة 

 ذكل ثوازي احلاخة ذلي اًسبلخ مؽ نرب اًسُئة ًخكل اجملمتـاث وؿدم وحود هؼام رادع مييؽ جتيَد األظفال، نٌل ساؿد ؿىل

جحم رشحية األظفال خعوظاً يف سن اًفذوت مؽ ظلر تلِة اًفئاث اًـمًرة
(8)
. 

ومن األس حاة اًيت ثدفؽ ابألظفال إىل الاخنراط يف اجليدًة ؿدم هضج أفاكرمه وكعور مداروِم وسوء ثلدٍراهتم 

حلجم اخملاظر اًيت جسخهبا اًزناؿاث املسَحة
(9)
. 

ال ذكل ثوهجت األمم املخحدت ؿرب املفوضَة اًسامِة ًضؤون اًبلحئني واًَوهُس َ  واملفوضَة اًسامِة حللوق وحِ

اإلوسان ًعَاكة وإخراح اثفاكِة دًوَة حتؼر جتيَد األظفال 
(19)

، حِر هعت املادت اًثامٌة واًثبلزون من الاثفاكِة 

من املحادئ واألسس ذاث اًـبلكة مبضلكة جتيَد األظفال ميىن  املـروفة ابثفاكِة األمم املخحدت حللوق اًعفي ؿىل مجةل

 إحٌلًِا يف ما ًًل:

اًزناؿاث  يف أزياءاًخأهَد ؿىل اًزتام ادلول ابحتام كواؿد اًلاهون ادلويل اإلوساين ذاث اًعةل توضؽ األظفال  -

 املسَحة.

ـخرب ُذا اًخأهَد اًحواتة اًرئُسة إلًزام ادلول األظراف جلك تيد ًخـ  َق حبلوق اًعفي ؾيد وضوة اًزناع املسَح.ًو

 اجتِت الاثفاكِة حلؼر جتيَد األظفال اذلٍن مل ًحَلوا سن اخلامسة ؾرشت. -

دؾت الاثفاكِة ادلول األظراف الختاذ اًخداتري اًـمََة اٍىفِةل تدٌفِذ اًيعوص اًيت حتؼر جتيَد األظفال دون  -

ضٌلن ثيفِذ ُذٍ الاثفاكِة وؿدم الاًخفاف ؿىل ملرراهتا وحٍرهتا  سن اخلامسة ؾرشت، ويف ذكل إصارت إىل دور ادلول يف

 يف اخذَار اًوسائي واألساًَة املياس حة ٌَخعحَق.

أوكَت الاثفاكِة يف خاهة امليؽ حِر هعت ؿىل أهَ يف حاةل كِام ادلول تخجيَد من تَف اخلامسة ؾرشت ودون  -

ة ًؤلنرب س ياً ًبلًخحاق ابًلواث املسَحة اًرمسَةاًثامٌة ؾرشت فإن ؿَهيا يف مثي ُذٍ احلاةل إؾعاء األًو ًو
(11)

 . 

م أكوى يف ثأهَد احلؼر من إضافة الاثفاكِة املذهورت، 1977وجتدر اإلصارت إىل أن اًربوثوهول اًثاين اإلضايف ًـام 

ال دون اخلامسة ( اًفلرت )ح( ؿىل أهَ ال جيوز جتيَد األظف4حِر خاء تعَف آند يف دالٍهتا ؿىل امليؽ فلد هعت املادت )

 ؾرشت....، واًخـحري تـدم اجلواز أكوى يف ادلالةل رصحي يف امليؽ.

َاً وثوهجاً خاداً ذلاًة حلوق اًعفي ؾيد اًزناؿاث  وميىن اًلول إن الاثفاكِة واًربوثوهًوني املذهورٍن مثبل حرباكً دًو

و اًسن األوسة ٌَلدرت ؿىل محي اًسبلخ املسَحة، أمثر ذكل رفؽ احلد األدىن ًسن اًخجيَد إىل مثاين ؾرشت س ية،  ُو

                                                 
 ًيؼر : املعدر اًساتق هفسَ، هفس اًعفحاث. (7)

  .53( ًيؼر :مٌؽ وضوة اًرصاؿاث املسَحة، ثلٍرر األمني اًـام اًساتق ًؤلمم املخحدت " هويف أانن "،8)

َة ٌَعََة األمحر، د9)  .2993ٌسمرب (ثيؼر ورشت اٌَجية ادلًو

 ًيؼر : املعدر اًساتق هفسَ، اًعفحة هفسِا. (19)

 حراحؽ اثفاكِة األمم املخحدت حللوق اًعفي. (11)
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ومواهجة أخعار اًزناؿاث املسَحة، ُذا ما حرمجَ اًربوثوهول الاخذَاري يف موادٍ األوىل واًثاهَة واًثاًثة واًراتـة، ولكِا 

حةثؤند وحوة اًزتام ادلول مبيؽ اصتاك أفراد كواهتا املسَحة اذلٍن مل ًحَلوا اًثامٌة ؾرشت يف اًزناؿاث املسَ
(12)

، وكدي 

ذكل ؿدم إخضاؾِم ٌَخجيَد اإلحداري، ومل ًلفي ُذا اًربوثوهول مـاجلة ػاُرت اًخجيَد اًخعوؾي ابؾخحارٍ سَواكً درحت 

و ما دؾى إىل رضورت اإلصارت إىل مثي ُذٍ احلاةل ووضؽ اًضٌلانث اًبلزمة ًسبلمة ثـامي ادلول مؽ  ؿَََ تـغ ادلول، ُو

 ث ذكل ميىن إحٌلًِا يف اًيلاط اًخاًَة:وضـَة اًخجيَد اًخعوؾي، وضٌلان

أن ٍىون ُذا اًخجيَد ثعوؿاً حلِلِاً ال ثؤثر فَِ كوى اإلهراٍ اًيت كد متارسِا سَعاث ادلوةل أو ثفرضِا ػروف  -

 اًفلر واًـوز.

ذٍ اًضٌلهة ًخبليف كعور املخعوؿني -  ؾن أن ًمت ُذا اًخعوع مبوافلة اآلابء أو األوظَاء اًلاهوهَني ٌَمخعوؿني، ُو

 اختاذ اًلرار اًعحَح اذلي ال ًخـارض مؽ حلوكِم ومعاحلِم.

 أن حيعي املخعوؾون ؿىل املـَوماث اٍاكمةل ؾن واحداث وأؾحاء اجليدًة. -

اًخأند من سن املخعوع ؿرب اًواثئق اًعحَحة -
(13)

. 

ذٍ اًضٌلهة ال ميىن الاؾامتد ؿَهيا إال يف دائرت ضَلة خعوظاً يف ادلول اًحدائَة اًيت ً  ُس فهيا من اًوسائي ما ُو

 ًعمنئ ؿىل حصة ُذٍ اًواثئق إن وخدث.

وميىن اًلول إن لك ثكل اًضٌلانث إحٌلاًل جضلك س َاخاً ًضٌلن ؿدم اًزح ابألظفال يف سكل اخلدمة اًـسىًرة حتت 

َة اًرامِة مليؽ جت  يَد األظفال دون مسمى اًخعوع ابختاذ أي وس َةل ٌَخحاًي ؿىل ما ثلررٍ الاثفاكِاث واًربوثوهوالث ادلًو

 اًسن اًلاهوهَة احملددت.

وكد ثعادف جرشًـاث وظيَة جض متي ؿىل هعوص أنرث حٌلًة وأكوى يف ادلالةل ويف ُذٍ احلاةل ًُس ٌدلول 

األظراف خماًفة هعوص ُذا اًربوثوهول وكريٍ من الاثفاكِاث، كري أهَ يف حاةل وحود ضٌلانث أكوى وهعوص أوحض 

ذا ما هعت ؿَََ املادت )ومعَحة اًعفي فهيا ػاُرت  ( من اًربوثوهول5فإهنا ساًرة اًـمي من كري ثـارض، ُو
(14)

. 

ة اًيت ختدم حلوق األظفال ؾيد اًزناؿاث املسَحة وثضَ  كدراً هحرياً من اذلاًة هلم ما  ومن اخلعواث املِمة واحلًَو

 يف اخذعاظاث احملمكة نٌل خاء يف هؼاهما ظدر ؾن احملمكة اجليائَة ادلًوَة حِر أدرحت يف كامئة حرامئ احلرة ادلاخةل

األسايس...إرشاك األظفال دون سن اخلامسة ؾرشت تعورت فـََة يف اًـمََاث اًـدائَة أو اًلِام تخجيَدمه يف اًلواث 

املسَحة اًوظيَة ؾيد وضوة ىزاع مسَح دويل، ويف ادلاؿاث املسَحة اًوظيَة األخرى ؾيد وضوة ىزاع مسَح كري 

دويل
(15)

. 

َة أكوى أثراً وأتَف يف اإلًزام خعوظا مؽ ما ًِا من اًلوت يف و  ًـي ُذٍ اخلعوت اًيت أكدمت ؿَهيا احملمكة اجليائَة ادلًو

 ممارسة اخذعاظِا ؿىل املس خوى ادلويل.

 خي مٌؽ جتيَد األظفال من مهأثكل إذا يه ٍلي اًيعوص اًلاهوهَة اًيت أًزمت ادلول ابختاذ ما ًَزم من اًخداتري من 

 ما احذوثَ أمه واثئق اًلاهون ادلويل اإلوساين. مدون سن اخلامسة ؾرشت سواء ثكل اًواردت يف اثفاكِاث حلوق اًعفي أ

                                                 
 ( من اًربوثوهول الاخذَاري.3،4، 2، 1( حراحؽ املواد )12)

 ( من اًربوثوهول الاخذَاري. 3ًيؼر هط املادت ) (13)

 ( من اًربوثوهول الاخذَاري.5حراحؽ املادت ) (14)

من اًيؼام األسايس ٌَمحمكة...ًـخرب جتيَد األظفال دون سن اخلامسة ؾرشت من اًـمر أو اس خخداهمم ًبلصتاك اًفـًل يف األؾٌلل  7( ُػ2) 8،  26( ة 2) 8فلاً ٌٌَلدت و  (15)

َة ؿىل اًسواء. َة أو كري ادلًو  اًـدائَة حرمية حرة يف اًزناؿاث ادلًو
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من صأهنا مساؿدت وحٌلًة األظفال حضااي اًيت ؿىل أن ٍلي ثكل اًواثئق كد أوحدت ؿىل ادلول اختاذ اًخداتري 

 اًزناؿاث املسَحة. 

َاكة اًلاهوهَة يف ُذا اًعدد حباخة إىل مًزد من اًخعوٍر ومًزد من اًوضوخ رمبا ًحدأ ومؽ لك ثكل اجلِود إال أن اًع 

من الاثفاق ؿىل أن ٍىون احلد األدىن ًسن املضارنني يف اًـمََاث اًـسىًرة تعورت مدارشت أو كري مدارشت ُو سن 

 اًثامٌة ؾرشت.  

 سَحةاًزناؿاث امل  يف أزياءاًفرع اًثاين: حٌلًة ومساؿدت األظفال 

س حلت اإلصارت يف اًفرع األول إىل مساؾي اجملمتؽ ادلويل من اًياحِة اًلاهوهَة إىل حؼر جتيَد األظفال واؾخحارٍ من 

من مـاجلة املـضةل إال أن املـاجلة اًوافِة ال حىمتي  اً اجلرامئ اًيت جييهيا اإلوسان ؿىل تين خًسَ، وإذا اكن ذكل اًخوخَ حزء

ذا ما ًدٌاوهل اًححر يف يف ًة ومساؿدت األظفال اذلٍن ًلـون حضااي ٌَحروة إال ترضورت الاًزتام حبٌل أزياهئا وتـدُا، ُو

 ُذا اًفرع.

ة حؼر جتيَد اًعفي دون سن  إن مما ال صم فَِ أن ثوفري اذلاًة ٌَعفي ؾيد اًزناؿاث املسَحة ال حيرص يف زاًو

ملسَحة واًزناؿاث ادلًوَة يف اًـامل، ويه ابدلةل خماظر ال مـَية، فاًواكؽ صاُد مبآيس اًعفوةل اًيت ختَفِا اًزناؿاث ا

 ثخحمَِا اًعفوةل، وهتدد اإلوساهَة مبًزد من اآلالم واملعائة.

ويف مثي ذكل احلال التد من اختاذ خعواث معََة هتدف ذلاًة األظفال ؿىل اًعـَد ادلويل، ويف ُذا اًس َاق 

َة ٌَعََة األمحر ممت  ( ومن مضن ما 4/ م اًلرار رمق )1993ثةل ابؾامتد جمَس امليدوتني ؿام ػِرث هجود اٌَجية ادلًو

 ورد فَِ:

 رضورت اختاذ ثداتري مَموسة ذلاًة حضااي اًزناؿاث املسَحة من األظفال    -

 إداهة اًلذي املخـمد ًؤلظفال. -

 إداهة الاس خلبلل اجلًيس وأؾٌلل اًـي  واملـامةل اًسُئة ًؤلظفال. -

 يؽ ثكل اًخرصفاث واملـاكدة ؿَهيا إذا وكـت.  اختاذ ثداتري ظارمة مل  -

( من اًربوثوهول اإلضايف األول من اثفاكِة حٌَ  حِر 77ومن اجلِود ادلًوَة يف ُذا اًعدد ما ثضميخَ املادت )

 ثضميت ما ًًل:

وحوة حٌلًة األظفال من أي ظورت من ظور خدش احلَاء ووضـِم يف موضؽ احتام خاص حىفي هلم مـَ  -

 يد اًزناع من أظرافَ نٌل ًلدم هلم اًـون اًبلزم.اذلاًة ؾ 

إذا زحت هبم ػروف احلرة إىل الاؾخلال جية وضـِم يف أمبهن مٌفعةل ؾن ثكل اخملععة ٌَحاًلني -
(16)

. 

ومن ظور اذلاًة ؿدم حواز ثيفِذ حمك اإلؿدام جلرمية ثخـَق ابًزناع املسَح ؿىل األصخاص اذلٍن مل ًحَلوا تـد اًثامٌة 

َاً أم كري ؾرشت من  اًـمر وكت ارحاكة اجلرمية، سواء اكن اًعفي أسري حرة أم مخجزاً مدهَاً، وسواء اكن اًزناع دًو

دويل
(17)

 . 

                                                 
َة 16) ذا ما ثدؾوا إًََ اٌَجية ادلًو  ٌَعََة األمحر، نٌل ثؤند يف ُذا اًس َاق ؿىل :( ُو

ةل ًًدلي هلهل إىل مؤسسة مٌاس حة ٌَلرص. -  إذا مل ًعَق رساخ اًعفي يف الاحذجاز ملدت ظًو

 إاتحة الاثعاالث املحارشت وامليخؼمة تني األظفال وأرسمه. -

 ثوفري اًعـام واًرؿاًة اًعحَة املياس حة ًسن اًعفي وحاًخَ اًـامة. -

 اًعفي حزًء هحرياً من اًَوم يف اًِواء اًعَق. ًًدلي أن ًليض -

َة ٌَعََة األمحر، دٌسمرب  -   9، ص_ 2993متىني اًعفي من مواظةل ثـَميَ.ثيؼر يف ذكل : اًًرشت اًعادرت ؾن اٌَجية ادلًو

 ٍراحؽ هط اًربوثوهوالن اإلضافِان الثفاكِة حٌَ . (17)
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 ( حِر خاء فَِ:3( اًفلرت )4ًوعة يف هفس الاجتاٍ اًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًيفس الاثفاكِة يف املادت )

 احون إًََ وتعفة خاظة :وحوة ثوفري اًرؿاًة واملـوهة ًؤلظفال تلدر ما حيخ -

َاء أمورمه يف حاةل  -أ  جية أن ًخَلى ُؤالء اًخـَمي، مبا يف ذكل اًتتَة ادلًًِة واخلَلِة؛ حتلِلاً ًرقحاث آابهئم أو أًو

 ؿدم وحود آابء.

 ثخخذ مجَؽ اخلعواث املياس حة ًدسَِي مجؽ مشي األرس اًيت جض خدت. -ة 

 : ومما خاء يف ُذا اًربوثوهول مما خيط تيد اذلاًة

 حىفي اذلاًة ًؤلظفال جلك ظورُا وإن اصتهوا يف أؾٌلل حرتَة. -

ثخخذ إذا اكذىض األمر اإلحراءاث إلخبلء األظفال وكذَاً ؾن امليعلة اًيت ثدور فهيا األؾٌلل احلرتَة إىل مٌاظق  -

 ىٌا.آمٌة ؿىل أن ًعاحهبم أصخاص مسًؤون ؾن سبلمهتم وراحهتم، وذكل مبوافلة اًوادلٍن لكٌل اكن ذكل مم 

أن ومن ظور اذلاًة أن األظفال اذلٍن ًلـون يف األرس ال ميىن ملاضاهتم ثسخة اصتبوِم يف األؾٌلل اًـدائَة نٌل 

دهَني هلم حق اٍمتخؽ ابذلاًة واًرؿاًةاملن ٍاألظفال احملخجز 
(18)

. 

 ًخضح من ثكل اإلٍراداث اًلاهوهَة أن ُياك هوؿني من اذلاًة امللررت ًؤلظفال:

 ألول : حق اذلاًة اخلاظة.اًيوع ا

امللعود هبذا اًيوع من اذلاًة ثكل اجلِود املوهجة ذلاًة ومساؿدت ورؿاًة فئة خاظة ؾيد اًزناؿاث املسَحة ويه   

ذا اًيوع من اذلاًة ُو ما ثضميخَ اثفاكِة حٌَ  واًربوثوهول اإلضايف األول نٌل س حلت اإلصارت إًََ.  فئة األظفال، ُو

 ا اًيوع من اذلاًة اًربوثوهول اإلضايف اًثاين، وابدلةل ميىن حتدًد ظور ُذٍ اذلاًة يف ما ًًل :نٌل هط ؿىل ُذ

اإلخبلء إىل مٌاظق خاظة -
(19)

. 

واًِدف من ُذا اإلحراء هلي األظفال إىل أمبهن أنرث أمٌاً داخي اًحدل ؿىل أن ًعحهبم من ًلوم ؿىل سبلمهتم 

َاء أمورمه وفلاً  ٌَلاهون واًـرف  وراحهتم مبوافلة أًو
(29)

، وكد ٍىون اإلخبلء إىل خارح ادلوةل تعفة مؤكذة إذا اكذىض 

 احلال ألس حاة ثخـَق تعحة اًعفي وما أص حَ ذكل.

ثلدمي املساؿداث وتذل اًـياًة اًبلزمة -
(21)

. 

ة ومجؽ مشي اًـائبلث واألظفال كري املعحوتني تذوهيم - حتدًد اًًِو
(22)

. 

اًثلافِة املبلمئة  الاُامتم ابًخـَمي وهتَئة اًحُئة -
(23)

. 

 

ما ًخـَق مبراؿات أحوال األظفال املوكوفني أو املـخلَني واحملخجٍزن -
(24)

. 

اإلؾفاء من ؾلوتة اإلؿدام وفق رشوط مـَية  -
(25)

. 

                                                 
 ، ونذكل كاهون حلوق اإلوسان.1977واًربوثوهول اإلضايف األول ًـام ، 1949ُذا ما ثضميخَ اثفاكِة حٌَ  اًراتـة ًـام  (18)

 ( )ُػ(.3) 4،واًربوثوهول اإلضايف اًثاين، املادت، 78(، واًربوثوهول اإلضايف األول، املادت 2ػ ) 132( ػ، 3ػ )49( ػ، 2ػ ) 17،24، 14اثفاكِة حٌَ  اًراتـة املواد ) (19)

 م.1977اإلضايف اًثاين ًـام  ( من اًربوثوهول5حراحؽ املادت ) (29)

 (.3)4وثوهول اإلضايف اًثاين املادت، ( واًرب 1) 77(، 1)7:وثوهول اإلضايف األول، املاداتن( ػ واًرب 5ػ ) 89، 59( ػ، 5ػ) 38(، 1ػ ) 24، 23اثفاكِة حٌَ  اًراتـة، املواد) (21)

(. 4)6()ة( و3)4املاداتن اًربوثوهول اإلضايف األول ومن  78( و3)76( و5)75و  74 املواد و اًراتـة اثفاكِة حٌَ من  82و 59( و3)49و  26إىل  24املواد ( راحؽ 22)

 .اًربوثوهول اإلضايف اًثاين

 .اًربوثوهول اإلضايف اًثاينمن  ()أ(3)4املادت و  اًربوثوهول اإلضايف األول.من  (2) 78واملادت  .اثفاكِة حٌَ  اًراتـةمن  94و 59( و1) 24املواد ( راحؽ 23)

املادت واملادت اإلضايف األول،  اًربوثوهولمن ( 4( و )3)77املادت  واًراتـة.  اثفاكِة حٌَ من  132( و2)119و 94و 89( و2)85و 82( و5)76( و2)51املواد (راحؽ 24)

 .اًربوثوهول اإلضايف اًثاين(. من ()د3)4

 (.4)6(، واًربوثوهول اإلضايف اًثاين، املادت 5)77املادت  اإلضايف األول، (. واًربوثوهول4)68اثفاكِة حٌَ  اًراتـة، املادت (25)
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نٌل ثـد مسأةل جرسحي األظفال اجليود وإؿادت دجمِم يف اجملمتؽ من أمه ظور اذلاًة اًبلزمة ًؤلظفال حضااي اًخجيَد  -

َة ٌَعََة األمحر واًِبلل األمحر وادلـَاث اًوظيَة اًخاتـة ًِا،  واًزناؿاث ذا ما اؾخًت تَ احلرنة ادلًو املسَحة، ُو

ا من امليؼٌلث اإلوساهَة، ومن اًعور اًـمََة ًتمجة ُذٍ اجلِود ما كامت تَ مجـَة اًعََة األمحر اًوظيَة  وكرُي

َة ٌَعََة األمحر وا ًِبلل األمحر حِر أؿدث جرانجما ملؤازرت األظفال وإؿادت ثأََُِم ثسرياًَون تدمع من اٌَجية ادلًو

ودجمِم يف جممتـاهتم
(26)

. 

وميىن اإلصارت ُيا إىل أن امليؼٌلث كري احلىومِة ثَـة دوراً همٌلً وابرزاً يف دمع لك اًخوهجاث اًرامِة إىل ثوفري اذلاًة 

ٌؼمة "وجضَُست" مبرشوع ًـخرب مدادرت هممة صدد ؿىل امللررت ًؤلظفال يف اًسمل واحلرة، ويف ُذا اًعدد ثلدمت م 

رضورت املراكدة ألحوال األظفال يف اًزناؿاث املسَحة مؽ اًخذنري تـواكة اهدضار واس خـٌلل األسَحة،نٌل ظاًحت امليؼمة يف 

اًزناؿاث املسَحة تَان مٌفعي ؾن وضؽ األظفال يف اًزناؿاث املسَحة جمَس األمن أن ًلوم تإحراءاث احتاًزة مليؽ اهدالع 

مثي اهضٌلم خمخعني حبلوق اًعفي إىل دوائر اًـبلكاث اًس َاس َة وكوى حفغ اًسبلم وتوضؽ آًَاث واحضة الس خبلم 

املـَوماث
(27)

. 

َ ثكل اًيعوص من كوت كاهوهَة موهجة ذلاًة ُذٍ اًفئة يف ػروف  ًخخني من خبلل ُذا اًخـداد اخملخرص ما حتخًو

و ما ًـرف احلرة واًزناع املسَح فضبلً   ؾن ظيوف اذلاًة اًـامة اًيت ثيدرح فهيا ُذٍ اًفئة تعورت كري مدارشت ُو

 ابذلاًة اًـامة ًيت سًضري إٍهيا يف اًفلرت اًخاًَة.

 اًيوع اًثاين : حق اذلاًة اًـامة

اثفاكِة حٌَ   اًـمََاث اًـدائَة ابذلاًة مبوحة ؾيد وضوة ىزاع مسَح دويل، ٍمتخؽ األظفال اذلٍن ال ٌضارهون يف

 املدهَني واًربوثوهول اإلضايف األول الثفاكِاث حٌَ . وثعحق ؿَهيم ابًخايل اًضٌلانث اًراتـة املخـَلة حبٌلًة األصخاص

 :األساس َة املميوحة ًِؤالء األصخاص الس امي

ة وحؼر حق احتام احلَات واًسبلمة اًحدهَة - وابث ادلاؾَة اإلهراٍ واًـلوابث اًحدهَة واًخـذًة واًـل واملـيًو

الاهخلامِة واألؾٌلل
(28)

. 

املدهَني  اٍمتَزي تني املدهَني وامللاثَني وحؼر صن جهٌلث ؿىل وحوة -
(29)

. 

أن ٍمتخـوا ابًضٌلانث األساس َة املميوحة ًؤلصخاص اذلٍن  وؾيد وضوة ىزاع مسَح كري دويل، حيق ًؤلظفال أًضاً 

األؾٌلل اًـدائَة  ال ٌضارهون مدارشت يف
(39)

عحق ٍىون اًساكن  ؿَهيم أًضاً املحدأ اذلي ًيط ؿىل أهَ "ال جيوز أن . ًو

 املدهَون وال األصخاص املدهَون ؾرضة ألي جهوم
(31)

. 

                                                 
َة ٌَعََة األمحر، دٌسمرب 26)  .13، ظػ 2993(ًيؼر: اًًرشت اًعادرت ؾن اٌَجية ادلًو

  " watch listًيؼر : اًخلٍرر اًعادر ؾن مٌؼمة "  (27)

 .اإلضايف األول من اًربوثوهول 75من الاثفاكِة اًراتـة واملادت  34إىل  27املواد راحؽ  (28)

 من اًربوثوهول اإلضايف اًثاين. 51و 48املاداتن راحؽ  (29)

 .اًثاين اًربوثوهول اإلضايفمن اثفاكِة حٌَ ، و املادت اًراتـة من  املادت اًثاًثة املضتنةراحؽ  (39)

 .اًثاين اًربوثوهول اإلضايف من 13املادت ( راحؽ 31)
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 المبحث الثاني
 النزاعات المسلحة في أثناءمذي فاعلية القىاعذ القانىنية في تىفير حماية األطفال 

 اًِادف إىل ثوفري اذلاًة ًؤلظفال ؾيد وضوة اًزناؿاث س حلت اإلصارت إىل احلراك اًيؼري ٌَلاهون ادلويل اإلوساين

املسَحة ؿىل املس خوى ادلويل أو اإلكَميي، وال صم أن ُذٍ اجلِود خاءث من واكؽ املـاانت اًخرشًة وأحوال وػروف فئة 

 األظفال اذلٍن ٍزح هبم يف أثون ُذٍ اًزناؿاث من كري إرادت مهنم أو اخذَار أو ثلدٍر.

يا ثأيت أمهَة اإلصارت إىل  كري أن اًيط ال خيَو من مؤثراث ؾيد ظَاقخَ، ومؤثراث ؾيد ماوةل ثيفِذ ملرراثَ، ُو

واكؽ اذلاًة امللررت ًؤلظفال ؾيد اًزناؿاث املسَحة، وإماكهَة ثفـَي ُذٍ اذلاًة والاس خفادت من اًيط اًلاهوين تخعحَلَ، 

  وإىل ُذٍن احملورٍن حرد اإلصارت يف اًفرؿني اًخاًَني:

 اًزناؿاث املسَحة.  يف أزياءاًفرع األول : واكؽ اذلاًة امللررت ًؤلظفال 

ال صم أن اًياػر إىل ثكل اًيعوص اًيت خاءث هبا الاثفاكِاث واًربوثوهوالث وسائر واثئق اًلاهون ادلويل 

اًزناؿاث املسَحة، ٍىن اًواكؽ اإلوساين مثَت أساساً مذَياً ملا جية أن ٍىون ؿَََ احلال من اذلاًة اًبلزمة ًؤلظفال ؾيد 

ال ًـرب ؾن ثكل اًلاًة اًيخِةل واًِدف اًسايم اذلي هيدف إًََ اًلاهون ادلويل اإلوساين، ًدل ؿىل ذكل جببلء وسة 

مََون  29% هعفِم من األظفال، وجضري اإلحعائَاث إىل أن 99اًضحااي يف ظفوف املدهَني حِر ثلدر تأنرث من 

وهنم ثسخة اًزناؿاث املسَحة ًَـُضوا يف دائرت اجملِول الحئني، أما اًلذىل من األظفال فذلدر ظفي ثلًرحاً فروا من مسب

أؿدادمه تأنرث من مََون ظفي ًلوا حذفِم ثسخة اًزناع املسَح خبلل س ية واحدت، إىل ذكل كدرث أؿداد املعاتني 

ق ومعاة اهفعَوا ؾن و مهنم مََون ظفي مـابإلؿاكاث واًـاُاث واإلظاابث اخلعريت مبا ًٍزد ؿىل اًس خة مبلًني ظفي 

خـرض ما تني   أً  ظفي لك ؿام ٌَلذي أو تت األؾضاء ثسخة األًلام األرضَة. 19_ 8ذوهيم، ًو

ٌوَميازؿاث املسَحة آاثر كري مدارشت ؿىل األظفال، فاًزناؿاث املسَحة ثلَي إىل حد هحري من اٍمنو اًعحَـي اًسوي، 

ِاث وإثبلف احملاظَي وثدمري اًعرق واًحىن اًخحخَة ٌدلول واهـدام األمن ثسخة إكبلق املدارس واملسدضف 

والاظمئيان
(32)

َة ٌَخخفِ  من لك ثكل املآيس.  ذٍ اًعور ثخىرر تلري اهلعاع رمغ اجلِود ادلًو  ، ُو

ئة أً  ُذٍ األركام يف ما خيط حضااي اًزناع املسَح، أما ؾن اجمليدٍن من األظفال فدضري اإلحعائَاث إىل أن زبلمث 

ظفي صارك يف أنرث من ىزاع مسَح 
(33)

. 

س خخدم األظفال اجمليدون يف أؾٌلل حرتَة مدارشت نٌل ٌس خخدمون مكراسَني وحٌلًني وظحاخني.  ٌو

ومـَوم أن مـؼم ُؤالء األظفال اًخحلوا ابجليدًة حتت وظأت اًؼروف اًلاس َة فضبًل ؾن اذلٍن أخربوا ؿىل 

 اًخجيَد.

ـؼم اخلعة وحزداد امل ن ؾن ًو أسات ؾيدما ٍىون اجمليدون من اًفذَاث حِر حٌدث فذَاث ال حًزد أؾٌلُر

 س ية ثـرض اٍىثري مهنن ًبلقخعاة واملثال اًلامئ ًخكل املأسات ما حدج يف ًوقسبلفِا اًساتلة.12

أً  أهىث سلعن حضااي الاؾخداءاث اجلًس َة، ومن تني ؾرشت تدلان  29وجضري اإلحعائَاث إىل أن أنرث من 

 ت أؿىل مـدالث اًوفِاث دون سن اخلامسة ؾرشت اكن س حـة مهنا ثسخة اًزناؿاث املسَحة.جسَ

وال ًفوث يف ُذا اًس َاق اًخذنري مبا ًـاهََ األظفال تعًرق كري مدارش من مآيس فلد اآلابء واألكارة والاهفعال ؾن 

ـذتون، واًزنوخ من ادلاير واًخـرض أل ؾٌلل اًلذي وإساءت املـامةل والاؾخلال األرس ومضاُدت أكارهبم ومه ًُلذَون ًو

والاحذجاز والاقخعاة واًخـذًة والاخذعاف إضافة إىل حرماهنم من اًخـَمي
(34)

. 

                                                 
 ، وما تـدُا. 119ن املدهَة إابن اًزناؿاث املسَحة، دراسة ملارهة ابًرشًـة اإلسبلمِة، د/ أتو اخلري أمحد ؾعَة، ظػ ًيؼر : حٌلًة اًساكن املدهَني واألؾَا (32)

 .2991وفلاً ٌَخلٍرر اًـاملي اًعادر ؾن اًخحاً  من أخي وك  اس خخدام األظفال اجليود،  (33)
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وثلدم ًيا حاةل اًزناؿاث املسَحة يف لك من دارفور واًـراق مناذح واكـَة ملـاانث األظفال سواء يف أزياء احلرة أو 

تـد زبلج س يواث من احلرةهدِجة ًِا، ويف ثلٍرر حول أظفال اًـراق 
(35)

ٍروي حلائق مفزؿة حول املعري املأساوي ًػ  

% من ساكن اًـراق مبوث أرتـة مبلًني ظفي ممن س هنم أكي من مخس س يواث "واحد من تني لك مثاهَة نأؿىل وس حة 44

سة أحرهتا مؤسسة ابًـامل" نٌل كذي هع  مََون ظفي من ُؤالء يف حرة إسلاط اًيؼام مبا يف ذكل احلعار، وحبسة درا

أً   499اًـَوم اًخعحَلِة يف اًزناع ابالصتاك مؽ املىذة املرنزي ًئلحعاء اًـرايق وجرانمج اًخمنَة اًخاتؽ ًؤلمم املخحدت ُياك 

ني من ثأزري اس خخدام  ظفي ؾرايق ًـاهون من سوء اًخلذًة يف ػي الاحذبلل انَُم ؾن ارثفاع وس حة والدت األظفال املضُو

% 56ًَوراهَوم اخملعة واًيت أدث إىل ارثفاع وس حة املعاتني ابًرسظان يف اًـراق اكهت وس حة األظفال مهنم ظن من ا 399

وثخضاؾ  جحم املأسات ؾيد مبلحؼة اهدضار وثيايم ثعدٍر اجلًس ًحـغ ادلول واًيت كاًحاً ما ٍىون حضَهتا األظفال
(36)

. 

ل يف خعر(( فثبلزة مبلًني ظفي من ساكن ُذا اإلكَمي ًئٌون حتت أما يف دارفور مرفلاً ًخلٍرر تـيوان ))دارفور األظفا

لمي حوايل مََون وس حـمئة ومخسني أً  من ُؤالء األظفال يف خماميث تُامن ًـُش مََون ومئخا  نوظأت اًزناع املسَح ًو

ماً انَُم ؾن حوادج ومخسون أً  ظفي آخرون يف مٌاظق مل ًدسنَّ اًوظول إٍهيا ويه مٌاظق حاكد ثيـدم فهيا اخلدماث متا

ا من املآيس اًيت ًخـرض ًِا األظفال يف ُذا اإلكَمي اًلذي والاقخعاة وكرُي
(37)

. 

ومن اًحَلان مضاُد رآُا اًـامل ألظفال ٍرحَون حٌلؿاث من كري زاد حتمي تـضِم اجلراراث وتـضِم ٌسريون ؿىل 

َة ٌَعََة األمحر إىل زايدت  ظاكذَ اًدضلَََة ومضاؾفة هجدٍ ًخخفِ  املأسات كري أن جحم أكداهمم احلال اذلي دفؽ اٌَجية ادلًو

اٍاكرزة اكن حباخة إلحٌلع دويل ؿادل ومٌع  وكري مٌحاز
(38)

. 

و أن ضٌلن اًخعحَق اًـمًل  وميىن اًلول إن اجلِود اًيؼًرة ًِذٍ اذلاًة كد جند ًِا مسوكاً ًخرٍبر ُذا اًواكؽ املؤمل ُو

ؽ ؿىل ؾواثق ادلول األظراف اًيت جية ؿَهيا اختاذ اكفة اًخداتري واًوسائي اٍىفِةل تخوفري ًِذٍ الاثفاكِاث واًربوثوهوالث ًل

َة ًخخفِ  ثكل  اذلاًة اًبلزمة ًؤلظفال يف أزياء اًزناؿاث املسَحة، كري أن ذكل جية أن ًعحة مبحادراث ومساؾي دًو

 املـاانت اًيت أرشان إىل ظرف مهنا.

ا ٌَلوت اًخيفِذًة، وأهَ جية وضؽ اثفاكِة يف ُذا اًضأن،  ٍورى تـغ اًحاحثني أن اإلؿبلانث احلاًَة كََةل اًفائدت الفذلاُر

م ًرؿاًة اًعفوةل كدمت ملتحاث إلحدار ادلول ؿىل ثيفِذ 1948ويف هدوت امليؼٌلث كري احلىومِة اًيت اهـلدث يف روما ؿام 

َة اخلاظة حبٌلًة اًعفوةل الاثفاكِاث ادلًو
(39)

. 

ًوـي اًلول ترضورت ثفـَي اجلاهة اًـلايب وحتدًد حزاءاث دًوَة ظارمة حىون مي اثفاق تني ادلول ًردع لك من 

َة ٌضلك حزءً  من احلي املًضود اًًهتم الاثفاكِاث ادلًو
(49)

. 

                                                                                                                                
مََون ظفي ال ًذُحون إىل املدارس ٌوَخفعَي حول ُذا املوضوع اهؼر إىل ))أنرث من هع   7اوس خان أي وفلاً إلحعائَة أحرهتا مٌؼمة بهسفوم فأنرث من هع  أظفال أفل (34)

 http://www.amanjordan.org/anews/wmview.php ?ArtID=6922أظفال أفلاوس خان ال ًذُحون إىل املدارس(( ثلٍرر مًضور ؿىل ص حىة اإلهتهت 

 :تم( ثلٍرر مًضور ؿىل ص حىة الاهته8/6/2996اهؼر هط ُذا اًخلٍرر )مت إؿداد ُذا اًخلٍرر من كدي اًراتعة اًـراكِة تخارخي  (35)

http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=25 998 

 ذكل يف ملال مًضور تعحَفة مِدل اٌست اوهبلٍن ًَارس سـد ؿىل اًـيوان اًخايل:من اًخلٍرر واهؼر ن 2ؾن هفس املعدر اًساتق ص (36)

http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=14625 

ور ؿىل ص حىة ٍر مًضؾيوان ثلٍرر خدًد ٌََوهُس  ثلر ‘ دارفور:األظفال يف خعر (37)

 http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/index_39538.htmlالاهتهت:

ي، مضن ملاالث اجملةل ادلوًَة 199اًخفاظَي يف )اًزناع يف اًحَلان املآيس اإلوساهَة واًخحدي اذلي ًواهجَ اًـمي اإلوساين املس خلي( ظػ  (38) ، وما تـدُا، تلمل تَري هرهييحُو

 ( مػ.2999، خمخاراث من أؿداد ؿام )ٌَعََة األمحر

  .226رتَؽ، ظػ  مػحمد( موسوؿة اًلاهون ادلويل اإلوساين، أ. د/ سَِي اًفذبلوي، د/ ؾٌلد 39)

 د/ أتو اخلري أمحد ؾعَة. 119ًيؼر : حٌلًة اًساكن املدهَني واألؾَان املدهَة إابن اًزناؿاث املسَحة، ظػ،  (49)

http://www.amanjordan.org/anews/wmview.php%20?ArtID=6022
http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=14625
http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=14625
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ة ًخفـَي اًخيفِذ إال أن املضلكة ثحلى ثسخة اًِميية ؿىل مٌؼٌل ث اجملمتؽ واًواكؽ أهَ همٌل اثفلت ادلول ؿىل ظَلة كًو

 ادلويل نٌل ستد اإلصارت إىل ذكل.

 اًزناؿاث املسَحة. يف أزياءاًفرع اًثاين : إماكهَة ثفـَي وثـٍزز كواؿد اذلاًة امللررت ًؤلظفال 
ا نٌل جية إىل اًَوم يف أزياءإن لك اًلواهني واًلواؿد واملحادئ امللررت ذلاًة األظفال  اًزناع املسَح مل ثؤث مثاُر

(41)
 ،

 يف أزياءد نثري من اًـوائق، كري أن اجملال مفذوخ ًضٌلن ثيفِذ مخوايث الاثفاكِاث املخـَلة حبٌلًة حلوق األظفال ًوحو 
اًزناؿاث املسَحة ٌَـمي ؿىل ثـٍزز اجلاهة اًخعحَلي ًِذٍ اًلواؿد، وميىن ذكل من خبلل اجلِاث ذاث اًـبلكة وؿىل 

َة ٌَعََة األمحر ما ًًل:   رأسِا اٌَجية ادلًو
اًزناؿاث املسَحة إىل املسارؿة  يف أزياءم إىل الاثفاكِاث ذاث اًـبلكة حبلوق األظفال ضدؾوت ادلول اًيت مل ثي -

 ابالهضٌلم يف سكل ادلول املوكـة ؿىل ُذٍ الاثفاكِاث.
اًـمي ؿىل ثًس َق اجلِود ًخوحِد اًدرشًـاث املخـَلة ًخحدًد سن اًعفي وهؼم اًخجيَد اًخعوؾي وضٌلانث ؿدم  -

 خحاًي ؿىل اًلاهون ادلويل اإلوساين يف ُذا اًحاة.اً 
 ثعوٍر اًعَاكة اًلاهوهَة خعوظاً يف املواد اجملمةل اًيت حتمتي ثأوًبلث كد خترح هبا ؾن ُدفِا. -
ثوس َؽ مساحة اًخـًر  ابًلاهون ادلويل اإلوساين ؿرب املؤسساث اًثلافِة اخملخَفة وجضجَؽ اًححر اًـَمي املزود  -

راساث املَداهَة، فاملبلحغ اًَوم ضـ  ُذا اجلاهة اذلي ال ًوازي أمهَة اًلاهون ادلويل اإلوساين ابإلحعاءاث وادل
 وحاخة اًخرشًة ًخفـَهل.

َة تخوحِد مـاًري اًخـامي يف مسأةل حلوق اًعفي  - اًزناع املسَح وؿدم ازدواحِة  يف أزياءمعاًحة اًَِئاث ادلًو
ًوـي ُذٍ الازدواحِة من أنرب اًـوائق واًـلداث أمام ثعحَق اًلواهني امليؼمة  اًـمي يف ثياول اكفة املوضوؿاث اإلوساهَة،

اًزناؿاث املسَحة، وال مي ملثي ُذٍ الازدواحِة إال يف اجلاهة اًـمًل، أما اجلاهة اًيؼري  يف أزياءألحوال األظفال 
اًـامة ًؤلمم املخحدت ؾن معَق كَلِا ففَِ هجود ال ابس هبا، من أمثةل ذكل موك  األمم املخحدت حِر أؾرتت ادلـَة 

ًآلالم اًيت ًـاىهيا اًًساء واألظفال من املدهَني يف تلاع ص ىت من اًـامل خعوظاً يف املياظق املـرضة ٌَلمؽ واًـدوان 
والاس خـٌلر واًـيرصًة واًس َعرت واًدسَط األحٌحُني
(42)

. 
َة اًرام  ِة ًخحلِق اًسمل وظَاهة احللوق املدهَة، كال اًس َد ًلد أدرك اًـلبلء ممكن ادلاء اذلي أرض ابجلِود ادلًو

دًة ٌَميؼٌلث: )إن اإلؿبلانث اًراُية ال ثَلى إال اًًس َان أو اإلٌُلل،.......... إىل أن  "هََز ثَدن" رئُس اٌَجية اًسًو
ة األمم املخحدت وظىوك اًلاهون ادلويل( كال: ال تد من ثلًو
(43)

. 
َة ٌَعََة األ  ِييػ اين ف ػاث اًلاهون ادلويل اإلوسػا اإلرشاف ؿىل اثفاكِػمحر يه اجلِة املياط هبومبا أن اٌَجية ادلًو

 مدؾوت إىل دمع أوضعة ادلـَاث اًوظيَة جلك اإلماكهَاث واًوسائي واآلًَاث املخاحة اًيت من صأهنا:
َة اًيت حتؼر اًخجيَد اًـسىري ًؤلظفال دون سن اًثامٌ -أ  ة ؾرشت وحؼر ورش وثـٍزز املـاًري اًلاهوهَة وادلًو

َة ٌَعََة األمحر إمداد اًَِئاث واملؤسساث اًوظيَة  اس خخداهمم يف األؾٌلل اًـسىًرة. إن ذكل ًخعَة من اٌَجية ادلًو
ة هبذا  ابًواثئق اًلاهوهَة اًيت حتؼر اًخجيَد ًؤلظفال دون سن اًثامٌة ؾرشت وذكل من خبلل اًلِام تأوضعة ثوؾًو

َة اًوظيَة ًزايدت اًوؾي اًـام اخلعوص زايدت ؿىل ممارسة اًضلوط ؿ ىل ممثًل احلىوماث فوق املضارنة يف اجلِود ادلًو
تلضَة األظفال اجليود واملِمة هفسِا مٌاظَ ابملؤسساث اًوظيَة اًيت ؿَهيا خماظحة احلىوماث وثـًرفِا مبا احذوثَ املوازَق 

َة ٌَعََة األمحر ثضأن األخذ ٌَثامٌة ؾرش  َة وجرأي اٌَجية ادلًو ت وحد أدىن ٌَسن، ابإلضافة إىل ثوؾَة اًرأي اًـام ادلًو
 ابحلاخة املَحة إىل اؾامتد سن اًثامٌة ؾرشت وإكٌاع احلىوماث تذكل.

                                                 
يف ثووس " إن جمَس وزراء مٌؼمة اًوحدت اإلفًرلِة.......ًأخذ يف الاؾخحار  م، امليـلدت 1994(، ًوهَو / 69ة اًوحدت اإلفًرلِة يف دورثَ )( خاء يف كرار جمَس وزراء مٌؼم41)

 أن كواؿد اًلاهون ادلويل اإلوساين ومدادئَ األساس َة يه ٍلوؿة من اًلمي اًضامةل امللدوةل اًيت مل ًمت ثيفِذُا ابٍاكمي حىت اآلن." 

  ( م.1974مرب )( ٍراحؽ : هط إؿبلن حٌلًة اًًساء واألظفال يف حاةل اًعوارئ واًزناؿاث املسَحة. اًعادر ؾن ادلـَة اًـامة ًؤلمم املخحدت تخارخي دٌس42)

  .138ادلويل اإلوساين، ظػ  ( ًيؼر : حٌلًة األظفال يف حاةل اًزناع املسَح، ٌَس َدت األس خاذت : ساهدرا س يجر، حبر مًضور مضن نخاة دراساث يف اًلاهون43)
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َة  َعََة األمحر مجؽ املـَوماث ؾن األوضعة واًربامج اًيت ثلوم هبا ٌ ويف لك األحوال ًخحمت ؿىل اٌَجية ادلًو
َة اًوظيَة واًرأي اًـام اًوظين وادلويل.ادلـَاث اًوظيَة وحتَََِا ومـاجلهتا من خي   نخاتة اًخلاٍرر ٌَميؼٌلث ادلًو

مٌؽ األظفال من الاهضٌلم إىل اًلواث واجملموؿاث املسَحة وذكل تخوفري تدائي ؾن اًخجيَد. وس َىون من  -ة 
دون الاىهتاء إىل  املمىن مٌؽ ُؤالء األظفال إذا ما مت اختاذ ثداتري موهجة ًؤلظفال أهفسِم تخوفري اًحدائي اًيت حتول

ادلاؿاث املسَحة واجلَوش اًيؼامِة فاًخـَمي واًخدًرة املِين واًلِام مبِام مفِدت داخي اجملمتؽ احملًل لكِا من املضبلك 
هبذا اخلعوص إذا ما جشـت  همٌلً  اً اًرئُسة يف سخِي حتلِق ثكل اًلاًة وس خَـة اًَِئاث واملؤسساث اًوظيَة دور

َة  ٌَعََة األمحر مثي ُذٍ اًربامج تإكامة ورش ثدًرخِة وإمدادمه ابخلرباث واخلرباء واًواثئق ودمعت اٌَجية ادلًو
َة اًوظيَة ٌَمسامهة  واإلحعائَاث ؾن معي ُذٍ امليؼٌلث يك ًمت ثلدٍر الاحذَاح احللِلي وإتبلغ املاحنني وامليؼٌلث ادلًو

 تإجياتَة ُذٍ اًربامج.
ةل دون اهضٌلم األظفال إىل اجملموؿاث املسَحة. تبل صم أن األظفال حمنَة وؾي اجملمتؽ ابحلاخة إىل احلََو -ح 

املضتنني يف اًـمََاث احلرتَة مه حضااي جممتؽ كدي وجشؽ تإحقاهمم يف اًزناع وابًخايل ًخـني ؿىل لك اًحاًلني ابذلاث اآلابء 
ةل دون اهضٌلم األظفال ٌَلواث املسَحة واألهماث خعوظاً واًلِاداث احملََة ومٌؼٌلث اجملمتؽ املدين اًوكوف حبزم ٌَحََو

ًوـي ذكل س َىون ممىٌاً إذا ما مت اس خخدام لك وسائي اًخأزري امللروءت واملسموؿة مبا يف ذكل اس خخدام املدارس 
هَ ًخحمت ؿىل أواملساخد وامليخدايث وإاثرت اًيلاصاث حول اآلاثر اًسَحَة الصتاك األظفال يف اًـمََاث املسَحة. نٌل 

َة ٌَعََة األمحر اٌَلاء مؽ كادت اجلَوش واجملموؿاث املسَحة ما أمىن ذكل ومواظةل احلوار مؽ احلىوماث  اٌَجية ادلًو
 وادلـَاث األََُة هبدف حهثم ؿىل اختاذ اًخداتري اٍىفِةل ٌَحََوةل دون اهضٌلم األظفال ٌَلواث واجملموؿاث املسَحة.

ذلٍن ًـُضون مؽ أرسمه أو اذلٍن ًخذـدون ؾن أرسمه. ؾيد ثوفري الاحذَاخاث اًيفس َة واًحدهَة ًؤلظفال ا -د 
اهدالع اًزناؿاث املسَحة اًيت ٍىون أول حضاايُا من األظفال ثسخة ؿدم ثَحَة احذَاخاهتم األساس َة حِيئذ من ُيا ال 

ذلي ًخعَة ثلدمي تد من اًوفاء ابالحذَاخاث اًفورًة املخعةل ابألمن اًحدين والاكذعادي مث اًيؼام والاس خلرار،، األمر ا
املساؿدت يف اإلكازة وثوفري اًحُئة اًخحخَة ًخحلِق اًيؼام مكسأةل رئُسة خبلل اًفوىض اًيت ثعحة اًزناع املسَح، ومـَوم 

مامل ًمت من خبلل األرست معوماً يف حاةل األظفال اذلٍن ًـُضون مؽ أرسمه زايدت  تً ىون ؾسري خأن إماكهَة حتلِق ذكل س  
تَ من إؿادت ثأَُي تدين وهفيس يف خماميث اًبلحئني واًيازحني ثسخة اًزناع. واًواكؽ أن اٌَجية ؿىل ما جية اًلِام 

َة ٌَعََة األمحر ونذكل اًَِئاث اًوظيَة مٌذ معَؽ اًدسـًَِاث كد اُمتت هبذا اجلاهة حِر أوضئت س ية  ادلًو
ألمحر ادلمناريك ويف لك األحوال التد من أن م جرانمج ٌدلمع اًيفيس نفرع اتتؽ ًئلحتاد ادلويل وملرت يف اًعََة ا1991

ثدسم ُذٍ اًربامج ابملروهة واًخىِ  مؽ اًؼروف احملََة واألخذ تـني الاؾخحار اخلعوظَاث اًوظيَة واًثلافِة واًخارخيَة 
 ٌَضـوة زايدت ؿىل ظحَـة اًزناؿاث هفسِا واخلربت اًيت ًًدلي أن ثخوفر ؿىل اًلامئني ؿىل ُذٍ اًربامج.

معي امليؼٌلث اإلوساهَة كري احلىومِة ملساهدت اًـمي ادلويل ًخحلِق أنرب كدر ممىن من اًـداةل ثًض َط  -ه 
 واًـمي اإلوساين املًضود.

اًـمي ؿىل إوضاء جرامج هتدف إىل جتمَؽ األظفال يف ادلول اًيت ثخىرر احلاخة فهيا إىل جتيَد مه وصلي أوكاهتم  -و 
َة واملضارنة يف األوضعة اإلكازَة واملضارنة يف ادلـَاث تواحداث إوساهَة ثدٌاسة مؽ أؾٌلرمه نأؾٌل ل اإلسـافاث األًو

اًوظيَة اًـامةل يف اجملال اإلوساين وورش اًخدًرة واًخأَُي وكري ذكل من املياصط اًيت ثتك أثًر إجياتَاً ٌس خفِد مٌَ 
ـخرب حزء  ان.من احلي املًضود ذلاًة اًعفوةل وإحاظهتا تأحواء األم اً األظفال ًو

ادلفاع ؾن كضَة األظفال اذلٍن اصتهوا يف اًزناؿاث املسَحة. يف أحِان نثريت ال جترؤ األرس ؿىل اس خلدال  -ز 
أتياهئا اذلٍن ٌضتهون يف اًزناؿاث املسَحة إما ٌَخوف ؿَهيم من الاهخلام أو ًيحذمه من كدي اجملمتؽ ثسخة ؿدواهُهتم 

ة وضـِم ؿىل ُذا ورشاس هتم ومن أخي حـي اجملمتؽ احملًل ًلدي هب م التد من الاؿتاف هبم وجيود رمسَني ساتلني وجسًو
وا أًضا إىل خعر ؿىل جممتـاهتم خعوظاً إذا ػَت األسَحة حبوزهتم. ذلا ثـد من األمور األساس َة  اًيحو يك ال ًخحًو
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وضحااي واًلدول تـودهتم مرت جضجَؽ اجملمتـاث احملََة ؿرب رفؽ اًوؾي داخي ادلـَاث ًدضجَـِم ؿىل اًيؼر ًِؤالء األظفال 
 أخرى ٌَمسامهة يف تياء اجملمتؽ. 

 الخاتمة والتىصيات:
اًزناؿاث املسَحة من اًواكؽ املَموس واملضاُداث األٍمية اًيت  يف أزياءهحـت أمهَة اًححر يف موضوع حٌلًة األظفال 

فئة األظفال حفسة إال أهنم األنرث جفَـة أحضى اًـامل ٌسدِلغ ؿىل ُزاهتا، ًوُست مآيس اًزناؿاث املسَحة ملعورت ؿىل 

وإاثرت ٌَحزن من سائر اًفئاث، وذكل ألس حاة ذهر اًححر أمهِا وضـ  تيُهتم اجلسمَة واًـلََة واًيفس َة وحاحهتم 

ة  اٍىدريت ٌَرؿاًة والاُامتم وثوك  مسريهتم يف احلَات ؿىل مل مشي أرسمه، وؿَهيم ثـَق آمال اًضـوة ًرفد مس خلدَِا وحًِو

 ارضُا. ح

فداًرمغ من اًخلدم اذلي حتلق ؿىل مدى اًـلد املايض يف اذلةل اًـاملَة اًرامِة إىل وضؽ حد ًخجيَد واس خخدام 

وضـون ؿىل اخلعوط األمامِة،  األظفال وجيود مفازال ؿدد هحري من األظفال ٌس خخدمون يف اًزناؿاث املسَحة ًو

َة ًًدلي أن  َة ٌَعََة األمحر:ًوخحلِق اًلاًة من ثكل اجلِود ادلًو  -ثلوم اجلِاث ذاث اًـبلكة وؿىل رأسِا اٌَجية ادلًو

 اًرظد ادلكِق واملخواظي إلًزام ادلول تأحاكم اًربوثوهول الاخذَاري وثلدمي ثلاٍرر ؾن ذكل. -

دمع أوضعة ادلـَاث اًوظيَة جلك اإلماكهَاث واًوسائي واآلًَاث املخاحة ًخلوم تدورُا ابًخأزري ؿىل ادلول  -

اؿاث املسَحة ًخحسني كواهُهنا احملََة حبَر ًعري احلد األدىن ًسن اًخجيَد والاصتاك يف اًزناع املسَح سن وادل

 اًثامٌة ؾرشت.

ثخـِد تَ ادلول مبا  اً اذلي ٌضلك يف لك األحوال اًزتاماألمر ورش كواؿد اًلاهون ادلويل اإلوساين ؿىل هعاق واسؽ  -

ابألظفال يف لك املس خوايث اًتاثخَِ ًربامج اًخدًرة ومتًرياث اًلواث املسَحة يف ذكل إدراح مفِوم اذلاًة اخلاظة 

 وكواث األمن اًوظيَة.

َة واًوظيَة مبا ٍىفي إمداد األظفال يف ػي اًزناؿاث املسَحة ابذلاًة هفسِا املىفوةل  - ثعوٍر اًلواؿد ادلًو

 ًؤلظفال يف ػي اًسبلم.

اجلامـاث واملـاُد املخخععة وجضجَؽ اًححوج اًـَمَة وادلراساث إدراح مادت اًلاهون ادلويل اإلوساين يف  -

وإكامة اًيدواث يف ُذا اجملال وإؿداد محبلث ًخوؾَة اًساكن ؿامة واألظفال واملراُلني تعورت خاظة يف املدارس ودور 

ا.  األًخام وهوادي األظفال وكرُي

َة اإلوساهَة  - واًسـي إلجياد ظَلة ظارمة ًضٌلن حتٍرر اًَِئاث اًلضاء ؿىل ازدواحِة املـاًري يف اًلضااي ادلًو

َة خادت  ذا ًخعَة إرادت دًو َة من اًس َعرت واًضلط اذلي كد ًفيض هبا إىل دائرت اًخفًرف اٍاكمي واهـدام اًثلة، ُو ادلًو

 جسـى ًِدف إوساين خاًط.

 ؼِر فهيا تؤر اًزناع املسَح.اختاذ إحراءاث فاؿةل ٌَحد من جتارت اًسبلخ اخلفِ  ومٌؽ وظوهل إىل اًحدلان اًيت ث  -

إوضاء جرامج معي مذخععة إلؿادت ثوؾَة وثأَُي األظفال اذلٍن اكهوا حٌوداً والاُامتم هبم ودجمِم يف تُئاث  -

 جساؿدمه ؿىل جتاوز آاثر اًخجيَد وسَحَاثَ.
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 الهىامش :
املرشوع ابألسَحة اًعلريت واخلفِفة،  راحؽ ثـََلاث هويف أانن املًضورت يف جرانمج معي األمم املخحدت مليؽ الاجتار كري -1

  اإلؿبلم ابألمم املخحدت. نمن مًضوراث إدارت صؤو

 .227، 226رتَؽ، ظػ  مػحمدًيؼر : موسوؿة اًلاهون ادلويل اإلوساين، أ. د/ سَِي اًفذبلوي ؛ د/ ؾٌلد  -2

 .225َؽ، ظػ رت  مػحمدًيؼر : موسوؿة اًلاهون ادلويل اإلوساين، أ. د / سَِي اًفذبلوي، ؛ د/ ؾٌلد  -3

( من اثفاكِة حلوق اًعفي، وهعِا " ًلعد ابًعفي لك إوسان دون سن اًثامٌة ؾرشت، ما مل ٍىن كد تَف سن 1املادت ) -4

 اًرصد كدي ذكل مبوحة اًلاهون امليعحق ؿىل اًعفي".

  م.1989ًيؼر هط املادت من اثفاكِة حلوق اًعفي ٌَـام  -5

6-  ٌَ ، حبر مًضور مضن جمةل 39،31حاحر خادل جن ؿًل آل خََفة، ظػ ًيؼر: حٌلًة اًعفي يف اًزناؿاث املسَحة، 

 م.2991، س ية 1( م/ 4اًعفوةل واًخمنَة اًعادرت ؾن اجملَس اًـريب ٌَعفوةل واًخمنَة، اًـدد )

 ًيؼر: املعدر اًساتق هفسَ، هفس اًعفحاث. -7

 .53هويف أانن "، ًيؼر: مٌؽ وضوة اًرصاؿاث املسَحة، ثلٍرر األمني اًـام اًساتق ًؤلمم املخحدت " -8

َة ٌَعََة األمحر، دٌسمرب  -9  .2993ثيؼر ورشت اٌَجية ادلًو

 ًيؼر: املعدر اًساتق هفسَ، اًعفحة هفسِا. -19

 حراحؽ اثفاكِة األمم املخحدت حللوق اًعفي. -11

 ( من اًربوثوهول الاخذَاري.3،4، 2، 1حراحؽ املواد ) -12

 ( من اًربوثوهول الاخذَاري.3ًيؼر هط املادت ) -13

 ( من اًربوثوهول الاخذَاري.5ت )حراحؽ املاد -14

من اًيؼام األسايس ٌَمحمكة..ًـخرب جتيَد األظفال دون سن اخلامسة ؾرشت من  7(ُػ2)8، 26(ة2)8وفلاً ٌٌَلدت  -15

َة أو كري ادلًوَة ؿىل اًسواء.  اًـمر أو اس خخداهمم ًبلصتاك اًفـًل يف األؾٌلل اًـدائَة حرمية حرة يف اًزناؿاث ادلًو

، ونذكل كاهون حلوق 1977، واًربوثوهول اإلضايف األول ًـام1949اثفاكِة حٌَ  اًراتـة ًـام ُذا ما ثضميخَ -16

 اإلوسان.

(، واًربوثوهول اإلضايف األول، املادت 2ػ ) 132( ػ، 3ػ )49( ػ، 2ػ ) 17،24، 14اثفاكِة حٌَ  اًراتـة املواد ) -17

 ( )ُػ(.3) 4،واًربوثوهول اإلضايف اًثاين، املادت، 78

 ونذكل كاهون حلوق اإلوسان. ،1977 واًربوثوهول اإلضايف األول ًـام ،1949 ًـام ثضميخَ اثفاكِة حٌَ  اًراتـةُذا ما  -18

(، واًربوثوهول اإلضايف األول، املادت 2ػ ) 132( ػ، 3ػ )49( ػ، 2ػ ) 17،24، 14اثفاكِة حٌَ  اًراتـة املواد ) -19

 ( )ُػ(.3) 4،واًربوثوهول اإلضايف اًثاين، املادت، 78

 م.1977( من اًربوثوهول اإلضايف اًثاين ًـام 5حراحؽ املادت ) -29

(، 1)7(ػ واًربوثوهول اإلضايف األول، املاداتن: 5ػ ) 59،89(ػ،5ػ)38(، 1ػ )24، 23اثفاكِة حٌَ  اًراتـة، املواد) -21

 (.3) 4( واًربوثوهول اإلضايف اًثاين املادت، 1) 77

من  78( و3)76( و5)75و  74 املواد اًراتـة و ثفاكِة حٌَ امن  82و 59( و3)49و  26إىل  24املواد راحؽ  -22

 .اًربوثوهول اإلضايف اًثاين(. 4)6()ة( و3)4املاداتن اًربوثوهول اإلضايف األول و

 اًربوثوهول اإلضايف األول.من  (2) 78واملادت . اثفاكِة حٌَ  اًراتـةمن  94و 59( و1)24املواد راحؽ  -23

 .إلضايف اًثايناًربوثوهول امن  ()أ(3)4املادتو 
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املادت  واًراتـة.  اثفاكِة حٌَ من  132( و2)119و 94و 89( و2)85و 82( و5)76( و2)51املواد راحؽ  -24

 .اًربوثوهول اإلضايف اًثاين(. من ()د3)4املادت واملادت اإلضايف األول،  اًربوثوهولمن ( 4( و )3)77

 (.4)6ربوثوهول اإلضايف اًثاين، املادت(، وا5ً)77املادت األول،اإلضايف  (. واًربوثوهول4)68اثفاكِة حٌَ  اًراتـة، املادت -25

َة ٌَعََة األمحر، دٌسمرب  -26  .13، ظػ 2993ًيؼر: اًًرشت اًعادرت ؾن اٌَجية ادلًو

  " watch listًيؼر : اًخلٍرر اًعادر ؾن مٌؼمة "  -27

 .األول اإلضايف من اًربوثوهول 75من الاثفاكِة اًراتـة واملادت  34إىل  27املواد راحؽ  -28

 من اًربوثوهول اإلضايف اًثاين. 51و 48املاداتن راحؽ  -29

 .اًثاين اًربوثوهول اإلضايفمن اثفاكِة حٌَ ، و املادت اًراتـة من  املادت اًثاًثة املضتنةراحؽ  -39

 .اًثاين اًربوثوهول اإلضايف من 13املادت راحؽ  -31

املسَحة، دراسة ملارهة ابًرشًـة اإلسبلمِة، د/ أتو  ًيؼر : حٌلًة اًساكن املدهَني واألؾَان املدهَة إابن اًزناؿاث -32

 ، وما تـدُا. 119اخلري أمحد ؾعَة، ظػ 

 .2991وفلاً ٌَخلٍرر اًـاملي اًعادر ؾن اًخحاً  من أخي وك  اس خخدام األظفال اجليود،  -33

إىل املدارس  مََون ظفي ال ًذُحون 7وفلاً إلحعائَة أحرهتا مٌؼمة بهسفوم فأنرث من هع  أظفال أفلاوس خان أي  -34

ٌوَخفعَي حول ُذا املوضوع اهؼر إىل ))أنرث من هع  أظفال أفلاوس خان ال ًذُحون إىل املدارس(( ثلٍرر مًضور 

 .http://www.amanjordan.org/anews/wmview.php ?ArtID=6922ؿىل ص حىة اإلهتهت 

م( ثلٍرر مًضور ؿىل 8/6/2996اهؼر هط ُذا اًخلٍرر )مت إؿداد ُذا اًخلٍرر من كدي اًراتعة اًـراكِة تخارخي  -35

  http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=25 998:تص حىة الاهته

هبلٍن ًَارس من اًخلٍرر واهؼر نذكل يف ملال مًضور تعحَفة مِدل اٌست او  2ؾن هفس املعدر اًساتق ص -36

 http://majdah.maktoob.com/vb/showthread.php?t=14625سـد ؿىل اًـيوان اًخايل: 

ؾيوان ثلٍرر خدًد ٌََوهُس  ثلٍرر مًضور ؿىل ص حىة الاهتهت: ‘ دارفور: األظفال يف خعر -37

http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/index_39538.html 

، وما 199اًخفاظَي يف )اًزناع يف اًحَلان املآيس اإلوساهَة واًخحدي اذلي ًواهجَ اًـمي اإلوساين املس خلي( ظػ  -38

َة ٌَعََة األمحر، خمخاراث من أؿداد ؿام )تـدُا، تلمل تَري هرهييحوُي، مضن م  ( مػ.2999لاالث اجملةل ادلًو

  .226رتَؽ، ظػ  مػحمدموسوؿة اًلاهون ادلويل اإلوساين، أ. د/ سَِي اًفذبلوي، د/ ؾٌلد  -39

 د/ أتو اخلري أمحد ؾعَة.  119ًيؼر : حٌلًة اًساكن املدهَني واألؾَان املدهَة إابن اًزناؿاث املسَحة، ظػ،  -49

يف ثووس " إن  م، امليـلدت 1994(، ًوهَو / 69يف كرار جمَس وزراء مٌؼمة اًوحدت اإلفًرلِة يف دورثَ )خاء  -41

جمَس وزراء مٌؼمة اًوحدت اإلفًرلِة....... ًأخذ يف الاؾخحار أن كواؿد اًلاهون ادلويل اإلوساين ومدادئَ األساس َة 

 ُا ابٍاكمي حىت اآلن." يه ٍلوؿة من اًلمي اًضامةل امللدوةل اًيت مل ًمت ثيفِذ

ٍراحؽ : هط إؿبلن حٌلًة اًًساء واألظفال يف حاةل اًعوارئ واًزناؿاث املسَحة. اًعادر ؾن ادلـَة اًـامة ًؤلمم  -42

  ( م.1974املخحدت تخارخي دٌسمرب )

: حٌلًة األظفال يف حاةل اًزناع املسَح، ٌَس َدت األس خاذت : ساهدرا س يجر، حبر مًضور مضن نخاة ًيؼر -43

 .138اساث يف اًلاهون ادلويل اإلوساين، ظػ در 
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