
 

 حبث حمكم                         رابع                                        مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 1 

 حقوق الطفل يف التشريع الدستوري العربي
 )حتليل مقارن بالتشريع الدستوري األجنبي(

 

أ.د. قائد محمد طربوش ردمان
 

     

 فاتحة

 األحاكم اصلس خوزية اًعرتية اًيت كرزث زعاية األرست. – 1

ش اجملمتؼ  ا  لَيخؼَ األحاكم اصلس خوزية اًعرتية اًيت كرزث حلوق اًطفي هعاً يف إطاز اذلؼ  تؼ ن األرست اسؼا – 2

 األ ىل.

 األحاكم اصلس خوزية اًعرتية اًيت كرزث ان األرست اساش اجملمت  كوارما اصلين  األلالق.  – 3

األحاكم اصلس خوزية اًعرتية اًيت كرزث حلؼوق اًطفؼي  زعايؼة األةوةؼة  اًطفؼو  ذ ن اًؼيط عؼرس ان األرست  – 4

 ارلَية األ ىل ٌَمجمت  ا  ساسَ.

 لامتة

 

 

 

 
 

 هيدتم

                                                

  تعز. -الجمهىريت اليمىيت  -رئيس مركز البحىث الدستىريت والقاوىويت 

 

 



 

 حبث حمكم                         رابع                                        مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 2 

ثيدزح حلوق اًطفي  يف اًدرشي  اصلسؼ خوز  اًعؼرو  األحٌؼ  يف إطؼاز األحؼاكم ارلاظؼة وألرست ووةؼاً  األةوةؼة 

 خعوظاً،  ةرذ ركل وض ت األطفال يف حميط األرست  األم  األة  اإلخوت.

اصلسؼ خوز ، ُؼذا اثت حلوق اًطفي يف اًدرشي  اصلس خوز  اًعرو  األحٌ  يف هطاق املذُة الاحامتعي يف اًفلَ 

املؼؼذُة اطل  ثلؼؼوث ةدزسؼؼ خَ يف ةؼؼرد  ةؼؼا تعؼؼد اذلؼؼرة اًعامليؼؼة اًتاهيؼؼة يف اًعؼؼاع،  ثؼؼ ز  ُؼؼذٍ املدزسؼؼة عؼؼرس اًدرشؼؼي  

 اصلس خوز  اًعرو ةٌذ مخس يًياث اًلرن اًعرشين.

ُة اًفؼرذ   تذكل يىون املذُة الاحامتعي يف اًفلَ اصلس خوز  كد اىت اكةذداذ ًؤلفاكز الاحامتعية املعازضة ٌَمذ

ؼا ةؼن اصل ل  يف اًفلَ اصلس خوز  اطل  وض  يف اًلرن اًتاةن عرش يف فروسا  جريطاهيا  اًؼوايتث املخدؼدت األةريىيؼة  ؼُ 

األ ز تية  األةريىية  اآلس يوية فامي تعد،  يف ظي اًراسؼلًية اًعؼاعدت ذهؼذاك.. حيؼر انؼد املؼذُة اًفؼرذ  يف اًلؼاهون 

رية اًخاازت  حلية اًحالذ ةن اًعد ان ارلاز ي  حلية اًياام اًس يا ي ةن اٍمترذ ذالي اصلس خوز  اًيط عرس الاُامتم حب

 اًحالذ.  اكهت ةداذئ ُذا املذُة ةدسلة ة  منو اًراسلًية اًعاعدت يف عدذ ةن اصل ل األ ز تية  األةريىية.

اًعرشين  ةا خَحَ ةن تؤش  صؼلا  عؼرس   تعد ثطوز اًراسلًية إىل اًراسلل املايل  كيام الاحذاكزاث يف تداية اًلرن

اًطحلاث اًضعحية ةن هجة،  كيؼام زؼوزت انخؼوجر يف ز سؼ يا ةؼن هجؼة اخؼري،  ثعليؼل هقؼال اًطحلؼاث اًضؼعحية  ةطاًح ؼا 

تخحسني ا ضاعِا ةن هجة اثًتة، اذي لك ُذا إىل حراح  اًسَطة اذلبمكة عن نت  ةن ةدؼاذئ املؼذُة اًفؼرذ  يف اًفلؼَ 

 ضاز املذُة الاحامتعي يف اًفلَ اصلس خوز  يف نت  ةن تالذ اًعاع مبا يف ركل اًحضلان اًعرتية.اصلس خوز ،  اهد 

 يرح  اهدضاز املذُة الاحامتعي يف اًفلَ اصلس خوز  إىل ثواسن اًلوي عرس ةس خوي اًعاع تني املعسىرين اًراسؼليل 

  الاصرتبيك  اسذتذ هفور اًلوي املياُقة ٌَفلر  ادلِي.

 ضاز اًوعي تني فئاث  اسعة ةن اجملمت ، يف ظي هارتث س ياس ية  احامتعية خديدت ةن اخي اًعدا . تعد اهد 

سًذطرق يف ُذا اًححر إىل ثطؼوز حلؼوق اًطفؼي يف اًدرشؼي  اصلسؼ خوز  اًعؼرو  ةلازهخؼَ وًدرشؼي  اصلسؼ خوز    

 األحٌ  إىل ُذا اذلد ا  راك.

ي كد اثت يف اًدرشي  اصلس خوز  اًعرو  األحٌ  يف إطاز حلؼوق  هوذ ان وض  كدي امللازانث إىل ان حلوق اًطف

 األرست  األةوةة،  ةن اخي ثوضيح ركل س يلازن اًيعوض اصلس خوزية ارلاظة حبلوق األرست  اًطفي.

نتؼ  ةؼن املفىؼرين ان ا ل  متؼ  جضؼ  يف ة األساسؼ ية فيؼَ، عؼد   مبا ان األرست يه ارلَية األ ىل يف اجملمتؼ   اٌَحيؼ

 األرست، اًيت ثخىون ةن عدذ ةن األفراذ اطلين جتمعِم املعاحل املضرتنة  ز اتط اًلرىب املخيٌة. ظوزت

  ملا اكهت األرست ةن األمهية مباكن، فلد ا ايُا اًرسي  املعَحون  اذلىل   املفىر ن امهية هح ت.

ة ثطوزُؼا، فلؼد حاؼ اجملمتؼ  املؼد   زمغ ثؽاير ةفِوم األرست تني دني  ذخر  ازثحاطَ تخؽ  حيؼات اجملمتعؼاث  ذزخؼ

األرست تعؼؼدذ كَيؼؼي ةؼؼن األفؼؼراذ ماألة  األم  األطفؼؼالل،  هامؼؼت اًدرشؼؼيعاث املدهيؼؼة  اًضةعؼؼية عؼؼرس حلؼؼوق األرست 

  احداهتا،  فرط  اك  اذليات اذلديتؼة املعؼا ت  ثعليؼداهتا إذزاح األرست  اًطفؼي يف اًدرشؼي  اصلسؼ خوز  املعؼا ، هاؼراً 

ملوضوغ،  ألن نت  ةن ةعاي  الالق اًطفي حرح  إىل اًخًض ئة  اًحيئة اًيت لَق فهيا ةن هجة،  إىل اًوسط ألمهية ُذا ا

                         اطل  يرتعؼؼؼرغ فيؼؼؼؼَ اًطفؼؼؼي ةؼؼؼؼن هجؼؼؼؼة اخؼؼؼري، ف هؼؼؼؼَ يحلؼؼؼؼء ثؼؼؼ ز  األرست عؼؼؼؼرس اًفؼؼؼؼرذ هحؼؼؼ ، سؼؼؼؼوا  اكن طفؼؼؼؼالً 

 ية: س يلسم ُذا اًححر يف األزكام اآلث  ز  عَهيا.. ا  صاًو ا  وِاًل ا  ص يخاً يف اًخ ثر هبا  اًخ

 الدستورية العربية التي نصت على حقوق األسرة. حقوق الطفل في األحكام – 1
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اًلرن اًعرشؼين،  اكن اصلسؼ خوز يرح  اًيط اًلاهو  عرس حلوق األرست  اًطفي يف اصلساث  اًعرتية إىل مخس يًياث 

يلرز ُذٍ اذللوق  ركل ألن املرشغ اصلس خوز  اًعرو اذزح ُذٍ اذللؼوق يف م، ا ل ذس خوز عرو 1951اًسوز  ًعام 

اًيعوض اصلس خوزية ألمهي ا  ثسخة ان نت اً ةن ةلوةاث حرتية األفراذ  سَووِم جسدٌد عرس املفؼاُ   اًسؼَوك اًلؼا  يف 

 األرست.

اًعؼاملي اطل  سؼ حلَ يف ُؼذا   اىت اًدرشي  اصلسؼ خوز  اًعؼرو هبؼذا ارلعؼوض يف إطؼاز ثطؼوز اًدرشؼي  اصلسؼ خوز 

 املقلز.

 األحاكم اصلس خوزية اًعرتية اًيت كرزث زعاية األرست : 

ذس خوزاً عرتياً زعاية األرست مهعت تعقِا عرس زعاية اًطفو  ايقاًل.  يه ذسؼاث  سؼوزت ألعؼوام  32كرزث احاكم 

م، 1964  ح. غ. م ًعؼؼام   م،1956م،  ذسؼؼاث  ةاؼؼ ًعؼؼام 1973م، 1969م، 1964م، 1962، 1953م ، م1951

،  ةرشؼؼ غ ذسؼؼ خوز املمَىؼؼة اًعرتيؼؼة 2115، 1971، 1968، 1964م.  ذسؼؼاث  اًعؼؼراق ألعؼؼوام 1971 ح.م.غ ًعؼؼام 

،  كطؼر 1971م  ذساث  ذ   اإلةازاث اًعرتية املخددت ًعام 1989،  ةرش غ ذس خوز اًعراق ًعام 1961اًسعوذية ًعام 

،  1976، 1963م،  ادللائؼر ألعؼوام 1996م،  سَطة علن ًعؼام 2112، 1973م  اًححرين ًعاسم 2113، 1971ًعاسم 

 م.2115، 1998، 1973،  اًسوذان ألعوام 1996، 1989

ذس خوز عرو يف اًفرتت اًواكعؼة تؼني ةٌخعؼل اًلؼرن  41 ومللاتي مصخت عن اًيط عرس زعاية األرست.. إخل، احاكم 

لرن اًعرشين،  األحاكم اصلس خوزية اًيت مصت عن ركل يه عِد األةؼان اًخاس  عرش امليالذ   حىت ا اخر ازتعيًياث اً

م، 1921.  ذسؼؼ خوزا سؼؼوزت ًعؼؼاسم 1959م  ذسؼؼ خوز ثؼؼووا ًعؼؼام 1861م  ذسؼؼ خوز ثؼؼووا ًعؼؼام 1856اًخوويسؼؼ ًعؼؼام 

  ةاؼ 1958م  الاحتؼاذ اًعؼرو ًعؼام 2114 كؼاهون إذازت اصل   اًعراكيؼة  ًعؼام  1958، 1925م.  اًعراق ًعاسم 1931

م،  ةس خعمرت عدن ًعؼام 1952م يف اٍمين املس خلي  ذساث  ذلج ًعام 1948،  امليتاق امللدش ًعام 1931، 1923ًعاسم 

م، 1931، 1921،  فَسؼطني ًعؼاسم 1952، 1947، 1928م،  األزذن ألعؼوام 1967  1965م  ح.غ.  ًعاسم 1962

حيؼؼان ًعؼؼام  م، 1919،  طؼؼراتَا  جركؼؼة ًعؼؼام 1985،  1964، 1956،  1956، 1953،  اًسؼؼوذان ألعؼؼوام 1926ً 

يخيؼؼا ًعؼؼاسم 1951 ذسؼؼ خوز جركؼؼة ًعؼؼام  م، 1996، 1992، 1971، 1971، 1962 املؽؼؼرة ألعؼؼوام  1963، 1952م ً 

م1991 ذس خوز ح.  ًعام 
ل1م

. 

ثؽايرث األحاكم اصلس خوزية اًعرتية اًيت كرزث زعاية األرست ةن اًؼيط عؼرس ان األرست يه اًؼرهن األسؼا ي ٌَمجمتؼ  

 يه يف محء اصل  ، حتمي اصل   اًل اح  جضج  عَيَ،  حليي اًعلداث املاذية  الاحامتعية اًؼيت ثعوكؼَ يف ذسؼاث  سؼوزت 

 ل.21مم 1964ل،  32م، مم1962، 1951ألعوام 

                                                

م
1

م  اصلس خوز املؤكت ٌَسَطة اٍىث يؼة 1948ي،  ذةاًيا  اةاهيٌا  ذس خوز إةازت تيدان ًعام ل نل ع ثيط عرس ركل ةسوذت اصلس خوز اطل   ضعَ اذلىمي

 .م1965ًعام 
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ذسؼ خوزاً احٌحيؼاً كؼد كؼرزث  112 إرا كازان األحاكم اصلس خوزية املذهوزت اعالٍ تدساث  احٌحية هبذا اًض ن جند ان 

ذس خوز احٌ  ةن هجة،  إن اصلساث  اًيت كرزث حلية األرست كؼد اثفلؼت  77ُذا اذلق  مصخت عن اًيط عيَ احاكم 

 تذكل ة  اصلساث  اًسوزية  اًعرتية اًساتلة.

 اصلساث  األحٌحية اًيت كرزث حلية األرست: – 1

ةؼن املؼاذت  1، ةثؼال ركل هعؼت اًفلؼرت ًلد بنخفت احاكم ذساث  ذ ل ا ز تية وًيط عرس األرست ا  اًؼل اح.. إخل

 م عرس ان:1961ةن ذس خوز كربض ًعام  22

لك خشط تَغ اًسن اًرض ز  ٌَل اح، يمتخ  حبق حرية اًل اح،  إوضا  ارست  فلاً ملؼا ثيطحؼق عؼرس اًضؼةط  – 1

 املذهوز احاكم ُذا اصلس خوز  اًدرشيعاث ارلاظة وًل اح.

م ةن اصلس خوز اًساتق يف عدم ثلرير اًطفو  يف هعَ عؼرس ان يمتخؼ  1962ام  اكرتتت احاكم ذس خوز اةازت ةوانهو ًع

ةواطن ةوانهو مبساعدت اصل   يف احوال اذلاخة  اًحطا   املرط  اإلعاكة  اًض يةولة  األةوةؼة. دؼدذ اًلؼاهون اًرشؼ ظ 

 اًيط عرس األرست  يًمتؼي إىل ل  احناث احاكم مجموعة ةن اصلساث  اصل ل األ ز تية عرس26 األصاكل ارلاظة تذكل مم 

م،  ركل ايحنعاز احاكةَ عرس اًيط ت ن : حترتم اًسَطاث اًعاةة  حتؼاف  عؼرس 1991ُذٍ اجملموعة ذس خوز ز ةاهيا ًعام 

 ل.26م  1اذليات اسلمية ارلاظة وألرست مف 

  يعخرب ذس خوز اهد زا ةن اصلساث  اًيت ا حلث يف ُذا اًض ن  ركل تيعَ عرس ان:

 دذ اًلاهون اًلواعد ارلاظة وًل اح  اذلا  املدهية ٌَفرذ.د – 1

 ثعمي اًسَطاث اًعاةة عرس حلية األرست  ذوِا ألن األرست يه اًيوات األ ىل ٌَمجمت . – 2

 2م يف اًيط عرس اًرفاُية  اًخعا ن األخؼو  تؼني األفؼراذ يف اًفلؼرت 1848 كد احناث احاكم ذس خوز فروسا ًعام 

 ل ييل:ن 7ةن اًرمق 

يخطَؼؼ  اكفؼؼة املؼؼواطيني إىل اًركاتؼؼة اًعاةؼؼة  اًخعؼؼا ن األخؼؼو  فؼؼامي تيؼؼالام  اًياؼؼام اًعؼؼام  الاًؼؼ ام وًلواعؼؼد األلالكيؼؼة 

  اًلواهني املىذوتة اًيت يداز مبوحهبا اجملمت   األرست  اًفرذ.

اكذاؼث  ، إر1972عدل عام م، امل1949ًعام م  اجملر 1965 ثًمتي إىل ُذٍ اجملموعة احاكم ذس خوز  ز ةاهيا ًعام 

اًيت ٌَرخي  ثعؼون اصل   اًؼل اح  األرست  حتمؼي ةعؼاحل األرست  حتمؼي  هفسِا اذللوق اكرمل يف اًيط عرس ان ٌَمراتاح

تؼ ن ٌَمؼرات  1972م، املعؼدل عؼام 1949ل.  كىضؼ ذسؼ خوز اجملؼر ًعؼام 24 – 236اًض حاة  ثطوزمه حسلهياً  علَياً مم 

 ل.62ون ُذٍ املسا ات يف اًعمي  اًرادة مم اًرخي هفا اذللوق  حى

يف هعؼَ عؼؼرس حتؼرز املؼؼرات ةؼن الاضؼؼطِاذ اًسؼ يا ي  الاسؼؼ خؽالل  1976 ع يضؼذ عؼن ركل ذسؼؼ خوز اًحاهيؼا ًعؼؼام 

ِا هفا اذلق اطل  ٌَرخؼي يف اًعمؼي  املاكفؼ ت  اًرادؼة  اًقؼلن الاحامتعؼي  اًخعَؼ  يف شيؼ  اًًضؼاطاث  الاكذعاذ ، ً 

 ل  41اس ية  يف األرست ممالاحامتعية  اًس ي

 إرا اكهت اصلساث  اًسؼاتلة كؼد هعؼت عؼرس ان اًؼل اح اسؼاش األرست  ةسؼا ات اًؼل خني  جضؼجي  املؼرات يف شيؼ  

ل، اًحاهيؼا ًعؼام 62مم 1972م، املعؼدل عؼام 1949ل،  اجملر ًعؼام 24، 23مم 1965 اايث اذليات يف ذساث  ز ةاهيا ًعام 

فؼؼ ن ذسؼؼاث  اصل ل األفريليؼة اًياطلؼؼة وًفروسؼؼ ية كؼؼد كقؼؼت ل،2ف  21مم 1968اطيؼؼة ًعؼؼام اصلميلر ل املاهيؼا 41مم 1976

تيعوض ةدضاهبة ا  ةذلازتؼة، متتَؼت يف ةسؼا ات اًرخؼال  اًًسؼا  اةؼام اًلؼاهون  اًؼل اح  األرست ُؼل األسؼاش اًطحيعؼي 
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ل ةوضوعان حتت اسلاية ارلاظة ٌضل  ،  عرس اصل     اجملمت   احة ةضرتك ُو اًسِر عرس  األلاليق ٌَمجمت  اًخرش  ُ 

اًعدة ادلسلهية  األلالكية ًؤلرست  جضجيعِا احامتعياً، ٌ َواصلين حق طحيعي   احة اساش يف حرتية ا ايذُل  ةٌحِل 

م،  ذسؼ خوز اًسؼ يؽال ًعؼام 1961افقي اإلةاكانث ادلسمية  اًعلَية  األلالكية يف ذيحاخة ذس خوز افريليا اًوسطء ًعام 

م 1961ماصليحاخؼؼةل  اٍوؼؼر ن ًعؼؼام  1959ل ،  ةدػضؼؼلر ًعؼؼام 9،11مف 1961ل  ادلؼؼاتون ًعؼؼام 15 – 14مم 1961

 ل.3م مم1962ل،  ز اهدا ًعام 14مم 1963ل  ثوحو ًعام 11مم 1963ماصليحاخةل  اٍىٌؽو جراسافيي ًعام 

 ية:تية اآلث اصلساث  األ ز   اصلساث  األحٌحية اًيت مصخت عن اًيط عرس األرست  اًطفي، يه 

م 1815 امليتاق اصلس خوز  اًحًويد  ًعؼام  1958، 1831، 1812، 1799، 1795، 1793ذساث  فروسا ألعوام 

يؼؼدا ًعؼؼاسم  ، 1831م  تَجؼؼياك ًعؼؼاسم 1814م  اًؼؼجي ل ًعؼؼام 1819 ذسؼؼاث  اًسؼؼويد ًعؼؼام  1935 1926 ذسؼؼ خوزا تًو

م  فٌَيؼدا ًعؼام 1919ً يخًضؼ خني ًعؼام  1911هؼو ًعؼام م  ةوان1867م ً يوهسمحوزح ًعام 1848م،  إيطاًيا ًعام 1971

يخفؼؼا ًعؼؼام  1923م  ز ةاهيؼؼا ًعؼام 1918م  ز سؼؼ يا الاحتاذيؼة ًعؼؼام 1952م، املعؼدل عؼؼام 1911 اًيؼوانن ًعؼؼام  1919  ً

يؼدا ًعؼام 1964،  ةاًطؼا ًعؼام 1938،1942،1947م   إسؼ حاهيا ألعؼوام 1924م  الاحتاذ اًسؼوفييت ًعؼام 1922 ًو م ُ 

1983. 

م  ذساث  اًياون ًعؼام 1876مصخت عن اًيط عرس ركل ذساث  ذ ل ذس يا  اًخاًية: اًلاهون األسا ي اًعامث  ًعام   

م 1932م،  سؼ يام ًعؼام 1931م  افؽاوسؼ خان ًعؼام 1931م  اًعني ًعام 1916م  إيران ًعام 1924م،  حرهيا ًعام 1889

م،  اي ش ًؼؼيفا اًعؼؼام 1947،  مكحؼؼوذت ًعؼؼام 1997، 1935 اًفَحؼؼني ًعؼؼاسم  1997، 1991،  1959 اتيَيؼؼد ألعؼؼوام 

م، 1946م،  اتيؼوان ًعؼام 1973، 1956،  وهس خان ًعؼاسم 1949م  س يالن ًيفا اًعام  اًِيد ًعام 1948 توزةا ًعام 

 م. 1948 هوزت ادليوتية ًعام 

م  هًووةديا 1994، 1853 مصخت عن اًيط عرس ركل ةن ذساث  ذ ل األةريىيخني لك ةن ذساث  األزحٌخني ًعام 

يفيا ًعام 1946م،  اًرباسيي ًعام 1917م،  ذس خوز املىس يم ًعام 1886ًعام  م 1951م  اصل ةٌؼياكن ًعؼام 1947م،  تًو

م،  سًذاًويا ًعام 1966م،  تزوذ ش ًعام 1976م  حرييداذ  ثيوتحو ًعام 1983م  حريياذا ًعام 1962 تةاياك ًعام 

،  زاتطة 1973م،  حلز اٍهباةا ًعام 1981م  اهخجوا ًعام 1983 ست وييست ًعام  م1979ك  سدٌافست ًعام 1978

 م.1982م  امليتاق اٍىٌد  ٌَحلوق ًعام 1978اصل ةٌياكن 

يحؼ ت ًعؼام 1931نل مصخت عن اًيط عرس ركل ذساث  ذ ل افريلية ةالاا ذسؼاث  إزيوتيؼا ًعؼام  م  ػيًيؼا 1955م ً 

م،  ثزناهيؼا ًعؼام 1963م  هيًيؼا ًعؼام 1962،  سؼ اًيون ًؼيفا اًعؼام،  ا ػيؼدا ًعؼام م1961م  هيجؼرت ًعؼام 1958ًعام 

م 1961م املعؼدل عؼام 1959م  ساةديؼا ًؼيفا اًعؼام  ةؼايل ًعؼام 1964م  ز ذيس يا ًعؼام 1964م،  ةال   ًعام 1964

 م.1961 اًييجر ًيفا اًعام  سادي اًعاح ًعام 

 

ث حقىق الطفل في ظل الىص على أن األسرة أساا   التي قرراألحكام الدستىريت العربيت  – 2
 المجتمع:

 خبالف األحاكم اصلس خوزية اًساتلة اًيت ع ثلرز هعاً حلوق اًطفي عيدةا هعت عؼرس األرست  اًؼل اح.. إخل.. فؼ ن 

م ا ل ذسؼ خوز 1953ُذٍ اجملموعة اصلس خوزية اًعرتية كد هعت عرس حلؼوق اًطفؼي  ادؼة،  اكن ذسؼ خوز سؼوزت ًعؼام 
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 : هع م ييط عرس حلوق اًطفي نل ي ي فاميعرو

اًطفو  يف محء اجملمت   حرتية األ ايذ حق طحيعي ًآلو   األرماث   احة احامتعي عَهيم، جسؼِر اصل   عؼرس اًليؼام 

م يف هعؼِل عؼرس ان 1953، دؼذ  ذسؼ خوز 1973، 1969ل.  كد دذث احاكم ذس خوز  سوزت ًعاسم 21هبذٍ املِمة مم

ية اجملمت  األساس ية  حتمهيا اصل  ، حتمي اصل   اًل اح  جضج  عَيَ  حليي اًعلداث املاذية  الاحامتعية اًؼيت األرست يه لَ 

ثلوم فيَ،  حتي اصل   األةوةة  اًطفؼو   حىفؼي اصل   لك ةؼواطن  ارسثؼَ يف دؼاايث اًطؼوازئ  املؼرط  اًعجؼل  اًيؼ  

م إىل ةا ثلدم،  حرعء اصل   اًًش   اًض حاة  ثؼوفر 1973ز مل. مث اضاف ذس خو 1969ل ةن ذس خوز 4 اًض يةولة مم.

 ل.46م  1  ف  44هلم اًار ف املياس حة ًخمنية ةَاكهتم مم

 مبلازهة احاكم اصلساث  املذهوزت اعالٍ تدساث  احٌحية هبذا اًضؼ ن جنؼد ان مجموعؼة هحؼ ت ةؼن اصلسؼاث  األحٌحيؼة كؼد 

م ا ل ذسؼ خوز احٌؼ  فؼامي هعؼ م يؼيط عؼرس ان 1791خوز اًفرويس ًعؼام كرزث هعوظاً ةطو  يف ص ن اًطفي. اكن اصلس  

ثًض  ةؤسسة زئيس ية عاةة ثعخين وألطفال اطلين فلد ا اةؼبوالام،  نؼذكل جسؼِيي ةضؼازنة املعؼاكني يف اًححؼر عؼن وؼي 

اًحؼاة األ ل ةؼن  ةن 3 األصخاض اطلين اي ثؤَُِم ا ضاعِم اًعحية ٌَعمي  األصخاض اطلين فلد ا اعلهلم.. إخل. اًفلرت 

 ُذا  اصلس خوز.

م هعاً يليضؼ تؼ ن 1946 ثلرز تعد كرن  هعل ةن ظد ز اصلس خوز اًفرويس املذهوز يف ةلدةة ذس خوز فروسا ًعام 

 : ثقمن األةة ٌَفرذ  األرست اًرش ظ اًرض زية ًخطوزُا.

ًعؼدة  اًقؼلن املؼاذ   اًرادؼة  حىفي األةة ازلي ،  وطلاث األطفال،  األرماث  املس يني  اًضؽي   اذلفاع عرس ا

ٍ  اكئن يح يفلد إةاكهية اًعمي ثسخة اًعمر ا  اذلا  املعيوية ا  اًحدهية ا  اًوضؼ  الاكذعؼاذ  حلؼَ يف اذلعؼول عؼرس 

 اًوسائي اًرض زية ٌَعيش يف ازلاعة،  حىفي األةة حق حعول األطفال  اٍىداز عرس اًخعَ .

 119ىل ُذٍ اجملموعة اًيت كرزث حلؼوق اًطفؼي  ركل مبؼا هعؼت عَيؼَ املؼاذت م ، إ1919 يًمتي ذس خوز املاهيا ًعام 

ةٌَ ت ن اًل اح اساش اذليات األرسية  اذلفاع عَهيا  حاكثر األةة، يمتخ  وسلاية اصلسؼ خوزية ارلاظؼة ةسؼدٌدت عؼرس ةسؼا ات 

 .ادلًسني، يل  عرس عاثق اصل    اجملمت  رممة اذلفاع عرس هلا   حصة  حلية األرست

ً ؤلرست راث اًعدذ اٍىد  ةن األطفؼال اذلؼق يف اًرعايؼة امللؼرزت، حتؼاف  اصل   عؼرس األةوةؼة   حرعاُؼا، يف دؼني 

ةٌَ ت ن حرتية ادليي اًعاعد ُو اصلين اًسؼاسم  اذلؼق اًطحيعؼي ٌَؼواصلين،  ركل هبؼدف إعؼداذٍ ادليؼد  121كقت املاذت 

 ظ ثض  عام.ةاذًت  ز حياً  هوعياً، حراكة اصل   ُذا اًًضا

لك ةؼؼن زعايؼؼة اًفلؼؼرا  يف   األملاهيؼؼة اًسؼؼاتلة فلؼؼط، تؼؼي يعؼؼدع ييحاؼؼ األةؼؼر عؼؼرس األحؼؼاكم اصلسؼؼ خوزية اًفروسؼؼ ية 

ةؼن ذسؼ خوز اٍمنسؼا ارلاظؼة هبيئؼاث اًوظؼاية  11اًس ياسة اصلميؽرافية عيدةا اي يدلي ُذا يف هفار ةؼا ثؼيط عَيؼَ املؼاذت 

فؼو   اًضؼ حاة  املؤسسؼاث اًطحيعيؼة  ةؤسسؼاث اًقؼلن الاحامتعؼي   ضؼ  اًضعحية  اًقلن الاحامتعي ًؤلةوةؼة  اًط

م ،  حيؼر 1921ل ةن ذس خوز اٍمنسا ًعؼام 11م 1الاحذياخاث املرفوعة ثض ن اًعدة  املعايل  ةؤسساث اًخعَ  مف

 ثعخرب ُذٍ اًعالحياث ةن اخذعاض الاحتاذ.

اصلس خوزية يف هعِا عؼرس ان األرست يه ذعاةؼة اجملمتؼ  م إىل ُذٍ اجملموعة 1982   1961 يًمتي ذس خوزا حرهيا ًعاسم 

 اًرتيك.

 ثخخذ اصل    األصخاض املعيويؼة اًعاةؼة األخؼري اًخؼدات  اًالسةؼة إلوضؼا  املؤسسؼاث اٍىفؼي  حبليؼة األرست  األم 
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ا ةن اًيعوض املسِحة يف ُذين اصلس خوزين.1982ةن ذس خوز  41م،   1961ةن ذس خوز  35 اًطفي مم  ل.  ؼُ 

 اصلساث  اًيت كرزث ان األرست اساش اجملمت  ا  لَيخَ األ ىل نت ت، ًلد كقت ت ن األرست اساش اجملمتؼ  ا  لَيخؼَ 

ل  هوس خازياك ًعام 4مم 1976ل ، 43مم1941ل،  هوو ًعاسم 41ممم1967األ ىل يف ذساث  لك ةن ذس خوز ازحوا  ًعام 

ل 7م مم1987ل  هياكزاحؼؼوا ًعؼؼام 32مم 1983سؼؼَفاذ ز ًعؼؼام ل  سؼؼان 87م مم1951ل،  حؼؼواثامياي ًعؼؼام 51م مم1949

 ل.37م مم 1998ل،  اهواذ ز ًعام 4م مم1992ل  جراحوا  ًعام 226مم 1988 اًرباسيي ًعام 

نل كرزث األرست اساش اجملمتؼ   ارلَيؼة األ ىل فيؼَ نتؼ  ةؼن ذسؼاث  اصل ل األفريليؼة لك ةؼن ذسؼ خوز إزيوتيؼا ًعؼام 

 9م مف1961ل  خؼاتون ًعؼؼام 14م مم1961ماصليحاخؼةل  اًسؼ يؽال ًعؼؼام  1961اًوسؼطء ًعؼؼام  ل  افريليؼا48م مم1955

 1993م ماصليحاخؼؼةل،  ذسؼؼاث  اسؼؼ يوية ةثؼؼي ذسؼؼاث  مكحؼؼوذت ًعؼؼام 1961م، املعؼؼدل عؼؼام 1959ل  ةدػضؼؼلر ًعؼؼام 11 

 ل.32 مم دم1995ل  ازةيييا ًعام 27م مم1995ل  اكسخس خان ًعام 34م مم 1955ل،  حرنلهيا ًعام 64مم

 ل.48م عرس ان األرست ارلَية األ ىل  اساش اجملمت  يف إةرباطوزية إزيوتيا مم1955ًلد هط ذس خوز إزيوتيا ًعام 

م، ان األرست اساش اس متراز  ثطوز األةة  يلؼ  اًؼل اح  األةوةؼة  اًطفؼو  حتؼت 1975 كرز ذس خوز اًيوانن ًعام 

ا ةن اٍىؼوازج  األيخؼام  األصؼخاض املخرضؼزين ةؼن زعاية اصل  ،  حمتخ  األرست اٍىد ت اًعدذ    املعوكون ةن اذلرة  ؼُ 

 ل.21املعائة وسلاية ةن كدي اصل   مم

م إىل ُذٍ اجملموعة اًيت كؼرزث ان األرست يه لَيؼة اجملمتؼ   ثعؼون اصل   اًؼل اح  1981 يًمتي ذس خوز فيخيام ًعام 

ل 64 خان ةدسا تن يف اذللوق  اًواحدؼاث.. إخل ةؼا  زذ يف املؼاذت م األرست  س يلوم اًل اح عرس ةداذئ الاخذياز،  اًل 

 .2م ت ن األرست اساش اجملمت   كىض تعياية اصل  .. إخل ةا  زذ يف ةاذثَ 1987 كرز اذلق ذس خوز إزيوتيا ًعام 

ت فاًرخؼال  حاكذ حىون مجموعة ةن ذساث  اصل ل اًياطلة وًفروسؼ ية كؼد اثفلؼت ا  ثلازتؼت يف اًؼيط ارلؼاض وألرس 

ؼل ةوضؼوعان حتؼت   اًًسا  ةدسا  ن اةام اًلاهون.  اًل اح  األرست ُل األساش اًطحيعي  األلاليق ٌَمجمتؼ  اًخرشؼ  ُ 

اسلاية ارلاظة ٌضل    عرس اصل    اجملموعاث اًعاةة  احة ةضرتك ُو اًسِر عرس اًعدة ادلسؼلهية  األلالكيؼة ًؼؤلرست 

حق طحيعي  عَؼهيل  احؼة اسؼاش يف حرتيؼة ا ايذُؼل  ةؼٌحِل افقؼي اإلةؼاكانث ادلسؼمية  جضجيعِا احامتعياً ٌ َواصلين 

 اًعلَية  األلالكية  يساعد اًؼوصلان يف ركل اصل    اجملموعؼة اًعاةؼة يف ذيحاخؼة ذسؼ خوز شِوزيؼة افريليؼا اًوسؼطء ًعؼام 

و هفا اًيط اطل  كرزٍ ذس خوز اًس يؽال ًعام 1961 اصل    اًِيئؼاث اًعاةؼة اًضؼ حاة م ة  إضؼافة  حتمؼي 1961م، ُ 

 9م ةؼ  ُؼذا اًؼيط يف اًفلؼرثني 1961ل  اثفق ذس خوز خاتون ًعؼام 15 – 14ةن الاس خؽالل  اإلُلل اًيفيس مزاح  م 

 ماصليحاخةل. 1961، املعدل عام 1959ةٌَ.  كرز هفا اذل  ذس خوز ةدػضلر ًعام  11 

اًطحيعي ٌَمجمت  اًخرش ،  إن اكن كؼد بنخفؼء تعؼد ركل م ان األرست يه األساش 1961كرز ذس خوز اٍور ن ًعام 

م إىل ُؼذٍ 1963وًيط عرس ان حتمؼي اصل ل األةوةؼة  جضؼج  األرست ماصليحاخؼةل  ثًمتؼي ذسؼاث  اٍىوهؽؼو جراسافيؼي ًعؼام 

اًخعَؼ   اجملموعة  ركل يف هعَ عرس ان اًل اح ميتي األساش اًطحيعي ٌَمجمت   دميَ اًلاهون  ثقمن اصل   ًؤلطفال حؼق

م تؼ ن 1963ل يف دني كىضؼ ذسؼ خوز ثوحؼو ًعؼام 11 اًخعَ  املِين.. إخل، ةا  زذ يف ذساث  اصل   اًياطلة وًفروس ية مم

اًل اح  األرست يضالكن األسؼاش اًطحيعؼي ٌَمجمتؼ   حتمهيؼا اصل    ثقؼمن األةؼة ًؤلصؼخاض ةٌفؼرذين  األرست ظؼر ف 

 ل 14رض زية ٌَخطوز مم

ل، عؼرس ان احؼاكم ُؼذٍ 29م مم1992ساش اجملمت  ا  لَيخَ األ ىل احاكم ذس خوز اجنواي ًعام  كقت ت ن األرست ا
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اجملموعة ةن اصلساث  كد ثؽايرث يف ثفاظيي احاكرما ثض ن األرست  اًطفي ةن هجة،  ثفا ثت فؼامي تؼني اإلزؼاس  اإلسؼِاة 

 ةن هجة اخري.

عرس ان األرست  املرات  اًطفؼي اسؼاش اجملمتؼ ،  زؼة  م وًيط1993ةثال ركل بنخفت احاكم ذس خوز مكحوذت ًعام 

ل،  األرست يه ارلَية األساس ية ٌَمجمت   حتمي اصل    اجملمتؼ  األةوةؼة 28اختار اًخدات  ارلاظة مبعاحل اًًسا   األطفال مم

 ل.32م مم1995ام  اًطفو   اًًسا   اًرخال ةدسا  ن يف علد اًلران  اذليات اًل حية  اًطالق يف ذس خوز ازةيييا ًع

م إىل ُذٍ اجملموعؼة اصلسؼ خوزية  ركل تيعؼَ عؼرس ان األرست يه اًيؼوات األساسؼ ية 1992 يًمتي ذس خوز اجنواي ًعام 

 ٌَمجمت  حتمهيا اصل   سوا  اكهت كامئة عرس اًل اح ا  لازخَ.

 ثلؼوم اصل   وًخعؼا ن ةؼ  اًرخال  اًًسا  ةدسا  ن يف إطاز اًعائ  يمتخعون تيفا اذللوق  عَهيم هفا اًواحدؼاث، 

يؼة يف 29األرست تقلهة حرتية األطفال  اًض حاة حرتية دديتة مم ل، سًذ عرس ركل كرز ُذا اصلس خوز ان يمتخ  األطفؼال وألً 

اسلاية ةن كدؼي األرست  اجملمتؼ   اصل  ،  ثطؼوير حيؼاهتم  جسؼاعد اصل   عؼرس ثطؼوير خشعؼية األطفؼال  اًضؼ حاة  ختَؼق 

 ل.32ت رشبوِم اًًضط يف حيات اجملمت  مم اًار ف ارلاظة

م كؼد اثفلؼت يف 1995م  اكساخس خان ًعام 1995م  حرنلهيا ًعام 1993حاكذ حىون احاكم ذساث  ا سجىس خان ًعام 

اًيط عرس ان األرست اساش اجملمت  دمهيا اجملمت   اصل    يسدٌد اًل اح عرس الاثفاق اذلر  ةسا ات طرفيَ..  عرس اًؼواصلين 

ية اإلهفاق عرس اطفاهلل  حرتي م حىت يحَؽوا سن اًرصد  ثؤةن اصل    اجملمت  حرتيؼة األطفؼال اًيخؼازم  اًفلؼرا   ثيفؼق ةس   ئًو

ل ةن ذسؼ خوز ا سجىسؼ خان األطفؼال ةدسؼا  ن اةؼام اًلؼاهون تاؼف اًياؼر عؼن املًضؼ   اًوضؼ  الاحامتعؼي 46عَهيم مم

ل،  كد اثفلؼت احؼاكم ذسؼ خوز حرنلهيؼا ةؼ  ذسؼ خوز ا سجىسؼ خان يف 65 ممٌَواصلين،  حتاف  اصل   عرس األةوةة  اًطفو 

ةؼن ذسؼ خوز حرنلهيؼال، تيؼد ان ُؼذا  33ص ن ثعريل األرست  حلية اجملمتؼ   اصل   ًِؼا  حؼق اًؼل اح  ةسؼا ات طرفيؼَ مم

ل ةؼن هجؼة 33اصلس خوز كد حار ثعدذ اًل خاث ةن هجة،   احة عرس األ ايذ اًحاًؽني سن اًرصد ةسؼاعدت  اصلمؼم مم

م يف اًؼيط عؼرس ةؼا كؼرزٍ اصلسؼ خوزان اًسؼاتلان هبؼذا اًضؼ ن مزاحؼ  م 1995اخري،  ع يضذ ذس خوز اكساخس خان ًعام 

 ل.27

َ  ذما هعت عَيؼَ اجملموعؼة اًسؼاتلة  كؼد   هعت مجموعة ةن اصلساث  اًعرتية عرس األرست  اًطفو  ثض  انرث إسِاًو

 اصلس خوزية اًعاةة هبذا اًض ن يف لك تضل عرس ددت.ثدزحت يف ُذٍ األحاكم ة  ثطوز اًيعوض 

ؼا ارلَيؼة األساسؼ ية  ةثال ركل ثطوزث األحاكم اصلس خوزية ادللائرية يف اًيط عؼرس ان حتمؼي اصل   األرست وعخحاُز

فؼو  ل إىل اًيط عرس ان حتاء األرست حبلية اصل    اجملمت ،  حتمي اصل   األةوةؼة  اًط17م مم1963ٌَمجمت  يف ذس خوز 

   1989ل، مث عؼاذث احؼاكم ذسؼ خوز  65م مم1967 اًض يةولة تواسطة ةؤسساث ةالمئة يف ذسؼ خوز ادللائؼر ًعؼام 

مل 1996ةؼن ذسؼ خوز  58  م  1989ةؼن ذسؼ خوز  55م إىل اًيط عرس ان حتاء األرست حبلية اصل    اجملمت  مم 1996

 م.1963ة ملا كيض تَ ذس خوز ذ ن اإلصازت إىل اًطفي  تذكل عاذث إىل اًيط عرس احاكم ةلازت

م ةن اًواثئق اًيت اسِحت يف اًيط عؼرس حلؼوق األرست  اًطفؼي 1989ةرش غ ذس خوز شِوزية اًعراق ًعام   يعد

 فلد عرف ُذا املرش غ األرست ت هنا:

س متد ةن حرازؼَ  كميؼَ : األرست هوات اجملمت   ثعمي اصل   ًخًضئ ا مبوحة اًل   املفاُ  اًساةية يف اجملمت  اًعرايق امل ا ايً 

اذلقازية،  ةن اًل  األظَية اًعريلة يف حؼراج األةؼة اًعرتيؼة،  حىفؼي حلي ؼا  ذم ةلوةاهتؼا األلالكيؼة  اًوطييؼة  حرعؼء 
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 اصل   األةوةة  اًطفو .

إطؼاز حلؼوق يسوذ األرست اًرعاية  الادؼرتام املخحؼاذل تؼني افراذُؼا مبوحؼة كؼ  اجملمتؼ  األظؼَية  اًعريلؼة  يف  اثهياً:

م يف هعؼَ عؼرس ان األرست 2115ل.  ساز عرس ُؼذا اٍؼالاج ذسؼ خوز اًعؼراق ًعؼام 23األتوين  يلدةون هلل اًرعاية اٍاكة مم

اسؼؼاش اجملمتؼؼ   حتؼؼاف  اصل   عؼؼرس هياهنؼؼا  كميِؼؼا اصليًيؼؼة  األلالكيؼؼة  اًوطييؼؼة  حىفؼؼي اصل   حليؼؼة األةوةؼؼة  اًطفؼؼو  

 ثوفر هلم اًار ف املياس حة ًخمنية ةَاكهتم  كدزاهتم. ًؼؤل ايذ عؼرس او ؼم يف اًرتتيؼة  اًض يةولة  حرعء اًًش   اًض حاة 

 اًرعاية  اًخعَ  ً ؤلو  حق عرس ا ايذمه اإلدرتام  اًرعاية  ايس امي يف داايث اًعوس  اًعجل  اًض يةولة، نل حاؼر ُؼذا 

ل اًعيل  اًخعسل يف األرست  خباظؼة اًطفؼي ل،  ةٌ  اصاك29اصلس خوز اإلس خؽالل اإلكذعاذ  ًؤلطفال جاكفة ظوزٍ مم

 املرات ٌ َقلن اًعحي  امللوةاث األساس ية ٌَعؼيش يف حيؼات هرميؼة ثؼؤةن هلؼم اصللؼي املياسؼة  اًسؼىن املؼال ،  نفؼا  

 اصل   اًقلن الاحامتعي ٌَعراكيني يف دا  اًض يةولة ا  املرط ا  اًعجل عن اًعمؼي ا  اًدرشؼذ ا  اًيؼ   اًحطؼا ،  نؼل

ثؤةن هلم اصل   لدةاث اًخ ةني الاحامتعي  ثعمؼي عؼرس  كؼاي م ةؼن ادلِؼي  ارلؼوف  اًفاكؼة  ثؼوفر هلؼم اًسؼىن  امليؼاشم 

 ل.31ارلاظة تخ ُيَِم  اًعياية هبممم

 32ات  اًطفؼي يف اًؼرمق م يف ُذا اًض ن حيؼر كؼرز حلؼوق املؼر 2115 كد اسِة ذس خوز اًسوذان الاهخلايل ًعام 

 :ةٌَ نل ي ي

حىفي اصل   ٌَرخال  اًًسا  اذلق املدسا   يف اٍمتخ  جؼ  اذللؼوق املدهيؼة  اًس ياسؼ ية  الاحامتعيؼة  اًتلافيؼة  – 1

 ل.32ؼ اًرمق 1 الاكذعاذية مبا فهيا األحر املدسا   ٌَعمي  امللات اًوظيفية األخري مف

 ثعل اصل   حلوق املرات ةن لالل اٍمتيزي اإلزاو. – 2

 عرس حمازتة اًعاذاث  اًخلاًيد اًقازت اًيت ثلَي ةن هراةة املرات   ظيف ا.ثعمي اصل    – 3

 ثوفر اصل   اًرعاية اًعحية ًؤلةوةة  اًطفو  ٌ َحواةي. – 4

 ةن ُذا اصلس خوز ج  ةن األرست  اًل اح  املرات نل ييل: 15 عال ت عرس ةا ثلدم كىض اًرمق 

ِؼا اذلؼق يف حليؼة اًلؼاهون  زؼة الاعؼرتاف حبؼق اًرخؼي األرست يه اًوددت اًطحيعية  األساسؼ ية  – 1 ٌَمجمتؼ  ً 

 املرات وًل اح  ث سيا األرست  فلاً ًلواهني األحوال اًضةعية ارلاظة هبا،  اي ي  ا  س اح إاي تلدول طوعي  اكةي ةن 

 ل.15اًرمق  – 1طرفيَ مف

املسؼا ات جؼن ادلًسؼني  ث هيؼد ذ ز املؼرات يف األرست ثقطَ  اصل   حبلية األةوةة   كاية املرات ةن اًا م  ثعليؼل  – 2

  متىيالاا يف اذليات اًعاةة.

ًلد كرزث مجموعة ةن ذساث  ذ ل اةرياك ادليوتية  اًوسطء ان األرست اساش اجملمت  ا  لَيخَ األ ىل ةؼ  ثطويؼي يف 

زًو يليضؼ تؼ ن األرست اًعياؼ اًيعوض ارلاظة وألرست  اًطفؼي، ًلؼد كقؼت مجموعؼة ةؼن اصلسؼاث  األةريىيؼة هعؼاً ةذلؼا

ا  يؼيام  األسا ي يف اجملمت ، ثعدز اصل   اًلواهني اًالسةة سلاي ا  حراكة ثيفيذ اًواحداث اًياتعة ةن ُؼذٍ اًلؼواهني  ورشُؼ

 اًلاهون لك ةا يخعَق وًل اح اًفعيل  اي ثعرتف اصل   ت   متزي تني األطفال فَِم حؼق ةدسؼا  وألةوةؼة  حليؼة األةوةؼة،

 يىون ثخين األطفال ًعاذلِم،  هت  اصل   وٍمنو ادلسد   األلاليق ًؤلطفال  ثلدم هلؼم املسؼاعداث الاحامتعيؼة  املاًيؼة 

مبحاذزت لاظة.. ٌ َلاهون ارلاض حبلية األطفال امهية احامتعية.. إخل ةا  زذ يف اًلسؼم ارلؼاض املعيؼون األرست يف ذسؼ خوز 

ل،  سؼان سؼَفاذ ز 21م، مم 1951عرس ُذا اٍالاج سازث احاكم ذساث  ُاييت ًعام ل.   46 – 43م مم1941هوزت ًعام 
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 ل.94 – 87مم 1956ل  حواهامتاي ًعام 62 – 45مم  1946ل  تامن ًعام 182 – 181ًيفا اًعام مم 

ع ييحا األةر عؼرس األحؼاكم اصلسؼ خوزية اًسؼاتلة يف اةؼرياك اًوسؼطء  ادليوتيؼة فلؼط، تؼي  كؼرزث ذسؼاث  ذ ل 

 ا زحوا  ًعؼام  1949ريىية انفذت ان األرست يه اساش اجملمت  ا  لَيخَ األ ىل نل يه اذلال يف ذساث  هوس خازياك ًعاماة

ل، 36 – 32م مم 1983ل  اًسؼؼَفاذ ز ًعؼؼؼام 34مم 1976ل  هؼؼوو ًعؼؼام 59 –م ماس 1972ل  تؼؼامن ًعؼؼام 4م مم 1967

ل  هًووملحيؼا 226م مم1988ل  اًرباسيؼي ًعؼام 79 – 71م مم 1987ل  هياكزاحوا ًعؼام 56 – 47مم  1985 حوامتااي ًعام 

ل،  فؼؼزن يال 41 – 37ك مم 1998ل  اهؼواذ ز ًعؼام 61 – 49م مم 1992ل،  جراحؼوا  ًعؼؼام 51 – 44مم 1991ًعؼام 

 ل.97 – 75م مم 1999ًعام 

يف اًيعؼوض  ركل تؽؼرط س يلازن هعوض ُذٍ اصلساث  اًيافذت يف اةرياك ادليوتية  اًوسطء ألمهي ا زمغ إسؼِاهبا 

 اًفائدت.

م ت ن األرست اساش اجملمت  وعيا طحيعؼي، حمتخؼ  حبليؼة اصل   نؼل يمتخؼ  اًطفؼي 1949كىض ذس خوز هوس خازياك ًعام 

 ل.51 األم  هحاز اًسن  األةراط اطلين ًيا هلم ةعيي هبذٍ اسلاية مم

ل،  يخحمؼؼي اآلو  52تؼؼني اًؼؼل خني مم  اًؼؼل اح اسؼؼاش رض ز  ًؼؼؤلرست  يلؼؼوم عؼؼرس اسؼؼاش املسؼؼا ات يف اذللؼؼوق

املس ئًوية عرس األطفال ةن لازح اًل اح هفا اًواحداث اًيت عَهيم ًؤلطفال املًووذين يف إطاز عالكؼاث اًؼل اح.. ٍ ؼ  

ل،  ثعخؼين مبؤسسؼة راث اسؼ خلالل راي وألم  اًطفؼي جسؼمء ُؼذٍ 353طفي حق ةعرفة ةؼن ُؼو اتؼوٍ  فلؼاً ٌَلؼاهون م 

 ل.55اًوطين سلاية األدداج  ثلوم وًخعا ن ة  املؤسساث اذلىوةية األخري هبذا اًض ن مم املؤسسة اجملَا

م عؼرس ان األرست اسؼاش اجملمتؼ ، حىفؼي اصل   األرست الالكيؼاً،  ةؼاذًت ثضؼ  1967 هط ذس خوز ا زحوا  ًعام 

هياً  الالكيؼاً  ثطؼوزمه اًعؼام  احؼة عؼرس ل، اًعياية وألطفال  حرتي م  نفاٍ م تد41اثتت تؽرط حرتية افقي ًؤلطفال مم

اًؼؼواصلين  حؼؼق ةؼؼن حلؼؼوكِم،  حمتخؼؼ  األرست اٍىثؼؼ ت اًعؼؼدذ حبؼؼق ثلؼؼدق املسؼؼاعدت ًِؼؼا يف ا كؼؼاث اًرضؼؼ زت  ثخخؼؼذ اصل   

 اإلحرا اث اٍىفي  حبلية األطفال  املؼراُلني يف دؼا  زفؼغ اًؼواصلين ا  اًؼوي اًليؼام وًواحدؼاث ارلاظؼة ترتتيؼ م تؼدهياً 

  ةعيوًت،  يف احوال اس خؽالهلم  اس خخدام اًوسائي اًسيئة ضدمه ا  اهخلاض حلوكِم اًيت ييط عَهيا اًلاهون.

ارلاظة وألطفال املًووذين ذالي اًل اح،  هفسِا اًواحداث فال املًووذين لازح اًل اح يه احة اًواصلين اةام األط

ًياؼر عؼن  ضؼعِا الاحامتعؼي ا  داٍ ؼا املدهيؼة، ٌ َمؼرات حؼق  عال ت عؼرس ركل حتمؼي اصل   األةوةؼة  ثقؼمالاا تاؼف ا

ل.  ث  اًعالكة جبرا  األطفال  فلؼاً ٌَلؼاهون،  ي ؼ  عَهيؼا هاؼام 41املساعدت ةن خاهة اصل   يف دا  حرك س هجا ًِا مم

 ل.343كاهو  لاض هبا م

. ًلد هام ُؼذا اصلسؼ خوز اًعالكؼاث 59 – 52اًحاة اًتا  ةٌَ، املواذ  –م وو ًؤلرست 1972 اكر ذس خوز تامن ًعام 

األرسية حير حتاف  اصل   عرس اًل اح  األةوةة  األرست  ييام اًلاهون اًلقات ارلاظة وًدسجيي املؼد ،  حتمؼي اصل   

خؼ  اًلا تدهياً  علَياً  الالكيؼاً  حصيؼاً،  ثقؼمن حلؼوكِم  حصؼ م  ثعَؼميِم  اةؼالام  اًقؼلن الاحامتعؼي ارلؼاض هبؼم،  يمت 

 ل.52املس يون  املعوكون وذلق يف اذليات اٍىرمية  ةساعدهتم مم

ُذا اصلس خوز اًل اح األساش اًلاهو  ًؤلرست، يسدٌد عرس ةسا ات اًل خني،  ي  اًطالق  فلاً ملا ييط عَيؼَ   اعد  

يؼة ًعلؼد اًلؼران لؼالل ل،  هط عرس ان اًعالكاث اذلليلية تني األصخاض اطلين اي ثوخد فؼهيم ةعوكؼاث كاهوه 53اًلاهون مم

ةدت مخا س يواث ةذخاًية يىون هدياة ركل س اح كاهو  إرا اكهؼت ُؼذٍ اًعالكؼة تيؼالال اثتخؼة   حيؼدت،  يف ُؼذٍ اذلؼا  



 

 حبث حمكم                         رابع                                        مؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 11 

يلدم اًطرفان ةذهرت ةضرتنة ملىذة ثوزيق اًسجي املد ،  يىون ُؼذا اكفيؼاً ًدسؼجيي س اهجؼم اذلليلؼي ةؼن كدؼي املؼدير 

عدم  حوذ املذهرت ارلاظة وًل اح يىذفي ث هيد اًطرفني عرس  حوذ اًل اح اذلليلؼي ا  ث هيؼد املس ئول عن ركل،  يف دا  

 خشط اخر ر  ةعَدة عرس ركل  فلاً ملا ييط عَيَ اًلاهون.

ٌَيياتة اًعاةة حق زفغ جسجيي اًل اح ا  اًطعن يف اًدسؼجيي إرا اكن اؼاًل اًلؼاهون، نؼل دؼق ًضؼةط اثًؼر 

ا اكن س يًذج عؼن اًدسؼجيي إذلؼاق رضز حبلوكؼَ، ا  يف دؼا   حؼوذ ةعَوةؼاث ختؼاًل اًواثئؼق ثلدق ُذا الاعرتاط، إر

 ل.54اذلليلية يف اًدسجيي مم

 كرز ُذا اصلس خوز ان سَطة اًواصلين يه مجموعة اًواحداث  اذللوق اًيت يمتخعان هبا يف ص ن اتيا ا،  عرس اًؼواصلين 

 م حرتية حيدت حس امب يخفق ة  ثطوزمه اًحد   اًر يح،  عرس األ ايذ اًحاًؽني إعاصة اطفاهلم  ثعَميِم  حلي م  ضلن حرتي

ل 55سن اًرصد ةساعدت  اصلمم، ييط اًلاهون عرس ذمازسة سَطة اًواصلين مبا يخفق ة  املعَدة اًعاةؼة  لؼ  األطفؼال مم

ًوؼوذ ن ذالؼي اًؼل اح،  دمؼي اًلؼاهون  يمتخ  األطفال املًووذين لازح اًؼل اح تؼيفا اذللؼوق اًؼيت يمتخؼ  هبؼا األطفؼال امل

 ل.56األطفال اًلا  املعوكني  ؼ  اًلاذزين عرس اًعمي  حلوق األطفال ارلاظة وإلزج مم

 ددذ اًلاهون هاام  ض  األتؼوت،  حتاؼر اإلصؼازت إىل طحيعؼة املًضؼ   اًطؼالق  املعَوةؼاث ارلاظؼة وملؼوصل،  اذلؼا  

 ل.57لة جسجيي املواًيد ا  ازيي م مماملدهية ٌَواصلين املذهوزين يف  زي

 عال ت عرس ةؼا ثلؼدم ثعخؼين اصل   وألرست احامتعيؼاً ا  اكذعؼاذًت  حتمؼي اصل   األرست  إوضؼا  ةؤسسؼاث احامتعيؼة 

رمم ا اًليام ترتثية اًعالكاث ارلاظة وألتوت  األةوةة،  ذمازسؼة اًركاتؼة عؼرس ثعَؼ  األطفؼال يف سؼن ةؼا كدؼي املدزسؼة يف 

 ؤسساث ثعَميية لاظة تقلن ذو م ا  األ ظيا  عَهيم  ثؽطية هفلاث اًلا  املس يني.ة

إوضا  حمبمك لاظة وألدداج يلرزُا اًلاهون حىون رمم ا اًفعي يف اًعالكؼاث ارلاظؼة وًخخؼين  األتؼوت  حؼرك األرست 

 ل.59 اخملاًفاث اًيت يلم هبا املراُلون مم

ةٌؼَ ان حتؼاف  اصل   عؼرس  34 لاظاً وألرست ماًحاة اًتاًر ةٌَل كؼرزث املؼاذت م ووً 1976 اكر ذس خوز هوو ًعام 

 األرست  األةوةة  اًل اح.

يمتخ  شي  األطفال وذللوق املدسا ية تاف اًيار عن املوصل يف اطاز اًل اح ا  لازخَ، ثَؽء اكفة اًليؼوذ املرثحطؼة 

 ل.36ًفوازق يف األظي  املًض   اذلا  املدهية ألتو  اًطفي مم تطحيعة املًض  ا  األظي  دار جسجيي  اثئق لاظة و

 كرز ُذا اصلس خوز  احة حرتية اًواصلين ألطفاهلم  إعاٍ م  اصلفؼاغ عؼن ةعؼاذلِم اًلاهوهيؼة،  ةسؼاعدهتم تفعاًيؼة يف 

 مت  الاصرتبيك.اًخعَ   اًرتتية املخعدذت ادلواهة هبدف ان يعححوا ةواطيني انحجني ي  اعداذمه ٌَحيات يف اجمل 

، 126 – 119م عرس ُذا امليوال ت ن افرذ اًحاة اًرات  "حلوق اًطفي" املواذ 1982 ساز ذس خوز ُيد زاش ًعام 

اثفلت احاكم ُذا اصلس خوز ثض  عام ة  احاكم ذس خوز تامن املذهوز ثض ن كيام اصل   حبلية اًطفي  الاعخيا  تَ ؼؼ  ان 

يؼة ارلاظؼة وذلفؼاع عؼرس حلؼوق  ُذا اصلس خوز كد كرز ان حىون ُذٍ اًعياية  اسلاية  فلاً ملا ثيط عَهيؼا املعاُؼداث اصلً 

اًطفي ةن هجة.  اًطحيعة اًعاةة ٌَلواهني ارلاظة وًطفؼي ةؼن هجؼة اخؼري.. حيؼر متؼازش املؤسسؼاث اًرظيؼة اًوظؼائل 

 ل.119املخعَلة تياام املساعداث الاحامتعية مزاح  م 

ةؼن ذسؼ خوز تؼامن  56ًلا  األطفال  األيخام  املخخَفني علَياً ص هنا ص ن ةا كرزثَ املاذت حلية ا 121 كرزث املاذت 

 املذهوز.
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عؼرس كيؼام حمؼبمك  122ل يف دؼني هعؼت املؼاذت 12نل كرز ُذا اصلس خوز اُؼامتم األتؼوين ترتتيؼة األطفؼال إخل مزاحؼ  م

حبليؼؼة األطفؼؼال يف حواهؼؼة اًقؼؼلن  123اذت يلرزُؼؼا اًلؼؼاهون ثياؼؼر يف صؼؼ ئون األةوةؼؼة  األطفؼؼال  اًلاؼؼ،  كقؼؼت املؼؼ

الاحامتعي  هاام اًخعَ   حؼق األطفؼال يف اًعؼدة  اٍمنؼو  الاُؼامتم تخؽذيؼة األطفؼال  سؼىالام  ذمازسؼة اًرتضؼة،  حؼق 

 األرماث يف ضلهنم  حلية األطفال ةن ا  ص  ةن اصاكل اس خخدام اًلسوت ضدمه  اس خؽالهلم  عدم الاجتاز هبم.

ةٌؼؼَ عؼؼرس حليؼؼة األطفؼؼال ةؼؼن ا  صؼؼ  ةؼؼن اصؼؼاكل اًعيؼؼل  124اصلسؼؼ خوز كؼؼد هؼؼط يف املؼؼاذت عؼؼرس ان ُؼؼذا 

 الاس خؽالل  عدم الاجتاز هبم  عدم اًسلخ ًؤلطفال وًعمي كدي اًسن اطل  يلرزٍ اًلاهون،  ةا يَحق هبم  وألدؼداج 

 اًرضز تعح م ا  ثعَميِم ا  يعيق ثطوزمه ادلسد  ا  اًعليل ا  األلاليق.

ل 36 – 32م إر افؼرذ ًؼؤلرست اًحؼاة اًتؼا  ةٌؼَ ماملؼواذ 1983ضذ عن ُذٍ األحاكم ذس خوز اًسَفاذ ز ًعؼام  ع ي 

ثعخرب األرست فيَ ةثي اصلساث  اًساتلة اساش اجملمت  حتمهيا اصل    جسن اًدرشؼيعاث اًرضؼ زية سلاي ؼا  ثًضؼس ةؤسسؼاث 

اًؼل اح األسؼاش اًلؼاهو  ًؼؤلرست،  يسؼدٌد عؼرس املسؼا ات   لدةاث ثقمن  ددهتا  ثطوزُا الاحامتعي  اًتلؼايف، يىؼون

 ل.23اًلاهوهية تني اًل خني، ثدم اصل   اًل اح نل ان عدم اًل اح اي يؤثر عرس اذللوق ارلاظة وألرست مم

 اثفق ة  ساتلة ةن حير املحدا يف اًيط عرس ان ييام اًلاهون اًعالكاث اًضةعية  اًل حيؼة تؼني اًؼل خني  تؼني 

اهلل،  نذكل اذللوق  اًواحداث املخحاذ  اًلامئة عرس اساش اًعدا ،  ثًضس اصل   املؤسسؼاث اًالسةؼة ًقؼلهة اًلؼاهون اطف

 ل.33 حتليلَ يف اًواك ، نل ييام اًلاهون اًعالكاث األرسية اًياجتة عن الاحتاذ اًراخس تني اًرخي  املرات لازح اًل اح مم

ساث  األةريىية اًساتلة تني األطفال املًووذين ذالي اًل اح  لازخؼَ،  حليؼة  سا ي ُذا اصلس خوز ص هَ ص ن اصل

ل.  حق لك كا  اًعيش يف ارست وًرش ظ اًيت ثقؼمن   اًخطؼوز املخعؼدذ 36األتوين ألطفاهلم  ضلهة ذزاس  م  اةالام م

ارلاظؼة حبليؼة األةوةؼة  اًطفؼو   ادلواهة،  حتمي اصل   ةعيض خَ  ددذ اًلاهون  احدؼاث اصل   اًؼيت ثًضؼس املؤسسؼاث

 ل.34مم

كىضؼ تؼ ن حىفؼي اصل   األرست احامتعيؼاً  56 – 47فعؼاًل لاظؼاً وألرست املؼواذ 1985 كرز ذس خوز حؼواثامياي ًعؼام 

ية األتؼوين   اكذعاذًت  حلوكياً  جسن اًلواهني ارلاظة ت ن اًل اح وعخحازٍ اساش وضو  األرست،  ةسا ات اًل خني  ةس ئًو

 ل.47اطفاهلل،  حرية اًواصلين يف حتديد عدذ اطفاهللممعن 

 حتمي اصل   اًلا تؼدهياً  هفسؼ ياً  الالكيؼاً  حصيؼاً  ثقؼمن حلؼوكِم يف املؼ لك  اًعؼدة  اًخعَؼ   األةؼن  اًقؼلن 

 ل.51الاحامتعيمم

ت.. إخل يف اًؼيط ارلؼاض هبؼا  ةثَل اثفلت احاكم ُذا اصلس خوز ة  اصلساث  األةريىية املذهوزت اعالٍ يف حليؼة األرس 

 اثفلت ةعِا نذكل يف اًيط عرس ةسا ات األطفال اةام اًلاهون  متخعِم حبلوق ةدسا ية  ةعاكدة ةن يلوم ت   متيزي ضدمه.

 ل.52 حتمي اصل   األةوةة  ثعخين هبا  ثَ م اً اةاث ذكيلة حبلوق األم م

لا تدهياً  ةعيوًت  الالكياً  حصياً  ثقمن حلِم يف اًخعَ ،  عال ت عرس ركل كرز ُذا اصلس خوز ان جساعد اصل   اً

عَلً ت ن ُذا اصلس خوز كد هط عرس ان يعخرب سَوك اًلا املعاذ  ٌَمجمت  حرمية ا  خماًفة كاهوهيؼة يلؼ  حتؼت طؼائ  هاؼام 

 ل.35كاهو  لاض مم

 – 4اًيت افرذث وو ذللوق األرست ماًحاة م إىل اجملموعة اصلس خوزية األةريىية 1987 يًمتي ذس خوز هياكزاحوا ًعام 

ل صؼؼ هَ صؼؼ ن اصلسؼؼاث  اًسؼؼاتلة،  حؼؼق 71ل كؼؼرز ان األرست اسؼؼاش اجملمتؼؼ ،  حتمهيؼؼا اصل    اجملمتؼؼ  مم79 – 71املؼؼواذ 
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 اًيياكزحويني يف إوضا  األرست،  ضلن  زازة املمخَاكث األرسية  عدم ةعاذزهتا.

وسائي اًرض زية ارلاظة حبلية حلوق األطفال  فلاً ملا ثيط عَيَ املعاُداث  حتمي اصل   اًطفو  ةس خخدةة اكفة اً

ية ارلاظة حبلوق اًطفي مم ل،  تؼذكل يىؼون ُؼذا اصلسؼ خوز ةؼن اصلسؼاث  األحٌحيؼة اًؼيت زتطؼت حلؼوق اًطفؼي 71اصلً 

ية ص هَ ص ن اصلساث  األخري املذهوزت اعالٍ.  وملعاُداث اصلً 

احتاذ زاخس حتميَ اصل  ، يسدٌد عرس اثفاق حر تني زخي  اةرات، ص هَ ص ن اًطؼالق  اًل اح يف ُذا اصلس خوز  يعد

ل.ةلؼرزاً ان جسؼدٌد 72يؼيام اًلؼاهون ُؼذٍ املسؼ   وًخفعؼيي مم عرس اساش اثفاق تني اًل خني، إر اطل  زة ان يىون

ية املضرتنة  املسا ات يف اذللوق  اًوا حداث تني اًرخي  املؼرات،  حلؼوق األتؼوين اًعالكاث األرسية عرس الادرتام  املس ئًو

ية املدسا ية يف ثوف  اًسىن  ثؼ ةني اًرتتيؼة  اًخعَؼ  ًؤلطفؼال،  ومللاتؼي  املدسا ية يف ص ن حرتية األطفال  حتمي املس ئًو

 ل.73ادرتام األ ايذ ألتومم  ةساعدهتم  فلاً ملا ثيط عَيَ اًدرشيعاث ارلاظة وألرست مةراح  م 

ازيا  اسلي  اًوايذت  حلِا يف اذلعول عرس إخاست ةدفوعة األحر  املسؼاعداث يف اصلس خوز حبلية املرات نل كىض ُذا 

الاحامتعية اًرض زية،  حار ُذا اصلس خوز عدم كدًوِا يف اًعمؼي ازيؼا  محَِؼا  اي طرذُؼا ةؼن اًعمؼي ازيؼا  اسلؼي  اًفؼرتت 

 ل.74احملدذت ًراح ا تعد اًوايذت مزاح  م

 األطفال املدسا ية  عدم اٍمتيزي تيالام ثسخة األظي ا  أل  سخة اكن. كىض حبلوق 

نل هط عرس ان ثعد اصل   جران اً لاظؼاً ًالعخيؼا  وًلاؼ  ثًضؼس ةربنؼل لاظؼة هبؼم،  حؼق اًلاؼ اًرضؼ ز  يف 

خعؼون حبليؼة األرست ل  مشؼي ُؼذا اًحؼاة املسؼ يني اطليؼن يمت 76حلي م  حرتي م ةن كدي األرست  اجملمتؼ   اصل  ، مزاحؼ  م 

 ل.77 اجملمت   اصل   مم

ةٌَ ت ن اصل   ةس ئو  عن اًواصلين يف الاعرتاف حبق األتوت  األةوةؼة،  خؼول ُؼذا  78سذ عرس ركل كرزث املاذت 

 ل.79اصلس خوز ٌَلاهون حق ان ييام ثطوز اًلا املخعدذ ادلواهة  حق اًخخين  اًدسمية مم

م حلؼؼوق األرست يف اًحؼؼاة اًسؼؼات  ةٌؼؼَ األرست  األةوةؼؼة  اًضؼؼ حاة 1988م  مشَؼؼت احؼؼاكم ذسؼؼ خوز اًرباسيؼؼي ًعؼؼا

 ةٌَ تداًي ةن ختعيعِا ت ن ًِا يف اصلساث  األةريىية األخري. 226 املس يني كرز ُذٍ اذللوق يف املاذت 

 ثحعيؼة راث فاألرست يف ُذا اصلس خوز اساش اجملمت  حتمهيا اصل  ،  اًل اح علد ةد  وجملان،  اَؼق اًؼل اح اصليؼين

طحيعة ةدهية  فلاً ملا ييط عَيَ اًلاهون، ضل إىل ركل فؼ ن الاحتؼاذ اصلا  تؼني املؼرات  اًرخؼي يف ارست  ادؼدت ُؼو هؼوات 

األرست،  ي  الاعرتاف تَ تؽرط حليخَ ةن كدي اصل    يسِي اًلاهون الاهخلال إىل ُذا الاحتاذ وًؼل اح،  ييدرشؼ  ضؼ  

وًلؼدز اطل  ثخىؼون فيؼَ األرست ةؼن األتؼوين  ا ايذُؼل  ثًضؼ  عالكؼاث اذللؼوق  اًواحدؼاث عؼرس هوات األرست عرس اجملمتؼ  

 اًل خني وًض  اطل  ددذٍ اًلاهون.

 

 اخاس ُذا اصلس خوز اًطالق املد  يف دا  اهفعال املرات عن اًرخي ةدت انرث ةن سؼ ية  فلؼاً ٌَرشؼ ظ اًؼيت يؼيط 

 ثتخت اهفعاهلل ةدت حليد عن س يدني.عَهيا اًلاهون ا  ًوحوذ  زيلة حصيدة 

ةن ُذا اصلس خوز عرس ان حمتخ  املرات ت خؼاست ةدفوعؼة األحؼر ازيؼا   7ةن املاذت  18 إىل خاهة ةا ثلدم هعت اًفلرت 

ٌَمؼرات حؼق اًرادؼة ثسؼخة اًعيايؼة  7ةؼن املؼاذت  19اسلي  اًوايذت ةدت اي ثلي عن ةائة  عرشؼين يوةؼاً،  خًوؼت اًفلؼرت 

 ملا ييط عَيَ اًلاهون. وًطفي  فلاً 
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ع ثيحا احاكم ذس خوز اًرباسيي عرس ةاثلدم فلط، تي  كرزث ان يسدٌد ختطيط األرست عرس ةداذئ ادؼرتام هراةؼة 

اإلوسان اًضةعية  األةوةة  األتوت،  ان ثدلي يف ظالحياث اصل   ثلدق اًوسائي اًعَمية  اًخعَميية مللزسة ُذا اذلؼق، 

 كل ةن كدي املؤسساث اًرظية ا  ارلاظة. دار ا  إهراٍ عرس ر

  حىفي اصل   ةساعدت األرست  لك فرذ فهيا  ثًضس ُيئاث راث اُداف لاظة تخلَيط اًعيل ذالي األرست.

ةؼؼن ُؼؼذا اصلسؼؼ خوز عؼؼرس ان  احؼؼة األرست  اجملمتؼؼ   اصل   اٍىفؼؼا  املطَلؼؼة ذللؼؼوق األطفؼؼال  227 هعؼؼت املؼؼاذت 

خؽذية  اًخعَ  مبا يف ركل اًخعَ  املِين،  اةذالك اًتلافؼة  اٍىراةؼة،  الادؼرتام  اذلريؼة يف  اًض حاة يف اذليات  اًعدة  اً 

 األرست  اجملمت   حلية األرست ةن اٍمتيزي  الاس خلالل  الاضطِاذ اًلا ي ت   ص  اكن.

 اًض حاة يف املضازنة ةن ُذٍ املاذت ت ن ثلوم اصل   توض  جرانةج ةذعدذ اًوحوٍ ملساعدت األطفال  1 كقت اًفلرت 

 ية:ًيت زة ان ثلوم عرس اًلواعد اآلث يف امليالث ؼ  اذلىوةية، ا

 ثوسي  وس حة ةن املوازذ اًعاةة ملساعدت األرماث  األطفال. – 1

إعداذ جراةج ٌَمؤسساث اًعحية ارلاظة وملعوكني حسدًت  هفس ياً،  جراةج ث ُيي ُؤاي  األصخاض يف اذليؼات  – 2

مَية  حتسني ذخوهلم يف ارلدةة راث اًطات  ادلاةعي  األلؼاليق  ختفؼيغ اخملَفؼاث املخعَلؼة هبؼؤاي  األصؼخاض املِيية  اًع 

  إسادة ةا يعوق حرن م يف املحا   املًضآث.

يلرز اًلاهون األحاكم ارلاظة ت وضا  اةؼبهن ٌَمعؼوكني تؼدهياً يف املًضؼآث اًعاةؼة ايسؼ خخدام ةواظؼالث لاظؼة  – 3

 خي ضلن ذخول ُؤاي  املعوكني حسدًت إىل ُذٍ املحا .هبم،  ركل ةن ا

ةن ُذٍ املاذت ةالاا اذلد األذىن ةن اًعمر ًالًخداق وًعمؼي يف  31 مشَت األحاكم ارلاظة وسلاية الاحامتعية اًفلرت 

ا ةن األحاكم اًيت كرزهتا اًفلرت  14سن   ةن ُذا اصلس خوز. 7ةن املاذت  33عاةاً  ؼُ 

م إىل األحاكم اصلسؼ خوزية اًؼيت اسؼِحت يف اًيعؼوض ارلاظؼة وألرست يف اًحؼاة 1991ًووةديا ًعام  يًمتي ذس خوز ه

ةٌؼَ عؼرس اذللؼوق األساسؼ ية ٌَطفؼي،  يه ٍؼ  طفؼي اذلؼق يف اذليؼات،  حعؼاهة تدهؼَ  44ارلاض هبا، ًلد هعت املاذت 

ارست  عؼدم اهفعؼا  عالاؼا  ةٌدؼَ اًرعايؼة  حصخَ  اةٌَ  ةعيض خَ اٍىرمية،  حلَ يف اًدسمية  املواطية..  حؼق اًعؼيش يف 

 اذلة  اًرتتية  زف  ةسؼ خواٍ اًتلؼايف  اًرادؼة  حريؼة اًخعحؼ  عؼن ذزائؼَ..  حليخؼَ ةؼن ا  صؼ  ةؼن اصؼاكل اًفؼو  

 اًعيل اًحد   اًيفيس  ةن الاجتاز وألطفؼال  اًخحؼرص ادلًيسؼ  اسؼ خؽالل وؼي  حليخؼَ ةؼن اًليؼام وألعؼلل اًقؼازت 

 د   اًيفيس.تخىوييَ اًح

يؼة   كرز ُذا اصلس خوز ان يمتخ  األطفال وذللوق األخري اًيت ييط عَهيا ُؼذا اصلسؼ خوز  اًلؼواهني  املعاُؼداث اصلً 

 اًيت  كعت عَهيا هًووةديا.

 

نل هعت عرس ان ثلدم اصل    اجملمت   األرست املساعداث ٌَطفؼي  حليخؼَ تؽؼرط ثطؼوزٍ املخعؼدذ ادلواهؼة  ذمازسؼة 

كىض ُذا اصلس خوز ت ن ٍ  فرذ حؼق ةطاًحؼة اًِيئؼاث اذلىوةيؼة اخملخعؼة ثلؼدق املسؼاعداث اٍاكةؼ  ًؤلطفؼال حلوكَ،   

 حتمي املس ئًوية ةن كدي اًضةط اطل  يً م ُذٍ اذللوق، نل كؼرز ان يمتخؼ  اًطفؼي حبلؼوق جسؼمو عؼرس شيؼ  حلؼوق 

 اآلخرين.

ًيت هعت عرس ان يمتخؼ  املراُلؼون وسلايؼة يف شيؼ  حواهؼة ةٌَ ا 45 كىض ُذا اصلس خوز حبلية املراُلني يف املاذت 
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ثطوزمه..  حىفي اصل    اجملمت  الاصرتاك اًًضؼط ٌَضؼ حاة يف املؼيالث اذلىوةيؼة  ارلاظؼة،  ثخخؼذ اإلحؼرا اث املوهجؼة 

 ل.45سلاي م  ثعَميِم  ثطوزمه مم

ثضؼؼ  ةؼؼن اهؼؼواغ اذلفؼؼاع عَيؼؼَ  ثلؼؼدق   يمتخؼؼ  لك طفؼؼي ع يحَؼؼغ سؼؼ ية ةؼؼن اًعمؼؼر،  ع يضؼؼمي اًقؼؼلن الاحامتعؼؼي

املساعداث اًعحية   يف املؤسسؼاث اًطحيؼة عؼرس حسؼاة اصل    يؼيط اًلؼاهون عؼرس اذلعؼول عؼرس ُؼذٍ املسؼاعداث 

 ل.51مم

 كؼؼرزث املؼؼواذ األخؼؼري ةؼؼن ُؼؼذا اًحؼؼاة حليؼؼة املسؼؼ يني  ثلؼؼدق ارلؼؼدةاث هلؼؼم ٌ َمعؼؼوكني،  الاعخيؼؼا  وألطفؼؼال 

 ن األحاكم ارلاظة وذللوق الاحامتعية  األرست. املعوكني.. إخل، ركل ة

م ةن اصلساث  األةريىية اًيت افرذث وًو لاظاً ذللوق األرست ماًحاة اًراتؼ  املؼواذ 1992 اكن ذس خوز جرحوا  ًعام 

ت  زخؼي  اةؼرات ن األرست اساش اجملمتؼ ،  حليؼة األرست ةىفؼول..  األرست احتؼاذ اثتؼت تؼني 47ل، كقت املاذت 61 – 49

 ن. اطفال  اكرو  ذخري

ل،  ييط 51 يمتخ  لك فرذ حبق إوضا  ارست، املرات  اًرخي يف األرست ةدسا تن يف اذللوق اًل حية  اًواحداث مم 

اًعؼيش  الق، ذما يعؼدٌَط اً عدم اًعيش املضرتك هلل اساس اًل اح تني املرات  اًرخي،  يعداًلاهون عرس هاام  رش ظ علد 

ل ةعرفاً اًل اح ت هَ احتاذ تني زخي  اةرات.. 51ت اساش ٌَل اح  اذللوق  اًواحداث يف ُذا اًض ن مماملضرتك ًرخي  اةرا

و ادد اسا إوضا  األرست مم  ل.52ُ 

ت ن يلوم اًواصلان حبق ثؽذية اطفاهلل اًلاؼ  حؼرتي م  نفؼا  اةؼالام،  يف دؼال عؼدم كيؼام األتؼوين  53 كرزث املاذت 

فلؼؼاً ٌَلؼؼاهون..  ومللاتؼؼي عؼؼرس األ ايذ اًحؼاًؽني سؼؼن اًرصؼؼد الاعخيؼؼا  تؼؼواصلمم  يلؼؼرز اًلؼؼاهون تؼذكل يؼؼخحمالن املسؼؼ ئًوية   

 األصاكل اإلضافية ٌَقلن الاحامتعي ًؤلرست نت ت األطفال،  األم اًوحيدت.

 شي  األطفؼال ةدسؼا  ن اةؼام اًلؼاهون،  زؼة جسؼِيي ثلريؼر األتؼوت، عؼرس ان اي ثؼذهر ا  ظؼفاث راث عالكؼاث 

 واصلين يف اًواثئق اًضةعية ٌَفرذ.وً

 حلية األطفال  احة عرس األرست  اجملمت   اصل   نل يىفي ثطوزمه يف شي  ةٌايح اذليات،  ذمازسة حلوكِم وذلجؼم 

اٍاكةي يف اكفة األحوال مبؼا يف ركل ضؼلن حرتيؼة اًطفؼي يف األرست  ثلؼدق األؼذيؼة اٍاكفيؼة    حليخؼَ ةؼن اًعيؼل  ةؼن 

تَ ا  اس خؽال ، ً ؤلفراذ حق اًخوخَ إىل اًِيئؼاث اذلىوةيؼة اخملخعؼة تطَؼة الاًؼ ام وًقؼلانث املؼذهوزت اعؼالٍ  الاجتاز

  إدا  ةن يً م ركل إىل املسا  .

ل  إىل خاهؼة ركل كؼرزث املؼواذ 54 جسمو حلوق اًطفي عرس اية حلوق ًؤلصخاض اآلخرين يف دا  اًزناعاث مم

ا ةن اذللوق ارلاظة وألرست  حلي ا.األخري ةن ُذا اًحاة حلو   ق اًواصلين  اًض حاة  ؼُ 

 

 – 75م وًو لاظؼاً وألرست ماًحؼاة ارلؼاةا اذللؼوق الاحامتعيؼة ًؼؤلرست املؼواذ 1999 اكر ذس خوز فزن يال ًس ية 

دذ ادلواهؼة عرس ان حتمؼي اصل   األرست مكيامؼة طحيعيؼة يف اجملمتؼ   اسؼاش ًرشؼ ظ اًخطؼوز املخعؼ 75ل هعت املاذت 97

ٌَضةط، جسدٌد اًعالكاث األرسية عرس املسا ات يف اذللوق  اًواحداث  اًخقاةن  اًخفامه املخحاذل  الادرتام تؼني اعقؼا  

 األرست   ضعِا املضرتك.

 حتمي اصل   األرماث  اآلو   لك ةن يؼراش ارست،  يمتخؼ  األطفؼال  املراُلؼون حبؼق اًعؼيش   اًرتتيؼة  اًخطؼوز يف 
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ت اًيت وض  هبا،  يف اذلا  اًيت يىون ركل ؼ  ذمىن ا  يعازط املعاحل اًعَيا، يمتخ  األطفال  املراُلؼون حبؼق ويل األرس 

اًخخين  فلاً ملا ييط عَيَ اًلاهون،  يًذج عن اًخخين حلؼوق كاهوهيؼة  ثحعؼاث مبؼا يف ركل اًلراتؼة حوؼن ذمازسؼ  ا تؽؼرط ان 

 مبلذىض اًلاهون  يعخرب اًخخين اصل يل إضافة إىل اًخخين اًوطين. يعيش األطفال يف ظي ظر ف طحيعية

 حتمي اصل   األةوةة  األتؼوت  ثعخؼرب يف ذزخؼة ةدسؼا ية تاؼف اًياؼر عؼن اًوضؼ  األرس  ًؼؤلة ا  األم،  يمتخؼ  

ةدسؼا ية تاؼف اًواصلان حبق اختار اًلراز اذلر ارلاض ت طفؼاهلل،  اذلعؼول عؼرس املعَوةؼاث اًرضؼ زية  ثعخؼرب يف ذزخؼة 

اًيار  عن اًوض  األرس  ًؤلة ا  األم،  يمتخ  اًواصلان حبق اختار اًلراز اذلر ارلاض ت طفاهلل،  اذلعول عرس املعَوةاث 

اًرض زية اًيت حىفي ًِا ذمازسة ُذٍ اذللوق يف اًواك ، نل حىفي اصل   ةسؼاعدت األرمؼاث ةؼن ذلاؼة اسلؼي  اًؼوايذت  ةؼا 

 رست عرس اًخةطيط األرس  اطل  يسدٌد عرس اًل  األلالكية  اًعَمية.تعد ركل  ةساعدت األ

ية إعاصؼة اطفؼاهلل،  الاعخيؼا  هبؼم تدزخؼة ةدسؼا ية،  عؼرس األ ايذ اًحؼاًؽني سؼن اًرصؼد   ثل  عرس اًؼواصلين ةسؼ ئًو

المئة ارلاظة تخطحيؼق  احة الاعخيا  تواصلمم يف دا  عدم اًلدزت عرس اًعمي، ييط اًلاهون عرس اإلحرا اث اًرض زية امل

 ل.76ُذٍ اًواحداث مم

 كىض ُذا اصلس خوز ت ن اًل اح يف ُذٍ اصل    يسدٌد عرس الاثفاق اذلر  املسا ات املطَلؼة يف اذللؼوق  اًواحدؼاث 

 ل.77ٌَل خني سوا  اكن ركل وًعيش املضرتك ًرخي  اةرات ا   فق ةا يلذقيَ اًدرشي   اذللوق اًلاهوهية اًياجتة عيَ مم

ل حتمي اًدرشيعاث األطفال  املراُلني  ثلؼوم ُيئؼاث اصل   هبؼذٍ اسلايؼة  ثًضؼ  حمؼبمك لاظؼة وألطفؼال  املؼراُلني ن

يؼة  ا ةن املعاُؼداث اصلً  ية ارلاض حبلوق اًطفي  ؼُ  جسدٌد يف وَِا عرس ادرتام احاكم ُذا اصلس خوز  املعاُداث اصلً 

 اًيت  كعت عَهيا شِوزية فزن يال.

    اجملمت   األرست  األطفال  املراُلني  ركل تؽرط اختار إحرا اث ثخعَق مبعؼاذلِم  طييؼاً  إذازًت سلايؼة حتمي اصل

 ل.78األطفال  املراُلني مم

 يمتخ  اًض حاة حبق املضازنة اإلزاتية يف اذليؼات،  ثلؼدم اصل   اإلةاكهيؼة ايهخلؼال األدؼداج إىل سؼن اًرصؼد،  ركل 

 ل.79جملمت ،  وطلاث عيد إعداذمه ٌَضؽي ا  اًعمي األ ل اًوظيفي  فلاً ألحاكم اًلاهون موًخقاةن ة  األرست  ا

 كرز ُذا اصلس خوز ةثي ؼ ٍ ةن ذساث  اصل ل األةريىيؼة اًسؼاتلة ضؼلهة اصل   ٌَمسؼ يني  املعؼوكني تؼدهياً  هفسؼ ياً 

 ات املؼرات  اًرخؼي يف األحؼر عؼرس اًعمؼي  حق اًسىن  اذلفاع عرس اًعدة  اًقلن الاحامتعي،  اذلؼق يف اًعمؼي  ةسؼا

 املدسا  ،  املسا ات تيالال يف ساعاث اًعمي  ؼ  ركل ةن األحاكم ارلاظة وًقلن الاحامتعي  األرست.

ل كىضؼ 41 – 37م، فعاًل لاظؼاً وألرست ميف اًحؼاة اًراتؼ  املؼواذ 1998 خبالف ساتلَ كرز ذس خوز اهواذ ز ًعام 

اًساتلة ت ن حتمي اصل   األرست ويؼوات ٌَمجمتؼ   ثقؼمن رش ظ تَؼوػ  اُؼدافِا، ُؼذٍ األرست اًؼيت ةثي اصلساث  األةريىية 

جسدٌد عرس املسا ات يف اذللوق تني اًل خني،  اًل اح اثفاق حؼر تؼني س خؼني يلؼوم عؼرس اسؼاش املسؼا ات تيؼالال،  حتمؼي 

 ل.37ت إرا اكهت املعي  ًؤلرست مماصل   اًل اح  األةوةة  املمخَاكث األرسية  ثلدم املساعداث ٌَمرا

 هط عرس الاحتاذ اذلر تني ةرات  زخي لازح اًل اح  إوضا  ارست يف ظي ُذا الاحتاذ  فلاً ملا ييط عَيَ اًلاهون، 

 ركل  ص هَ صن اٍىث  ةن ذساث  اةرياك اًوسطء هبذا ارلعوض.ةؤنداً عؼرس ان ثًضؼ  حلؼوق   احدؼاث يف األرست يف 

 ل.38اذللوق  اًواحداث اًلامئة عرس ان اساش اًل اح، مبا يف ركل اٍمتخ  حبق األتوت مزاح  م  ُذٍ اذلا  جضاتَ

ية األةوةة  األتوت،  نفا  اصل   حق األتوين يف حتديد عؼدذ األطفؼال   ع يضذ ُذا اصلس خوز عن اًيط عرس ةس ئًو
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ِم  ضلن اًوسائي اًيت جسؼاعد عؼرس ذمازسؼة ُؼذا اطلين يوصل ن  حق اعاص  م  حرتي م  جسمي م  عرس اصل    احة ثعَمي 

 ل.39اذلق،  ثعرتف اصل   وإلزج يف األرست  فلاً ملا ييط عَيَ اًلاهون نل حىفي اصل   حق  زازة املمخَاكث مزاح  م 

ين  حتمي اصل   األة  األم  األرست يف ذمازسة حلوكِؼا   احداهتؼا  جسؼاعد األرمؼاث  اآلو  يف حتليؼق حلؼوق اًؼواصل

  احداهتم،  األطفال اطلين مه ةدسا  ن تاف اًيار عن  ض   اصلمم ا  جسمياهتم، حير اي يلذيض اةر جسمية اًطفي 

 ل.41رهر اظي الاحامتعي  اإلصازت إًيَ يف اًواثئق اًضةعية ارلاظة تَ مزاح  

ياش، إىل خاهة اذللؼوق املميودؼة ًِؼؤاي  نل كىض ت ن يمتخ  األطفال  املراُلون وذللوق اًعاةة اًيت يمتخ  هبا شي  اً 

 ل.49األطفال  املراُلني، متيحِم اصل   ُذٍ اسلاية ةن اتزخي محَِم يف تطون ارماهتم مزاح  م 

 .أن األسرة أسا  المجتمع قىامها الديه واألخالقاألحكام الدستىريت التي قررث  – 3

ارما اصلين  األلالق ةن حير املحدا، يف ذس خوز ةا ذس خوز عرو ان األرست اساش اجملمت  كو  14 كرزث احاكم 

ل، 9م مم1962ل،  ذس خوز اٍىويت ًعام 8م مم1961ل  ةرش غ ذس خوز املمَىة اًعرتية اًسعوذية ًعام 5م مم1956عام 

ل،   1ف  7مم 1971ل،  كطر ًعؼاسم 7م مم1971ل،   6م م م1964ل   5م مم1963 ذساث  ازلِوزية اٍمييية ألعوام 

ل 5مم 2112ل   14ف 9مم 1973ل ،  اًححؼرين ًعؼاسم 15م مم1971ل،  اإلةازاث اًعرتيؼة املخدؼدت ًعؼام 21كم 2113

ل 4 – 3ف  12مم 1996ل،  سَطية علن ًعؼام 15مم 1973ل  اًسوذان ًعام 9م مم1971 شِوزية ةا اًعرتية ًعام 

 ل.29مم2115 اًعراق ًعام 

م  شِوزيؼة ةاؼ 1956ذٍ األحاكم، ًلد اضافت ذساث  ةا ًعام تيد ان ُذٍ اصلساث  كد ثفا ثت يف ثفاظيي ُ

ؼو اذلؼ  اطل  كؼرزٍ 1971   1964   1963م ،   ح.غ.  ألعوام 1971ًعام ، لكمؼة اًوطييؼة إىل خاهؼة األلؼالق ُ 

 م.2115ذس خوز اًعراق ًعام

رست  حتمؼؼي األةوةؼؼة تيؼؼامن كؼؼرز ةرشؼؼ غ ذسؼؼ خوز ٌَمَىؼؼة اًعرتيؼؼة اًسؼؼعوذية  ثعمؼؼي اصل   "عؼؼرس متىؼؼني ا ا  األ

 م.1962 اًطفو "  دف  اًلاهون هياهنا،  يلوي ا ا ُا  دمي يف ظَِا األةوةة  اًطفو  يف ذس خوز اٍىويت ًعام 

 ييام اًلاهون اًوسائي اٍىفي  حبلي ا ةن لك عواةي اًقعل  ثدع  هياهنا  ثلويؼة ا ا ُؼا  اذلفؼاع عؼرس األةوةؼة 

 م.2113   1972سم  اًطفو  يف ذس خوز  كطر ًعا

 يىفي اًلاهون هيان األرست  يعوهنا  دمهيا ةن الاحنراف،  يضمي اجملمتؼ  جرعايخؼَ اًطفؼو   األةوةؼة  دمؼي اًلاؼ 

 ؼؼ مه ةؼن األصؼخاض اًعؼاحلين عؼن زعايؼة اهفسؼِم أل  سؼخة ةؼن األسؼ حاة اكملؼرط  اًعجؼل  اًضؼ يةولة  اًحطؼؼا  

 اذلِم  ظاحل اجملمت  يف ذس خوز ذ   األةازاث اًعرتية املخددت.اإلحدازية،  يخوىل ةساعدهتم  ث ُيَِم ًع

 حترض اصل   عي اذلفاع عرس اًطات  األظيي ًؤلرست املاية  ةا يمتتي فيَ ةن كؼ   ثلاًيؼد، ةؼ  ث هيؼد ُؼذا اًطؼات  

ًش   اًض حاة  ثوفر هلؼم ل  حىفي اصل   حلية األةوةة  اًطفو ،  حرعء اً 9 حمنيخَ يف اًعالكاث ذالي اجملمت  املا  مم

 ل.11م مم1971اًار ف املياس حة ًخمنية ةَاكهتم يف اصلس خوز املا  ًعام 

م ةن اصلساث  اًعرتية اًيت كرزث احاكةاً لاظة ت ن األرست اسؼاش اجملمتؼ  كوارمؼا 1973 اكن ذس خوز اًسوذان ًعام 

 ل.15ا فهيا ةن عواةي اًقعل  اًخدَي مماًخاكةي عرس ُدي اصلين  األلالق  املواطية،  عرس اصل   ان ثلوم ة

م إىل اًيط اًعام،  دف  اًلاهون هيان األرست اًرشعي  يلو  ا ا ُؼا  كميِؼا 1973 اضاف ذس خوز اًححرين ًعام 

 دمي يف ظَِا األةوةة  اًطفو   يرعء اًًش   دميَ ةن الاس خؽالل  يليَ ةن اإلُلل ادلسل   اًر يح، نل ثعخين 
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ؼو ةؼا  انؼدٍ ذسؼ خوز اًححؼرين ادلديؼد اًعؼاذز عؼام 6ف  9ة جمنؼو اًضؼ حاة اًحؼد   ارلَلؼي  اًعلؼيل مماصل   لاظؼ ل ُ 

ل ة  إضافة خديدت حىفي اصل   اًخوفيق تني  احداث املرات حنو األرست  وَِا يف اجملمت   ةسا اهتا وًرخؼي يف 9م مم2112

ل  تؼذكل 5اذية ذ ن إلالل ت حاكم اًرشيعة اإلسالةية مف ة م ةياذين اذليات  اًس ياس ية الاحامتعية  اًتلافية  الاكذع

 م.1971ةن ذس خوز شِوزية ةا اًعرتية ًعام  11ثطاتلت ُذٍ اًفلرت ة  املاذت 

م إىل ُؼذٍ اجملموعؼة اصلسؼ خوزية اًعرتيؼة يف هعؼَ عؼرس ان: 1996 يًمتي اًياام األسا ي ٌضل   يف سَطة علن ًعام 

اًلاهون  سائي حلي ا  اذلفؼاع عؼرس هياهنؼا اًرشؼعي  ثلويؼة ا ا ُؼا  كميِؼا  زعايؼة افراذُؼا،  األرست اساش اجملمت   ييام

 ثوف  اًار ف املياس حة ًخمنية ةَاكهتم  كدزاهتم،  حىفي اصل   ٌَمواطن  ارسثَ املعوهة يف دا  اًطوازئ  املرط  اًعجؼل 

 ثقاةن اجملمت  يف حتمي األعحا  اًياشؼة عؼن اٍىؼوازج  احملؼن  اًض يةولة  فلاً ًياام اًقلن الاحامتعي.. ثعمي اصل   عرس

 ل.4 – 3ف  12اًعاةة مم 

م ان حتؼاف  اصل   عؼرس هيؼان األرست  كميِؼا اصليًيؼة  األلالكيؼة  اًوطييؼة  حىفؼي 2115 كرز ذس خوز اًعراق ًعؼام 

 س حق ان ا زذان هعِا اعالٍ.  ةٌَ، اطل  29اصل   حلية األةوةة  اًطفو   اًض يةولة..اخل ةا  زذ يف املاذت

م كؼد 2112 مبلازهة األحاكم اصلس خوزية اًعرتية املذهوزت اعالٍ وصلساث  األحٌحية جنؼد ان ذسؼ خوز اصل ةؼاهياكن ًعؼام 

هؼؼط عؼؼرس ان ثلؼؼدم اصل   املسؼؼاعداث اًلعؼؼوي املمىٌؼؼة ًؼؼؤلرست تؽؼؼرط ثعليؼؼل اسؼؼ خلراز األرست،  الالكِؼؼا  ذيالاؼؼا  زفؼؼ  

 تلايف.ةس خواُا املاذ   اً 

األةوةة ةس خل  عن  ض  املرات  حىون حتت حلية اًسَطة اًعاةة.  حمتخ  األرست وصلم اًرظي ةن كدي اصل  ، اًيت 

 ثخخذ اكفة اإلحرا اث اًرض زية ارلاظة تعدم عوس األطفال  ضلن ثطوز حصة اًطفي.

 ثعمي اصل   عرس لَق اًخعا ن املخعدذ اًوحؼوٍ حمتخ  ذمخَاكث األرست وًرعاية  جساعد اصل   عرس منو عدذ األرست، نل

  إوضا  املؤسساث ارلدةية  اإلكراضية  اإلهخاحية  اًخوسي    الاس  الك  ؼ  ركل.

إوضا  ةسىن ٍ  ارست ةن األُداف اًعاةة ٌَمجمتؼ ،  متؼيح اصل   ازال ًؼؤلرس  ثلؼدم املسؼاعداث ٍمتَىِؼا،  يعد

  عرس ثطوير هاام اإلكراط اذلىوسم هبدف حتسني اًار ف الاحامتعية ًؼؤلرست  ةن اخي حتليق ُذا اًِدف ثعمي اصل 

 يف اصل ةٌياكن.

 اًل اح األساش اًلاهو  ًؤلرست.

ل. 15حمتخ  املرات امل  خة جبمي  اذللوق املدهية، دمي اًلاهون اذللوق املاذية ٌَمرات امل  خة يف اكفؼة األحؼوال ماًؼرمق 

زية اًعرتية اًساتلة كؼرزث ذسؼاث  عرتيؼة اخؼري حلؼوق اًطفؼي ذ ن اًؼيط عؼرس ان األرست  اىل خاهة األحاكم اصلس خو 

 اساش اجملمت .

 

ورعاياات األمىماات اون الااىص األحكااام الدسااتىريت العربياات التااي قااررث حقااىق الطفاال  – 4

 على أن األسرة الخليت األساسيت للمجتمع.

تؼ ن األرست ارلَيؼة  ألةوةؼة  اًطفؼو  تيؼد اهنؼا ع ثلؼغ  ا  كرزث مجموعة ةن اصلساث  اًعرتيؼة حلؼوق اًطفؼي  زعايؼة

األساس ية ٌَمجمت  ا  اساسَ، ًلد كرزث س خة ذساث  عرتية هعاً  ادداً كىض تؼ ن حىفؼي اصل    فلؼاً ٌَلؼاهون ذم األرست 
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ل   15مم 1964ل  اًعؼؼراق ألعؼؼوام  م19مم 1964 حليؼؼة األةوةؼؼة  اًطفؼؼو  يف ذسؼؼاث  ازلِوزيؼؼة اًعرتيؼؼة املخدؼؼدت ًعؼؼام 

 ل.18ف  12م مم1971ل  احتاذ ازلِوزتث اًعرتية ًعام 11م مم1971ل  1ف  9مم 1986

م. ًلؼؼد هؼؼط 1998 ذسؼؼ خوز اًسؼؼوذان ًعؼؼام  1978، 1971 يًمتؼؼي إىل ُؼؼذٍ اجملموعؼؼة ذسؼؼ خوزا ح. .ذ.ص ًعؼؼاسم 

 ثلؼوم وإلحؼرا اث اًس ياسؼ ية ذس خوزا ح. .ذ.ص املذهوزين عؼرس ان ثعمؼي اصل   عؼرس ذم األرست  حتمؼي األم  اًطفؼي 

 مل.1978م م ةن ذس خوز 1971 الاكذعاذية  الاحامتعية  اًتلافية اًالسةة ًخىوين األرست مم ةن ذس خوز 

م تؼ ن حرعؼء اصل   هاؼام األرست  ثيسؼ  اًؼل اح  ثعخؼين وطلزيؼة 1998ةن ذس خوز اًسؼوذان ًعؼام  15 كىض اًرمق 

 اًطفي  حترير املرات ةن اًا م يف ا  ةن ا ضاغ اذليؼات  ةلاظؼدُا  جضؼج  ذ ز   حرتية األطفال  زعاية املرات راث اسلي

 األرست يف اذليات اًعاةة.

 51 مبلازهة ُذٍ اجملموعة اصلس خوزية وصلساث  األحٌحية اًيت ع ثليض ت ن األرست ارلَية األساسؼ ية ٌَمجمتؼ .. جنؼد ان 

 ا ثت يف احاكرما ارلاظة هبذا اًض ن.ذس خوزاً احٌحياً كد كرزث ركل ةن حير املحدا  إن ثف

 إرا كازان ُذٍ اصلساث  األحٌحية وصلساث  اًعرتية املذهوزت اعالٍ ةن حير اًرتثيؼة اًؼلةين جنؼد ان ذسؼ خوز فروسؼا 

م. كد اكن ا ل ذس خوز فامي هع م يليض ت ن ثًض  ةؤسسؼة زئيسؼ ية عاةؼة ثعخؼين وألطفؼال اطليؼن فلؼد ا اةؼبوالام 1791ًعام 

ِيي ةضازنة املعاكني يف اًححر عن وي  األصخاض اطلين اي ثؤَُِم ا ضؼاعِم اًعؼحية ٌَعمؼي،  األصؼخاض  نذكل جس 

م 1921ةن اًحاة األ ل ةن ُذا اصلس خوز،  كىضؼ  ذسؼ خوز اٍمنسؼا ًعؼام  3اطلين فلد ا اعلهلم إىل ذخر ةا كرزثَ اًفلرت 

 ةٌَ ت ن ثدلي يف اخذعاظاث الاحتاذ: 122يف املاذت 

، ُيئؼاث اًوظؼاية 1اًفلرا  يف اًس ياسة اصلميلراطية عيدةا اي يدلي ُؼذا يف هفؼار ةؼا ثؼيط عَيؼَ املؼاذت  زعاية – 1

اًضعحية،  اًقلن الاحامتعي ًؤلةوةة  اًطفؼو ،  اًضؼ حاة  املؤسسؼاث اًطحيؼة  ةؤسسؼاث اًقؼلن الاحامتعؼي   ضؼ  

 ل.1الاحذياخاث املرفوعة ثض ن اًعدة  املعايل  املؤسساث اًخعَميية مف

م ، فلد هط عرس ان ثقمن اصل   اذلق يف اذليات ملن ع يوصل تعد  اظَ ثض  ةسا  1937اةا ذس خوز ايًريدا ًعام 

ذلق حيات األم  حىفي اصل   ادرتاةَ اًلاهو  وًلدز املمىن  ثلدم   اًعؼون يف دؼا  اًليؼام تؼ علل عدائيؼة ضؼدٍ  اصلفؼاغ 

 ل.5ف 41عيَ مم

م يف اًيط عرس: ثعَ  األطفال يف املدازش الاتخدائية إحداز  1953م ذس خوز اصلمنراك ًعام  ومللاتي احناث احاك

  ا   ثل  املس ئًوية عرس  اصل  اًطفي ا  ا ظيائَ يف ثعَ  اطفاهلم  فلاً ٌَلاعدت اًعاةة املطَوتؼة ٌَخعَؼ  الاتخؼداا ماًؼرمق 

م يف اًيط عرس ان حتاف  ازلِوزية عؼرس ةؤسسؼة األرست 1974ل،  ع جضذ احاكم ذس خوز شِوزية سان ةازييا ًعام 76

 اًلامئة عرس األسا األلالكية  املسا ات اًلاهوهية زة ةساعدت لك ام  حلي ا ةن كدي اجملمت .

ؼوذين لؼازح اًؼل اح ز حيؼاً  كاهوهيؼاً  حليؼ م احامتعيؼاً  حىفؼي حؼق إعاصؼ  م اكألطفؼال  يىفي اًلاهون األطفال املًو

 ل.12ن كاهوهياً مماملًووذي

ًلد هعت مجموعة هح ت ةن اصلساث  األحٌحية عرس حلوق املرات  ةسا اهتا وًرخي يف شيؼ  امليؼاذين  ثؼ ةني اإلةاكهيؼة 

اًالسةة ًِا يف ذمازسة ُذٍ اذللوق  حلية اصل   ملعاحل األم  اًطفي ثض  ةدارش ا  ؼ  ةدارش يف هعؼوض ذسؼاث  لك 

ل 27مم  1975ل   96مم 1954ل  اًعؼني اًضؼعحية ألعؼوام 53مم 1977ل   123مم 1936عاسم ةن الاحتاذ اًسوفييت ً

يؼؼؼؼدا ألعؼؼؼؼوام 51مم 1982    1961ل،  جض يىوسؼؼؼؼَوفبهيا ًعؼؼؼؼام 71مم 1997ل،   79مم 1976ل   66مم 1952ل  تًو
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يؼا 57م م 1974ل،   57،58مم 1963ل  يوػسؼالفيا ًعؼاسم 33 – 31مم  1949ل، املاهيا اصلميلراطية ًعؼام 7مم ل  ةٌؽًو

ل  املاهيؼا الاحتاذيؼة ًعؼام 66، 65م مم 1981ل ،  فيخيؼام ًعؼام 38 – 36مم  1972ل  تَؽؼازت ًعؼام 74م مم 1961ًعام 

 1974ل  اًسويد ًعام 24مم 1963ل  اًياون ًعام 34مم 1978ل  ٍإس حاهيا ًعام 32م مم1947ل  إيطاًيا ًعام 3مم 1949

ل  ز ةاهيا ًيفا اًعؼام 44م مم 1991ل،  تَؽازت ًعام 53مم  1991ل  سَوفاهيا ًعام 36مم  1976ل  اًربثؽال ًعام 16مم

يؽازت ًعام 42م مم 1991ل  ةلد هيا ًعام 1ف  26مم  ل 38م مم1992مم ل  اس حاهيا ًعام  1992املعدل عام  1949ل ُ 

مم  1994ل  ةوصلافيا ًعؼام 38ممم 1993ل،  ز س يا ًعام 41م مم 1992ل  سَوفبهيا ًعام 28مم 1992 يوػسالفيا ًعام 

ل  ا هراهيا ًؼيفا 32مم 1996ل  ز س يا اًحيقا  ًعام 31مم 1995ل  ارزتياان ًعام 36م مم  1995ل  حوزحيا ًعام 28

 1996ماملعدل عام  1972ل  ذساث  تياالذيش ًعام 13م مم1993ل  اهدز ا ًعام 53مم 1998ل  اًحاهيا ًعام 51اًعام مم

ل  سوي ؼا 2مم  1994ل  اسؼَيدا ًعؼام 32مم 1995ل  ازةيييا ًعؼام 28مم  1996ة افريليا ًعام ل  شِوزية حٌو 46مم

 ل.41م مم 1999ًعام 

 ًلد هعت مجموعة ةن ذساث  اًحضلان الاصرتبهية اًساتلة عرس ةسا ات املرات وًرخي  حلوق املرات  اًطفي.

ح املرات يف الاحتاذ اًسوفييت حلوكاً ةدسا ية ذللؼوق م ت ن متي1936ةثال ركل: كىض ذس خوز الاحتاذ اًسوفييت ًعام 

اًرخي يف شي  ةياذين اذليات الاكذعؼاذية  اًتلافيؼة  الاحامتعيؼة  اًس ياسؼ ية  ثؼؤةن ٌَمؼرات إةاكهيؼة ذمازسؼة ُؼذٍ اذللؼوق 

صل   ةعؼاحل األم مييحِا حلوكاً ةسا ية ذللوق اًرخي يف اًعمي  األحر  اًرادة  اًخ ةييؼاث الاحامتعيؼة  اًخعَؼ   حليؼة ا

 اًطفي،  وملساعدت اًيت ختععِا اصل   ًؤلرماث اٍىث ت األ ايذ  األرماث اًوحيداث،  متيح املؼرات إخؼاست اسلؼي ةؼ  ذفؼ  

 ل.123األحوز  ثيام اًض حىة اًواسعة ةن ذ ز اذلقاهة  زتط األطفال مم 

يط عؼرس ان األرست حتؼت حليؼة اصل    يرحىؼل م ُذا املفِوم إىل اً 1977 كد طوز ذس خوز الاحتاذ اًسوفييت ًعام 

علد اًل اح عرس زضا املرات  اًرخي  اًل خان ةدسا تن متاةاً يف اذللوق  يف اًعالكاث اًعائَيؼة، ثعؼين اصل   وألرست عؼن 

طريق إوضا   ثطوير ص حىة  اسعة ةؼن ةؤسسؼاث األطفؼال  ثياؼ   حتسؼني ارلؼدةاث املعيضؼ ية  اًخؽذيؼة اًعاةؼة  ذفؼ  

 ل.53عاانث عيد  ايذت اًطفي  ثلدق اإلعاانث  اًدسِيالث األرسية اٍىث ت اًعدذ مماإل

 حمتخ  اًًسا  يف شِوزية اًعني اًضعحية اذللوق هفسِا اًيت يمتخ  هبا اًرخي يف شي  ةياذين اذليؼات اًس ياسؼ ية  الاكذعؼاذية 

ل،  اضؼاف: 27مم 1975ل،   96مم 1954 اًطفؼي يف ذسؼ خوز   اًتلافية  الاحامتعية  اًعائَية  حتمي اصل   اًؼل اح  اًعؼائ  

م  يَ م اًل خان تخةطيط املواًيد إر إن اًل اح  األرست  األةوةة  اًطفؼو  حتؼت حليؼة اصل    اًؼل ح  اًل خؼة 1982ذس خوز 

ألتيا  اًحاًؽون سن اًرصد ةَلةون ةَ ةان تخةطيط املواًيد.  اًواصلان ةَلةان تيفلاث  حرتية األتيا  اطلين ع يحَؽوا سن اًرصد،  ا

 ل.5وًيفلاث  اصلم ًواصلمم يف دا  اًعجل  درم إى اك حرية اًل اح وملعاة  اًلاس ية ٌَمس يني  اًًسا   األطفال مم

يؼدا ًعؼاسم  ، فؼاملرات ةسؼا ية ٌَرخؼي يف اكفؼة  ؼاايث 1976م، 1952 عرس ُذا اًًسق سازث احاكم ذس خوز  تًو

ًس ياسة  الاحامتعيؼة  اًتلافيؼة  حىفؼي املسؼا ات يف حلؼوق املؼرات املدسؼا ية ةؼ  اًرخؼي يف اًعمؼي  األحؼر اذليات اًعاةة  ا

 اًخ ةني  اًخعَ   املياظة  األ ظة  صؽي اًوظائل اًعاةة  حلية األم  اًطفي  ةساعدت املرات اذلاةؼي  ةؼٌح اًعطؼالث 

 ل.66مم 1952ت حر كدي  تعد اًوايذت يف ذس خوز 

م، اًل اح  األةوةة  األرست حتت حلية اصل    ثلدم اصل   ةساعداث لاظة ًؤلرست نتؼ ت 1976وز  اضاف ذس خ

اًعدذ،  اًواصلان ةَلةان ترتتية األ ايذ  ثلؼدم اصل   اًدسؼِيالث اذلليليؼة  اًيفلؼاث اًلاهوهيؼة  اًواحدؼاث ًؤلطفؼال اطليؼن 
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 ل.78 صل ا يف عالكاث ؼ  اًل احمم

 ل الاصرتبهية اًساتلة كد سازث عرس ُذا اًيحو، ًلد مشَت احاكم ذسؼ خوز جض يىوسؼَوفبهيا حاكذ حىون ذساث  اصل

م اًيعوض ارلاظة وألرست حبير حتمي اصل   األةوةة  اًل اح  األرست  حىفي اصل    اجملمت  ًؤلرست اًوسؼائي 1961ًعام 

رست اٍىد ت إعاانث  ةساعداث لاظة،  يىفي اجملمت  اًيت متىالاا ةن هتيئة األساش اًسَ  ًخطوز اًض حاة  متيح اصل   األ

زلي  األطفؼال  اًضؼ حاة لك فرظؼة ٌَخمنيؼة اًحدهيؼة  اًعلَيؼة  يىؼون ركل وًرعايؼة اًؼيت ثلؼدرما األرست  اصل    املؼيالث 

 اًضعحية  تخعديي اًار ف ارلاظة وًعمي ٌَض حاة.

خعؼديي ظؼر ف اًعمؼي ارلاظؼة وًًسؼا   اًرعايؼة اًعؼحية  يىون حتليق ةسؼا ات املؼرات يف األرست  اًعمؼي  اذليؼات ت 

ارلاظة لالل اسلي  اًوض   نذكل ثطوير اًدسِيالث  ارلدةاث اًيت متىن اًًسا  ةن الاصرتاك يف حيؼات اجملمتؼ  اصؼرتباكً 

 ل.27اتةاً م

م حتميؼَ 1949عؼام  يض  اًؼل اح  األرست اًعيؼا  األساسؼ ية ٌَحيؼات الاحامتعيؼة يف ذسؼ خوز املاهيؼا اصلميلراطيؼة ً

اصل    ثَؽي األحاكم اًيت متا املسا ات يف اذللوق تني اًل خة  اًل ح يف األرست.. ةقيفاً: إن حرتية األطفال عرس اسؼاش 

ةن اًر خ اصلميلراطية ًيعححوا اصخاظاً ظاذلني علَياً  حسلهياً حق طحيعي ٌَؼواصلين   احؼهبل األ ل حنؼو اجملمتؼ ، ٌَمؼرات 

جناة اذلق يف ان ثيال حلية  زعايؼة لاظؼة ةؼن اصل  ، ثعؼدز ازلِوزيؼة كؼاهواًن سلايؼة األم  اًطفؼي  زؼة ازيا  فرتت اإل

 إوضا  ةؤسساث ًخحليق ركل.

اي حىون  ايذت اطفال لازح هطاق اًل اح سخداً ًؤلرضاز وًطفؼي ا   اصليؼَ  ثَؽؼي اًلؼواهني  األحؼاكم امليافيؼة طلكل 

 ل.33 – 31مم

م يف اًؼيط عؼرس ةسؼا ات اًرخؼي  املؼرات يف اذللؼوق 1968ث احاكم ذس خوز املاهيا اصلميلراطية ًعؼام  ومللاتي احنا 

اةام اًلاهون  ركل يف شي   اايث اذليؼات الاحامتعيؼة  اذلىوةيؼة  اًضةعؼية  ان جضؼج  املؼرات لاظؼة يف  ؼال اًخ ُيؼي 

 املِين  ثعخرب رممة احامتعية حىوةية.

عاً لاظاً يف ثطوزمه الاحامتعي  املِؼين  زؼة ان ثخؼوفر هلؼم شيؼ  اإلةاكهيؼاث اًؼيت  زة ان ياليق اًض حاة جضجي

 ل.2ق  21جساعد عرس املسامهة توعي وملس ئًوية يف ثطوير هاام اجملمت  الاصرتبيك مم

م انؼؼرث  ضؼؼوداً يف ُؼؼذا اًضؼؼ ن  ركل يف هعؼؼَ عؼؼرس ان يرعؼؼء اجملمتؼؼ  األةؼؼة 1963 اكن ذسؼؼ خوز يوػسؼؼالفيا ًعؼؼام 

   يحذل حلية ٌَلا اطلين اي يرعامه اتومم  ؼ مه ةن األصخاض اًعاحلين عن زعاية اهفسؼِم نؼل حتمؼي ةضؼويه  اًطفو

اذلرة، يقمن اجملمت  حلية األرست  ييام اًلاهون احاكم اًؼل اح  اًعالكؼاث اًلاهوهيؼة ٌَؼل اح  األرست،  يؼ  علؼد اًؼل اح 

يَلم األتوان ترتتية اتيا م  ثعَميِم ٌ َوصل ةؼن ؼؼ  اًؼل اح لك حلؼوق الاجؼن وًرضا اذلر ٌَطرفني اةام اًسَطاث اخملخعة   

 .1974اًيت كرزُا ذس خوز يوػسالفيا ًعام هفسِا اذللوق ل  يه58 – 75اًرشعي يف ةواهجة اتوية مم 

 اًطفؼي ن كرزث ذساث  ذ   اصرتبهية اخري ساتلة ةسا ات املرات وًرخي  ان ثعون اصل   ةعؼاحل املؼرات  س حق ا

 ثلدم املساعداث ًؤلرماث اٌَواي ًِن اطفال نت  ن..  إخاست املرات ازيا  اسلي  تعد اًوايذت ة  احذفاظِا ت حوزُا  ورشؼ 

يا ًعام   ل.74مم 1961ذ ز اذلقاهة  زتط األطفال  حترق اًخحرص وملرات يف ذس خوز ةٌؽًو

اًس ياس ية  هفسِا اذللوق ، اطل  كرز ٌَمرات1972ة ًعام ي اكرتة ةن ُذا اذل  ةا هط عَيَ ذس خوز هوزت اصلميلراط 

ازيؼا  اسلؼي  ختفؼيغ سؼاعاث يف  الاحامتعية اًيت ٌَرخي  ثويل اصل   عياية ًؤلرماث  األطفؼال تواسؼطة ةؼٌحِن عطؼ  
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ؼا ةؼن املؤسسؼاث  ثعفؼي اصل    املؼرات وي األم اًيت صلما اطفال نرث،  ركل تخوس ي  ذ ز اذلقاهة  زتط األطفال  ؼُ 

ةن اًعمي اًضؼاق  ثؼوفر ًِؼا لك اًاؼر ف  ًٌَضؼاظ الاحامتعؼي،  ثعؼون اصل   األرست  اًؼل اح  ثلؼوم وًرعايؼة اًعميلؼة 

 ل.63   62 ثعليل ا ا  ز اتط  األرست إخل مم 

ًرخؼي اًيت يمتخؼ  هبؼا اثفسؼِا ذللؼوقم يف اًؼيط عؼرس متخؼ  املراتو1972 ع يضذ عن ُذا اذل  ذس خوز تَؽؼازت ًعؼام 

تاف اًيار عن املًض   اصلين  ادلًا  اًخعَ   اًوضؼ  الاحامتعؼي  املؼاذ ،  ان ثقؼمن اصل   ةسؼا ات املؼواطيني تؼ ن 

ثًضس ظر فاً  إةاكهياث ايس خخدام ُذٍ اذللوق  ثيفيذ اًواحداث  ثلوم اصل   وسلايؼة اٍاكةؼ  ًؼؤلم  اًرعايؼة الاكذعؼاذية 

ت حلية اصل    اًل اح اًلاهو  ُو اًل اح املد ، ٌ َل خني هفا اذللوق  اًواحدؼاث  الاحامتعية،  اًل اح  األرست حت

يف األرست  عرس اًواصلين  احة اًعياية ت طفاهلم  وًرتتية اًض يوعية، ً ؤلطفال اطلين  صل ا يف عالكاث ؼ  اًل اح هفؼا 

 ل.39 – 36املواذ م اذللوق اًيت ًؤلطفال اطلين  صل ا ةن س اح كاهو .. إخل ةا هعت عَيَ

م ان ثعؼرتف ازلِوزيؼة حبلؼوق األرست مكجمتؼ  طحيعؼي يلؼوم عؼرس اًؼل اح،  يلؼوم 1947 كرز ذسؼ خوز إيطاًيؼا ًعؼام 

اًل اح عرس املسا ات األذتية  اًلاهوهية ٌَل خني يف اذللوق اًيت عيالاا اًلاهون ًقؼلن اًودؼدت اًعائَيؼة  األهفؼاق عؼرس األتيؼا  

  احة عرس اًواصلين، ً و  صل األتيا  لازح إطؼاز اًؼل اح،  يف دؼا  اؼل اًؼواصلين يعمؼي اًلؼاهون   ثعَميِم  حرتي م حق

عرس ث ةني ُذٍ اًواحداث،  يىفي اًلاهون ًؤلتيا  اطلين  صل ا لازح اًل اح لك اسلاية اًلاهوهية  الاحامتعية اًيت ثخفق ةؼ  

  ذ إزحاث األتوت.حلوق اعقا  اًعائ  اًرشعية  ددذ اًلاهون كواعد  دد

جضج  ازلِوزية ت حرا اث اكذعاذية ا  إحؼرا اث اخؼري حىؼوين اًعؼائ   اًليؼام وًواحدؼاث اًؼيت جضؼمَِا ةؼ  زعايؼة 

 ل.31 – 29اًعائالث اٍىد ت اًعدذ زعاية لاظة،  حتمي األةوةة  اًطفو   اًض حاة تدضجي  املؤسساث اًالسةة طلكل م

كد اثفلت ة  ذس خوز إيطاًيا املذهوز  عرس ةسا ات املؼرات  اًرخؼي  1949اذية ًعام  ة  ان احاكم ذس خوز املاهيا الاحت

ل، ؼ  ان ذس خوز املاهيا كد كرز ان ثويل اصل   زعاية لاظة ًض ئون اًل اح  األرست  ثعخؼرب اًعيايؼة 3ف 3يف اذللوق مم 

 م  ي  اذا  ُذا اًواحة حتت إرشاف اصل  .وألطفال  حرتي م حلاً طحيعياً  ًآلو   يل  يف اصلزخة األ ىل عرس عاثلِ

سذ عرس ركل كرز ُذا اصلس خوز إهَ اي زوس إتعاذ األطفال عن عائالهتم ا  اًلامئني عرس حرتي م إاي مبوحؼة كؼاهون إرا 

كا ُؤاي  تواحهبم  إرا اكن األطفال ةعرضني رلطر اإلُلل ثسؼخة ذ افؼ  اخؼري، ةسؼاعدت اجملمتؼ   ةسؼاعدت ٍؼ  ام، 

اًيت يىفَِا ًؤلطفال اًرشعيني ثضؼ ن منؼومه اًحؼد   ارلَلؼي هفسِا ي اًدرشي  ًؤلطفال اًطحيعيني إاتدة هفا اًار فيىف

 ل.6 ةرنلمه الاحامتعي مم

 

 

لاظؼة وألرست  اً ةؼن ذسؼاث  اصل ل األ ز تيؼة احاكةؼكؼرزث مجموعؼة اخؼري يحا األةر عرس ةا ثلدم فلط، تي ع ي 

رست اساش اجملمت  ةن هجة  ا حلث يف األحاكم ارلاظة هبذا اًض ن ةن هجة اخري، ةثؼال  اًطفي ذ ن اًيط عرس ان األ

 ةٌَ ان: 13م يف املاذت 1993ركل كرز ذس خوز اهدز ا ًعام 

 ددذ اًلاهون اًلواعد ارلاظة وًل اح  اذلا  املدهية ٌَفرذ. – 1

 ثعمي اًسَطاث اًعاةة عرس حلية األرست  ذوِا. – 2

 لوق   احداث ةدسا ية، األطفال ةدسا  ن اةام اًلاهون تاف اًيار عن ةوصلمه.ٌَل خني ح – 3
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يؼا  اةؼوزمه عؼن 1994 ومللاتي كرز ذس خوز اسَيدا اًعام  م اهَ عرس اصل   إعؼا  األطفؼال  حؼرتي م اطليؼن يعجؼل اً 

 ل.71حرتي م، ا  األطفال اطلين اي يوخد ةعيي هلم ا  اكن  اصلامه حتت اًوظاية مم

ارلاظؼة  –م إىل ُذٍ اجملموعة  ركل وحنعاز احاكةَ عرس األُداف الاحامتعيؼة 1999ًمتي ذس خوز سوي ا ًعام  ي 

 :وألرست  اًطفي نل ي ي

: حلية  ذم اًعائ  مكجمت  يقم وًؽني  اطفااًي  هعؼت اًفلؼرت " " عؼرس ان دعؼي 41كرزث اًفلرت "ح" ةن املاذت 

 اطلين يف سن اًعمي عرس اًخعَ  األسا ي  املس متر اطل  يدٌاسة  كدزاهتم.  األطفال  اًض حاة  نذكل األصخاض

سذ عرس ركل هعت اًفلرت "س" عرس ذم األطفؼال  اًضؼ حاة حؼىت يعؼححوا اعقؼا  ةسؼ خلَني  ةسؼ ئًوني يف اجملمتؼ  

  جضجي  اهدةاهجم احامتعياً  زلافياً  س ياس ياً.

م يف 1996، املعدل عؼام 1972اكم ذس خوز  تياالذيش ًعام  كد اثفلت ة  ُذٍ اًيعوض املسِحة هبذا اًض ن اح

 :46  فلاً ملا هعت عَيَ املاذت وًيط عرس ان ثلوم اصل   مبا ي ي عدم اًيط عرس ان األرست اساش اجملمت ،

 الاجتاز وًخرش  اصلعازت  اجملون اطل  يؤثر عرس ظعة اًًسا   حماوز. – 1

ًِا اذلق يف اإلخاست يف دا  اًوايذت يدف  األحر اكةؼاًل،  اي خت ؼ   سخة اسلي، اي زوس ان ثفلد املرات وَِا ث  – 2

 اًًسا  ثسخة ركل األكدةية يف اًعمي  املساعداث األخري.

ثعطؼي اصل    اجملمتؼ  ًٌَسؼا  اًفؼؼرض اٍاكفيؼة ٌَحعؼول عؼرس اًوظؼؼائل  املسؼاعداث اًطحيعيؼة  ثعَؼ  األطفؼؼال  – 3

 ة  لاظة ثكل اًيت ثعيش يف املياطق اًريفية اًحعيدت. اًعيش يف ظر ف ةعيض ية حمرتة

 ، اًيت هعت عرس:48 خعط ُذا اصلس خوز ةاذت ٌَطفو  يه املاذت 

حتمي اصل   حلؼوق اًطفؼي  فلؼاً ًرشؼ ظ الاثفاكيؼة ارلاظؼة ثضؼ ن اًطفؼي، ٌ َطفؼي اذلؼق يف اذليؼات  حرتيذؼَ  – 1

 كذعاذ   ادلًيس. حليخَ يف  كت اذلرة  حلية األطفال ةن الاس خؽالل الا

 حتمي اصل   األطفال يف األعلل اًقازت  ثوفر هلم اًفرض اًرتتوية  اًعحية  اًرادة. – 2

 م إىل ُذٍ اجملموعة ةن اصلساث  اًيت اسِحت ثض ن اًطفؼي  ركل1996 يًمتي ذس خوز شِوزية حٌوة افريليا ًعام 

 :ةٌَ نل ي ي 28مبا كرزثَ املاذت 

 :ٍ  داةي اذلق يف – 1

 امس  خًس ية  صلُا ةٌذ املوصل. –ا 

 زعاية ارسية ا  زعاية اتوية ا  زعاية تدي  ةٌاس حة عيد حرةاهَ ةن اًحيئة األرسية. –ة 

 ثؽذية اساس ية  ة  ي  لدةاث اًرعاية اًعحية األساس ية  ارلدةاث الاحامتعية. –ح 

 .اسلاية ةن سو  املعاة  ا  اإلُلل ا  الاس خؽالل ا  اإلُاهة –ذ 

 اسلاية ةن ذمازسة اًعمي املس خؽ . -ُؼ 

 ااي يطَة ةٌَ ا  يسمح   ت ن يؤذ  واًل ا  يلدم لدةاث. –  

 ل ؼ  ةال  ًضةط يف ورٍ.1

ل ثعرط ةعاحل اًطفؼي، ا  ثعَميؼَ، ا  حصخؼَ ادلسؼدية ا  اًعلَيؼة، ا  منؼوٍ املعيؼو  ا  األلؼاليق ا  الاحامتعؼي  2

 ٌَةطر.
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اسدٌفاذ لك اًخؼدات  األخؼري اكفؼة،  يف ُؼذٍ اذلؼا  وإلضؼافة إىل اذللؼوق اًؼيت يمتخؼ  هبؼا اًطفؼي  ااي دخجل إاي تعد –س 

35   12مبوحة املاذثني 
ل1م

 ، اي زوس احذااس اًطفي إاي ألكا ةدت سةٌية ةٌاس حة  يف ُذٍ اذلا  يىون   اذلق يف:

 س ية.18ل ان دخجل يف ةاكن ةٌفعي عن األصخاض احملخجلين فوق 1

 ل ان يعاةي ت سَوة  دخجل يف ظر ف حراعي ور اًطفي.2

ان يىون   ذمازش كاهو  ثعييَ اصل   عرس هفل ا يف اإلحرا اث املدهية اًيت متا اًطفي، إرا اكن ةؼن املمىؼن  –خ 

 ان يخعرط إىل ظ م هح  لالفاً طلكل.

 كاث اًااغ املسَح.ااي يس خخدم ثض  ةدارش يف ىلاغ ةسَح،  ان يمتخ  وسلاية يف ا   –ظ 

 حىون ألفقي ةعاحل اًطفي امهية جسمو فوق لك يش  ذخر يف لك اةر اط اًطفي. – 2

 س ية. 18يف ُذٍ املاذت يعين ةعطَح اًطفي ا  خشط حتت سن  – 3

   39ذس خوز حميوز اًرشؼكية ةؼن اصلسؼاث  اًؼيت اسؼِحت يف صؼ ن األرست  اًطفؼي  ركل مبؼا كرزثؼَ املؼواذ يف   يعد

 :اآلي  اًيحوعرس19 18

 : األرست  اًل اح  األةوةة عرس: 39هعت املاذت 

 حتمي اصل   األرست ويوات اساس ية يف اجملمت   ظر ف ثطوز اًضةط املًسجمة. – 1

 ٍ  خشط اذلق يف إوضا  عائ   اًعيش فهيا. – 2

 اًل خني يف اذللوق مبلذىض اًلاهون.يسدٌد اًل اح عرس ةوافلة اًطرفني،  ي  وجملان  فلاً ٌَمسا ات اٍاكة  تني  – 3

حتمي اصل   األةوةة،  ثعون جسجيَِا،  جضمي حلية اذلؼاةالث ازيؼا  اسلؼي  اًؼوايذت  ةؼٌحِن إخؼاساث ةؼن  – 4

األعلل اًقازت ازيا  اسلي  اًوايذت  اًرضاعة، ً ِن اذلق يف ثلال املاكفآث  الاةذيؼاساث األخؼري  فلؼاً ٌَلؼاهون  عؼال ت 

 حلية األطفال ت ن: 18كرزث املاذت  39ق اًيت هعت عَهيا املاذت عرس اذللو 

يمتخ  األطفال حبلية لاظة ةؼن كدؼي األرست،  اجملمتؼ   اصل  . ثعؼون اصل   األطفؼال ةؼن الاسؼ خؽالل  اٍمتيؼزي  – 1

  اًعيل  اًا م  الاعخدا  ادلًيس.

ياً،  اذللوق املي – 2 ية اًؼيت يمتخ  األطفال وذللوق املعرتف هبا ذً  عوض عَهيا يف اٍىذة امللدسة  املعاُداث اصلً 

 ظاذكت عَهيا شِوزية حميوز اًرشكية.

يمتخ  األطفال املًووذ ن ةن اًل اح  لازخَ تيفا اذللوق  اًرعاية الاحامتعية، نل كرز ُذا اصلس خوز يف املاذت  – 3

 اًض حاة إن: 19

ا.جضج  اصل   ةداذزاث اًض حاة ةن اخي اًوددت اًو  – 1  طيية  اإلعلز  اصلفاغ عن اًحالذ  ثطويُر

ثًرش اصل   اًخعَ  تني اًض حاة  ثعخين تعح م  ثؼدزيهبم املِؼين،  مشَؼت احؼاكم ُؼذا اصلسؼ خوز اًضؼ يةولة  – 2

 ل حير:21مم

 حتمي اصل   شي  املس يني حلية لاظة. – 1

                                                
 ، األصخاض امللدوط عَهيم  املخجل ن  امل مون.35حرية اًضةط  كرزث املاذت  12كرزث املاذت  ل1م
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يعيؼؼة  اًتلافيؼؼة  الاحامتعيؼؼة  الاكذعؼؼاذية، ثَؼؼ م اصل   تخلؼؼدق املسؼؼاعداث ٌَمسؼؼ يني  اختؼؼار اإلحؼؼرا اث اًطح  – 2

  ثلدق اًفرض ًؤلعلل اًضةعية اًًض يطة هلم،  ثلدير الاصرتاك يف ا ساطِم.

ع ييحا األةر عرس األحاكم اصلس خوزية اًساتلة فلط، تي كرزث مجموعؼة ةؼن اصلسؼاث  األ ز تيؼة هعوظؼاً ةسؼِحة 

م هعاً ةطواًي لاظاً وألرست  اًل اح  اًخخين  ركل مبا كرزثؼَ املؼاذت 1976هبذا اًض ن ةثال ركل كرز ذس خوز اًربثؽال ًعام 

 :األرست  اًل اح  اًخخين . 36

ٍ  ةواطن حق إوضا  ارست  اًل اح  اًطالق، يف دا  ةوث ادد اًل خني تاف اًياؼر عؼن صؼ  علؼد  – 1

 اًل اح.

2 –  َُ  ية املدهية  اًس ياس ية ًرتتية األطفال.يمتخ  اًل خان حبلوق   احداث ةدسا ية،  لك ةا يخعَق وأل

دار ثعرط األطفال ؼ  اًرشؼعيني أل  متيؼزي، نؼل اي زؼوس متيؼزي األطفؼال وًخخؼين يف صؼ ن اهؼامت م يف دؼا   – 3

 اًخخين يف إكراز املؤسساث اًرظية  يف اًدرشي .

ياهتميمتخ  اًواصلان حبق حرتية  – 4  .اطفاهلم  يخحمَون ةس ئًو

 احدؼاهتم ارلاظؼة  فعي األطفال عن  اصلمم عدا األحوال اًيت اي يس خطي  فهيؼا اًؼواصلان اًليؼام تدٌفيؼذ اي زوس – 5

 .اكفة األحوالحملوة هبذا اًض ن إًلاسم يف ح  ا وألطفال  يعد

يخفا ًعام 1992 كد اسِحت يف ُذا اًض ن ذساث  لك ةن سَوفبهيا ًعام  هيؼا م  اًحا1996م  ا هراهيا ًعام 1992ك ً 

 م ذ ن اًيط عرس ان األرست اساش اجملمت .1998ًعام 

 :ةن ذس خوز سَوفبهيا عرس 41ًلد هعت املاذت 

 ان اًل اح  األةوةة  األرست يف حلية اًلاهون  اسلاية ارلاظة وألطفال  اًياص ئة ةىفو . –1

 رش ظ اًعمي املال .يىفي ًٌَسا  يف فرتت اسلي عياية لاظة،  حلي ن يف عالكاث اًعمي  فلاً ً  – 2

 ن ةن اًل اح  لازح اًل اح حبلوق ةدسا ية.يمتخ  األطفال املًووذ   – 3

 دق ٌَواصلين حرتية اطفاهلم،  اذلعول عرس املساعدت ةن اصل  . – 4

دق حرتية اًواصلين ألطفاهلم  اًعياية هبم  زوس اذلد ةن حلوق اًواصلين  فعؼي األطفؼال اًعؼؽاز عؼن  اصلمؼم  – 5

 ن زعاية ةن اآلخرين تلراز ةن احملوة  تيا  عرس اًلاهون.ذ  

ةؼن ُؼذٍ املؼاذت، اًعيايؼة وألطفؼال حؼق  5 – 1يلر اًلاهون وًخفعيي ذمازسة اذللوق اًيت ثيط عَهيا اًفلراث  – 6

 ةن حلوق اًواصلين.

 

  احؼة اصل   حلي ؼا عرفؼت األرست  اث  اًيت اسِحت يف ُذا اًض ن،إرم ةن اصلس1992ذس خوز ًيخفا ًعام  د يع

 .41 – 38 حلية اًطفي  ؼ  ركل ةن األحاكم اًيت هعت عَهيا املواذ 

 ان األرست اساش اجملمت   اصل  . – 38كرزث املاذت 

حتاف  اصل   عرس حلية األرست  األةوةة  األتوت  اًطفو ، ي   اًلران عرس اثفاق حر تني زخي  اةؼرات، ثؼيام اصل   

 اًيد  اًوفياث، ثعرتف اصل   وًل اح اطل  يعلد يف اٍىٌيسة حلوق اًل خني يف األرست ةدسا ية.اًل اح  املو 

رشفا ،  ةواطيني ظاذلني خمَعني،  يخحمَون هفلؼاهتم إىل ان يحَؽؼوا  اً انسواصلين   احداهتم حرتية األطفال احلوق اً
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 سن اًرصد.

دؼا  اًضؼ يةولة،  اًخعاةؼي ةعِؼم جرفؼق يف املسؼائي املخعَلؼة زة عرس األتيا  ادؼرتام  اصلمؼم  األ ظؼيا  عَؼهيم يف 

 وإلزج.

 حتمي اصل   األرس اًيت حرو اطفاًِا يف ةٌاًسِا  ثلدم هلم املساعداث  فلاً ٌَياام اطل  ييط عَيؼَ اًلؼاهون، يؼيط 

ؼا ةؼن الاةذيؼاساث  دمؼي  اًلاهون عرس ذف  األحوز ًؤلرماث يف إخاساث اًوايذت،  اذلعول عرس ظر ف وي ةردة  ؼُ 

 اًلاهون األدداج.

اًرتتيؼؼة  اًخعَؼؼ  يف املؤسسؼؼاث اذلىوةيؼؼة  ةؤسسؼؼاث اًرتتيؼؼة  اًخعَؼؼ  يف ةؤسسؼؼاث اذلؼؼ  اطلاي عَلهيؼؼة. يؼؼدزش 

 األطفال كاهون اًالُوث جرػحة ذو م  دق ٌَمواطيني إوضا  ةؤسساث ثعَميية ؼ  حىوةية  فلاً ملا ييط عَيَ اًلاهون.

 ل.41ايل اس خلال  اطلاي، حلا ل اصل   اًركاتة عرس وضاظ ةؤسساث اًرتتية   اًخعَ  ممٌَخعَ  اًع

 ل.41م  1ثعَ  األطفال إًلاسم إىل سن س خة عرش عاةاً ةن اًعمر مف 

 :ةٌَ اذلق يف اًل اح نل ي ي 41اذت م يعرف األرست ؼ  اهَ كد كرز يف امل1996 ة  ان ذس خوز ارزتياان ًعام 

يعلد اًل اح تياً  عؼرس اثفؼاق اخذيؼاز ،  اي زؼوس إحدؼاز   عيد تَوػ اًسن اًلاهو ، ،طن اذلق يف اًل اح ٍ   ةوا

 ادد عرس اًل اح.

رست اًؼيت األرست  اًل اح حتت  ظاية اصل  ، دمي اًلاهون األةوةة  األتوية  اًطفو ،  ثلدم اصل   املساعداث ًؼؤل

 ن.يىون عدذ اطفاًِا نت ي

  ةدسا ية  اًعياية وألطفال  حرتي م  احة يَلم هبا اًواصلان.حلوق اًل خني

عاةاً، زة عَهيم إعؼا   اصلمؼم اًعؼاحلين  18ادرتام اًواصلين  الاعخيا  هبم  احة عرس ا ايذمه اًحاًؽني سن اًرصد 

 عن اًعمي.

يف ُؼذا اًضؼ ن حيؼر : م ةن احاكم اصلس خوز اًساتق 1996 اكرتتت احاكم ذس خوز شِوزية ز س يا اًحيقا  ًعام 

 حتمي اصل   اًل اح  األةوةة  اًطفو   األتوت.

اًل خان ةدسؼا تن يف اذلر دني يحَؽا اًسؼن اًلاهوهيؼة،   ٌ َمرات  اًرخي اذلق يف اًل اح  تيا  األرست عرس الاخذياز

 اًعالكاث األرسية.

 ثعَؼميِم  ثطؼويرمه،  اي زؼوس ةعؼاة  ٌَواصلين ا  ةن يلؼوم ةلارمؼا حؼق   احؼة حرتيؼة األطفؼال  اًعيايؼة تعؼح م 

األطفال تلسوت،  اي جضؽيَِم ت علل ثرض ت حسارمم  حص م  الالكِم ا  ت فاكزمه ، عرس األ ايذ ان يعخيوا تآو م ا  ةؼن 

 يلوم ةلام ذوئَ  ثلدق املساعداث هلم.

لراز احملوة فلط، إرا ع يلم اآلو  ا  ةؼن اي زوس فعي األ ايذ عن ارسمه زمغ إزاذت ذو م ا  ةن يلوم ةلارمم، إاي ت

 يلوم ةلارمم تدٌفيذ  احداهتم حنو اطفاهلم.

 حىفي اصل   ٌَض حاة اذلق يف اًخطوز اًر يح  األلاليق.

ثًضؼؼس اصل   اًاؼؼر ف اًرضؼؼ زية ًالصؼؼرتاك اذلؼؼر  اًفعؼؼال ٌَضؼؼ حاة يف اًخطؼؼوز اًسؼؼ يا ي  الاكذعؼؼاذ   اًتلؼؼايف 

 ل.32مم

م يف هعَ عرس ان: يلوم اًل اح عؼرس اسؼاش الاثفؼاق الاخذيؼاز  1996ل ذس خوز ا هراهيا ًعام  ساز عرس ُذا امليوا
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 تني املرات  اًرخي ٍ   ةن اًل خني حلوق   احداث ةدسا ية يف اًل اح  األرست.

مم زة عرس اًواصلين اإلهفاق عرس األطفال إىل ان يحَؽوا سن اًرصؼد  زؼة عؼرس األتيؼا  اًراصؼدين الاعخيؼا  تؼواصل

 اًعاحلين عن اًعمي.

ل.  عال ت عرس ركل كىض ُذا اصلس خوز ت ن األطفال ةدسا  ن 51حىفي اصل   األرست  اًطفو   األةوةة  األتوت مم

 يف اذللوق تاف اًيار عن األظي  املوصل تواسطة اًل اح ا  تد هَ.

 يعاكة اًلاهون عرس اًخعسل وألطفال ا  اس خؽالهلم.

رس األطفؼال اًيخؼازم  األطفؼال احملؼر ةني ةؼن اًؼواصلين  حؼرتي م، جضؼج  اصل    ثؼدم اًًضؼاظ عرس اصل   اإلهفاق عؼ

 ل.52ارل   ارلاض وألطفالمم

 م وًيط عرس اهَ:1998 اتخداث احاكم ذس خوز اًحاهيا ًعام 

 ٍ  خشط اذلق يف اًل اح  األرست. – 1

 حتمي اصل   اًل اح  األرست ثض  لاض. – 2

 ل.53اهون علد اًل اح  اًطالق ممييام اًل – 3

  ةٌح ُذا اصلس خوز حلية لاظة تؼ:

 األطفال  املراُلون  اًًسا  اذلاةالث  األرماث ةن خاهة اصل  . – 1

 األطفال املًووذ ن لازح اًل اح هلم هفا اذللوق اًيت ًؤلطفال املًووذين يف إطاز اًل اح. – 2

س خعلل اًعيل ضدُا ا  ةعاةَ ؼا ةعؼاة  زذيئؼة،  اسؼ خؽالًِا، يف ٍ  داةي حق اسلاية ةن الاػخعاة ا  ا – 3

ا،  يَحق رضزاً تعح ا  الالكِا  مدذ حياهتا  ثطوز ةًووذُا اًطحيعي مم  ل.54وي صاق، اي يخال م ة  وُر

  يعخرب ةيتاق الاحتاذ األ ز و ثض ن اذللؼوق اًس ياسؼ ية ًعؼام اًفؼني ةؼن األحؼاكم اًؼيت اسؼِحت يف حلؼوق األرست

  اًطفي.

 ةٌَ حلوق اًطفي ت ن: 24ًلد كرزث يف املاذت 

يمتخ  اًطفي وسلاية  اًخاكثل اًرض ز  ٌَرفاُية  يمتخ  اًطفي حبق اًخعح  اذلر ةؼن  هجؼة هاؼرٍ، ثؤلؼذ  هجؼة  – 1

 اًيار ُذٍ تعني الاعخحاز عيد دي اًلقات املخعَلة وًطفي ة  اددساة ورٍ،  ةس خوي تَوؼَ س ياً ةعيياً.

ثلؼؼوم امهيؼؼة راث ذزخؼؼة ا ىل يف اكفؼؼة اإلحؼؼرا اث املخعَلؼؼة وًطفؼؼي عيؼؼدةا متؼؼازش ُيئؼؼاث اًسؼؼَطة اًعاةؼؼة ا   – 2

 املؤسساث ارلاظة وملعاحل ظالحياهتا ارلاظة وًطفي.

 

يمتخ  لك طفي حبق املساعدت امليامة ٌَعالكاث اًضةعية  إكاةة عالكاث ةدارشت ة   اصليَ، عدا اذلاايث اًيت  – 3

حاؼر وؼي  32اًعالكاث  اًعالث  ةعاذلَ  ع ييحا األةر عرس ةا ثلدم فلط تي كؼرز ُؼذا امليتؼاق يف املؼاذت ختاًل 

 األطفال  حلية وي األدداج نل ييل:

وي األطفال حماوز  اي زوس ان يىون اذلد األذىن ٌَلدول يف اًعمي اكي ةن ور اًخعَ  املدز ي اإلًلاسم املخعَؼق 

 لدو  ٌَض حاة  اًليوذ الاس خنٌائية.توحوذ اًلواعد امل 

ي  اس خخدام اًض حاة امللدًوني يف اًعمي  فلاً ًرش ظ اًعمؼي  اًعمؼر املياسؼة  حليؼة األدؼداج ةؼن الاسؼ خؽالل 
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الاكذعاذ   ا  ا  هوغ ةن اهواغ الاس خؽالل اطل  يَحق رضزاً هبم  ت ةالام  حص م  حىويالام اًر يح األلاليق  اًخطؼوز 

كؼرز  – 33ضؽَِم عن اًخعَ ،  عال ت عرس ةا ثلدم هط ُذا امليتاق عرس اذليات األرسية  املِييؼة يف املؼاذت الاحامتعي ا  ي 

 فهيا:

 حلية األرست ةىفول يف اًعالكاث اذللوكية  الاكذعاذية   الاحامتعية. – 1

 اةؼرات حبؼق اًرادؼة يمتخ  لك إوسان حبق اسلاية ةؼن اًطؼرذ ةؼن اًعمؼي ألسؼ حاة ةرثحطؼة وألةوةؼة،  حمتخؼ  لك – 2

ثسخة اسلي  حق اًرادة املرثحطؼة ترتتيؼة اًطفؼي  ةؼوصلٍ  وضؼ ثَ،  ركل ألػؼراط ضؼلن إةاكهيؼة اكؼرتان اذليؼات األرسيؼة 

ا ةن املواذ اًيت كرزث ةساعدت اًعاحلين عن اًعمي  املس يني  ؼ مه.  وذليات املِيية،  ؼُ 

 الخاتمت
ذسؼ خوزاً عرتيؼاً كؼد كؼرز حلؼوق األرست  اًطفؼي  33وزية اًعرتيؼة ان يخقح ةن لالل ةلازهؼة األحؼاكم اصلسؼ خ – 1

، 1962، 1951ذس خوزاً عرو، انخفت وًيط عرس زعاية األرست ذساث  سوزت ألعؼوام  41 مصت عن اًيط عرس ركل 

 ذس خوزاً احٌحياً. 16 كاتَ ا يف ركل احاكم  1964

لالل اًيط عؼرس ان األرست ارلَيؼة األ ىل ٌَمجمتؼ  ا  ذس خوزاً عرتياً عرس حلوق اًطفي ةن  19هعت احاكم  – 2

ِا ذس خوز سوزت ًعام  ا ذس خوز اًعراق ًعام 1953اساسَ اكن اً  ذس خوزاً ةؼن ُؼذٍ  14م، كقت احاكم 2115م،  اكُر

ان  اجملموعة ت ن األرست اساش اجملمت  كوارما اصلين  األلؼالق  اًوطييؼة،  كؼد كؼرزث مجموعؼة هحؼ ت ةؼن اصلسؼاث  األحٌحيؼة

 ذس خوزاً احٌحياًل يف دني كىض ذس خوز احٌ   ادد ت ن األرست كوارما اصلين. 51األرست اساش اجملمت .. إخل ميف دد ذ 

كقت س خة ذساث  عرتية تدم األرست  اًطفي ذ ن اًيط عرس ان األرست اساش اجملمت   اكن تداية اتزخي ُؼذٍ  – 3

ِا ذس خوز ةا ًعام اًيعوض يف إطاز األحاكم اصلس خوزية اًيت كرزث  ل  كد كاتَ ا يف اًيط عرس 1956ذم األرست ماً 

ًَ احٌحيؼا كؼد كؼرزث ذم األرست إخل،  مصخؼت احؼاكم  116ذس خوز احٌ .  تذكل حىؼون  56ركل احاكم   77ذسؼ خوزاً

 .ذس خوزا احٌحياً ةن اجملموعة اًيت حبوسثيا عن اًيط عرس ذم األرست ا  حلي ا  ثلرير حلوق اًطفي.. إخل

كؼد اكن ا ل ذسؼ خوز يلؼرز حلؼوق اًطفؼي ةؼن لؼالل اًؼيط عؼرس إوضؼا   1791 ة  إن ذس خوز فروسا ًعؼام  – 4

ةؤسسة زئيس ية عاةة ثعخين وألطفال اطلين فلؼد ا اةؼبوالام  جسؼِي حرنؼة املعؼاكني يف اًححؼر عؼن وؼي إاي اهنؼا ع حىؼن 

م اًلال تؼ ن يخطَؼ  اكفؼة املؼواطيني 1848ويس ًعام احاكةاً جضمي اًرعاية وألطفال ثض  عام،  اكن هط اصلس خوز اًفر 

إىل اًرفاُية اًعاةة  اًخعا ن األخو  فؼامي تيؼالام  اًياؼام اًعؼام  الاًؼ ام وًلواعؼد األلالكيؼة  اًلؼواهني املىذوتؼة اًؼيت يؼداز 

 ل اث  ح  ذس خوز  فرويس يلرز ركل.27اًرمق  – 2مبوحهبا اجملمت   األرست  اًفرذ مف 

تؼ ن  1919ي  اصلس خوز  األ ز و يف ثلرير حلوق األرست  اًطفي مبؼا هؼط عَيؼَ ذسؼ خوز املاهيؼا ًعؼام  ثطوز اًدرش 

اًل اح اساش اذليات األرسية  اذلفاع عَهيا  حاكثر األةة  حمتخؼ  األرست وسلايؼة اصلسؼ خوزية ارلاظؼة ةسؼدٌدت عؼرس ةسؼا ات 

ة  حليؼة األرست، ً ؼؤلرست راث اًعؼدذ اٍىدؼ  ةؼن األطفؼال ادلًسني،  ثل  عرس عاثق اصل   رممة اذلفاع عرس هلؼا   حصؼ

اذلق يف اإلعا  امللرزت،  حتاف  اصل   عرس األةوةة  حرعاُؼا،  حرتيؼة ادليؼي اًعؼاعد ُؼو اصليؼن اًسؼاسم  اذلؼق اًطحيعؼي 

 ل.121، 119ٌَواصلين هبدف إعداذٍ ز حياً  هوعياً  ةراكدة اصل   ًِذا اًًضاظ مزاح  

ثر اًدرشي  اصلس خوز  اًعر  ةٌذ تدايؼة اشلسؼ يًياث وًدرشؼي  اصلسؼ خوز  األ ز و اًسؼاتق   ةٌؼذ  ُىذا اكن ث  

 انرث ةن كرن ةن اًلةان.
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إن ثلرير حلوق األرست  اًطفي  ةسا ات املرات  اًرخي يف اًعالكاث اًل حية اكن اةذداذاً ملسا اهتا يف اجملاايث  – 5

 تلافية.  ركل هاراً ملا ا حدخَ اذليات تعد اذلرة اًعاملية اًتاهية.اًس ياس ية  الاكذعاذية  الاحامتعية  اً 

 اكن هط ذساث  نت ت ةن اصلساث  األحٌحية عرس ةسا ات األطفال ؼ  اًلاهوهيني وألطفال اًلاهوهيني يف األرست  – 6

اةؼرياك اًوسؼطء  ادليوتيؼة   حعوهلم عرس حلوق ةدسا ية ثعىا  حوذ مكية هح ت ةن األطفال املًووذين لازح اًل اح يف

ا،  ركل مبا جض  إًيَ ثلديراث األدم املخددت إىل ان انرث ةؼن  % ةؼن 61 نذكل يف ا ز و  افريليا حٌوة اًعحرا   ؼُ 

عؼؼدذ األطفؼؼال يف اةؼؼرياك اًوسؼؼطء ةؼؼن ذو  ؼؼؼ  رشعيؼؼني  ثؼؼيةفغ ُؼؼذٍ اًًسؼؼ حة يف األزحٌخؼؼني هاؼؼراً ًخؼؼ ز  اٍىٌيسؼؼة 

% 28% ةن اًساكن يف تعغ اًؼحضلان األ ز تيؼة مةالاؼا 31ألطفال ؼ  اًرشعيني إىل ةا يلازة اٍاكزًويىية  يعي عدذ ا

 يف جريطاهيال.

يف دني اي ثوخد وسة حمدذت حول األطفؼال ؼؼ  اًرشؼعيني يف اصل ل اًعرتيؼة  اإلسؼالةية  تؼذكل فؼ ن عؼدم هؼط 

اؼؼاُرت  ثضؼؼ   اح يف دؼؼني اىت اًدرشؼؼي  اصلسؼؼاث  اًعرتيؼؼة اًؼؼيت كؼؼرزث ذم األرست  اًطفؼؼي متتؼؼي عؼؼدم  حؼؼوذ ُؼؼذٍ اً

 اصلس خوز  األحٌ  هبذا ارلعوض اكهعاكش ٌَواك  املعاص يف اصل ل اًيت سًت ُذٍ األحاكم.

وهؼؼة وًرفؼؼاٍ، فؼاصل ل اًؽييؼؼة يه اًؼيت مبلؼؼد زُا ثيفيؼؼذ حلؼوق اًطفؼؼي يف اًخعَؼؼ   – 7 إن حتليؼق حلؼؼوق اًطفؼي ةُر

 ف ًًض ت حيي كؼو  حصؼيح سؼَ  اًعلؼي ةؼذع م  عاةؼي، يف دؼني ثحلؼي ُؼذٍ  اًخطحية  املساعداث املاًية  هتيئة اًار 

اًيعوض يف اصل ل اًفل ت ؼ  كات  ٌَخحليق مزمغ امهية ُذٍ اًيعوضل هارا  ًؤل ضاغ اًعاةؼة اًؼيت ثعيضؼِا اصل ل اًفلؼ ت 

 حليخؼَ ةؼن الاحنؼراف   املخخَفة.  يىون ًِذٍ اًيعوض عالةاث األةي يف حتسني  ض  ةعيضؼة األرست  اًطفؼي  ثعَميؼَ

  اإلُلل.

 عَيَ ف هَ رمل حىن امهية ٌَيعوض اًلاهوهية ارلاظة تدم األرست،  اًطفي ف ن املعق  اذلليلية  يف حتليلِؼا يف  – 8

 اًواك  املعاص عدم ثوفر اإلةاكانث الاكذعاذية  الاحامتعية  اًتلافية يف لك تضل عرس ددٍ.

 

 

 

 

 

 

 :املراح  وٌَؽة اًعرتية

 – 1تؼ  ث ظ  – ضلاث ةطات  كؼدةوش ادلديؼدت  4 –اجملموعة اصلس خوزية يف اًحالذ اًعرتية  –اهوز ارلطية  1

1971. 

األحاكم اصلس خوزية ٌَحالذ اًعرتية، كام ت عداذٍ  ثحويحَ  فِرس خَ خنحة ةن زخال اًلاهون ت رشاف األس خار هخيي  – 2

 اًاواُر اًعائغ.

 ؼ  ةؤزد. –ت  ث  –اًطحاعة  اًًرش ةًضوزاث ذاز ادلاةعة ٌَعدافة   

 م.1977م، هعوض  حتَيي: إعداذ  إظداز ةرنل اًخيا   امليىر في م 1971- 1815اصلساث  املاية  – 3
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 م.1991اصلساث  يف اًعاع اًعرو، شعِا يوسل كلةا خوز ، إظداز ذاز اسلرا ، ت  ث  – 4

 م.2113كائد محمد طرتوص زذةان، ذاز اًعر ت اًوزلء، ثعل  اثئق ذس خوزية مييية، شعِا  كدم ًِا ذ.  – 5

 .1966املوسوعة اًعرتية ٌضلساث  اًعاملية،  َا األةة، ازلِوزية اًعرتية املخددت،  – 6

 ؼضلاً ، إعؼداذ ةرنؼل اًححؼوج اصلسؼ خوزية  اًلاهوهيؼة ثعؼل، ازلِوزيؼة  16ةوسوعة ذساث  اًعاع وٌَؽة اًعرتية،  – 7

    حرشة  ثلدق ذ. كائد محمد طرتوص زذةان، حتت اًطح .اٍمييية، ش

/ املىذة ادلاةعي اذلدير ،  559-533ذ. كائد محمد طرتوص، اهامة اذل  يف اصل ل اًعرتية، اجملضل اًتا  ض  – 8

 م وًخعا ن ة  ةرنل اًححوج اصلس خوزية  اًلاهوهية ثعل.ح. .2117اإلسىٌدزية 

 املراح  وٌَؽة اًر س ية:

ذسؼؼاث  اصل ل اًربحواسيؼؼة   اثئلِؼؼا اًدرشؼؼيعية يف اًلؼؼر ن اًسؼؼات  عرشؼؼ، اًخاسؼؼ  عرشؼؼ ، اجنَؼؼرتا ، اًؼؼوايتث  – 1

 املخددت، فروسا، إيطاًيا، املاهيا.

متت حرشة ُذٍ اًواثئق ت رشاف اًرب فيسؼوز ة. ن. خؼاايىلا، ظؼدز عؼن ذاز األذتيؼاث اذلىوةيؼة، ةوسؼىو، عؼام 

1975. 

اصل ل اجملؼؼا زت ًالحتؼؼاذ اًسؼؼوفييت، ظؼؼدز عؼؼن ذاز ورشؼؼ األذتيؼؼاث اذلىوةيؼؼة،  –حواسيؼؼة ذسؼؼاث  اًؼؼحضلان اًرب  – 2

 م.1935ةوسىو 

 3ذسؼؼاث  ذ ل كؼؼازت اةؼؼرياك متؼؼت املرتشؼؼة إىل اٌَؽؼؼة اًر سؼؼ ية تؼؼ  رشاف اًرب فيسؼؼوز ح.ش. ح. حؼؼوزفيدش،  – 3

 م.1959 ضلاث ظدزث عن ذاز األذتياث األحٌحية، ةوسىو

 م.1957حواسية األ ز تية،  ضل، ظدز عن ذاز األذتياث اذلىوةية، ةوسىو ذساث  اصل ل اًرب  – 4

 – 1965 ؼضلاث، حرشؼة مجموعؼة ةؼن املخةععؼني، ظؼدز عؼن ذاز اًخلؼدم ةوسؼىو  3ذساث  ذ ل افريليا،  – 5

 م.1966

 م.1956ذساث  اصل ل الاصرتبهية األحٌحية، إظداز ذاز األذتياث اًلاهوهية، ةوسىو  – 6

تؼؼ رشاف اسرتاصؼؼون  ذخؼؼرين، ظؼؼدز عؼؼن ذاز األذتيؼؼاث اًلاهوهيؼؼة،  2 – 1 اصل ل الاصؼؼرتبهية  ؼؼضل ذسؼؼاث  – 7

 م.1987ةوسىو 

، دلاةعهيؼؼا، هوهوصؼؼىني، يؼؼو.و. 1977، 1936، 1924، 1918ذسؼؼاث  ز سؼؼ يا  الاحتؼؼاذ اًسؼؼوفييت ألعؼؼوام  – 8

 .1987 جضيس خبهوف.إًغ، ظدز عن ذاز األذتياث اًس ياس ية، ةوسىو 

ث  ذ ل حٌؼؼوة رشق ذسؼؼ يا  احملؼؼيط اًِؼؼاذ ، متؼؼت اًرتشؼؼة تؼؼ رشاف ًوهوفيىؼؼوان س. . ظؼؼدز عؼؼن ذاز ذسؼؼا – 9

 .1961األذتياث األحٌحية ، ةوسىو 

ذساث  ذ ل اًرشكني األذىن  األ سط، متت اًرتشة ت رشاف ًيفني. إ.ذ، ظدز عؼن ذاز األذتيؼاث األحٌحيؼة  – 11

 .1956ةوسىو 

 م.1979اثئق اًدرشيعية، ت رشاف إيًَسيك حراٍ.ة ظدز عن ذاز اًخلدم ةوسىو اًربثؽال ، اصلس خوز  اًو – 11

 م.1989جرشيعاث شِوزية اًعني اًضعحية. ت رشاف حوذ صفيىوفا ا.ا. ظدز عن ذاز اًخلدم ةوسىو  – 12

 م.1982اس حاهيا، اصلس خوز  اًواثئق اًدرشيعية. ت رشاف زاس ةوفيش ن.ة . ظدز عن ذاز اًخلدم ةوسىو  – 13
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 م.1985شِوزية اٍمنسا . اصلس خوز  اًواثئق اًدرشيعية ت رشاف إيًَسيك ا.ة. ظدز عن ذاز اًخلدم  – 14

ذسؼؼاث  اصل ل اًربحواسيؼؼة. ثليؼؼ   ثعَيؼؼق اًرب فسؼؼوز ا.ا. صؼؼيين. ظؼؼدز عؼؼن ذاز األذتيؼؼاث اًلاهوهيؼؼة ةوسؼؼىو  – 15

 م.1982

 م.1981ذتياث اًلاهوهية ةوسىو ذس خوز اًسويد. حرشة ةوحوهوفا . م.ا. ظدز عن ذاز األ – 16

. ظدز عن ذاز ةاهو سىرتيت ةوسىو 2اصلساث  ادلديدت يف تضلان  الاحتاذ اًسوفييت اًساتق  اًحَطيق ظ  – 17

 م.1997

 م.2111 ضلاث. إظداز هوزةا. ةوسىو  3 –ذساث  اصل ل األ ز تية  – 18

ًخؼؼات  جملَؼؼا  سزا  ز سؼؼ يا الاحتاذيؼؼة. ةوسؼؼىو  ؼؼضلاث. إظؼؼداز ةعِؼؼد اًدرشؼؼي  ا 3 –ذسؼؼاث  ذ ل اةؼؼرياك  – 19

 م.2116

 م.2113ذساث  اصل ل األحٌحية. اًطحعة اًراتعة. ظدز عن ذاز فًوخ ش لكوف  . ةوسىو  – 21

 


