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توطئة...
لقد حظيت حقوؽ الطفل باىتماـ مبكر من اجملتمع الدكٕب بل ٯتكن القوؿ أهنا سبقت اىتمامو ْتقوؽ اإلنساف العامة ،ففي أعقاب
اٟترب العا١تية األكٕب ،استشعر اجملتمع الدكٕب خطورة الفظائع اليت جرت خبلؿ اٟترب ،كأدرؾ أف السبيل لتجنب تكرارىا ىو تنشئة ٣تتمعات
أقل استعدادا لبل٩تراط ُب أعماؿ عنف كصراعات كحركب ٔتثل ىذه الضراكة بإببلء االىتماـ كالعناية األكرب لؤلطفاؿ .
كُب إطار ىذا االىتماـ شهد عاـ  1919إصدار منظمة العمل الدكلية االتفاقية رقم ( )5عن مؤ٘ترىا األكؿ ،كاليت ٖتظر عمل األطفاؿ
ُب األعماؿ كا١تنشآت الصناعية ١تن ىم دكف سن الرابعة عشر  ،لتشكل أكؿ تدخل ٛتائي بتشريع دكٕب يتعلق ْتقوؽ الطفل ،كما قامت
عصبة األمم ا١تتحدة ُب نفس العاـ بتشكيل ٞتنة خاصة برفاىية الطفل اليت تبنت النقاط ا٠تمس الواردة ُب ميثاؽ اإلٖتاد الدكٕب إلنقاذ
الطفولة عاـ  1923كأصدرهتا ُب بياف عرؼ بإعبلف جينيف عن عصبة األمم عاـ . 1924
كاستمرت مسَتة تطور القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ،ككانت حقوؽ الطفل بشكل خاص قاٝتان مشًتكان فيها ،ب دءان باإلعبلف العا١تي
ٟتقوؽ اإلنساف عاـ ٍ 1948ب العهدين الدكليُت لعاـ  1966كْتلوؿ عاـ  1959صدر إعبلف حقوؽ الطفل.
كُب  20تشرين ثاين/نوفمرب  1989اعتمدت اٞتمعية العامة ١تنظمة االمم ا١تتحدة اتفاقية حقوؽ الطفل اليت تعترب كثيقة فريدة من حيث
مشو٢تا ١تعايَت حقوؽ ا إلنساف ا١تتعلقة باألطفاؿ  .إذا فضبل عن كوهنا تتضمن اٟتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كا١تدنية كالسياسية
لؤلطفاؿ ،فقد اىتمت أيضا بوضعية األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة كاألطفاؿ البلجئُت  .كما كضعت ىذه اإلتفاقيو ٣تموعو من ا١تعايَت
كااللتزامات غَت قابلو للتفاكض من أجل ٛتاية كرعاية كل من كاف دكف الثامنة عشر.
كنتيجة ١تا يشهده العآب من انتهاكات ٟتقوؽ الطفل األساسية كانتشار اٟتركب كاشراؾ االطفاؿ فيها ،باالضافة أب تفشي ظاىرة

االستغبلؿ اٞتنسي التجارم لؤلطفاؿ  ،كالسياحة اٞتنسية  ،كاستخدامهم ُب ا١تواد كالعركض اإلبا حية كصوالن الى انتشار مختلف أشكاؿ
العنف الجسدم أك النفسي ضدىم ؛ أٟتقت اٞتمعية العامة ١تنظمة األمم ا١تتحدة هبذه االتفاقية ُب عاـ

 2000برتوكوالف اختيارياف

كا١تتعلقاف ْتماية األطفاؿ من االستغبلؿ اٞتنسي كمن ا١تشاركة ُب النزاعات ا١تسلحة ،اللذاف دخبل حيز النفاذ عاـ .2002
كلقد شهدت األشهر القليلة األخَتة قفزة نوعية من حيث تفعيل اآلليات الدكلية ٟتماية حقوؽ االطفاؿ كذلك بدخوؿ الربتوكوؿ
2012؛ كالذم
اإلختيارم الثالث ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل بشأف إجراء تقدًن الببلغات الذم إعتمده ٣تلس حقوؽ اإلنساف عاـ
قيدـ الببلغات الفردية أماـ ٞتنة حقوؽ الطفل حوؿ انتهاكات ٤تددة للحقوؽ ا١تنصوص عليها ُب اتفاقية حقوؽ الطفل.
سيسمح لبلطفاؿ بت
إف أ٫تية ٛتاية األطفاؿ من كافة أنواع االنتهاكات ٟتقوقهم األساسية اليت هتدد سبلمتهم اٞتسدية كالنفسية قد أصبحت ضركرة ملحة ال
سيما بعد انتشار النزاعات آبسلحة كالوسائل التكنولوجية اليت تسهل عملية استغبل٢تم ُب ا١تواد ا٠تليعة كاإلباحية  ،كتزامنا مع اليوـ العا١تي
ٟتماية الطفل ا١تصادؼ لػ  20نوفمرب من كل سنة ،نظم مركز جيل البحث العلمي ٔتدينة طرابلس  /لبناف مؤ٘تره الوٕب السادس ْتضور
كمشاركة أساتذة من خَتة باحثي الوطن العريب.
يضع ا١تركز ٖتت تصرفكم أىم األْتاث العلمية ا١تشاركة هبذا ا١تؤ٘تر كاليت التزمت با١تعايَت الشكلية ا١توضوعة من قبل ٞتنتو العلمية ا١توقرة،
كمسا٫تة منو ُب إثراء ا١تكتبات بالدراسات كالبحوث العلمية اليت تلتمس قضايا العصر كمتطلبات الواقع ُب العآب اإلسبلمي.

رئيسة المؤتمر  /د .سركر طالبي المل
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حقوؽ الطفل مفهومها كتطورىا عبر التاريخ البشرم

محمد ضياء ال ٌدين خليل إبراىيم  /كليٌة اإلماـ األعظم الجامعة  /قسم اللٌغػة العربيٌػة  -بغداد ػ العراؽ
ـ.دٌ .

ملخص بحث:
مر هبا إٔب أف كصل إٔب ما ىو عليو ُب العصر اٟتديث،
يهدؼ ْتثنا ىذا للتعرؼ على مصطلح حقوؽ الطفل ،كمعرفة ا١تراحل اليت َّ
كالتعرؼ على أبرز االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية ا١تتعلقة ْتقوؽ الطفل.
كألجل الوصوؿ إٔب ىذا ا٢تدؼ قسم البحث على ثبلثة مباحث رئيسة ىي:
ا١تبحث األكؿ :كقد جاء بعنواف((:مفهوـ حقوؽ الطفل))،كقد تناكلنا فيو معٌت اٟتق ُب اللغة كاالصطبلح ،كمعٌت لفظة الطفولةٍ ،ب
بياف ا١تراد من مصطلح حقوؽ الطفولة.
كا١تبحث الثاين :كقد جاء بعنواف((:التطور التارٮتي ٟتقوؽ الطفل))،كقد تناكلنا فيو التطور التاريخم ٟتقوؽ الطفولة ،كقد تناكلنا صورا
من ىذه اٟتقوؽ لدل اٟتضارات القدٯتة (الصينية ،الركمانية ،اليوناينة ) ،كحقوؽ الطفل ُب العصور الوسطى ٦تثلة ْتقوؽ الطفل ُب
اإلسبلـ ،كُب أكرباٍ ،ب حقوؽ الطفل ُب العصر اٟتديث.
كا١تبحث الثالث  :كقد جاء بعنواف ((:أىم االتفاقيات ا لدكلية كاإلقليمية ا١تتعلقة ْتقوؽ الطفل ))،كقد تناكلنا فيو أىم االتفاقيات
الصادرة ُب شأف ٛتاية حقوؽ اإلنساف عامة ،كحقوؽ الطفل خاصة.
A summary of research
Our research aims to identify this term Rights of the Child, and to know the stages that went
through that arrived to what it is in the modern era, and to identify the most prominent
international and regional conventions on the rights of the child .
In order to reach this goal the search section on the head of three sections are :
The first topic: The titled: ((concept of child rights)), we have dealt with the meaning of the
right to language and terminology, and the meaning of the word childhood, then the statement is
meant by the term rights of childhood .
The second section was titled: ((historical evolution of the Rights of the Child)), we have dealt
with the historical evolution of human childhood, we have dealt images of these rights among
ancient civilizations (Chinese, Romanian, Aleonaana), and children's rights in the Middle Ages
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represented the rights of the child in Islam, in Europe, then the rights of the child in the modern
era .
The third section was titled: ((the most important international and regional conventions on the
rights of the child)), we have dealt with the most important agreements issued for the protection of
human rights in general, and especially the rights of the child

المقدمة
رب العا١تُت ،كأشرؼ الصبلة كأًب التسليم على سيد األكلُت كاآلخرين ،سيدنا كموالنا ٤تمد ا١تصطفى األمُت كعلى آلو
اٟتمد ﵁ ِّ
كصحبو أٚتعُت.
َّأما بعد:

الشك فيو َّ
أف الطفولة ىي نواة ا١تستقبل ،فهم
فمع كالدة كل طفل ُب أم مكاف بالعآب ،تتجد آماؿ بٍت البشر كأحبلمهم ،كً٦تَّا
َّ
صانعوه كىم ثركات األمم ،كاألمل ا١تنشود الذم تتطلع إليو ُب ٖتقيق أىداؼ ا١تستقبل.

كتعد مرحلة الطفولة من أىم مراحل النمو كأكثره ا أثران على حياة اإلنسافَّ ،
كإف االىتماـ هبذه الشر٭تة ىو ضماف الستمرارية اجملتمع
كتطوره ،فإعداد الطفل للمستقبل إعدادان سليمان سيعبد الطريق ألجياؿ الغد للمسا٫تة الفعالة ُب تنمية كتقدـ اجملتمع.
كقد اكتسب موضوع حقوؽ اإلنساف عامة كالطفل خاصة أ٫تية كبَتة مع ـ طلع القرف العشرين نتيجة لؤلىواؿ كاٞترائم كا١تذابح اليت
حدثت بُت الدكؿ األكربية ُب اٟتربُت العا١تيتُت ،أذ ساد أعتقاد َّ
بأف اٟتماية الدكلية الفعالة ٟتقوؽ اإلنساف ىي أحد شركط األساسية
لتحقيق السلم كاألمن الدكليُت ،كمن ىنا إتهت الدكؿ بعد اٟترب العا١تية الثاين ة إٔب عقد الكثَت من االتقاقيات الدكلية ٟتقوؽ
اإلنساف من خبلؿ ا١تنظومات الدكلية.
كعندما نشأت األمم ا١تتحدة نصت ُب ميثاقها على احًتاـ حقوؽ اإلنساف ككانت عصبة األمم ا١تتحدة قد قامت بإصدار إعبلف
اٞتنيف لعاـ (ُِْٗـ)ٓتصوص الطفل كالذم كاف فاٖتة لصدكر العديد من ا إلعبلنات كاالتفاقيات الدكلية ٟتقوؽ الطفل ُب إطار
ا١تنظمة العا١تية كككاالهتا ا١تتخصصة.
كاليوـ قد أضحى اإلعًتاؼ ْتقوؽ اإلنساف عامة كالطفل خاصة ،ال٭تتمل أم جداؿ أك نقاش ،فا١تؤ٘ترات الدكلية ،كالدساتَت
ا١تختلفة من عربية كأجنبية ،أخذت تقر بوجودىا ،باعتبارىا من ا١تسلمات كالبدىيات اليت الحاجة إلقامة بينة أكدليل عليها.
َّ
إف ىذا االىتماـ باألطفاؿ كْتقوقهم شأف قدًن عنيت بو أمم األرض على اختبلؼ درجات ىذا االىتماـ ،كأخذ ىذا االىتماـ ُب
التطور التدر٬تي إٔب أف كصل ُب العصر اٟتديث إٔب شكل مقنن ،إذ برزت جهود دكلية عديدة ُب ٣تاؿ العناية باألطفاؿ ،كالتاكيد
على حقوقهم،من خبلؿ ا١تواثيق كاالتفاقيات الدكلية كاإلقليمية.
كيعد إعبلف جنيف الذم تبنتو عصبة األمم ا١تتحدة عاـ (ُِْٗـ)،كًبَّ تطويره فيما بعد ليصبح نواة إلعبلف حقوؽ الطفل
عاـ(ُٗٓٗـ)،ىو ا٠تطوة األكٔب ُب ٣تاؿ االىتماـ الدكٕب بالطفولة كحقوقها.
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كلكن ىذا اليعٍت َّ
أف ىذه ا٠تطوة ىي األكٔب من نوعها ُب تاريخ البشريةكما يزعم بعضهم ،فاإلسبلـ سبق ىذه اإلعبلف كغَته من
ا١تواثيق الدكلية بقركف عديدة٦ً ،تَّا يعٍت َّ
كٓب
أف الشريعة اإلسبلمية ىي أكؿ من قرر مبادئ حقوؽ الطفل بشكل متكامل ٓب يسبق،
يعقب لو مثيل.
مر هبا إٔب أف كصل إٔب ما ىو عليو ُب العصر اٟتديث،
كيهدؼ ْتثنا ىذا للتعرؼ على مصطلح حقوؽ الطفل ،كمعرفة ا١تراحل اليت َّ
كالتعرؼ على أبرز االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية ا١تتعلقة ْتقوؽ الطفل.
كألجل الوصوؿ إٔب ىذا ا٢تدؼ قسم البحث على ثبلثة مباحث رئيسة ىي:
ا١تبحث األكؿ :كقد جاء بعنواف((:مفهوـ حقوؽ الطفل))،كقد تناكلنا فيو معٌت اٟتق ُب اللغة كاالصطبلح ،كمعٌت لفظة الطفولةٍ ،ب
بياف ا١تراد من مصطلح حقوؽ الطفولة.
كا١تبحث الثاين :كقد جاء بعنواف((:التطور التارٮتي ٟتقوؽ الطفل))،كقد تناكلنا فيو التطور التارٮتي ٟتقوؽ الطفولة ،كصوران من ىذه
اٟتقوؽ لدل اٟتضارات القدٯتة (الصينية ،الركمانية ،اليوناينة) ،كحقوؽ الطفل ُب العصور الوسطى ٦تثلة ْتقوؽ الطفل ُب اإلسبلـ ،كُب
أكرباٍ ،ب حقوؽ الطفل ُب العصر اٟتديث.
كا١تبحث الثالث  :كقد جاء بعنواف ((:أىم االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية ا١تتعلقة ْتقوؽ الطفل ))،كقد تناكلنا فيو أىم االتفاقيات
الصادرة ُب شأف ٛتاية حقوؽ حقوؽ الطفل خاصة.
كختامان :نرجو أف تكوف ىذه الدراسة قد أعطت ا١توضوع ح ٌقو ،كأف يفيد منو الباحثوف مثلما أفاد البحث من غَته.
المبحث األكؿ :مفهوـ حقوؽ الطفل
أكال :الحق في اللغة كاالصطالح:
حق الشيء ٭تقق حقوقان ،أم  :كجب كجوبان (ُ)،كقاؿ اٞتوىرم  :اٟتق خبلؼ الباطل ،كاٟتق كاحد
اٟتق ُب اللغة  :نقيض الباطلَّ ،
اٟتقوؽ(ِ) ،كقاؿ ابن منظور :اٟتق نقيضو كاٞتمع حقوؽ كحقاؽ(ّ).
كقاؿ الفَتكزآبادم  :كاٟتق من أٝتاء ا﵁ تعأب أ ك من صفاتو ،كالقرآف ،كضد الباطل ،كاألمر ا١تقضي ،كالعدؿ ،كاإلسبلـ ،كا١تاؿ،
كا١تلك ،كا١توجود الثابت ،كالصدؽ ،كا١توت ،كاٟتزـ ،ككاحد اٟتقوؽ ،كاٟتقة أخص منو ،كحقيقة األمر ،كقو٢تم عند حق لقاحها
كيكسر ،أم :حُت ثبت ذلك فيها(ْ).
اٟتق ُب االصطبلح  :اٟتق ُب الشريعة  :الٮتتلف استعماؿ اٟتق عند الفقهاء عن استعمالو اللغوم ،فهم يستعملونو دائمان فيما ثبت
لئلنساف ٔتقتضى الشرع من أجل صاٟتو(ٓ).
(ُ)العُت ،ٔ/ّ :مادة(حقق).
(ِ)الصحاح،ُْٔ/ْ:مادة(حقق).
(ّ)لساف العرب،ُٓ/َُ :مادة(حقق).
(ْ)القاموس ا﵀يط  ،ْٖٕ :مادة(حقق).
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(ٔ)
ؼ
كاٟتق :ىو ماثبت ُب الشرع لئلنساف ،ك﵁ تعأب على غَته ،أك ىو كل شيء ملَّكت الشريعة اإلنساف منو كسلطتو عليو ،كما تي َّ
عر ي
( ٕ)
َّ
ؼ اٟتق بأنَّو اختصاص ثابت ُب الشرع ،يقتضي سلطة أك تكليفان ﵁ مع عباده،
بأهنا تلكم األمور الثابتة الواجبة الوفاء  ،ككذلك يي َّ
عر ي
أك الشخص على غَته ،على أساس َّ
أف جوىر كل حق ىو اختصاص(ٖ).

فاٟتق ُب ا١تفهوـ اإلسبلمي شامل ا١تعٌت متكامل األكجو ال٭تده حد ،كيشمل سعادة اإل
السماء،كبتشريع إ٢تي مؤكد التنفيذ(ٗ).

نساف ُب حياتو كآخرتو؛ ألنَّو منزؿ من

اٟتق فيما ثبت لئلنساف من فائدة أك مصلحة بطريق القانوف (َُ) ،فهو اصطبلح
ك َّأما اٟتق ُب القانوف  :فقد استعمل علماء القانوف َّ
(
معُتُُ).
قانوين يعٍت السلطة أك القدرة اليت يقررىا القانوف لشخص ،كيكوف ؿق ٔتقتضاىا ميزة القياـ بعمل
انيان :الطفل:

أ -المعنى اللغوم ً
للط ٍفل:
ً
الط ٍفل :بكسر الطاء كسكوف الفاء ،ىو الصغَت من كل شيء عينا كاف أك حدثا ،فالصغَت من أكالد الناس كالدكاب ىو ًط ٍفل،
كالصغَت من السحاب ىو ًط ٍفل كىكذا(ُِ).

ب -المعنى األصطالحي ً
فؿ:
للط ٍ

عرفها
تطلق على ا١ترحلة اليت يعيشها الطفل "الطفولة" ،كقد اختلف الباحثوف ُب تعريفها كا١تراحل العمرية اليت تتضمنها ،فقد َّ
بعضهمَّ ،
بأهنا :منذ ا١تيبلد كحىت هناية اٟتادية عشرة (ُّ).
أف مرحلة الطفولة تبدأ منذ اللحظة األكٔب لتكوين اٞتنُت ،ككفقان ٢تذا الرام َّ
كرأل بعضهم َّ
فإف ا١ترحلة اٞتنينة ىي بداية ١ترحلة الطفولة
اليت تستمر حىت بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة من عمره(ُْ).
كحددهتا دائرة ا١تعارؼ الربيطانية با١تدة " الواقعة بُت السنة الثالثة ،كالسنة ا٠تامسة عشرة أك السادسة عشرة من العمر"(ُٓ).

(ٓ)الفقو السياسي للمرأة ا١تسلمة ُب ضوء الكتاب كالسنة النبوية.ْٕ :
(ٔ)حقوؽ اإلنساف ُب القراف كالسنة.ُْ :
(ٕ)أىم اٟتقوؽ الًتيوية للطفل ُب اإلسبلـ.ْٕٖ :
(ٖ)حقوؽ اإلنساف بُت ا٠تصوصية كالعا١تية.ِٕ :
(ٗ)حقوؽ الطفل.ُّ:
(َُ)الفقو السياسي للمرأة ا١تسلمة ُب ضوء الكتاب كالسنة النبوية.ْٕ :
(ُُ)حقوؽ الطفل.ُّ :
(ُِ) ينظر :القاموس ا﵀يط :ـادة "طٍَّفل".ْْٗ :
(ُّ) ينظر :كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ كتشكيل كعي االطفاؿ كالشباب.ُُّ:
(ُْ) ينظر :ا١تصدر نفسو كالصفحة نفسها.
(ُٓ) الربامج الًتبوية للطفل.ٓٓ :
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فالطفولة إذا تطلق على ا١تدة ا١تعينة اليت يقضيها الصغار ُب النمو كالًتقي ،حىت يبلغوا مبلغ الناضجُت كيعتمدكا على أنفسهم ُب
تدبَت شؤكهنم كتأمُت حاجياهتم البيولوجية كالنفسية ،كفيها يعتمد الصغار كل االعتماد على آبائهم كذكيهم ُب تأمُت بقائهم ىذا
البقاء(ُٔ).
جػ -أىمية الطفولة:
تتصدر القضايا اليت تدكر حوؿ الطفل كتربيتو مكانةن عاليةن من االىتماـ كالعناية ،ك٘تتد ىذه الرعاية كالعناية منذ القدـ إٔب يومنا قذا،
كقد حددت أ٫تية ىذه ا١ترحلة ُب ثبلث نقاط على النحو اآلٌب(ُٕ):
ُػ ػ َّأهنا مرحلة طويلة الزمن ،كذات حاجة إٔب رعايا خاصة؛ َّ
ألهنا تعين ا١تدة اليت ال يستغٍت فيها الطفل عن أبويو بل ٭تتاج فيها إليهما،
فالطفل البشرم يصل إٔب الدنيا كىو ُب حالة عجز تاـ تتعلق حياتو بعناية من حولو من عوامل التأثَت ا١تختلفة.
ِػ ػ َّأهنا مرحلة قابلة للتكوين كالتوجيو كالبناء ،فالطفل يأٌب إٔب الدنيا كىو مزكد بالطا قات كاالستعدادات كا١تيوؿ كالقدرات ا١تختلفة
أخرل
كا١تواىب الطبيعية ،كقادر على ا١تبلءمة بُت نفسو من ناحية كبُت ما تتطلبو مواقف اٟتياة ُب البيئة اليت ينشأ فيها من ناحية .
ّ ػ َّأهنا مرحلة االستعداد للمستقبل ،فهي تعد حجر الزاكية لبناء اإلنساف كتشييد حضارتو كضما ف تقدمو ،فالعناية بالطفولة عناية
تؤدم إٔب حسن تكوينو كبناء شخصيتو من كل نواحيها.
أف أف قضايا الطفولة ُب الوقت ا١تعاصر قد اخذت حظان ليس بالقليل من الدراسات كاألْتاث؛ َّ
كعلى ىذا ٧تد َّ
ألف الناظر للطفولة
٘تث نصف اٟتاضر كأمل ا١تستقبل ،كخاصة ما ٭تملو ا١تستقبل من " ا١تتغَتات العا١تية
ُب خريطة البناء الًتبوم لؤليمم كاجملتمعات ٬تدىا ؿ
ا١تتسارعة كاليت تتطلب بذؿ اٞتهود إلعداد الطفولة ١تواكبة كمواجهة ا١تتغَتات ،كالسيما ك٨تن على مشارؼ القرف اٟتادم كالعشرين
بكل ٖتدياتو كمتغَتات"(ُٖ).
كانطبلقان من ىذه األ٫تية قامت عد ة ىيئات كمنظمات للعناية بالطفولة ُب ىيئة األيمم ا١تتحدة اليت تأسست سنة ُْٔٗـ ،كمنظمة
اليونسيف ،كمنظمة األيمم ا١تتحدة للًتبية كالعلوـ كالثقافة (اليونسكو) ،كبرنامج ا٠تليج العريب لدعم منظمات األيمم ا١تتحدة ،كجامعة
الطفوؿ العربية(ُٗ).
ة
الدكؿ العربية ،كاٞتمعية الكويتية لتقدـ
اللان :تعريف مصطلح حقوؽ الطفل:
َّ
إف حقوؽ الطفل ليست منفصلة عن حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ،فهي حقوؽ اإلنساف ُب مرحلة من مراحل عمره ،كتعرؼ حقوؽ
اإلنساف َّ
بأهنا :فرع خاص من فركع العلوـ االجتماعية ،كموضوعو دراسة العبلقات القائمة بُت األشخاص كفق اؿكرامة اإلنسانية(َِ).
َّإما حقوؽ الطفل بصورة خاصة فتعرؼ َّ
بأهنا  :عبارة عن ٣تموعة اٟتقوؽ الفردية كالشخصية للطفل ،تركز على صفة حاملها بوصفو
طفبلن كإنسانان ُب حاجة إٔب رعاية كعناية(ُِ).
(ُٔ) ينظر :ا١تصدر نفسو كالصفحة نفسها.
(ُٕ) ينظر :اإلعالـ كثقافة اطفاؿ ا١تسلمُت ػ.ّ :
(ُٖ) حقوؽ الطفل بُت ا١تنظور اإلسبلمي كا١تواثيق الدكلية.ٔ :
(ُٗ) ينظر :تربية الطفل ا١تسلم ُب عصر العو١تة.ٔٓ :
(َِ)الدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف ُب الدستور األردين.ُُْ :
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أك ىي٣ :تموعة من اٟتقوؽ ا١تتكاملة اليت تؤدم لسعادة اإلنساف كرقيو ُب الدنيا كرامة منزلتو ُب اآلخرة ،فمن ٘تسك هبذه اٟتقوؽ كاف
لو أجر كمكانة ُب الدنيا ،كثواب عظيم ُب اآلخرة(ِِ).
كعرفها األستاذ رأفت فريد سويلم َّ
بأهنا  :حظو كنصيبو الذم فرض لو ،كما كفلتو لو الشريعة اإلسبلمية من حاجات ضركرية تضمن لو
شخصية سوية متكاملة ،كحياة سعيدة ،مستقرة ىادئة بُت أفراد اجملتمع اإلسبلمي كغَته من اجملتمعات(ِّ).
كعرفها األستاذ ٤تمود أٛتد شوؽ َّ
بأهنا  :األمور الثابتة الواجبة الوفاء ،اليت كجو إليها الدين اٟتنيف ُب السلوؾ الذم ينبغي أف يلتزـ بو
ا١تسلمٖ ،تقيقان ألىداؼ اٟتياة ككفق التصور اإلسبلمي(ِْ).
المبحث اللاني :التطور التاريخي لحقوؽ الطفل
أكالن :حقوؽ الطفل في بعض الحضارات القديمة
ُػ ػ ػ اٟتضارة الصينية:
يرجع تاريخ اٟتضارة الصينية إٔب عاـ (ُِْْ)ؽ.ـ تقريبان(ِٓ) ،كصورة الطفولة ُب اٟتضارة الصينية يصعب استقراؤىا؛ نظران العتمادىا

على الفلسفة الصينية القدٯتة اليت احتضنت التاكية كالكونفوشية ،ىذه الفلسفة اليت تقوـ على الربط بُت اجملتمع كالكوف ،كما تعد
العائلة كالعشَتة ٫تا ا١ترتكز كليس الفردَّ ،
كإف االحًتاـ كاٟتب ا١تتبادؿ ٫تا قاعدة تربية الطفل (ِٔ)،إذ ظهر كونفوشيوس كدعا اٟتكاـ
إلقرار العدالة بُت ا﵀كومُت ،كأف يناؿ كل ذم حق حقو(ِٕ).

كما دعى إٔب تكوين حكومة عا١تية يٮتتار ٟتكمها ذكك ا١تواىب كالكفاءات ،كتعمل على نشر العدؿ ،كهتيئة سبل العيش للمسنُت
كالكهوؿ ،ككسائل النماء للصغار ،ككفالة العيش لؤلرامل كالعاجزين من الرجاؿ كالنساء كاأليتاـ كا١تقعدين من ا١ترضى ،كيكوف لكل
إنساف حق (قِٖ).

سن كونفوشيوس ٜتسة أنظمة للعبلقات ا١تتبادلة ،كىي :بُت ا١تلك كالرعية ،كبُت األقارب كالولد ،كبُت الزكج كالزكجة ،كبُت األخ
كما َّ
كأخيو ،كبُت الصديق كصديقو(ِٗ).

(ُِ)حقوؽ الطفل دراسة مقارنة ُب ضوء أحكاـ القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية كالتشريعات األردنية.ِِٕ :
(ِِ)حقوؽ الطفل.ُّ :
(ِّ)حقوؽ الطفل ُب الشريعة اإلسبلمية.ِّ :
(ِْ)أىم اٟتقوؽ الًتبوية للطفل ُب اإلسبلـ.ٕٖٓ :
(ِٓ)ينظر :مدخل إٔب الًتبية اإلسبلمية،ِْ :
(ِٔ) ينظر :حقوؽ الطفل.ُِ :
(ِٕ)حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ُب القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية.ِّٓ :
(ِٖ) الفقو السياسي للمرأة ا١تسلمة ُب ضوء الكتاب كالسنة النبوية.ِٖ :
(ِٗ)تاريخ الًتبية.ٕٔ :
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كلقد كانت نظرة الصينيُت إٔب البنت نظرة قاسية ،حيث اليسر ٔتولدىا أحد ،كإذا كربت اختبأت ُب حجرهتا  ،إذا اختفت من منز٢تا

اليبكيها أحد(َّ).

ِػ ػ ػ اٟتضارة اليونانية:
يرجع تاريخ اٟتضارة اليونانية إٔب عاـ (ََُِ)ؽ.ـ ،كىي حضارة ٘تتاز بالفكر الفلسفي كالسياسة كالقانوف (ُّ)،كمن أىم ما ٘تيز بو

اجملتمع اليوناين على الرغم من تقدمو أنَّو كاف مبنيان على السلطة كالعنف،كما كاف الرؽ شائعان كحقوؽ اإلنساف منتهكة(ِّ).

كقد انطلقت نظرة إسربطة للطفل على أساس استغبللو كل االستغبلؿ نظرأ لضعفو كلغياب دكره ُب اإلنتاج ،فهو للدكلة منذ
مولده(ّّ) ،كتتلخص صورة الطفولة ُب إسربطة َّ
أف الطفل عقب كالدتو مباشرة يعرض على ٣تلس اٟتكماء الذم يتكٔب فحصو لتحديد
مدل قوتو كصحتو كصبلحيتو للبقاء ُب ا١تدينة ،فإذا كاف الطفل ضعيفان أك معوقان يؤخذ إٔب الربية كيًتؾ فيها ليموتَّ ،أما الطفل السعيد
فهو الذم يعلن اجمللس أنَّو صحيح ،فكاف يسمح لو بالبقاء ٖتت رعاية األـ ١تدة سبع سنوات ٍب يؤخذ الطفل إٔب مؤسسات تدر يبية
ىي أشبو بالثكنات العسكرية ،كعندئذ يتعرض لربنامج من التدريب القاسي لتقويتو كتدريبو للمهنة الشاقة كىي خدمة الدكلة

العسكرية ،كُب ىذا التدريب اليسمح للطفل بالصراخ؛ ألنَّو عبلمة على ضعف ا٠تلق(ّْ).

ٍب َّ
إف من العادات الغريبة كا١تستهجنة اليت عرؼ هبا اإلسربط يوف َّأهنم كانوا يريدكف أف يعودكا صغارىم على ٖتمل ا١تتاعب كا١تشاؽ

(
ا١توتّٓ).
كعدـ ا١تباالة باألٓب ،فكانوا يتوصلوف إٔب ىذه الغاية بضرب األكالد ضربان مربحان بشدة كفظاعة قد تؤدم إٔب

َّأما أثينا فقد كانت عبلقتها بالطفل أكثر إنسانية ،حيث تبدأ حياة الطفل باحتفا ؿ اليوـ العاشر الذم يتم فيو تعريف اٞتماعة بو
ك٨تو االسم كاعًتاؼ األب بشرعيتو ،بعدىا يتم تسجيلو فيما يشبو بشجرة العائلة ،ككانت آب ترضعو لعامُت أك ثبلث ،ككانت الفتاة

تبلزـ البيت بينما ٮترج الصيب ُب البيوت ا١تيسورة للمدرسة ،كُب السن الثامنة عشر ٘تنح ْب حقوؽ ا١تواطنة كاملة(ّٔ).

كاألب ُب أثينا ىو ٦تثل السلطة ُب األسرة كمصدرىا ،كىو ا١تالك ألموا٢تا ،لو سلطة اٟتياة أك ا١توت على أفراد األسرة كلها ،كاالبن
األكرب ُب األسرة األثينية ىو الوارث الوحيد؛ َّ
ألف أثينا الٕتيز قسمة ا١تَتاث(ّٕ).
كقد سا٫تت بعض القوانُت اليت ا نتشرت عند اليونايُت خاصة ُب أثيناُ ،ب بلورة حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ،كمن أىم ىذه القوانُت
قانوف((صولوف)) الذم صدر ٖتت ضغوط كمطالبة باٟتد من نفوذ طبقة األشراؼ كا١تساكاة بينهم ،فجاء ىذا القانوف ليحقق ما كانت
حرـ على األب قتل االبن أك بيعو ،كجعل سلطة األب على
تصبوا إليو العامة ،كمن أىم اإل٧تازات اليت تضمنها قافكف((صولوف)) أنَّو َّ

(َّ)حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ُب القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية.ِّٓ:
(ُّ)ينظر:تاريخ الًتبية.ُِٕ:
(ِّ)تاريخ حقوؽ اإلنساف ُب النصور اإلسبلمي.ُٔ:
(ّّ)ينظر :حقوؽ الطفل.ُّ:
(ّْ)ينظر :تطور الفكر الًتبوم.ِٓ :
(ّٓ) تاريخ الًتبية.ُِّ:
(ّٔ) حقوؽ الطفلُّ:ػ ػُْ.
(ّٕ)ينظر :حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ُب القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية.ّ :
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االبن مؤقتة عند سن معينة(ّٖ) ،فضبلن عن ٖتديده ١تبدأ توزيع الًتكة بُت االبناء بعد أف كاف ٤تصوران ُب االبن األكرب هبدؼ ا١تساكاة بُت
االبناء ،كما أجاز القانوف الوصية إذا ٓب يكن لو كرثة(ّٗ).

ككضع نظامان للًتكات منحت ا١ترأة ٔتوجبو حقها ُب اإلرث ،حيث كاف البنات اليرثن مع كجود األخوة الذكور ،كلقد أدت ىذه
التدابَت اليت نظمها صولوف إٔب زكاؿ ا١تلكية الكربل(َْ).

غَت أنَّو يعاب على القانوف ابقاؤه لنظاـ الطبقات ،الذم كاف سائدان ُب اجملتمع اليوناين ،فقد قسم ىذا القانوف الشعب إٔب أربع طبقات
تبعان لدخلهم ُب الثركة(ُْ).

ّػ ػ ػ اٟتضارة الركمانية:
عمرت اٟتضارة الركمانية أربعة عشر قرنان ،منذ تأسيس مدينة ركما ُب القرف الثامن قبل ا١تيبلد إٔب القرف السادس بعده(ِْ) ،كقد ساد
فيها نظاـ ال٬تعل للضعيف حقان أماـ القوم ،ككاف لركما قانوف منظم ،كلكن ىذا القانوف كإف كاف قد نظم العقود كالتعامل إٔب حد
ماَّ ،إال أنَّو ٛتى طبقة األشراؼ ،كفرض ٢تم حقوقان ليست للضعفاء ،فعلى سبيل ا١تثاؿ قرر لبعض الرعايا ً٦تَّن ليسوا ركمانان بالسبل لة
ليست ٢تم حقوؽ الركماف ،بل ألكلئك طبقة السادة ،كلآلخرين طبقة من تفرض عليهم السيادة(ّْ).

فا١تبلحظ على ىذا القانوف كجود ٘تيز عنصرم بُت ا١تواطن الركماين كبُت غَته من أفراد الشعب ،إذ كاف ٮتضع كل منهم لقانوف
خاص بو ،األمر الذم يتناَب كمبدأ ا١تساكاة.
كمن أشهر القوانُت اليت صدرت ُب ركما ككاف ٢تا أثر كاضح ُب مسيرة اٟتقوؽ اإلنسانية مايسمى(بقانوف األركاح االثٍت عشر)،كالذم

صدر عاـ (ُْٓ)ؽ.ـ،على أثر ثورة الفقراء كعامة الناس على طبقة األشراؼ (ْْ)،إذ يعد ىذا القانوف أىم حدث تشريعي ُب تاريخ

ركما كأعظم مصدر للقانوف الركماين ،فهو األساس لو كىو النواة لكل تشريع فيو ،كقد أذاعت ىذه األلواح القانوف الركماين فلم يعد

سران كالحكران على أحد(ْٓ).

ككاف ا٢تدؼ من كراء صدكر (قانوف األلواح االثٍت عشر )ىو ٖتقيق ا١تساكاة ُب اٟتقوقو بُت طيقات الشعب الركماين ،غَت َّ
أف ىذا
القانوف كاف قاسيان ُب بعض أحكامو ،فقد جعل لرب األسرة سلطة كاسعة كمطلقة علل ابنائو ا٠تاضعُت لو ،تصل إٔب حد حق اٟتياة
أك ا١توت أك البيع(ْٔ).

(ّٖ)حقوؽ اإلنساف بُت النظم القانونية الوضعية كالشريعة اإلسبلمية .ٕٗ :
(ّٗ) تاريخ القانوف.ّٖ :
(َْ)ينظر :حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية.ُْ :
(ُْ)ينظر :تاريخ القانوف.ُٓ:
(ِْ)حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية.ّْ :
(ّْ) ينظر :تنظيم اإلسبلـ للمجتمع.ٓ:
(ْْ)نظر:حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية .ْْ:
(ْٓ)ينظر:الوسيط ُب تاريخ القانوف كالنظم القانونية.ٖٓ :
(ْٔ)ينظر :حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية.ْْ :
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كعلى الرغم من ذلك فقد كاف للركماف دكرىم البارز ُب بلورة فكرة اٟتقوؽ اإلنسانية كتطورىا؛ إذ عملوا تدر٬تيان على هتذيب سلطة
رب األسرة ،فأصبح ال٬توز لؤلب ترؾ أكالده أك التخلي عنهم أك بيعهم َّإال ُب حاالت إرتكاهبم جرٯتة ،كما أجيز لؤلبناء التظلم أماـ
القضاء من تعسف األب ُب استعمالو لسلطتو ،كما أعًتؼ لبلبن بذمة مالية مستقلة كأصبح لو صبلحية الكتساب حقوقو ا٠تاصة،
كما أعًتؼ لو ْتقو ُب اإلرث(ْٕ).

كقد تأثرت معظم القوانُت األكربية اٟتديثة بالتشريع الركماين ،كاٗتذتو أساسان لتشريعاهتا ،كىذا ما حدا ببعضهم إٔب عد القانوف الركماين

ىو أعظم ماكرثو العآب اٟتديث من العآب القدًن ،كأنَّو عنصر من عناصر ا١تدينة اٟتديثة(ْٖ).
انيان :حقوؽ الطفل في العصور الوسطى:

تبدأ ىذه ا١ترحلة من مراحل حقوؽ اإلنساف من ظهور اإلسبلـ حىت اؿ ربع األخَت من القرف الثامن عشر ا١تيبلدم (ْٗ)،كاٟتديث عن
حقوؽ الطفل ُب ىذه ا١ترحلة يتمثل ُب بياف كضع ىذه اٟتقوؽ ُب كل من اٟتضارتُت اإلسبلمية كالغربية.
ُػ ػ ػ حقوؽ الطفل ُب اإلسبلـ:
قبل اٟتديث عن حقوؽ الطفل ُب اإلسبلـ ،سنقدـ موجزان عن حالة العرب قبل اإلسبلـ ،كمكانة الطفولة لديهمٍ ،ب نعرج على موقف
اإلسبلـ حىت نقف على أبرز مبلمح التغيَت الذم قدمو كجاء بو اإلسبلـ.
فمن أىم ما٘تيزت بو البيئة العربية قبل ظهور اإلسبلـ مبدأ القوة فهو الذم ينشىء اٟتق كىو الذم ٭تميو ،فكاف القوم ىو الذم
صر اليكوف ظا١تان ،كمايأخذه بالقوة يكوف حقان لو ماداـ قادران على ٛتايتو(َٓ).
٭تكم ضرب السيف ُب الرقاب ،كإذا انت
كعلى الرغم من ذلك فقد كانت البيئة العربية تزخر ببعض اٞتوانب اإل٬تابية خاصة ُب ٤تاؿ الذكد عن اٟتمى ككرـ الضيافة ،كالشجاعة
كحسن تربية الناشئة.
كقد أعطت األسرة العربية أ٫تية متميزة للط فل الذكر ،كعملت على إعداده اإلعداد الذم ٬تعلو قادران على سق طريقو كٛتاية أسرتو
كعشَتتو ،فكاف العريب ٭ترص على أف ينمي ا٠تصاؿ اٟتميدة ُب أبنائو(ُٓ).

كُب ا١تقابل شاعت لدل العرب قبل ظهور اإلسبلـ عادة (كأد البنات) ،لدكافع كثَتة منها َّ
أف العريب قبل اإلسبلـ كاف ير ل ُب البنت
ً
بأم و
ذنب
تِّ ،
العار ،فيسعى إٔب قتلها بدفنها حية ُب الًتاب ،كقد استنكر القراف الكرًن ىذا الفعل ا١تشُت بقولو ((:كإذا ا١تؤكدة يسئلى ٍ
ً
أحد يىم
ت))(التكوير ٖ:ػ ػ ػٗ)،كما صور لنا القراف الكرًن ماكاف سائدان ُب اٞتاىلية إذا بشر أحدىم باألنثى ،بقولو تعأب((:كإذا بيشىِّر ي
قيتلى ٍ
باألنثى ظل كجهو مسوَّدان كىو كظيم ،يتوارل من ً
القوـ ًمن ً
سوء ما بشِّر بو أٯتسكو على و
ىوف أـ ي يد ُّسو ُب الًت ً
اب أآل س
ى
اءى
َّ ي ي ٍ ى
ي ى
ما٭تكمو ىف))(النحل ٖٓ:ػ ػ ػٗٓ).
(ْٕ)ينظر:ا١تصدر نفسو.َُٓ:
(ْٖ)ينظر :ا١تصدر نفسو.ٖٗ :
(ْٗ)ينظر :ا١تصدر نفسو.ِٓ :
(َٓ)الوسيط ُب تاريخ القانوف كالنظم القانونية.ْٕٓ :
ؼ.ُِ :
(ُٓ)ينظر :اإلسبلـ كالط ؿ
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كما شاع لدل العرب قبل ظهور اإلسبلـ قتل األكالد؛ خشية اإلمبلؽ كالفقر ،كشاع

لديهم التمييز بُت األبناء ،فالذكر يتميز عن

البنت؛ ألنَّو سيذكد عن أىلو ك٭تمل نسب آبائو كأجداده(ِٓ).ىذه صورة موجزة ١تكانة الطفل كحقوقو لدل العرب قبل ظهور اإلسبلـ.
َّأما حقوؽ الطفل ُب اإلسبلـ ،فنقوؿ  :ظهر اإلسبلـ ُب كقت كاف العآب يتخبط فيو ٯتنة كيسرة ،ككاف من طق القوة كالظلم كسلب
اٟتقوؽ ىو ا١تسيطر ،فجاء اإلسبلـ ليخلص البشرية من ظلمات اٞتهل كالعبودية إٔب نور اٟتق ا١تبُت ،كمن أنظمة كشرائع تبخس
اإلنسانية حقوقها ،إٔب نظاـ كشريعة مكنت األفراد من ٦تارسة حقوقهم.
فجاء اإلسبلـ كنظم أمور اإلنساف ُب عبلقتو بربو كنفسو ،كعبل

قتو باآلخرين من بٍت جنسو ،كما قرر ا١تبادئ ا٠تاصة باٟتقوؽ

(
أخرلّٓ).
اإلنسانية ،كأثبت لئلنساف حقوقان كمصاّب كمنافع ٓب يبلغها ُب أم قانوف أك شريعة

كمن ىنا ٯتكن القوؿ َّ
بأف موقف الشريعة اإلسبلمية من قضية اٟتقوؽ اإلنسانية كاف ٔتثابة فتح جديد ُب تاريخ البشرية ،إ ذ ٓب تعرؼ
اٟتقوؽ بشكل صادؽ كعملي َّإال بظهور اإلسبلـ ،كٔتوجب نصوص القراف الكرًن ،كالسنة النبوية ا١تطهرة ،كما كرد فيها من تكرًن
لئلنساف ،كتفضيل لو على سائر ا١تخلوقات ،كتسخَت ما ُب األرض كالسماء لو ،كالدعوة إٔب ا١تساكاة بُت الشعوب كالقبائل ،كا﵀افظة

على حقوؽ اإلنساف ،إٯتانان كإلتزامان(ْٓ).

كىذا ما أكده إبراىيم مدكور بقولو ((:فحقوؽ اإلنساف ا١تهددة اليوـ كاليت ندعو إٔب ٛتايتها كاحًتامها ،قد أقرىا اإلسبلـ كقدسها منذ
عما قاؿ بو القرف الثامن عشر ،الذم يعد قرت حقوؽ اإلنساف ،ح يث أثبتها ،كجعل منها دينان
أربعة عشر قرنان ،فسبق هبا سبقان بعيدان َّ
كدنيا ،كأقامها على دعائم أخبلقية كركحية)) (ٓٓ).

الرب
فالدين اإلسبلمي ىو أكؿ من نادل هبذه اٟتقوؽ بتكرٯتو لئلنساف كرفعو من شأنو ،قاؿ تعأب ((:كلقد كرمنا بٍت آدـ كٛتلناىم ُب ِّ
فضيبلن ))(اإلسراء.)َٕ:
كالبح ًر كرزقناىم من الطيبات كفضلناىم على كث وَت ٦تن خلقنا ت
كإذا ما ٖتدثنا عن حقوؽ الطفل كجزء اليتجزأ من حقوؽ اإلنساف ،فإنَّنا ٧تد الشريعة اإلسبلمية قد كضعت القواعد الثابتة ٟتماية
حقوؽ الطفل كرعايتها بكامل جوانبها ،كُب ٥تتلف سنوات الطفولة ،إٯتانان منها ٓتطورة ىذه ا١ترحلة ،كعدىا الطفل من أكٔب ؼ ئات
اجملتمع بالرعاية كاالىتماـ ،فقدمت دستوران شامبلن للطفل قررت فيو حقوقان تسبق مولده ،كتواكب نشأتو ،كتستهدؼ حفظ بدنو
كصحتو كإ٪تاء ذىنو.
(
يأٌبٔٓ):
كُب ىذا السياؽ ٯتكن الوقوؼ على بعض مبلمح رعاية الطفل ُب اإلسبلـ ،اليت ٯتكن أف ٧تملها ُب ما

ُ ػ ػ ػ َّ
الرب
أكد اإلسبل ـ ُب مبادئو على تكرٯتو لئلنساف ،كتفضيلو لو على بقية ٥تلوقاتو ،قاؿ تعأب ((:كلقد كرمنا بٍت آدـ كٛتلناىم ُب ِّ
ً
الطيبات كفضلناىم على كث وَت ٦تن خلقنا تفضيبلن))(اإلسراء.)َٕ:
كالبح ًر كرزقناىم من

(ِٓ)ينظر :تاريخ القانوف.ُٖٗ:
(ّٓ)حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ُب القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية.ِِٓ:
(ْٓ) حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ.َُّ :
(ٓٓ)حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ.ِّ :
(ٔٓ)ينظر :ا١تصدر نفسو.ٖٓ :
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ِػ ػ ػ أبقى اإلسبلـ على ا١تظاىر اإل٬تابية لرعاية الطفل اليت ؾانت سائدة قبل بعثة النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ،مثل  :تدريب الطفل على
الفركسية ،كغرس مبادئ الشجاعة كالكرـ ُب نفسو.
ّ ػ ػ ػ ألغى اإلسبلـ ا١تظاىر السلبية ُب معاملة الطفل اليت كانت سائدة قبل ظهور اإلسبلـ ،كوأد البنات كقتل األكالد خشية الفقر،
كعدـ توريث اإلناث ،كحرية نكراف النسب كغَتىا ،كمن أمثلة ذلك قولو تعأب ((:كالتقتلوا أكالدكم خشيةى و
إمبلؽ ٨تن نرزقهم كإياكم
َّ
إف قتلهم كاف خطىءن كبَتان)) (اإلسراء.)ُّ:
ْ ػ ػ تضمن اإلسبلـ نسقان متكامبلن من األسس كا١تبادئ السامية اليت تنظم حياة اإلنساف ،كحدد فيها أسس رعاية الطفل ،كحقوقو .
ٓ ػ ػ ػ سبق اإلسبلـ ٔتبادئو ُب ٣تاؿ حقوؽ اإلنساف كرعاية الطفولة التشريعات الوضعية كاالتفاقيات الدكلية ،اليت جاءت بعد مئات
السنُت ،لتؤكد ُب بعض أسسها كمبادئها ما أكده اإلسبلـ منذ رمن بعيد.
ٔػ ػ ػ حددت أسس رعاية الطفولة كمبادئها اليت نادل هبا اإلسبلـ اؿ طر القانونية ،كالًتبوية ،كاألخبلقية ،كالشرعية ،اليت تتصل ُب
٣تموعها ٔتختلف مظاىر حقوؽ الطفل كرعايتو.
ىذا يصور لنا بعض مبلمح الرعاية اليت حظي هبا الطفل ُب اإلسبلـ٦ً ،تَّا يؤكد على َّ
أف الشريعة اإلسبلمية السمحاء ىي األسبق ُب
احًتاـ كرامة الطفل ،حىت قبل كجوده ُب ىذه اٟتياة ،فهذا التكرًن اليقتصر على اإلنساف ُب حياتو فقط ،بل ٯتتد إٔب ماقبل ميبلده،
كيستمر معو إٔب كفاتو.
ِػ ػ ػ حقوؽ الطفل ُب أكربا ُب العصور الوسطى:
ذىب ا١تؤرخوف إٔب َّ
أف العصور الوسطى ٘تتد من سنة (ْٕٔـ) ،أم  :السنة اليت سقطت فيها اإلمرباطورية الركماف ية الغربية على يد
الربابرة اٞترماف ،كسنة(ُّْٓـ) ،كىي السنة اليت سقطت فيها القسطنطينة على يد األتراؾ العثمانيُت(ٕٓ).

كقد طغى على أركبا ُب تلك ا١تدة ،امتهاف كرامة اإلنساف ،كانتهاؾ حقوقو من خبلؿ التشريعات كاألنظمة الظا١تة ،كاستعباد الطبقات
األخرل ،كغَتىا من مظاىر احتقار اإلنساف كإذاللو.
كبالنسبة للطفولة ُب تلك ا١تدة فلم ٖتظ بالعناية كالرعاية َّإال بعد مركر مراحل ُب غاية القسوة كاٟترماف ،إذ كاف يعامل الطفل فيها على
أنَّو من ٦تتلكات األسرة أك من مواردىا ،فكاف لؤلب اٟتق ُب التصرؼ ُب االبن على ٨تو الذم يشاء ،كظل األمر كذلك ُب أكربا حىت
القرف الثاين عشر ا١تيبلدم ،حينما صدر تشريع مدين ُب بعض دك٢تا جعل قتل األطفاؿ جرٯتة تستوجب العقاب ،ككاف الطفل إذا بلغ
ؿ
السابعة يلبس مبلبس الكبار كيبدأ العمل معهم ُب ا١تنزؿ أك ا١تتجر أك اٟتقل ،إذ ٓب تكن ىناؾ قوانيُت آنذلك ٘تيز بُت األطفا
كالراشدين ُب ا١تمارسات االجتماعية السوية كغَت السوية ،فمثبلن حُت كاف طفل العاشرة يسرؽ يعامل كلص ،كتطبق عليو العقوبة
الواجبة على الكبار(ٖٓ).

كذىب فيليب آريس إٔب أنَّو ٓب تكن ُب أكربا ُب العصور الوسطى مصطلح الطفولة با١تعٌت الذم ىو عليو اآلف ،بل أخذ ُب تلك ا ١تدة
معٌت(القصور كعدـ القدرة ) ،فاألطفاؿ قاصركف ،كيستمر اعتبارىم كذلك حىت بلوغهم السن السابعة ،كبعد ىذه السن يعد األطفاؿ
(ٕٓ)ينظر :تاريخ الًتبية.ُُٔ :
(ٖٓ)٪تو اإلنساف من مرحلة اٞتنُت إٔب مرحلة ا١تسنُت.ِّ :
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راشدين أك كباران ،كعليهم أف يند٣توا ُب عآب الكبار بكل ما يعنيو ذلك من عمل مضن ،ككاجبات قاسية تفوؽ إمكاناهتم

كقدراهتم(ٗٓ).

يظهر لنا ً٦تَّا تقدـ ذكره َّ
أف أكربا ُب عصورىا الوسطى كانت تبٍت نظرهتا للطفل كفق االعتقاد اإلغريقي ،الذم يعد الطفل رجبلن صغَتان،
لذلك كلف الطفل فيها مااليطيق(َٔ).
فكاف ذلك سببان مباشران ُب زيادة نسبة كفيات األطفاؿ ُب أكربا ُب تلك ا١تدة ،إذ كانت تعيش نسبة عالية من األطفاؿ ُب الشوارع،
(َُِِٕ)طفبلن من أطفاؿ
دكف من ٯتد ٢تم يد العوف ،كحىت من يتم إيواؤه ُب ا١تبلجىء ال٬تد العناية الكافية ،فكاف من بُت
ا١تبلجىء ٓب يبق على قيد اٟتياة َّإال (ْٓ)طفبلن ُب حُت ىلك الباقوف(ُٔ).
ىذا يصور البعد ا١تأساكم الذم كاف يعيشو الطفل ُب أكربا ُب عصورىا ا١تظلمة ،غَت َّ
أف ىذا اليلغي كجود بعض اٞتهود اليت بذلت ُب
٣تاؿ رعاية األطفاؿ كاالعًتاؼ ٓتصوصيتهم كالعناية هبم ،فقد برزت ُب تلك ا١تدة أصواتان تنادم بنبذ الكثَت من األساليب ا٠تاطئة ُب
٣تاؿ رعاية األطفاؿ ،كعلى سبيل ا١تثاؿ جوف كومنيوس (ُِٗٓ ػ ػ ػ ػُُٕٕـ) ،اؿذم ساىم ُب إنشاء مؤسسة لتعليم األطفاؿ ،كقاـ
ّتهود مكثفة ُب سبيل توعية األمهات بأ٫تية رعاية ك تربية أطفا٢تن(ِٔ).

كيعد كومنيوس من أكائل ا١تدافعُت عن الطفولة ،إذ َّ
عد األطفاؿ أعظم ىبة كىبها ا﵁ اإلنساف ،ككتب ما يزيد على عشرين كتابان عن
األطفاؿ كشؤكهنم ،كأصدر كتابو الشهَت(العآب ُب صور ) ،الذم ٚتع فيو صوران كأشكاالن كرسومات لدراسة الطفل ُب ذاتو ،كما َّ
أكد
على َّ
أف للطفل ،شخصيتو ا١تتميزة(ّٔ).
المرحلة اللاللة :حقوؽ الطفل في العصر الحديث:
ٓب ٖتتل الطفولة ُب العصر اٟتديث مكانان مستقبلن يرسم جوانبها ا١تختلفة ،كنظم ٛتايتها َّإال ُب أكاخر القرف الثامن عشر ،عندما ٖتولت
النظرة إٔب الطفل من خبلؿ عبلقات قانونية كعبلقات ا١تلكية كاألبوة ،إٔب النظر على أساس أنَّو كائن إنساين مستقل يتمتع باٟتقوؽ

كاٟتريات(ْٔ).

كُب اآلكنة األخَتة ظهر اىتماـ كاضح من القانوف الدكٕب ّتميع منظماتو بتقرير ٣تموعة من اٟتقوؽ للطفلّ ،تانب اٟتقوؽ اليت تقررت
لو بصفتو إنسانان.
(
يأٌبٓٔ):
كمن أبرز العوامل اليت كانت الدافع كراء ىذا التحرؾ الدكٕب لبلىتماـ بالطفل كْتقوقو ،ما

(ٗٓ) ينظر :ا١تدخل لرعاية الطفولة.ُٕ :
(َٔ)ينظر :اإلسبلـ كالطفل.ُٕ :
(ُٔ) ا١تدخل لرعاية الطفولة.ُٕ :
(ِٔ)اإلسبلـ كالطفل.َِ :
(ّٔ)ينظر٪ :تو اإلنساف ُب الطفولو كا١تراىقة.َّ :
(ْٔ) ينظر :مفهوـ حقوؽ الطفل كٛتايتو ُب الشريعة اإلسبلمية كاؿقانوف الدكٕب .ُٖٓ :
(ٓٔ)ينظر :حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕبّٗ :ػ ػ ُْ.
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ُ ػ ػ تعد ٛتاية حقوؽ الطفل كضركة رعايتو امتدادان طبيعيان لبلٕتاه ا١تتنامي ُب اجملتمع الدكٕب ّب ماية حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية،
فإذا كاف القانوف الدكٕب كمنظماتو الدكلية قد قطعت شوطان البأس بو ُب ترسيخ مفهوـ ٛتاية حقوؽ اإلنساف ،كتوطيد أركانو ُب
الضمَت العاـ للدكؿ كالشعوب ،كدكف ٘تييز ٞتنس أك لوف أك عقيدة ،فإنَّو من ا١تنطقي أف ٘تتد ىذه اٟتماية الدكلية إٔب الطوائف األكثر
ضعفان كحاجة إٔب الرعاية كاٟتماية.
ِ ػ ػ ػ النص على ٛتاية الطفل كتقرير اٟتقوؽ اليت يتمتع هبا ُب اإلعبلنات كاالتفاقيات الدكلية كُب قرارات ا١تنظمات الدكلية لو تأثَت ق
البالغ على النظم كالقوانيُت الداخلية للدكؿ ،إذ ٭تفز صانعوا القرارات ك أجهزة التشريع كاٟتكم على اٗتاذ التدابَت ا١تناسبة ٟتماية
الطفولة حىت تتفق نظمهم كأكضاعهم القانونية مع االٕتاىات العا١تية السائدة.
ّ ػ ػ ػ تساىم الصراعات كا٠تبلفات الدكلية ُب خلق كزيادة ا١تشاكل كا١تتاعب اليت نعصف باألطفاؿ كالطفولة ُب أجزاء العآب ،كمن ٍب
تتٛتل اٞتماعة الدكلية مسؤكلية التحرؾ ٟتل ىذه ا١تشاكل ،أك التخفيف من حدهتا .
ْ ػ ػ ػ كما تسفر اٟتوادث الطبيعية اليت تصيب الكثَت من الدكؿ ،كاٞتفاؼ كالتصحر كنقص موارد ا١تياه كالزالزؿ ،تسف عن خلق أزمات
إقتصادية كاجتماعية حادة ،يكوف األطفاؿ عادة ىم أكؿ ضحاياىا.
كقد كانت أكٔب بصمات حقوؽ الطفل ُب اٟتضارة الغربية نتيجة األكضاع الئلنسانية الناٚتة عن الثورة الصناعية ُب الغرب اليت حطمت
كياف األسرة كمزقت ركابطها بتشغيل األطفاؿ (ٔٔ)  ،كما نتج عن ذلك من ظهور بعض القوانُت اليت تستهدؼ ٛتاية األطفاؿ ،فعلى

سبيل ا١تثاؿ صدر قانوف ُب فرنسا عاـ (ُُّٖـ) ٯتنع نزكؿ األطفاؿ ٖتت سن العاشرة إٔب ا١تناجم ،كاف ذلك بعد حوادث مؤسفة
(ُّّٖـ)،كُب
لؤلطفاؿ العاملُت ُب مناجم الفحم ،كما منع األطفاؿ ٖتت التاسعة ُب بريطانيا من العمل ُب ا١تصانع عاـ
عاـ(ُٖٔٗـ)أدخل القانوف ا١تدين األ١تاين عقوبات بشأف األىل الذم ف يسيئوف معاملة أطفا٢تم ،كبعد عامُت صدر ُب فرنسا قانوف
٭تظر العنف الواقع على األطفاؿ ،كُب عاـ (ُُّٗـ)كلدت اٞتمعية الدكلية ٟتماية الطفولة ،كُب عاـ (ُُٗٗـ)انبثق من عصبة األمم
ٞتنة ٛتاية الطفولة(ٕٔ).

كقد كانت ىذه القوانُت نتيجة لتحوؿ النظرة ا٠تاطئة إٔب األطفاؿ ،اليت تتمثل ُب عد األطفاؿ راشدين صغار ،ك َّأهنم من ا١تقومات
االقتصادية اليت تساىم ُب إعالة األسرة ،كما صاحب ىذا التحوؿ ُب النظرة إٔب األطفاؿ ٖتوؿ آخر ُب التوجهات ٨تو األمومة ،إذ

أصبح من الضركرم كجود من يرعى األطفاؿ(ٖٔ).

كقد كاف ألشخاص مثل (إغبلنتُت جب )ك(جانيس كورزاؾ) ،دكرىم ا٢تاـ ُب مسَتة حقوؽ الطفل ُب العصر اٟتديث ،إذ
أسست(إغبلتُت جب )ا١تنظمة الربيطانية غَت اٟتكومية اليت تعرؼ باسم (٧تدة الطفل )،كما صاغت ُب عاـ (ُِّٗـ)نص إعبلف
بسيط كقابل للتبٍت ،ليكوف األساس ألكؿ إعبلف عا١تي حوؿ الطفل ،ىذا النص الذم تبنتو عصبة األ مم ا١تتحدة كإعبلف عا١تي عرؼ

(ٔٔ)ينظر :ا١تصدر نفسو.ٕٔ :
(ٕٔ)ينظر:حقوؽ الطفلٖٔ :ػ ػ ٗٔ.
(ٖٔ)ينظر :دعو دكر األسرة ُب ٣تتمع متغَت.ُِٖ :
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بػ ػ(إعبلف جنيف)عاـ(ُِْٗـ) (ٗٔ)،إذ يع َّد ىذا اإلعبلف ٔتثابة ا٠تطوة األكٔب اليت عرب فيها اجملتمع الدكٕب عن ٛتايتو كرعايتو للطفل ،إذ
جاء ُب ىذا اإلعبلفَّ ((:
إف البشرية مدينة للطفل بأفضل ما ٯتكن منحو لو من حقوؽ كضمانات)) (َٕ).
ٍب تزامد االىتماـ بالطفل كْتقوقو من خبلؿ ا١تنظمات الدكلية اٟتكومية كغَت اٟتكومية ،فعلى ا١تستول الدكٕب تأسست ُب

ديسمرب(ُْٔٗـ)منظمة األمم ا١تتحدة لرعاية الطفولة ا١تعركفة باسم(اليونسيف)كصندكؽ خاص للطفولة كٛتاية اٟتقوؽ اإلنسانية(ُٕ)،
إذ أمتد نشاط ىذه ا١تنظمة فيما بعد ليشمل تقدًن ا١تساعدات اإلنسانية للطفل ُب ستة ٣تاالت ،ىي  :ا٠تدمات الصحية ،كمكافحة
األمراض ،كنشر الغذاء الصحي ،كالًتبية ،كالتعليم ،كالتوجيو اٟترُب ،كالرعاية االجتماعية(ِٕ).

لؤلمم ا١تتحدة ُب
ٍب أخذ االىتماـ الدكٕب ْتقوؽ اإلنساف يأخذ مساحات جديدة ككاسعة ،إذ كافقت اٞتمعية العامة
عاـ(ُْٓٗـ) ،على اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ،كإذا كاف ىذا اإلعبلف يهتم باإلنساف بالدرجة األكٔب ،فقد خصصت ُب ىذا
اإلعبلف مادتُت للحديث عن األسرة كتكوينها كاألمومة كالطفولة(ّٕ).

كُب عاـ(ُٗٓٗـ)،أم :بعد مايقرب من أحد عشر عامان من صدكر اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ،أصدرت اٞتمعية العامة لؤلمم

ا١تتحدة(إعبلف حقوؽ الطفل) ،الذم يعد من أىم الوثائق الدكلية اليت تبنتها ُب ٣تاؿ ٛتاية حقوؽ الطفل(ْٕ).

ٍب تسارعت ا٠تطوات إل٬تاد معايَت ٟتقوؽ الطفل ،األمر الذم ٘تخض ُب إقرار اتفاقية ٟتقوؽ الطفل ُب تشرين الثاين (ُٖٗٗـ) (ٕٓ)،

كتعد ىذه االتفاقية أكؿ اتفاقية دكلية ُب تاريخ البشرية تعٌت ْتقوؽ الطفل ،كتوضها توضيحا مفص (بلنٕٔ).

كاالىتماـ بالطفل كٛتاية حقوقهم ٓب تقتصر على ا١تستول الدكٕب ،بل تعداه إٔب مستويات إقليمية ،إذ أبرمت الكثَت من ا١تواثيق
كاإلتفاقيات اإلقليمية ٟتقوؽ الطفل ُب أكربا كأمريكا كإفريقيا.
كعلى الصعيد العريب كاإلسبلمي صدر ميثاؽ حقوؽ الطفل العريب عاـ (ُّٖٗـ)ُب إطار جامعة الدكؿ العربية ،ككذلك اإلطار العريب

ٟتقوؽ الطفل عاـ(ََُِـ) (ٕٕ).

كمن ىنا نبلحظ اٞتهود ا١تبذكلة كاالىتماـ ا١تتزايد من اجملتمع الدكٕب بتعزيز حقوؽ الطفل كٛتايتها٦ً ،تَّا كاف لو أكرب األثر ُب زيادة كعي
الشعوب كاجملتمعات بضركرة االىتماـ بالطفل كرعاية حقوقو.
يظهر لنا ً٦تَّا تقدـ ذكره َّ
أف القرف العشرين ىو فعبلن قرف الطفولة ،ففيو اتفق البشر بصرؼ النظر عن انتماءاهتم كأصو٢تم على حقوؽ
أساسية لكل طفل ُب كل مكاف (ٖٕ).

(ٗٔ)ينظر :حقوؽ الطفل.ُٕ :
(َٕ)ا١تصدر نفسو كالصفحة نفسها.
(ُٕ) حقوؽ الطفل .ُٕ :
(ِٕ)ينظر :الطفولة ُب التنظيمات الدكلية كاإلقليمية كا﵀لية الواقع كا١تستقبل.ُّّ :
(ّٕ)مركز الطفل ُب القانوف الدكٕب العاـ.ِٓ :
(ْٕ)ينظر :حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب.ٕٓ :
(ٕٓ)ينظر :حقوؽ الطفل.ّٕ :
(ٕٔ)مركز الطفل ُب القانوف الدكٕب العاـ.ِٔ :
(ٕٕ)ينظر :ا١تصدر نفسو.ِٕ :
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المبحث اللالث :أىم االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية المتعلقة بحقوؽ الطفل
لقد برزت جهود دكلية عديدة ُب ٤تاؿ العناية باألطفاؿ كرعايتهم ،كالتأكيد على حقوقهم دكف أم نوع من أنواع التمييز.
كتنقسم ىذه االتفاقيات كالوثائق الدكلية إٔب قسمُت رئيسُت٫ ،تا:
القسم األكؿ :الوثائق الدكلية الصادرة ُب شأف ٛتاية الطفل:
ظهر على الساحة الدكلية ُب الوقت الراىن العديد من االتفاقيات كا١تواثيق الدكلية اليت تعكس ا١تكانة اليت يشغلها الطفل ُب العصر
اٟتديث ،كفيما يأٌب عرض ألىم ىذه الوثائق حسب ترتيبها الزمٍت:
ُػ ػ ػ اإلعبلف العآبم ٟتقوؽ الطفل الصادر عاـ ُٗٓٗـ:
كيعد ىذا اإلعبلف من أىم الوثائق الدكلية اليت ًب تبنيها ُب ٣تاؿ ٛتاية حقوؽ الطفل (ٕٗ) ،كلقد تبع اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف
الذم صدر(ُْٖٗـ)  ،كقد زاكج ىذا اإلعبلف بُت كجود الطفل اٞتيد كاجملتمع اٞتيد ،كما دعا اٞتنس البشرم أف يقدـ أفضل ما لديو
للطفل ،إذ استهل ىذا اإلعبلف مبادئو بأف أكصى الوالدين كاٟتكومات باالعًتاؼ ْتقوؽ الطفل كحرياتو ،كذلك بتطبيق البنود العشرة
اليت نصت عليها ىذه الوثيقة(َٖ).

كيتكوف ىذا اإلعبلف من ديباجة كعشرة مبادئ أساسية تطرقت مباشرة إٔب موضوع ٛتاية اٟتقوؽ ،فكافت ٔتثابة قانوف ٟتماية األطفاؿ
كحقوقهم.
كىذه ا١تبادئ تتلخص ُب ما يأٌب  :حق الطفاؿ ٚتيعان ُب التمتع باٟتقوؽ دكف ٘تييز ،كجوب توفَت اٟتماية القانونية للطفل ،كحقو ُب
االسم كاٞتنسية ،كحقو ُب األمن االجتماعي ،كحق ا١تعاؽ ُب العبلج كالرعاية ،كحق الطفل ُب الرعاية الع ائلية كا١تعنوية الكافية ،كحق

الطفل ُب التعليم اإلجبارم اجملاين(ُٖ).

كتذكَتان هبذا اإلعبلف كبأ٫تية حقوؽ الطفل ،كالعناية هبا ،فقد اعتربت األمم ا١تتحدة سنة(ُٕٗٗـ)سنة الطفل العا١تية ،كخصصت يومان
عا١تيان للطفل(ِٖ).
ِػ ػ ػ اتفاقية حقوؽ الطفل الصادرة عاـ (ُٖٗٗـ):
إذا تبنت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب العاـ (ُٖٗٗـ) اتفاقية حقوؽ الطفل اليت دخلت حيز النفاذ ُب مدة قياسية كىي تسعة
أشهر من تاريخ اعتمادىا ،مثلما القت االتفاقية قبوالن كاسعان من الدكؿ ،إذ صادقت عليها غالبية الدكؿ األعضاء ُب األمم

ا١تتحدة(ّٖ).

(ٖٕ) حقوؽ الطفل.َٕ :
(ٕٗ)ينظر :حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب.ٕٓ :
(َٖ)ينظر :الصحة لنفسية كحقوؽ الطفل.َّْ :
(ُٖ) مركز الطفل ُب القانوف الدكٕب العاـ.ُْ :
(ِٖ)القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ا١تصادر ككسائل الرقابة.ُُِ :
(ّٖ)القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ا١تصادر ككسائل الرقابة.ُْٓ :
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كبذلك ٘تثل قذه االتفاقية أكثر اتفاقيات حقوؽ اإلنساف انضمامان إذ انضمت إليها أكثر الدكؿ ماعدا دكلتُت ٫تا :الصوماؿ كالواليات
ا١تتحدة األمريكية ،األمر الذم ٓب ٭تدث ألم اتفاقية دكلية من قبل(ْٖ).

إذ يعد إبرامهم ىذه االتفاقية خطوة ىامة ٨تو ٛتاية حقوؽ الطفل ،فهب تشمل باٟتماية كل اٞتوانب ا١تتصلة ْتياة الطفل ،ككيفية

احًتاـ كتطبيق حقوؽ الطفل(ٖٓ).

كقد قسمت ىذه االتفاقية إٔب ديباجة كثبلثة أجزاء ،كتقوـ على أساس االعًتاؼ بوجوب منح األطفاؿ رعاية خاصة كتوفَت فرص
النماء ٢تم ُب ظركؼ كدية كإنسانية ،كقد قضت االتفاقية َّ
تتجاكز أعمارىم الثماين عشر عامان يتمتعوف
بأف األشخاص الذين ٓب
باٟتقوؽ كباٟتماية الواردة ُب االتفاقية ،كمن أىم السمات ا١تميزة لبلتفاقية َّأهنا ٕتمع بُت دفتيها طائفيت اٟتقوؽ ا١تدنية كالسياس ية
كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،ىي تقرر أيضان بدكر الوالدين كاألكصياء القانونيُت ُب ٪تاء الطفل كتطوره(ٖٔ).

ّ ػ ػ اإلعبلف العا١تي لبقاء الطفل كٛتايتو ك٪تائو عاـ(َُٗٗـ):
اجتمع قادة العآب كزعماء الدكؿ ُب شهر سبتمرب من عاـ (َُٗٗـ) ،كقد انتهى ذلك االجتماع من أجل األطفاؿ إٔب إعبلف عا١تي
لبقاء الطفل كٛتايتو ك٪تائو كما ارتبط هبذا اإلعبلف من خطة عم ؿ ٘تثل برنا٣تان طويل ا١تدل لعقد التسعينيات ،كما يعقبو كالذم يضع
الطفولة ُب مقدمة أكلويات الدكؿ اليت تنشد بلوغ القرف اٟتادم كالعشرين كقد حققت إ٧تازان تنمويان يدفع بعجلة التقدـ ُب ا١تقابل
ٓتطوات تساير العصر كتتمشى مع طموحات كآماؿ جيل الغد(ٕٖ).

كقد ارتبط هبذا اإلعبلف العا١تي لبقاء الطفل ك٪تائو خطة عمل ترتكز على اإلجراءات التنفيذية ا﵀ددة لذلك من خبلؿ عدة توصيات،
أ٫تها :تشجيع التصديق على اتفاقية حقوؽ الطفل بأسرع كقت ٦تكن ،كتعزيز الرعاية الصحية األكلية للطفل ،كدعم ا٠تدمات البلزمة
لزيادة االنتاج الغذائي كتوزيعو ،كتدعيم دكر ا١ترأة كصحة األـ كتنظيم األسرة ،كتعزيز دكر األسرة لرعاية الطفل كٛتايتو ُب مرحلة الطفولة
(
ا١تسلحةٖٖ).
ا١تبكرة إٔب مرحلة ا١تراىقة ،كالعناية باألطفاؿ الذين يعيشوف ُب ظركؼ صعبة للغاية ،كٛتاية الطفاؿ خبلؿ النزاعات

ْ ػ ػ إعبلف عآب جدير باألطفاؿ عاـ(ََِِـ):
عقدت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب ا١تدة من ٖ ػ ػ ػ َُ مايو ََُِ  ،دكرة استثنائية خاصة بالطفولة ،صدر عنها (إعبلف عآب

جدير باألطفاؿ) ،مصحوبان ٓتطة عمل لتنفيذه(ٖٗ).

إذ ناشد القادة كالرؤساء ٚتيع أعضاء اجملتمع اإلنضماـ إليهم ُب ٛتلة عا١تية تساعد على بنا ء عآب جدير باألطفاؿ من خبلؿ االلتزاـ
ٔتبادئ كأىداؼ ا١تؤ٘تر اليت ٧تملها ُب ما يأٌب  :جعل الطفل أكالن ُب كل شيءف القضاء على الفقر ،كعدـ اإل٫تاؿ ألم طفل ،كالرعاية

(ْٖ)ينظر :حقوؽ الطفل.ُّ :
(ٖٓ)ينظر :حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب.ٔٗ :
(ٖٔ)اإلسبلـ شريعة الزماف كا١تكاف.ُْٓ :
(ٕٖ)ينظر :الصحة النفسية كحقوؽ الطفل.ّْْ :
(ٖٖ)ا١تصدر نفسو.ّْْ:
(ٖٗ)حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب.ْٓ :
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لكل طفل ،كتعليم كل طفل ،كٛتاية األطفاؿ من األذل كاالستغبلؿ ،كٛتايتهم من اٟتركب ،كمكافحة فَتكس نق ص ا١تناعة البشرية

اإليدز ،كاإلنصات إٔب األطفاؿ ككفالة مشاركتهم ،كٛتاية األرض من أجل األطفاؿ(َٗ).

(
مايأٌبُٗ):
القسم الثاين :الوثاثق الصادرة عن منظمات إقليمية ُب شأف ٛتاية حقوؽ الطفل بصفة خاصة ،كمن أبرزىا

ُ ػ ػ ميثاؽ حقوؽ الطفل العريب الذم ًبَّ إقراره من قبل مج لس كزراء الشؤكف االجتماعية العرب ُب عاـ (ُّٖٗـ) ،كالذم يتكوف من
مقدمة ككاحد كٜتسُت بندان ،كقد كافقت على ىذا ا١تيثاؽ سبع دكؿ عربية كىي اليمن ،كفلسطُت ،كسوريا ،كالعراؽ ،كليبيا ،كاألردف،
كمصر.
ِ ػ ػ ا١تيثاؽ اإلفريقي ٟتقوؽ الطفل كرفاىيتو لعاـ (َُٗٗ) ،إذ ًبَّ إؽراره ُب أديس أبابا ُب يوليو (َُٗٗ) ،كدخل ا١تيثاؽ حيز التنفيذ ُب
نوفمرب(ُٗٗٗـ) ،بعد تصديق ٜتس عشرة دكلة عضوان ُب منظمة الوحدة اإلفريقية عليو.
كيبلحظ على ىاتُت الوثيقتُت َّأهنما ليستا من قبيل االتفاقيات الدكلية اليت تتمتع بالقيمة القانونية ا١تلزمة ،كلذلك فهما من قبيل الوثائق
الدكلية اليت تسًتشد هبا الدكؿ األعضاء ُب اٗتاذ اإلجراءات البلزمة ٟتماية حقوؽ األطفاؿ بصفة عامة.
ّ ػ ػ ػ اإلعبلف الصادر عن مؤ٘تر منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ا١تنعقد ُب مدينة الدار البيضاء با١تغرب عاـ (ُْٓٗـ)ُ ،ب شأف حقوؽ الطفل
كرعايتو.
النتائج كالتوصيات
ٌأما النتائج اليت توصل إليها البحث فيمكن ذكرىا على النحو اآلٌب:
َُّ -
إف مرحلة طفولة اإلنساف تبدأ عندما يكوف جنينان ُب بطن أمو ك٘تتد حىت البلوغ.
ِ-تعد مرحلة الطفولة من أىم مراحل النمو كأكثرىا أثران على حياة اإلنسافَّ ،
كإف االىتماـ هبذه الشر٭تة ىو ضماف الستمرارية اجملتمع
كتطوره ،فإعداد الطفل للمستقبل إعدادان سليمان سيعبد الطريق ألجياؿ الغد للمسا٫تة الفعالة ُب تنمية كتقدـ اجملتمع.
َّّ -
إف حق الطفل ُب العيش ضمن إطار األسرة يعد األساس اٟتقوؽ بالنسبة لو ،ألنَّو عن طريق اٟتياة داخل نطاؽ األسرة فقط ٯتكن
إشباع حاجات الطفل الطبيعية كالنفسية كاالجتماعية ،فاألسرة ىي ا١تسؤكؿ عن تربية الناشئة ،كمن ىنا احتل نظاـ األسرة ُب اإلسبلـ
مكانة مرموقةمن خبلؿ تنظيمو كاٟتث على بنائو على أسس كقواعد سليمة.
َّْ -
إف الشريعة اإلسبلمية منحت الطفل حقوقان قبل كالدتو ،كأخرل بعد كالدتو ،تدكر ُب ٣تملها حوؿ ٛتايتو من ا٢تبلؾ أك الضياع أك
التشرد ،فضبلن عن ٖتقيق مصاٟتو اليت ٖتفظ لو إنسانيتو كتوفر لو العيش الكرًن بل كا١تستقبل اآلمن ما أمكن.
ٓ -ظهر لنا ٦تن خبلؿ البحث َّ
أف القرف العشرين ىو فعبلن قرف الطفولة ،ففيو اتفق البشر بصرؼ النظر عن انتماء اهتم كأصو٢تم على
حقوؽ أساسية لكل طفل ُب كل مكاف ،كفيو بذلت اٞتهود كاالىتماـ ا١تتزايد من اجملتمع الدكٕب بتعزيز حقوؽ الطفل كٛتايتها٦ً ،تَّا كاف
لو أكرب األثر ُب زيادة كعي الشعوب كاجملتمعات بضركرة االىتماـ بالطفل كرعاية حقوقو.
(َٗ)ا١تصدر نفسو.ْٔ :
(ُٗ)ينظر :حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب.ٖٓ :
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َّٔ -
إف الرعاية اليت يتلقاىا الطفؿ ُب سنوات عمره األكٔب تلعب دكران حاٝتان ُب ٪تاء الطفل كرفاىيتو ،بوصفو إنسانان لو كرامة ،كتشكل
جزءان مهمان من اٞتهود الرامية لدعم حقوؽ الطفل.
ٕ -عٍت اإلسبلـ باإلنساف الذم ىو سيد ا١تخلوقات ،كىذه العناية مشلت ٥تتلف مراحل حياتو بدءان بكونو جنينان ُب بطن أمو ٍب
بإرضاعو كحضانتو إٔب بلوغو راشدان ،كذلك بتشريع ٣تموعة من اٟتقوؽ هتدؼ لًتبية الطفل كحفظو ،كاقياـ على مصاٟتو ،كٕتنيبو
مايضره.
التوصيات:
ُ -نشر حقوؽ الطفل بُت الناس كما نصت عليها الشريعة اإلسبلمية ،كىذا يتم عن طريق عقد ندكات ك٤تاضرات عامة ،كنشر ذلك
ُب كتيبات كنشرات توزع على بيوت ا١تسلمُت،كنشرىا عن طريق كسائل اإلعبلـ كالصحف كاجملبلت كالتلفاز كالفضائيات.
ِ-على حكومات الدكؿ العربية كاإلسبلمية أف تعمل على رفع مستول الطفولة بإسهامها ُب إعانة األطفاؿ ماديان ،كذلك بأف تفرض
لكل مولود مبلغان من ا١تاؿ شهريان كما كاف يفعل عمر بن ا٠تطاب رضي ا﵁ عنو ،ككما ىو مطبق اآلف ُب كثَت من البلدف العا١تية.
المصادر كالمراجع
ُ-اإلسبلـ شريعة الزماف كا١تكاف :عبدا﵁ ناصح علواف ،طٕ ،دار السبلـ ،القاىرة ػ ػ ػ مصرُِْْ ،ق ػ ػ ػََِّـ.
ِ-اإلسبلـ كالطفل :عبدالسبلـ الدكييب ،دار ا١تلتقى للنشر ،ليبياُُْْ ،ق ػ ػ ػ ُْٗٗـ.
ّ -اإلعبلـ كثقافة اطفاؿ ا١تسلمُت ،أٛتد عبد العزيز اٟتليب ،دراسة مقدمة إٔب الندكة الدكلية حوؿ قضايا الطفل من منظور إسبلمي،
الرباطُِّْ ،ىػ.
ْ-أىم اٟتقوؽ الًتبوية للطفل ُب اإلسبلـ ٤:تمود أٛتد شوؽْ ،تث مقدـ لندكة حقوؽ اإلنساف ب ين الشريعة اإلسبلمية كالقانوف
الوصفي ،طُ  ،أكادٯتية نايف العربية للعلوـ األمنية ،الرياضُِِْ ،ق ػ ػ ػ ََُِـ.
ٓ-الربامج الًتبوية للطفل ،أميمة منَت جادك ،دار ا١تعارؼ ،القاىرة-مصرُٖٗٗ ،ـ.
ٔ-تاريخ الًتبية :عبدا﵁ زاىي الرشداف ،طُ ،دار كائل للطباعة كالنشر ،عماف ػ ػ ػ األردفََِِ ،ـ.
ٕ-تاريخ حقوؽ اإلنساف ُب النصور اإلسبلمي :فرج ٤تمود أبو ليلى ،طُ  ،دار الثقافة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الدكحةُْٗٗ ،ـ.
ٖ-تاريخ القانوف :منذر الفضل ،طِ  ،مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف ػ ػ ػ األردفُُْٗ ،ق ػ ػ ػ ُٖٗٗـ.
ٗ-تربية الط فل ا١تسلم ُب عصر العو١تة ،خَتية بنت ٚتيل ياسُت السليماين ،رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية ،جامعة أـ القرل،
ُِْٔىػََِٓ/ـ.
َُ-تطور الفكر الًتبوم  :فخرم رشيد خضر ،ط ْ  ،دار الرشيد للنشر كالتوزيع ،الرياض ػ ػ ا١تملكة العربية السعوديةُِّْ ،ق ػ ػ ػ
ََِِـ.
ُُ-تنظيم اإلسبلـ للمجتمع٤ :تمد أبوزىرة ،طُ ،دار الفكر العريب ،القاىرة ػ ػػمصرَُِْ ،ق ػ ػ ػ ُٗٗٗـ.
ُِ-حقوؽ اإلنساف بُت ا٠تصوصية كالعا١تية  :اجملمع ا١تلكي لبحوث اٟتضارة اإلسبلمية ،سلسة ندكات اٟتوار بُت بُت ا١تسلمُت،
ْتوث كمناقشات الندكتُت اللتُت عقدتا ُب عماف ػ ػ ػ األردفُُّْ ،ق ػ ػ ػ ُِٗٗـ.
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ُّ-حقوؽ اإلنساف بُت النظم القانونية الوضعية كالشريعة اإلسبلمية :السيد عبداٟتميد فودة ،طُ ،دار الفكر اٞتامعي ،اإلسكندرية،
ُِِْق ػ ػ ََِّـ.
ُْ -حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ أكؿ تقنُت ١تبادئ الشريعة اإلسبلمية فيما يتعلق ْتقوؽ اإلنساف  :إبراىيم مدكور ،مشركع مقدـ إٔب
منظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ،شرح كتعليق :عدناف ا٠تطيب ،طُ ،من دكف نشرُِٗٗ ،ـ.
ُٓ-حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ (دراسة مقارنة مع اإلعبلف العا١تي كاإلعبلف اإلسبلمي ٟتقوؽ اإلنساف ) :الدكتور ٤تمد الزحيلي،
طْ ،دار ابن كثَت ،دمشق ػ ػ ػ سوريأُِْ ،ق ػ ػ ََِٓـ.
ُٔ -حقوؽ اإلنساف ُب القراف كالسنة كتطبيقاهتا ُب ا١تملكة العربية السعودية ،طُ ،دكف مطبعةُِّْ ،ق ػ ػ ػ ََِِـ.
ُٕ-حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ُب القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية  :جابر إبراىيم الراكم ،ط ُ ،دار كائل للطباعة كالنشر،
عماف ػ ػ ػ األردفُٗٗٗ ،ـ.
ُٖ-حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية :ىاين سليماف الطعيمات ،طُ ،دار الشركؽ ،عماف ػ ػ األردفُِْْ ،ق ػ ػ ػ ََِّـ.
ُٗ-حقوؽ الطفل :إٝتاعيل عبدالفتاح عبدالكاُب ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،اإلسكندريةُِْٔ ،ق ػ ػ ػ ََِٓـ.
َِ-حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب  :حسنُت بوادم ا﵀مدم ،ط ُ ،دار الفكر اٞتامعي ،اإلسكندرية،
ُِْٔق ػ ػ
ُِ -حقوؽ الطفل بُت ا١تنظور اإلسبلمي كا١تواثيق الدكلية ،ىدل ٤تمد قناكم ،ك٤تمد علي قريش ،مكتبة األ٧تلو ا١تصرية ،القاىرة،
ُٖٗٗـ.ػ ََِٓـ.
ِِ-حقوؽ الطفل دراسة مقارنة ُب ضوء أحكاـ القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية كالتشريعات األردنية ٥ :تلد الطراكنةْ ،تث منشور
ٔتجلة ٣ ،تلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،الكويت ،العدد(ِ)ََِّ ،ـ.
ِّ-حقوؽ الطفل ُب الشريعة اإلسبلمية:رأفت فريد سويلم ،طُ ،دار ابن اٞتوزم ،القاىرةُِْٓ ،ق ػ ػ ػ ََِْـ.
ِْ-حقوؽ الطفل :ىيثم مناع ،طُ  ،مركز الراية للتنمية الفكرية ،دمشق ػ ػ ػ سوريا ُِْٕ ،ػ ػ ػ ََِٔـ.
ِٓ-دعم دكر األسرة ُب ٣تتمع متغَت  :خلف أٛتد عصفور كآخركف ،سلسلة الدراسات االجتماعية كالعمالية ،البحرينُُْٓ ،ق ػ ػ ػ
ُْٗٗـ.
ِٔ-الدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف ُب الدستور األرد ين :عماد عباىرةْ ،تث مقدـ ضمن سلسلة (داسات ُب حقوؽ اإلنساف )،طُ،
إعداد كإشراؼ :نظاـ عساؽ ،مركز عماف لدراسات حقوؽ اإلنساف ،عمافُِْْ ،ق ػ ػ ػ ََِّـ.
ِٕ-الصحاح(تاج اللغة كصحاح العربية ) :إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم (تََْق) ،حققو  :أٛتد عبدالغفور العطار ،دار العلم
للماليُت ،بَتكت ػ ػ ػلبناف.
ِٖ -الصحة لنفسية كحقوؽ الطفل ُب ضوء معايَت جودة اٟتياةْ ،تث مقدـ للمؤ٘تر العلمي الثالث (اإل٪تاء النفسي كالًتبوم لئلنساف
العريب ُب ضوء جودة اٟتياة) ،للمدة من (ُٓػ ػ ػ ُٔ مارس) ،جامعة الزقاقيقََِٓ ،ـ.
ِٗ-الطفولة ُب التنظيمات الدكلية كاإلقليمية كا﵀لية الواقع كا١تستقبل ٤ :تمد شحات ا٠تطيب ،ط ُ ،دار ا٠تر٬تي ،الرياض ػ ػ ػ ا١تملكة
العربية السعوديةُُْٓ ،ق ػ ػ ػ ُٓٗٗـ.
َّ-العُت :خليل بن أٛتد الفراىيدم(تُٕٓق)ٖ ،تقيق :الدكتور مهدم ا١تخزكمي ،كالدكتور إبراىيم السامرائي ،دار الرشيد للطباعة
كالنشر ،بغداد ػ ػ ػ العراؽ.
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ُّ-الفقو السياسي للمرأة ا١تسلمة ُب ضوء الكتاب كالسنة النبوية  :إقباؿ عبدالعزيز عبدا﵁ ا١تطوع ،ط ِ ،معهد الكويت للدراسات
القضائية ،الكويتُِْٕ ،ق ػ ػ ػ ََِٔـ.
ِّ-القاموس ا﵀يط ،﵀مد الدين ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم (تُٕٖىػ) ،إعداد كتقدًن٤ :تمد عبد الرٛتن ا١ترعشلي ،ط ِ ،دار
إحياء الًتاث العريب ،بَتكت -لبنافُِْْ ،ىػََِّ/ـ.
ّّ-القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ا١تصادر ككسائل الرقابة ٤ :تمد يوسف علواف ،ك٤تمد خليل ا١توسى ،ط ُ ،دار الثقافة للنشر
كالتوزيع ،عماف ػ ػ ػ األردفََِٓ ،ـ.
ّْ-لساف العرب :البن منظور (تُُٕىػ) ،حققو كعلٌق عليو ككضع حواشيو  :عامر أٛتد حيدر ،راجعو :عبد ا١تنعم خليل إبراىيم،
طُ ،دار الكتب العلمية ،بَتكت -لبنافُِْْ ،ىػََِّ/ـ.
ّٓ-مدخل إٔب الًتبية اإلسبلمية :عبدالرٛتن عبدا٠تالق الغامدم ،دار ا٠تر٬تي ،الرياض ،ا١تملكة العربية السعوديةُُْٖ ،ق.
ّٔ-ا١تدخل لرعاية الطفولة :عبدالسبلـ بشَت الدركيب ،طِ  ،الدار اٞتماىَتية للنشر ،مصراتة ػ ػ ػ ليبيإُّٗ ،ق ػ ػ ُٖٖٗـ.
ّٕ-مركز الطفل ُب القانوف الدكٕب العاـ :فاطمة شحاتو اٛتد زيداف ،دار ا٠تدمات اٞتامعيةُِْٓ ،ق ػ ػ ََِْـ.
ّٖ-مفهوـ حقوؽ الطفل كٛتايتو ُب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب  :سعيد سآب جويليْ ،تث مقدـ لندكة حقوؽ اإلنساف بُت
الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي ،طُ  ،أكادٯتية نايف للعلوـ األمنية ،الرياضُِِْ ،ق ػ ػ ََُِـ.
ّٗ٪-تو اإلنساف ُب الطفولة كا١تراىقة :عبدالرٛتن سيد سليماف ،مكتبة زىراء الشرؽ ،اؿقاىرةُُْٖ ،ق ػ ػ ُٕٗٗـ.
َْ٪-تو اإلنساف من مرحلة اٞتنُت إٔب مرحلة ا١تسنُت :آماؿ صادؽ ،كفؤاد أبوحطب ،طْ ،مكتبة األ٧تلو ا١تصريةُٗٗٗ ،ـ.
ُْ -كسائل االتصاؿ كاإلعبلـ كتشكيل كعي األطفاؿ كالشباب ،كفيق صفوت ٥تتار ،دار غريب ،القاىرة -مصرََُِ ،ـ.
ِْ-الوسيط ُب تاريخ القانوف كالنظم القانونية :عبدالسبلـ الًتمايٍت ،طّ ،نسخة مصورةُِّْ ،ق ػ ػ ػ ُِٖٗـ.
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تشريعات حقوؽ األطفاؿ بين الشريعة اإلسالمية كالقوانين الوضعية
أ.جماؿ بلبكام  /رئيس تحرير مجلة جيل العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية  -مركز جيل البحث العلمي (الجزائر)

الملخص :
األطفاؿ ىم الثركة اٟتقيقية لؤلمة ،كىم مستقبل البشرية ،كمصدر قوهتا اٟتقيقي ،كاستمرار مسَتهتا ٨تو عمارة الكوف ،كالقياـ
بواجب استخبلؼ اإلنساف ﵁ عز كجل ،باٟتق كالعدؿ كا٠تَت ،كقد كجو اإلسبلـ اإلنساف إٕب ضركريات ٜتس ىي  :حفظ الدين،
كحفظ النفس ،كحفظ النسل ،كحفظ العقل ،كحفظ ا١تاؿ ، ،كمن ىنا جاء حرص اإلسبلـ على النسل للمحافظة على كياف اجملتمع
كبقائو.
كقد اىتم اإلسبلـ باألطفاؿ كرغب ُب إ٧تاهبم كأسس ٢تم أحكامان تنظم حياهتم كتوفر ٢تم األمن كالرعاية كاٟتماية كاٟتياة الكرٯتة مع
أسرىم.
كللمجتمع اإلنساين عدة ٤تاكالت من أجل ٛتاية الطفل كالدفاع عن حقوقو من خبلؿ العديد من االتفاقيات كالوثائق الدكلية
كاإلقليمية كا﵀لية ،خاصة مع انتشار الصراعات ا١تسلحة كاٟتركب كاالحتبلؿ٦ ،تا عرض األطفاؿ كذكيهم للقتل كالتشريد كغَت ذلك
من االنتهاكات البل إنسانية اليت يتعرض ٢تا األطفاؿ.
كباستطراد تارٮتي لتاريخ األطفاؿ ٧تد أنو كاف ىناؾ ٦تارسات خاطئة ُب التعامل معهم تصل إٔب حد القتل مثل كأد البنات الذم
حرمة اإلسبلـ " كإذا ا١تؤكدة سألت  ،بأم ذنب قتلت " سورة التكوير ،اآليات ٖ. ٗ-حيث أىتم اإلسبلـ كثَتان بشؤكف األطفاؿ إال
أف ىذا االىتماـ ٓب يتم تطبيقو على الوجو السليم حيث شهد تاريخ األطفاؿ مراحل شهدت ٦تارسات خاطئة مثل تكليف األطفاؿ
بأعماؿ شاقة أك عدـ االىتماـ بًتبيتهم كتغذيتهم  .كلقد شهدت العصور الوسطى ُب أكركبا مراحل مظلمة ُب تارٮتها استمرت حىت
القرف التاسع عشر عندما بدأ ا١تصلحوف االجتماعيوف ينا دكف بضركرة النظر ُب قضايا األطفاؿ كظهرت العديد من التشريعات اليت
تنظم حياهتم كتدافع عن حقوقهم  .كيعترب النصف الثاين من القرف العشرين ىو الفًتة الذىبية ُب الدفاع عن حقوؽ األطفاؿ كظهور
العديد من التشريعات ا٠تاصة هبم .
كثرظ ورلبب كورف ويض مب كظج في اقظآف اكظرـ ك اسلة الوكرة ممب
ن
كوبالظظ إال هذ التظريبت لنج لتبوببن

رجؿ علل أف ويض هذ التظريبت مسلمجة مف احضبظت إللسبلرة كفي مقجملبب احضبظة إلسالمرة

كوبالظظ إال هذ التظريبت الي صجظ ميظمبب في اكالربت املحجة ألمظركرة كأكظكوب لنج ألبب لحمؿ

.

لتبصرالن كثرظة حكؿ حقكؽ ألطتبؿ كوباه ت في انك لب امنلميرة الي ريمؿ وبب علل مسلكل امنلميبت
كمب ألبب لحمؿ آارة اللطورؽ احقرقي ممب نيلبب لبنحة كمالئمة اللصجم إلسبءة ميبملة ألطتبؿ ك ره ء ـ
كأحج امتبكؿ الي لك نه امنلميبت احجرثة ك ك ألمظ اهم لتلقظ إارة حؽ

كؽ ألطتبؿ في ويض
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 كفي ه اوحث سكؼ لكضح ملبج اتظرية إلسالمرة في حمبرة اطتؿ ك امحبفظة علل.امنلميبت البمرة
حقكقه كمب كظجت في اقظف اكظرـ ك اسلة الوكرة لـ للطظؽ إال ويض التظريبت احجرثة ك اقك لرف اكضيرة

. في ه امنبؿ

The Legislations of the Rights of Children between Islamic and
Ordinances Laws
Abstract:
Children are the real wealth of nation, the future of humanity, the source of its strength, the
continuation of its populating the universe, and doing the duty of human replacement of God
Almighty, in truth, justice, and goodness. Islam had directed human being into five necessities
which are: the maintenance of debt, saving the soul, the maintenance the progeny, the mind, and
money. Hence, the keenness of Islam on progeny comes to preserve the entity and survival of
community. Islam has cared for children and encouraged their procreation. It has also set up
provisions that regulate their lives and provide them with security, care, protection, and a decent
life with their families.
Humanitarian society has several attempts in order to protect the child and to defend his rights
through a variety of international, regional, and local conventions and documents especially with
the spread of armed conflicts and wars. Children and their parents have been exposed to killing,
displacement, and other inhumane violations against children.
A historical study to the history of children, we find that there were wrong practices in dealing
with them up to the point of murder such as female infanticide which Islam sanctified, “And when
the female (infant) buried alive shall be questioned. For what sin she was killed?”(At- Takwir, Al
Ayah 8-9) Islam cared a lot for children, but this interest was not applied properly in which the
history of children has witnessed wrong practices such as assigning children arduous work or not
caring lack about their upbringing and nutrition. The Middle Ages in Europe had seen dark stages
in its history lasted until the nineteenth century when social reformers began calling for the need to
consider children's issues and it appeared many legislations governing their lives and defending their
rights. The second half of the twentieth century is the golden age in the defense of children's rights
and the emergence of many legislations of their own.
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In these legislations, we find much similarity between them and some of what is stated in the
Qur'an and Sunnah which indicates that some of these regulations are derived from human
civilizations mainly the Islamic civilization. Due to these legislations which mostly passed in the
United States and Europe, we find they carry many more details about children's rights particularly
the social aspects in which it operates at the level of communities. They also carry a mechanism for
real application, making it successful and appropriate to confront the mistreatment and abuse of
children as one of the problems facing modern communities. And this is the issue that the rights of
children lack in some developing societies. In this research, we will clarify the approach of Islamic
law in child protection and preservation of his rights as set out in the Qur’an and the Sunnah. Then
we consider some recent legislations and ordinances in this area.

مقدمة :
إف من أىم ما يطمح إليو اإلنساف ُب دنياه ،كمن أعز األمنيات على قلبو ،كأٚتل الرغبات ُب نفسو  :أف يرزقو ا﵁ ذرية طيبة ككلدان
َّل ً
وؿك ىف ىربػَّلنىا
ين يىػ يق ي
صاٟتان؛ كقد كصف ا﵁ َّ
عز َّ
كجل عباده بأهنم يدعونو أف يهب ٢تم ذرية نقية صاٟتة تسعدىم ،يقوؿ ا﵁ تعأب   :ىكالذ ى
ً
اجنىا ك ي ِّرريَّلاتًنىا قيػ َّلرةى أى ٍعي ون كاجعلٍنىا لًل ً
ً
ين إً ىمامان[ الفرقاف.]ْٕ :
ٍمتَّلق ى
ي ى ٍى ي
ىى ٍ لىنىا م ٍن أى ٍ ىك ى
فاألطفاؿ نعمة كربل على الناس؛ ٘تؤل حياهتم هبجة كسركران ،كتزيدىا أنسان كحبوران ،ك٘تنحهم راحة كاستقراران ،كيعيشوف سعادة كأمانا.ن
كىم مصابيح البيوت ،كقرة العيوف ،كفلذات األكباد ،كهبجة األعياد ،كنبض اجملتمعات ،كىم أحباب الرٛتن ،كىم زىرة اليوـ كٙترة
ٍحيىاةً ُّد
الدنٍ ىيا
الم ي
اؿ ىكالٍبىػنيو ىف ًينىةي ال ى
الغد كأمل ا١تستقبل ،كيقاس بنضجهم كتقدمهم ك٧تاحهم تقدـ األمم ك٧تاحها ،قاؿ ا﵁ تعأب   :ى
ك ىػ ىوابان ىك ىخ ٍيػ هر أ ىىمل[الكهف.]ْٔ :
ات َّل
ات ىخ ٍيػ هر ًع ٍن ىد ىربِّر ى
الصالً ىح ي
ىكالٍبىاقًيى ي
كالعآب بأسره اليوـ يعيش مرحلة تارٮتية حافلة باالىتماـ العا١تي على صعيد الدكؿ كالشعوب بالطفل كالطفولة؛ حيث عقدت عدة
ككقِّعت اتفاقيات تتعلق باألطفاؿ كحقوقهم كالعناية هبم.
مؤ٘ترات دكلية ،كصدرت إعبلنات ي
كصدقِّت عهود ي
كيدكر اٟتديث ُب األكساط الثقافية عا١تيان عن حق الطفل ُب اٟتياة كا١تسكن كالعلم كالعبلج كالوقاية كالًتكيح كالغذاء كالكساء ،كتنشر
صور أطفاؿ فقراء ُب العآب أٚتع لضحايا الفقر كاٞتوع كا١ترض كاٞتهل ،فهناؾ أفواه جائعة ،كأجساد عارية مريضة ،كعقوؿ خاكية،
كأرض ٣تدبة ُب كثَت من أ٨تاء العآب.
كال ٮتفى أف ىذا االىتماـ العا١تي باألطفاؿ ٓب يكن ليحصل لوال ما أصاب شعوب العآب من كيبلت حركب القرف العشرين ،كما
يعقب اٟتركب من ضحايا ،كتشريد ،كهتجَت؛ حيث كجدت نسبة كبَتة من األ طفاؿ الذين فقدكا آباءىم كأمهاهتم كذكيهم ،كأصبحوا
كع ٍرل كحرماف ،كاحتاجوا إٔب أيد رحيمة تنقذىم ٦تا ىم فيو من تعاسة؛ فالطفولة ُب العآب كاقعة ُب مأزؽ؛ فهي تعاىن
ُب ضياع كجوع ي
من التشرد ،كالتعسف ،كالقهر ،كالتهجَت ،كاالستبداد.
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كبعد أف كضعت اٟترب العا١تية الثاف ية أكزارىا سعت األنظمة اٟتديثة إٔب كضع نظاـ ٮتص حقوؽ الطفل ُب العآب ،حيث كافقت
اٞتمعية العامة ٢تيئة األمم ا١تتحدة َبَِ ُٗٓٗ/ُُ/ـ على إعبلف حقوؽ الطفل ،كتضمن عشرة مبادئ منها:
حق التسمية،األمن االجتماعي،الرعاية،العالج،مسئولية الوالدين ،حق التعليم اإلجبارم ،ح ؽ اللع كالرياضة ،الوقاية من

األمراض،الوقاية من القسوة ،الوقاية من الفساد .كخصصت ٢تا ىيئة خاصة ىي "اليونيسيف".

كإذا كاف العآب اليوـ يسعى إٔب رفع مستول الطفولة كعبلج مشكبلهتا باألقواؿ؛ فإف الشريعة اإلسبلمية قد عنيت بالطفولة أٯتا
اعتناء ،كعملت على ٛتامهتا كحل مشكبلهتا باألفعاؿ كاألعماؿ اليت ستظل خالدة على مر الزماف.
ك٦تا نفخر كنعتز بو أف اإلسبلـ لو أياديو البيضاء على األطفاؿ كالطفولة ،حيث حفلت آيات الكتاب العزيز ،كسَتة النيب كأحاديثو
الشريفة باالىتماـ البالغ باألطفاؿ كالعناية هبم.
فلؤلطفاؿ ُب الشر يعة اإلسبلمية حقوؽ على ذكيهم ،كحقوؽ على ٣تتمعهم ،كحقوؽ على الدكلة اليت يعيشوف ُب كنفها كعلى
أرضها.
ىذه اٟتقوؽ تنبع من غرائزىم كحاجاهتم الفطرية؛ كحاجتهم إٔب الغذاء كالكساء ،كحاجتهم إٔب األمن كاالطمئناف ،كحاجتهم إٔب
العطف كاٟتناف ،كىذه اٟتاجات ال يستغٌت ع ف إشباعها أم طفل من أطفاؿ العآبُ ،ب كل الظركؼ كاألحواؿ ،كَب كل العصور
كالدىور.
كىناؾ حاجات تتجدد بتجدد العصور كتغَت الدىور ،كاختبلؼ األمكنة كتنوع البيئات ،كعلى سبيل ا١تثاؿ نشأت ُب ىذا العصر
من علوـ كمعارؼ على اختبلؼ مستوياهتا الفكرية ككسائلها ا١تتطورة؛ كظهور اٟتاسب اآلٕب (الكمبيوتر) ،كشبكة ا١تعلومات العا١تية
(اإلنًتنت) كا١تخًتعات اٟتديثة األخرل ،فمن حق األطفاؿ أف يتعلموىا كيتقنوا استخدامها.
 ىدؼ البحث  :يهدؼ ىذا البحث إٔب مناقشة التشريعات ا٠تاصة ْتقوؽ األطفاؿ كٛتايتهم ُب الشريعة اإلسبلمية با١تقارنة مع
بعض ما كرد ُب بعض التشريعات اٟتديثة ُب ىذا اجملاؿ .
 منهج البحث:
يعتمد البحث على المنهج التحليلي حيث ٯتكن من خبللو ٖتليل جوانب الشريعة اإلسبلمية ُب حقوؽ األطفاؿ كاالىتماـ هبم
باإلضافة إٔب بعض التشريعات اٟتديثة كٖتليلها كمقارنة بعض جوانبها بالشريعة اإلسبلمية.
 تحديد مصطلحات البحث:
 تعريف "الحقوؽ" في اللغة:مادة (ح ؽ ؽ) ،كىو خبلؼ الباطلِٗ ،كما جاء ُب
حق الشيء) ،أم كجب ،مأخوذ من ٌ
الحقوؽٚ :تع "ح ٌق" كىو مصدر قو٢تمٌ ( :
ً
اطل ىكا ىف ى يىوقان]  [.اإلسراء .]ُٖ :كىو يستخدـ ُب اللغة و
ً ً
ٔتعاف ع ٌدة؛ منها :
القرآف الكرًن  [:ىكقي ٍل ىجاء ال ى
ي
ٍح ُّدق ىكى ىى ىق الٍبىاط يل إ َّلف الٍبى ى
ّٗ
ظ ،كالنصيب ،كالعدؿ ،كالواجب ،كاليقُت كغَته .
اٟت ٌ
ِٗ -أٛتد بن ٛتاد اٞتوىرم ،الصحاح في اللغة ،دار العلم للمبليُت ،بَتكت.َُْٔ /ْ :َُْْ ،
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٭تق بالكسر ،أم كجب ،كأحققت الشيء ،أم أكجبتو"ْٗ.
كحق الشيء ٌ
قاؿ الجوىرمٌ " :
حق الشيء ،من بايب ضرب كقتل ،إذا كجب كثبت"ٓٗ.
اٟتق :خبلؼ الباطل ،كىو مصدر ٌ
كقاؿ الفيوميٌ " :
ٔٗ
الصحةٕٗ.
كقاؿ الراغ " :أصل ٌ
يتضمن معٌت الوجوب كاإللزاـ كالثبات كاإلحكاـ ك ٌ
اٟتق :ا١تطابقة كا١توافقة"  .كىذا ا١تعٌت اللغوم ٌ

 تعريف "الحقوؽ" اصطالحان:اختلفت عبارات العلماء كا١تصنٌفُت ،كتع ٌددت تعريفاهتم ١تفهوـ "الحقوؽ" ُب االصطبلح ،فمن تلك التعريفات:
اٟتق ُب اللغة ىو الثابت الذم ال يسوغ إنكاره ،كُب اصطبلح أىل ا١تعاين  :ىو اٟتكم ا١تطابق للواقع .
 تعريف الجرجاني :قاؿٌ " :يطلق على األقواؿ كالعقائد كاألدياف كا١تذاىب باعتبار اشتما٢تا على ذلك"ٖٗ.

 تعريف العيسوم :قاؿ" :ىو مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص كاالستئثار يقررىا الشارع اٟتكيم"ٗٗ. تعريف مصطفى الزرقا" :ىي ٣تموعة القواعد كالنصوص التشريعية اليت تنظٌم على سبيل اإللزاـ عبلئق الناس من حيث األشخاصكاألمواؿ" .كقاؿ ُب موضع آخر" :ىو ا١تطلب الذم ٬تب ألحد على غَته"ََُ.
تعريف الطفل لغةَُُ:كل شيء عينان كاف أك حدثان ،يقاؿ  :ىو يسعى ٕب ُب أطفاؿ اٟتوائج أم صغارىا ،كيقاؿ :
الطفل بكسر الطاء  :الصغَت ـف ٌ

أتيتو كالليل طفل أم ُب أكلو ،كأطفلت األنثى :صارت ذات طفل ،كا١تصدر :الطىىفل "بفتح الطاء كالفاء" ،كالطفالة كالطفولة كالطفولية،
كىو للمفرد ا١تذ ٌكر ،كُب التنػزيل العزيز  :كإً ىا بػلى ى ٍاألىطٍ ىف ي ً
ٍحلي ىم
حىت البلوغ،
اؿ من يك يم ال ي
ى ى
كالطفل ا١تولود ما داـ ناعمان ،كالولد ٌ
فىػلٍيى ٍستىأٍ ً نيوا[،النور ]ٓٗ :كقد يستوم ُب ا١تذ ٌكر كا١تؤنٌث كاٞتمع ،قاؿ ا﵁ تعأب   :ي َّلم ني ٍخ ًر يج يك ٍم ًط ٍفالن[اٟتج ،]ٓ :فالطفل ىنا حاؿ
كل كاحد منكم طفبلن.
أجريت على تأكيل ٌ

الولد ما داـ ناعمان ،كقد يقع على اٞتمع ،قاؿ ا﵁ تعأب ﴿ :يى ىو الَّل ًذم ىخلى ىق يكم ِّرمن تيػر و
اب ي َّلم ًمن نُّدطٍ ىف وة ي َّلم
كقاؿ الراغ " :الطٍِّف يل :ي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
س ًّمى ىكل ىىعلَّل يك ٍم
م ٍن ىعلى ىقة ي َّلم يي ٍخ ًر يج يك ٍم ط ٍفالن ي َّلم لتىٍبػليغيوا أى يش َّلد يك ٍم ي َّلم لتى يكونيوا يشييوخان ىكمن يكم َّلمن ييػتىػ ىوفَّلى من قىػ ٍب يل ىكلتىٍبػليغيوا أ ى
ىجالن ُّدم ى
َّل ً
ً
ً
النِّرساء ﴾[النور ، ]ُّ :كقد ٬تمع على أىطٍ ىف واؿ  .قاؿ
ين ل ٍ
تىػ ٍعقليو ىف﴾[غافر ،]ٕٔ :كقاؿ﴿ :أى ًك الطِّرٍف ًل الذ ى
ىم يىظ ىٍه يركا ىعلىى ىع ٍوىرات ى
ّٗ٣ -تموعة ا١تؤلفُت ،المنجد في اللغة ،دار الشرؽ ،بَتكت :ط ُِ ُّٕٗ ،ـ ،صُْْ :

ْٗ -الصحاح. ُُْٔ /ْ :
ٓٗ -ا١تصباح ا١تنَت :صٓٓ .

ٔٗ -الراغب األصفهاين "،مفردات ألفاظ القرآف"ٖ ،تقيق :صفواف داككدم ،الناشر :دار القلم ،دمشق ،ط ِ ،ُٕٗٗ ،ص ِْٔ .

ٕٗ -٭تي بن ٤تمد زمزمي" ،حقوؽ اإلنساف ،مفهومو كتطبيقاتو في القرآف الكريم"ْ ،تث مقدـ ١تؤ٘تر حقوؽ اإلنساف ُب السلم كاٟتربٚ ،تعية ا٢تبلؿ األٛتر السعودم،
السعودية ،ََِّ ،ص ُٗ.

ٖٗ -علي بن ٤تمد اٞترجاين" ،التعريفات" ،دار الكتب العلمية ،بَتكت :ُُْٔ ،صٖٗ.

ٗٗ -عيسوم أٛتد عيسوم ،المدخل للفقو اإلسالمي ،دار االٖتاد العريب :ُٖٗٔ ،صّّٖ.

ََُ -مصطفى الزرقا "،المدخل الفقهي العاـ" ،دار الفكر ،دمشق ،ط ٗ. َُ-ٗ /ّ :
َُُ  -معجم ألفاظ القرآف ،ْٕٕ/ُ ،ا١تعجم الوسيط.ٓٔٔ/ِ ،
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ٍفي ً
َّل ً
ً
ين ًمن قىػ ٍبلً ًه ٍم﴾ ،كباعتبار النٌعومة قيل :امرأة ًط ٍفلىةه" َُِ .كقاؿ
تعأب ﴿ :ىكإً ىا بىػلى ى ٍاألىط ى
ٍحلي ىم فىػلٍيى ٍستىأٍ نيوا ىك ىما ٍ
اؿ من يك يم ال ي
استىأٍ ى ىف الذ ى
كل شيء  ،...كاٞتمع :أطفاؿ كطفوؿ"َُّ.
صاحب اللساف" :الطفل كالطفلة :الصغَتاف ،كالطفل :الصغَت من ٌ

 مصطلح الطفل في علم النفس:ألهنم أكثر من
أبُت أ ٌف تعريف الطفولة مرتبط ارتباطان كثيقان ٔتراحل الطفولة؛ كأبدأ بذكر مفهوـ الطفولة عند علماء النفسٌ ،
ٌ
أكد أف ٌ

النمو أحد أشهر أقساـ علم النفس.
اىتم هبذه ا١ترحلة ،لكوهنا مرحلة من مراحل عمر اإلنساف الذم عٍت بو علم نفس ٌ
ٌ

٪تو اإلنساف ،اليت تبدأ من مرحلة ما قبل الوالدة ،كتنتهي ٔترحلة
كأصحاب ىذا العلم يركف أ ٌف الطفولة ىي إحدل مراحل ٌ
النمو جعلوا الطفولة مرحلتُت ٦تت ٌدتُت من الرضاع إٔب ا١تراىقة ،كقسموىا إٔب مرحلتُت  :مب ٌكرة،
الشيخوخةٌ ،
كلكن أصحاب علم نفس ٌ
كمتأخرة ،أك إٔب ثبلث مراحل:
ٌ
المرحلة األكلى :الطفولة األكٔب أك ا١تبكرة ،كىي بُت السنة الثالثة كسن السادسة.
المرحلة اللانية :الطفولة الوسطى بُت السادسة كالتاسعة.
تسمى قبل ا١تراىقةَُْ.
المرحلة اللاللة :الطفولة األخَتة بُت سن التاسعة كالثانية عشرة ،كىي ما ٌ
سن الثانية عشرة  -على اختبلؼ بينهم  . -كهبذا يتبُت
سن الثالثة إٔب ٌ
كعلى ىذا التقسيم ،فإ ٌف مرحلة الطفولة بأؽسامها ٘تت ٌد من ٌ
مسمى الطفولة.
لنا أ ٌف الباحثُت ُب علم النفس أخرجوا مرحليت الرضاعة كا١تراىقة من ٌ
 مصطلح الطفل في الشريعة اإلسالمية:الذم يظهر ُب تعريف الطفولة ٌأهنا  :مرحلة عمرية ٦تت ٌدة من اؿكالدة إٔب البلوغ  .كىذا ما كاد ا١تفسركف ٬تمعوف عليو من أف الطفل يطلق
من كقت انفصاؿ الولد إٔب البلوغَُٓ.
ك ٌأما ما كرد من تعريف علم النفس ،ففيو نظر من كجوه عدة ،منها:
األكؿ٥ :تالفة اٟتقيقة اللغوية ١تفهوـ الطفولة ،كالسبب ُب ذلك أف أكثر الذين عرضوا مفهوـ الطفولة ،كٖتديد مراحلها ،ىم الباحثوف
ُب علم النفس ،كىؤالء إما أف يكونوا من غَت العرب أصبلن ،كإما أف يكونوا من العرب ،لكنهم رأكا ُب ىذا التأصيل ٥تالفة ١تشاىَت
علماء النفس.

َُِ -أبو حياف٤ ،تمد بن يوسف" ،البحر المحيط"ٖ ،ت ٌقيق :صدقي ٤تمد ٚتيل ،دار الفكر ،لبناف ،د.طْْٗ/ٔ ،ُٗٗٗ ،

َُّ -ابن منظور٤ ،تمد بن مكرـ "،لساف العرب" ،إعداد كتصنيف :يوسف خياط ،دار لساف العرب ،بَتكت ،د.ط ،د.تٓٗٗ/ِ.

َُْ -العيسوم ،عبد الرٛتن "،مشكالت الطفولة كالمراىقة" ،دار العلوـ العربية للطباعة كالنشر ،بَتكت ،طُّٗٗ ،ُ:ـ ،ص.ُٔ-ُٓ:
َُٓ -القرطيب٤ ،تمد بن أٛتد بن أيب بكر

"الجامع ألحكاـ اؿ قرآف الكريم "ٖ ،تقيق :أٛتد الربدكين كإبراىيم اطفيش ،دار الكتب ا١تصرية ،القاىرة ،ط

ِ،

ُّْٖىػ.ُِ/ُِ:،
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أىم من سابقتها ،فقد جاء تفسَت ا١تراحل العمرية لئلف ساف بشكل دقيق ُب القرآف الكرًن
كلعل ىذه ٌ
اللاني٥ :تالفة اٟتقيقة الشرعيةٌ ،

إليهن ،كاالستئذاف،
مهمة ،كًتتب الثواب كالعقاب ،ككالدخوؿ على النساء ،كالنظر ٌ
كالسنٌة النبوية؛ ١تا يًتتٌب عليها من أحكاـ كثَتة ٌ
الصيب ٤ترمان ُب السفر ،كغَتىا من أحكاـ كثَتة بنيت على حالة الطفل.
كرفع ا٠تلوة ،كاٗتاذ ٌ

كيدؿ على ما رجحتو من كوف
مسمى الطفولة ،بل ىي ٌأكؿ بدايات مراحل الطفولةٌ .
اللالث :ليس بصحيح إخراج مرحلة الرضاع من ٌ

التحديد القرآين ٢تذا ا١تصطلح ،فقد كرد لفظ الطفل مفردان ك٣تموعان ُب مواضع كثَتة ُب
الطفولة مرحلة ٦تت ٌدة من الوالدة إٔب البلوغ،
ي
القرآف الكرًن منها:

قاؿ تعأب﴿ :يا أىيػُّد ىها النَّلاس إًف يكنتيم فًي ريٍ و ِّرمن الٍبػ ٍع ً
ث فىً نَّلا ىخلى ٍقنىا يكم ِّرمن تيػر و
ضغى وة ُّدم ىخلَّل ىق وة
اب ي َّلم ًمن نُّدطٍ ىف وة ي َّلم ًم ٍن ىعلى ىق وة ي َّلم ًمن ُّدم ٍ
ى ى
ى
ٍ ى
ى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
َّل
ً
ً
َّل
س ًّمى ي َّلم ني ٍخ ًر يج يك ٍم ط ٍفالن ي َّلم لتىٍبػليغيوا أى يشد يك ٍم ىكمن يكم َّلمن ييػتىػ ىوفى
ىكغىٍي ًر يم ىخلَّل ىق وة لِّرنيبىػيِّر ىن لى يك ٍم ىكنيق ُّدر في ٍاأل ٍىر ىحاـ ىما نى ى
شاء إ ىؿ ل أ ى
ىج ول ُّدم ى
ىكًمن يكم َّلمن ييػ ىر ُّدد إًلىى أ ٍىر ى ًؿ ال يٍع يم ًر لً ىك ٍي ىال يىػ ٍعلى ىم ًمن بىػ ٍع ًد ًعل وٍم ىش ٍيئان﴾[.اٟتج]ٓ :
ككحد
قاؿ الطبرم " :يقوؿ تعأب ذكره ٍ :ب ٩ترجكم من أرحاـ أ مهاتكم ،إذا بلغتم األجل الذم قدرتو ٠تركجكم منها طفبلن صغارانٌ ،

الطفل  -كىو صفة للجميع  -ألنو مصدر مثل عدؿ كزكر"َُٔ.

َُٕ
ً
ً
ض ىغ ىة
ك بػى ٍع ىد أى ٍف ىٮتٍلي ىق اللَّوي الٍ يم ٍ
ىم " :ىك ىذل ى
كقاؿ ابن عادؿ" :أمٗ :ترجوف من بطوف أمهاتكم( ،ط ٍفبلن) حاؿ من مفعوؿ ي٩تٍ ًر يج يكم" ؛ أ ٍ
ت الٍمع َّ ً ً
ً
ً
ً
ك ًٍ
ً
ً
ضعً ًو ًُب ىح ًاؿ ىك ٍونًًو ًط ٍف نبل؛
ُت ل ىو ٍ
ٍسو الٍعًظى ىاـ ىٟتٍ نما ،يٍبَّ يػيٍن ًش ىئ ذىل ى
اٞتىن ى
ُت ىخ ٍل نقا ى
آخىر ،فىػيي ٍخ ًر يجوي م ٍن بىطٍ ًن أ ِّيمو ًُب الٍ ىوقٍ ي ى
عظى ناما ،يٍبَّ يىك ي
ىم :ىكلى ندا بى ىشنرا ىس ًويًّا"َُٖ.
أٍ

ً
ً
ً
ً
﴿ىو الَّ ًذم ىخلقى يكم ِّمن تػير و
ىجبلن ُّم ىس ًّمى
اب يٍبَّ ًمن نُّطٍىف وة يٍبَّ ًم ٍن ىعلى ىق وة يٍبَّ ٮتيٍ ًر يج يك ٍم ًط ٍفبلن يٍبَّ لًتىٍبػليغيوا أ ي
ىش َّد يك ٍم يٍبَّ ؿ تى يكونيوا يشييوخان ىكمن يكم َّمن يػيتىػ ىو ََّب من قىػٍب يل ىكلتىٍبػليغيوا أ ى
قاؿ تعأب  :ي ى
ى
ى
ىكلى ىعلَّ يك ٍم تىػ ٍع ًقليو ىف﴾[.غافر.]ٕٔ :

يسمى طفبلن؛ كهبذا تتح ٌدد بداية مرحلة الطفولة ،كىي الوالدةٌ ،أما منتهى اؿ طفولة فقد جاء ٖتديدىا ُب قولو تعأب :
ؼ
ىاتاف اآليتاف بيٌنتا بوضوح أ ٌف ا١تولود ٌأكؿ ما يولد ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
فاؿ ،أم  :من أكالدكم كأقربائكم ،فىػلٍيى ٍستىأذنيوا،
ين من قىػبٍله ٍم﴾ [النور .]ٓٗ :قاؿ أبو حياف  " :ىك إذا بىػلى ىغ ٍاألىطٍ ي
﴿كإًذىا بىػلى ىغ ٍاألىطٍىف ي
اؿ من يك يم ا ٍٟتيلي ىم فىػلٍيى ٍستىأذنيوا ىك ىما ٍ
ى
استىأذى ىف الذ ى
َُٗ
استىأٍذى ىف الَّ ًذين ًم ٍن قىػٍبلً ً
﴿كإًذىا بىػلى ىغ
:
لو
و
ق
ككقع
"
:
عاشور
ابن
كقاؿ
.
"
البالغُت
يعٍت
،
م
ه
ا
م
ك
.
األكقات
ثبلث
ُب
يستأذنوف
ا
و
كان
البلوغ
قبل
م
فإهن
األكقات؛
كل
ُب
:
أم
ٌ
ى
ى ٍ
ٍ
ى
ى
ٌ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
ت
ٍاألىطٍىف ي
ين ىملى ىك ٍ
اؿ من يك يم ا ٍٟتيلي ىم فىػلٍيى ٍستىأٍذنيوا ىك ىما ٍ
ين ىآمنيوا ليى ٍستىأٍذن يك يم الذ ى
ين من قىػٍبله ٍم﴾ [النورُ ،]ٓٗ :ب موقع التصريح ٔتفهوـ الصفة ُب قولو ﴿ :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
استىأٍذى ىف الذ ى
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
َّ
َّ
س ىعلىٍي يك ٍم ىكىال
ص ىبلة الٍع ىشاء ثىىبل ي
ين ىٓبٍ يىػٍبػليغيوا ا ٍٟتيلي ىم من يك ٍم ثىىبل ى
ُت تى ى
ص ىبلة الٍ ىف ٍج ًر ىكح ى
ض يعو ىف ثيىا بى يكم ِّم ىن الظَّ ًه ىَتة ىكمن بىػ ٍعد ى
ث ىمَّرات من قىػٍب ًل ى
أ ٍىًنىاني يك ٍم ىكالذ ى
ث ىع ٍوىرات ل يك ٍم لىٍي ى
ً
ً
ً
ً
ض يك ٍم ىعلىى بىػ ٍع و
يم﴾ [النور]ٖٓ :؛ ليعلم أف األطفاؿ إذا بلغوا اٟتلم ،تغَت حكمهم
ض ىك ىذل ى
اح بىػ ٍع ىد يى َّن طىَّوافيو ىف ىعلىٍي يكم بىػ ٍع ي
ك يػيبىػ ِّ ي
ىعلىٍي ًه ٍم يجنى ه
يم ىحك ه
ُت اللَّوي لى يك يم ٍاآليىات ىكاللَّوي ىعل ه
َُُ
ُب االستئذاف إٔب حكم استئذاف الرجاؿ" .
كقاؿ أبو السعود " :أم :فليستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذاف ا١تذكورين قبلهم ،بأف يستأذنوا ُب ٚتيع األكقات ،كيرجعوا إف قيل ٢تم  :ارجعوا ،كالسبب ىنا  :أ ٌف األطفاؿ
ات يػغٍض ٍ ً
ً ً
صا ًرًى َّن
قبل البلوغ ٗتتلف صفاهتم كنفسياهتم عنها بعد البلوغ ،كىذا ما أشار إليو القرآف الكرًن ُب ا١توطن الرابع ،كىو قولو تعأب
﴿كقيل لِّ ٍليم ٍؤمنى ى ي
ض ىن م ٍن أىبٍ ى
 :ى
ً
كى٭ت ىفظٍن فيػركجه َّن كىال يػب ًدين ًزينىتػه َّن إًَّال ما ظىهر ًمٍنػها كلٍي ٍ ً ً
ً
ً
ً
ً
ً
ين ًزينىتىػ يه َّن إًَّال لًبيػ يعولىتً ًه َّن أ ٍىك آبىائ ًه َّن أ ٍىك آبىاء بي يع كلىت ًه َّن أ ٍىك أىبٍػنىائ ًه َّن أ ٍىك أىبٍػنىاء بػي يعولىت ًه َّن
ى ٍ ى ي ى ي ى يٍ ى ى ي
ى ىى ى ى ى
ض ًربٍ ىن ٓتي يم ًرى َّن ىعلىى يجييوبًو َّف ىكىال يػيٍبد ى
ًً
الط فٍ ًل الَّ ًذين ىٓب يظٍهركا علىى عور ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ِّ
ً
ً
ً
ً
ِّساء ىكىال
ن
ال
ات
ك
ى
أ
اؿ
ج
الر
ن
م
ة
ب
ر
اإل
ٕب
يك
أ
َت
غ
ُت
ع
ب
َّا
ت
ال
ك
ى
أ
ن
ه
ػ
ن
ا
ىٯت
أ
ت
ك
ل
م
ا
م
ىك
أ
ن
ه
ائ
س
ن
ىك
أ
ن
اهت
و
ىخ
أ
ٍت
ٍ
ى
ى
أ ٍىك إً ٍخ ىواهنًً َّن أ ٍىك بىًٍت إً ٍخ ىواهنًً َّن أ ٍىك بىً ى ى َّ ٍ ى َّ ٍ ى ى ٍ ٍى ي ي َّ
ى ى ٍ ٍ ٍى ى ِّ ى
ى ٍ ى ىي ى ىٍى
ى
َُٔ -الطربم٤ ،تمد بن جرير" ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف"ٖ ،تقيق :أٛتد شاكر ،الرسالة :بَتكت ،طُٓٔٗ/ُٖ ،ُٗٗٗ ،
َُٕ -ابن عادؿ ،عمر بن علي ،اللباب في علوـ الكتاب ،ـ.سّٔٗٓ/ُ :

َُٖ -الشنقيطي٤ ،تمد األمُت بن ٤تمد ا١تختار ،أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف .دار الفكر للطباعة كالنشر ،لبناف ،د.طِٔٗ/ْ :ُٗٗٔ ،
َُٗ -أبو حياف٤ ،تمد بن يوسف،مرجع سابق ّْْ/ٔ،

َُُ -ابن عاشور٤ ،تمد الطاىر "،التحرير كالتنوير" ،مؤسسة التاريخ العريب ،بَتكت :د.طَََِ، ،ـ.ِّٔ/ُٖ :
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ض ًربن بًأىرجلً ًه َّن لًيػعلىم ما ٮتيٍ ًفُت ًمن ًزينىتً ًه َّن كتيوبوا إً ىٔب اللَّ ًو ىً
ٚتيعان أىيػُّ ىها ال يٍم ٍؤًمنيو ىف لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفلً يحو ىف﴾ [النور ،]31 :كا١تعٌت ىنا :الذين ٓب يطلعوا ،أك يدركوا عورات النساءُُُ،
ى
يى ٍ ٍ ى ٍ ي ي ٍ ى ى
ى ي
كىذه صفة أغلبية عند األطفاؿ.

 األمم المتحدة كحقوؽ األطفاؿ:
مؤلمظ احقكؽ ألطتبؿ عبـ
عقجت ألمـ املحجة
ن

1989ـ كأصجظ لكصربت كثرظة للككف مف  54مبجة

لليلؽ نمريبب وحقكؽ ألطتبؿ كحمبرلبـ كرمكف لقسرمبب إال أظوية أقسبـ ظئرسرة :

 - 1احقكؽ اميرترة كلظكز علل حؽ اطتؿ في احربة ك توبع حبنبله ألسبسرة كباغه ء ك اظعبرة اصحرة
ك اسكف .
 - 2احقكؽ اللمكرة كلليلؽ وباحقكؽ الي رحلبنبب ألطتبؿ مف أنؿ كلمبؿ للتئلبـ إلنلمبعرة ك عج ج ـ
اممبظسة احربة وتكؿ فيبؿ مثؿ اليلرـ  ،الظورة  ،ممبظسة ايوبج ت اجرلرة حظرة التكرظ ك اليب .
 - 3حقكؽ اطتؿ في احمبرة كللطلب أف رلملع ألطتبؿ وحمبرة احقكقبـ ضج أم علج ء أك إسبءة ميبمله
أك إره ء أك إ مبؿ أك سلغالابـ وأم تكؿ .

 - 4حقكؽ اطتؿ امنلميرة ك الي للطلب أف رلملع ألطتبؿ وجكظ وبظز في امتبظكة امنلمع
وحظرة اليورظ في إوج ء آظئبـ كملبقتة كؿ مب رؤثظ في حربلبـ .

رة ك الملع

كلظظ ائف امنبؿ ال رلسع إلرظج نمرع امك ج الي كظجت في ميثاق األمم المتحدة لحقوق األطفال فسكؼ
112

لكلتي وبإلتبظة إال ويض مب رليلؽ وحقكؽ اطتؿ في احمبرة مف إسبءة اميبملة ك إل مبؿ :
 -1اطتؿ ك كؿ إلسبف اـ رلنبكز اثبملة عتظ عبمبن .

 -2أ -علل نمرع اجكؿ امكقية علل ه اقظظ لطورقه وباكبمؿ وجكف لتظقة أك لغررظ كوغض الظظ عف
اطتؿ أك ك اجرة أك اكله  ،أك عظقه  ،أك نلسه  ،أك جرله  ،أك اغله أك ولجذ ،أك طوقله النلمبعرة.
ب -علل نمرع اجكؿ أف لقكـ وبإلنظء ت االزمة احمبرة ألطتبؿ مف نمرع ألك ع التظقة أك ايقبب أك
إل مبؿ .
 -3أ -رلوغي علج اليبمؿ مع ألطتبؿ أف لكضع مصلحلبـ فكؽ كؿ العلوبظت سك ء كبف ه اليبمؿ مف
قوؿ اك اجرف أك مف غرظ ـ.

ُُُ  -الزحيلي ،كىبة "،التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنهج" ،دار الفكر ا١تعاصر ،بَتكت ،ط ،ُُٗٗ ،ُ:ج ،ُٖ:صَِّ:
112
The full text of the Convention of the rights of the child,UNICIF publication,1989,New York.
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ب -علل كؿ اجكؿ لكفرظ حمبرة اكؿ ألطتبؿ مع ألخه ؼم العلوبظ حؽ اك اجرف أك مف رلكب علبـ في
الظورة .
 -4علل كؿ اجكؿ أف لقكـ وبالج ورظ ك التظريبت اقضبئرة ك إلج ظرة الي لسبعج في للتره هذ اللتبقرة
كضمبف للتره ب.

 -5رنب لسنرؿ كلسمرة كؿ طتؿ موبتظة ويج اكالجة كرلظؾ حؽ السمرة الك اجرف كمب رنب إعطبء اطؼ ؿ
موبتظ في كلسبب انلسرة ك ابكرة العلوبظرة كال رحؽ حظمبله ملبب وأم تكؿ.
ن
حقبن

 -6أ -رنب عجـ لزع اطتؿ مف ك اجرة لحت أم ظظؼ إال في حباة ثوكت عجـ صالحرلبـ اللظورة كهاؾ
وقظظ قضبئي أك إج ظم رثوت هاؾ  .كرتلظط أف رككف لزع اطتؿ مف ك اجره رألي امصلحله اتخصرة.

ب -رنب مظعبة حؽ اطتؿ " علجمب رلـ لزعه مف ك اجره" فرنب مظعبة حقه في الحلتبظ ويالقله وك اجره أك
أحج مب مب اـ رثوت أف مصلحة اطتؿ لقلضي عجـ ه اللصبؿ.
 -7رلوغي علل كؿ جكاه أف لوهؿ نبكجن خبصة اللأكج أف اك اجرف رقكمكف وك نوبـ الظوكم اسلرـ كألبمب
مؤ الف اظعبرة اطتؿ ك ال لمبـ وه كلظورله كرلطوؽ ه اميربظ علل مف رلكب عف اك اجرف في عملرة
الظورة.

 -8أ -رلوغي أف لقكـ كؿ جكاه وإصج ظ أللظمة ك اقك لرف التظريرة ك إلج ظرة ك النلمبعرة ك الظوكرة الي
لسب ـ في لكفرظ احمبرة الطتؿ مف أف رككف عظضة اإلره ء اب جلي ك التسي ك انلسي أك غرظذ مف أتكبؿ
إل مبؿ كسكء اميبملة.

ب -هذ أللظمة رنب أف لككف مالئمة كلتمؿ علل آارة اللتره ب كلطورقبب عملربن.
 -9اطتؿ اهم لقلضي مصلحله لزعه مف أسظله رنب أف للكال اجكاة امحبفظة علل كبفة حقكؽ ه
اطتؿ كأف لكفظ اه اظعبرة ك احـ رة االزمة.

 -10اطتؿ اميبؽ أك اهم ريبلي مف عجـ اقجظة علل ممبظسة حربله وتكؿ طوريي مف حقه أف رلملع وحربة
كظرمة لحتظ اه كظمله ك لسبلرله كلككف اجكاة أك امنلمع اهم ريرش فره ك امسئكؿ عف لكفرظ ملطلوبت
هذ اظعبرة .
 -11مف حؽ اطتؿ أف رحصؿ علل اظعبرة اصحرة كأف رلـ عالنه مف ألمظض كلنلروه كؿ مب ريظض
صحله الخطظ ك ال لمبـ ولغهرله وباتكؿ اسلرـ.
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كملكفظ انمرع ألطتبؿ كال وج أف رككف مكنببن
ن
 -12حؽ اطؼ في اليلرـ كضظكظة أف رككف اليلرـ إازمربن
إال إفبجة اطتؿ في لمك تخصرله كللتئله النلمبعرة وباتكؿ اسلرـ.

 -13ليلظؼ اجكؿ ألطظؼ وحؽ اطتؿ في حمبرله مف السلغالؿ القلصبجم ،كمف أج ء أم عمؿ رتكؿ
خطظ علل حربة اطتؿ أك ظومب رقكج إال لقطبع اطتؿ عف اليلرـ .

 - 14لليبج اجكؿ ألطظؼ وحمبرة اطتؿ مف نمرع أتكبؿ السلغالؿ انلسي كللخه الج ورظ امالئمة
احمبرة اطفؿ في ه امنبؿ .

 حقوؽ الطفل في الشريعة كاالتفاقيات الدكلية:
من خبلؿ عرض حقوؽ الطفل ُب اإلسبلـ كُب ا١تواثيق الدكلية ٧تد أف معظم اٟتقوؽ األساسية اليت أقرهتا تلك ا١تواثيق للطفل تتفق
مع ما منحتو الشريعة لو من حقوؽ ،كذلك كحقو ُب االسم منذ مولده ،كُب النفق ة كُب التعليم كُب الًتبية كالتوجيو ،كحقو ُب اللعب،
كُب العيش مع كالديو .إٔب غَت ذلك من حقوؽ تفصيلية نصت عليها تلك ا١تواثيق جاءت ُب معظمها موافقة لركح الشريعة اإلسبلمية
كتتماشى مع أىدافها ُب تربية النشىء كتوجيهو ،كمنسجمة مع فطرة ا﵁ اليت فطر الناس عليها ،ؿ ذلك كاف من اإلنصاؼ تزكيتها
كاإلشادة هبا طا١تا أهنا ال تتناقض مع أصل من األصوؿ الثابتة ُب الشريعة.
كلكن ال ينبغي مع ذلك اعتبار ما أقرتو من حقوؽ للطفل ىو ٥تًتعات حديثة ،بل على العكس فاف الشريعة قد منحت الطفل
حقوقو األساسية منذ نزك٢تا ،أم منذ ٜتسة عشر قرنا  ،كذلك ألف حقوؽ األفراد عامة كمن ضمنها األطفاؿ ىي منحة من ا﵁ تعأب،
إذ أف منشأ فكرة اٟتق ُب اإلسبلـ ىو الشريعة ،كأىم ما ٯتيزه أنو ٭تقق مصلحة الفرد ،كأنو مقيد ٔتا ٯتنع األضرار بالغَت من الفرد
كاٞتماعة.
كيًتتب على كوف حقوؽ الطفل منحة من ا﵁ تعأب "أف ىذه اٟتقوؽ تتمتع بقدر كاؼ من االحًتاـ كالقدسية اليت تشكل ضمانة
لعدـ االعتداء عليها من اٟتكاـ أك األفراد ،إضافة إٔب ذلك فإهنا هبذا الوصف غَت قابلة بطبيعتها لئللغاء كالنسخ ،كخالية من اإلفراط
كالتفريطُُّ .إذ أف الشريعة اليت ىي مصدر اٟتقوؽ صاٟتة لكل زماف كمكاف ؼنصوصها جاءت عامة كمرنة ْتيث ال ٯتكن أف ٖتتاج
ُُْ
إٔب تعديل أك تبديل.
ُب حُت أف العناية بالطفل كالطفولة قد بدأت بالظهور بعد أف مر الطفل بصنوؼ من اإل٫تاؿ كالتعذيب ،كضركب من النكراف

ٟتقوقو كحاجاتو األساسية ،فبدأ االعًتاؼ الدكٕب ْتقوقو األساسية ُب اإلعالف جنيف لعاـ ُُُِْٗٓ .كذلك ألف مصدر اٟتق ُب

ُُّ : .الركائي جابر إبراىيم  " :حماية حق الحياة في الشريعة االسالمية " ٣،تلة االسبلـ اليوـ  ،ا١تنظمة االسبلمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة  ،العدد ّ  ، ُٖٗٓ،ص
ِٕ.

ُُْ .عودة عبد القادر  " :التشريع الجنائي االسالمي مقارنان بالقانوف الوضعي "  ،دار الكتاب العريب ،بَتكت ،لبناف ،اٞتزء ُ ،ص ِّ.

ُُٓ .تركي رابح  " :حقوؽ الطفل بين التربية االسالمية كالتربية الغربية الحديلة " ٣،تلة العلوـ االجتماعية  ،جامعة الكويت ،العدد ِ ،َُٖٗ ،صُِِ.ُِّ-
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القانوف الدكٕب ىو نصوص القوانُت اليت ىي من كضع اإلنساف ،لذلك فإهنا قابلة للتغيَت كالتبديل أك اٟتذؼ كالنكراف
عندما يرتبط تطبيقها بوازع ديٍت كأخبلقي تكوف أكثر مصداقية كتطبيقا على أرض الواقع.

ُُٔ

كاٟتقوؽ

كمن جهة أخرل فإنو كرغم االتفاؽ بُت الشريعة كاالتفاقيات من حيث تشابو اٟتقوؽ ا١تمنوحة للطفل إال أنو يوجد بعض الفركؽ
بينهما سواء ُب اٟتقوؽ ا١تمنوحة للطفل قبل مولده أك بعده.
 حقوؽ الطفل قبل الوالدة في الشريعة كاالتفاقيات الدكلية :
ٓب يتعرض إعبلف جنيف لعاـ ُِْٗ إٔب حقوؽ الطفل قبل ا١تيبلد مطلقا ،أما إعالف حقوؽ الطفل لعاـ ُٗٓٗـ فقد نص ُب
ا١تادة الرابعة منو على كجوب إحاطة الطفل بالعناية كاٟتماية ا٠تاصتُت البلزمتُت قبل الوضع كبعده ،كىذا ما أشارت إليو أيضا ديباجة

باإلضاؼإٔب أهنا قد نصت ُب ا١تادة الرابعة كالعشرين منها على
ة
اإلعبلف ،كأكدتو اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ ـ ُب ديباجتها،
"كفالة الرعاية الصحية ا١تناسبة لؤلمهات قبل الوالدة كبعدىا".
ك بذلك يتبُت أف اٟتقوؽ اليت أقرهتا تلك ا١تواثيق للطفل قبل ميبلده قد اقتصرت على رعاية األـ اٟتامل من الناحية الصحية ،ك
داء عليو  .ك ُب ا١تقابل فإهنا أغفلت حقوقا أساسية منحها اإلسبلـ للطفل قبل ميبلده ك ىي ذات تأثَت ىاـ على
ٛتاية اٞتنُت من االعت
مستقبلو بعد ميبلده.
ك أىم ىذه الحقوؽ ىي :
أكال  :حصر العبلقة الشرعية بُت الرجل ك ا١ترأة بالزكاج الشرعي ،ك شتاف بُت ما بُت طفل ينشأ فيعرؼ أباه ُب ظل زكاج ش رعي يقرر
حقوقو ،ك طفل آخر ينشأ ك ىو ال يعرؼ إٔب من يينسب فيشب ٤تركما من عواطف األسرة ك حناف األبوة ك األمومة ،ك ٤تركما من
العناية ك الرعاية ك التهذيب ،من أجل ذلك حرـ اإلسبلـ الزنا ك حكم على صاحبو بالعقوبة الصارمة ٛتاية للطفولة  .ك ىذا ما تفتقر
إليو القوانُت الدكلية إذ أهنا ال تعترب كل كطء مرـ زنا ك أغلبها يعاقب بصفة خاصة على الزنا اٟتاصل من الزكجُت فقط ،ك ال يعترب ما
ُُٕ
عدا ذلك زنا ما داـ عن تراض.
فكانت أركبا ك الببلد الغربية عامة مسرحا لشيوع الفاحشة ك الفساد ا٠تلقي نتيجة إباحة الزنا ك ترؾ األفراد لشهواهتم ،فكاف أغلب
أكالدا غَت شرعيُت ال يعرفوف ٢تم آباء ك ال أسرا ،حيث بلغت نسبة ا١تواليد خارج رابطة الزكاج ُب آيسلندا ِٓ%
ا١تواليد ُب أكركبا مثبل ن
كُب السويد ّ %ٓٓ,ك ُب فرنسا ٔ %ُْ,كُب بريطانيا ٓ.% ّٗ,
لذلك فقط أدل شيوع الزنا إٔب مقاكمة اٟتمل الذم يؤدم إٔب عقـ النساء ُب كثَت من األحواؿ ،فكانت النتيجة أف قل النسل ُب
بعض الدكؿ قلة ظاىرة تنذر بفناء ىذه الدكؿ أك توقف ٪توىا  ،ىذا من جهة كمن جهة أخرل انتشرت األمراض السارية ُُٖ ،كعلى

رأسها "االيد " الذم أصبح ٯتثل أزمة عا١تية طارئة حيث أنو يقضي على حياة البالغُت كاألطفاؿ

ُب كل منطقة ُب العآب كيًتؾ

األطفاؿ الباقُت على قيد اٟتياة يتعايشوف مع ىذه الظركؼ القاسية ،كال يستثٌت ا١ترض أم قارة ،ففي عاـ ُٖٗٗـ كحده مات ِِ.
116عودة عبد القادر ،مرجع سابق  ،ص .16

ُُٕعودة عبد القادر ،مرجع سابق  ،ص ّْٔ.
ُُٖعودة عبد القادر ،مرجع سابق  ،ص ِّٖ.
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مليوف إفريقي بسبب فَتكس االيدز ،كُب عاـ ُٗٗٗـ أصاب الفَتكس حوإب ربع مليوف شخص ُب أككرانيا ،كُب أمريكا البلتيٍت ة
كالكارييب أصيب ٕ ُ.مليوف شخص بفَتكس نقص ا١تناعة ََٔ ّٕ.منهم أطفاؿ  .كُب آسيا كاف ُ ٔ.مليوف شخص ٔتن فيهم
ََِ َِٓ.طفل يعيشوف مع ذلك الفَتكس ُب هناية عاـ ُٗٗٗ.كألف "االيدز" يقتل أكثر من مليوين بالغ سنويا ،فإنو يستلب جبهة
ُُٗ
من جبهات اٟتماية آلالؼ األطفاؿ الذين يصبحوف أيتاما يوميا.
كعلى ىذا األساس حرمت الشريعة الزنا لتجنب الوصوؿ إٔب تلك النتائج ا١تخيفة ،كقررت أشد العقوبات للزناة حىت أهنا اعتربت من
َُِ
يزين بعد إحصانو غَت صاّب للبقاء ألنو مثل سيء كليس للمثل السيء ُب الشريعة حق البقاء.
كمع أف االيدز ال ٯتكن عبل جو إال أنو ٯتكن الوقاية منو ،فإنو كاف األجدر باتفاقيات حقوؽ الطفل خاصة النص على ٖترًن الزنا
كفرض العقوبات الصارمة لو ٛتاية للطفولة ،باعتبار أف ذلك الضمانة األساسية لوقف اإلصابة بااليدز كانتشاره كانتقالو من األمهات
ا١تصابات إٔب أطفا٢تن ،خاصة كقد ثبت أف إجرا ءات الوقاية اليت تعتمد على األساليب الطبية كحدىا عجزت عن كقف انتشار
ُُِ
ا١ترض.
انيا :حق الطفل ُب أف ٮتتار لو كالده منذ البداية األـ الصاٟتة أخبلقا كدينا كصحة عند الزكاج

 .كىكذا فإف اإلسبلـ قد تدخل

١تصلحة الطفل حىت قبل أف يولد ،ذلك أف للوراثة تأثَتىا العميق ُب األطفاؿ يتجلى ُب الصفات اٞتسمية كا٠تلقية على حد سواء ،

فقد أثبت علم النفس الحديث أف الذكاء كالقدرات ا٠تاصة كلها تورث ،كما أثبت أف ا١تزاج كىو الذم يتوقف على حالة اٞتهازين
ُِِ
العصيب كالغددم يتأثر بالوراثة أيضا .كاإلسبلـ كشف عن ىذه األشياء منذ ٜتسة عشرة قرنا كأكصى ٔتبلحظتها.
اللا :االعًتاؼ ْتق ا١تلكية ا٠تاصة للطفل منذ أف ٖتمل بو أمو ُب بطنها،إذ ٔتجرد ثبوت اٟتمل عند ا١ترأة يثبت حقو ُب اإلرث كُب
الوصية كُب الوقف ،إذا انفصل عن أمو حيا ،كُب إثبات حق ا١تلكية للطفل قبل ميبلده ضماف ١تستقبلو.
رابعا  :حق الطفل ُب النفقة عليو من خبلؿ النفقة على أمو اٟتامل ُب ٚتيع الظركؼ كاألحواؿ سواء كانت زكجة أـ مطلقة.

خامسا :حق اٟتياة ،يقرر اإلسبلـ حق اٟتياة ا١تطلق للطفل قبل أف يولد ،كذلك بتحرًن اإلجهاض على الرأم الراجح ُب ٚتيع مراحل
اٞتنُت قطعا ،إال إذا كاف بقاء اٞتنُت سببا ُب موت األ ـ كىبلكها  .كبتأخر تنفيذ العقوبة على اٟتامل إٔب ما بعد الوالدة إذا كاف
تنفيذىا يضر باٞتنُت  .كبتخفيف بعض التكاليف الشرعية عن األـ اٟتامل ألجل الطفل  .كذلك كمؤشر إٔب اجملتمع ١تنحها إعفاءات
ُِّ
استثنائية من تكاليفها ا١تدنية كالعملية.
ُُٗكضع األطفاؿ ُب العآب ََُِ ـ٣" ،تلة الطفولة العربية"  ،العدد ٕ  ، ََُِ،ص َُٖ ،كىي مطبوعة بإذف من اليونسيف ،نيويورؾ.
َُِعودة عبد القادر ،مرجع سابق  ،ص ّْٖ.
ُُِعليوة علي  " :حقوؽ الطفل بين الحقيقة كاإلدعاء " ،األنًتنيبت  ،الشبكة االسبلمية.
تكي رابح ،مرجع سابق  ،ص َُٕ .
ُِِ ر
ُِّٝ.تر خليل ٤تود عبد ا﵁  " :حقوؽ الطفل في االسالـ كاالتفاقيات الدكلية دراسة مقارنة " ،رسالة ماجستَت ُب الفقو كالتشريع  ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس
،فلسطُت  ، ََِّ ،ص ُِٕ.
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 حقوؽ الطفل بعد الوالدة في الشريعة كاالتفاقيات الدكلية:
على الرغم من االتفاؽ بُت الشريعة كالتفاقيات الدكلية من حيث تشابو اٟتقوؽ ا١تمنوحة للطفل بعد الوالدة إٔب أنو يوجد بعض الفركؽ
الرئيسية بينهما.
أكالن  :سن الطفولة في الشريعة كالتفاقات الدكلية :
انفردت اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ ـ ُب تعريف الطفل من بُت اإلعبلنات كاالتفاقيات األخرل ا٠تاصة ْتقوؽ الطفل ،فقد
نصت االتفاقية ُب ا١تادة األكٔب منها على أف الطفل ىو كل إنساف دكف الثامنة عشرة من العمر ما ٓب يبلغ سن الرشد قبل ذلك
ٔتوجب القانوف ا١تنطبق عليو ُب تلك الدكؿ ا١توقعة على االتفاقية.
إذان ٓب ٕتعل االتفاقية سن الثمانية عشر أمران ملزمان  ،بل لقد تركت لكل دكلة حرية التحفظ على البنود اليت ال تتماشى مع
خصوصيتها.
كمن ناحية شرعية فإف ىذا التحديد ال يتفق مع أقواؿ ٚتهور الفقهاء الذين ٢تم ٖتديد آخر لسن الطفولة ،فقد دأبوا على
ٖتديدسن الطفولة بسن أقل من ذلك ،كىو ما ظهر أثره ُب ٖتديد سن الزكاج للفتاة ُب قوانُت األحواؿ الشخصية بعمر يًتاكح بُت
الرابعة عشرة كا٠تامسة عشرة أك السابعة عشرة ،كمن ا١تبلحظ أف الفقو الغسبلمي قد أخذ بعُت االعتبار مرحلة البلوغ معياران هبذا
ا٠تصوص.
كلقد دأب الفقهاء ا١تسلموف عٔب اعتماد ٜتس مراحل اساسية ٯتر هبا اإلنساف ،كىي  :مرحلة ما قبل الوالدة ( اٞتنُت )  ،مرحلة
الطفولة ا١تميزة ،مرحلة التمييز ،مرحلة البلوغ  ،كأخَتان مرحلة الرشد ،كلكل من ىذه ا١تراحل أحكامها ا٠تاصة.
البلوغ كعالقتو بتحديد سن الطفولة :
جعل الشارع اٟتكيم البلوغ ىو اٟتد الذم يبدا التكليف عنده ،باعتبار أف غالب رشد الناس ٭تصل مع سن البلوغ بدليل قولو صلى

ا﵁ عليو كسلم  " :رفع القلم عن الث  :عن النائم حتى يستيقظ ،كعن الصبي حتى يبل  ،كعن المجنوف حتى يعقل " ( ركاه
اإلماـ أٛتد ُب مسنده ) ،كرفع القلم يعٍت عدـ ا١تسؤكلية لعدـ األىلية.

ك١تا كاف البلوغ أمارة على أكؿ كماؿ العقل ،ككاف كقت حصوؿ البلوغ بعبلماتو الطبيعية ٥تتلفان من شخص آلخر كقد ٮتتلف أحيانان
عن كقتو ا١تعتاد ،فقد تدارس الفقهاء ٖتديد سن عاـ البلوغ ،جاعلُت اٟتد االدىن للبلوغ يًتاكح من مذىب آلخر ما بُت الدخوؿ ُب
السنة العاشرة من عمر الصيب إٔب اثٍت عشرة سنة.
أما اٟتد األعلى للبلوغ فيًتاكح ما بُت ٘تاـ ا٠تمس عشرة سنة كالثماين عشرة سنةن.
إف معرفة البلوغ ك ٖتديد سنو ىو من ا٠تطورة ٔتكاف ،كذلك أف ٚتلة قضايا تتعلق بالبلوغ ،من أ٫تها أف الشخص قبل البلوغ ال
يكوف مكل نفا ّتملة التكاليف الشرعية الواجبة على كجو اإللزاـ ،فالصبلة ال ٕتب على الصيب كاف كاف يشجع عليها ك يثاب عليها .
ككذلك األمر بنسبة للحج ك الصوـ ،كٯتُت الصيب ك نذره ال ينعقداف منو  .ك شهادة الصيب غَت معتربة .ك كذلك العقوبات من حدكد
ك قصاص ال تطبق على الصيب ك إ٪تا يؤدب با لوسائل البلزمة ا١تناسبة ١تثل عمره  .كعورة الصيب ٤تل تساىل نقارنو نع البالغ  .ككذا
أحكاـ االستئذاف.
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من أجل تلك األمور فإنو ٬تب االحتياط ُب ٖتديد سن البلوغ ك الذم تنتهي عنده الطفولة ،خاصة ك أف ٖتديد السن تتعلق بو
قضايا مصَتية كالزكاج مثبل  .فقد ظهرت بعض اال ٕتاىات ُب اجملتمع تنادم ٔتنع الزكاج ا١تبكر،ك الذم يتم قبل الثامنة عشر ك الذم
يكوف فيها الشخص ال يزاؿ طفبل انطبلقا من تعريف األمم ا١تتحدة للطفل.
كيعلق الدكتور ناصر الدين الشاعر على اٟتملة ضد الزكاج ا١تبكر  :بأهنا ٓب تثمر كثَتا حىت اآلف  ،كيرجح ذلك ألسباب منها :
عدـ قناعة الشارع ٔتربراهتا  ،أك كجود ٛتبلت مضادة ذات منطلقات دينية كسياسية أكثر إقناعا للشارع ،باإلضافة إٔب أف قانوف
األحواؿ الشخصية األردين لعاـ ُٕٔٗ ا١تطبق ُب الببلد ٭تدد سن الزكاج للفتاة ٓتمسة عشر سنة ،ك كذلك فإف القوانُت األكركبية قد
حددت سن اؿزكاج  ،فالقانوف الفرنسي قد جعل سن الثامنة عشر للفىت ك ا٠تامسة عشر للفتاة  ،ككذلك فإف الديانة اليهودية قد
جعلت سن زكاج الرجل الثانية عشر ك ا١ترأة الثانية عشرة ،ك يقوؿ الدكتور حساـ الدين عفاف "إف ا١تعٌت اٟتقيقي للزكاج ا١تبكر من

الناحية الطبية ك العلمية ىو زكاج قبل البلوغ فبالنسبة للفتاة الزكاج ا١تبكر ىو زكاجها قبل اٟتيض .....كأما سن البلوغ فيًتاكح عا١تيا ما
بُت ٗ ُٔ-سنةن  ،ناىيك عن تأخر سن الطفولة فيو انتقاص ألىلية الرجل ك ا١ترأةٍ ،ب إف اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ ٓب ٕتعل
ملزما ،بل جعلت لؤلعراؼ ك القوانُت ا١تعموؿ هبا ُب الدكؿ دكران ُب ٖتديد سن الطفولة.
سن الثامنة عشر أمرا ن
انيا :حق الرضاعة:
تأكيدا على ذلك فقد ذىب بعض الفقهاء إٔب كجوب إرضاع األـ لطفلها ،ك أهنا تأٍب
دعا اإلسالـ إٔب إرضاع الطفل من أمو  .ك ن

إذا امتنعت عن إرضاعو مع قدرهتا على ذلك ،كُب بعض اّباالت االستثنائية ٕترب قضاءن على إرضاعو  .باإلضافة إٔب ذلك فقد أكجب
اإلسبلـ على كالد الطفل النفقة على الرضيع ك أمو إذا أرضعتو كلكن ُب حدكد سعتو دكف عنت كال إرىاؽ ك دكف تقتَت أك ٓتل  .قاؿ
يود لىو ًرٍقيػه َّلن ككًسوتيػه َّلن بًالٍمعر ً
ً
كؼ) [البقرة.]ِّّ :
تعأب ( :ىك ىعلىى ال ىٍم ٍول ي ي ى ٍ ى ي ى ٍي
أما اتفاقيات حقوؽ الطفل كعلى الرغم من إقرارىا ٔتعظم اٟتاجيات األساسية للطفل إال أهنا أغفلت حقا أساسيا كضركريا لو عندما
ٓب تنص على حق الطفل ُب الرضاعة كاقتصرت فقط على تعهدىا ُب ا١تادة
كآبقاالت حوؿ جدكل الرضاعة الطبيعية كمزاياىا.

( ِْ )ْ/تزكيد اجملتمع كال سيما الوالدين بالنشرات

أما ٓتصوص النفقة على األـ ا١ترضع خبلؿ فًتة الرضاعة ىذا ما ٓب تنص عليو االتفاقيات أك تتعرض لو

ُِْ

اللا :أ٫تلت االتفاقيات بعض اٟتقوؽ ا٢تامة كاليت أكد عليها االسالـ ،كأثبتت الدراسات الًتبوية كاألْتاث الطبية أ٫تيتها كأثرىا على
اٞتانب اٟتسي ك النفسي ك العقلي كاالجتماعي للطفل مثل  :التحنيك كالعقيقة  ،كاٟتلق كا٠تتاف ،كاآلذاف ُب أذف ا١تولود بعد كالدتو
ُِٓ.

ُِْ ٝتر خليل ٤تود عبد ا﵁  ،مرجع سابق ،ص ُٕٓ. ُٕٗ-

ُِٓ الزىراين  ،علي ابراىيم  "،مقارنة بين حقوؽ الطفل الوضعية كبين التي قررتها الشريعة السماكية"http://www.saaid.net/leqa/9.htm page ،
25
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رابعا  :نص إعالف حقوؽ الطفل لعاـ ُٗٓٗ ُب ا١تادة الثالثة منو على حق الطفل ُب االسم منذ كالدتو ،كىذا ما نصت عليو اتفاقية
حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗـ أيضان ُب ا١تادة السابعة منها.
كٓب تشر تلك النصوص إٔب حق الطفل ُب حسن اختيار األىل الٝتو كال إٔب ما يًتتب على االسم من آثار ا٬تابية أك سلبية على

نفسيتو .أما الشريعة االسالمية فإهنا ال تكتفي ُب حق الطفل ُب االسم ،بل توجب أف يكوف ىذا االسم حسننا ،لذلك ثبت عن النيب
صلى ا﵁ عليو كسلم ُب أكثر من حديث شريف أنو غَت بعض األٝتاء ألهنا ٓب تكن حسنةن.

جديدا حولؤُِ.
كهبذا يكوف اإلسبلـ أكؿ من اىتم باالسم كقدـ
مفهوما علمينا ن
ن
خامسا  :حق النس :
أكدت الشريعة على حق الطفل ُب نسبو إٔب كالديو ،كىو الذم يثبت لو الوالدة الشرعية منهما  ،كال شك أف قضية النسب ىذه
٘تثل حصنا كاقيا كسدا منيعا ٟتماية الطفل كصيانة حقوقو .
من أجل ذلك حرـ االسبلـ التبٍت الذم من شأنو خلط االنساب كقطع عبلقة الطفل بوالديو األصليُت مقابل تنشئتو ُب أسرة
أخرل ،كأبطل كل ما يًتتب على التبٍت من تبعات عرفية مثل كجوب النفقة كا١تَتاث كٖترًن الزكاج.
أما اتفاقيات حقوؽ الطفل فإهنا ٓب تنص على حق الطفل ُب نسبو إٔب كالديو  ،كالذم يعترب ْتق حجر الزاكية ُب االعًتاؼ للطفل
ْتقوقو  ،أما ٓتصوص التبٍت فقد نصت عليو اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ ُب ا١تادة العشرين كأحد ا٠تيارات لتوفَت الرعاية البديلة
للطفل ا﵀ركـ من أسرتو ،ىذا بالنسبة للدكؿ اليت ٕتيز نظاـ التبٍت ُب قوانينها ،لذلك دعت إضافة إٔب التبٍت إٔب اعتماد الكفالة كما
كردت ُب الشريعة االسبلمية ،ىذا بالنسبة للدكؿ اليت ٕتيز نظاـ التبٍت ُب قوانُتىا ،مراعاة للدكؿ االسبلمية كاليت ال ٕتيز التبٍت حفاظا
على األنساب كٛتاية للطفولة.
كمع أف الشريعة ٖترـ التبٍت إال أهنا ال ٘تنع أف يعامل ا١تسلم شخصا آخر معامة االبن من حيث العطف كالرٛتة كىبة ا١تاؿ ٦تا ال يقل
على ما ٭تصل عليو االبن ا١تتبٌت ُب نظاـ التبٍت .
سادسا حق الطفل في الحضانة :
٘تاما عن تربيتو كتنشئتو تنشئةن صحيحةن ،كقد
قررت الشريعة حق الطفل ُب اٟتضانة ك الرعاية من قبل كالديو كجعلتهما مسؤكلُت ن

قامت بتنظيم ىذا اٟتق ُب ٚتيع األحواؿ كالظركؼ تنظيما دقيقا ٛتاية للطفل سواء فيما يتعلق ْتق األـ ُب اٟتضاف ة إذا ما حصلت
الفرقة بُت الزكجُت ،أـ ُب تبيُت شركط اٟتاضن حىت تتاكد أىليتو لذلك  ،أـ ُب ا١تدة البلزمة اليت ٬تب أف يقضيها الطفل ُب ٛتاية
كرعاية كالدتو.
كٔتا أف الطفل يظل عاجزا بعد تك ا١تدة عن القياـ بشؤكف نفسو أك حفظ مالو كصيانتو كاستثماره إف كاف لو ماؿ ،كلذؾ فقد قررت
الشريعة حق الوالية للطفل ٖتقيقا ١تصلحتو كلقد نظمت ىذا اٟتق ْتيث تضمن ٖتقيق األصلح للطفل.

ُِٔ سعيد ليلى عبد ا﵁ " ،حقوؽ الطفل في محيط األسرة دراسة مقارنة "٣ ،تلة اٟتقوؽ  ،العدد ّ ،ديسمرب  ،ُْٖٗ ،ص ُِٗ.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

44

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

ُب حُت أف اتفاقيات حقوؽ الطفل ٓب تتطرؽ إٔب حق الطفل ُب اٟتضانة كُب الوالية عليو ٔتثل ىذا التفصيل كىذه الدقة ،كإف
كانت أكدت على حق الطفل ُب رعايتو ـ ف قبل كالديو فهذا ال يغَت شيئا ،كذلك أف النصوص اليت تتحدث عن ىذا اٟتق جاءت
٥تتصرنة كذات طابع عاـ ينقصها الدقة كيعوزىا التحديد ،كتًتؾ للدكؿ حرية تقدير كاسعة ُب األخذ هبا.
سابعا :حق الطفل في الحرية :
تنص ا١تادة الثانية عشر من اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ على أف يكوف للطفل اٟتق ُب حرية التعبَت  ،كجعلت ىذا اٟتق
مقيدا بأمور منها احًتاـ حقوؽ الغَت أك ٝتعتهم ،كٛتاية األمن الوطٍت أك النظاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة  ،ككذلك اٟتاؿ ُب
الشريعة حيث أهنا أباحت حرية التعبَت كجعلتها ح نقا لكل إنساف  ،كلكنها غَت مطلقة بل ىي مقيدة بأف ال تكوف خارجةن عن حدكد

اآلداب العامة أك اٟتقوؽ كاألخبلؽ الفاضلة،أك٥تالفةن لنصوص الشريعة.

كتنص االتفاقية كذلك ُب ا١تادة الرابعة عشر على أف ٖتًتـ الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية حق الطفل ُب حرية الفكر كالوجداف ك
الدين  ،كقصرت دكر الوالدمف أك غَت٫تا من األكصياء القانونيُت على توجيو الطفل ُب شكل ينسجم مع قدراتو ا١تتطورة فقط.
كتنص ا١تادة ُب فقرهتا الثانية على عدـ جواز إخضاع االجهار بالدين أك ا١تعتقدات إال للقيود اليت ينص عليها القانوف كالبلزمة
ٟتماية السبلمة العامة أك النظاـ أك الصحة العامة أك اآلداب العامة أك اٟتقوؽ أك اٟتريات األساسية لآلخرين.
أما االسبلـ فقد طلب من الوالدين تشجيع الطفل على التدين كالتزاـ األحكاـ ك ا١تفاىيم كالشعائر الدينية حىت ينشأ على ىذه
ا١تفاىيم الدينية.
حرية العقيدة في االسالـ :
أباحت الشريعة حرية االعتقاد كعملت على صيانة كٛتاية ىذه اٟترية إٔب أبعد اٟتدكد ،كيتجلى ذلك صر٭تا ُب قولو تعأب  ( :ال
إً ٍك ىر ىاه فًي الدِّري ًن) [البقرة.]ِٓٔ :كحرية االعتقاد مكفولة ُب اجملتمع االسبلمي كلكن ُب إطار مراعاة الثابت األعلى ٢تذا اجملتمع كىو
العبودية كا٠تضوع لو سبحانو كمن ىنا ا تسع اجملتمع االسبلمي لوجود التعدد الديٍت فيو عندما قبل التعايش مع أفراد يعتنقوف اليهودية
كالنصرانية ،كترؾ ٢تم حرية تنظيم شؤكهنم الشخصية بينما ٓب يتسع لغَتىا من الديانات الوثنية ،باعتبار أف ىاتُت الديانتُت ذات أصل
ٝتاكم كيلعناف انتساهبما ١تظلة العبودية ﵁ تعأب ُب اٞتملة.

كلكن اال٨تراؼ كالتحريف الطارئ على تلك الديانتُت كالذم يتصادـ مع حقيقة العبودية ٬تعل دائرة حرية التعبَت أضيق من حقهما
من دائرة حرية االعتقاد ،فبل ٭تق ٢تما الدعوة أك التبشَت كال إظهار شعائر ا٨ترافهما خارج دائرة معتنقاهتما ،ألف خركج حريةالتعبَت عن
ىذه الدائرة ٮترؽ نظاـ اجملتمع كيهد ثبات األساس كا١تقدس األكؿ ُب ا٢ترـ القيمي للمجتمع .
ٍح ُّدق ًم ٍن ىربِّر يك ٍم ۖ فى ىم ٍن
كمع أف االسبلـ ال يعاقب من ٓب يدخل فيو ابتداءن ،كما أنو ال يكره أحدا ُب اعتناقو كالدخوؿ فيو ( ىكقي ًل ال ى
ً
اء فىػلٍيى ٍك يف ٍر ) [الكهف ، ]ِٗ :كما أنو ال ٯتنع كال يعاقب من انتقل من دين إٔب دين آخر من تلك األدياف اليت
اء فىػ ٍلييػ ٍؤم ٍن ىك ىم ٍن ىش ى
ىش ى
تدا  ،لذلك فإف إقرار حرية العقيدة للطفل على النحو ا١تبُت ُب نص
تعيش ُب ظلو  ،إال أنو يعاقب من ينتقل منو إٔب غَته كيعتربه مر ن
ا١تادة الرابعة عشر ـ ف االتفاقية يتعارض مع النصوص الصر٭تة ُب الشريعة االسبلمية الداعية إٔب تربية الطفل تربية دينية صحيحة
كتنشئتو تنشئة سليمة  ،فالًتبية ُب االسبلـ تقوـ عى صيانة االنساف كصبلحو كتقوٯتو منذ نشأتو كحىت هنايتو  ،كذلك كفق تعاليم
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كتوجيهات الشريعة  ،كيتحقق ذلك من خبلؿ تلقينو أصوؿ الدين  ،كتعويده آداء عباداتو كشعائره على رأسها الصبلة كالتمسك
مقصورا على توجيو
معا مسؤكلية ٛتاية فطرة أبنائهم ُب الدرجة األكٔب  .فدكرىم ُب االسبلـ ليس إذان
بأخبلقياتو ،كتقع على الوالدين ن
ن
طفلهم فيما إذا اختار أم دين يريد ىو  ،بل يقع على عاتقهم مسؤكلية ٛتاية فطرة ابنهم ابتداءن  ،كىو ما ال يتيح للطفل تغيَت دينو
َّل ً
س يك ٍم
ين ى
خاصة على ضوء ا٠تطاب اإل٢تي لآلباء بوقاية األبناء كٛتايتهم من النار  ،كذلك ُب قولو تعأب " يىاأىيػُّد ىها الذ ى
آمنيوا قيوا أىن يف ى
ً
ودىا النَّلاس كال ً
ٍح ىج ىارةي"[التحرًن.]ٔ :
ىكأ ٍىىلي يك ٍم نى نارا ىكقي ي ى
ي ى
ختامان  :ىذا ىو اإلسبلـ بتعاليمو كإرشاداتو َّبُت لئلنساف طريق سعادتو منذ اللحظة األكٔب ٟتياتو بل قبل ذلك ،حىت هناية حياتو
الدنيوية ،كبيَّنت لو طريق فبلحو ُب اآلخرة؛ فبل ينبغي التخلي عن ىذا الدستور القرآين العظيم ا﵀كم ا١تنػزؿ من قًبىل اّبكيم العليم.
توصيات:
إٔب العآب  :أفرادان كٚتاعات ،كحكومات كدكؿ  :اعملوا على ٖتسُت أكضاع األطفاؿ؛ كٓتاصة أكلئك الذين يعيشوف ُب ظل ظركؼ
صعبة ،كيقيموف ُب مناطق النػزاعات العنيفة ،كالذين يعانوف من آثار اٟتصار كالعقوبات االقتصادية ا١تفركضة على ببلدىم ،كاألطفاؿ
البلجئوف كا١تشردكف.
 العمل على توفَت احتياجات األطفاؿ؛ اٞتسدية كا١تعنوية. االىتماـ بأمر تعليم األطفاؿ. ضركرة القياـ ٓتطوات عملية ٟتماية األطفاؿ من األخطار النإتة عن الربامج ا١تضرة لوسائل اإلعبلـ. دعم الربامج اليت تؤدم إٔب النهوض بالقيم الثقافية كا١تعنوية كاألخبلقية لؤلطفاؿ. حفاظان على سبلمة األطفاؿ العاملُت بأجر :منعهم من العمل ُب اٟترؼ ا٠تطرة. -السعي اٟتثيث كالتعاكف الوثيق فيما بُت الدكؿ ١تكافحة االٕتار ُب األطفاؿ.

هوامش البحث :
 -1أحمج وف حمبج انك ظم "،الصحاح في المغة" ،ج ظ ايلـ المالررف ،ورظكت1460. /4 :1404 ،
ِ -أبو حياف٤ ،تمد بن يوسف" ،البحر المحيط"ٖ ،ت ٌقيق :صدقي ٤تمد ٚتيل ،دار الفكر ،لبناف ،د.طُٗٗٗ. ،

ّ -ابن منظور٤ ،تمد بن مكرـ "،لساف العرب" ،إعداد كتصنيف :يوسف خياط ،دار لساف العرب ،بَتكت ،د.ط ،د.ت.
ْ -العيسوم ،عبد الرٛتن "،مشكالت الطفولة كالمراىقة" ،دار العلوـ العربية للطباعة كالنشر ،بَتكت ،ط.ُّٗٗ ،ُ:

 -5اقظطوي ،محمج وف أحمج وف أوي وكظ "الجامع ألحكام القرآن الكريم " ،لحقرؽ :أحمج اوظجكلي ك وظ رـ
طترش ،ج ظ اكلب امصظرة ،اقب ظة ،ط 1384 ،2ػ.
ٔ -الطربم٤ ،تمد بن جرير" ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف"ٖ ،تقيق :أٛتد شاكر ،الرسالة :بَتكت ،طُُٗٗٗ. ،
ٕ -ابن عادؿ ،عمر بن علي "،اللباب في علوـ الكتاب" ،ـ.س.ّٔٗٓ/ُ :
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 -8اتلقرطي ،محمج ألمرف وف محمج امخلبظ " ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " ،ج ظ اتكظ
الطوبعة ك التظ ،اولبف ،ج.ط1996. ،
ٗ -ابن عاشور٤ ،تمد الطاىر " ،التحرير كالتنوير" ،مؤسسة التاريخ العريب ،بَتكت :د.طَََِ.، ،

َُ  -الزحيلي ،كىبة "،التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنهج" ،دار الفكر ا١تعاصر ،بَتكت ،ط ،ُُٗٗ ،ُ:جُٖ.:
ُُ  -الصحاح. ُُْٔ /ْ :
ُِ -ا١تصباح ا١تنَت.

ُّ٣ -تموعة ا١تؤلفُت "،المنجد في اللغة" ،دار الشرؽ ،بَتكت :ط ُِ. ُّٕٗ ،

ُْ -الراغب األصفهاين "،مفردات ألفاظ القرآف"ٖ ،تقيق :صفواف داككدم ،الناشر :دار القلم ،دمشق ،ط ِ.ُٕٗٗ ،

ُٓ -٭تي بن ٤تمد زمزمي" ،حقوؽ اإلنساف ،مفهومو كتطبيقاتو في القرآف الكريم "ْ ،تث مقدـ ١تؤ٘تر حقوؽ اإلنساف ُب السلم
كاٟتربٚ ،تعية ا٢تبلؿ األٛتر السعودم ،السعودية.ََِّ ،

 -16علي بن ٤تمد اٞترجاين" ،التعريفات" ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.ُٗٗٔ ،

 -17عيسوم أٛتد عيسوم "،المدخل للفقو اإلسالمي" ،دار االٖتاد العريب.ُٖٗٔ ،
 -18مصطفى الزرقا "،المدخل الفقهي العاـ" ،دار الفكر ،دمشق ،ط ٗ.

 -19معجم ألفاظ القرآن ،747/1 ،امينـ اكسرط566./2 ،

 -20الركائي جابر إبراىيم  " :حماية حق الحياة في الشريعة االسالمية " ٣،تلة االسبلـ اليوـ  ،ا١تنظمة االسبلمية للًتبية كالعلوـ
كالثقافة  ،العدد ّ . ُٖٗٓ،

 -21عودة عبد القادر  " :التشريع الجنائي االسالمي مقارنان بالقانوف الوضعي "  ،دار الكتاب العريب ،بَتكت ،لبناف ،اٞتزءُ.

 -22تركي رابح  " :حقوؽ الطفل بين التربية االسالمية كالتربية الغربية الحديلة " ٣،تلة العلوـ االجتماعية  ،جامعة الكويت
،العدد َُِٖٗ. ،

 -23كضع األطفاؿ في العالم ََُِ ـ٣" ،تلة الطفولة العربية"  ،العدد ٕ . ََُِ،

 -24عليوة علي  " :حقوؽ الطفل بين الحقيقة كاإلدعاء " ،األنًتنيبت  ،الشبكة االسبلمية.

ٝ -25تر خليل ٤تود عبد ا﵁  " :حقوؽ الطفل في االسالـ كاالتفاقيات الدكلية دراسة مقارنة " ،رسالة ماجستَت ُب الفقو
كالتشريع  ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطُت . ََِّ ،
 -26الزىراين  ،علي ابراىيم ،

" مقارنة بين حقوؽ الطفل الوضعية كبين التي قررتها الشريعة السماكية

"،

http://www.saaid.net/leqa/9.htm page 25

 -27سعيد ليلى عبد ا﵁ " ،حقوؽ الطفل في محيط األسرة دراسة مقارنة "٣ ،تلة اٟتقوؽ  ،العدد ّ ،ديسمرب .ُْٖٗ ،

28-The full text of the Convention of the rights of the child,UNICIF publication,1989,New
York.
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حقوؽ الطفل بين الشرع اإلسالمي كقانوف األحواؿ الشخصية السورم
الباحث حمزة عبد الرحمن عميش (سوريا)

مػقػدمػػة
قبؿ هلل ليبال " رببا هه لبا من أأواجبا وورياتبا ّررة أعين "
الدبيا ".128
ُ

كقبؿ ليبال " المال والببون أيبة الحياة

الوج مف ال لمبـ وبـ علل امسلكل اتظجم
قظة ايرف كزرلة احربة كأمؿ امسلقوؿ  ،ك ّ
حقبن ّ
إف ألطتبؿ ـ ّ
موبتظ مف أنؿ ضمبف مسلقوالن متظقبن وإهف هلل.
ن
ك امنلميي ك ايلبرة وكؿ تؤكف حربلبـ كقضبرب ـ لمبمبن
كلسف ايجرج مف التظريبت
كاقج أصوح ال لمبـ وبألطتبؿ
ن
مؤتظ حضبظربن للسبوؽ فره اتيكب ك اجكؿ ّ
اخبصة وحمبرة ألطتبؿ كضمبف حقكقبـ ك اجفبع عف قضبرب ـ حلل أصوح ه امنبؿ مقربسبن القجـ
امنلميبت كظقربب كلحضظ ب في لببرة اقظف ايتظرف.

كلقد اىتمت الشريعة اإلسبلمية هبذا ا١توضوع من خبلؿ آيات القرآف الكرًن كسنو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم اليت تطرقت إٔب كافة
شؤكف األطفاؿ كقضاياىم كطريقة تربيتهم ككيفية التعامل معهم كحقوقهم الشرعية كاألدبية كأكصت الشريعة باإلحساف إليهم كالرفق ُب
التعامل معهم كعدـ تكليفهم بأمور فوؽ طاقتهم.
كبالنظر إٔب اجملتمعات اإلسبلمية ٧تد أف فئة الشباب كاألطفاؿ تشكل حوإب َٓ %من السكاف ُِٗ.
ىذا ما يؤكد األ٫تية البالغة لضركرة االىتماـ ْتقوقهم  ،كباستعراض تارٮتي لتاريخ األطفاؿ ٧تد أنٌو كاف ىناؾ ٦تارسات خاطئة ُب
التعامل معهم تصل إٔب حد القتل ـ ثل كأد البنات الذم حرمة اإلسبلـ " كإ ا المؤكدة سألت  ،بأم ن قتلت " َُّحيث اىتم
اإلسبلـ كثَتان بشؤكف األطفاؿ إالٌ أ ٌف ىذا االىتماـ ٓب يتم تطبيقو على الوجو السليم حيث شهد تاريخ األطفاؿ مراحل شهدت
ببيتهم كتغذيتهم .
٦تارسات خاطئة مثل تكليف األطفاؿ بأعماؿ شاقة أك عدـ االىتماـ تر
 ،عندما بدأ ا١تصلحوف
كلقد شهدت العصور الوسطى ُب أكركبا مراحل مظلمة ُب تارٮتها استمرت حىت القرف التاسع عشر
االجتماعيوف ينادكف بضركرة النظر ُب قضايا األطفاؿ ،كظهرت العديد من التشريعات اليت تنظم حياهتم كتدافع عن حقوقهم .
اين من القرف العشرين ىو الفًتة الذىبية ُب الدفاع عن حقوؽ األطفاؿ كظهور العديد من التشريعات ا٠تاصة هبم.
كيعترب النصف الث
ؼلاْ،آ٠ح 4
قٛؼج اٌف
قٛؼج اٌىٙف ،آ٠ح 46
قٙاَ ِٙع ٞخثاؼ،اٌطفً ف ٟاٌشؽ٠ؼح اإلقالِ١ح ِٕٙٚح اٌرؽت١ح إٌث٠ٛح ( ت١ؽٚخ  :اٌّىرثح اٌؼظؽ٠ح ،
قٛؼج اٌرى٠ٛؽ ،ا٠٢اخ -

َ)ص

.
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كثرظ ورلبب كورف ويض مب كظج في اقظآف اكظرـ ك اسلة الوكرة ممب
كوبالظظ إال هذ التظريبت لنج لتبوببن ن
رجؿ علل أف ويض هذ التظريبت مسلمجة مف احضبظت إل

لسبلرة كفي مقجملبب احضبظة إلسالمرة .

كوبالظظ إال هذ التظريبت الي صجظ ميظمبب في اكالربت املحجة ألمظركرة كأكظكوب لنج ّألبب لحمؿ
لتبصرؿ كثرظة حكؿ حقكؽ ألطتبؿ كوباه ت في انك لب امنلميرة الي ريمؿ وبب علل مسلكل امنلميبت

كمب ّألبب لحمؿ آارة اللطورؽ احقرقي ممب نيلبب لبنحة كمالئمة اللصجم إلسبءة ميبملة ألطتبؿ ك ره ء ـ
كأحج امتبكؿ الي لك نه امنلميبت احجرثة ك ك ألمظ اهم لتلقظ إارة حقكؽ ألطتبؿ في ويض
امنلميبت البمرة.
كفي ه اوحث سكؼ لكضح ملبج اتظرية إلسالمرة في حمبرة اطتؿ ك امحبفظة علل حقك قه كمب كظجت

في اقظف اكظرـ ك اسلة الوكرة لـ للطظؽ إال ويض التظريبت احجرثة ك اقك لرف اكضيرة في ه امنبؿ.
مشكمة الدراسة:
لتكؿ فئة ألطتبؿ ك اتوبب لسوة عبارة مف منمكع اسكبف في اجكؿ إلسالمرة حرث لصؿ إال حك اي
131

%50

كلزج ج هذ السوة في ويض اولج ف البمرة إال أكثظ مف هاؾ كمب ك احبؿ في امنلمع اسيكجم

حرث لصؿ إال %58

132

ألمظ اهم رتكؿ ضظكظة ملحة اجظسة امتبكؿ ك اقضبرب امظلوطة وبهذ اتئة .

فكرؼ عبانت اتظرية إلسالمرة مكضكع حقكؽ ألطتبؿ؟ مع مقبظلة هاؾ ألحك ؿ اتخصرة اسكظم.
فقج كظجت في اتظرية إل سالمرة آربت قظآلرة كأحبجرث لوكرة لؤكج لمبـ اتظرية إلسالمرة وبهذ اتئة وتكؿ
ك ضح كملمكس.

إال ّأله مف امالحظ أف لبؾ عجـ لمبـ مف ويض أفظج امنلمع وبهذ احقكؽ إمب نبالن وبب أك للرنة ايجـ
اكعي امب األطتبؿ مف أ مرة وباغة في حربة امنلميبت،
فبلبؾ اؾثرظ مف ألطتبؿ اهرف ريبلكف مف إل مبؿ كسكء اميبملة الي لقكج إال ايجرج مف امتبكؿ
اصحرة ك التسرة ك النلمبعرة ،كظومب لؤجم في ويض ألحربف إال اكفبة وسوب عجـ ال لمبـ وبهذ اتئة كعجـ

امظعبة احقكقبـ.

كمف ه املطلؽ فإف هذ اجظسة لحبكؿ الأكرج علل ه ق احقكؽ كلكضرحبب كمقبظللبب وقبلكف ألحك ؿ

اتخصرة اسكظم .

خثاؼ ِ:ؽخغ قاتك اٌطفً ف ٟاٌشؽ٠ؼح اإلقالِ١ح  ،ص
ٚؾاؼج اٌرطط١ؾ ِ ،طثٛػاخ ٚؾاؼج ايذطط١ؾ ( اٌؽ٠اع ،

َ)
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أهمية البحث وأهدافه
تبطمق أهمية هوه الدراسة لالعتبارات التالية:
إف حمبرة ألطتبؿ مف اكقكع ضحبرب اإلسبءة ك إل مبؿ في صغظ ـ ي حتظه إلفظج امنلمع مف
ّ -1
اكقكع في انظئـ ك اللحظفبت ائف ضحبرب إلسبءة ك إل مبؿ ـ أكثظ البس حلمبارة االلحظؼ ك ظلكبب
انظئـ.

أف ريبلك مف اتتؿ كقلة الحصرؿ اجظسي
إف ألطتبؿ امليظضرف اإلسبءة ك إل مبؿ مف املكقع ّ
ّ -2
ك الفلقبظ إال الظورة اسلرمة الي لككف أحج مسووبت النبح ممب رقكج إال اتتؿ اكبمؿ في حربة ؤال ء
ألتخبص.

إف حمبرة ألطتبؿ مف إلسبءة ك إل مبؿ قج رؤجم إعبقبت وجلرة أك ه لرة أك لحظفبت نلسرة.
ّ -3
إف حمبرة ألطتبؿ مف إلسبءة ك إل مبؿ ي إلقبه موكظ احربة اطتؿ.
ّ –4
حرث لترظ اجظسبت احجرثة إال كنكج لظوط

ورف إسبءة اميبملة ك إل مبؿ في اصغظ ك ألمظ ض

ك إلعبقبت امزملة الي ريبلي ملبب ألتخبص اوباغكف.
فرضيات البحث:
إظببظ لقبط القبظب ورف التظرع إلسالمي كقبلكف ألحك ؿ اسكظم  ،كلكضرح اثغظت الي أختؽ قبلكف
الوج مف صربغة قك لرف نجرجة لصلح اخلؿ كلؾ كف
ألحك ؿ اسكظم في ميبانلبب ممب رتكؿ خلالن قبلكلربن ّ
أكثظ ك قيرة.
مبهج البحث:
ليلمج هذ اجظسة علل املبج الحلرلي ايلمي

 ،اهم ريلمج الحلرؿ ك امقبظلة ورف التظرع إلسالمي

كقبلكف ألحك ؿ اسكظم.
كقج قسمت هذ امج خلة:
 مقجمة حكؿ إتكبارة اوحث كملبنه كأ مرله. كلمبرج رللبكؿ تظح متبكـ مصطلح اطتؿ قبلكلبن ك اغة كفقببن. ثـ قسمت ه اوحث إال سوية مطباب ( للضمف حقكؽ اطتؿ في اتظع إلسالمي مع مقبظللبب وقبلكفألحك ؿ اتخصرة اسكظم)
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 -ثـ خللمت اوحث وبالكصربت ك القلظحبت .

تمهيد
تعريف الطفل كما جاء في اتفا ية الدولية لحقوق الطفل ؟
ليظؼ اللتبقرة " اطتؿ" وأله كؿ إلسبف اـ رلنبكز اثبملة عتظة مب اـ رولغ سف اظتج قوؿ هاؾ ومكنب اقبلكف
املطوؽ علره  .كفي ويض احبالت للزـ اجكؿ وباللسبؽ في لحجرج القطة امظنيرة األعمبظ ػ علل سورؿ
امثبؿ سف الالحبؽ ويمؿ كسف الللببء مف اليلرـ ألسبسي؛ كاكف في ويض احبالت ألخظل ،لك

ضح

اللتبقرة وطظرقة ال اوس فربب احج ألعلل األعمبظ مثؿ لطورؽ عقكوة اسنف مجل احربة أك إلعج ـ امف ـ
133

جكف سف اثبملة عتظ مف ايمظ.

134
إف ألصؿ الغكم في ه امصطلح ريلي اليكمة في حج ثة
كلمة اطتؿ في الغة ك امكاكج اصغرظ ّ ،
كمف ألـ مصبجقره اكارج اصغرظ مف إللسبف مبج ـ وجله اطرتب ارلب لبعمب.

كلمة اصوي لطلؽ علل مظحلة مف اسلرف فربب ضيؼ كلمبرؿ إال غرظ مب رلرؽ كرلبسب اه مف الغك ك البك
135

ك اليب ،كقج هكظ في اقظآف (رب رحرل خه اكلبب وقكة كآلرلبذ احكـ صورب )
136

امبج صورب)

 (،قباك كرؼ لكلـ مف كبف في

إتبظة إال إف رحرل كعرسل علربمب اسالـ قج أكلرب اكحي ك الوكة في صغظ سلبمب كفي سلرف

ال رظل مف البس فربب إال الكغؿ في البك ك اليب ك ه وظ بف ك عنبز نظربف علل خالؼ اطورية ،كظبظ

اطؼ اليورظ ومبجة اصوب جكف اصغظ ك اطتكاة .أمب كلمة اغالـ فبي مف رلصؼ كرلنلل فره مطلؽ اتبكة
في ابك ايب ككالـ ،كقج أطلقه اقظآف علل امكاكج انجرج

( رب زكظرب إلب لوتظؾ وغالـ سمه رحرل )،137

ككهاؾ أطلقه علل طتؿ غرظ وباغ ( فأجال جاكذ قبؿ رب وتظل ه غالـ )(138كأمب انج ظ فكبف اغالمرف رلرمرف

في امجرلة).139

اطتؿ في الصطالح اتقبي رسليمله فقببء اتظمعة التخص اهم اـ رصؿ حج اولكغ .قبؿ ليبال (ك ألطتبؿ
140

اهرف اـ رولغك احلـ )

4
5
6

4

االذفال١ح اٌع١ٌٚح ٌسمٛق اٌطفً
ِطراؼ اٌظساذ ،ص 65
قٛؼج ِؽتُ ا٠٢ح
قٛؼج ِؽتُ ا٠٢ح
قٛؼج ِؽ ُ٠ا٠٢ح
قٛؼج ٛ٠قف ا٠٢ح
قٛؼج اٌىٙف ا٠٢ح
قٛؼج إٌٛؼ ا٠٢ح 5
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حقوق الطفل بين الشرع اإلسالمي و ابون األحوال الشخصية السوري
نظران أل٫تية مرحلة الطفولة ُب تكوين شخصية اإلنساف فقد أكالىا الشرع اإلسبلمي أ٫تية خاصة عرب التشريعات اإلسبلمية للحافظ
عٔب حقوؽ األطفاؿ باعتبارىم رجاؿ ا١تستقبل كبناة اٟتضارة .
فنجد ُب نظرة عامة سريعة اىتماـ الشرع اإلسبلمي بالطفل كىو جننب ُب بطن أمو ،كما فرضو على ا١تعتدم عليو من غرة باعتباره جزءا
من اٟتياة اإلنسانية .
فإذا نزؿ من بطن أمو صارخا فهو ُب الشرع اإلسبلمي إنساف كاـؿ األىلية ٬تب لو ما ٬تب لئلنساف البالغ .
يقوؿ الشيخ يوسف القرضاكم ُب كتابو ا٠تصائص العامة للمسلمُت (إ ٌف العنصر األكثر أ٫تية ُب معاٞتة اإلسبلمية ٟتقوؽ اإلنساف
ٯتن هبا مىت شاء أك
ٌإهنا حقوؽ مفركضة لؤلبد بإرادة ا﵁ فهي ٓب تنزع تارٮتيا بنضاؿ أك صراع قوم كىي ليست منحة من ٥تل كؽ ٌ
ُُْ
يسلبها مىت يشاء كإهنا حقوؽ فرضها ا﵁ للناس كىي ثابتة كدائمة ْتكم الشريعة )
كاف حقوؽ الطفل ُب الشريعة اإلسبلمية تتسم بالعا١تية فهي ٓب ٗتاطب ٣تتمع معُت أك ٚتاعة من الناس كإ٪تا جاءت لكافة البشر
المطل األكؿ :حق حسن اختيار األـ:
كتبدأ حقوؽ الطفل قبل الوالدة حيث ٖتث الشريعة اإلسبلمية على حسن اختيار الزكجة قاؿ رسوؿ ا﵁ (ٗتَتكا لنطفكم فاف العرؽ
ُِْ
دساس)
كالنسب أقول الدعائم اليت تقوـ عليها األسرل كيرتبط بو أفراده برباط دائم الصلة تقوـ عليها األسرل كيرتبط أفرادىا برباط دائم ـف
اؿصلة تقوـ على أساس كحدة الدـ فالولد جزء من أبيو كرابطة النسب ىي النسيج الذم ال ينقطع عراه
كمنع الشرع اإلباء إنكار نسب األكالد كحرـ على النساء نسب الولد إٔب غَت أبيو فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ ( أيٌما امرأة أدخلت

على قوـ من ليس منهم فليست من اهلل في شيء ك لن يدخلها اهلل جنتو كأم رجل جحد كلده كىو ينظر إليو احتج اهلل منو
ُّْ

كفضحو على رؤكس األكلين كاآلخرين )
المطل اللاني :حق النس :

أ  -اثباب ثبوت النسب ُب الشرع اإلسبلمي
البد لثبوت النسب ُب ٥تتلف اٟتاالت ال تقل فًتة اٟتمل عن ستة أشهر كحد أدىن.
فقد أٚتع الفقهاء عٔب أ ٌف أقل مدة للحمل ىي ستة أشهر (كٛتلو كفصالو ثبلثوف شهران ) ُْْ كقولو تعأب ( كفصالو ُب عامُت)

4
4
4
44

ٛ٠قف اٌمؽػا : ٞٚاٌطظائض اٌؼاِح ٌإلقالَ .
اتٓ ِاخٗ 5
ػ ْٛاٌّؼثٛظ شؽذ قٕٓ أت ٟظاٚٚظ
 - 44قٛؼج ٌمّاْ ا٠٢ح .
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فهم أف يرٚتها  ،فقاؿ ابن عباس رضي
كقد ركل أ ٌف رجبلن تزكج امرأة فولدت لستة أشهر ُب زمن عثماف بن عفاف رضي ا﵁ عنو ٌ
ا﵁ عنهما لو خاصمتك بالقراف ٠تاصمتك قاؿ ا﵁ ( كٛتلو كفصالو ثبلثوف شهرا ) ( كفصالو ُب عامُت ) فلم يبق للحمل إال ستة
ُْٓ
أشهر فدرأ عثماف رضي ا﵁ عنو اٟتد عنها
كاف الطب اٟتديث يؤكد احتماؿ الوالدة لستة أشهر

ُْٔ

أكثر مدة اٟتمل للعلماء أقواؿ كثَتة ك٥تتلفة منها تسعة أشهر كىذا رأم الظاىرية كسنتاف كىو ر
ُْٕ
عائشة رضي ا﵁ عنها (الولد ال يبقى ُب بطن أمو أكثر من سنتُت كلو بظل مغزؿ )

أم أبو حنيفة كالصحابة لقوؿ

ثبلث سنُت كنسبو ُب كناب الفتح القدير إٔب الليث بن سعد فقيو مصر ُب القرف الثاين ا٢تجرم أربع سنُت كىو قوؿ الشافعي
كالقوؿ الفصل ُب ىذه ا١تسائل كما قاؿ ابن رشد اٟتفيد مرجوع فيها إٔب العادة كالتجربة

ُْٖ

كيرل الدكتور مصطفى السباعي رٛتو ا﵁ كىو من مشرعُت القوانُت ُب سوريا ُب ٜتسينات القرف ا١تاضي
( إف الرجوع ُب تقدير اٟتمل إٔب رأم األطباء حيث ٬توز ُب حاالت نادرة أف ٯتتد فيها اٟتمل إٔب أكثر من تسعة أشهر كا لنسب
٭تتاط ُب إثباتو بقدر اإلمكاف )
ككاف العمل با﵀اكم السورية قبل صدكر قانوف األحواؿ الشخصية يأخذ ٔتذىب أيب حنيفة رٛتو ا﵁ كىو سنتاف آخذان بقوؿ عائشة
رضي ا﵁ عنها
كاخذ القانوف السورم ُب ا١تادة "ُِٖ" ْتالة متوسطة بُت ا١تذاىب الفقهية
(اقل مدة اٟتمل مئة كٙتانوف يوما كأكثرىا سنة مشسية )
كاشًتط الفقهاء ُب الزكاج الصحيح أ ٌف ٯتضي على عقد الزكاج اقل مدة اٟتمل فاف جاء ت بو ألقل من ذلك ليثبت نسبو ُب الزكاج
ُْٗ
كىذا حكم ٣تمع عليو
إ ٌف التأكد من عدـ اللقاء بُت الزكجُت اليثبت النسب من الزكج كما لو كاف أحد الزك جُت سجينا أك غائبا ُب بلد بعيد كامتدت
عليو ا١تدة أكثر من أقصى اٟتمل كىذا الشرط قاؿ بو اٞتمهور من الفقهاء كذىب ابن تيمية إٔب اشًتاط الدخوؿ اٟتقيقي كخالفهم
أبو حنيفة كاشًتط لصحة النسب إف اليثبت عدـ اللقاء إال إف أبا حنيفة ال يرل ٣ترد العقد ُب إثبات النس ب بل ال بد من إف
يتصور إمكانية اللقاء كالدخوؿ بالزكجة
كا٠تبلؼ بُت أبو حنيفة كاٞتمهور ىو إف اٞتمهور أف يثبت اللقاء بصورة ٣تسدة فاف تأكد اللقاء ثبت النسب كاف ٓب يتأكد اللقاء
اليثبت النسب
كٓب يشًتط أبو حنيفة إف يثبت اللقاء بل فقط إف يتصور إمكانية اللقاء
45
46
4
4
4

فرر اٌمع٠ؽ شؽذ اٌٙعا٠ح4\4 ،
شؽذ لأ ْٛاألزٛاي اٌشطظ١ح ٌٍعورٛؼ ِظطف ٝاٌكثاػٟ
ؼٚاٖ اٌعاؼ لطٕٟ
تعا٠ح اٌّدرٙع ٙٔٚا٠ح اٌّمرظع
شؽذ لأ ْٛاألزٛاي اٌشطظ١ح
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كاخذ القانوف السورم برأم اٞتمهور ُب مادتو "ُِٗ" حيث تنص على "أف كلد كل زكجة ُب النكاح الصحيح ينسب إٔب زكجها
بالشرطُت التاليُت:
أ ػ أف ٯتضي على عقد الزكاج أقل مدة اٟتمل.
ب ػ أف ال يثبت عدـ التبلقي بُت الزكجُت بصورة ٤تسوسة كما لو كاف أحد الزكجُت سجينان أك غائبان ُب بلد بعيد أكثر من مدة اٟتمل
.
ِ -إذا انتفى أحد ىذين الشرطُت ال يثبت نسب الولد من الزكج إال إذا أقر بو أك ادعاه
ّ-إذا توافر ىذاف الشرطاف ال ينفى نسب ا١تولود عن الزكج إال باللعاف.
إما في الزكاج الفاسد أك الدخوؿ بشبو :
كالوطء بشبو ىو االتصاؿ اٞتنسي غَت الزنا بناء على عقد زكاج الصحيح أك فاسد مثل ا١ترأة ا١تزفوفة إٔب بيت زكجها دكف رؤية سابقة
كقيل إهنا زكجتو فيدخل هبا كمثل كطء امرأة ٬تدىا الرجل على فراشو فيظنها زكجتو
كمثل كطء زكجتو ا١تطلقة طبلقا ثبلثا إثناء العدة على اعتقاد أهنا ٖتل لو فاف أتت ا١ترأة بولد بعد مضي الستة أشهر أك أكثر من كقت
الوطء ثبت نسبو من الوطء لتأكده إف اٟتمل منو كاف أتت بو قبل مضي ستة أشهر ال يثبت النسب لو لتأكد إف ٟتمل حدث
َُٓ
قبل ذلك إال انو إذا ادعاه كثبت نسبو منو إذ قد يكوف كطئها قبل ذلك بشبو أخرل
كاخذ القانوف السورم على ثبوت اؿنسب بالزكج الفاسد ك الدخوؿ بشبو ُب ا١تادةُِّ ُّّ-كنصها :
ا١تادة ُِّ :إف ا١تولود من زكاج فاسد بعد الدخوؿ إذا كلد ١تئة كٙتانُت يومان فأكثر من تاريخ الدخوؿ ثبت نسبو من الزكج.
إذا كانت كالدتو بعد متاركة أك تفريق ال يثبت نسبو إال إذا جاءت بو خبلؿ سنة من تاريخ ا١تتاركة أك التفريق
ا١تادة ُّّ :ا١توطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بُت أقل مدة اٟتمل كأكثرىا يثبت نسبو من الواطئ
مىت ثبت النسب كلو بنكاح فاسد أك بشبهة ترتب عليو ٚتيع نتائج القرابة فيمنع النكاح ُب الدرجات ا١تمنوعة كتستحق بو نفقة القرابة
كاإلرث.
المطل اللاؿث :حق الرضاع.
ُُٓ

قاؿ تعأب ( كالوالدات يرضعن أكالدىن )
ىل ٕترب األـ على اإلرضاع

اتفق الفقهاء على إ ٌف الرضاع كاجب على األـ ديانةن تساؿ عنو يوـ القيامة حفاظا على حياة الولد سواء أكانت متزكجة من أب
الرضيع أـ مطلقة كانتهت عدهتا كاختلفوا ُب كجوبو عليها قضاء:
5
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قاؿ ا١تالكية :بالوجوب قضاء فتجرب عليو ،كقاؿ اٞتمهور :بأنو مندكب ال ٕترب عليو إال للضركرة.
كرضاع الولد على األب كحىت ليس لو إجبار أمو على الرضاعة سواء أكانت شريفة أك مرتبة أدىن.
كمنشأ ا٠تبلؼ ُب كيفية فهم ا١تراد من قولو تعأب ( كالوالدات يرضعن أكالدىن حكلُت كاملُت ١تن أراد إف يتم الرضاعة ) كقولو تعأب
( كاف أردًب إف تسًتضعوا أكالدكم فبل جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم با١تعركؼ ) البقرةِِّ
قاؿ ا١تالكية :إ ٌف معٌت قولو تعأب ( كال تضار كالدة بولدىا كال مولود ىو ضار بولده ) إف األـ ال تأىب أ ٌف ترضعو إضراران بابيو كال ٭تل
لؤلب إف ٯتنع األـ من إرضاعو ،كذلك كلو عند الطبلؽ الف ذكر النهي عن الضرر جاء عند ذكر لطبلؽ كألف النفقة كاجبة للمطلقة
الرجعية ألجل بقاء النكاح ُب العدة كال تستوجب األـ زيادة على نفقتو ألجل الرضاعة .
أما البائن فيجب ٢تا اجر الرضاع بنص اآلية السابقة .
كذىب اٞتمهور :إٔب أ ٌف اآلية أمر للندب أك إرشاد من ا﵁ تعأب للوالدين إف يرضعن أكالدىن كىذا إ ٌف ٓب يقبل الولد ثدم غَت األـ.
بدليل قولو تعأب (كإ ٌف تعاسرًب فسًتضع لو أخرل )
ألف الرضاع حق لبلـ كما ىو حق للوليد كال ٬ترب احد على االستيفاء حقو إال إذا كجد ما يستدعي اإلجبار.
كيفهم منو أ ٌف الفقهاء اتفقوا على كجوب اإلرضاع على األـ ُب ثبلث حاالت
ُ -أالٌ يقبل الطفل الرضاع إال من ثدم أمو .
ِ -أالٌ توجد مرضعة سواىا.
ُِٓ
ّ  -إذا ٓب يوجد ألبيو كال للولد ماؿ الستئجار مرضعة فيجب عليها إرضاعو لئبل ٯتوت.
كجاء ُب ا١تادة ُِٓ من قانوف األحواؿ الشخصية ":
أجرة رضاع الولد سواء أكاف الرضاع طبيعيان أـ اصطناعيان على ا١تكلف بنفقتو كيعترب ذلك ُب مقابل غذائوال تستحق األـ أجرة الرضاع حاؿ قياـ الزكجية أك ُب عدة الطبلؽ الرجعيالمطل الرابع  :حق الحضانة:
اٟتضانة  :يقصد باٟتضانة رع اية شؤكف الطفل حىت يبلغ سنا معينا كأحكاـ اٟتضانة مظهر من مظاىر التشريع اإلسبلمي
بالطفولة ْتيث يكفل للطفل الًتبية الصحيحة .
كجعل الشارع أمر حضانة الصغَت من شؤكف النساء حىت إذا بلغ سنا معينا يعطى حق إشرافو للرجاؿ .
كتتطلب اٟتضانة اٟتكمة كاليقظة كاالنتباق كالصرب حىت انو يكره لئلنساف أف يدعو على كلده إثناء تربيتو.
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كركل أبو موسى عن ابن عباس رضي ا﵁ عنهم أ ٌف أكسان بن عبادة األنصارم دخل على النيب عليو الصبلة كالسبلـ فقاؿ  :يا
رسوؿ ا﵁ إف ٕب بنات كانأ أدعو عليهن با١توت فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ يا ابن ساعده ال تدعو علهن فاف الربكة ُب
ُّٓ
البنات ىن اجملمبلت عند النعمة كا١تعينات عند ا١تصيبة كا١تمرضات عند الشدة ثقلهن على األرض كرزقهن على ا﵁)
ك ٌأما صاحب اٟتق ُب اٟتضانة فمختلف فيو بُت الفقهاء فقيل إف اٟتق اٟتضانة حق للحاضن كىو رأم اٟتنفية كا١تاؿكية على
ُْٓ
ا١تشهور كقيل :أهنا حق للمحضوف فلو أسقطها لسقطت
كالظاىر لدل العلماء ا﵀ققُت أف اٟتضانة تتعلق بثبلث حقوؽ ":حق اٟتاضنة كحق ا﵀ضوف كحق األب" أك من يقوـ مقامو
فاف أمكن التوفيق بُت ىذه اٟتقوؽ كجب ا١تصَت إليو كاف تعارضت قدـ حق ا﵀ضوف على غَتق.
ٕترب اٟتاضنة على اٟتضانة إذا تعينت عليها بأف ال يوجد غَتىا كال ٕترب اٟتاضنة على اٟتضانة إذا ٓب يتعُت عليها ألف اٟتضانة
حقها كال ضرر على الصغَت لوجود غَتىا من ا﵀ارـ .
إذا اختلعت ا١ترأة من زكجها على أ ٌف تًتؾ كلدا عند الزكج فا٠تلع عند اٟتنفية صحيح
ُٓٓ
يكوف عند أمو ماداـ ٤تتاجا إليها.

كالشرط باطل ،ألف ىذا حق الولد كأف

ال ٭تق لؤلب أف يأخذ الطفل من صاحبة اٟتق ُب اٟتضانة كيعطيو لغَتىا إال ١تسوغ شرعي

ُٔٓ

ترتي درجات الحواضن أك مستحقي الحضانة:
اٟتنفية:األـ ٍب أـ األـ ٍب أـ األب ٍب األخوات ٍب ا٠تاالت ٍب ب نات األخت ٍب بنات األخ ٍب العمات ٍب العصبيات بًتتيب
اإلرث.
كدليل األحناؼ ُب أ ٌف األـ أحق باٟتضانة الولد بعد الفرقة من طبلؽ أك كفاة.
كركم إف امرأة جاءت إٔب النيب فقالت لو يا رسوؿ ا﵁ :أ ٌف ابٍت ىذا كاف بطٍت لو كعاء كثدم لو سقاء كحجرم لو حواء كاف
ُٕٓ
أ باه طلقٍت كأراد إف ينزعو مٍت فقاؿ عليو الصبلة ك السبلـ:أنت أحق بو ما ٓب تنكحي
ا١تالكية :األـ ٍب اٞتدة ألـ ٍب ا٠تالة ٍب جدة األب كأف علت ٍب األخت ٍب العمة ٍب ابنة األخ ٍب للوصي ٍب األفضل للعصبة.
الشافعية :األـ ٍب أـ األـ ٍب أـ األب ٍب األخوات ٍب ا٠تاالت ٍب بنات األخ كبنات األخت ٍب العمات ٍب لكل ذم ٤ترـ
كارث على ترتيب اإلرث.
اٟتنابلة :األـ ٍب أـ األـ ٍب أـ األب ٍب اٞتد ٍب أمهاتو ٍب أخت ألبوين ٍب الـ ٍب األب ٍب خالة ألبوين ٍب خالة األـ ٍب لؤلب ٍب
ُٖٓ
عمة ٍب خالة أـ ٍب خالة أب ٍب عمتو ٍب بنت أخ ٍب بنت عم أب ٍب باقي العصبة األقرب فاألقرب
5
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موقف القانوف السورم ا١تادة ُّٗ فقد أخذ برأم اٟتنفية:
" حق اٟتضانة لؤلـ ،فبلمها كإف علت ،فؤلـ األب كإف علت ،فلؤلخت الشقيقة ،فلؤلخت ألـ ،فلؤلخت ألب ،فلبنت الشقيقة،
فبنت األخت ألـ فبنت األخت ألب ،فللخاالت ،فللعمات ،هبذا الًتتيبٍ ،ب للعصبيات من الذكور على ترتيب اإلرث" .
المطل الخامس :حق النفقة:
ٕتب نفقة األكالد لقولو تعأب ( كعلى ا١تولود رزقهن ككسوهتن با١تعركؼ )ُٗٓ أم على ً
أب ا١تولود اٞتديد نفقت أكالده بسبب
الوالدة كما ٕتب عليو نفقو الزكجة ،لقوؿ عليو الصبلة كالسالـ ٢تند بنت عتبة ( خذم ما يكفيكي كيكفي كلدؾ با١تعركؼ)
أم إف نفقة الولد كالزكجة كاجبة على األب .
كاألكالد الواجب نفقتهم على األب ىم ْتسب رأم اٞتمهور ىم األكالد مباشرة كأكالد األكالد أم الفركع كإ ٌف نزلوا فعل اٞتد
نفقة أكالده إف نزلوا أحفاده من أم جهة كانوا ألف الولد يشمل الولد ا١تباشر كما تفرع منو فهذه النفقة ٕتب باٞتزئية دكف
اإلرث .
كرأل اإلماـ مالك:أنٌو ٕتب نفقو األكالد ا١تباشرين فقط دكف أكالد فالنفقة ٕتب بسبب اإلرث ال ٔتطلق اٞتزئية.
كاشًتط الفقهاء لوجوب نفقة األكالد :
ُ-أف يكوف األب غنيان كؽادران على الكسب فإف كاف كذلك كجبت عليو نفقو أكالده فينفق عليهم من مالو ا٠تاص كاف ٓب يكن
لو ماؿ كىو قادر على الكسب كجب عليو االكتساب ُب رأم اٞتمهور ك ٌأما إف كاف معسرا ْتيث ٕتب نفقتو على غَته من
األصوؿ أك الفركع كىو يأخذ نفقتو من غَته إذ أف فاقد الشئ ال يعطيو .
ِ-أف يكوف الولد فقَتان معسران ال ماؿ لو كال قدرة لو على االكتساب فإذا كاف لو ماؿ يكفيو كجبت نفقتو من مالو ال على
غَته كإذا كاف مكتسبا كجب عليو االكتساب فالصغَت ا١تكتسب نفقتو ُب كسبو ال على أبيو كعليو فاف الولد ا١توسر ٔتاؿ أك
َُٔ
كسب يستغٍت بو الف نفقة لو الف القرابة ٕتب على سبيل ا١تواساة
من تج عليو نفقة األكالد ؟
اتفق الفقهاء على أنو إذا كاف األب موجودا أك موسرا أك قادرا على الكسب ُب رأم اٞتمهور فعليو كحده نفقة األكالد ال
يشاركو فيها أحد لقولو تعأب ( كعلى ا١تولود لو رزقهن ) حيث تفيد اآلية حصر النفقة عليو ،كألنو جزء منو .
ٌأما إذا ٓب يكن األب موجودا ككاف فقَتا عاجزا عن الكسب ١ترض أك لكرب سن كانت نفقتهم ُب رأم اٟتنفية على ا١توجود من
األصوؿ ذكر أكاف أـ أنثى إذا كانت موسرة.
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كرأل ا١تالكية :أنٌو ٕتب النفقة على األب كحده دكف غَته ألف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ لرجل سألو عندم دينار فقاؿ
عليو الصبلة كالسبلـ  :أنفقو على نفسك قاؿ :عندم أخر قاؿ :أنفقو على اىلك  ،قاؿ :عندم أخر قاؿ أنفقو على كلدؾ قاؿ
عندم أخر قاؿ أنفقو على خادمك قاؿ عندم أخر قاؿ:أنت اعلم بو كٓب يأمره بإنفاقو على غَته"
ُُٔ

الشافعية  :ذىبوا إٔب أنٌو إذا ٓب يوجد األب أك كاف عاجزا كجبت النفقة على األـ لقولو تعأب (ال تضار كالدة بولدىا )

قاؿ اٟتنابلة ُب ظاىر ا١تذىب :إذا ٓب يكن للولد الصغَت أب كجبت نفقتو على كل كارث على قدر مَتاثو لقولو تعأب (كعلى
الوارث مثل ذلك)
كأخذ القانوف السورم ٔتذىب اٟتنفية:
ا١تادة ُْٓ:
نفقة كل إنساف ُب مالو إال الزكجة فنفقتها على زكجها
ا١تادة ُٓٓ :
إذا ٓب يكن للولد ماؿ فنفقتو على أبيو ما ٓب يكن فقَتان عاجزان عن النفقة كالكسب آلفة بدنية أك عقلية
تستمر نفقة األكالد إٔب أف تتزكج األنثى كيصل الغبلـ إٔب اٟتد الذم يكتسب فيو أمثالو
ا١تادة ُٔٓ:
إذا كاف األب عاجزان عن الكسب يكلف بنفقة الولد من ٕتب عليو عند عدـ كجود األب
تكوف ىذه النفقة دينان للمنفق على األب يرجع عليو هبا إذا أيسر
ا١تادة ُٕٓ
ال يكلف األب بنفقة زكجة ابنو إال إذا تكفل هبا
دين على الولد إٔب أف يوسر
يكوف إنفاؽ األب ُب ىذه اٟتالة ان
ا١تادة ُٖٓ
٬تب على الولد ا١توسر ذكران أك أنثى كبَتان كاف أك صغَتان نفقة كالديو الفقراء كلو كانا قادرين على الكسب ما ٓب يظهر تعنت األب ُب
اختيار البطالة على عمل أمثالو كسبلن أك عنادان
ا١تادة ُٗٓ
ٕتب نفقة كل فقَت عاجز عن الكسب آلفة بدنية أك عقلية على من يرثو من أقاربو ا١توسرين ْتسب حصصهم اإلرثية

6

اٌثمؽج
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ا١تادة َُٔ
ال نفقة مع اختبلؼ الدين إال لؤلصوؿ كالفركع
ا١تادة ُُٔ
يقضى بنفقة األقارب من تاريخ االدعاء ،ك٬توز للقاضي أف ٭تكم بنفقة األكالد على أبيهم عن مدة سابقة لبلدعاء على أف ال تتجاكز
األربعة أشهر .
المطل السادس  :حقوؽ الجنين:
ال خبلؼ بُت العلماء إف ا١تيت إذا كاف من كرثتو ٛتل ُب بطن أمو ٭تسب حسابو ُب تقسيم الًتكة بشرطُت :
 إف يثبت كجوده حيا عند موت مورثو إف ينفصل عن أمو حيا كلو مات بعد دقائق.إذا كانت اٟتامل زكجة ا١تورث ا١تتوَب أك كانت معتد حُت كفاتو من طبلؽ فبل بد لثبوت اٟتمل منو أ ٌف تأٌب ٠تمسة كستُت
كثبلثة مئة يوـ على األكثر من تاريخ الوفاة أك الطبلؽ أك الفرقة فإذا جاءت بو ألكثر من ذلك ال يورث.
ٌأما إذا كانت اٟتامل زكجة لغَت ا١تتوَب كأمو أك زكجة أخيو فبل بد لثبوت أرثو من ا١تورث إف تأٌب بو لسبعُت كمائيت يوـ على
األكثر من تاريخ كفاة ا١تورث إذا كانت الزكجية قائمة بينها كبُت زكجها حُت كفاة ا١تورث كاف كانت غَت قائمة بينها كبُت
ُِٔ
زكجها حُت كفاة ا١تورث فيشًتط إف تأٌب بو ١تدة سنة مشسية كاملة من تاريخ الوفاة
كقد أخذ بو قانوف األحواؿ اؿشخصية السورم في المادة ََّ":
إذا توُب الرجل عن زكجتو أك عن معتدتو فبل يرثو ٛتلها إال إذا كلد حيان ثابت النسب منو بالشرائط ا١تبينة لثبوت النسب ُب ىذا
القانوف .
اشًتاط الوالدة حيا:
قاؿ األئمة الثبلثة مالك كالشافعي كأٛتد كالشيعة األمامية:ال بد أ ٌف يولد حيا فلو خرج أكثره حيا ٍب مات بعد ذلك ٓب يورث
كقاؿ أبو حنيفة كالصحابة :يكفي أ ٌف يولد أكثره حيا ألف لؤلكثر حكم الكل ُب كثَت من إحكاـ الشريعة

ُّٔ

تقسيم الًتكة حاؿ كجود اٟتمل:
قاؿ ا١تالكية :إذا كاف ُب الورثة ٛتل ال تقسم الًتكة بل يوقف قسمها ٖتت يوضع اٟتمل
قاؿ جمىور العلماء:أ ٌف الًتكة تقسم من غَت حاجة إٔب االنتظار ١تا فيو من إضرار بالورثة كمنع اإلنساف من أ ٌف ينتفع ٔتلكو كىذا
غَت جائز.
6
6

شؽذ لأ ْٛاألزٛاي اٌشطظ١ح
شؽذ لأ ْٛاألزٛاي اٌشطظ١ح
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المطل السابع  :حق الجنسية:
عرفت سوريا ألكؿ مرة فكرة اٞتنسية ٔتفهومها اٟتديث كرابطة قانونية كسياسية بُت الفرد كالدكلة مع صدكر قانو ف اٞتنسية العثماين ُب
ُٗ كانوف الثاين عاـ ُٖٗٔ ـ كقبل ذلك كانت عبلقة سكاف الببلد ٖتددىا مبادئ الشريعة اإلسبلمية
منذ الفتح اإلسبلمي لدمشق عاـ ّٓٔـ أصبحت الببلد جزءان من الدكلة اإلسبلمية كخضعت إلحكاـ الشريعة كظلت إحكاـ
بالدكؿ اإلسبلمية حىت صدكر قانوف اٞتنسية العثماين ُب ظل ا٠تبلفة العثمانية
ة
الشريعة السمحة ٖتكم عبلقة السكاف
كاف من الطبيعي ُب ظل الدكلة اإلسبلمية اليت قاـ على أساس العقيدة اإلسبلمية إف يتخذ الدين اإلسبلمي أساسا ُب ٖتديد عنصر
السكاف ُب الدكلة اإلسبلمية فكاف من يدين باإلسبلـ يعد عضوا طبيعيا ُب الدكؿ كىذا ما أطلق عليو بعض ا١تؤلفُت (اٞتنسية
ُْٔ
اإلسبلمية )
كال ٮتتلف الفقهاء ُب اعتبار ا١تستأمنُت الذين يقيموف إقامة مؤقتة ُب دار اإلسبلـ ٔتوجب عهد األماف من األجانب فهم من دار
اٟترب كلذلك ٝتوا باٟتربيُت
إما الذميوف الذين يقيموف إقامة دائمة ُب دار اإلسبلـ استنادا إٔب عقد الذمة.
كاف ا١تواطنة ُب دكلة اإلسبلـ ٓب تكن تبٌت على أساس العقيدة فحسب بل كانت تقوـ أيضا على أسس أخرل غَت العقيدة اإلسبلمية
بالنسبة لغَت ا١تسلمُت كليس من الضركرم إف يكوف لرعايا الدكلة اإلسبلمية الديانة نفسها فالذميوف كانوا يعدكف من أىل دار اإلسبلـ
ُٓٔ
كيتمتعوف باٞتنسية اإلسبلمية
كال ٯتكن إف ننكر على الذميُت ٦تن ارتبطوا مع الدكلة السبلمية بعقد الذمة انتماؤىم إٔب األقاليم اليت حكمها ا١تسلموف كصارت
جزءا من الببلد اإلسبلمية كال ٯتكن إنكار خضوعهم للدكلة اإلسبلمية كتطبيق قوانُت ىذ ق الدكلة كال ننسى بأهنم ىم سكاف
األصليُت ٢تذه األقاليم كال ٬توز اعتبارىم أجانب أك غرباء عنها جملرد أ ٌف تبدؿ السيادة ُب ىذه الببلد كخضوعها ٟتكم ا١تسلمُت .
كالقاعدة العامة ُب مركز أىل الذمة ُب الدكلة اإلسبلمية ٌأهنم رعية من الرعايا الدكلة يسرم عليهم الق انوف اإلسبلمي فيما يتعلق
بشؤكهنم الدنيوية كيلتزموف بإحكاـ اإلسبلـ فيما يعود إٔب العقوبات كا١تعامبلت فيما ٭تكم عليهم من أداء اٟتقوؽ أك ترؾ ا﵀رمات
ُٔٔ
ألهنم من أىل دار اإلسبلـ ك ٌأما إحكامهم الشخصية يطبق عليهم إحكاـ شريعتهم
كاٟتكم العاـ الذم يطبق على أىل الذمة ُب الدكلة اإلسبلمية ىو ما عرب عن النيب صلى ا﵁ عليو كسلم بقولو (من كانت لو ذمة
ُٕٔ
فذمتو كذمتنا كديتو كديتنا)
نستنتج من ذلك :أ ٌف اٞتنسية كانت ٘تنح ُب دار اإلسبلـ:
ُ  -إف كلد من أب مسلم ،كىي رابطة الدـ كىذا يشمل كل ا١تسلمُت.
64
65
66
6

ٚػغ اٌػِ ٓ١١اٌّكرّٕ ٓ١١ف ٟظاؼ اإلقالَ اٌعورٛؼ ػثع اٌىؽ ُ٠ؾ٠عاْ
اٌمأ ْٛاٌع ٌٟٚاٌطاص فإاظ شثاؽ ِٕشٛؼاخ خاِؼح ظِشك
أطٛي اٌؼاللاخ اٌع١ٌٚح ػثّاْ ػّ١ؽ٠ح
اٌٙعا٠حج ٌّؽغاْ6\ ٞ
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ِ  -كإما باإلقليم إ ٌف كلد من أب ذمي ُب ديار ا١تسلمُت.
كإما حق اإلقليم حيث ٌإهنم كلدكا ُب أقاليم دار اإلسبلـ.
فتكوف اٞتنسية قد مشلت ٚتيع سكاف األقاليم اإلسبلمية إما ْتق الدـ ٌ
كقد أخذ القانوف السورم با١تبدئيُت معا :
أكالن :حق الدـ كما نصت ا١تادة الثالثة من ا١ترسوـ التشريعي رقم ِٕٔ لعاـ ُٗٔٗ على ما يلي (يعترب عربيا سوريا حكما من كلد
ُب القطر أك ُب خارجو من كالد عريب سورم
كاخذ أيضا ٔتبدأ اإلقليم بالنسبة لفئة معينة من األشخاص
من كلد ُب القطر من كالدين ٣تهولُت أك ٣تهولُت اٞتنسية أكال جنسية ٢تما كيعترب اللقيط مولودا ُب ا١تكاف الذم عثر عل يو ما ٓب
يثبت العكس
كيربر القانوف منح اٞتنسية إٔب ىؤالء األشخاص استنادا إٔب حق اإلقليم العتبارات السيادة كاألمن.
التوصيات كالمقترحات
-

يؤخذ على القانوف السورم أنو جعل حق اٟتضانة للعصبيات من الرجاؿ عند فقد من ٢تن اٟتق باٟتضانة من النساء كٓب
يقيد العصبيات با﵀ارـ كىو قيد البد منو كال خبلؼ فيو
اغفل القانوف ُب أىلية شركط اٟتاضنة :األمانة كاإلقامة ُب بيت ليس فيو من يبغض الصغَت
ٓب يذكر القانوف مسالة اٖتاد الدين بُت ا﵀ضوف كحاضنتو
يبلحظ على القانوف بالنسبة إٔب نفقة أف أكالد األكالد كاف نزلوا ال يعطوف حكم األكالد
كيؤخذ على القانوف انو اشًتط إال تزيد أجرة اٟتضانة عن نصف نفقة الصغَت ٔتا ٖتكم بو ا﵀اكم السورية ال يتجاكز نفقة
ثبلثة أياـ على األكثر كُب ىذا إجحاؼ ْتق الطفل
كأالحظ على القانوف السورم ليس موجود فيو تقنُت ٟتماية حقوؽ اليتيم كغالبا ما تضيع حقوؽ اليتيم
كنبلحظ أف القانوف السورم اخذ ٔتبدأ الدـ ُب اٞتنسية من جهة األب كحرـ على األمهات إعطاء اٞتنسية السورية
كنبلحظ أف قانوف اٞتنسية ٯتنع من ازدكاج اٞتنسية العربية مع اٞتنسية السورية
كنقًتح تعديل ا١تواد اليت تتعلق ْتقوؽ الطفل اخذين بعُت االعتبار حقوؽ الطفل ُب ا١ترتبة األكٔب كخصوصا ْتق منح
اٞتنسية من قبل األـ كتعديل نفقة الطفل ٔتا يتناسب مع تطور اٟتياة.
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اآلليات القانونية لحماية حقوؽ الطفل في ظل التشريع الدكلي
اؽ
دراسة حالة االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ  /مظاىر الحماية كقصور الميث
أ .عبد المومن بن صغير  /كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية بجامعة الدكتور موالم الطاىر – سعيدة (الجزائر)

ملخص المداخلة:
تعترب حقوؽ اإلنساف من أىم ا١تواضيع اليت شغلت باؿ كاىتماـ الكثَت من ا١تفكرين كالفقهاء سواء على ا١تستول الداخلي أك الدكٕب،
كالتشريعات الوطنية كالدكلية،كازدادت ىذه األ٫تية كالعناية مع مطلع القرف العشرين نتيجة لؤلىواؿ كاٞترائم كا١تذابح اليت حدثت بُت
الدكؿ األكركبية ُب اٟتربُت العا١تيتُت،حيث ساد بعد ذلك بأف اٟتماية الدكلية الفعالة ٟتقوؽ اإلنساف ىي أحد الشركط األساسية

لتحقيق السلم كاألمن الدكليُت(ُ)  ،فأكؿ ما يبلحظ على اجملتمع الدكٕب بعد اٟترب العا١تية الثانية،أنو خرج من تلك اٟترب كىو مهتم
ٔتسألة السبلـ العا١تي أكثر من ذم قبل ،كما داـ السبلـ يشمل ما يتمتع بو اإلنساف من حقوؽ،تضمن لو كرامتو كحريتو،فقد أرتبط
البحث عن السبلـ بصياغة ميثاؽ األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ اإلنساف،كنتيجة ذلك بدأت ديباجة ا١تيثاؽ بالًتكيز على أف من أىداؼ
شعوب األمم ا١تتحدة تأكيدىم من جديد على إ٪تائهم باٟتقوؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدره كٔتا للرجاؿ كالنساء كاألمم
كبَتىا كصغَتىا من حقوؽ متساكية،كما نصت الديباجة من جهة أخرل ،على ىدؼ الدفع بالرقي االجتماعي قدما،كرفع مستول

اٟتياة ُب جو أكرب من اٟترية (ِ) ،كعلى ىذا األساس إتهت الدكؿ بعد اٟترب العا١تية الثانية إٔب عقد العديد من االتفاقيات الدكلية

ٟتقوؽ اإلنساف من خبلؿ ا١تنظمات الدكلية (ّ)،اليت عملت على إخراج قضية حقوؽ اإلنساف من اؿ نطاؽ االىتماـ ا﵀لي إٔب اجملاؿ

الدكٕب.
كتشكل حقوؽ الطفل جزء ال يتجزأ

(ّ)

من حقوؽ اإلنساف،كرغم ظهور العديد من االتفاقيات الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ اإلنساف

مثل اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف الصادر ُب َُ ديسمرب ُْٖٗ ،ككذا العهدين الدكليُت ٟتقوؽ اإلنساف ا١تدف ية كالسياسية

كاالقتصادية كاالجتماعية الصادر سنة ُٔٔٗ ،إال أف منظمة األمم ا١تتحدة فقد أفردت اتفاقية دكلية خاصة ٟتقوؽ الطفل لسنة

ُٖٗٗ .

Résumé:
Droits de l'homme sont les problèmes les plus importants qui préoccupaient l'attention de
nombreux intellectuels et universitaires , tant au droit interne ou international , et national et
international , et augmenté l'importance et le soin avec le début du XXe siècle à la suite des
horreurs et des crimes et des massacres qui ont eu lieu entre les pays européens dans les deux
guerres mondiales , où il y avait alors que la protection internationale effective des droits de
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l'homme est une des conditions préalables pour parvenir à la paix et la sécurité internationales, la
première chose à noter sur la communauté internationale après la Seconde Guerre mondiale , il est
sorti de cette guerre , qui s'intéresse à la question de la paix dans le monde , plus que jamais , et
aussi longtemps que la paix comprend ce qui a par les droits de l'homme, d'assurer la dignité et la
liberté , a été associée à la recherche de la paix a rédigé la Charte de l'Organisation des Nations
Unies pour les droits de l'homme , et par conséquent, ils ont commencé le préambule de la
Charte de se concentrer sur les objectifs des peuples de l'affirmation des Nations Unies d'une
nouvelle droits fondamentaux Anmaúhm et la dignité de l'individu et de la valeur de y compris les
hommes et les femmes ainsi que des nations petits et grands de l'égalité des droits , tel que stipulé
dans le préambule d'autre part , l'objectif de favoriser le progrès social et instaurer de meilleures
conditions de vie dans une atmosphère de plus grande liberté, et sur cette base, les pays entretenus
après la Seconde Guerre mondiale à tenir de nombreuses conventions internationales sur les droits
humains par des organisations internationales , qui ont travaillé sur la sortie de la question des droits
de l'homme de la gamme intérêt local à la sphère internationale.
Les droits de l'enfant fait partie intégrante des droits de l'homme, et malgré l'émergence de
plusieurs conventions internationales sur les droits de l'homme , tels que la Déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 Décembre 1948, ainsi que les pactes internationaux relatifs aux droits
de l'homme , politique, économique , sociale , publié en 1966 , mais civile , les États- Unies a
consacré une convention internationale spéciale pour les droits de l'enfant pour l'année 1989.

:مقدمة
تستول الداخلي أك١تفكرين كالفقهاء سواء على ا١تواضيع اليت شغلت باؿ كاىتماـ الكثَت من ا١تعترب حقوؽ اإلنساف من أىم ا
تذابح اليت١تية كالعناية مع مطلع القرف العشرين نتيجة لؤلىواؿ كاِب رائم كا٫كازدادت ىذه األ، كالتشريعات الوطنية كالدكلية،الدكٕب
تقوؽ اإلنساف ىي أحد الشركطٟ تماية الدكلية الفعالةٟحيث ساد بعد ذلك بأف ا،تيتُت١تربُت العاٟحدثت بُت الدكؿ األكركبية ُب ا

تربٟأنو خرج من تلك ا،تية الثانية١ترب العاٟ فأكؿ ما يبلحظ على اجملتمع الدكٕب بعد ا،)ُ( األساسية لتحقيق السلم كاألمن الدكليُت
تضمن لو كرامتو،كما داـ السبلـ يشمل ما يتمتع بو اإلنساف من حقوؽ، تي أكثر من ذم قبل١كىو مهتم ٔتسألة السبلـ العا
تيثاؽ بالًتكيز على أف١كنتيجة ذلك بدأت ديباجة ا،تقوؽ اإلنسافٟ تتحدة١فقد أرتبط البحث عن السبلـ بصياغة ميثاؽ األمم ا،كحريتو
تقوؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدره كٔتا للرجاؿٟتائهم با٪تتحدة تأكيدىم من جديد على إ١من أىداؼ شعوب األمم ا
على ىدؼ الدفع بالرقي االجتماعي،كما نصت الديباجة من جهة أخرل،كالنساء كاألمم كبَتىا كصغَتىا من حقوؽ متساكية
تية الثانية إٔب عقد العديد من١ترب العاٟكعلى ىذا األساس إتهت الدكؿ بعد ا،)ِ( تريةٟتياة ُب جو أكرب من اٟكرفع مستول ا،قدما
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االتفاقيات الدكلية ٟتقوؽ اإلنساف من خبلؿ ا١تنظمات الدكلية،اليت عملت على إخراج قضية حقوؽ اإلنساف من النطاؽ االىتماـ
ا﵀لي إٔب اجملاؿ الدكٕب.
كتشكل حقوؽ الطفل جزء ال يتجزأ

(ّ)

من حقوؽ اإلفساف،كرغم ظهور العديد من االتفاقيات الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ اإلنساف

مثل اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف الصادر ُب َُ ديسمرب ُْٖٗ ،ككذا العهدين الدكليُت ٟتقوؽ اإلنساف ا١تدنية كالسياسية

كاالقتصادية كاالجتماعية الصادر سنة ُٔٔٗ،إال أف منظمة األمم ا١تتحدة فقد أفردت ا تفاقية دكلية خاصة ٟتقوؽ الطفل لسنة

ُٖٗٗ .

 .كيرجع ذلك ٞتملة من األسباب كىي:
َُ -خصوصية ىذه الفئة من اجملتمع،اليت تستدعي توفَت ٛتاية قانونية خاصة ُب ظل االستغبلؿ البلمتناىي ٢تذه الفئة الضعيفة من
اجملتمع.
َِٖ-تليل ا١تبادئ العامة كا١تعايَت القانونية اليت أرسهتا االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ٛتاية لو من اإل٫تاؿ كسوء ا١تعاملة كاالستغبلؿ
كضمانا ٟتقوقو اإلنسانية األساسية.
َّ -الوقوؼ على النقائص كالثغرات اليت شابت بعض االتفاقيات الدكلية اليت سبقت ىذه االتفاقية من خبلؿ تناكؿ إشكاليات
ٕتسيد حقوؽ الطفل كمعوقاهتا ُب ضوء أحكاـ ىذه االتفاقيات مثل ما ىو الشأف بالنسبة لبلتفاقية حقوؽ الطفل لسنة ُِْٗ.

َْ -تسليط الضوء على حقوؽ الطفل ُب ٥تتلف اجملاالت كا١تيادين االجتماعية،كاالقتصادية ،كالثقافية كاإلنسانية على ضوء ما نصت
عليو االتفاقية الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ.

َٓ-تقيًن كاقع األكضاع اليت تتسم هبا حياة الطفل ُب اجملتمع الدكٕب كعلى ضوء ا١تؤشرات العامة لقياس مسَتة األمم.
َٔ -تقييم دكر كل أسرة كاٟتكومات كا٢تيئات الدكلية كمنظمات اجملتمع الدكٕب،كمسؤكلياهتا ُب التعاطي مع حقوؽ الطفل.
إف حقوؽ الطفل كلمة مركبة إضافية،أما اٟتقوؽ فهي ٚتع اٟتق،كىو خبلؼ الباطل،كما جاء ُب القرآف الكرًن (:كقل جاء

الحق ك ىق الباطل ) (،اإلسراء  ، )ُٖ:كىو يستخدـ ُب اللغة ٔتعاف عدة ،كمنها اٟتظ كالنصيب،كالعدؿ،كالواجب،كاليقُت كغَته(ْ).
كمعناه االصطبلحي :ىو اٟتكم ا١تطابق للواقع،كيراد بو ما يستحقو الرجل (ٓ)،كُب ا١تعجم الوسيط :اٟتق ٚتعو اٟتقوؽ ،كىو النصيب
الواجب للفرد أك اٞتماعة.
كأما الطفل،فهو الولد الصغَت الذم ٓب يبلغ مرحلة الرشد،أك البلوغ،أك ٜتس عشرة من عمره ،فحقوؽ الطفل ىو ما يستحقو الطفل
من نصيبو كحظو.
كاٟتقوؽ تدؿ على معٌت ا١تستحقات ا١تقررة خبلؿ القوانُت،كاإلعبلنات ا﵀لية،كاإلقليمية(ٔ).
كالعا١تية،كىي تطلق عادة على معاف ثبلثة  :إقامة العدؿ كاإلنصاؼ،ك٤تاربة التمييز،كحل ا١تشكبلت ا١تقابلة بصفة مستمرة،كعليو
كضعي .
نستطيع أف نقوؿ بأف "حقوؽ الطفل" ىي ما يستحقو الطفل من نصيبو عرب القوانُت كاإلعبلنات دينية كانت أك ة
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كقد عرؼ الطراكنة بأهنا (:عبارة عن ٣تموعة حقوؽ فردية كشخصية للطفل،تركز على صفة حاملها،بوصفو طفبل كإنسانا ُب حاجة إٔب

رعاية كعناية)(ٕ).

كعرؼ سويلم حق الطفل بأنو  :حظو كنصيبو الذم فرض لو،كما كفلتو لو الشريعة اإلسبلمية من حاجات ضركرية تضمن لو شخصية
سوية متكاـلة).
كُب ظل مصادقة اٞتزائر على ىذه االتفاقية ٯتكن طرح إشكالية البحث الرئيسية على النحو األٌب:
ما ىي اآلليات القانونية ٟتماية حقوؽ الطفل ُب ظل االتفاقية الدكلية لسنة ُٖٗٗ؟
ما ىي الصعوبات كالعراقيل اليت حالت دكف تطبيق ناجع كفعاؿ ٟتماية حقوؽ الطفل ؟
كما ىي آبكاجهة ا١تستقبلية لتفعيل كتعزيز ٛتاية حقوؽ الطفل ؟
لئلجابة على ىذه التساؤالت قمت بتقسيم ىذه الورقة البحثية إٔب:
المحور األكؿ :مظاىر حماية حقوؽ الطفل في ظل االتفاقية الدكلية لسنة ُٖٗٗ :
المحور اللاني :الصعوبات التي تعترض حماية حقوؽ الطفل في ظل االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ
 مآؿ الحماية القانونية لحقوؽ الطفل في ظل التشريعات المستقبلية الراىنة كالمؤسسات األخرل ات الصلة كالعالقةبموضوع حقوؽ الطفل من خالؿ التوصيات المقدمة في الخاتمة.

أكال : :مظاىر حماية حقوؽ الطفل في ظل االتفاقية الدكلية لسنة ُٖٗٗ
إف ما خلفتو اٟتربُت العا١تيتُت من كوارث ككيبلت أصابت اإلنسانية ٚتعاء،السيما األطفاؿ كالنساء،جعلت اجملتمع الدكٕب ينتبو

إٔب خطورة الوضع ا١تأساكم(ٖ) الناجم عنها،فبادر ُب عدة ٤تاكالت لوضع قواعد دكلية ٖتمي حقوؽ األطفاؿ،كقد أٙترت ىذه ا﵀اكالت
فيما سبق عن كالدة إعبلف جنيف ٟتقوؽ الطفل لعاـ ُِْٗ تلتو إعبلف األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ الطفل لسنة ُٗٓٗ  ،لتتمخض عنو
ُب أخر ا١تطاؼ إبراـ االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ُٖٗٗ.

كبغية اإلحاطة التامة ّتوانب ىذه االتفاقية كما ٧تم عنها من حقوؽ خاصة ككضع آليات ٟتمايتها،سوؼ نتناكؿ ىذا

ا١توضوع من

خبلؿ :التعريف باالتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ ٖ،تديد ظركؼ كمبلبسات إعداد االتفاقية،ا١تبادئ األساسية لبلتفاقية

الدكلية ٟتقوؽ الطفل  ،ككذا اٟتقوؽ الواردة ُب ظل ىذه االتفاقية كاليت تكرس مظاىر اٟتمايةٍ،ب اإلشارة إٔب مساكئ ىذه االتفاقية من
خالؿ النقائص كالعيوب .
َُ-التعريف باالتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ كتحديد أىم مميزاتها:
(أ)-التعريف باالتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفل:
ىي ميثاؽ دكٕب ٭تدد حقوؽ األطفاؿ ا١تدنية ،كالسياسية،كاالقتصادية كالثقافية،كىو ا١تيثاؽ ا١تشتمل عل ل ْٓ مادة تراقب
تنفيذ االتفاقية ٞتنة حقوؽ الطفل التابعة لؤلمم ا١تتحدة ا١تكونة من أعضاء من ٥تتلف دكؿ العآب.
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على حكومات الدكؿ اليت أقرت االتفاقية إرساؿ تقارير كا١تثوؿ أماـ ٞتنة حقوؽ الطفل بشكل دكرم ليتم فحص مدل التقدـ ُب
تطبيق االتفاقية ككضع حقوؽ األطفاؿ ُب تلك الدكؿ،
لقد قامت غالبية الدكؿ األعضاء ُب األمم ا١تتحدة بالتصديق على االتفاقية بشكل كامل أك جزئي،كقد قامت اٞتمعية العامة لؤلمم

ا١تتحدة با١توافقة على إدراج االتفاقية من ضمن القانوف الدكٕب ُب َِ

تشرين الثاين /نوفمرب ُٖٗٗٔ،توجب قرار رقم ِٓ ْْ/كقد دخلت حيز التنفيذ ُب َِ أيلوؿ/سبتمرب َُٗٗ،بعد أف صادقت

عليها الدكؿ ا١توقعة كفقا للمادة ْٗ،كقد تم التصديق عليو حىت اآلف من قبل ُّٗ دكلة طرفا أكثر من الدكؿ اليت انضمت إٔب
منظمة األمم ا١تتحدة،أك الدكؿ اليت اعًتفت باتفاقيات جنيف..
تتكوف االتفاقية كما أشرنا سابقا من ْٓ مادة  ،عبارة عن ٣تموعة كبَتة من اٟتقوؽ ا١تدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية الواجب كفالتها للطفل دكف ٘تييز.

أما الديباجة فقد أشارت إٔب ما كرد ُب ميثاؽ األمم ا١تتحدة كالوثائق الدكلية األخرل ا١تتعلقة ْتقوؽ اإلنساف من ضركرة ٛتاية حقوؽ
اإلنساف كاالعًتاؼ بالكرامة ٞتميع أعضاء األسرة البشرية،كتنوه الديباجة كذلك ٔتا كرد ُب ىذه الوثائق بشأف حقوؽ الطفل ُب رعاية
كمساعدة كٛتاية قانونية مناسبة قبل الوالدة كبعدىا،ككذلك ٔتا كرد ُب إعبلف جنيف ٟتقوؽ الطفل لعاـ

ُِْٗ ،ك إعبلف األمم

ا١تتحدة ٟتقوؽ الطفل لسنة ُٗٓٗ من اٟتاجة إٔب توفَت رعاية خاصة للطفل،كما تعًتؼ الديباجة بأف ىناؾ أطفاال ُب أ٨تاء ٥تتلفة
من العآب ال زلوا يعيشوف ُب ظركؼ صعبة للغاية،كبأف ىؤالء ٭تتاجوف إٔب رعاية خاصة،كأف ٖتسن ظركؼ معيشة األطفاؿ يتطلب
التعاكف الدكٕب مع األخذ بعُت االعتبار تقاليد الشعوب كقيمتها الثقافية ٟتماية الطفل.

كإما بالنسبة إٔب نصوص االتفاقية فهي تنقسم إٔب ثبلثة أجزاء،اٞتزء األكؿ :كيتضمن إحدل كأربعُت مادة أحاطت بتعريف الطفل
كْتقوقو العامة كإنساف كا٠تاصة بو كحده لكونو طفبل،كاحتياجاتو كٛتايتو كدكر األسرة كا١تؤسسات كالدكلة ُب ٖتقيق ذلك د كف ٘تييز
على أساس اللوف أك اٞتنس أك اللغة أك الدين أك الرأم لو أك لوالديو،أما اٞتزء الثاين فيتضمن أساليب نشر كتطبيق االتفاقية كيشمل

ا١تواد من ( ِْٓ ،)ْٓ-كاٞتزء الثالث يعطي الشركط كالًتتيبات البلزمة ٞتعل االتفاقية نافذة ا١تفعوؿ،كيشمل ا١تواد من

ْٓ).

( ْٔ-

(ب)-مدل خصوصية االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفل كتميزىا عن باقي االتفاقيات الدكلية األخرل:
إف أىم ما تتميز بو االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ عن غَتىا من االتفاقيات الدكلية األخرل
نذكر ما يلي(َٗ):
َُ-إف اتفاقية حقوؽ الطفل تفضل ما عداىا من اتفاقي ات حقوؽ اإلنساف األخرل اليت عاٞتت ٛتية الطفل،كذلك من حيث ما
منحتو للطفل من حقوؽ كحريات ٓب ترد بشكل صريح ُب غَتىا من االتفاقيات،لذلك ٯتكن االستعانة باٟتقوؽ ا١تفصلة كا١تفسرة
إلنساف العامة،كعليو تعترب مثبل
الواردة فيها لفهم كتفسَت النصوص العامة بشأف الطفولة ا١تنصوص عليها ُب اتفاقيات حقوؽ ا
االتفاقيات الدكلية ا٠تاصة ْتماية حقوؽ اإلنساف ا١ترجعية العامة،بينما تعد االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لسنة

ُٖٗٗ اتفاقية

خاصةْ،تكم أف حقوؽ الطفل تبقى جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

66

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

َِ-مشلت االتفاقية كافة اٟتقوؽ األساسية للطفل،كأصبحت قانونا دكٕب،مع إعطاء الدكؿ األطراؼ حرية التحفظ على البنود اليت ال
تتماشى مع خصوصية كل دكلة.
َّ -أهنا حددت على كجو الدقة من ىو الطفل كىو األمر الذم أغفلتو معظم اتفاقيات حقوؽ اإلنساف،حيث أخذت بالسن
األعلى للطفولة ٦تثبل ُب ٙتانية عشر عاما،مع إعطاء الدكؿ اٟتق ٔتا ىو دكف ذلك إف كاف لديهم قانوف ٭تدد سن الرشد ٔتا ىو دكف
ذلك(،كالسبب ُب ذلك راجع الختبلؼ الدكؿ ُب ٖتديد السن الرشد القانوين).
َْ -أهنا منحت مصاّب الطفل األكلوية على ما عداىا من ا١تصاّب األخرل حاؿ تعارضها معها.
َٓ-أهنا عاٞتت شؤكف الطفل ُب كقت السلم،كُب زمن اٟترب على حد سواء.
َٔ -إٔب جانب اىتمامها ْتقوؽ الطفل السوم الصحيح ُب ظل الظركؼ العادية ٓب تنس االتفاقية كذلك الطفل ا١تعاؽ،حيث
اىتمت ْتقوؽ األطفاؿ ذكم اٟتاجات أك الظركؼ ا٠تاصة،كالطفل ا١تعاؽ،كالطفل البلجئ كالطفل الذم ينتمي إٔب أقلية ثقافية أك
لغوية أك ديٍت،كالطفل اٞتانح.
َٕ -دعت االتفاقية إٔب التعاكف الدكٕب ٟتماية كرعاية الطفولة،كالوفاء ْتاجاتو،كدعت إٔب اٗتاذ تدابَت على ا١تستول الدكٕب لتحقيق
ىذا الغرض.
َٖ -أهنا أكؿ اتفاقية دكلية تتعلق ْتقوؽ اإلنساف يصادؽ عليها عند إقرارىا ما يزيد عن ُٕٗ دكلة كيبلغ عدد الدكؿ ا١تصادؽ عليها
لك تعتبر ك يقة عالمية تنطبق على األطفاؿ في كل مكاف كبدكف تمييز.

حوإب ُُٗ دكلة،كبموج

َِ-ظركؼ كمالبسات إعداد االتفاقية:
ُب العاـ الدكٕب للطفل ُٖٗٗ ،انتهزت بولندا ىذه ا١تناسبة

(َُ)

كتقدمت باقًتاح للمجلس االقتصادم كاالجتماعي – أحد

األجو زة الرئيسية ُب منظمة األمم ا١تتحدة،مفاده إعداد اتفاقية ٟتقوؽ الطفل بغرض منح الطفل مزيدا من اٟتماية،كذلك بإضفاء قوة
القانوف التعاىدم على حقوؽ الطفل.
كلقد لقي االقًتاح البولندم

(ُُ)

تأييدا كٛتاسا من بعض الدكؿ إلدراكهم بأف ٙتة أطفاال ُب ٚتيع بلداف العآب يعيشو ف ظركفا صعبة

للغاية ك٭تتاجوف إٔب مراعاة خاصة ألهنم الفئة األضعف من بُت الناس،كاألكثر تضررا ال سيما ُب ظل اٟتركب كالنزاعات بُت
الدكؿ،كما ٗتلقو من أزمات اقتصادية كاجتماعية كصحية،يكوف ا١تتضرر منها ُب الدرجة األكٔب ىو الطفل.
كقد استقر أمل الدكؿ ا١تؤيدة على أف يعهد بإعداد ٤تتول ىذه االتفاقية إٔب ٞتنة حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم ا١تتحدة،فقامت بدكرىا
بتشكيل فريق عمل متكامل إل٧تاز ىذا ا١تشركع مكوف من ّْ دكلة مع السماح ١تمثلي الدكؿ األعضاء ُب منظمة األمم ا١تتحدة

حضور اجتماعات الفريق بصفة مراقب(ُِ).

كبعد ما يقارب من ع شرة سنوات من اإلعداد لبلتفاقية ٘تخضت ُب النهاية عن مشركع جرت عليو القراءة الثانية ُب ديسمرب عاـ

ُٖٖٗ كٕتهز للعرض على األمم ا١تتحدة،كقد قبلتو ٞتنة حقوؽ اإلنساف ُب مارس ُٖٗٗ ٍ،ب اجمللس االقتصادم كاالجتماعي الذم
أحالو إٔب اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة كاليت كا فقت بدكرىا ُب َِ تشرين الثاين ُٖٗٗ على اتفاقية حقوؽ الطفل ،اليت تضمنت
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ٚتيع ا١تواد كالنصوص الواردة لصاّب الطفل ُب ٚتيع ما احتوتو اإلعبلنات أك العهود الدكلية السابقة ٢تا،لذلك حرصت ديباجة االتفاقية
يتمت باٟتماية الواردة ُب ٚتيع ىذه الوثائق.
على اإلشارة إٔب تلك العهود كا١تواثيق على اعتبار أف الطفل ع
كقد كقع على ىذه االتفاقية ُب ِٔ كانوف الثاين َُٗٗ ،كىو اليوـ األكؿ الذم فتح فيو باب التوقيع ُٔ بلدا،كيعترب ىذا رقما
قياسيا ٓب يسبق لو مثيل،كدخلت االتفاقية حيز التنفيذ من

عليها(ُّ).

ُِ أيلوؿ َُٗٗ بعد مضي ثبلثُت يوما من مصادقة َِ دكلة

َّ-حقوؽ الطفل التي تضمنتها االتفاقية:
بسبب األ٫تية الكبَتة اليت حظيت هبا االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل،فقد ًب اعتمادىا من قبل اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة

باإلٚتاع،كما صادقت عليها ٚتيع الدكؿ األعضاء ُب األمم ا١تتحدة ما عدا الوالم ات ا١تتحدة األمريكية كالصوماؿ (ُْ)،ككما أسلفنا

الذكر فإف ا١تواد من ( َٔ )ُْ-قد عددت ٚتلة من اٟتقوؽ اليت ال غٌت عنها بالنسبة للطفل،كألزمت الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية
باالعًتاؼ هبا ككضع الضمانات األساسية اليت تكفل ٛتاية ىذه اٟتقوؽ من االنتهاكات اليت تعرضت ٢تا ىذه الفئة من البشر.
(
األٌبُٓ):
كمن خبلؿ ٖترم نصوص ا١تواد ا١تذكورة أنفا ٯتكننا أف نسلط الضوء على بعض حقوؽ األطفاؿ اليت احتوهتا كعلى النحو

َُ-حق الطفل في اسم كجنسية منذ الوالدة:
تنص ا١تادة َٕ  /الفقرة َُ كاليت تنص على أنو(:يسجل الطفل بعد كالدتو فورا كيكوف لو الحق منذ كالدتو في اسم كالحق

في اكتساب جنسية.)...

انطبلقا من ىذا النص القانوين لكل طفل اٟتق ُب اسم منذ كالدتو حيا،كما أف لو اٟتق ُب اٟتصوؿ على جنسية سواء أكانت
جنسية أصلية أـ جنسية مكتسبة على كفق أحكاـ قانوف كل دكلة ٗتص اٞتنسية،كبدكف ذلك يصبح الطفل عدًن اٞتنسية،كىو ما يثَت

إشكالية ٛتايتو(ُٔ) ُب ظل انعداـ ىذا اٟتق.

ككتفادم ٢تذا اإلشكاؿ ال طا١تا دأبت الدكؿ على تفاديها ىذا اإلشكاؿ سواء من خبلؿ قوانينها الداخلية أك من خبلؿ االتفاقيات
الدكلية اليت تعقدىا مع دكؿ أخرل ٓتصوص ىذا اجملاؿ.
كمن جانب االتفاقية بالذات فقد ألزمت األطراؼ فيها باحًتاـ حقوؽ الطفل ُب اٟتفاظ على ىويتو ٔتا ُب ذلك جنسيتو كاٝتو كصبلتو
العائلية على النحو الذم بينتو أحكاـ القوانُت .
كقد أشار اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف عاـ ُْٖٗ إٔب ضركرة أف يكوف لكل شخص جنسية خاصة بو كعدـ جواز حرمانو ـهنا

بدكف مسوغ قانوين(ُٕ).

َِ-حق الطفل في حرية التعبير:
يعد ىذا اٟتق من اٟتقوؽ اٞتوىرية اليت يتمتع هبا األطفاؿ حا٢تم حاؿ أفراد اجملتمع اآلخرين ،كىذا اٟتق ٓب يرد فقط ُب ىذه

االتفاقية الدكلية،كإ٪تا أشارت إليو االتفاقية العامة ٟتقوؽ اإلنساف-اإلعبلف العآبم الصادر ُب ديسمرب ُْٖٗ،كىذا اٟتق نصت عليو

ا١تادة ُّ من االتفاقية الدكلية لسنة ُٖٗٗ بقو٢تا (:يكوف للطفل الحق في حرية التعبير،كيشمل ىذا الحق حرية طل جميع
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أنواع المعلومات كاألفكار كتلقيها كإ اعتها دكف أم اعتبار للحدكد ،سواء بالقوؿ أك الكتابة أك الطباعة،أك ا لفن،أك أية كسيلة

أخرل يختارىا الطفل.)...

كقد أشارت االتفاقية إٔب عدـ جواز إخضاع ىذا اٟتق ألم نوع من القيود ُب الفقرة الثانية من نفس ا١تادة السالفة الذكر (ُٖ) ُب حالة
نص القانوف على ذلك،أك كانت ٦تارستو تضر ْتقوؽ اآلخرين أك ٝتعتهم أك أٟتقت ضررا بالنظاـ العاـ أك اآلداب العامة أك الصحة

العامة(ُٗ).

َّ-حق الطفل في حرية التفكير كالوجداف كالدين:
أكجبت االتفاقية الدكلية على الدكؿ األطراؼ فيها احًتاـ حقوؽ الطفل ُب التفكَت أك الوجداف ك٦تارسة الشعائر الدينية باعتبارىا
من اٟتقوؽ ا١تدنية اليت ٬تب أف يتمتع هبا كل إنساف على كجو ىذه ا١تعمورة،كال ٬توز حرمانو من ىذا اٟتق شريطة أف ٖتًتـ الدكؿ
األطراؼ ُب ىذا اإلطار حقوؽ ككاجبات الوالدين،كاألكصياء القانونيُت عليو ُب توجيو الطفل ُب ٦تارسة ىذا اٟتق ٔتا يتفق مع
قدراتو،...ىذا من جهة،كمن جهة أخرل،ال ٬توز إخضاع ٦تارسة ىذا اٟتق إال للقيود ا١تنصوص عليها ُب القانوف ٛتاية للنظاـ العاـ أك
إذا تعلق األمر ٔتمارسة حقوؽ اآلخرين كحرياهتم.
كبالرجوع إٔب اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف لعاـ ُْٖٗ ٧تد أنو قد تضمن ىذا اٟتق ُب ا١تادة َِ(َِ) .
أما االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ ،فقد نصت ُب ا١تادة ُْ منو على ىذا اٟتق من خبلؿ قو٢تا:
( ٖتًتـ الدكؿ األطراؼ حق الطفل ُب حرية الفكر كالوجداف كالدين  ،كما ٖتًتـ الدكؿ األطراؼ حقوؽ ككاجبات الوالدين ككذلك،تبعا
للحالة،األكصياء القانونيُت عليوُ،ب توجيو الطفل ُب ٦تارسة حقو بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل ا١تتطكرة).
َْ-حق الطفل في التمتع بمستول معيشي مالئم:
اعًتفت االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل أيضا ْتق األطفاؿ بالتمتع ٔتستول معيشي مبلئم مع ٪تو الطفل البدين كالعقلي كالركحي

كا١تعنوم كاالجتماعي،كقد نصت على ذلك ٔتوجب ا١تادة ِٕ من ىذه االتفاقية بقو٢تا:

(نعترؼ الدكؿ األطراؼ بحق كل طفل في مستول معيشي مالئم لنموه البدني كالعقلي كالركحي كالمعنوم كاالجتماعي ) ،كما
ٛتلت االتفاقية من جانبها الوالدين أك أحد٫تا أك أم شخص أخر مسئوؿ عن الطفل مسؤكلية أساسية ُب حدكد إمكاناتو ا١تادية
بتأمُت ظركؼ معيشية مناسبة لنمو الطفل،كألزمت اؿدكؿ األطراؼ فيها بأف تتخذ كٔتا يتناسب مع إمكانياهتا التدابَت البلزمة من أجل

مساعدة الوالدين أك الشخص ا١تسئوؿ عن الطفل على إعماؿ ىذا اٟتق(ُِ) كتقدًن ا١تساعدات البلزمة للتغذية كالكساء كا١تسكن(ِِ).
َٓ-حق الطفل في التعليم:
يعترب حق التعليم من أىم اٟتقوؽ األس اسية للطفل،كاليت اعًتفت هبا كل االتفاقيات الدكلية،سواء العامة أك ا٠تاصة،كُب ىذا اجملاؿ

با٠تصوص تناكلت ا١تادة ِٖ من االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ،حق الطفل ُب التعليم،كأكجبت على الدكؿ األطراؼ
االعًتاؼ ٔتثل ىذا اٟتق اٞتوىرم كعلى أساس من التكافؤ الف رص،كما جعلت التعليم االبتدائي إلزاميا ك٣تانيا كمتاحا للجميع مع
ضركرة تشجيع كتطوير التعليم الثانوم سواء أكاف عاما أك مهنيا،كتوفريها كإتاحتها لؤلطفاؿ،كما نادت االتفاقية بتشجيع التعاكف
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الدكٕب ُب األمور ا١تتعلقة بالتعليم كذلك هبدؼ القضاء على اٞتهل كاألمية ُب جم

يع العآب كتيسَت الوصوؿ إٔب ا١تعرفة العلمية

كالتقٍت،كإٔب كسائل التعليم اٟتديثة كمراعاة احتياجات الدكؿ النامية بصفة خاصة،كمن التحرم من نص ا١تادة ِٖ السالفة الذكر ٧تده

شبيها إٔب حد ما مع نص ا١تادة ِٔ من اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف الصادر سنة ُْٖٗ اليت أعطت لكل شخص اٟتق ُب
التعليم كأف يكوف التعليم االبتدائي إلزاميا ك٣تانا،كىذا أمر طبيعي،إذ كما قلنا أف ديباجة االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل قد أعادت

تأكيد(ِّ) على ا١تبادئ اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف.

َٔ-حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات كاالنتساب إليها:
علل غرار ٣تمل اٟتقوؽ اليت نصت عليها االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ أكجبت ٔتوجب ا١تادة ُْ منها على
الدكؿ األطراؼ فيها ضركرة االعًتاؼ ْتقوؽ األطفاؿ ُب تكوين اٞتمعيات كاالنتساب إليها،كُب حرية االجتماع السلمي مع
اآلخرين،كال ٬توز حرماف األطفاؿ من ٦تارسة ىذه اٟتقوؽ أك تقييدىا،إال إذا نص القانوف على ذلك ٛتاية للنظاـ العاـ أك اآلداب
العامة،أك حالة تعلق األمر ْتقوؽ األفراد كحرياهتم .
كبالرجوع إٔب اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف الصادر سنة ُٖٗٗ ٧تده أيضا قد نص على ىذا اٟتق ُب ا١تادة َِ منو.
َٕ-حق الطفل في حمايتو من االستغالؿ االقتصادم :
أكلت االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ األطفاؿ عناية خاصة،كأكجبت ٛتايتهم من أنواع االستغبلؿ االقتصادم كافة،كضركرة عدـ
إقحامهم ُب أم عمل يكوف خطَتا على صحتهم أك يشكل عائقا أماـ تعليمهم أك ضارا بصحتهم،أك ال يتناسب مع إمكانياهتم
اٞتسدية أك العقلية أك ا١تعنوية أك االجتماعية.
كتتخذ الدكؿ األطراؼ ُب ىذه االتفاقية التدابَت التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كافة اليت من شأهنا كفالة تنفيذ ىده ا١تادة على أ ًب

كجو،مع مراعاة أحكاـ االتفاقيات الدكلية األخرل ذات الصلة(ِْ.).
َٖ-حق الطفل في حمايتو من االستغالؿ الجنسي:

طبقا لنص ا١تادة ّْ من االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ تتعهد الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية ٛتاية الطفل من ٚتيع
أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي،كتتخذ التدابَت الضركرية البلزمة لتفعيل ىذا اٟتق سواء ُب قوانينها الداخلية أك على الصعيد االتفاقي ات
الدكلية ثنائية كانت أك متعددة األطراؼ،كما ٯتنع استعماؿ األطفاؿ ُب ا١تمارسات اٞتنسية غَت ا١تشركعة أك ُب دكر الدعارة .كمن بُت
التدابَت البلزمة ا١تلقاة على عاتق الدكؿ األطراؼ نذكر:
(أ)-ٯتنع ٛتل أك إكراه الطفل على تعاطي أم نشاط جنسي غَت مشركع.
(ب)-االستخداـ االستغبلٕب لؤلطفاؿ ُب الدعارة أك غَتىا من ا١تمارسات اٞتنسية غَت ا١تشركعة.
(ج) -االستخداـ االستغبلٕب لؤلطفاؿ ُب العركض كا١تواد الداعرة.
َٗ-حق األطفاؿ في عدـ التعريض للتعذي أك المعاملة القاسية:
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أكدت على ىذا اٟتق غالبية االتفاقيات الدكلية ا٠تاصة ْتماية

حقوؽ اإلنساف،مثل ما ىو الشأف بالنسبة لئلعبلف العا١تي

ٟتقوؽ اإلنساف الصادر سنة ُْٖٗ من خبلؿ نص ا١تادة الخامسة اليت نصت على (:ال يعرض أم إنساف للتعذي كال للعقوبات
أك المعامالت القاسية أك الوحشية أك الحاطة بالكرامة).

كجاءت االتفاقية الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ ا لطفل لسنة ُٖٗٗ لتدعيم كتأكيد على ذلك،حيث نصت على ضركرة عدـ تعريض
الطفل ألم نوع من أنواع التعذيب أك ا١تعاملة القاسية أك البلإنسانية أك اٟتاطة بالكرامة،كما حرمت عقوبة اإلعداـ أك السجن ا١تؤبد

عن اٞترائم اليت يرتكبها أشخاص قاصرين تقل أعمارىم عن ٙتانية عشر سنة (طبقا لنص ا١تادة ّٕ من االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل

لسنة ُٖٗٗ)(ِٓ).

المحور اللاني :الصعوبات التي تعترض حماية حقوؽ الطفل في ظل االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفل لسنةُٖٗٗ
تتحدد أىم الصعوبات كالعراقيل اليت تعًتض ٛتاية حقوؽ الطفل ُب ظل االتفاقية الدكلية لسنة

كا١تساكئ كالسلبيات اليت شابت ىذه االتفاقية،كاليت ٯتكن إ٬تازىا فيما يلي(ِٔ):

ُٖٗٗ من خبلؿ عيوب

َُ -رغم خصوصية ىذه االتفاقية كتفصيلها لبعض اٟتقوؽ،إال أهنا ٓب تتضمن بعض اٟتقوؽ ا٢تامة،حيث نصت على حقوؽ الطفل
سبق كركدىا ُب معظم كثائق حقوؽ اإلنساف دكف مراعاة صياغ هتا بشكل يتبلءـ مع حالة الطفل البدنية كالعقلية،السيما كأف االتفاقية
توضح ّتبلء حاجة الطفل إٔب ٛتاية خاصة نظرا لعدـ نضجو البدين كالعقلي،كمثاؿ ذلك حقو ُب اٟتياة،فقد كاف يتطلب أف ٖتظر
االتفاقية ظاىرة اإلجهاض،أك تطبيق حكم اإلعداـ على األـ اٟتامل حىت تضع ٛتلها ٛتاية ٟتق اٞتنُت ُب اٟتياة،كىذه اٟتالة ٓب إليها
االتفاقية،كىي حالة كما نعلم منتشرة بشكل مهيب ُب دكؿ العآب.
َِ -إف االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل قد تعرضت إٔب ظاىرة االعتداء اٞتنسي أك منع ٖتريض األطفاؿ على ٦تارسة أشكاؿ
اٞتنس،غَت أهنا ٓب تتطرؽ إٔب مستجدات ىذ ق الظاىرة ُب الوقت اٟتإب ،خاصة ٛتاية األطفاؿ من ىذه الظاىرة اليت تتواجد بشكل
ملفت لبلنتباه ُب شبكة كمواقع خاصة باالنًتنت ٖترض األطفاؿ على ظاىرة اٞتنس من خبلؿ ا١تواقع اإلباحية،لذلك ال بد من
اإلشارة إٔب مستجدات ىذه الظاىرة ُب تعديل بعض ا١تواد أك إ٘تامها فيما ٮتض ىذه الظاىرة بالذات.
َّ -على الرغم من الدكر األساسي الذم تعًتؼ بو االتفاقية لؤلسرة كالوالدين ُب رعاية الطفل كٛتايتو،إال أهنا ُب ا١تقابل سلبتها
حقوقا جوىرية أقرت ٢تما هبا كثائق حقوؽ اإلنساف األخرل،فالعهد الدكٕب مثبل ٟتقوؽ اإلنساف االقتصادية كاالجتماعي ة كالثقافية
الصادر عن األمم ا١تتحدة يعًتؼ لؤلباء كاألكصياء ْترية اختيار ما يركنو من مدارس ألطفا٢تم،كأف يؤمنوا ألطفا٢تم التعليم الديٍت

كاألخبلقي الذم يتماشى مع معتقداهتم ا٠تاصة (ا١تادة ُّ )َٕ/كقد كرد نص مشابو ُب العهد الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ا١تدنية

كالسياسية(المادة ُٕ ،)َْ/كرغم إقرار ىذا اٟتق للوالدين ُب ىاتيُت الوثيقتُت الدكليتُت،فإف اتفاقية حقوؽ الطفل قد أغفلت ىذا
اٟتق لوالدم الطفل ٦تا يعد تراجعا عن حقوؽ ًب إقرارىا ٢تما ُب كثائق دكلية سابقة.
َْ-قيدت االتفاقية من سلطة الوالدين على الطفل،كذلك ٔتنحو حقوقا ٯتارسها بشكل مستقل،كحريات ال ٗتضع ألم رقابة من
قبلهم كحرية ا١تراسبلت كحرية الفكر كالوجداف كتلقي ا١تعلومات،كاٟتق ُب اٟتياة ا٠تاصة،كجعلت دكر اآلباء مقصورا فقط على توجيو
الطفل ُب ٦تارسة ىذه اٟتقوؽ بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل ا١تتطورة.
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َٓ-على الرغم من أف االتفاقية قد تناكلت الكثَت من حقوؽ الطفل األساسية إال أهنا قد أغفلت تفصيل عدد منها من ذلك،حقوؽ
الطفل قبل ا١تيبلد،حيث أهنا اقتصرت ُب ذلك على إشارة ىامشية عارضة ُب ديباجتها عن حاجة الطفل ٟتماية قانونية مناسبة قبل

الوالدة دكف أف تتفصل ُب ىذه اٟتقوؽ اليت ىي ليست بقليلة،فم ثبل ٓب ٖتدث عن ظاىرة اإلجهاض (ِٕ) اليت تعد مساسا خطَتا بأىم
حق من حقوؽ الطفل أال كىي حق اٟتياة،كمن ذلك أيضا حق الطفل أثناء الكوارث الطبيعية كاٟتركب ُب اٟتصوؿ على األكلوية لتلبية
احتياجاتو من غذاء كرعاية صحية كمأكل،كىي حقوؽ تتعلق باألطفاؿ أثناء الظركؼ االستث نائية،ككذلك حق الطفل ُب التعبَت عن
مشاعره بالوسائل الشرعية ا١تختلفة إتاه االحتبلؿ كالتفرقة العنصرية كالظلم االجتماعي دكف عقاب رٔتا يؤدم إٔب إصابتو بعاىات
مستدٯتة أك نفسية.
َٔ -أغفلت االتفاقية عن أىم عنصر يتعلق بالربط بُت الطفولة كاألمومة،كٓب ترتب أية حقوؽ لؤلمومة رعاية الطفولة كٛتاية ٢تا،كٓب

نستشف ذلك إال ُب إفراد االتفاقية ١تادة كاحدة كىي،ا١تادة (ِْ/الفقرة َّ) بشأف كاجب الدكؿ األطراؼ ُب كفالة الرعاية الصحية
ا١تناسبة لؤلمهات قبل الوالدة كبعدىا،كىذا قصور ُب ٣تاؿ إثراء ىذه العبلقة الضركرية .

َٕ-أىم ما يعاب عٔب ىذه االتفاقية الضعف ُب اآلليات ا٠تاصة باٟتماية ،إذ أف عملها يقتصر على ٣ترد تلقي تقارير من الدكؿ
كإبداء بعض ا١تقًتحات كالتوصيات بشأف ىذه التقارير،ككاف ا١تفًتض هبا ٕترًن بعض ا١تمارسات البلإنسانية اليت يتعرض ٢تا األطفاؿ ُب
الطف ُب أ٨تاء عديدة من عآب اليوـ.
كقت تتصاعد فيو انتهاكات حقوؽ ؿ
الخاتمة :
على الرغم من إبراـ اتفاقية خاصة ْتماية حقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ،إال أهنا مازالت يشوهبا بعض القصور كالنقص ،األمر الذم
يستدعي االلتفاؼ إٔب بعض القضايا اليت ال زالت تتطور بشكل ٥تيف خاصة مع تطور ا٢تائل للعو١تة،كبالت إب ضركرة تعديل بعض
ا١تواد ا١تتعلقة باالتفاقية،كجعلها تتماشى كمقتضيات تطور العصر
كمن بُت ىذه القضايا العصرية ٧تد:
َُٛ -تاية األطفاؿ من خطر األنًتت،كخاصة اعتبار استغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية على شبكة االنًتنت جرٯتة كانتهاكا خطَتا
ٟتقوؽ الطفل ٯتس كرامتو كسبلمتو البدنية كالنفسية.
كُب ىذه النقطة بالذات،كبغية منع كاستئصاؿ استغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية كاستعماؿ االنًتنت كالتكنولوجيات اٞتديدة
إلنتاج ا١تواد اإلباحية ا١تستغلة لؤلطفاؿ كتوزيعها كإغواء األطفاؿ ألغراض االعتداء اٞتنسي عرب االنًتنت كخارجو توصى ٔتا يلي:
(أ)-تصديق الدكؿ غَت ا١تصدقة بعد على الصكوؾ الدكلية كاإلقليمية ا١تتعلقة باستغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية،كال سيما
الربتوكوؿ االختيارم ا١تلحق باالتفاقية حقوؽ الطفل ا١تتعلق ببيع األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية.
(ب)-اعتماد قانوف كطٍت كاضح كشامل يضمن احًتاـ حقوؽ الطفل كٛتايتو من اٞترٯتة اليت يشكلها االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ
على شبكة االنًتنت،كينبغي ٢تذا القانوف أف أف يتضمن ما يلي:
 -أف يعرؼ ك٭تظر ك٬ترـ،كفقا للمعايَت الدكلية ا١تتعلقة ْتقوؽ اإلنساف،استغبلؿ األطفاؿ ُب آب

كاد اإلباحية على شبكة

األنًتنت،مع تعريف الطفل بأنو شخص يقل عمره عن ُٖ سنة.
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أف ينص على اف الطفل ال ٯتلك بأم حاؿ من األحواؿ سلطة ا١توافقة على ا١تشاركة ُب االستغبلؿ اٞتنسئ،تا ُب ذلك ا١تشاىداإلباحية.
أف ٬ترـ إنتاج ا١تواد اإلباحية ا١تستغلة لؤلطفا ؿ كتوزيعها كاستبلمها كحيازهتا عن قصدٔ،تا ُب ذلك الصور ا١تنتجة باٟتاسوبكا١تشاىد ذات الطابع االستغبلٕب لؤلطفاؿ،ككذلك استهبلؾ مواد من ذلك القبيل كاٟتصوؿ عليها كمشاىدهتا عن قصد كلو ٓب ٬تر أم
اتصاؿ فعلي بالطفل.
 أف ٬ترـ إغواء األطفاؿ عرب شبكة االنًتنت ألغراض جنسية .ج -القياـ ْتمبلت للتثقيف كالتوعية تستهدؼ األطفاؿ كاإلباء كاألساتذة كرابطات صغار السن اآلخرين الذين يعملوف مع
األطفاؿ كلصاٟتهم،بغية ٖتسُت درايتهم ٔتخاطر االستغبلؿ اٞتنسي ا١تتصلة باستعماؿ االنًتنت كا٢تواتف النقالة كالتكنولوجيات
اٞتديدة ا ألخرل،كُب ىذه اٟتمبلت،ينبغي منح أ٫تية كبَتة للمعلومات ا١تتعلقة بالوسائل اليت ٘تكن األطفاؿ من ٛتاية أنفسهم
كاٟتصوؿ على ا١تساعدة كاإلببلغ عن حاالت استغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية كاالستغبلؿ اٞتنسي على شبكة االنًتنت.
َِ-على اللجنة ا١تعنية ٔتراقبة حقوؽ الطفؿ أف تتخذ إجراءات أكثر صرامة على الدكؿ اليت تنتهك فيها حقوؽ الطفل،كأف تعمل
مثبل على نشر تقرير سنوم يفضح انتهاكات حقوؽ األطفاؿ مىت ترتكب ُب أية دكلة من الدكؿ،كالدعوة إٔب ايقاع عقوبات صارمة
على ىذه الدكؿ ا١تخالفة،كالدعوة إٔب مقاطعة الدكؿ كتوقيع عقوبات اقتصادية كسياسية عليها،كحىت سحب التمثيل الدبلوماسي منها.
َّ -العمل اٞتاد كالتوعية ا١تخلصة للتأكيد على حق اٞتنُت ُب اٟتياة،كتوفَت ٛتاية قانونية خاصة بو،كٖترًن إجهاضو إال ُب حالة إنقاذ
حياة األـ على اف ال تتم عمليات اإلجهاض إال ُب ا١تؤسسات الرٝتية كفق تقرير ٞتنة من أىل االختصاص.
َْ -ينبغي على الدكؿ األطراؼ ُب األمم ا١تتحدة كاالتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لعاـ

ُٖٗٗ عدـ االكتفاء بإعبلهنا احًتاـ

تعهداهتا كالتزاماهتا ٔتوجب ىذه االتفاقية،كاالتفاقيات األخرل ذات الصلة،بل عليها أف تبادر إٔب تضمُت تشريعاهتا الداخلية مواد
قانوفية تعٍت ْتقوؽ األطفاؿ كايراد الضمانات الناجعة ٢تاُ،ب مواجهة أية انتهاكات تطالبها ٔتركر الزمن.
َٓ -تعزيز التعاكف الدكٕب الف عدـ كجود حدكد بُت البلداف ا١تختلفة ُب ٣تاؿ استعماؿ االنًتنت يستزـ تعاكنا فعاال كناجعا ٟتماية
ٚتيع األطفاؿ أينما كجدكا من خبلؿ إنشاء منتدل دكٕب لئلببلغ عن اٞترائم ا١ترتكبة على شبكة االنًتنت.
َٔ٬ -تب استنفار كافة ا٢تيئات كا١تنظمات اإلنسانية الداعمة لؤلطفاؿ ،للمطالبة بتفعيل القوانُت كا١تبادئ الدكلية ا١تتعلقة ْتماية
األطفاؿ أثناء النزاعات كاٟتركبُ،ب دكؿ العآب كافة.
قائمة الهوامش كالمصادر كاؿمراجع :
َُ -أنظر د،قادرم عبد العزيز،حقوؽ اإلنساف في القانوف الدكلي كالعالقات الدكلية(،المحتويات كاآلليات)،دار ا٢تومة للطباعة
كالنشر كالتوزيع،بوزريعة،اٞتزائر،ََِّ،ص َُُ.
َِ-نصت ا١تادة األكٔب من ميثاؽ األمم ا١تتحدة لسنة

ُْٓٗ على أنو  :من بُت أىداؼ ا١تنظمة... ،ككاف من بُت تلك

األىداؼ...-ُ:حفظ األمن كالسلم الدكليُت).
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َّ-أنظر عبلـ كائل،االتفاقيات الدكلية لحقوؽ اإلنساف،ُٗٗٗ،صَّ.
َْ٣-تموعة ا١تؤلفُت ،المنجد في اللغة ،دار الشرؽ،بَتكت،الطبعة ُِ،ُّٕٗ ،ص ُْْ.كأيضا ٣تمع اللغة العربية ،المعجم
الوسيط،مكتبة زكريا ديوبند،ا٢تند،ََُِ،صُٖٖ.

َٓ٣-تموعة من الفقهاء،الموسوعة الفقهية،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية،الكويت الطبعة الرابعة،ُّٗٗ،جٖ،صُٖٖ.
َٔ-أنظر د٤،تمد السعيد الدقاؽ ،حقوؽ اإلنساف في إطار األمم المتحدة ،دراسات حوؿ الوثائق العا١تية كاإلقليمية،إعداد ٤تمود
شريف بسيوين،عبد العظيم كزمر،دار العلم للمبليُت،بَتكت،الطبعة األكٔب،ُٖٗٗ،صّٔ.
َٕ-فاطمة بنت فرج بن فرحاف العتييب ،حقوؽ الطفل كرعايتو في اإلسالـ كفي دكلة السوم د ،كزارة التعليم العإب كالبحث
العلمي،ا١تملكة العربية السعودية،ََِٖ،صِٕ.
َٖ-أنظر د ،كامل عبد خلف العنكود ،حق الطفل في ضوء االتفاؽية الدكلية لعاـ ُٖٗٗ ٣،تلة جامعة تكريت للعلوـ القانونية
كالسياسية،اجمللد َْ/السنةَْ ،العددَُِِ،ُْ،ص ُِ.
َٗ-أنظر ٝتر خليل ٤تمود عبد ا﵁ ،حقوؽ الطفل في اإلسالـ كاالتفاقيات الدكلية -دراسة مقارنة،رسالة ماجستير ،كلية
الدراسات العلي،جامعة النجاح الوطنية،فلسطُت،ََِّ،ص-ص َُُٗٓٔ.-
َُ-اعتربت سنة ُٖٗٗ مناسبة عا١تية ،حيث اعتربهتا األمم ا١تتحدة سنة الطفل العا١تية لتأمُت الرعاية الكافية ٟتقوؽ الطفل
،كضماف التنفيذ العملي للمبادئ كاٟتقوؽ كالقيم كالشعارات اليت جاءت ُب إعبلف األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ الطفل لسنة

ُٗٓٗ ،

كخصصت األمم ا١تتحدة يوما عا١تيا للطفل ،أنظر الزحيلي،حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ دراسة مقارنة مع اإلعالف العالمي كاإلعالف
اإلسالمي لحقوؽ اإلنساف،دار إبن كثَت،بَتكت،الطبعة الثانية،ُٕٗٗ،ص ُِٔ.

ُُ-أنظر ٝتر خليل ٤تمود عبد ا﵁ ،حقوؽ الطفل في اإلسالـ كاالتفاقيات الدكلية -دراسة مقا رنة،رسالة ماجستير ،كلية
الدراسات العلي،جامعة النجاح الوطنية،فلسطُت،ََِّ،ص ُْٔ.
ُِ-أنظر اٞتندم غساف،القانوف الدكلي لحقوؽ اإلنساف،عماف ،األردف،ُٖٗٗ ،ص-صٕٔ.-ٔٔ،
ُّ -أنظر مقدمة االتفاقية،الدكرة االستثنائية ا١تعنية بالطفل،االنًتنت:موقع األمم ا١تتحدة :
http://www.un.org/arabi/ga/children/ children.htm.
ُْ-أنظر ا١تادة ْٗ/الفقرة َُ من ذات االتفاقية.
ُٓ -أنظر د ،كامل عبد خلف العنكود،حق الطفل في ضوء االتفاقية الدكلية لعاـ ُٖٗٗ ،ا١ترجع السابق،ص ُٓ إٔب ص ُٖ.
ُٔ-أنظر هبذا ا٠تصوص ،عمر ىشاـ صدقة،

ضمانات االستلمارات األجنبي ة في القانوف الدكلي

،دار الفكر

اٞتامعي،اإلسكندرية،الطبعة األكٔب،ََِٖ،ص َٖ ،.كأيضا بن صغَت عبد ا١تومن  ،المقاربة اللنائية لحماية كتشجيع االستلمار
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األجنبي ،مذكرة ماجستَت ُب اٟتقوؽٗ،تصص القانوف الدكٕب كالعبلقات الدكلية،كلية اٟتقوؽ كالعلوـ السياسية،جامعة الدكتور موالم
الطاىر ،سعيدة،ََُِ ،ص ْٕ.
ُٕ-أنظر ا١تادة ُٓ من اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف الصادر بتاريخ  َُ :ديسمبر ُْٖٗ.
ُٖ-نصت الفقرة الثانية من ا١تادة ُّ من اتفاقية حقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ على أنو ٬ (:توز إخضاع ٦تارسة ىذا اٟتق لبعض
القيود،بشرط أف ينص القانوف عليو ا كأف تكوف الزمة لتأمُت ما يلي :أ-احًتاـ حقوؽ الغَت أك ٝتعتهم /بٛ-تاية األمن الوطٍت أك
النظاـ العاـ،أك الصحة العامة أك اآلداب العامة).
ُٗ-أنظر للمزيد من التفاصيل،أنظر داًن بلقاسم،

الحماية القانونية للسكينة العامة ٣،تلة العلوـ القانونية كاإلدارية ،جامعة

تلمساف،العددََِْ،َِ،ص ٗٗ كما بعدىا،كايضا د،عمار بوضياؼ،
كالتوزيع،ا﵀مدية،اٞتزائر،الطبعة الثانية،ََِٕ،ص ّٕٔ.

الوجيز في القانوف اإلدارم

،جسور للنشر

َِ-تنص ا١تادة َِ من اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف لسنة ُْٖٗ على أنو  (:لكل شخص الحق في حرية االشتراؾ في
الجمعيات كالجماعات السلمية).

ُِ --أنظر د ،كامل عبد خلف العنكود،حق الطفل في ضوء االتفاقية الدكلية لعاـ ُٖٗٗ ،ا١ترجع السابق،ص ُٔ.
ِِ-نصت على ذلك الفقرتُت (ِ )ّ-من ا١تادة ِٕ من االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ.
ِّ -أنظر د ،كامل عبد خلف العنكود،ا١ترجع السابق،ص ُٕ.
ِْ-تنص ا١تادة ِّ /الفقرة اللانية على أنو  (:تتخذ الدكؿ األطراؼ التدابير التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتربوية التي
تكفل تنفيذ ىذه المادة،كلهذا الغرض،كمع مراعاة أحكاـ الصكوؾ الدكلية األخر ات الصلة،تقوـ الدكؿ األطراؼ بوجو

خاص بما يلي:

(أ)-تحديد عمر أدنى أك أعمار دنيا لاللتحاؽ بالعمل.
(ب)-كع نظاـ مناس لساعات العمل كظركفو
(ج)-فرض عقوبات أك جزاءات أخرل مناسبة لضماف بغية إنفا ىذه المادة بفعالية).
ِٓ-نصت ا١تادة ّٕ من االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل الصادرة سنة ُٖٗٗ على أنو(:تكفل الدكؿ األطراؼ:
(أ)-أال يعرض أم طفل للتعذيب أك لغَته من ضركب ا١تعاملة أك العقوبة القاسية أك البلإنسانية أك ا١تهينة،كال تفرض عقوبة اإلعداـ أك
السجن مدل اٟتياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارىم عن ٙتاين عشرة سنة دكف كجود إمكانية لئلفراج عنهم.)...
ِٔ -أنظر ٝتر خليل ٤تمود عبد ا﵁ ،حقوؽ الطفل في اإلسالـ كاالتفاقيات الدكلية -دراسة مقارنة ،ا١ترجع السابق،ص -ص،
ُُٔ.ُِٔ-
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األمم المتحدة كالقضاء الجنائي الدكلي كآليتين لحماية األطفاؿ في القانوف
الدكلي اإلنساني
د .عبد العزيز خنفوسي  /كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية  -جامعة الدكتور موالم الطاىر بسعيدة (الج ائر)

مقدمة:
لقد أثبتت أحداث القرف العشرين أف اٟتركب ا١تعاصرة تستهدؼ ا١تدنيُت بصورة متعمدة ،كأصبح االعتداء عليهم ُب كثَت من
األحياف يشكل عنصران من عناصر اٟترب كاسًتإتياهتا ،حيث تؤدم أشكاؿ العنف اليت تتخذىا النزاعات ا١تسلحة حاليان ،ككذلك
استعماؿ األسلحة ا١تتطورة ُب القتاؿ إٔب الزيادة ُب عدد الضحايا بُت السكاف ا١تدنيُت ،كخاصة األطفاؿ على كجو التحديد.
ٖترـ االعتداء على ا١تدنيُت ،فتلزـ األطراؼ ا١تتعاقدة بضركرة اٗتاذ التدابَت ا١تناسبة اليت ٕتع ؿ
إف قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين ٌ
ا١تدنيُت ٔتعزؿ عف التأثر بالعمليات اٟتربية.
كيبلحظ ذلك ُب اتفاقية جنيف الرابعة بشأف ٛتاية ا١تدنيُت كقت اٟترب عاـ

ُْٗٗ ،كاليت تعًتؼ ْتماية عامة لؤلطفاؿ

باعتبارىم أشخاصان مدنيُت ال يشاركوف ُب األعماؿ العدائية ،كتعًتؼ ٢تم أيضان ْتماية خاصة كردت ُب سبع عشرة مادة على األ قل.
ىذا ك١تا كاف الربكتوكوالف ا١تؤرخاف ُب عاـ ُٕٕٗ ،كاإلضافياف التفاقيات جنيف لعاـ ُْٗٗ ٯتثبلف تعبَتان صارخا عن التقدـ ا٢تاـ
اٟتاصل للقانوف الدكٕب اإلنساين ،فإهنما ٯتنحاف األطفاؿ ٛتاية خاصة كمتزايدة ضد آثار األعماؿ العدائية.

كقد تأكد ىذا األمر أكثر خصكصا مع تبٍت االتفاقية الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ الطفل ُب عاـ ُٖٗٗ ،كاليت شكلت منعطفان حاٝتان
ُب تاريخ الطفولة ،حيث أصبح ينظر إٔب حقوؽ الطفل على أساس أهنا حقوؽ إنسانية كعا١تية ال ٯتكن التغاضي عنها ،كىو ما ٕتسد
فعبل من خبلؿ الربتوكوؿ االختيارم الثالث ا١تلحق باتفا قية حقوؽ الطفل ،الذم أعطى لؤلطفاؿ اٟتق ُب تقدًن ببلغات فردية أماـ
ٞتنة حقوؽ الطفل حوؿ كل االنتهاكات اليت يتعرضوف إليها ،كىذا حسب ما اعتمد ُب ٣تلس حقوؽ اإلنساف عاـَُِِ.

كاٟتماية ُب ٣تملها ىي ٣تموعة من الضمانات كاٟتصانات الكفيلة باحًتاـ حقوؽ اإلنساف ُب اٟترب كمنها حقوؽ الطفل ،كىي
ترسخ اٟتصانة القانونية كالضمانة الفعلية للتمتع باٟتقوؽ.
ٌ
كما أف تأثَت اٟترب على األطفاؿ قد يكوف مباشران عند اندالع القتاؿ ،كمن ٍب ٬تب إعماؿ كافة القواعد اليت ٖتميهم من خطر
العمليات اٟتربية كقد يكوف للحرب آثار ٤تتملة ،كما ُب بقاء أسلحة من ٥تلفات اٟترب كاأللغاـ األرضية اليت تتصيد ضحاياىا
لسنوات طويلة.
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كللحرب تأثَت غَت مباشر على األطفاؿ ،فاٟترب تقلل إٔب حد كبَت من النمو الطبيعي لؤلطفاؿ ،كىذا نتيجةن إلغبلؽ ا١تدارس
كا١تستشفيات كإتبلؼ ا﵀اصيل كتدمَت الطرؽ كضياع ا١توارد كتح طيم القدرات االقتصادية لؤلطراؼ ا١تتحاربة ،كفقداف األماف
كاالطمئناف كالثقة بالنفس ،كىذا كلو نتيجة للخوؼ كالرعب الذم يتعرضوف لو ُب زمن اٟترب.
إف مشاركة األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ىي أشد ظواىرىا ،كاليت تثَت القلق ُب الوقت اٟتإب ،فهي تلك الظاىرة اليت انتشرت
ُب كثَت من النزاعات حوؿ العآب ،كذلك ُب ٥تالفة كاضحة كصر٭تة لقواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين ،كتربز حالة أخرل ٭تتاج
فيها الطفل للحماية بشكل خاص ،كىي حالة االحتبلؿ اٟتريب بوصفو كضعان ناٚتان عن النزاع ا١تسلح ،كقد يتحوؿ إٔب نزاع مستمر
تتمثل خطورتو الكربل ُب كجود قوات االحتبلؿ بُت السكاف ا١تدنيُت،كما ىو الشأف بالنسبة لبلحتبلؿ اإلسرائيلي لفلسطُت،
كاالحتبلؿ األ٧تلو -أمريكي للعراؽ  .كما ٭تدث من اعتداءات من جانب قوات االحتبلؿ على ا١تدنيُت ،فإف ذلك ٬تعل كضع
األطفاؿ ُب األراضي ا﵀تلة بالغ ا٠تطورة ليس على حياهتم فقط ،بل على حقوقهم كاملة.
اإلشكالية الرئيسية للموضوع:
عندما أنشأت اتفاقية حقوؽ الطفل آلية دكلية ١تراقبة تطبيق حقوؽ الطفل كىي ٞتنة الطفل ،فإف ىذا ال يعٍت أف ضمانات
ٛتاية ىذه اٟتقوؽ تقتصر على اللجنة كحدىا ،كذلك ألف حقوؽ الطفل تناكلتها االتفا قيات العامة ٟتقوؽ اإلنساف الدكلية كاإلقليمية
على حد سواء  .كذلك فإف القانوف الدكٕب اإلنساين أسبغ ٛتايتو على األطفاؿ بشكل خاص ،كبالتإب فإف كسائل ٛتاية حقوؽ
كفاؿ حقوؽ اإلنساف ،كمن
الطفل ُب القانوف الدكٕب تتعدد ،حيث يستفيد الطفل من أعماؿ ا٢تيئات كا١تنظمات الدكلية ا١تعنية بنشر ك ة
ا١تتصور أيضان أف مراقبة تطبيق حقوؽ الطفل تدخل ُب اختصاص اللجاف اليت أنشأهتا اتفاقيات حقوؽ اإلنساف الدكلية كاإلقليمية.
كإذا كانت حقوؽ اإلنساف ىي قيم كمبادئ عا١تية ،فإف االحًتاـ الدقيق ٟتقوؽ الطفل ىو ٔتثابة ٛتاية ٚتاعية ينبغي ٖتقي قها
باستخداـ كافة الوسائل ا١تتاحة على ا١تستويُت الدكٕب كاإلقليمي.
ك١تا كاف الرأم السائد ُب األمم ا١تتحدة عند إنشائها ىو أف ٣ترد مناقشة قانوف اٟترب بُت جدراهنا سوؼ يهز ثقة العآب ُب مدل

قدرهتا على حفظ السلم ،كلذلك قررت ٞتنة القانوف الدكٕب باألمم ا١تتحدة ُب دكرهتا األكٔب ا١تنعقدة ُب عاـ ُْٗٗ ،أال تدرج قانوف
اٟترب بُت ا١توضوعات اليت سوؼ تتناك٢تا.
كٓب ٘تض سنوات قليلة حىت تفشت ا١تعاناة الناٚتة عن اٟتركب ُب عا١تنا ا١تعاصر ،كتغَت ا١توقف تغَتان جذريان منذ انعقاد ا١تؤ٘تر

الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ُب طهراف عاـ ُٖٔٗ ،فقد أصدر ا١تؤ٘تر قراران بعنواف "احًتاـ حقوؽ اإلنساف ُب النزاعات ا١تسلحة " ،كأدل

ىذا القرار إٔب بداية نشاط األمم ا١تتحدة بشأف القانوف الدكٕب اإلنساين ،األمر الذم تشهد عليو التقارير السنوية لؤلمُت العاـ ،ككذلك
القرارات الصادرة عن اٞتمعية العامة .كتتابعت جهود األمم ا١تتحدة من أجل ٛتاية ا١تدنيُت ،خاصة النساء كاألطفاؿ ،كىذا من اٞترائم
اليت ترتكب ُب حقهم ُب أكقات اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة ،ككذا ألجل إظهار دكر األمم ا١تتحدة ،كأ٫تية كجود نظاـ جنائي دكٕب
ألجل ٛتاية األطفاؿ من كيبلت اٟتركب كمن التجاكزات اليت ٖتدث ُب حقهم ُب النزاعات ا١تسلحة.
كعليو فاإلشكالية الرئيسية اليت نود تناك٢تا ُب ىذه الورقة البحثية ا١تقدمة للمؤ٘تر الدكٕب السادس تتمثل فيما يلي  :ىل ٯتكن
ؿ كاضح لؤلمم
القوؿ بأف ىناؾ ٛتاية خاصة لؤلطفاؿ أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كىذا إذا سلمنا بوجود نظاـ جنائي دكٕب ،كتدخ
ا١تتحدة من خبلؿ ٦تارستها لنشاطها ُب إطار أحكاـ القانوف الدكٕب اإلنساين؟
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عناصر المشكلة الرئيسة للبحث :تتحدد عناصر ا١تشكلة الرئيسية للبحث كفق ما يلي:
أكال :ما ىو اٟتد الذم كصلت إليو اإلنسانية ،كىذا ُب سبيل ٛتاية مبليُت األطفاؿ على مستول العآب ،كالذين مازالوا يتعرضوف لشىت
أنواع األذل كاالستغبلؿ؟
انيا :ىل ٯتكن القوؿ بأف ىناؾ ٣تموعة من العوامل الفاعلة أدت إٔب عدـ تطبيق حقوؽ الطفل ،كاليت منها النزاعات ا١تسلحة كعامل
أساسي ُب عدـ إمكانية حصوؿ األطفاؿ على حقوقهم؟
اللا :ىل عدـ تطبيق القانوف الدكٕب اإل نساين ُب حاالت النزاع ا١تسلح ،ىو الذم ٓب يؤمن للطفل اٟتماية الكافة من آثار األعماؿ
العدائية ،ككذلك ضد ٕتاكزات سلطات االحتبلؿ؟
رابعا :إف اٟتماية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ال يكفي ٢تا ٣ترد قواعد منصوص عليها ُب مواثيق دكلية  .لذلك فهل ٯتكن القوؿ بأف األمم
ا١تتحدة كا لقضاء اٞتنائي الدكٕب كآليتُت دكليتُت كفيلتُت بضماف ىذه اٟتماية ،كمستعدتاف للسهر على تطبيق حقوؽ األطفاؿ؟
فرضيات البحث :نسعى من خبلؿ ىذه الورقة البحثية إٔب اختبار صحة أك عدـ صحة الفرضيات التالية:
الفرضية األكلى :ىناؾ انتهاكات جسيمة كخطَتة ٘تارس على األطفاؿ أثناء فًتة النزاعات ا١تسلحة.
الفرضية اللانية :يفتقر التشريع الدكٕب ُب الوقت اٟتإب إٔب أسس قانونية كاضحة تطبق بشكل آين من أجل ٛتاية األطفاؿ أثناء النزاع
ا١تسلح.
الفرضية اللاللة ٓ :ب تقدـ ا٢تيئات الدكلية كا١تنظمات كاللجاف الدكلية أم إسهامات تربز دكرىا

األساسي ُب توفَت اٟتماية الشاملة

كالكاملة لؤلطفاؿ أثناء فًتة النزاع ا١تسلح.
الفرضية الرابعة :غياب نظاـ جنائي دكٕب ،كعدـ كضوح دكر كنشاط األمم ا١تتحدة على ضوء أحكاـ القانوف الدكٕب اإلنساين أدل
إٔب تعرض األطفاؿ ُب أغلب األحياف إٔب انتهاكات جسيمة كاف ٢تا كقعوا على ٥تتلف جوانب حياهتم.
منهج الدراسة البحلية:
اختبارا للفرضيات السابقة ،كنظرا لتعدد اٞتوانب ا١تتعلقة بإشكالية ىذا البحث ،فإنو يعتمد على ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم
ٯتثل تقدٯتان لبلنتهاكات الفظيعة اليت يتعرض ٢تا أطفاؿ العآب أثناء حدكث نزاعات مسلحة ال ٕتلب سول الدمار كا٠تراب.
كاعتمادنا على ىذا ا١تنهج سيكوف من أجل الوقوؼ أكثر على دكر األمم ا١تتحدة ُب اٟتد من تأثَت النزاعات ا١تسلحة على
األطفاؿ ،كىذا من خبلؿ البحث ُب دكر اٞتمعية العامة كما تطبقو من نصوص قانونية دكلية ٟتماية ىذه الفئة ا١تستضعفة كا ١تغلوب
على أمرىا ،ككذا دراسة جل القرارات اليت يصدرىا ٣تلس األمن ،كاليت تكوف ذات الصلة ْتماية األطفاؿ.
كما نسعى من خبلؿ تطبيقنا ٢تذا ا١تنهج ُب الوقوؼ على ما يسمى بالقضاء اٞتنائي الدكٕب الذم جاء من أجل ٤تاكمة مرتكيب
اٞترائم عن أعما٢تم الشنيعة كالفظيعة اليت أصبحت ترتكب دكف كجو حق على ىذه الشر٭تة الربيئة.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

78

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

تصميم الورقة البحلية:
سوؼ يتم تقسيم ىذه الورقة البحثية ّتانب ا١تقدمة كا٠تا٘تة إٔب ٤تورين اثنُت ٫تا:
المحور األكؿ :دكر األمم المتحدة في الحد من تأ ير النزاعات المسلحة على األطفاؿ.
أكال :دكر الجمعية العامة.
َُ -
َِ -

اإلعبلف ا٠تاص ْتماية األطفاؿ كالنساء ُب حاالت الطوارئ كالنزاعات ا١تسلحة ُْٕٗ.
ا١تمثل ا٠تاص ا١تعٍت بتأثَت النزاع ا١تسلح على األطفاؿ.

انيا :دكر مجلس األمن.
َُ -
َِ -

قرارات ٣تلس األمن ذات الصلة ْتماية األطفاؿ.
إدماج ٛتاية األطفاؿ ُب عمليات حفظ السبلـ.

َّ  -إدماج ٛتاية األطفاؿ ُب مفاكضات السبلـ.

المحور اللاني :المسؤكلية الدكلية الفردية عن انتهاكات حقوؽ األطفاؿ في النزاعات المسلحة.
أكال :دكر المحاكم الدكلية المؤقتة في تقرير المسؤكلية الفردية عن جرائم الحرب.
انيا :دكر المحكمة الجنائية الدكلية.
المحور األكؿ :دكر األمم المتحدة في الحد من تأ ير النزاعات المسلحة على األطفاؿ.
جمللس األمن صبلحيات كاسعة معطاة من ميثاؽ األمم ا١تتحدة ُب ٣تاؿ ا﵀افظة على السلم كاألمن الدكليُت (ُ) ،لكن انتشار
النزاعات ا١تسلحة حوؿ العآب كما صاحبها من انتهاكات جسيمة ٟتقوؽ اإل نساف قد أصاب السلم كاألمن الدكليُت ُب مقتل  .ىذا

كعندما يعجز ٣تلس األمن عن منع اٟترب (ِ) ،كليس ببعيد ما حدث عند شن اٟترب األ٧تلو-

أمريكية على العراؽ ،كاٟترب

اإلسرائيلية على لبناف كغزة ،فليس أماـ ا١تنظمة الدكلية سول التمسك ْتماية ا١تدنيُت من كيبلت اٟترب عن طر يق ما تصدره اٞتمعية
العامة من قرارات كتوصيات ،أك استخداـ ٣تلس األمن لصبلحياتو األخرل ا١تتمثلة ُب إرساؿ قوات للمراقبة كحفظ السبلـ كاإلشراؼ

على مفاكضات السبلـ(ّ).

كال بد عند النظر ُب ىذه ا١تسائل أف يكوف األطفاؿ ُب بؤرة اىتماـ األمم ا١تتحدة ،كىو ما تقو ـ بو األمم ا١تتحدة ُب الفًتة
األخَتة ،حيث تزايد اىتماـ ا١تنظمة الدكلية باٟتد من تأثَت النزاعات ا١تسلحة على األطفاؿ ،كسيتضح لنا ذلك من خبلؿ استعراض
بعض ٦تارسات اٞتمعية العامة ،كما يقوـ بو ٣تلس األمن ُب ٣تاؿ ٛتاية األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة .كذلك ُب عنصرين اثنُت ٫تا:
أكال :دكر الجمعية العامة.
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تع ٌد اٞتمعية العامة ىي اٞتهاز الوحيد من أجهزة األمم ا١تتحدة اليت تشًتؾ ُب عضويتو الدكؿ أعضاء ا١تنظمة ٚتيعها ،ك٢تذا
فإهنا تتمتع بأ٫تية كبَتة ،كما ترجع األ٫تية كذلك إٔب ما تتمتع بو اٞتمعية العامة من اختصاص عاـ شا مل ٭تيط بكل ما يدخل ُب

دائرة نشاط األمم من أمور(ْ).

كُب إطار حقوؽ اإلنساف (ٓ) ،تنص ا١تادة ُّ من ا١تيثاؽ على أف تنشئ اٞتمعية العامة دراسات كتشَت بتوصيات من أجل :
" اإلعانة على ٖتقيق حقوؽ اإلنساف كاٟتريات األساسية للناس كافة ببل ٘تييز بينهم ُب اٞتنس أك اللغة أك الدين كال تفريق بُت الرجاؿ
كالنساء".
(
اإلنسافٔ).
كٕتدر اإلشارة إٔب أف اٞتمعية العامة تع ٌد أكثر أجهزة األمم ا١تتحدة اليت تتبٌت ا١تواثيق الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ

كفيما ٮتص ىذه الدراسة فقد تبنت اٞتمعية العامة بعض اإلعبلنات كأصدرت العديد من القرارات هبدؼ ٛتاية األطفاؿ ُب
النزاعات ا١تسلحة ،كتدعيم االلتزاـ ٔتبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين .كعليو سوؼ نشَت لبعض من ىذه ا١تمارسات فيما يلي:
َُ -اإلعالف الخاص بحماية األطفاؿ كالنساء في حاالت الطوارئ كالنزاعات المسلحة ُْٕٗ.
قامت األمم ا١تتحدة بإ جراء دراسة شاملة ١تسألة حقوؽ اإلنساف أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كىذا بناءان على توصيات ا١تؤ٘تر

الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف الذم عقد ُب طهراف عاـ

ُٖٔٗ ،كارتباطان هبذه الدراسة طلب اجمللس االقتصادم كاالجتماعي ُب عاـ

َُٕٗ من اٞتمعية العامة النظر ُب إمكانية صياغة إعبلف ح كؿ ٛتاية ا١ترأة كالطفل ُب حالة الطوارئ أك ُب زمن اٟترب ،كقد قامت
اٞتمعية العامة بناءان على مسودة أعدهتا اللجنة ا٠تاصة بوضع ا١ترأة كاجمللس االقتصادم كاالجتماعي بإقرار اإلعبلف العا١تي ٟتماية ا ١ترأة
كالطفل ُب حالة الطوارئ كأثناء النزاع ا١تسلح ،كذلك ُب ُْ ديسمبر سنة ُْٕٗ(ٕ).

كقد طلب اإلعبلف من الدكؿ األعضاء أف تراعي صراحة ا١تعايَت كا١تبادئ اآلتية:
ُ .حظر ا٢تجمات كعمليات القصف بالقنابل ضد السكاف ا١تدنيُت ،كاليت يعاين منها أكثر من غَتىم األطفاؿ كالنساء،
كيتعُت شجب مثل ىذه األعماؿ.
ِ .إف استخداـ األسلحة الكيماكية كالبكًتكلوجية أثناء النزاع ا١تسلح ٯتثل انتهاكاى صارخان لربكتوكوؿ جنيف لسنة

ُِٓٗ

كاتفاقيات جنيف األربعة لعاـ ُْٗٗ  ،ك١تبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين ،كيصيب ا١تدنيُت كعلى األخص النساء كاألطفاؿ
العزؿ ٓتسائر كأضرار فادحة ،ك٬تب استنكار ذلك بشدة صرامة.

ّ .على جميع الدكؿ أف تقدـ ضمانات ٟتماية األطفاؿ كالنساء أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كذلك كفاءان اللتزاماهتا اليت التزمت هبا
ُب بركتوكوؿ جنيف لعاـ ُِٓٗ كاتفاقيات جنيف األربعة لسنة ُْٗٗ ،كمواثيق القانوف الدكٕب األخرل ا٠تاصة باحًتاـ

حقوؽ اإلنساف أثناء النزاعات ا١تسلحة.
ْ .يجب على الدكؿ ا١تشًتكة ُب النزاعات ا١تسلحة كالعمليات العسكرية ُب األراضي اليت ال تزاؿ خاضعة للسيطرة االستعمارية
أف تبذؿ كل ما ٯتكنها من جهد من أجل ٕتنيب األطفاؿ كالنساء آثار اٟترب ا١تدمرة ،كما ٬تب على ىذه الدكؿ اٗتاذ
كافة ا٠تطوات الضركرية لضماف حظر التدابَت اليت من شأهنا االضطهاد كالتعذيب كاإلجراءات العقابية كا١تعاملة اليت ٖتط
من شأف اإلنساف كالعنف ،كعلى األخص ضد النساء كاألطفاؿ(ٖ).
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ٓ .تعترب أعماالي إجرامية ٚتيع أشكاؿ القمع كا١تعاملة القاسية كالبلإنسانية للنساء كاألطفاؿٔ ،تا ُب ذلك اٟتبس كالتعذيب
كاإلعداـ رميان بالرصاص ،كاالعتقاؿ باٞتملة كالعقاب اٞتماعي ،كتدمَت ا١تساكن كالطرد قسران ،كاليت يرتكبها ا١تتحاربوف أثناء
العمليات العسكرية أك ُب األقاليم ا﵀تلة.
ٔ .ال ٬توز حرماف النساء كاألطفاؿ الذين ٬تدكف أنفسهم ُب حاالت الطوارئ كا١تنازعات ا١تسلحة أك الذين يعيشوف ُب أقإب ـ
٤تتلة من ا١تأكل أك الغذاء أك ا١تعونة الطبية ،أك غَت ذلك من اٟتقوؽ الثابتة لؤلطفاؿ كفقا ألحكاـ القانوف الدكٕب.
َِ -المملل الخاص المعني بتأ ير النزاع المسلح على األطفاؿ.
بسبب اىتماـ اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ٔتحنة األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،أ سند األمُت العاـ ُب عاـ ُّٗٗ إٔب

السيدة "جراسا ماشيل  "Graca Machelكزيرة الًتبية كالتعليم السابقة ُب (مو امبيق) ،مهمة القياـ بأكؿ تقييم شامل للطرؽ

(ٗ)
ا١تتعددة اليت يعاين منها األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة  .كبعد أف قامت السيدة ماشيل بدراستها ا١تثَتة لئلعجاب ك قدمت تقريران
عنها ،أكصت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة بقرارىا رقم ُٓ ٕٕ/الصادر ُب ُِ ديسمرب ُٔٗٗ(َُ) بتعيُت ٦تثل خاص يهتم فقط

ٔتسألة تأثَت النزاع ا١تسلح على األطفاؿ ،كتنفيذان لقرار اٞتمعية العامة قاـ األمُت العاـ بتعيُت " أكالرا أكتونو "Olara Otunnu
ُب عاـ ُٕٗٗ نصَتان قويان كصوتان أخبلقيان بالنيابة عن األطفاؿ الذين يتم احتجازىم ُب فوضى اٟترب(ُُ).

كعليو يقع على عاتق ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ القياـ با١تهاـ اليت من شأهنا توضيح آثار النزاعات ا١تسلحة على األطفاؿ ،كلو
ُب سبيل ذلك دراسة كتقييم التقدـ ا﵀رز كا٠تطوات ا١تتخذة كا١تصاعب اليت جرت مواجهتها لتعزيز ٛتاية األطفاؿ ُب النزاعات
ا١تسلحة ،كزيادة الوعي كتشجيع ٚتع ا١تعلومات بشأف ٤تنة األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح ،كتعزيز التعاكف الدكٕب لضماف احًتاـ

حقوؽ األطفاؿ منذ بداية الصراع كحىت هنايتو(ُِ).

كتدعيمان للممثل ا٠تاص ُب القياـ ٔتهمتو دعت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ٚتيع اٟتكومات كالوكاالت ا١تتخصصة كىيئات
األمم ا١تتحدة ذات الصلة إٔب التعاكف مع ا١تمثل ا٠تاص كاإلسهاـ ُب أعمالؤ ،تا فيها تقريره السنوم ،كما أكصت األمُت العاـ بأف
فعاؿ ،كتشجيع صندكؽ األمم ا١تتحدة للطفولة ،كمفوضية األمم ا١تتحدة
يكفل الدعم البلزـ للممثل ا٠تاص كي يؤدم كاليتو على ٨تو ٌ
لشؤكف البلجئُت كمفوضية األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ اإلنساف على توفَت الدعم للممثل ا٠تاص ،كتطلب من الدكؿ كسائر ا١تؤسسات أف
تقدـ التربعات ٢تذا الغرض.
كُب قراره رقم ُّٕٗ الصادر سنة ََُِ أعرب ٣تلس األمن عن دعمو الكامل للعمل الذم يقوـ بو ا١تمثل ا٠تاص ا١تعٍت
باألطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كطالب ٚتيع أطراؼ النزاع بالوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا للممثل ا٠تاص ،كخصوصا فيما يتعلق
ْتماية األطفاؿ ُب حاالت الصراع ا١تسلح ،كُب تقر يره السنوم أشار ا١تمثل ا٠تاص بأف كضع األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة سيظل

خطَتان إذا ٓب تتقيد ٚتيع أطراؼ الصراع بتعهداهتا ك٘تتثل اللتزاماهتا الدكلية(ُّ).

كعليو يرل الباحث أف تعيُت اٞتمعية العامة ١تمثل خاص بشأف تأثَت النزاع ا١تسلح على األطفاؿ يعترب خطوة ىامة سوؼ
٘تكنها من التعرؼ على أكضاع األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح ،كىذا من أجل مساعدهتم ،ك٥تاطبة أطراؼ النزاع بالعمل على مراعاة
القواعد اليت ٕتنب األطفاؿ آثار اٟترب.
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ىذا كٓب تقتصر جهود اٞتمعية العامة ُب ٛتاية األطفاؿ من عواقب اٟترب على ذلك ،بل تب نت الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية

حقوؽ الطفل بشأف اشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كذلك ُب عاـ َََِ  ،كما عقدت دكرة استثنائية خاصة بالطفل ُب

شهر مايو عاـ ََِِ  ،كاليت ناقشت خبل٢تا ٚتيع قضايا الطفولة ،كأعطت أ٫تية خاصة ١تسألة تأثَت النزاعات ا١تسلحة على

األطفاؿ (ُْ) .ىذا كتواصل اٞتمعية العامة متابعتها الدائبة ألكضاع األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كتوٕب أ٫تية خاصة ٢تذا ا١تسألة ُب
ٚتيع القرارات كالتوصيات الصادرة عنها.
انيا :دكر مجلس األمن.
بالنظر إٔب طريقة تشكيل ٣تلس األمن كنظاـ التصويت فيو ،ىذا إٔب جانب االختصاصات ا٢تامة كالفاعلة اليت ٯتلكها ،كاليت ٓب

يتم منحها ألم جهاز من األجهزة األخرل للمنظمة الدكلية ،تتضح أ٫تية بالغة لو بُت ٥تتلف أجهزة األمم ا١تتحدة (ُٓ) ،حيث يع ٌد
٣تلس األمن صاحب ا١تسؤكلية الرئيسة فيما يتعلق ْتفظ السلم كاألمن الدكٕب(ُٔ).

كىذا بدكرق يقود اجمللس حتمان ُ -ب أحواؿ معينة -إٔب التصدم لبعض مسائل حقوؽ اإلنساف (ُٕ) ،كىو ما فعلو اجمللس حقاى :

ففي قراره رقم ِّٕ الصادر سنة ُٕٔٗ أشار اجمللس إٔب أف حقوؽ اإلنساف كغَت القابل التنازؿ عنها ٬تب احًتامها حىت أثناء

اٟتركب(ُٖ) ،كُب قراره رقم ُْٗ الصادر سنة ُْٗٗ ،أكد ٣تلس األمن أف التطهَت العرقي يعد انتهاكان كاضحان للقانوف الدكٕب

اإلنساين(ُٗ).

َُ -قرارات مجلس األمن ات الصلة بحماية األطفاؿ.
جراء االنتهاكات ا١تتعددة ٟتقوؽ األطفاؿ بسبب اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة ،كضعت قضية األطفاؿ ُب جدكؿ أعماؿ
ٌ
كمناقشا ت اجمللس ،كصدرت عن ٣تلس األمن بعض القرارات اليت تتعلق باٟتد من تأثَت النزاعات ا١تسلحة على األطفاؿ ،كٛتايتهم
أثناء النزاع ا١تسلح كبعده.
كيعد قرار ٣تلس األمن رقم ُُِٔ الصادر سنة ُٗٗٗ أكؿ قرار يعًتؼ بالتأثَت العاـ كالسليب للصراعات ا١تسلحة على
األطفاؿ ،كما يًتتب على ذلك من آثار طويلة األجل على السبلـ كاألمن كالتنمية ا١تستدامة  .ىذا ك٭تث ٣تلس األمن ُب ىذا القرار
ٚتيع أطراؼ النزاع على التقيد بااللتزامات ا﵀ددة ا١تعقودة لكفالة ٛتاية األطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح ،كعلى األخص القياـ بوقف
إطبلؽ النار إنسانيان ألغراض التطعيم كتوزيع مواد اإلغاثة ،كبعدـ مهاٚتة ا١تدارس كا١تستشفيات كعدـ استخداـ األلغاـ األرضية ،كعدـ
ٕتنيد األطفاؿ أك استخدامهم كجنود.
كما أصدر ٣تلس األمن قراره رقم ُُّْ الصادر سنة َََِ  ،كٔتوجب ىذا القرار يدعو اجمللس الدكؿ لوضع حد لبلٕتار
غَت آبشركع باألسلحة الصغَتة كباألسلحة ا٠تفيفة ،كغَتىا من األنشطة اإلجرامية اليت ٯتكن أف تطيل ا١تنازعات أك تزيد من حدة
تأثَتىا على السكاف ا١تدنيُت ٔتا فيهم األطفاؿ(َِ).

كاستنادا إٔب مسؤكليتو الرئيسية ُب حفظ السلم كاألمن الدكليُت ،فقد تواصلت جهود ٣تلس األمن ك أعلن التزامو باٟتد من تأثَت

الصراعات ا١تسلحة على األطفاؿ ،ففي قراره رقم ُّٕٗ الصادر سنة ََُِ  ،أكد اجمللس على ضركرة امتثاؿ ٚتيع األطراؼ ا١تعنية
ألحكاـ ميثاؽ األمم ا١تتحدة كالقانوف الدكٕب ،ال سيما ما يتصل منها باألطفاؿ ،مع التزامو بأف ينظر حسب االقتضاء عند ؼ رض

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

82

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

تدابَت ٔتوجب ا١تادة ُْ من ميثاؽ األمم ا١تتحدة ُب اآلثار االقتصادية كاالجتماعية اليت ٯتكن أف ٖتدثها العقوبات على األطفاؿ،
كذلك بغية كضع االستثناءات اإلنسانية ا١تناسبة اليت تراعي احتياجاهتم ا٠تاصة(ُِ).

ىذا كيطالب القرار رقم ُّٕٗ ٚتيع األطراؼ ُب النزاعات ا١تسلحة بضركرة االلتزاـ ٔتا يلي:
 أف ٖتًتـ بالكامل أحكاـ القانوف الدكٕب ا١تتصلة ْتقوؽ األطفاؿ كٛتايتهم ُب النزاعات ا١تسلحة ،ال سيما اتفاقيات

جنيف األربعة لعاـ ُْٗٗ  ،كااللتزامات اليت تنص عليها ٔتوجب بركتوكوالت عاـ ُٕٕٗ اإلضافية ،كاتفاقية األمم






ا١تتحدة ّبقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ.

أف توفر اٟتماية كا١تساعدة لبلجئُت كا١تشردين الذين غالبيتهم من النساء كاألطفاؿ ،كفقان للمعايَت كالنظم الدكلية
ا١تطبقة.
حدا
أف تتخذ تدابَت خاصة لتعزيز كٛتاية اٟتقوؽ كاالحتياجات ا٠تاصة للفتيات ا١تتأثرات بالنزعات ا١تسلحة ،كأف تضع ن
ٞتميع أشكاؿ العنف كاالستغبلؿ ٔتا ُب ذلك العنف اٞتنسي ،كال سيما االغتصاب.
أف تفي بااللتزامات اليت تعهدت هبا للممثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ ا١تعٍت باألطفاؿ كالنزاعات ا١تسلحة ،ككذلك ٢تيئات
األمم ا١تتحدة ذات الصلة ،كخصوصا فيما يتعلق ْتماية األطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح.
أ ف تكفل األطفاؿ ُب اتفاقيات السبلـٔ ،تا ُب ذلك عند االقتضاء عن طريق أحكاـ تتصل بنزع سبلح األطفاؿ اٞتنود
كتسر٭تهم كإعادة إدماجهم كإعادهتم إٔب أسرىم ،كأخذ آراء األطفاؿ ُب تلك العمليات ُب االعتبار إف أمكن (ِِ).

كما ٭تث ٣تلس األمن ُب ىذا القرار الدكؿ األ عضاء على كضع حد لظاىرة اإلفبلت من العقاب ،كأف ٖتاكم ا١تسؤكلُت عن
جرائم اإلبادة اٞتماعية ،كاٞترائم ا١ترتكبة ضد اإلنسانية ،كغَتىا من اٞترائم الفظيعة ا١ترتكبة ُب حق األطفاؿ ،كالقياـ كلما أمكن ذ لك
باستثناء ىذه اٞترائم من أحكاـ العفو العاـ كالقوانُت ا١تتصلة بذؿ ؾ ،ككفالة معاٞتة عمليات تقصي اٟتقائق كا١تصاٟتة بعد النزاع

ألشكاؿ األذل الشديد الذم تعرض لو األطفاؿ(ِّ).

يعتقد الباحث كمن خبلؿ القرارات السابقة أف ٣تلس األمن أعلن التزامو ْتماية األطفاؿ من عواقب كأضرار اٟترب ،كلقرارات
٣تلس األمن أ٫تية بالغة على الصعيد الدكٕب ،لذلك ٧تد أف الدكؿ قد ترغب أك تتحاشى ْتسب اٟتالة صدكر قرار من ٣تلس األمن،
كىذا نظران لتأثَته على الرأم العاـ كالستجابة األجهزة األخرل ُب ا١تنظمة الدكلية ٔتتابعة تنفيذه ،ىذا فضبلن على أف ميثاؽ األمم

ا١تتحدة ينص على أنو  " :يتعهد أعضاء األمم ا١تتحدة بقبوؿ قرارات ٣تلس األمن كتنفيذىا كفق ىذا ا١تيثاؽ "(ِْ) ،كأف تتقدـ بتقارير
بشأهنا إٔب اجمللس ،كيذكر ُب ىذا ا٠تصوص تقرير األمُت العاـ بعنواف " :األطفاؿ كالصراع المسلح " كالذم تقدـ إٔب اجمللس عمبلن
بالفقرة َِ من قرار ٣تلس األمن رقم ُُِٔ الصادر سنة ُٗٗٗ.

ـ ف ا١تبلحظ كمن خبلؿ متابعة قرارات ٣تلس األمن كالتقارير ا١تقدمة ٓتصوصها فيما يتعلق باألطفاؿ ،فإنو يتضح لنا أف ىناؾ
عد
عبلمات بارزة كخطوات إ٬تابية بدأ اٗتاذىا بصورة ملموسة ٟتماية األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح ،سواء ُب غمار النزاع ا١تسلح أـ ب
انتهائو ،كلعل ا١تهم ُب ذلك كلو ىو القياـ بإدماج ٛتاية األطفاؿ ُب عمليات حفظ السبلـ ،كُب مفاكضات السبلـ.
َِ -إدماج حماية األطفاؿ في عمليات حفظ السالـ.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

83

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

يعترب من ا١تبلمح اٟتديثة ُب إطار نظاـ األمم ا١تتحدة ٟتماية حقوؽ اإلنساف ،ىو ٞتوء ا١تنظمة إٔب استخداـ قوات حفظ السبلـ

ٟتماية تلك اٟتقوؽ(ِٓ).

كيعد ىذا دكران جديدان ٢تذه القوات ٮتتلف كليةن عن كظائفها التقليدية اليت مارستها سابقان ،إذ بعد أف كانت ىذه األخَتة تشمل
مراقبة كقف إطبلؽ النار ،أك الفصل بُت القوات ،أك مراقبة ا٢تدنة .أنصبحت تلك القوات تلعب دكران أساسيان ُب مناطق النزاعات ،كما

حدث ُب البوسنة كا٢ترسك ،كركاندا ،خصوصان اٟتق ُب ا١تساعدة اإلنسانية (ِٔ) .كبالتإب ال تزاؿ قوات حفظ السبلـ ببل استثناء تضم
عناصر عسكرية ،إال أف لعناصرىا ا١تدنية ُب كثَت من األحياف دكران أىم ،كيصدؽ ذلك بصفة خاصة عندما تكوف ا١تهمة ىي تنفيذ
تسكيات شاملة كمعقدة ،كاشًتاؾ ىذه التشكيلة من ا١توظفُت ا١تدنيُت إٔب جانب زمبلئهم العسكريُت ،ٮتلق اٟتاجة إٔب تنسيق ٤تكم
لكافة اٞتوانب العملية ،كنتيجة لذلك أصبح من العادم أف تناط اإلدارة العامة لعملية حفظ السبلـ ٔتوظف مدين كبَت بوصفو ٦تثبلن
خاصا لؤلمُت العاـ ،كيكوف ىو ا١تسؤكؿ األكؿ عن العملية كيرأس كل من قائد القوة كمفوض الشرطة كمدير االنتخابات(ِٕ).

كبقصد ضماف تنفيذ البعد اإلنساين ا١تتعلق ْتماية األطفاؿ ُب أكلويات عمليات حفظ السبلـ ،أيد ٣تلس األمن اقًتاحا ٘تثل ُب
أف يتم التعبَت عن ٛتاية األطفاؿ كرعايتهم ؾ كاحد من الشواغل ذات األكلوية ُب أكلويات حفظ السبلـ ،كأدمج اجمللس ىدؼ ٛتاية
األطفاؿ ُب كالية البعثة ُب سَتاليوف كذلك بقراره رقم َُِٔ الصادر سنة ُٗٗٗ  ،ككالية البعثة ُب ٚتهورية الكنغو الدٯتقراطية بقراره

رقم ُِٕٗ الصادر سنة ُٗٗٗ ،كما أيد ٣تلس األمن اقًتاحان يقضي بإيفاد موظفُت مدنيُت من ذكم ا٠تربة ُب ٛتاية األطفاؿ ُب
عمليات حفظ السبلـ ،كما جاء تقرير ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ ا١تعٍت باألطفاؿ كالصراع ا١تسلح

( )A/60/335الصادر سنة

ََِٓ ليحدد العناصر الرئيسة ٟتملة "حقبة التطبيق" من أجل إنفاذ ما ىو قائم من القواعد كآبعايَت الدكلية ٟتماية الطفولة.

كبناءان على ذلك فقد قامت إدارة عمليات السبلـ التابعة لؤلمم ا١تتحدة بوضع مهاـ كصبلحيات ىؤالء ا١توظفُت(ِٖ) ،كأسندت

إٔب مستشارم ٛتاية األطفاؿ مهمة تقدًن ا١تساعدة إٔب مكتب ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ ا١تعٍت باألطفاؿ ُب النز
ككذلك لرئيس بعثة السبلـ ،مع االضطبلع ببعض ا١تهاـ األخرل يذكر منها ما يلي:

اعات ا١تسلحة،

 ضماف إعطاء األكلوية ٟتقوؽ الطفل كٛتايتو طواؿ عملية حفظ السبلـ كتوطيد السبلـ ،كإعادة بناء البلد ا١تتٌأثر من جراءاٟترب.
 ضماف إدراج حقوؽ الطفل كٛتايتو ُب جدكؿ أعماؿ ٞتاف كىيئات صنع السبلـ. العمل كنقطة اتصاؿ بُت ٥تتلف قطاعات السبلـ ،كٚتيع الوكاالت كالكيانات ذات الصلة. ا١تساعدة على ضماف توفَت التدريب ا١تناسب بشأف ٛتاية الطفل كحقوقو ٞتميع األفراد ا١تشًتكُت ُب أنشطة السبلـ كصنعكبناء السبلـ (ِٗ).

َّ -إدماج حماية األطفاؿ في مفاكضات السالـ.
لقد دعت فداحة ا٠تسائر بسبب النزاعات ا١تسلحة ،إٔب ٖتوؿ ُب أفكار الشعوب كالقادة ٨تو القناعة بأ٫تية السبلـ ،فقد قاـ
عدد كبَت من ا١تنظمات الدكلية كاإلقليمية كاألفراد كا١تؤسسات غَت اٟتكومية بدكر فاعل ُب التوسط كبناء السبلـ ،إال أنو كثَت ما أ٫تل
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شأف األطفاؿ ُب عمليات صنع السبلـ ،كبالتإب فإف ىذا اإل٫تاؿ يكوف فادحان ،فبدكف أف ترد إشارات ٤تددة عن األطفاؿ أثناء
(
األطفاؿَّ).
مفاكضات السبلـ ،فإنو لن ٗتصص برامج كموارد كافية ُب مرحلة ما بعد الصراع لتلبية احتياجات

لذلك ىناؾ حاجة ضركرية من أجل بناء السبلـ لصاّب األطفاؿ ُب مرحلة ما بعد الصراع  .لقد ًب تبٍت ىذا ا١تفهوـ ليس فقط

(
نفسهاُّ).
ُب حاالت النزاع الدكٕب ،بل أيضان ُب حاالت العدد ا١تتزايد من ا١تنازعات الداخلية الناشئة داخل الدكلة

كقد حث ٣تلس األمن ٚتيع األطراؼ ُب الصر اع على أف تضع ُب االعتبار حقوؽ الطفل ُب اٟتماية خبلؿ مفاكضات السبلـ،
كيطالب األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة أف يضع ُب اعتباره ٛتاية األطفاؿ ُب خطط السبلـ ا١تقدمة إٔب اجمللس ،كذلك ٬تب على ككاالت
األمم ا١تتحدة كصناديقها كبرا٣تها أف تعمل ُب ما تضطلع بو من أنشطة لبناء السبلـ كتعزيز ثقافة السبلـ ،كأف يشمل ذلك ٚتلة أمور
منها دعم برامج التثقيف ُب ٣تاؿ السبلـ ،كغَت ذلك من الوسائل القائمة على نبذ العنف ١تنع نشوب الصراعات كحلها.
كقد ركز اجمللس على قضية األطفاؿ اٞتنود كبأنو ٬تب أف تشملها مفاكضات السبلـ ،فعند ْتث السالـ ٬تب النظر ُب تسريح

اٞتنود األطفاؿ كنزع أسلحتهم ،كإعادة إدماجهم ُب اجملتمع(ِّ).

كبسبب الدعوات ا١تتكررة من ٣تلس األمن فقد حصل ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ ا١تعٍت باألطفاؿ ُب الصراعات ا١تسلحة على
التزامات من اٟتكومات كاٞتماعات ا١تتمردة ُب السوداف ككولو مبيا ،كىذا بأف تضع حقوؽ األطفاؿ كٛتايتهم ُب جداكؿ أعماؿ
عمليات السبلـ ،كقد حظي األطفاؿ باىتماـ ُب اتفاؽ لومي للسبلـ بشأف سَتاليوف الذم ًب التوصل إليو ُب يوليوُٗٗٗ(ّّ).

يبلحظ الباحث أف األمم ا١تتحدة ا تجىت ٨تو االىتماـ ْتماية األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح ليس ٔتجرد التأكيد على قواعد
كمبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين ،بل بدأت تتخذ من ا٠تطوات ما يًتجم ىذه اٟتماية بصورة عملية ،فجاء اىتماـ ٣تلس األمن
بالقضية ليؤكد من جديد على شرعية اٟتماية اليت ٬تب أف يتمتع هبا الطفل ُب النزاعات ا١تسلحة ،كبأف ىذه ليست مسأ لة تعٍت فقط
تلك الدكؿ ا١تتورطة ُب ىذه النزاعات ،بل إف ضماف احًتاـ اٟتقوؽ األساسية لؤلطفاؿ ُب السبلـ مسؤكلية ٚتاعية عا١تية ،كأنو أيضان
إسهاـ لصاّب بقاء األطفاؿ كدكاـ السبلـ ُب العآب(ّْ).

المحور اللاني :المسؤكلية الدكلية الفردية عن انتهاكات حقوؽ األطفاؿ في النزاعات المسلحة.
٭تتم تقرير القانوف الدكٕب ا١تعاصر مبدأ ا١تسؤكلية اٞتنائية الدكلية لؤلفراد عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف اليت ترتكب ُب

النزاعات ا١تسلحة (ّٓ) ،إنشاء قضاء دكٕب جنائي ﵀اكمتهم عن اٞترائم الدكلية اليت يرتكبونو (ّٔ) .فكثَتان ما ارتكبت جرائم حرب

فعاؿ للمساءلة
كإبادة ٚتاعية ُب حق ا١تدنيُت ،خاصة األطفاؿ كالنساء ،كذلك أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كمن ٍب فإف كجود نظاـ دكٕب ٌ
اٞتنائية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ُب زمن اٟترب ،يعد من أقول الضمانات اليت تكفل احًتاـ ىذه اٟتقوؽ ،كىذا عن طريق تتبع
اٞترائم الدكٕبة ك٤تاكمة مرتكبيها كا١تعاقبة عليها.

كغٍت عن البياف أف اٟتديث عن النظاـ اٞتنائي الدكٕب برمتو يستلزـ دراسة متعمقة ٗترج عن إطار ىذا البحث ،كمن ٍب ٨تيل ُب

حديث عن ٛتاية األطفاؿ ُب
ذلك إٔب ما كرد حوؿ ىذا ا١توضوع ُب كتابات العديد من الدارسُت كالفقهاء(ّٕ) .كعليو ،كحىت يتكامل نا
النزاعات ا١تسلحة ،ال بد أف نشَت إٔب دكر ا﵀اكم الدكلية ا١تؤقتة ُب تقرير ا١تسؤكلية الفردية عن جرائم اٟترب (العنصر األكؿ) ،كدكر
ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية (العنصر الثاين).
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أكال :دكر المحاكم الدكلية المؤقتة في تقرير المسؤكلية الفردية عن جرائم الحرب.
ليس الدكلة اليت تنتهك قوانُت كأعراؼ اٟترب فقط ىي اليت تتحمل ا١تسؤكلية الدكلية ،بل ىناؾ أيضان مسؤكلية الفرد

اٞتنائية(ّٖ).

أفرزت ٤تكمتا نورمربج كطوكيو اللتاف عقدتا بعد اٟترب العا١تية الثانية ﵀اكمة ٣ترمي اٟترب عددان من األحكاـ اؿ ٌب أسهمت
بدرجة كبَتة ُب تشكيل القانوف ا١تتعلق با١تسؤكلية اٞتنائية الفردية ٔتقتضى القانوف الدكٕب ،حيث مهدت ىذه ا﵀اكمات الطريق لؤلمم
ا١تتحدة لتأكيد مسؤكلية الفرد اٞتنائية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ُب زمن اٟترب ،كىذا حينما تبنت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة

القرار رقم َٗ (دُ )ُ-ب عاـ ُْٔٗ  ،كالذم أقرت ٔتوجبو مبادئ القانوف الدكٕب ا١تنصوص عليها ُب ميثاؽ ٤تكميت نورمربج
كطوكيو ،كقد بادرت اٞتمعية العامة ُب العاـ التإب بتكليف ٞتنة القانوف الدكٕب بإعداد صياغة كتقنُت ىذه ا١تبادئ ،ككذلك تقنُت

االنتهاكات ا١توجهة ضد السبل ـ كأمن البشرية  .ففي سنة َُٓٗ اعتمدت ٞتنة القانوف الدكٕب تقريرىا عن مبادئ القانوف الدكٕب
ا١تعًتؼ هبا ُب ميثاؽ ٤تكمة نومربج.
إف تأكيد اٞتمعية العامة ١تبادئ ٤تكمة نورمربج كصياغتها بواسطة ٞتنة القانوف الدكٕب ٔتثابة خطوات ىامة ٨تو كضع قانوف
للجرائم الدكلية اليت تنطوم على مسؤكلية فردية ،كمن ىذا القبيل ٧تد اتفاقية منع جرٯتة اإلبادة اٞتماعية كا١تعاقبة عليها كاليت اعتمدهتا

اٞتمعية العامة عاـ ُْٖٗ  ،كاليت صنفت عملية إبادة اٞتنس سواء ارتكبت ُب كقت السلم أـ ُب كقت اٟترب باعتبارىا جرٯتة
ٔتقتضى القانوف الدكٕب.

كذلك فقد أخذت اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ ُْٗٗ ٔتبدأ مسؤكلية الفرد اٞتنائية عن األفعاؿ اليت يع ٌد إتياهنا ٔتثابة ٥تالفات

جسيمة ٢تا ،أك ٔتعٌت أصح األفعاؿ اليت تع ٌد جرائم حرب كفقان ١تفهوـ تلك االتفاقيات ،كأف ٤تاكمة مرتكيب االنتهاكات اٞتسيمة ،أم
٣ترمي اٟترب تعد أمران كاجبان ُب ٚتيع األكقات كُب أم مكاف ،كىذا الواجب يقع ُب ا١تقاـ األكؿ على عاتق الدكؿ بأف تتخذ التدابَت
التشريعية البلزمة ١تعاقبة األشخاص الذين يرتكبوف انتهاكات جسيمة لبلتفاقيات ،كىذه ا﵀اكمات ٯتكن أف تتوالىا ا﵀اكم الوطنية ُب
٥تتلف الدكؿ ،كما ٯتكف أف تتوالىا ىيئة دكلية.
كفيما يتعلق بنطاؽ تطبيق ا١تسؤكلية الفردية ،تقرر االتفاقيات مسؤكلية ا١ترتكبُت ا١تباشرة ٢تذه االنتهاكات ككذلك رؤسائهم،

كما تتضمن ا١تدنيُت كالعسكريُت على السواء ،سواء كاف ىؤالء العسكريُت أعضاء ُب قوات رٝتية أـ غَت رٝتية (ّٗ) ،كال شك أف ما
ذىبت إليو االتفاقيات من اعتبار الفرد اإلنساين ىو كحده ا١تسؤكؿ جنائيان عن ارتكابو ا١تخالفات اٞتسيمة كاليت تعد من جرائم
اٟترب ،ىو األمر نفسو الذم ًب االتفاؽ عليو كسارت عليو السوابق التارٮتية كما قررتو الوثائق الدكلية.
كمنذ ذلك اٟتُت تطورت فئات جرائم اٟترب كاٞترائم ضد اإلنسانية كإبادة اٞتنس ،ففي تسعينات القرف ا١تاضي شهد العآب
حالة من خيبة األمل ُب االنتقاؿ إٔب مرحلة جديدة تراجع فيها ،كأصابتو حالة من الفوضى اندلعت فيها اٟتركب األىلية كالصراعات
الطائفية كالعرقية اليت حفلت باالنتهاكات ،كلوحظ فيها استهداؼ ا١تدنيُت بصورة متعمدة ،كاىتز ٢تا ضمَت العآب ١تا حدث ُب
يوغسبلفيا السابقة كركاندا كليربيا كفلسطُت من اعتداءات على األطفاؿ كالنساء  .فلو أخذنا على سبيل ا١تثاؿ ما حدث ُب البوسنة

كا٢ترسك منذ عاـ ُُٗٗ  ،كىذا حُت قاـ صرب البوسنة كٔتساعدة من ٚتهورية يوغسبلفيا االٖتادية -حينذاؾ  -بعمليات تطهَت
عرقي ضد ا١تسلمُت ،كبأهنم نفذكا جرٯتة إبادة اٞتنس على نطاؽ كاسع كبطريقة منظمة ،كُب كاحدة من أسوأ حاالت إبادة األجناس
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ُب التاريخ قتل ما يقارب ا١تليوف شخص ُب ركاندا عاـ ُْٗٗ ،كقد ٖترؾ اجملتمع الدكٕب ُب تطور ىاـ جدان ١تساءلة مرتكيب ىذه
اٞترائم كمعاقبتهم ٠ترقهم الواضح لقواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين.
كبسبب ىذه اٞترائم أنصدر ٣تلس األمن القرار رقم َٖٖ ُب ِِ فرباير ُّٗٗ ،كالذم نص على إنشاء ٤تكمة جنائية
دكلية ﵀اكمة األشخاص ا١تسؤكلُت عن االنتهاكات ا٠تطَتة ؿ لقانوف الدكٕب اإلنساين ،كاليت ًب ارتكاهبا ُب أراضي يوغسبلفيا السابقة

منذ عاـ ٍُُٗٗ ،ب جاء قرار ٣تلس األمن رقم ٓٓٗ الصادر ُب ٖ نوفمرب ُْٗٗ  ،ليقضي بإنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية لركندا
من أجل ٤تاكمة األشخاص الذين يع ٌدكف مسؤكلُت عن أعماؿ إبادة اٞتنس كاالنتو اكات اٞتسيمة األخرل للقانوف الدكٕب اإلنساين
اليت اقًتفت ُب أراضي ركاندا ،ككذلك ا١تواطنُت الركانديُت الذين يع ٌدكف مسؤكلُت عن ارتكاب ىذه األعماؿ أك االنتهاكات ُب أراضي
الدكؿ اجملاكرة ُب الفًتة من أكؿ يناير ُْٗٗ كحىت ُّ ديسمرب عاـ ُْٗٗ.

كٯتكن القوؿ أف مكغسبلفيا كركاندا أسهمت ُب توسيع نطاؽ ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية ،فالشخص يسأؿ عن جرائمو بغض النظر
عما إذا كاف قد أرتكب الفعل ٔتفرده أك مع ٚتاعة ،أك تنفيذان ألكامر رؤسائو  .فعلى سبيل ا١تثاؿ أصدرت ٤تكمة ركاندا اٞتنائية عدة
عرائض اهتاـ كأكامر قبض على أشخاص يشتبق ُب اشًتاكهم ُب عمليات إبادة األجناس ُب ركاندا عاـ ُْٗٗ ،كًب القبض على

ىؤالء األشخاص ك٤تاكمتهم ،كما نص النظاـ األساسي ﵀كمة جرائم اٟترب ُب سَتاليوف على مسؤكلية جزائية لؤلطفاؿ اٞتنود الذين
ارتكبوا جرائم حرب ،كالذين تًتاكح أعمارىم ما بُت ٜتسة عشر عامان إٔب ٙتانية عشر عامان.
انيا :دكر المحكمة الجنائية الدكلية.
بسبب جهود اجملتمع الدكٕب ا١تبذكلة ألجل ٛتاية ا١تدنيُت  -خاصة النساء كاألطفاؿ  -من االعتداء على حقوقهم أثناء النزاعات
ا١تسلحة ،باتت اٟتاجة ملحة إلنشاء قضاء دكٕب جنائي دائم ١تعاقبة مرتكيب اٞترائم ُب حق اإلنسانية سواء ُب كقت السلم أك ُب كقت

اٟترب ،كبناءان على طلب اٞتمعية العامة ُب عاـ ُٖٗٗ أجرت ٞتنة القانوف الدكٕب ُب دكرهتا الثانية كاألربعُت ا١تعقودة عاـ َُٗٗ
دراسة شاملة ١تسألة إنشاء ٤تكمة جنائية دكلية ذات طابع دائم تكوف ٢تا صلة ٔتنظمة األمم ا١تتحدة ،كمنذ عاـ ُِٗٗ كحىت عاـ

ُٕٗٗ تواصلت االجتماعات كالتحضَتات بشأف إعداد نص موحد بشأف إنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كخبلؿ ا١تؤ٘تر الدبلوماسي
الذم نظمتو األمم ا١تتحدة ُب ركما ُب الفًتة ما بُت ُٓ يونيو حىت ُٕ يوليو ًُٖٗٗ ،ب اعتماد "نظاـ ركما األساسي للمحكمة

اؿجنائية الدكلية".

كا﵀كمة اٞتنائية الدكلية (ٗ ،)International Criminal Courtتتص بالتحقيق(َْ) كٔتحاكمة األشخاص الذين
يرتكبوف أشد اٞترائم خطورة كاليت ىي موضع االىتماـ الدكٕب ،كتتمثل ىذه اٞترائم ُب:
 جرٯتة اإلبادة اٞتماعية. اٞترائم ضد اإلنسانية. جرائم اّبرب. -جرٯتة العدكاف.
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عرؼ النظاـ األساسي ُب ا١تواد من ٔ إٔب ٖ ا١تقصود بكل كاحدة من اٞترائم الثبلث األكٔب ،أما جرٯتة العدكاف فسوؼ
كقد ٌ

تدخل ُب االختصاص الفعلي للمحكمة بعد أف تقوـ الدكؿ األطراؼ باالتفاؽ على تعريف العدكاف كعناصره كشركطو اليت ٕتعل
ا﵀كمة ٥تتصة ،كما أف اختصاص ا﵀كمة مستقبلي فقط ،أم ٔتعٌت أهنا لن تنظر إال اٞترائم اليت ارتكبت بعد سرياف العمل باالتفاقية.
كسع ميثاؽ ا﵀كمة من نطاؽ اٞترائم الدكلية اليت ترتكب ُب زمن اٟترب ،فعلى سبيل ا١تثاؿ تتناكؿ ا١تادة ٖ من نظاـ ركما
لقد ٌ

األساسي ا١تفو كـ التقليدم ٞترائم اٟترب ،كتوضح ا١تقارنة بُت القائمة اليت ٖتتويها ىذه ا١تادة ،كتلك ا١توجودة ُب ا١تادة ٔ من ميثاؽ
٤تكمة نورمربج ،كما أف عملية تعريف ٥تتلف األفعاؿ على أهنا جرائم حرب قد تطورت تطوران ىائبلن كأدت إٔب تقنُت أكسع كأكثر
تفصيبلن.
كيعٍت ذلك خ ضوع جرائم اٟترب الختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كٓتاصة عندما ترتكب كجزء من خطة أك سياسة أك
كجزء من ارتكاب ١تثل ىذه اٞترائم على نطاؽ كاسع ،كُب ىذا الصدد ينص نظاـ ا﵀كمة على ا١تعاقبة على جرائم اٟترب سواءن

ارتكبت ُب النزاعات ا١تسلحة الدكلية أـ غَت الدكلية ،كما كرد ُب اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ ُْٗٗ ،كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ

ُٕٕٗ.

لقد كانت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ىي اٟتلقة ا١تفقودة ُب نظاـ القانوف الدكٕب ،فمحكمة العدؿ الدكلية تتناكؿ القضايا اليت
أطرافها دكؿ ،كبدكف ٤تكمة جنائية دكلية تتعامل مع ا١تس ؤكلية الفردية كانت االنتهاكات اٞتسمية ٟتقوؽ اإلنساف ٘تر غالبان دكف
عقاب ،لذلك فإف نظاـ ا﵀كمة يطبق فقط على األفراد ،كُب ىذا الصدد ينص ميثاؽ ا﵀كمة على أف اختصاصها يشمل األشخاص
الطبيعيُت الذين يرتكبوف اٞترائم ،كبأف الشخص يكوف مسؤكالن عنها بصفتو الفردية ،كيصبح عرضةن للعقاب من جانب ا﵀كمة.
ىذا كٓب ٮتلو نظاـ ا﵀كمة من إشارات ٤تددة ٓتصوص ٛتاية األطفاؿ من اٞترائم اليت تدخل ُب اختصاصها ،ك٢تذا فقد نص

النظاـ األساسي ُب ا١تادة ِٔ على أنو  " :ال يكوف للمحكمة اختصاص على أم شخص يقل عمره عن ُٖ عامان كقت ارتكا ب
اٞترٯتة ا١تنسوبة إليو " ،كقد جاء ىذا النص إمعانان ُب ٛتاية األطفاؿ حيث أهنم ال يرتكبوف األفعاؿ كاٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذه
االتفاقية من تلقاء أنفسهم ،كإ٪تا ىم ضحية للكبار كأطماعهم.

كباإلضافة إٔب ذلك أدرج النظاـ األساسي للمحكمة ُب قائمة جرائم اّب رب اليت تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة اشًتاؾ
األطفاؿ دكف ا٠تامسة عشرة من عمرىم بصورة فعلية ُب األعماؿ اٟتربية ،أك القياـ بتجنيدىم ُب القوات ا١تسلحة الوطنية عند نشوب
نزاع مسلح دكٕب ،كُب القوات ا١تسلحة الوطنية كاٞتماعات ا١تسلحة األخرل عند نشوب نزاع مسلح غَت دكٕب.
كإذا كاف النظاـ األساسي للمحكمة قد صنف اٞترائم اليت ترتكب ُب حق النساء كاألطفاؿ ،إال أنو ٓب يغفل أيضان عن ٛتاية
األطفاؿ ُب قواعد اإلثبات كالقواعد اإلجرائية أماـ ا﵀كمة ،كذلك على ٨تو يكفل ٛتاية األطفاؿ اجملٍت عليهم ،كالشهود الذين
تشملهم إجراءات ا١تحكمة ُب كل مرحلة.
كُب ىذا الصدد يرل األستاذ الدكتور ٤تمود شريف بسيوين أنو من ا١تهم إدراؾ أف الغرض من ىذه ا﵀كمة ليس سول ترسيخ
الشرعية الدكلية ،حيث عليها أف تقوـ بدكر الردع ٕتاه من يرتكبوف ىذه اٞترائم البشعة ،فقد تواجد منذ اٟترب العا١تية الثانية أؾثر من

َِٓ نزاعان أسفرت عن مقتل ما يقارب َُٕ مليونا من البشر ،فضبلن عن تشريد ا١تبليُت من أكطاهنم كبيوهتم ،إال أف ذلك ٓب ينتج
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عنو سول ٤تكميت يوغسبلفيا كركاندا ﵀اكمة مرتكيب اٞترائم اليت كقعت هبما ،كمن ٍب ال بد ٢تذه ا﵀كمة أف تكوف إحدل دعائم
اٞتنائي الدكلية ،كىذا لكي ال يفر مرتكبو تلك اٞترائم الفظيعة من العقاب.
ة
العدالة
ُب األخَت يرل الباحث أف ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ىي خطوة مهمة على طريق ترسيخ دعائم نظاـ قانوين دائم كجديد للمسؤكلية
اٞتنائية الدكلية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ُب كقت السلم أك اٟترب ،كمن شأف ىذه ا﵀كمة أف تشكل أداة مهمة ١تقاضاة ٣ترمي
اٟترب ،كما أهنا ٯتكن أف تسهم بدرجة كبَتة ُب احًتاـ قواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين ،كُب تطوير القانوف الدكٕب اٞتنائي،
إضافة إٔب أف ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية كما ٘تلكو من صبلحيات ٯتكن أف تلعب دكران ُب ٛتاية األطفاؿ من عواقب اٟترب ،فبموجبها
أصبحت ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية عن انتهاكات القانوف الدكٕب اإلنساين كحقوؽ اإلنساف إبٌاف النزاعات ا١تسلحة أمران ال جداؿ فيو،
كمن ىنا فهي ٘تلك ردع ا١تخالفُت ،كمعاقبة كتتبع ٣ترمي اٟترب عن جرائمهم اليت ترتكب ُب حق ا١تدنيُت ،كٓتاصة األطفاؿ.
الخاتمة:
لو نظرنا ألحواؿ األطفاؿ ُب عآب اليوـ لوجدنا أف اجملتمع الدكٕب بقدر ما أعطاىم ىذه الدعم القانوين ،كىيأ ٢تم سبل التمتع
بة كتوجيو معظم
بالتقدـ العلمي ا٢تائل ،فإف اٟتركب كحدىا كفيلة بضياع حقوقهم ،إما بسبب اهنيار البنية األساسية للدكؿ ا١تتحار
اقتصادىا لصاّب العمليات اٟتربية كىو ما يعٍت أف األطفاؿ يدفعوف ٙتن اٟترب من ٪توىم ،كالسبب األشد قسوة على األطفاؿ ىو عدـ
التزاـ األطراؼ ا١تتحاربة بقواعد القانوف الدكٕب اإلنساين ا١تعموؿ هبا بشأف ٛتاية ا١تدنيُت ُب كقت اٟترب أك ُب األراضي ا﵀تلة.
كمن ىنا فقد أظهرت الدراسة أ٫تية التمسك با١تبادئ اإلنسانية اليت ٖتمي األشخاص ُب النزاعات ا١تسلحة ،باإلضافة إٔب إعماؿ
كافة القواعد اليت من شأهنا أف ٖتمي الطفل بشكل خاص من التأثر بالعمليات العسكرية ،كاليت ٖتٌرـ اشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات
ا١تسلحة.
من جهة أخرل تلعب منظمة األمم ا١تتحدة دكران مهمان ُب ٛتاية األطفاؿ من عواقب كأضرار اٟترب ،كال يعٍت فشل ا١تنظمة الدكلية ُب
منع اٟترب أك كقفها أف يتم ترؾ األطفاؿ دكف ٛتاية كمساعدة ،كىذا ألف األمم ا١تتحدة يقع على عاتقها التزاـ دائم ألجل ٛتاية اإلنسافية،
كمن ىذا ا١تنطلق ٬تب عليها تقدًن الدعم الكامل لؤلطفاؿ ُب أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كإعادة إدماج كتأىيل األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع
ا١تسلح.
كُب نفس السياؽ أشرنا إٔب أ٫تية ٤تاكمة مرتكيب جرائم اٟترب ُب حق األطفاؿ عن طريق تفعيل مبدأ ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية
ء
مبقتضى القانوف الدكٕب ،خاصة بعد إنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كاليت ٯتكن ٢تا مبلحقة كمعاقبة ا١تتسببُت ُب معاناة األطفاؿ أثنا
النزاعات ا١تسلحة ،كردعهم على خرقهم للقواعد اإلنسانية  .ىذا كيتيح نظاـ ا﵀كمة بالفعل ىذه اإلمكانية ،لكن ذلك يتطلب أف يقدـ
اجملتمع الدكٕب الدعم كا١تساندة ٢تذه ا﵀كمة.
كحيث أف اٟتماية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ال يكفي ٢تا ٣ترد قواعد منصوص عليها ُب مواثيق دكلية ،لذلك يبدك أ٫تية كجود آليات
كىيئات دكلية لضماف ىذه اٟتماية كالعمل على تطبيق حقوؽ الطفل ،كىو ما تقوـ بو بالفعل بعض ا١تنظمات ا١تتخصصة.
كعليو فقد خلصنا بعد دراستا ٢تذا ا١توضوع إٔب المالحظات كالنتائج التالية:
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ُ  -حقوؽ الطفل ىي جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف ،كأف تطور حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ىو الذم أدل إٔب إحداث
التحوؿ ا١تطلوب ٨تو االىتماـ ْتقوؽ الطفل.
ِ  -تعترب اتفاقيات حقوؽ الطفل الدكلية كاإلقليمية ٔتثابة الشريعة العامة ٟتقوؽ الطفل.
ّ  -إف القانوف الدكٕب اإلنساين ىو الذم يطبق اٟتماية لؤلطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح ،كىذا ألف االلتزاـ بقواعده كمبادئو
ا٠تاصة فيما يتعلق ْتماية ا١تدنيُت ،ىو الذم يؤمن للطفل اٟتماية الكافية من آثار األعماؿ اؿ عدائية ككذلك ضد
ٕتاكزات سلطات االحتبلؿ.
ْ  -إف ضمانات ٛتاية حقوؽ الطفل موكوؿ هبا أساسان إٔب صندكؽ األمم ا١تتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل دعم
حقوؽ الطفل على مستول العآب ،لكن ُب ا١تقابل ال ينبغي إغفاؿ الدكر اٟتيوم الذم تقوـ بو اللجنة الدكلية للصليب
األٛتر.
ٓ  -علل الرغم من أف اإلنسانية قد خطت خطوات ىائلة لصاّب األطفاؿ ،كحققت الكثَت من اإل٧تازات ُب ٣تاالت عديدة
ٗتص األطفاؿ ،إال أف مبليُت األطفاؿ على مستول العآب ال يزالوف معرضُت لشىت أنواع األذل كاالستغبلؿ.
ٔ  -ىناؾ عدة عوامل تؤدم إٔب عدـ تطبيق حقوؽ الطفل ،كاليت منها ا لنزاعات ا١تسلحة كعامل أساسي ُب عدـ إمكانية
حصوؿ األطفاؿ على حقوقهم.
ٕ  -إف اشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ٬تب أف يداف إدانة تامة.
ٖ  -إف استخداـ األطفاؿ كمقاتلُت يؤدم إٔب عواقب خطَتة.
ٗ  -إف إهناء ٕتنيد األطفاؿ مسؤكلية كل الدكؿ كالشعوب ،كلدل الكبار كاجب أخبلقي ُب ٛتاية األطفاؿ كإيقاؼ ذْتهم
كتدمَت براءهتم ،كاغتياؿ طفولتهم ،كلنتذكر أف األطفاؿ ىم مستقبل ىذا العآب ،كىم الذين سيصنعوف التاريخ القادـ.
 التوصيات كاالقتراحات:
بعد دراستنا ا١تتعمقة ٢تذا ا١توضوع فإننا نورد بعض ا١تقًتحات كالتوصيات ،كاليت نأمل أف يكوف من
القانوف الدكٕب اإلنساين ،كذلك كما يلي:

شأهنا دعم ٛتاية األطفاؿ ُب

ُ  -إف األطفاؿ ىم األمل كا١تستقبل ،لذلك فإهنم جديركف باٟتصوؿ على أفضل ٛتاية كفرص ٯتكن إتاحتها ٢تم حىت يستطيعوا النمو ُب
جو من األمن كاألماف كالسعادة ،كيسوده السبلـ الذم أصبح أمران ضركريان للكبار كالصغار على حد سواء.
ِ ٬-تب حظر ٕتنيد األطفاؿ ُب القوات ا١تسلحة ،كىذا من أجل االمتثاؿ للصكوؾ الدكلية اليت تدعو ٟتماية األطفاؿ ُب ىذا الصدد.
ّ -ا١تطالبة بعقد اتفاقية دكلية خاصة ْتماية األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كىذا ألف اتفاقية حقوؽ الطفل ٓب تتناكؿ ىذه ا١توضوع إال ُب
مادة كاحدة فقط ،أرجأت ٔتوجبها اٟتماية إٔب قواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين ،كنظران ألف القانوف الدكٕب اإلنساين يتناكؿ موضكعات
خاصة
عديدة ،كقواعده تبلغ مدل كبَتان من االتساع ،فمن األفضل تركيز القواعد اليت ٖتمي األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ُب اتفاقية
كمنفردة ،كلقد حاكلت اللجنة الدكلية للصليب األٛتر كضع مشركع اتفاقية دكلية هبذا ا٠تصوص ككاف ذلك ُب عاـ ُّٗٗ ،إال أف ىذا
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ا١تشركع ٓب يكتب لو النجاح با٠تركج إٔب حيٌز الوجود ،لكن اٟتاجة اآلف قد باتت ماسة لذلك ،كىذا بعدما ازدادت معاناة األطفاؿ بسبب
اٟتركب كأصبحوا مستهدفُت باالعتداء.
ْ -العمل على نشر حقوؽ الطفل كزيادة الوعي هبا لدل ٚتيع أفراد اجملتمع ،كعدـ قصر ذلك على الدارسُت كا٢تيئات ا١تعنية فقط ،كحىت
يتحقق ذلك ٬تب أف يكوف ىناؾ اىتماـ بتدريس مادة القانوف الدكٕب اإلنساين ُب ا١تراحل الدراسية ا١تختلفة اليت تسبق اؿتعليم اٞتامعي ،أك
على األقل يتم تعليق نسخة من االتفاقيات اليت ٘تنح اٟتماية لؤلطفاؿ ُب القانوف الدكٕب اإلنساين ُب كل مدرسة أك ُب مراكز كبيوت
الشباب.
ٓ -ضركرة أف تصبح اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ مقياسان ال تقبل أية دكلة ،سواءن أكانت فقَتة أـ غنية ،أف تنزؿ إٔب ما دكنو من
خبلؿ ما توفره ىذه الدكؿ ألطفا٢تا من رعاية كٛتاية ،مع األخذ ُب اٟتسباف مراعاة خصوصية اجملتمع كقيمو ا٠تاصة كتقاليده ،لكنها ٬تب
أال تكوف عذران إلنكار بعض اٟتقوؽ أك التنصل منها.

ٔ -نظران ١تا تسببو اٟتركب من مآس كدمار بشرم يتمثل ُب تزايد أعداد مشوىي اّب رب كا١تعوقُت ،كما ٬ترم اآلف على أرض فلسطُت
كالعراؽ كسوريا كغَت٫تا ،فإف األمر يستدعي إثارة ضمَت العآب كدعوتو إٔب إتباع مبادئ التعايش السلمي كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف عامة
كالطفل خاصة ،كتقدًن ا١تساعدة للتخلص من ٥تلفات اٟتركب ،كٗتفيف اآلثار ا١تًتتبة عليها بوصفها أحد األسباب الرئيسية للتعويق.
ٕ  -تأكيد أ٫تية ترٚتة االلتزاـ ْتماية األطفاؿ من آثار النزاعات ا١تسلحة ،كُب ظل االحتبلؿ األجنيب بآليات ٤تددةٔ ،تا ُب ذلك تعزيز دكر
ا١تقرر ا٠تاص لؤلمم ا١تتحدة ،كأف يقوـ ٣تلس األمن بدراسة أثر العقوبات الدكلية على األطفاؿ قبل فرضها ،كمتابعة أثرىا عليهم مع اٟترص
على تضمُت ٚتيع ا١تبادرات السلميةٔ ،تا ُب ذلك أعماؿ ٞتاف التحقيق عنصر اٟتماية ا٠تاصة لؤلطفاؿ ُب ظركؼ االحتبلؿ كاٟتصار
كاألسر ،مع ضركرة تعيُت ا١تراقبُت الدكليُت لضماف ٛتاية ا١تدنيُت ُب ظركؼ النزاعات ،كذلك عن طريق ا١تبادرات اليت تؤكد حصانة العاملُت
ُب ٣تاؿ ا١تعونة اإلنسانية ،ككذلك ا١تعونات اإلنسانية كاالتفاؽ على فًتات كقف إطبلؽ النار كإتاحة الفرصة للخدمات اإلنسانية للتدخل ،
كاالتفاؽ على مناطق ك٦ترات آمنة ٖتظر األعماؿ العسكرية هبدؼ توفَت ا١تعونة للمدنيُت ،خاصة األطفاؿ كاألمهات.
ٖ ٬-تب عٔب البشرية إعطاء األطفاؿ أفضل ما ٯتكن ،مع األخذ بعُت االعتبار أف اٟتياة الكرٯتة لؤلطفاؿ ال ٯتكن أف تنفصل بأم حاؿ
من األحواؿ عن اٟتياة الكرٯتة للكبار ،ككل ىذا ال يتحقق إال عندما يسود األمن كاألماف كالسبلـ العآب.
كقد يظن البعض أف ما أكردناه ىنا ال يع دك أف يكوف ٣ترد أماين ال تتعدل كتابة ىذه السطور ،كلكٍت ال أبالغ ُب التمٍت ،كالدليل
على ذلك ما نراه من تعديبلت ٟتقت اتفاقية حقوؽ الطفل ،كىذا عن طريق كضع بركتوكولُت اختيارين التفاقية حقوؽ الطفل ُب عاـ

َََِ  ،كاللذين عاٞتا بعض القصور الواردة ُب االتفاقية ،كما أنو ٯتكن استغبلؿ االىتماـ كالدعم الذم ٭تظى هبما حقوؽ الطفل على
مستول العآب لتحقيق ىذه ا١تطلب.
كما ٕتسد التعديل مرة أخرل من خبلؿ الربتوكوؿ االختيارم الثالث ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل ،كالذم أعطى لؤلطفاؿ اٟتق ُب
تقدًن ببلغات فردية أماـ ٞتنة حقوؽ الطفل حوؿ كل االنتهاكات اليت يتعرضوف إليها ،كىذا حسب ما اعتمد ُب ٣تلس حقوؽ اإلنساف

عاـ َُِِ.
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الهوامش كالمراجع:
(ُ) -يرجع :ا١تادة ِْ من ميثاؽ األمم ا١تتحدة ُْٓٗ.

(ِ) -يرجع :سعيد سليم جويلي ،استخداـ القوة المسلحة في القانوف الدكلي العاـ في من السلم  ،دار النهضة العربية،ُٗٗٓ ،

ص ُّ:كما بعدىا.

(ّ) -يرجع٤ :تمد صاُب يوسف ،النظرية العامة للمنظمات الدكلية  ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،ََِٔ ،ص  ّْ:كما
بعدىا.

(ْ) -يرجع٤ :تمد سامي عبد اٟتميد ،قانوف المنظمات الدكلية  ،اٞتزء األكؿ ،األمم ا١تتحدة ،دار آب طبوعات اٞتامعية ،الطبعة
الثامنة ،ُٕٗٗ ،ص.ُْٓ:

(ٓ)١ -تزيد من ا١تعلومات يرجع  :أٛتد أبو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة كالوكاالت
المتخصصة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،ََِٓ ،ص.ّّ:

(ٔ)١ -تزيد من ا١تعلومات يرجع :أٛتد أبو الوفا ،نظاـ األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة لحماية حقوؽ اإلنساف ،اجمللة ا١تصرية
للقانوف الدكٕب ،العدد ْٓ ،ُٖٗٗ ،ص.ِّ:

(ٕ) -يرجع :كماؿ ٛتٌاد ،النزاع المسلح كالقانوف الدكلي العاـ  ،ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،الطبعة األكٔب،
ُٕٗٗ ،ص.ُُْ:
(ٖ) -يرجع :التقرير ا١تؤقت ا١تقدـ من ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ السيد أكالرا أ

 .أكتونو ،كىذا عمبلن بقرار اٞتمعية العامة رقم

ِٓ ،َُٕ/حقوؽ الطفل ،األطفاؿ في النزاع المسلح ،اجمللس االقتصادم كاالجتماعيٞ ،تنة حقوؽ اإلنساف ،الدكرة الرابعة
كا٠تمسوف ،البند َِ من جدكؿ األعماؿ ا١تؤقت.ُٖٗٗ/ّ/ُِ ،

(ٗ) -يرجع :أٛتد أبو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة  ،ا١ترجع
السابق ،ص.ٖٓ:

(َُ) -يرجع٤ :تمد السعيد الدقاؽ ،كمصطفى سبلمة حسُت ،التنظيم الدكلي ،اٞتزء الثاين ،دار ا٢تدل للمطبوعات ،اإل سكندرية،
مصر ، ُْٗٗ ،ص.ٕٔ:

(ُُ) -يرجع :أشرؼ عرفات أبو حجازة ،إدماج قرارات مجلس األمن الصادرة طبقان للفصل السابع من الميلاؽ ،كتنفيذىا في
النظم القانونية الداخلية للدكؿ األعضاء ،دار النهضة العربية ،ََِٓ ،ص.َُ:

(ُِ) -يرجع :أٛتد أبو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة  ،ا١ترجع
السابق ،ص.ِّ:

(ُّ) -يرجع :أكميش بالفانكر ،التدابير التي يجو للدكؿ أف تتخذىا للوفاء بالتزامها بضماف احتراـ القانوف الدكلي اإلنساني،
ينام -فرباير ،ُْٗٗ ،ص.ُٔ:
اجمللة الدكلية للصليب األٛتر ،السنة السابعة ،العدد ّٓ ،ر

(ُْ) -يرجع :أٛتد أبو الوفا ،نظاـ األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة لحماية حقوؽ اإلنساف  ،ا١ترجع السابق ،ص ،ص :
ِّ.ِْ،
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(ُٓ) -يرجعٚ :تعة شحود شباط ،حماية المدنيين كاألعياف المدنية في كقت الحرب  ،رسالة دكتوراه ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة
القاىرة ،ََِّ ،ص.ُٗٗ:

(ُٔ) -يرجع٤ :تمد السعيد الدقاؽ ،كمصطفى سبلمة حسُت ،ا١ترجع السابق ،ص.َُٔ:

(ُٕ) -يرجع :أٛتد أبو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم كالوكاالت المتخصصة  ،دار النهضة
العربية ،الطبعة األكٔب ،َََِ،ص ،ص.َُٕ،ُٔٗ:

(ُٖ) -يرجع :بطرس بطرس غإب ،نحو دكر أقول لألمم المتحدة ٣ ،تلة السياسة الدكلية ،العدد ُُُ ،يناير ُّٗٗ ،ص ٖ:كما
بعدىا.

(ُٗ) -يرجع :تقرير األمُت العاـ ا١تقدـ إٔب ٣تلس األمن بعنواف "األطفاؿ كالصراع المسلح " ،سنة َََِ ،ص ،ص.ِٗ،ِٖ :
(َِ) -يرجع :تقرير األمُت العاـ ا١تقدـ إٔب ٣تلس األمن بعنواف "األطفاؿ كالصراع المسلح " ،سنة َََِ ،ص.ِٕ:

(ُِ) -يرجع :بطرس بطرس غإب ،نحو دكر أقول لألمم المتحدة٣ ،تلة السياسة الدكلية ،العدد ُُُ ،يناير ُّٗٗ ،ص.ُِ:
(ِِ) -يرجع :البنداف َُ كُُ من قرار ٣تلس األمن رقم ُّٕٗ الصادر سنة ََُِ.

(ِّ) -يرجع :إبراىيم اؿعناين ،الحماية القانونية للطفل على المستول الدكلي ٣ ،تلة العلوـ القانونية كاالقتصادية ،جامعة عُت
مشس ،العددُ ،السنة ّٗ ،ُٕٗٗ ،ص.َٖ:

(ِْ) -يرجع :أٛتد أبو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمو األمم المتحدة كالوكاالت الدكلية المتخصصة،
ا١ترجع السابق ،ص.ُّٔ:

(ِٓ) -يرجع٤ :تمد مصطفى يونس ،المسؤكلية الفردية عن االنتهاكات الجسمية لحقوؽ اإلنساف  ،دار النهضة العربيةُْٗٗ ،
 ،ص -ص.ٕٓ-َِ :

(ِٔ) -يرجع :كائل أٛتد عبلٌـ ،الحماية الدكلية لضحايا الجريمة،دار النهضة العربية،ََِْ ،ص ٓٓ:كما بعدىا.

(ِٕ) -يرجع٤ :تمود شريف بسيوين  ،المحكمة الجنائية الدكلية ،نشأتها ،كنظامها األساسي  ،مع دراسة لتاريخ ٞتاف التحقيق
كا﵀كمة اٞتنائية السابقة ،ََُِ ،ص ِْ:كمابعدىا.
للعلم فقد ًب إنشاء ٤تكمة نورمربج كطوكيو عقب انتهاء اٟترب العا١تية الثانية عاـ ُْٓٗ ،كىذا من أجل ٤تاكمة ٣ترمي اّب رب
من األ١تاف كاليابانيُت ،كذلك بناءان على اتفاؽ بُت الدكؿ ا١تنتصرة ُب ىذه اٟترب ،كعلى الرغم من الطابع السياسي ٢تذه ا﵀اكمات كـا
تعرضت لو من نقد ،إال أهنا كضعت األساس للمسؤكلية اٞتنائية لؤلفراد ،بصرؼ النظر عن مراكزىم الرٝتية ،كما أف ا١تادة (ٔ) من
ميثاؽ محكمة نورمربج صنفت اٞترائم الدكلية إٔب :أ .جرائم ضد السلم ،ب .جرائم اٟترب ،ج .جرائم ضد اإلنسانية ،إضافةن إٔب ذلك
أف ىاتُت ا﵀كمتُت شكلتا السابقة األكٔب إلنشاء قضاء جنائي دكٕب مؤقت.

(ِٖ) -يرجع :إدكاردك غرييب ،تطور المسؤكلية الجنائية الفردية بمقتضى القانوف الدكلي ،اجمللة الدكلية للصليب األٛتر٥ ،تتارات
من أعداد ُٗٗٗ،ص.ُِٓ:

(ِٗ) -يرجع :أٛتد أبو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمو األمم المتحدة كالوكاالت الدكلية المتخصصة،
ا١ترجع السابق ،ص -ص. ُٕٔ -ُٔٓ :
(َّ) -يرجع :إدكاردك غرييب ،تطور المسؤكلية الجنائية الفردية بمقتضى القانوف الدكلي ،ا١ترجع نفسو،ُٗٗٗ ،ص.ُِٕ:
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(ُّ) -اشتملت اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ ُْٗٗ كبركتوكوالىا اإلضافيُت لعاـ ُٕٕٗ على العديد من النصوص اليت ٖتدد
االنتهاكات ا٠تطَتة اليت تعد من جرائم اٟترب ،كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ  :ا١تادة (ُٓ) من االتفاقية األكٔب ،ا١تادة (ُٓ) من
االتفاقية الثانية ،ا١تادة (َُّ) من االتفاقية الثالثة ،ا١تادة (ُْٕ) من االتفاقية الرابعة ،كا١تادة (ٖٓ) من الربكتوكوؿ األكؿ ،ا١تادة (ْ)
من الربكتوكوؿ الثاين.

(ِّ) -يرجع :مطبوعات  ،ICRCالقانوف الدكلي اإلنساني ،جنيف ُٗٗٗ ،ص ّٖ:كمابعدىا.

(ّّ) -يرجع :عبد الواحد الفار ،الجرائم الدكلية كسلطة العقاب عليها ،دار النهضة العربية ،ص.ِّٕ:

(ّْ) -يرجع :مجلة اإلنساني ،مطبوعات ،ICRCالعدد السادس عشر ،مايو /يونيو ََُِ ،ص.ِٕ:

(ّٓ) -يرجع٤ :تمد ٤تي الدين عوض ،جرائم الصرب كالكركات ضد شع البوسنة كالهرسك ،تكيفها كالمحاكمة عنها دكليان،
اجمللة العربية للدراسات األمنية ،العدد ُٔ ،يوليو ُّٗٗ ،ص-ص.ّٕ- ُُ :
(ّٔ) -يرجع :عبد الفتاح بيومي حجازم ،المحكمة الجنائية الدكلية  ،دار الفكر اٞتامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،ََِْ ،ص :
ّٕٕ.

(ّٕ) -يرجع :صبلح عبد البديع شليب ،التدخل الدكلي كمسألة البوسنة كالهرسك ،دار النهضة العربية ،ُٗٗٔ ،ص-ص-ّٖ :

ْٔ.

(ّٖ) -يرجع :المجلة الدكلية للصلي األحمر ،العدد ٖٓ ،نوفمرب /ديسمرب ُٕٗٗ ،ص..ّٕٔ:

عماف ،األردف،
(ّٗ) -يرجع :مرشد أٛتد السيد ،أٛتد غازم ا٢ترمزم ،القضاء الجنائي الدكلي  ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ٌ ،

ََِِ ،ص ُٗ:كما بعدىا.

كأيضا ،حماية ضحايا الحرب  ،اقًتاحات اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،جنيف ،أبريل  /نيساف ،ُْٗٗ ،اجمللة الدكلية للصليب

األٛتر ،السنة السابعة العدد ّٗ  ،سبتمرب – أكتوبر ُْٗٗ ،ص ّْٔ :كما بعدىا.

(َْ) -يرجع. :سعيد عبد الطيف حسن ،المحكمة الجنائية الدكلية ،دار النهضة العربية ،ََِْ ،ص ُٕٔ :كما بعدىا.
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الدكر المميز ؿصندكؽ األمم المتحدة لرعاية الطفولة كاللجنة الدكلية للصلي
األحمر في حماية األطفاؿ
األستا الدكتور معلم يوسف  /جامعة اإلخوة منتورم قسنطينة (الجزائر)

مقدمة
هبدؼ توفَت الطعاـ كا١تأكل كالدكاء كا١تلبس لؤلطفاؿ ُب الدكؿ اليت كانت ضحية للعدكاف أعقاب كارثة اٟترب العا١تية الثانيةٍ ,ب إنشاء
صندكؽ طوارئ األمم ا١تتحدة للطفولة ،ليتم تعديل مسمى الصندكؽ من صندكؽ طوارئ مؤقت إٔب "صندكؽ األمم ا١تتحدة لرعاية
الطفولة" .ا١تعركؼ اختصاران باليونسيف " Unicefحيث ٓب يعد قاصران على مساعدة األطفاؿ ُب حاالت الطوارئ .بل أمتد نشاطو
ليضطلع بدكر أكرب كأمشل ،كىو اإلستجابة ٟتاجات األطفاؿ خاصة ُب الدكؿ النامية ،كأصبح يغطي ٚتيع ٣تاالت ٛتاية الطفولة .كُب
عاـ ًُٓٔٗ ،ب منح اليونسيف جائزة نوبل للسبلـ تقديران ٞتهودىا ُب العمل من أجل السبلـ كالتقدـ كرفاىية األطفاؿ ،كأصبح جهازان
فرعيان دائمان منذ عاـ ُّٕٗ
بغرض ضماف إحًتاـ القواعد اليت ٗتوؿ لؤلطفاؿ ٛتاية خاصة  .كمراعاة قدرهتم ا﵀دكدة ْتكم سنهم ،الذم يتطلب إٗتاذ تدابَت
لصاٟتهم.
ك بغرض ضماف إعادة األطفاؿ ا١تقاتلُت إٔب الوطن أك اإلفراج عنهم ،كمراعاة القدرة ا﵀دكدة للتمييز لدل األطفاؿ ،كالعمل على
ضماف ا١تعاملة ا١تبلئمة لسن األطفاؿ ٍ،ب إستنادان إٔب اتفاقيات جنيف كبركتوكوالىا اإلضافيُت إٔب كفالة اٟتماية كالعوف لضحايا
النزاعات ا١تسلحة الدكلية كغَت الدكلية  .كاإلضطرابات الداخلية ،كسائر أكضاع العنف الداخلي للجنة الدكلية للصليب األٛتر كا٢تبلؿ
األٛتر.
يرجع الفضل األكؿ ُب تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األٛتر إٔب ا١تواطن السويسرم " ىنرم دكناف  ،" Henri Donanفبعد ما
قاـ بنشر كتابو "تذكار سولفرينو " ،كالذم صور فيو ذلك ا١تنظر الرىيب لضحايا معركة سولفرينو بُت اٞتيشُت النمساكم كالفرنسي،
كاليت كقعت ُب عاـ ُٖٗٓ  ،باقليم لومبادريا بشماؿ إيطاليا ،كاقًتح ُب كتابو الذم ىز أكركبا بأسرىا ،أف ٬ترم ُب زمن السلم تدريب
متطوعُت الغاثة الضحايا ُب ساحة القتاؿ ،كقد انضم إليو أربعة من ا١تواطنيُت السويسريُت كىم ( غوستاؼ موانييو كاٞتنراؿ ىنرم
ديفور كالطبيباف ابيا كمنوار)  ،حيث قاموا ُب بادئ األمر بتأسيس اللجنة الدكلية إلغاثة العسكريُت ،كذلك ُب فرباير عاـ ُّٖٔ ،كبعد
ذلك بشهور قليلة ،كتلبية لدعوة منهم اكفدت ُٔ دكلة كاربع ٚتعيات انسانية ٦تثلُت ٢تا إٔب ا١تؤ٘تر الدكٕب الذم افتتح ُب جنيف ُبِٔ
أكتوبر عاـ ُّٖٔ  ،ككاف ىذا ا١تؤ٘تر ىو الذم اعتمد شارة الصليب األٛتر على أرضية بيضاء ،ككلدت من خبللو اللجنة الدكلية
للصليب األٛتر،
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إف ٤تكمة العدؿ الدكلية إعًتفت بكل كضوح بالقوة ا١تلزمة للمبادئ األساسية للصليب كا٢تبلؿ ا ألٛتر ،كال تلزـ ىذه ا١تبادئ الدكؿ
بالسماح ١تؤسسات الصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر بالتقيد هبا فحسب ،بل ٬تب أيضان أف تصبح ىذه ا١تبادئ مصدر إلتزامات للدكؿ
إذا أرادت ٦تارسة نشاط إنساين
تقوـ اللجنة الدكلية للصليب األٛتر با١تهاـ اليت توكلها إليها اتفاقيات جنيف ،كا لعمل على التطبيق الدقيق للقانوف الدكٕب اإلنساين
ا١تطبق ُب النزاعات ا١تسلحة ،فهي تسلم الشكاكم بشأف أم إخبلؿ مزعوـ هبذا القانوف .كٔتساعدة الضحايا العسكريُت كا١تدنيُت.
كتؤدم اللجنة الدكلية للصليب األٛتر مهامها اإلنسانية لصاّب األطفاؿ بصفة خاصة ُب كقت اٟترب أك
اإلضطرابات الداخلية

اٟتركب األىلية أك

إشكالية البحث :
تتمثل إشكالية البحث ُب ما مدل مسا٫تة اليوننيسيف ك اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ُب ٛتاية الطفولة أثناء النزاع ا١تسلح ك
اإلضطرابات ،
ما ىي ظركؼ نشأهتما
ما ىو دكر٫تا النوعي ُب ٛتاية الطفولة أثناء النزاعات ا١تسلح ك االضطرابات ،
كيف ٯتكن تطوير دكر٫تا
مفردات البحث :
القانوف الدكٕب اإلنساين  :ىو ٚتلة من القواعد الدكلية التعاىدية أك العرفية الرامية ٖتديدان إٔب حل ا١تشكبلت الناشئة مباشرة عن
النزاعات ا١تسلحة الدكلية كغَت الدكلية ،ك٭تمي ىذا القانوف ،األشخاص اؿذين يتأثركف أك قد يتأثركف كا١تمتلكات اليت تتأثر أك قد تتأثر
بالنزاع ا١تسلح ،كما يقيد حق أطراؼ النزاع ُب إختيار أساليب ككسائل القتاؿ.
الطفل :كل إنساف حىت الثامنة عشرة ما ٓب يبلغ سن الرشد قبل ذلك ٔتوجب القانوف ا١تطبق عليو.
اللجنة الدكلية للصليب األٛتر  :ىي منظمة دكلية غَت حكومية ،تعمل منذ نشأهتا على اإلضطبلع بدكر الوسيط ا﵀ايد ُب حاالت
النزاع ا١تسلح كاإلضطرابات ،ساعية سواءان ٔتبادرة منها ،أك إستنادان إٔب اتفاقيات جنيف كبركتوكوالىا اإلضافيُت إٔب كفالة اٟتماية
كالعوف لضحايا النزاعات ا١تسلحة الدكلية كغَت الدكلية .كاإلضطرابات الداخلية ،كسائر أكضاع العنف الداخلي.
اليونيسيف :صندكؽ األمم ا١تتحدة لرعاية الطفولة الذم يهدؼ لتوفَت الطعاـ كا١تأكل كالدكاء كا١تلبس لؤلطفاؿ ك توجيو مساعداتو
بصورة أكلية لربامج األطفاؿ طويلة األمد كعلى مساعدة األطفاؿ ُب حاالت الطوارئ ،كإجراء اؿ دراسات كاألْتاث عن أحواؿ
األطفاؿ ،كاإلستجابة ٟتاجات األطفاؿ خاصة ُب الدكؿ النامية ،كمساعدة األطفاؿ على إستيفاء حاجاهتم األساسية كٛتاية حقوقهم.
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المحور األكؿ :نشأة اليونيسيف ك دكره في حماية األطفاؿ
أ -نشأة صندكؽ األمم المتحدة للطفولة

)(UNICEF

"اليونسيف".

United Nations Children's Fund

أنشات اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب اٟتادم عشر من ديسمرب عاـ ُْٔٗ "صندكؽ طوارئ األمم ا١تتحدة للطفولة" ،هبدؼ توفَت
الطعاـ كا١تأكل كالدكاء كا١تلبس لؤلطفاؿ ُب الدكؿ اليت كانت ضحية للعدكاف أعقاب كارثة اٟترب العا١تية الثانية .بيد أف اٞتمعية العامة
َِٖ(ٖ-د) ُب أكتوبر ُّٓٗ ،طلبت فيو من اجمللس
رأت أف يواصل الصندكؽ عملو بصورة مستمرة ،فأصدرت القرار رقم
اإلقتصادم كاإلجتماعي أف يستمر ُب إستعراض عمل الصندكؽ بصفة دكرية كالتقدـ بتوصيات إٔب اٞتمعية العامة ،كبأف يتم تعديل
مسمى الصندكؽ من صندكؽ طوارئ مؤقت إٔب "صندكؽ األمم ا١تتحدة لرعاية الطفولة" .ا١تعركؼ اختصاران باليونسيف "."Unicef
كفيما بعد تطور نشاط الصندكؽ كٓب يعد قاصران على مساعدة األطفاؿ ُب حاالت الطوارئ  .بل أمتد نشاطو ليضطلع بدكر أكرب
كأمشل ،كىو اإلستجابة ٟتاجات األطفاؿ خاصة ُب الدكؿ الن امية ،كأصبح يغطي ٚتيع ٣تاالت ٛتاية الطفولة  .كُب عاـ ًُٓٔٗ ،ب
منح اليونسيف جائزة نوبل للسبلـ تقديران ٞتهودىا ُب العمل من أجل السبلـ كالتقدـ كرفاىية األطفاؿ ،كأصبح جهازان فرعيان دائمان منذ
عاـ ُّٕٗ.
كنظران ١تا يقوـ بو الصندكؽ من دكر أساسي ُب ٛتاية الطفولة عل ل مستول العآب فاف ذلك قد جعل البعض يعتقد أنو إحدل
ا١تنظمات الدكلية ا١تتخصصة ،كيطلق علية كصف "منظمة األمم ا١تتحدة للطفولة "ُ ،ب حُت أف الصندكؽ ال يعترب ككالة دكلية
متخصصة با١تعٌت الدقيق للوصف ،بل ىو أحد األجهزة الفرعية التابعة لؤلمم ا١تتحدة.
كىذا الوصف القا نوين يؤكده جانب من الفقو بالقوؿ أف معيار التفرقة بُت ا١تنظمات ا١تتخصصة با١تعٌت الصحيح كبُت األجهزة الفرعية
 .فإذا كانت إتفاقان دكليان كنا بصدد منظمة دكلية
لؤلـ ا١تتحدة ،ىو النظر إٔب األداة القانونية اليت أنشات ىذا الكياف أك ذاؾ
متخصصة ،كإذا كانت قراران صادر ان عن أحد األجهزة الرئيسة الدكلية ،كنا بصدد جهاز فرعي ال يتمتع بوصف ا١تنظمة الدكلية ،أيان
كانت درجة التميز كاإلستقبلؿ الذاٌب ا١تمنوحة لو.
كيتفق بعض الفقو أيضان مع ىذا القوؿ حيث يرل أف ىذا العنصر ىو الذم ٯتيز الوكاالت ا١تتخصصة عن غَتىا من ا٢تيئات اليت
تنشئو ا األمم ا١تتحدة بنفسها ك٘تنحها جانبان من اإلستقبلؿ الذاٌب ُب مباشرة ما ٘تنحة إياىا من إختصاصات  .مثل "صندكؽ األمم
ا١تتحدة إلغاثة األطفاؿ" ،ا١تنظمة الدكلية إلغاثة كتشغيل البلجئُت الفلسطنيُت" ،فهذه ا٢تيئات أنشئت بقرار من اٞتمعية العامة لؤلمم
ا١تتحدة ،كٓب تنشأ ٔتقتضى إتفاقيات دكلية بُت اٟتكومات مثل الوكاالت النتخصصة.
لذلك ينبغي اإلشارة إٔب أف اليونسيف من حيث النشأة القانونية ال تع ٌد ككالة دكلية متخصصة ،أما من حيث ما تقوـ بو من خدمات
كنشاطات ،فإف عملها قد فاؽ عمل العديد من الوكاالت ا١تتخصصة األخرل.
ىذا كيتؤب أـ ر الصندكؽ ٣تلس تنفيذم يتألف من كاحد كأربعُت عضوان يقوـ بإنتخاهبم اجمللس اإلقتصادم كاإلجتماعي لؤلمم
ا١تتحدة .كيضطلع ىذا اجمللس برسم السياسة العامة للصندكؽ ،كفحص طلبات ا١تعونة ا١تقدمة إليو ،كٖتديد نوع ا١تساعدات اليت
يقدمها ،كاإلشراؼ على نواحي التقدـ الذم ٖتق ؽ .أما ا١تهاـ اإلدارية اليومية فيضطلع هبا ا١تدير التنفيذم للصندكؽ  .كتعتمد
اليونسيف ُب ٘تويل برا٣تها اليت تبلغ أكثر من ََُ برنامج لتقدًن شىت أنواع ا١تعونة ألطفاؿ ما يقرب من مائة دكلة نامية ،على
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

98

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

التربعات كا١تسا٫تات التطوعية من جانب اٟتكومات ُب الدكؿ الصناعية كا١تتقدمة من العآب كاليت تصل إٔب ثلثي حجم التمويل  .أما
الثلث األخَت فيتم تدبَته من مصادر ا٠تاصة كعلى كجو ا٠تصوص من عائد بيع بطاقات معايدة كىدايا اليونسيف ،إٔب جانب
التربعات باختبلؼ قيمتها كاليت تقدمها آالؼ ا٢تيئات كرجاؿ األعماؿ كاألفراد.
كمنذ إنشاء الصند كؽ عاـ ُْٔٗ كىو يهدؼ إٔب مساعدة األطفاؿ على إستيفاء حاجاهتم األساسية كٛتاية حقوقهم ،كتوسيع
خيارات اٟتياة أماـ ٚتيع أطفاؿ العآب  .كىو دائب على نشر خدماتو ُب ستة ٣تاالت كىي  :ا٠تدمات الصحية ،كمكافحة األمراض،
كنشر الغذاء الصحي ،كالًتبية كالتعليم ،كالتوجيو اٟتر ُب ،كالرعاية اإلجتماعية  .كيقدـ الصندكؽ مساعداتو ُب ىذه اجملاالت بناءان على
طلب اٟتكومات صاحبة الشأف كىو بذلك يعمل على التعاكف مع الدكؿ النامية ُب النهوض بأحواؿ أطفا٢تا كشباهبا ،عن طريق
تشجيع كمعاكنة حكوماهتا ُب تنمية خططها ١تواجهة إحتياجات أبنائها من األطف اؿ كالشباب ليصبحوا قادرين على اإلسهاـ ُب
النهوض ٔتجتمعاهتم.
كإذا كانت اليونسيف يوجو مساعداتو بصورة أكلية لربامج األطفاؿ طويلة األمد ،إال أنو دائمان ما يتحرؾ بسرعة ١تواجهة اإلحتياجات
العاجلة لؤلطفاؿ كاألمهات ُب حاالت الطوارئ الناٚتة عن الكوارث أك اٟتركب أك األكبئة كاجملاعات  .كُب الوقت اٟتإب يسًتشد
اليونيسيف ُب جهوده بإتفاقية حقوؽ الطفل ،حيث يسعى إٔب تطبيق ىذه اٟتقوؽ كتوحيدىا ٞتميع أطفاؿ العآب ،كما أف ىناؾ
معاىدة أخرل تدعم عمل اليونسيف كتشكل جزءان أساسيان منو ،كىي إتفاقية القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد آب رأة ،إذ إف
رفاىية األطفاؿ كسعادهتم ُب أم ٣تتمع من اجملتمعات مرتبطة إرتباطان ال ينفصم مع كضع ا١ترأة.
كٙتة تعاكف كثيق بُت اليونسيف كككاالت األمم ا١تتحدة كمنظمات ا١تعونة ا١تتبادلة ،كا١تنظمات غَت اٟتكومية  .حيث تعمل مع ىذه
اٞتهات كغَتىا على إ٬تاد كاقع يكوف فيو األطفاؿ أصحاب األكلويات ُب السياسات الوطنية .كُب ىذا السياؽ تؤدم اللجاف الوطنية
لليونسيف دكران فريدان كحيويان ُب زيادة الوعي العاـ كدعم عمل اليونسيف ،كتقوـ (ّٕ) ٞتنة كمعظمها ُب البلداف الصناعية ّتزء كبَت
من العمل ،من تقدًن ا١تساعدة للمجتمعات الفقَتة ُب اؿبلداف النامية ،إٔب إقناع رؤساء الدكؿ كرؤساء الوزراء بإعطاء األكلوية لؤلطفاؿ
ُب سياستهم.
كمن ضمن إىتمامات اليونيسيف إجراء الدراسات كاألْتاث عن أحواؿ األطفاؿ ،كينشر عن ذلك مطبوعات كتقارير دكرية ،هبدؼ
نشر ا١تعارؼ كتعزيز فهم حقوؽ الطفل ،كاإلطبلع على التقدـ ا١تح رز كا١تشكبلت القائمة  .كمن أىم التقارير السنوية الصادرة عن
اليونسيف ،ىي تقرير كضع األطفاؿ ُب العآب ،كتقرير مسَتة األمم ،اليت ٖتتوم على دراسات كإحصاءات تغطي ٣تاالت حقوؽ
األطفاؿ ُب ٚتيع أ٨تاء العآب.
كٯتارس اليونيسيف نشاطو من خبلؿ عدد من ا١تكاتب اإلقليمية ُب مناطق جغرافية معينة ،كتتبع ىذه ا١تكاتب اإلقليمية فركع ٢تا
منتشرة ُب بعض البلداف التابعة للمكتب اإلقليمي .كذلك لتغطية نشاطات اليونيسيف ا١تتعددة ُب خدمة كتقدـ كرفاىية األطفاؿ.
ب -دكره :
كما سبق اإلشارة إليو أعبله ٍب إنشاء صندكؽ طوارئ األمم ا١تتحدة للطفولة  ،هبدؼ توفَت الطعاـ كا١تأكل كالدكاء كا١تلبس لؤلطفاؿ ُب
الدكؿ اليت كانت ضحية للعدكاف أعقاب كارثة اٟترب العا١تية الثانية ، ,ليتم تعديل مسمى الصندكؽ من صندكؽ طوارئ مؤقت إٔب
"صندكؽ األمم ا١تتحدة لرعاية الطفولة " .ا١تعركؼ اختصاران باليونسيف " Unicefحيث ٓب يعد قا صران على مساعدة األطفاؿ ُب
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حاالت الطوارئ  .بل أمتد نشاطو ليضطلع بدكر أكرب كأمشل ،كىو اإلستجابة ٟتاجات األطفاؿ خاصة ُب الدكؿ النامية ،كأصبح
يغطي ٚتيع ٣تاالت ٛتاية الطفولة .كُب عاـ ًُٓٔٗ ،ب منح اليونسيف جائزة نوبل للسبلـ تقديران ٞتهودىا ُب العمل من أجل السبلـ
كالتقدـ كرفاىية األطفاؿ ،كأصبح جهازان فرعيان دائمان منذ عاـ ُّٕٗ
بغرض ضماف إحًتاـ القواعد اليت ٗتوؿ لؤلطفاؿ ٛتاية خاصة  .كمراعاة قدرهتم ا﵀دكدة ْتكم سنهم ،الذم يتطلب إٗتاذ تدابَت
لصاٟتهم.
ك بغرض ضماف إعادة األطفاؿ ا١تقاتلُت إٔب الوطن أك اإلفراج عنهم ،كمرا عاة القدرة ا﵀دكدة للتمييز لدل األطفاؿ ،كالعمل على
ضماف ا١تعاملة ا١تبلئمة لسن األطفاؿ ٍ،ب إستنادان إٔب اتفاقيات جنيف كبركتوكوالىا اإلضافيُت إٔب كفالة اٟتماية كالعوف لضحايا
النزاعات ا١تسلحة الدكلية كغَت الدكلية .كاإلضطرابات الداخلية ،كسائر أكضاع العنف الداخ ٕب للجنة الدكلية للصليب األٛتر ك ا٢تبلؿ
األٛتر
يرجع الفضل األكؿ ُب تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األٛتر إٔب ا١تواطن السويسرم " ىنرم دكناف  ،" Henri Donanفبعد ما
قاـ بنشر كتابو "تذكار سولفرينو " ،كالذم صور فيو ذلك ا١تنظر الرىيب لضحايا معركة سولفرينو بُت اٞتيش ين النمساكم كالفرنسي،
كاليت كقعت ُب عاـ ُٖٗٓ  ،باقليم لومبادريا بشماؿ إيطاليا ،كاقًتح ُب كتابو الذم ىز أكركبا بأسرىا ،أف ٬ترم ُب زمن السلم تدريب
متطوعُت الغاثة الضحايا ُب ساحة القتاؿ ،كقد انضم إليو أربعة من ا١تواطنيُت السويسريُت كىم ( غوستاؼ موانييو كاٞتنرا ؿ ىنرم
ديفور كالطبيباف ابيا كمنوار)  ،حيث قاموا ُب بادئ األمر بتأسيس اللجنة الدكلية إلغاثة العسكريُت ،كذلك ُب فرباير عاـ ُّٖٔ ،كبعد
ذلك بشهور قليلة ،كتلبية لدعوة منهم اكفدت ُٔ دكلة كاربع ٚتعيات انسانية ٦تثلُت ٢تا إٔب ا١تؤ٘تر الدكٕب الذم افتتح ُب جنيف ُبِٔ
أكتوبر عاـ ُّٖٔ  ،ككاف ىذا ا١تؤ٘تر ىو الذم اعتمد شارة الصليب األٛتر على أرضية بيضاء ،ككلدت من خبللو اللجنة الدكلية
للصليب األٛتر،
أف ٤تكمة العدؿ الدكلية إعًتفت بكل كضوح بالقوة ا١تلزمة للمبادئ األساسية للصليب كا٢تبلؿ األٛتر ،كال تلزـ ىذه ا١تبادئ الدكؿ
بالسماح ١تؤسسات الصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر بالتقيد هبا فحسب ،بل ٬تب أيضان أف تصبح ىذه ا١تبادئ مصدر إلتزامات للدكؿ
إذا أرادت ٦تارسة نشاط إنساين
تقوـ اللجنة الدكلية للصليب األٛتر با١تهاـ اليت توكلها إليها اتفاقيات جنيف ،كالعمل على التطبيق الدقيق للقانوف الدكٕب اإل نساين
ا١تطبق ُب النزاعات ا١تسلحة ،فهي تسلم الشكاكم بشأف أم إخبلؿ مزعوـ هبذا القانوف .كٔتساعدة الضحايا العسكريُت كا١تدنيُت.
كتؤدم اللجنة الدكلية للصليب األٛتر مهامها اإلنسانية لصاّب األطفاؿ بصفة خاصة ُب كقت اٟترب أك اٟتركب األىلية أك
اإلضطرابات الداخلية
اؿمحور اللاني  :اللجنة الدكلية للصلي األحمرInternational committee of the Red Cross. .
بإعتبار اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ) (ICRCمن أىم ا٢تيئات الدكلية ا١توكوؿ هبا ٖتقيق ٛتاية األطفاؿ ُب ظل النزاعات
ا١تسلحة ،فهي منظمة ٤تايدة كمستقلة كغَت متحيزة ،كىذا يعطيىا مركنة أكثر ُب ٖتقيق ىذا الغرض.
أ  -نشػأتها :
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أنشئت اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ُب عاـ ُّٖٔ  ،يرجع الفضل األكؿ ُب تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األٛتر إٔب ا١تواطن
السويسرم " ىنرم دكناف  ،" Henri Donanفبعد ما قاـ بنشر كتابو "تذكار سولفرينو" ،كالذم صور فيو ذلك ا١تنظر الرىيب
لضحايا معركة سولفرينو بُت اٞتيشُت النمساكم كالفرنسي ،كاليت كقعت ُب عاـ ُٖٗٓ  ،باقليم لومبادريا بشماؿ إيطاليا ،كاقًتح ُب
كتابو الذم ىز أكركبا بأسرىا ،أف ٬ترم ُب زمن السلم تدريب متطوعُت الغاثة الضحايا ُب ساحة القتاؿ ،كقد انضم إليو أربعة من
ا١تواطنيُت السويسريُت كىم ( غوستاؼ موانييو كاٞتنراؿ ىنرم ديفور كالطبيباف ابيا كمنوار ) ،حيث قاموا ُب بادئ األمر بتأسيس
اللجنة الدكلية إلغاثة العسكريُت ،كذلك ُب فرباير عاـ ُّٖٔ  ،كبعد ذلك بشهور قليلة ،كتلبية لدعوة منهم اكفدت ُٔ دكلة كاربع
ٚتعيات انسانية ٦تثلُت لوا إٔب ا١تؤ٘تر الدكٕب الذم افتتح ُب جنيف ُبِٔ أكتوبر عاـ ُّٖٔ ،ككاف ىذا ا١تؤ٘تر ىو الذم اعتمد شارة
الصليب األٛتر على أرضية بيضاء ،ككلدت من خبللو اللجنة الدكلية للصليب األٛتر.
كتضم اٟتركة الدكلية للصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر ثبلث فئات ىي:
اللجنة الدكلية للصليب األٛتر اليت أنشئت ُب عاـ ُّٖٔ.
اٞتمعيات الوطنية للصليب األٛتر ،اليت تعًتؼ هبا اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،كُب مطلع عاـ ُٗٗٗ بلغ عدد اٞتمعيات
الوطنية ا١تعًتؼ هبا ُٕٓ ٚتعية من بينها َُْ ٚتعية إعتمدت شارة الصليب األٛتر ،ك ّٓ ٚتعية أعتمدت شارة ا٢تبلؿ األٛتر.
االٖتاد الدكٕب ٞتمعيات الصليب األٛتر ،كا٢تبلؿ األٛتر ،الذم انشئ ُب عاـ ُُٗٗ.
أ -التعريف القانوني للجنة كبمبادئها األساسية.
اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ىي منظمة دكلية غَت حكومية ،كىي تعمل منذ نشأهتاعلى اإلضطبلع بدكر الوسيط ا﵀ايد ُب حاالت
النزاع ا١تسّب كاإلضطرابات ،ساعية سواء ٔتبادرة منها ،أك إستنادان إٔب اتفاقيات جنيف كبركتوكوالىا اإلضافيُت إٔب كفالة اٟتماية كالعوف
لضحايا النزاعات ا١تسلحة الدكلية كغَت الدكلية .كاإلضطرابات الداخلية ،كسائر أكضاع العنف الداخلي.
كيقوـ الصليب األٛتر الدكٕب على ٣تموعة من ا١تبادئ االساسية ىي  :اإلنسانية ،كعدـ التحيز ،كاٟتياد ،كاإلستقبلؿ ،كالعمل
التطوعي ،كالوحدة كالعا١تية  .كىذه ا١تبادئ اليت تضطلع اللجنة الدكلية بدكر اٟتارس عليها ،قد أعلنت رٝتيان ُب ا١تؤ٘تر الدكٕب العشرين
للصليب األٛتر الذل عقد ُب "فيينا" عاـ ُٓٔٗ.
ىذا ،كتتميز مبادئ الصليب األٛتر بقوهتا ا١تلزمة ،فقد أصدرت ٤تكمة العدؿ الدكلية ُب حكمها الصادر ُب ِٕ يونيو ُٕٖٗ ما
يؤكد ذلك ،ففي الدعول ا١تتعلقة باألنشطة العسكرية كشبو العسكرية ُب "نيكاراجوا" ضد ىذا البلد .حيث إعًتفت ا﵀كمة بأنو ٬توز
اإلحتجاج على الدكؿ با١تبادئ األسا سية للصليب األٚتر كا٢تبلؿ األٛتر  .فبعدما طلبت إليها ا﵀كمة فحص مشركعية "ا١تساعدة
اإلنسانية"  ،اليت قدمتها حكومة الواليات ا١تتحدة للقوات ا١تعارضة ٟتكومة نيكاراجوا ُب ضوء مبدأ عدـ التدخل ُب الشؤكف الداخلية
للدكؿ .كقد قضت ا﵀كمة أنو ال ٬توز إعتبار تقدًن مساع دة إنسانية ٤تضة لقوات أك اشخاصان يتواجدكف ُب بلد آخر تدخل غَت
مشركع ،بشرط أف تكوف ىذه ا١تساعدة إنسانية كمتفقة مع ا١تبادئ األساسية للصليب اٟتمر كٓتاصة مبدأم اإلنسانية ،كعدـ التحيز.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

101

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

يبلحظ الباحث أف ٤تكمة العدؿ الدكلية إعًتفت بكل كضوح بالقوة ا١تلزمة للمبادئ ا ألساسية للصليب كا٢تبلؿ األٛتر ،كال تلزـ ىذه
ا١تبادئ الدكؿ بالسماح ١تؤسسات الصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر بالتقيد هبا فحسب ،بل ٬تب أيضان أف تصبح ىذه ا١تبادئ مصدر
إلتزامات للدكؿ إذا أرادت ٦تارسة نشاط إنساين.
كيرل الباحث أف اللجنة الدكلية للصليب األٛتر تسهم بوص فها راعية للقانوف الدكٕب اإلنساين ُب تطوير ىذا القانوف ،فتقوـ ٢تذا
الغرض باإلعداد للمؤ٘ترات الدبلوماسية ا١تنوط هبا إعتماد نصوصو اٞتديدة ،كتتؤب ُب كل مرحلة من مراحل تقنُت القانوف الدكٕب
اإلنساين إعداد مسودات النصوص اليت تعتمدىا الدكؿ  .كيعقد الصليب األٛتر ـ ؤ٘تره العادم كل أربع سنوات ،فيتم فيو النظر ُب
ا١تسائل اإلنسانية العامة ذات ا١تصلحة ا١تشًتكة  .كيضم ىذا ا١تؤ٘تر ٚتيع عناصر اٟتركة الدكلية للصليب األٛتر ،ك٦تثلي الدكؿ اليت
أنظمت إٔب اتفاقيات جنيف.
ب -دكر اللجنة الدكلية للصلي األحمر في حماية األطفاؿ.
تقوـ اؿٞتنة الدكلية للصليب األٛتر با١تهاـ اليت توكلها إليها اتفاقيات جنيف ،كالعمل على التطبيق الدقيق للقانوف الدكٕب اإلنساين
ا١تطبق ُب النزاعات ا١تسلحة ،فهي تسلم الشكاكم بشأف أم إخبلؿ مزعوـ هبذا القانوف .كٔتساعدة الضحايا العسكريُت كا١تدنيُت.
كتؤدم اللجنة الدكلية للصليب األٛتر مهامها اإلنسانية لصاّب األطفاؿ بصفة خاصة ُب كقت اٟترب أك اٟتركب األىلية أك
اإلضطرابات الداخلية.
كللجنة الدكلية للصليب األٛتر تارٮتان طويبلن ُب إٗتاذ ا١تبادرات ُب إطار دكرىا كمؤسسة ٤تايدة كمستقلة ،ككوسيط ي ٌكرس جهوده ١تنع
ا١تعاناة البشرية كإزاؿهتا  .ك٘تشيان مع تقاليد اللجنة الدكلية كمؤسسة إنسانية كإلتزامان بصبلحيتها ،فإهنا ٓب تنتظر صدكر النصوص القانونية
ٟتماية األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،قبل أف تباشر عملياهتا اليت هتدؼ إٔب ٛتاية األطفاؿ ،ففي ٚتيع النزاعات إستبقت مبادرات
اللجنة الدكلية إقرار اٟتماية القانونية لؤلطفاؿ.
كتقوـ اللجنة الدكلية للصليب األٛتر بإعطاء العناية باألطفاؿ أكلوية مطلقة ،بتوفَت األغذية ا١تناسبة ا٠تاصة هبم كا١تبلبس  .فهي تدرؾ
عند تقدًن ا١تساعدة الطبية كالغذائية لؤلطفاؿ ،أنو من الواجب أف يتلقى اإلنساف عونان مناسبان ْتسب مقدار معاناتو ،كأف ترتبط أكلوية
تقدٯتو بالسرعة اليت تتطلبها حالتو .كىذا ىو ا١تعيار الوحيد الذم يلتزـ بو ا٢تبلؿ كالصليب األٛتر بإتباعو عند تقدًن خدماتو  .كما أف
مبدأ ا١تساكاة كىو ٙترة اإلحساس باإلنسانية كالعدالة معا ،يعٍت كجوب تركيز اإلىتماـ على ا﵀تاجُت بدرجة أكرب ،ك إعطاؤىم األكلوية
ُب ا١تساعدة .كتوٕب اللجنة الدكلية للصليب األٛتر أ٫تية خاصة لصوف كحدة العائلة كإعادة األطفاؿ إٔب أىلهم ،خاصة ُب ظل أكضاع
النزاع اٟتديثة كا١تعقدة ،كاليت تتزايد فيها حاالت تفرؽ مشل األسرة .كتكافح اللجنة الدكلية للتغلب على معاناة األطفاؿ ُب ىذق اٟتالة،
فعمليات البحث كٓب مشل العبلئبلت منوط هبا للوكالة ا١تركزية للبحث عن ا١تفقودين التابعة للجنة الدكلية للصليب األٛتر ،كتشمل
أعماؿ الوكالة األطفاؿ الذين ال عائل ٢تم .كُب سبيل ذلك ٖتصي كتتابع ٚتيع األطفاؿ الذين تفرقوا عن عائبلهتم أينما كانوا ،كتسجل
ىومكل كاحد منهم عن طريق معرفة إسم كل طفل كإسم كالديو ،كعنوانو السابق كاٟتإب ،كما أهنا تنشئ نظامان للبحث عن األىل
ة
يشمل :إعبلف أٝتاء األىل الذين ٬ترم البحث عنهم ُب ٥تيمات البلجئُت كُب األماكن العامة اليت ٭تتشد فيها الناس .كإعبلف األٝتاء
على موجات اإلذاعة ا١تحلية أك الدكلية .كتوجية نداءات إٔب األىل الذين يبحثوف عن أطفا٢تم ،لكي يتصلوا بأقرب مكتب للصليب أك
ا٢تبلؿ األٛتر .باإلضافة لتوصيل رسائل الصليب األٛتر اليت كتبها األطفاؿ إٔب العناكين القدٯتة للوالدين.
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كمن األنشطة اإلنسانية اليت تقوـ هبا اللجنة الدكلية ،الزيا رات اليت تقوـ هبا إٔب األشخاص ا﵀ركمُت من حريتهم ،كإٔب معسكرات
أسرل اٟترب .فقد يتعرض األطفاؿ عند مشاركتهم ُب األعماؿ العدائية لئلعتقاؿ أك لؤلسر  .كىنا تقوـ اللجنة الدكلية للصليب األٛتر
بزيارة ىؤالء األطفاؿ طبقان للمهمة اليت عهدت ٢تا هبا الدكؿ األطراؼ ُب معاىدات القانوف الدكٕب اإلنساين ( .خاصة ا١تادة ُِٔ من
اتفاقية جنيف الثالثة ) ،فتعمل على ضماف إحًتاـ القواعد اليت ٗتوؿ لؤلطفاؿ ٛتاية خاصة  .كتؤكد أيضان على ضركرة مراعاة قدرهتم
ا﵀دكدة ْتكم سنهم ،الذم يتطلب إٗتاذ تدابَت لصاٟتهم.
كعندما تتدخل اللجنة الدكلية لضماف إعادة األطفاؿ ا١تقاتلُت إٔب الوطن أك اإلفراج عنهم ،يكوف ذلك بعدما ٖتصل على ضمانات
من الدكلة أك اٞتهة اليت ينتمي إليها األطفاؿ تقضي بأهنم لن يعودكا إٔب القتاؿ مرة أخرل.
كتطالب اللجنة الدكلية أطراؼ النزاع بأف تراعى القدرة ا﵀دكدة للتمييز لدل األطفاؿ ،كأف ت عمل على ضماف ا١تعاملة ا١تبلئمة لسن
األطفاؿ .كاللجنة تقوـ بذلك إستننادان إٔب القانوف أك ٔتبادرة منها.
يرل الباحث أف اللجنة الدكلية للصليب األٛتر تع ٌد من أىم ا٢تيئات الدكلية ا١تعنية ْتماية حقوؽ الطفل ُب حاالت النزاع ا١تسلح ،نظران
ألهنا تتمتع بإعًتاؼ دكٕب من جانب األمم ا١تتحدة كالوكاالت ا١تتخصصة كمن ٚتيع دكؿ العآب٦ ،تا ٬تعلها كسيلة فاعلة لتأكيد حقوؽ
الضحايا كٛتاية حياهتم كإغاثتهم ُب أصعب الظركؼ ،كىو ظرؼ النزاع ا١تسلح.
خػاتػمػة:
الطفل كائن ضعيف البنياف غَت مكتمل النضج ،كىو ْتاجة إٔب من ٯتنحة األمن كاألماف كيت عهده بالرعاية ،كبقدر ما تنجح األمم
كالشعوب ُب رعاية أطفا٢تا كإشباع حاجاهتم ا١تادية كالنفسية كاإلجتماعية كتربيتهم على القيم كا١تثل العليا بقدر ما تتكوف أجياالن ـ توزانة
قادرة على العمل كا٠تلق كاإلبداع.
كإنطبلقان من قيم الدين كالضمَت كاألخبلؽ فإف الطفل ٬تب أف يتمتع بأكرب قدر من اٟتماية اليت يستحقها ألنو ٯتثل مستقبل اإلنسانية اليت
ينبغي أف تقوـ على العدؿ كالرٛتة كالسبلـ.
كمن ىذا ا١تنطلق أخذ اجملتمع الدكٕب مرحلة الطفولة ُب إعتباره عند ْتث مسألة حقوؽ الطفل  .فلم يكن من ا١تقبوؿ أف يناضل اجملتمع
الدكٕب من أجل تقرير حقوؽ اإلنسافٍ ،ب يًتؾ األطفاؿ كىم أضعف أفراد اجملتمع االنساين دكف أف ٯتنحهم اٟتماية كالرعاية.
كلقد تصدت ىذه الدراسة لبحث موضوع ٛتاية األطفاؿ ُب القانوف الدكٕب اإلنساين ،كقد رأينا ك٨تن نتدارس ىذا ا١توضوع أف الطفل يتمتع
ٔتكانة خاصة ُب القانوف الدكٕب اإلنساين  ،ألنو باإلضافة إٔب اٟتقوؽ اليت ًب تقريرىا للطفل ٔتوجب إتفاقيات القانوف الدكٕب اإلنساين ،فإنو
يتمتع باٟتماية العامة بإعتباره عضوان ُب األسرة اإلنسانية.
٧تد أف القانوف الدكٕب اإلنساين قد أىتم ُب اآلكنة األخَتة بتقرير ٣تموعة جديدة من اٟتقوؽ للطفل فرضتها ضر كرة العناية باألطفاؿ ُب
ظل تعرض ا١تبليُت من أطفاؿ العآب إٔب اإل٫تاؿ كاإلستغبلؿ ُب كقت اٟترب  .لذلك كاف عقد اإلتفاقيات الدكلية ٟتماية حقوؽ الطفل،
ٔتثابة اٟتماية ا٠تاصة ٢تذا الفئة اليت ٘تثل قطاعان عريضان من العائلة البشرية.
عرب عنو تنامي اإلىتماـ ْتقوؽ الطفل من قبل ا١تنظمات الدكلية
ككاف إلتفاقيات ٛتاية األطفاؿ تأثَت ان كبَتان على ا١تستول الدكٕبٌ ،
كاالقليمية.
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كلقد أكدنا ُب ىذه الدراسة أف الطفل يتمتع بكافة أك معظم اٟتقوؽ الواردة ُب إتفاقيات حقوؽ اإلنساف العامة ،عبلكة على ذلك فهو
يتمتع باٟتقوؽ اليت تتناسب مع سنو كدرجة نضجو .بل أف بعض اٟتقوؽ ا١تقررة لئلنساف بشكل عاـ يستفيد منها الطفل أكثر من غَته من
الطوائف البشرية األخرل.
كلو نظرنا ألحواؿ األطفاؿ ُب عآب اليوـ لوجدنا أف اجملتمع الدكٕب بقدر ما أعطاىم ىذه الدعم القانوين ،كىيأ ٢تم سبل التمتع بالتقد ـ
العلمي ا٢تائل ،فإ ف اٟتركب كحدىا كفيلة بضياع حقوقهم ،إما بسبب إهنيار البنية األساسية للدكؿ ا١تتحاربة كتوجيو معظم إقتصادىا لصاّب
العمليات اٟتربية كىو ما يعٍت أف األطفاؿ يدفعوف ٙتن اٟترب من ٪توىم ،كالسبب األشد قسوة على األطفاؿ ىو عدـ إلتزاـ األطراؼ
ا١تتحاربة بقواعد القانوف اؿدكٕب اإلنساين ا١تعموؿ هبا بشأف ٛتاية ا١تدنيُت ُب كقت اٟترب أك ُب األراضي ا﵀تلة.
كمن ىنا فقد أظهرت الدراسة أ٫تية التمسك با١تبادئ اإلنسانية اليت ٖتمي األشخاص ُب النزاعات ا١تسلحة ،باإلضافة إلعماؿ كافة القواعد
العمليات العسكرية كاليت ٖتٌرـ إشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة.
اليت من شأهنا أف ٖتمي الطفل بشكل خاص من التأثر ب
من جهة أخرل تلعب منظمة األمم ا١تتحدة دكران مهمان ُب ٛتاية األطفاؿ من عواقب كأضرار اٟترب ،كال يعٍت فشل ا١تنظمة الدكلية ُب منع
اٟترب أك كقفها أف يتم ترؾ األطفاؿ دكف ٛتاية كمساعدة ،ألف األمم آبٖتدة يقع على عاتقها إلتزاـ دائم ألجل ٛتاية اإلنسانية ،كمن ىذا
ا١تنطلق ٬تب عليها تقدًن الدعم الكامل لؤلطفاؿ ُب أثناء النزاعات ا١تسلحة كإعادة إدماج كتأىيل األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح.
كُب نفس السياؽ أشرنا إٔب أ٫تية ٤تاكمة مرتكيب جرائم اٟترب ُب حق األطف اؿ عن طريق تفعيل مبدأ ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية ٔتقتضى
القانوف الدكٕب ،خاصة بعد إنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كاليت ٯتكن ٢تا مبلحقة كمعاقبة ا١تتسببُت ُب معاناة األطفاؿ أثناء النز اعات
ا١تسلحة ،كردعهم على خرقهم للقواعد اإلنسانية  .كيتيح نظاـ ا﵀كمة بالفعل ىذه اإلمكانية ،لكن ذلك يتطلب أف يقدـ اجملتمع الدكٕب
الدعم كا١تساندة ٢تذه ا﵀كمة.
كحيث إف اٟتماية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ال يكفي ٢تا ٣ترد قواعد منصوص عليها ُب مواثيق دكلية ،لذلك يبدك أ٫تية كجدكد آليات كىيئات
ؿ ،كىو ما تقوـ بو بالفعل بعض ا١تنظمات ا١تتخصصة.
دكلية لضماف ىذه اٟتماية كالعمل على تطبيق حقوؽ الطف
كقد خلصنا بعد دراستا لهذا الموضوع إلى المالحظات كالنتائج التالية:
َُ -حقوؽ الطفل ىى جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف ،كإف تطور حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ىو الذم أدل إٔب إحداث
التحوؿ ا١تطلوب ٨تو اإلىتماـ ْتقوؽ الطفل.
ُُ -تعترب إتفاقيات حقوؽ الطفل الدكلية كاإلقليمية ٔتثابة الشريعة العامة ٟتقوؽ الطفل.
ُِ -إف القانوف الدكٕب االنساين ىو الذم يطبق اٟتماية لؤلطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح ،ألف اإللتزاـ بقواعده كمبادئ
خاصة فيما يتعلق ْتماية ا١تدنيُت ،ىو الذم يؤمن للطفل اٟتماية الكافية من آثار األعماؿ العدائية ككذلك ضد
ٕتاكزات سلطات اإلحتبلؿ.
ُّ -إف ضمانات ٛتاية حقوؽ الطفل موكوؿ هبا أساسان إٔب صندكؽ األمم ا١تتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل دعم
حقوؽ كالطفل على مستول العآب  .لكن ُب ا١تقابل ال ينبغي إغفاؿ الدكر اٟتيوم الذم تقوـ بو اللجنة الدكلية
للصليب األٛتر.
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ُْ -على الرغم أف اإلنسانية قد خطت خطوات ىائلة لصاّب األطفاؿ ،كحققت الكثَت من اإل٧تازات ُب ٣تاالت عديدة
ٗتص األطفاؿ ،إال أف مبليُت األطفاؿ على مستول العآب ال يزالوف معرضيُت لشىت أنواع األذل كاالستغبلؿ.
ُٓ -ىناؾ عدة عوامل تؤدم إٔب عدـ تطبيق حقوؽ الطفؿ ،منها النزاعات ا١تسلحة ،كعامل أساسي ُب عدـ امكانية حصوؿ
األطفاؿ على حقوقهم.
ُٔ -إف اشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ٬تب أف يداف إدانة تامة.
ُٕ -إف استخداـ األطفاؿ كمقاتلُت يؤدم إٔب عواقب خطَتة.
ُٖ -إف إهناء ٕتنيد األطفاؿ مسؤكلية كل الدكؿ كالشعوب ،كلدل الكبار كاجب أخبلقي ُب ٛتاية األطفاؿ كإيقاؼ ذْتهم
كتدمَت برائتهم ،كاغتياؿ طفولتهم ،كلنتذكر أف األطفاؿ ىم مستقبل ىذا العآب.
التوصيات:
بعد دراستنا ا١تتعمقة ٢تذا ا١توضوع فإننا نورد بعض ا١تقًتحات كالتوصيات ،كاليت نأمل أف يكوف من شأهنا دعم ٛتاية األطفاؿ ُب القانو ف
الدكٕب اإلنساين كذلك كما يلي:
إقًتاحات خاصة :
ُ -لعل ما يعاب على ا٢تيئات اليت ٍب التطرؽ ٢تا أف تدخلها ىو تدخل عبلجي يأٌب ُب الغالب بعد بدأ العدكاف اك با ألحرل بعد حصوؿ
الضرر با لنسبة لؤلطفاؿ ،لدا ٬تب التفكَت ُب طرؽ ك كسائل كقائية ،حيث تقي الطفل مآسي اٟتركب ك اإل قتتاؿ مثل نقلهم إٔب أماكن
أمانة عند ظهور بوادر اإلقتتاؿ ك إرجاعهم بعد هنايتو.
ِ -ا١تطالبة بإبراـ اتفاقية دكلية خاصة ْتماية األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ألف إتفاقية حقوؽ الطفل ٓب تتناكؿ ىذه ا١توضوع إال ُب ماد ة
كاحدة فقط ،أرجأت ٔتوجبها اٟتماية إٔب قواعد كمباد ئ القانوف الدكٕب اإلنساين ،كنظران ألف القانوف الدكٕب اإلنساين يتناكؿ موضوعات
عديدة ،كقواعده تبلغ مدل كبَتان من اإلتساع  .فمن األفضل تركيز القواعد اليت ٖتمي األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ُب اتفاقية خاصة
كمنفردة .كلقد حاكلت اللجنة الدكلية للصليب األٛتر كضع مشرك ع إتفاقية دكلية هبذا ا٠تصوص ككاف ذلك ُب عاـ ُّٗٗ ،إال أف ىذا
ا١تشركع ٓب يكتب لو النجاح با٠تركج إٔب حيٌز الوجود  .لكن اٟتاجة اآلف قد باتت ماسة لذلك ،بعدما إزدادات معاناة األطفاؿ بسبب
اٟتركب كأصبحوا مستهدفُت باإلعتداء.
إقتراحات خاصة :
ٗ -إف األطفاؿ ىم األمل كآبستقبل .لذلك ،فإهنم جديركف باٟتصوؿ على أفضل ٛتاية كفرص ٯتكن إتاحتها ٢تم حىت يستطيعوا النمو ُب
جو من األمن كاألماف كالسعادة ،يسوده السبلـ الذم أصبح أمران ضركريان للكبار كالصغار على حد سواء.
َُ ٬ -تب حظر ٕتنيد األطفاؿ ُب القوات ا١تسلحة ،من أجل اإلمتثاؿ للصكوؾ الدكلية اليت تدعو ٟتماية األطفاؿ ُب ىذا الصدد.
ُُ  -العمل على نشر حقوؽ الطفل كزيادة الوعي هبا لدل ٚتيع أفراد اجملتمع ،كعدـ قصر ذلك على الدراسُت كا٢تيئات ا١تعنية فقط .
كحىت يتحقق ذلك ٬تب أف يكوف ىناؾ إىتماـ بتدريس القانوف الدكٕب اإلنساين ُب ا١تراحل الدراسية ا١تختلفة اليت تسبق التعليم اٞتامعي ،أك
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على األقل يتم تعليق نسخة من اإلتفاقيات اليت ٘تنح اٟتماية لؤلطفاؿ ُب القانوف الدكٕب اإلنساين ُب كل مدرسة أك ُب مراكز كبيوت
الشباب.
ُِ  -ضركرة أف تصبح إتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ مقياسان ال تقبل أية دكلة ،سواءان أكانت فقَتة أـ غنية  ،أف تنزؿ إٔب ما دكنو
من خبلؿ ما توفره ىذه الدكؿ ألطفا٢تا من رعاية كٛتاية ،مع األخذ ُب اٟتسباف مراعاة خصوصية اجملتمع كقيمو ا٠تاصو كتقاليده ،لكنها
٬تب أال تكوف عذران إلنكار بعض اٟتقوؽ أك التنصل منها.
ُّ ٬ -تب على البشرية إعطاء األطفاؿ أفضل ما ٯتكن ،مع األخذ بعُت اإلعتبار أف اٟتياة الكرٯتة لؤلطفاؿ ال ٯتكن أف تنفصل بأم
حاؿ من األحواؿ عن اٟتياة الكرٯتة للكبار ،ككل ىذا ال يتحقق إال عندما يسود األمن كاألماف كالسبلـ العآب.
ا١تراجع la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC-ُ :
ِ -د .إبراىيم العناين ،اٟتماية القانونية للطفل على ا١تستول الدكٕب ،ا١تطبعة التجارية اٟتديثةُٕٗٗ ،
ّ  -د.حسُت عمر ،ا١تنظمات الدكلية ،ىئيات كككاالت منظمة األمم ا١تتحدة ،دار الفكر العريبُّٗٗ ،
ْ  -د٤ .تمد شكرم عبد اٞتوادٛ ،تاية حقوؽ األطفاؿ كالنساء ُب القانونُت الدكٕب كالداخليْ ،تث مقدـ إٔب مؤ٘تر إدماج إتفاقييت
"القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة "ك" حقوؽ الطفل"ُ ،ب مناىج كليات اٟتقوؽ ،منشورات اليونيسيف ،مكتب األردف،
ص ٖ . ُُ-
ٓ  -د.حسُت عمر ،ا١تنظمات الدكلية ،ىئيات كككاالت منظمة األمم ا١تتحدة ،ُّٗٗ ،مرجع سابق،
ٔ  -األستاذ معُت قسيس ،التعريف باٟتركة الدكلية للصليب األٛتر ،دراسة ُب كتاب القانوف الدكٕب اإلنساين ،تطبيقاتو على الصعيد
ُ
الوطٍت األردين ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب األٛتر َ
ٕ  -اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،ا١تبادمء األساسية للصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر
ٖ  -مطبوعات اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،إجابات على أسئلتكمُٗٗٗ ،
ٗ  -األستاذ معُت قسيس ،التعريف باٟتركة الدكلية للصليب األحمر ،دراسة ُب كتاب القانوف الدكٕب اإلنساين ،تطبيقاتو على الصعيد
الوطٍت األردين ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ُّ  -اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،ا١تبادمء األساسية للصليب األٛتر
كا٢تبلؿ األٛترُْ  -مطبوعات اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،إجابات على أسئلتكـُٗٗٗ ،
َُ  -فرانسوا بونيوف ،اجمللة الدكلية للصليب األٛتر ،سبتمرب /اكتوبرُٗٗٓ ،
ُُ  -األستاذ ديفيد ديبلبرا ،اللجنة الدكلية للصليب األٛتر كالقانوف الدكٕب اإلنساين،دراسة منشورة ضمن كتيب ٤تاضرات ُب
القانوف الدكٕب اإلنساينٖ ،ترير شريف عتلم ،دار ا١تستقبل اؿعريب ،القاىرة ،مصرََُِ ،
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الدكر الجديد للجنة حقوؽ الطفل في حماية حقوؽ الطفل بعد نفا
البركتوكوؿ االختيارم اللالث
األستا ة عمراني نادية  /كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية/جامعة البليدة ِ .

مقدمة
الطفولة ىي بذرة اإلنسانية كلذلك فهي ْتاجة إٔب الرعاية اؿكاملة كي تنبت كتزذىر ،كىي بأم حاؿ من األحواؿ ال ٯتكنها
أف تنبت ُب أرض جدباء ،كذلك ىو حاؿ أطفاؿ ىذا العاـ الذم نعيش فيو ،فهم ْتاجة إٔب طفولة ٤تمية حىت يكربكف بسبلـ
كيتخطوف ىذه ا١ترحلة اٟتساسة من حياة كل كاحد فيهم ،فالطفولة اليت ال تعٍت ١تعظم الناس سول معٌت القصور أك حداثة السن ىي
ُب اٟتقيقة ا١ترحلة األكثر حساسية ُب حياة اإلنساف ألهنا القاعدة اليت يتأسس عليها فكر الطفل ككجدانو كبالتإب كل ما يًتتب
عليهما فيما بعد .لذلك ينبغي ٛتاية الطفولة من كل العوارض اليت قد تواجهها إٔب جانب توفَت السبل الكافية لرعاية الطفل ك٪توه ٪توا
سليما كطبيعيا ،ىذا األمر ال يتأتى إال بًتسيخ كاضح كفعاؿ ٟتقوؽ الطفل اليت ىي جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف.
لقد كاف الطريق ا١تؤدم إٔب اتفاقية حقوؽ الطفل طويبل كبطيئا فلم تقر اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة االتفاقية ا٠تاصة
ْتقوؽ الطفل إال ُب عاـ ُٖٗٗ حيث دخلت حيز النفاذ ُب العاـ ا١توإب بالرغم من االىتماـ الدكٕب بالطفولة كا١توافقة على أكثر من
إعبلف بشأف حقوؽ الطفل خبلؿ القرف العشرين إال أف ىذه اإلعبلنات كانت ٔتثابة بيانات للنوايا اٟتسنة كليست صكوكا قانونية
ملزمة إٔب حُت انطبلؽ السنة الدكلية للطفل ع اـ ُٖٕٗ حيث ًب اإلعبلف عن نص مشركع اتفاقية حقوؽ الطفل الذم أقرتو األمم
ا١تتحدة باإلٚتاع ُب نوفمرب ُٖٗٗليدخل حيز النفاذ عاـ َُٗٗكقد صادقت عليو معظم الدكؿ.
كقد أنشئت ٔتوجب ىذه االتفاقية ٞتنة حقوؽ الطفل اليت تعمل على رصد تنفيذ الدكؿ األطراؼ ُب أم من الربكتوؾ كلُت
ا٠تاصُت بشأف بيع األطفاؿ كاستغبل٢تم ُب البغاء كُب ا١تواد اإلباحية كبشأف اشًتاؾ األطفاؿ ُب ا١تنازعات ا١تسلحة كما ٗتتص ٔتوجب
الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل ا١تتعلق بإجراء تقدًن الببلغات كفحص الشكاكل ا١تقدمة من األفراد ا١تتعلقة بانتهاؾ
حقوقهم .
كسنحاكؿ ُب ىذه ا١تداخلة التطرؽ للدكر اٞتديد الذم ستؤديو ٞتنة حقوؽ الطفل ٔتوجب الربكتوكوؿ االختيارم الثالث.
ملخص
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ما من أمانة ُب عنق العآب تفوؽ ُب قدسيتها األطفاؿ ،كما من كاجب يعلو ُب أ٫تيتو فوؽ احًتاـ اٞتميع ٟتقوؽ األطفاؿ،
ألف ٛتايتهم كاحًتاـ حقوقهم ٛتايةن ١تستقبل البشرية بأسرىا.
من ىذا ا١تنطلق ٓب يغفل اجملتمع الدكٕب عن االىتماـ باألطفاؿ كْتاجتهم للحماية كالرعاية كىذا ما ٕتسد ُب االتفاقيات
ا١تعنية ْتقوؽ الطفل (إعبلف جنيف لعاـ ُِْٗك إتفاقية حقوؽ الطفل ُٖٗٗ) كقد أنشئت ٔتوجب ىذه االتفاقية ٞتنة حقوؽ
الطفل ا ليت تعمل على رصد تنفيذ الدكؿ األطراؼ ُب أم من الربكتوكولُت ا٠تاصُت بشأف بيع األطفاؿ كاستغبل٢تم ُب البغاء كُب ا١تواد
اإلباحية كبشأف اشًتاؾ األطفاؿ ُب ا١تنازعات ا١تسلحة كما ٗتتص ٔتوجب الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل ا١تتعلق بإجراء
تقدًن الببلغات كفحص الشكاكل ا١تقدمة من األفراد ا١تتعلقة بانتهاؾ حقوقهم .
الكلمات المفتاحية :الربكتوكوؿ االختيارم الثالثٞ ،تنة حقوؽ الطفل ،تقدًن الببلغات ،الربكتوكولُت االختياريُت.
أكال :التعريف بلجنة حقوؽ الطفل
بداية ٕتدر اإلشارة أنو قبل التطرؽ للتعريف بلجنة حقوؽ الطفل كتحديد مهامها نتطرؽ أكال التفاقية حقوؽ الطفل.
أ) اإلجماع الدكلي حوؿ اتفاقية حقوؽ الطفل
ُ)نشأة االتفاقية
جاء اعتماد اتفاقية حقوؽ الطفل ٔتثابة تتويج ١تا يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير كتدكين القواعد الدكلية ا١تعنية
ْتقوؽ الطفل  .إذ صدر إعبلف جنيف ُب عاـ ُِْٗ كأكؿ كثيقة دكلية خاصة ْتقوؽ الطفل  .كتعد االتفاقية ٔتثابة قائمة فريدة ُب
مشو٢تا ١تعايَت حقوؽ اإلنساف ا١تتعلقة باألطفاؿ.
إذ فضبل عن كوهنا تتضمن اٟتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كا١تدنية كالسياسية لؤلطفاؿ ،فقد اىتمت أيضا بوضعية
األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة كاألطفاؿ البلجئُت  .كقد اعتمدت اتفاقية حقوؽ الطفل ُب َِ نوفمرب ُٖٗٗ ،كدخلت حيز النفاذ ُب
سبتمرب َُٗٗ  ،كٖتظى االتفاقية ٔتا يشبو اإلٚتاع العا١تي فكل دكؿ العآب أطرافا ُب االتفاقية فيما عدا الواليات ا١تتحدة األمريكية
كالصوماؿ(ُ).
ِ) مضموف االتفاقية
تعًتؼ اتفاقية حقوؽ الطفل بقائمة طويلة كمفصلة باٟتقوؽ الواجب أف ٖتًتـ كتؤمن للطفل ُب ٚتيع األكقات ،كٔتوجب
االتفاقية فإف الطفل يعٍت " كل إنساف ٓب يتجاكز الثامنة عشرة ،ما ٓب يبلغ سن الرشد قبل ذلك ٔتوجب القانوف ا١تنطبق عليو  ".ك٦تا
نصت عليو االتفاقية من حقوؽ  :حؽ الطفل ُب اٟتياة كالنمو ،كحقو ُب التسجيل عند الوالدة كُب االسم  ،كُب ا٢توية ٔتا ُب ذلك
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اٞتنسية كاالسم كالصبلت العائلية ،كُب معرفة كالديو كتلقي رعايتهما كعدـ فصلو عن كالديو على كره منهما ،إال أف يكوف ذلك
الفصل ضركريا لصوف مصلحة الطفل الفضلى،
كتلتزـ الدكؿ ا ألطراؼ ُب االتفاقية بصفة عامة باحًتاـ اٟتقوؽ اليت تقرىا االتفاقية كأف تضمنها لكل طفل ٮتضع لواليتها
دكف أم نوع من أنواع التمييز ،بغض النظر عن عنصر الطفل أك كالديو أك الوصي القانوين عليو أك لوهنم أك جنسهم أك لغتهم أك
دينهم أك رأيهم السياسي أك غَته أك أصلهم القومي أك اإلثٍت أك االجتماعي ،أك ثركهتم ،أك عجزىم ،أك مولدىم ،أك أم كضع آخر.
كما أف على الدكؿ األطراؼ اٗتاذ ٚتيع التدابَت ا١تناسبة لتكفل للطفل اٟتماية من ٚتيع أشكاؿ التمييز أك العقاب القائمة
على أساس مركز كالدم الطفل أك األكصياء القانونيُت عليو أك أعضاء األسرة ،أك أنشطتهم أك آرائهم ا١تعرب عنها أك معتقداهتم(ِ).
كما أقرت االتفاقية للطفل بوجوب احًتاـ حق الطفل ُب حق الطفل ُب حرية الفكر كالوجداف كالدين ،كحقو ُب اٟتصوؿ
على ا١تعلومات كا١تواد من ٥تتلف ا١تصادر الوطنية كالدكلية ،كٓتاصة ا١تواد اليت ترمي إٔب تعزيز رؼ اىو االجتماعي كالركحي كا١تعنوم
ككذلك صحتو اٞتسمية كالعقلية  .كحقو ُب حرية تكوين اٞتمعيات كحقو ُب التجمع السلمي ،كُب اٟتماية القانونية من التدخل
ٝتعتو
التعسفي كغَت القانوين ُب خصوصياتو كعائلتو كبيئتو كمراسبلتو كحقو ُب عدـ تعرضو ألم مساس غَت قانوين بشرفو أك .
كعلى الدكؿ األطراؼ أف تسهل ٚتع مشل األسر ،ك٤تاربة النقل غَت الشرعي لؤلطفاؿ إٔب ا٠تارج كعدـ عودهتم بصورة غَت
مشركعة ،كاحًتاـ آراء الطفل كأف يتم االستماع إليو ُب أم إجراءات قضائية كإدارية ٘تسو ،ككذلك تقر ٔتبدأ مسؤكلية الوالدين ا١تشًتكة
كاألساسية عن تربية اؿطفل ك٪توه  .كُب كل اٟتاالت اليت يكوف فيها التبٍت معًتفا كمسموحا بو ،على الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية أف
تضمن إيبلء مصاّب الطفل الفضلى االعتبار األكؿ)ّ(.
كتقر االتفاقية أيضا ْتق الطفل ُب اٟتماية من ٥تتلف أشكاؿ العنف كاالعتداء ،كحقو ُب عدـ التعرض للتعذيب أك غَتق من
ضركب ا١تعاملة القاسية أك ا١تهنية أك البلإنسانية ٔتا ُب ذلك عقوبة اإلعداـ ،كحقو ُب أال ٭ترـ من حريتو بصفة تعسفية أك غَت قانوين ة
كأف يتمتع بالضمانات القانونية فيما يتصل باٟترماف من اٟترية كأف يعامل معاملة إنسانية فيما لو حرـ من حريتو .ككذلك ٬تب ضماف
حق الطفل ُب اٟتماية كا١تساعدة ا٠تاصة عندما يكوف ٤تركما من عائلتو ،كما عرضت االتفاقية ١تبادئ قضاء األحداث.
كتناكلت االتفاقية أيضا كحقوؽ األطفاؿ البلجئُت ،كحقوؽ الطفل ا١تعاؽ جسديا أك عقليا ،كحق الطفل ُب التمتع بأعلى
مستول صحي ٯتكن بلوغو ،كحقو ُب االنتفاع من اؿضماف االجتماعي كالتأمُت االجتماعي ،كحق الطفل ُب مستول معيشي مناسب،
كحقو ُب التعليم.
أقرت االتفاقية ْتق الطفل ُب الراحة كالًتفيو ،كحقو ُب اٟتماية من االستغبلؿ االقتصادم كاألعماؿ ا٠تطرة ،كُب اٟتماية من
االستخداـ غَت ا١تشركع للمخدرات كا١تؤثرات العقلية ،ككذلك حقو ُب اٟتماية من كل أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي كاالنتهاؾ اٞتنسي،
كمن سائر أشكاؿ االستغبلؿ الضارة بأم كجو من أكجو رفاىو.
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كتناكلت االتفاقية أيضا حقوؽ األطفاؿ ا١تنتمُت إٔب أقليات عرقية أك دينية أك لغوية كحقوؽ أطفاؿ السكاف األصليُت ُب
التمتع بثقافتهم كديانتهم ك لغتهم ا٠تاصة هبم ،كحق الطفل أثناء النزاعات ا١تسلحة ُب أف ٖتًتـ قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين ذات
العبلقة ،كحقو ُب التدابَت ا١تناسبة لتأىيلو اٞتسدم كالنفسي كاندماجو االجتماعي ُب حالة كقوعو ضحية لئل٫تاؿ أك االستغبلؿ أك
اإلساءة)ْ(.
ب) لجنة حقوؽ الطفل:
سنتطرؽ إٔب نشأة اللجنة كمهامها كل على حدل فيما يلي
ُ)نشأة لجنة حقوؽ الطفل
أنشأت اللجنة ا١تعنية ْتقوؽ الطفل استنادا لنص ا١تادة ّْ من االتفاقية الدكلية اليت اعتمدهتا اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة
اتفاقية حقوؽ الطفلُ -ب قرارىا ِٓ ْْ/ا١تؤرخ ُب 20نوفمرب ُٖٗٗـ تتألف ـ ف خبراء مستقلين من ذكم ا١تكانة الرفيعةكالكفاءة ا١تعًتؼ هبا ُب ا١تيداف الذم تغطيو االتفاقية  .تنتخب الدكؿ األطراؼ أعضاء اللجنة من بُت رعاياىا كيعمل ىؤالء األعضاء
بصفتهم الشخصية ،كيؤب االعتبار للتوزيع اٞتغراُب العادؿ ككذلك للنظم القانونية الرئيسية)ٓ(.
ٕتتمع اللجنة ُب جنيف كتعقد اعتياديا ثبلث دكرات من ا١تداكالت كل عاـ مدة كل منها ثبلثة أسابيع مسبوقة بأسبوع
اجتماعات لفرقة العمل قبل الدكرة .كتصدر أيضا تفسَتىا ١تضموف األحكاـ ا٠تاصة ْتقوؽ اإلنساف ،كىو ما يعرؼ بالتعليقات العامة
ُب قضايا موضوعية ،كما ًب تنظيم أياـ من ا١تناقشات العامة)ٔ( .
ِ) مهاـ لجنة حقوؽ الطفل:
من مهاـ ٞتنة حقوؽ الطفل متابعة تطبيق االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل من قبل الدكؿ األعضاء هبا

 .كما تتابع أيضا

تطبيق الربكتوكولُت االختياريُت لبلتفاقية ا١تعنيُت بإشراؾ األطفاؿ ُب النزاع ا١تسلح كبيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد ا٠تليعة.
كٚتيع الدكؿ األعضاء ملزمة بتقدًن تقارير منتظمة إٔب اللجنة عن كيفية تطبيق اٟتقوؽ فبداية على الدكلة تقدًن تقرير أكٕب
بعد عامُت من االنضماـ إٔب االتفاقية ككل ٜتسة أعواـ بعد ذلك .كتقوـ اللجنة بفحص كل تقرير ،كتعرب عما يقلقها كتقدـ توصياهتا
للدكلة الطرؼ ُب شكل مبلحظات ختامية  .كتفحص اللجنة أيضا تقاريرىا اإلضافية اليت تلتزـ بتقدٯتها الدكؿ اليت صدقت على
الربكتوكولُت االختياريُت لبلتفاقية)ٕ(.
كٕتدر اإلشارة إٔب الربتوكولُت االختياريُت ٫تا

الربكتوكوؿ االختيارم ا١تلحق باتفاقية حقوؽ اؿ طفل كا٠تاص باشًتاؾ األطفاؿ ُب

ا١تنازعات ا١تسلحة لعاـ ََِِ ككذا الربكتوكوؿ االختيارم ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل كا٠تاص ببيع األطفاؿ كاستغبل٢تم ُب البغاء
كُب ا١تواد ا٠تليعة لعاـ ََِِ .
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انيا :دكر لجنة حقوؽ الطفل بعد نفا البركتوكوؿ االختيارم اللالث
نستهل ىذ ا العنصر بداية بتعريف الربكتوكوؿ االختيارم الثالث ٍب نلج للدكر اٞتديد للجنة حقوؽ الطفل بعد نفاذ
الربكتوكوؿ االختيارم الثالث كل على حدل فيمايلي
أ) تعريف التفاقية حقوؽ الطفل المتعلق ب جراء تقديم البالغات
اعتمدت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة بركتوكوالن اختيار يان ثالثان متعلقان بإجراء تقدًن الببلغات  ،يسمح لؤلطفاؿ ضحايا
االنتهاكات إمكانية الوصوؿ المباشر إلى اآلليات الدكلية لحقوؽ اإلنساف الخاصة بتقديم البالغات ،خاصة أف العالم يشهد
يوميان أمللة عن طائفة كاسعة من انتهاكات حقوؽ اإلنساف ضد األطفاؿ،من التمييز كاالتجار باألطفاؿ كصوالن لجميع أشكاؿ
العنف الجسدم أك النفسي ضدىم .كاالنتهاكات ا١تقررة ٔتوجب االتفاقية كبركتوكوليها االختياريُت األكلُت  .كفيتح باب التوقيع على
الربكتوكوؿ ُب فرباير َُِِ كدخل الربكتوكوؿ حيز النفاذ ُب أكت َُِْ(ٖ)
ككاف ىذا البرتوكوؿ االختيارم قد أحيل من قبل مجلس حقوؽ اإلنساف إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة

في

حزيراف (يونيو) الماضي ،بغية إيجاد إجراء لتقديم الشكاكل في إطار اتفاقية حقوؽ الطفل مشابو لتلك اإلجراءات الموجودة
في باقي االتفاقيات األساسية لحقوؽ اإلنساف.

يتمثل موضوع الربتوكوؿ االختيارم اٞتديد ُب السماح بالشكاكل ا١تتعلقة باٟتقوؽ اليت ارتضت الدكؿ األطراؼ بااللتزاـ هبا
ٔتوجب اتفاقية حقوؽ الطفل ك  /أك بركتوكوليها االختياريُت  .كىو ٔتثابة صك إجرائي ال يضيف حقوؽ أك التزامات جديدة أك يوسع
نطاؽ أخرل موجودة بالفعل غَت تلك اليت قبلت هبا الدكؿ األطراؼ ٔتوجب اتفاقية حقوؽ الطفل ك /أك بركتوكوليها االختياريُت.
ٔتوجب الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل ا١تتعلق بإجراء تقدًن الببلغات ٭تق لفرد أك ٣تموعة أفراد ٮتضعوف لوالية
دكلة طرؼ يدعوف أهنم ضحايا النتهاؾ الدكلة الطرؼ ألم حق من اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب أم من الصكوؾ التالية اليت تكوف
تلك الدكلة طرفا فيها أك من ينوب عنهم تقدًن الببلغات  :االتفاقية ،كالربكتوكوؿ االختيارم لبلتفاقية ا١تتعلق ببيع األطفاؿ كبغاء
األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية ،كالربكتوكوؿ االختيارم لبلتفاقية ا١تتعلق بإشراؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة.
ىذا ككفقا للربكتوكوؿ ٬توز ألم دكلة طرؼ فيو أف تعلن ُب أم كقت أهنا تعًتؼ باختصاص اللجنة ُب تلقي كْتث ببلغات
تدعي فيها دكلة طرؼ أف دكلة طرفا أخرل ال تفي بالتزاماهتا ٔتوجب أم اتفاقية حقوؽ الطفل أك الربكتوكولُت اآلخرين ا١تلحقُت هبا.
ب)دكر لجنة حقوؽ الطفل بعد نفا البركتوكوؿ االختيارم اللالث
تقوـ ٞتنة حقوؽ الطفل عند تلقي الشكول بدراستها لتحديد إذا كاف االنتهاؾ قد كقع ُب إطار االتفاقية ،كستحرص اللجنة على أف
تكفل كضع إجراءات ترا عي خصوصيات الطفل إضافة لضمانات ٘تنع التبلعب من قبل األشخاص الذين يعملوف نيابة عن الطفل
ٔتوجب الربكتوكوؿ.
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كأثناء دراسة الشكول ٭تق للجنة أف تطلب من الدكلة اٗتاذ تدابَت مؤقتة ١تنع ضرر ال ٯتكن إصبلحو ْتق الطفل ،كما ٬توز
٢تا أف تطلب تدابَت ٛتاية ١تنع األعماؿ االنتقامية ،كاالنتهاكات ا١تستقبلية ،كسوء ا١تعاملة أك الًتىيب بسبب تقدًن الشخص للشكول،
كُب حاؿ توصلت اللجنة إٔب أف االتفاقية قد انتهكت ،فستقوـ اللجنة بتقدًن توصيات ٤تددة للتنفيذ من قبل الدكلة ا١تسؤكلة.
ىذا كإذا تلقت ٞتنة حقوؽ الطفل معلومات موثوقا هبا تفيد بار تكاب دكلة طرؼ انتهاكات جسيمة أك منهجية للحقوؽ
ا١تنصوص عليها ُب االتفاقية ،أك ُب الربكتوكولُت االختياريُت ا١تلحقُت باالتفاقية ،تدعو اللجنة الدكلة الطرؼ إٔب التعاكف ُب فحص
ا١تعلومات كالقياـ ٢تذا الغرض بتقدًن مبلحظاهتا بشأف ىذه ا١تعلومات دكف تأخَت  .ك٬توز للجنة ،مع مراعاة أية مبلحظات قد تكوف
الدكلة الطرؼ ا١تعنية قدمتها ككذلك أية معلومات أخرل موثوؽ هبا تكوف متاحة ٢تا ،أف تعُت عضوا أك أكثر من أعضائها إلجراء ٖتر
افق الدكلة الطرؼ.
كتقدًن تقرير عاجل إٔب اللجنة .ك٬توز أف يشمل التحرم زيارة إقليم الدكلة الطرؼ ،عند كجود مسوغ لذلك كٔتو ة
ىذا كينص البركتوكوؿ االختيارم الجديد أيضان على دكر اللجنة في اتفاقات التسوية الودية ،كضماف متابعة

التوصيات المقدمة إلى الدكؿ)ٗ(.

قائمة مواد البركتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل المتعلق ب جراء تقديم البالغات
ديباجة
اٞتزء األكؿ  -أحكاـ عامة
ا١تادة ُ :اختصاص ٞتنة حقوؽ الطفل
ا١تادة ِ :ا١تبادئ العامة اليت هتتدم هبا اللجنة ُب أداء مهامها
ا١تادة ّ :النظاـ الداخلي
ا١تادة ْ :تدابَت اٟتماية
اٞتزء الثاين  -إجراء تقدًن الببلغات
ا١تادة ٓ :الببلغات الفردية
ا١تادة ٔ :التدابَت ا١تؤقتة
ا١تادة ٕ :ا١تقبولية
ا١تادة ٖ :إحالة الببلغ
ا١تادة ٗ :التسوية الودية
ا١تادة َُ :النظر ُب الببلغات
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ا١تادة ُُ :ا١تتابعة
ا١تادة ُِ :تبادؿ الببلغات بُت الدكؿ
اٞتزء الثالث  -إجراء التحرم
ا١تادة ُّ :إجراء التحرم بشأف كقوع انتهاكات جسيمة أك منهجية
عة إجراء التحرم
ا١تادة ُْ :متاب
اٞتزء الرابع  -أحكاـ ختامية
ا١تادة ُٓ :ا١تساعدة كالتعاكف الدكلياف
ا١تادة ُٔ :التقرير ا١تقدـ إٔب اٞتمعية العامة
ا١تادة ُٕ :نشر الربكتوكوؿ االختيارم كتقدًن ا١تعلومات بشأنو
ا١تادة ُٖ :التوقيع كالتصديق كاالنضماـ
ا١تادة ُٗ :بدء النفاذ
آبادة َِ :االنتهاكات اليت ٖتدث بعد بدء النفاذ
ا١تادة ُِ :التعديبلت
ا١تادة ِِ :النقض
ا١تادة ِّ :الوديع كاإلخطارات ا١توجهة من األمُت العاـ
ا١تادة ِْ :اللغات.
الخاتمة
كما ٯتكن اف ٩تلص اليو ُب ختاـ ىذه ا١تداخلة انو بالرغم من ا١تواثيق كا١تعاىدات الدكلية اليت تؤكد على ضركرة ٛتاية حقوؽ
االطفاؿ كرغم كجود نصوص شرعية تقرر أنواعا عديدة من اٟتقوؽ للطفولة ُب ٚتيع مراحلها كتأكيدات لتلك اٟتقوؽ بأشكاؿ ٥تتلفة
٧تد أف الطفولة ُب العآب الزالت عرضة ١تظآب كثَتة كُب جوانب عديدة ،ابتداء من حرماف الطفل من أبسط حقوقو االنسانية ُب حياة
كرٯتة كانتهاء ْترمانو من حقو ُب اٟتياة نفسها من خبلؿ القتل بطرؽ شىت.
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كىذا ما أشارت اليو تقارير دكلية ١تعاناة أطفاؿ ُب افريقيا كالشرؽ االكسط كاسيا الوسطى كامريكا اٞتنوبية كاكركبا
الشرقية .مبليُت االطفاؿ يعيشوف حالة الفقر كالبؤس كالشقاء ال يتمكنوف حىت من الوصوؿ أب ا١تياه الصاٟتة للشرب  ،أك اٟتصوؿ
على خدمات صحية أك حىت االلتحاؽ با١تدارس االبتدائية.
إذف فما نفع ىذه االتفاقيات كلتشريعات إف ٓب يتم تطبيقها كاستفادة ٚتيع األطفاؿ على حد سواء؟.
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الطفل المجند كإشكالية نفا ية اتفاقيات القانوف الدكلي اإلنساني
أ .قادة عافية (مركز جيل البحث العلمي)

مقدمة:
عرض أفرادىا األكثر استضعافان ١تزيد من
تتسبب النزاعات ا١تسلحة ُب تشتيت عائبلت ك٣تتمعات بأكملها؛ األمر الذم يي ِّ

ا١تخاطر ،خاصة األطفاؿ الذين يعانوف من العواقب ا١تباشرة للنزاعات ا١تسلحة كغَتىا من حاالت الع نف .فقد ي٬تنَّدكف ُب صفوؼ
يتعرضوف للتشويو أك االغتصاب أك القتل .كذلك ٯتكن أف
القوات ا١تسلحة أك اٞتماعات ا١تسلحة ،أك يوضعوف رىن االحتجاز ،كرٔتا َّ
تعر
تشردىم ،أك ُّ
تذكقهم ١ترارة فقداف األقارب أك االنفصاؿ عنهم ،أك ُّ
يؤثر العنف ا١تسلح على األطفاؿ بطرؽ أخرل مثل ُّ

ضهم

ُٖٔ

ألحداث تصيبهم بالصدمات النفسية ،كمشاىدة أعماؿ العنف أك إجبارىم على ا١تشاركة فيها.

ٖترـ اإلعتداء على ا١تدنيُت ،فتلزـ األطراؼ ا١تتعاقدة بضركرة إٗتاذ التدابَت ا١تناسبة اليت
كما أف قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين ٌ

ٕتعل ا١تدنيُت ٔتعزؿ عن التأثر بالعمليات ا ٟتربية .كيبلحظ ذلك ُب إتفاقية جنيف الرابعة بشأف ٛتاية ا١تدنيُت كقت اٟترب عاـ

ُْٗٗ ،كاليت تعًتؼ ْتماية عامة لؤلطفاؿ بإعتبارىم أشخاصان مدنيُت ال يشاركوف ُب األعماؿ العدائية  .كتعًتؼ ٢تم أيضان ْتماية
خاصة كردت ُب سبع عشرة مادة على األقل  .ك١تا كاف الربكتوكوالف ا١تؤرخاف ُب عاـ ُٕٕٗ ،كاإلضافياف إلتفاقيات جنيف لعاـ
ُْٗٗ ،ٯتثبلف تعبَتان عن التقدـ ا٢تاـ اٟتاصل للقانوف الدكٕب اإلنساين ،فإهنما ٯتنحاف األطفاؿ ٛتاية خاصة كمتزايدة ضد آثار
األعماؿ العدائية.
كقد تأكد ىذا األمر مع تبٍت اإلتفاقية الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ الطفل ُب عاـ ُٖٗٗ ،كاليت شكلت منعطفان حاٝتان ُب تاريخ
الطفولة ،حيث أصبح ينظر إٔب حقوؽ الطفل على أساس أهنا حقوؽ إنسانية كعا١تية ال ٯتكن التغاضي عنها.

 6تشَت تصر٭تات عدة صادرة عن اللجنة الدكلية للصليب األٛتر إٔب ٛتاية األطفاؿ ا١تتضررين من النزاعات ا١تسلحة .كٔتناسبة انعقاد اٞتلسة غَت العادية
للجمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب نيويورؾ بُت ٖ كَُ مايو/أيار ََِِ كا١تكرسة ١تتابعة أعماؿ القمة العا١تية لؤلطفاؿ  ،أعربت اللجنة الدكلية ُب مداخلتها
عن " خالص أمانيها ُب أف تقود ىذه اٞتلسة غَت العادية الدكؿ إٔب اٗتاذ تدابَت صارمة كملموسة تؤدم إٔب ٖتسن فعلي ١تصَت األطفاؿ ُب العآب  .كتؤكد
اللجنة الدكلية ىنا على عزمها على متابعة فعالة لنشاطها اإلنساين حيث ٯتثل األطفاؿ نسبة كبَتة من ا١تستفيدين منو
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إف تأثَت اٟترب على األطفاؿ قد يكوف مباشران عند اندالع القتاؿ ،كمن ٍب ٬تب إعماؿ كافة القواعد اليت ٖتميهم من خطر
العم ليات اٟتربية كقد يكوف للحرب آثار ٤تتملة ،كما ُب بقاء أسلحة من ٥تلفات اٟترب كاأللغاـ األرضية اليت تتصيد ضحاياىا
ُٗٔ

لسنوات طويلة.

كللحرب تأثَت غَت مباشر على األطفاؿ ،فاٟترب تقلل إٔب حد كبَت من النمو الطبيعي لؤلطفاؿ ،نتيجةن إلغبلؽ ا١تدارس
كا١تستشفيات كإتبلؼ ا١تح اصيل كتدمَت الطرؽ كضياع ا١توارد كٖتطيم القدرات اإلقتصادية لؤلطراؼ ا١تتحاربة ،كفقداف األماف
كاإلطمئناف كالثقة بالنفس ،نتيجة للخوؼ كالرعب الذم يتعرضوف لو ُب زمن اٟترب.
إف مشاركة األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ىي أشد ظواىرىا ،كاليت تثَت القلق ُب الوقت اٟتإب،

فهي تلك الظاىرة اليت

إنتشرت ُب كثَت من النزاعات حوؿ العآب ،كذلك ُب ٥تالفة كاضحة كصر٭تة لقواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين .كتربز حالة أخرل
٭تتاج فيها الطفل للحماية بشكل خاص ،كىي حالة اإلحتبلؿ اٟتريب ،بوصفو كضعان ناٚتان عن النزاع ا١تسلح ،كقد يتحوؿ إٔب ف زاع
مستمر تتمثل خطورتو الكربل ُب كجود قوات اإلحتبلؿ بُت السكاف ا١تدنيُت،كما ىو الشأف بالنسبة لئلحتبلؿ اإلسرائيلي لفلسطُت،
كاإلحتبلؿ األ٧تلو -أمريكي للعراؽ  .كما ٭تدث من إعتداءات من جانب قوات اإلحتبلؿ على ا١تدنيُت ،فإف ذلك ٬تعل كضع
َُٕ

األطفاؿ ُب األراضي ا﵀تلة ،بالغ ا٠تطورة ليس على حياهتم فقط ،بل على حقوقهم كاملة.

كال يزاؿ األطفاؿ ٮتضعوف للتجنيد على يد القوات الوطنية ا١تسلحة ،كصار ٕتنيد األطفاؿ على يد اٞتامعات ا١تسلحة ال
سيما ُب أفريقيا ،مشكلة إنسانية خطَتة خبلؿ العقود القليلة ا١تاضية  .كينتهي األطفاؿ ُب الكثَت من اٟتاالت إٔب ٛتل السبلح
كا١تشاركة مشاركة فعلية ُب القتاؿ  .كما ٯتكن استخدامهم ألداء أدكار داعمة مثل ٛتل اإلمدادات أك ٚتع ا١تعلومات االستخبارية
العسكريةٔ ،تا يعرضهم ١تخاطر ٚتٌةُُٕ.
المبحث األكؿ :حماية األطفاؿ في من النزاعات المسلحة
إف غالبية النزاعات ا١تعاصرة ىي نزاعات داخلية كىي تستهدؼ باألساس األقليات اإلثنية أك العرقية أك الدينية داخل حدكد
الدكلة حيث تكوف الشرائح األشد فقران بُت السكاف األكثر تضرران على كجو العموـ  .كتعد حالة الرعب اليت كثَتان ما يبثها ا١تقاتلوف
كسيلة للسيطرة االجتماعية؛ إهنا ٔتثابة حرب شاملة ٗتًتؽ ٣تمل نسيج اجملتمع  -االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي كالثقاُب – كيتزايد
فيها استهداؼ ٥تتلف أطراؼ النزاع للسكاف ا١تدنيُت  .كيتعلق األمر أحيانان باسًتاتيجية متعمدة ال تقي أحدان  -حيث يكوف أفراد
اجملتمع األكثر ضعفان ىم ُب الواقع أكؿ ضحايا العنف .ك٢تذا يتعُت أف ٭تظى األطفاؿ ككذلك النساء كاألشخاص ا١تسنوف  ،برعاية
خاصة
6

ضطح ػًّ تشأْ األؽفاي ف ٟإٌؿاػاخ اٌّكٍسح ،اٌٍدٕح اٌع١ٌٚح ٌٍظٍ١ة األزّؽ5 ،
فؼ ً١ؽالفسح ،زّا٠ح األؽفاي ف ٟاٌمأ ْٛاٌع ٌٟٚاإلٔكأ ،ٟخاِؼح اإلقؽاء ،االؼظْ،

.
.

تعزيز حقوؽ األطفاؿ كٛتايتها -كلمة اللجنة الدكلية للصليب األٛتر أماـ األمم ا١تتحدة.َُِِ ،
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من أجل توفَت أ٧تع ٛتاية ٦تكنة لكافة ضحايا اٟترب  ،سواء تعلق األمر بنزاع مسلح دكٕب أك غَت دكٕب  ،فإف القانوف الدكٕب
اإلنساين ال ٯتيز أم فئة من األفراد على حساب غَتىا من الفئات.
كمن حيث كوهنم أفر ادان ال يشاركوف مباشرة ُب األعماؿ العدائية ٭تظى األطفاؿ ْتماية عامة ٘تنحهم ضمانات أساسية .
كٖتظر أعماؿ اإلكراه
كمثلهم ُب ذلك مثل كافة ا١تدنيُت اآلخرين فإهنم يتمتعوف باٟتق ُب احًتاـ حياهتم كسبلمتهم البدنية كا١تعنوية  .يٍ

كاإليذاء البدين كالتعذيب كالعقوبات اٞتماعية كاالقتصاص إزاء األطفاؿ أك إزاء غَتىم من ا١تدنيُت.

كيكفل القانوف الدكٕب اإلنساين كذلك ٛتاية خاصة لؤلطفاؿ من حيث كوهنم أشخاصان بالغي التعرض للخطر  .كتيػ ٍعٌت أكثر

من ِٓ مادة ُب اتفاقيات جنيف األربع كبركتوكوليها اإلضافيُت باألطفاؿ ٖتديدان.

ٯتنح القانوف الدكٕب اإلنساين كا١تعاىدات ا١تناسبة ا١تتعلقة ْتقوؽ الطفل ٛتاية خاصة لؤلطفاؿ الذين ال يشاركوف ُب النزاعات
ا١تسلحة كيواجهوف ٚتلة من ا١تخاطر  .ك٭تظى ىؤالء باٟتماية العامة اليت يتمتع هبا ا١تدنيوف غَت ا١تقاتلُت ،إال أف احتياجاهتم ا٠تاصة
للمساعدة الطبية كالغذاء كا١تأكل كا١تلبس معًتؼ هبا ُب اتفاقيات جنيف كبركتوكوليهما لعاـ ُٕٕٗ.
ك٬تب التعرؼ على األطفاؿ الذين تيتٌموا أك انفصلوا عن عائبلهتم كٛتايتهم باإلضافة إٔب توفَت ا١ترافق ا٠تاصة اليت تضمن

سبلمتهم البدنية .كما ٬تب تلبية احتياجاهتم ُب ٣تاؿ التعليم  .كمن الضركرمُ ،ب الوؽت ذاتو ،اٗتاذ كل التدابَت ا١تبلئمة لتسهيل ٓبٌ
ُِٕ
مشل العائبلت اليت انفصلت مؤقتان.
المطل األكؿ :الحماية العامة لألطفاؿ كفق مبادئ القانوف الدكلي اإلنساني
يعطي القانوف الدكٕب اإلنساين أ٫تية كربل ٟتماية ا١تدنيُت من أثر العمليات اٟتربية  .كيؤكد على أف حق أطراؼ اؿ نزاع ُب
إختيار أساليب ككسائل القتاؿ ليس حقان مطلقان ،بل ىو مقيد بإحًتاـ حياة األشخاص ا١تدنيُت.
الفرع األكؿ :في من النزاعات المسلحة الدكلية
٢تذا ٧تد أف الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ ُٕٕٗ ،٭تتوم على قاعدة تع ٌد ضمانة أساسية للحماية العامة من آثار القتاؿ كاليت تنص
علل ما يلي ( :تعمل أطراؼ النزاع على التمييز بُت السكاف ا١تدنيُت كا١تقاتلُت ،كبُت األعياف ا١تدنية كاألىداؼ العسكرية ،كمن ٍب توجو
عملياهتا ضد األىداؼ العسكرية دكف غَتىا .كذلك من أجل تأمُت إحًتاـ كٛتاية السكاف ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية).
كإنطبلقان من ىذه القاعدة ًب تقرير عددان من ا١تبادئ اإلنسانية كاليت ٖتكم سلوؾ ا﵀اربُت ،ألجل ٛتاية السكاف ا١تدنيُت من
األخطار الناٚتة عن العمليات العسكرية  .كغٍت عن البياف أف اإللتزاـ هبذه ا١تبادئ شأنو أف ٭تقق اٟتماية العامة لؤلطفاؿ من أخطار
ُّٕ

القتاؿ ،بوصفهم أكثر تعرضان لئلصابة ،لذؿؾ فإف ا١تقاـ يستدعي التذكَت كالتأكيد على أىم ىذه ا١تبادئ على النحو التإب :

ُِٕ حقوؽ الطفل ،األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحةٞ ،تنة حقوؽ اإلنساف ،الدكرة الرابعة كا٠تمسوف – البند العشركف من جدكؿ األعماؿ ،جنيفُٔ ،
أبريل /نيساف ُٖٗٗ ،بياف اللجنة الدكلية للصليب األحمر
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ُ .التمييز بُت ا١تقاتلُت كغَت ا١تقاتلُت:
على ا١تقاتل أال يوجو سبلحو إٔب غَت ا١تقاتلُت ،فهم ال ٯتلكوف سبلحان يدافعوف بو عن أنفسهم ،لذلك يتجاَب مع اإلنسانية

إصابتهم كتركيعهم ،خاصة أف آبدنيُت أساسان ىم النساء كاألطفاؿ ككبار السن ،كال بد من ٛتايتهم من أىواؿ اٟتربُْٕ ،كال شك أف
ىذا التمييز يؤمن ُب النهاية ٛتاية فاعلة للسكاف ا١تدنيُت.
ِ .حظر مهاٚتة السكاف ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية.
حدد الربكتوكوؿ األكؿ ٣تموعة من القيود ،كاليت تقيٌد أطراؼ النزاع ُب سبيل ٛتاية ا١تدنيُت من آثار القتاؿ ،فأقر بأنو يتمتع

السكاف ا١تدنيوف كاألشخاص ا١تدنيوف ْتماية عامة ضد األخطار الناٚتة عن العمليات العسكرية ،ك٬تب إلضفاء فاعلية على ىذه
طبيق:
اٟتماية مراعاة القواعد التالية دكمان ،باإلضافة إٔب القواعد الدكلية األخرل القابلة للت
ال ٬توز أف يكوف السكاف ا١تدنيوف ٤تبلن للهجوـ ،كٖتظر أعماؿ العنف أك التهديد ،الرامية أساسان إٔب بث الذعر بُت السكافا١تدنيُت.
يتمتع األشخاص ا١تدنيوف باٟتماية اليت يوفرىا ىذا الربكتوكوؿ ،ما ٓب يقوموا بدكر مباشر ُب األعماؿ العدائية.حظر ا٢تجمات العشوائية ،كىي تلك اليت ال توجو إٔب ىدؼ عسكرم ٤تدد ،كاليت تستخدـ طريقة أك كسيلة للقتاؿ ال ٯتكنحصر آثارىا ،كمن ٍب فإف من شأهنا أف تصيب األىداؼ العسكرية أك األشخاص ا١تدنيُت أك األعياف ا١تدنية دكف ٘تييز.
كقد ع ٌد الربكتوكوؿ األكؿ من قبيل ا٢تجمات العشوائية:
قصف بالقنابل ،أيان كانت الطرؽ كالوسائل اليت تعاِب عددان من األىداؼ العسكرية الواضحة كا١تتباعدة كا١تميزة عن
ُ .ا٢تجوـ ان
بعضها البعض اآلخر ،كالواقعة ُب مدينة أك بلدة أك قرية أك منطقة أخرل تضم ترٌكزان من ا١تدنيُت أك األعياف ا١تدنية على أهنا ىدؼ
عسكرم كاحد.

ِ .ا٢تجوـ الذم ٯتكف أف يتوقع منو أف يسبب خسارة ُب أركاح ا١تدنيُت ،أك إصابة هبم ،أك إضراران باألعياف ا١تدنية  .أك أف ٭تدث
خلطان من ىذه ا٠تسائر كاألضرار يفرط ُب ٕتاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلك ا٢تجوـ من ميزة عسكرية ملموسة كمباشرة.
ٖتظر ىجمات الردع ضد السكاف ا١تدنيُت.ٯتنع التذرع بوجود السكاف أك ٖتركاهتم ُب ٛتاية نقاط أك مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ،كال سيما ُب ٤تاكلة درءُٕٓ
ا٢تجوـ عن األىداؼ العسكرية ،أك تغطية أك إعاقة العمليات العسكرية.
ّ إٗتاذ اإلحتياطات البلزمة لتفادم السكاف ا١تدنيُت أثناء ا٢تجوـ.
ُّٕ فضيل طبلفحة ،مرجع سابق.
ُْٕ  -د.جعفر عبد السبلـ ،مبادئ القانوف الدكٕب العاـ ،الطبعة الرابعة ،ُٗٗٓ ،ص ّٖٓ.
ُٕٓ  -ـ ُٓ/من الربكتوكوؿ األكؿ.
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

120

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

فرض الربكتوكوؿ األكؿ على كا فة األطراؼ إٗتاذ التدابَت الوقائية لعدـ إصابة السكاف ا١تدنيُت ،فيجب أف تبذؿ رعاية
متواصلة ُب إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادم السكاف ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية  .ك٬تب ٕتنب إقامة أىداؼ عسكرية داخل
ُٕٔ

ا١تناطق ا١تكتظة بالسكاف بالقرب منها.

أيضان ٬تب إٗتاذ تدابير ٤تددة ٟتماية ا١تدنيُت عند التخطيط للهجوـ ،أك إٗتاذ قرار بشأنو من قبل كل قائد ٧تملها ُب اآلٌب:
أ٬ .تب على القائد أف يبذؿ ما ُب طاقتو عمليان للتحقق من أف األىداؼ ا١تقرر مهاٚتتها ليست أشخاصان مدنيُت أك أعيانان مدنية،
كأهنا غَت مشمولة بعناية خاصة ،كلكنها أىداؼ عسكرية.
ب٬ .تب عليو أف يتخذ ٚتيع اإلحتياطات ا١تستطاعة عند ٗتَت كسائل كأساليب ا٢تجوـ ،من أجل ٕتنب إحداث خسائر ُب أركاح
ا١تدنيُت أك إٟتاؽ إصابة هبم أك اإلضرار باألعياف ا١تدنية بصفة عرضية كحصر ذلك ُب أضيق نطاؽ.
ج .أف ٯتتنع عن إٗتاذ قرار بشن أم ىجوـ قد يتوقع منو بص فة عرضية أف ٭تدث خسائر ُب أركاح ا١تدنيُت أك إٟتاؽ إصابة هبم،
أك اإلضرار باألعياف ا١تدنية ،أك أف ٭تدث خلطان من ىذه ا٠تسائر كاألضرار٦ ،تا يفرط ُب ٕتاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلك ا٢تجوـ من
ميزة عسكرية ملموسة كمباشرة .كذلك ٬تب إلغاء أم ىجوـ يتوافر فيو ىذا اٟتكم.
ُٕٕ

د .كإذا كاف من شأف أم ىجوـ أف ٯتس السكاف ا١تدنيُت ،فيجب توجية إنذار مسبق كبوسائل ٣تدية.

ككرد ُب الربكتوكوؿ األكؿ قائمة مطولة من القواعد اليت تؤكد على ضركرة ٛتاية األعياف ا١تدنية  .كاألعياف الثقافية كأماكن
العبادة .كٛتاية األماكن كا١تواد اليت ال غٌت عنها لبق اء السكاف ا١تدنيُت ،كبصفة خاصة حظر ٕتويع السكاف ا١تدنيُت كأسلوب من
أساليب اٟترب.
يعتقد الباحث أف اإللتزاـ هبذه ا١تبادئ سالفة الذكر ،٭تقق أفضل ٛتاية لؤلطفاؿ من عواقب اٟترب ،ك٭تميهم من النزكح
كالتشرد ،كٯتكنهم من اٟتصوؿ على حقوقهم ،ك٬تعلهم ٔتنأل عن األخطار اؿٌب هتدد حياهتم.
الفرع اللاني :في من النزاعات المسلحة غير الدكلية
مع إهنيار العديد من الدكؿ كركاج ٕتارة السبلح مطلقة العناف ،أصبحت اٟتركب الداخلية ُب أكاخر القرف العشرين ساحات
لفقداف األماف كالطمأنينة اإلنسانية  .ففي قارة إفريقيا كحدىا كقعت أكثر من ثبلثُت ح ربان ،لتعصف بتلك القارة منذ عاـ َُٕٗ،
كانت أكثرىا داخلية  .ككانت ىذه اٟتركب مسؤكلة عن مقتل ما يزيد عن نصف الوفيات ُب العآب عاـ
أكثر ا١تآسي اإلنسانية ىوالن ،ق ٌدر عدد األطفاؿ الذين ذْتوا ُب ركاندا عاـ

ُٔٗٗ .كُب كاحدة من

ُْٗٗ بربع مليوف طفل ،كذلك ُب عمليات ا إلبادة

اٞتماعية اليت قضت على حياة ما يقرب مليوف إنساف خبلؿ أسابيع  .كيبدك كأننا ُب عصر اٞتنوف نشاىد فيو التطهَت العرقي ُب
يوغسبلفيا السابقة ،أك تقطيع األطراؼ العشوائي ُب سَتاليوف أك ا١تليشيات الثائرة ُب تيمور الشرقية.
ُٕٔ  -ـ ٕٓ /من الربكتوكوؿ األكؿ اليت تتناكؿ اإلحتياطات أثناء ا٢تجوـ ،ككذلك ـ ، ٖٓ /كاليت تنص على اإلحتياطات ضد آثار ا٢تجوـ.
ُٕٕ  -د .جعفر عبد السبلـ ،مرجع سابق ،ص ْٖٓ.ٖٓٓ -
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كمع ىذه األكضاع الصعبة ك١تواجهة ىذه األ خطار فإف اٟتماية العامة للطفل تكمن ُب اإللتزاـ بتطبيق نص ا١تادة الثالثة
ا١تشًتكة بُت إتفاقيات جنيف األربع  .ككذلك إعماؿ أحكاـ الربكتوكوؿ الثاين لعاـ ُٕٕٗ كا٠تاص بالنزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية،
ألف ذلك ىو السبيل كالضماف الوحيد ٟتماية ا١تدنيُت من آثار القتاؿ كعواقبو الوخيمة ُب مثل ىذه النزاعات.
إف ا١تادة الثالثة ا١تشًتكة بُت اتفاقيات جنيف ،تع ٌد ٔتثابة اتفاقية مصغرة ،ك٘تثل األحكاـ اليت تتضمنها ىذه ا١تادة ،اٟتد األدىن

الذم ال ٬توز لؤلطراؼ ا١تتحاربة اإلخبلؿ بوُٖٕ .كتع ٌد مرجعان أساسيان ٟتماية ضحايا النزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية .كتنص على قواعد

تصفها ٤تكمة العدؿ الدكلية بأهنا "مبادئ إنسانية عامة للقانوف الدكٕب اإلنساين" ،كتسمح ببل شك بتوفَت ٛتاية أفضل لئلنساف الذم
يقع ُب دكامة التوترات الداخلية.
ما تقدـ ىو أىم القواعد العامة الواردة بشأف ٛتاية اإلنساف بصفة عامة ،كالطفل

بصفة خاصة من أخطار العمليات

العسكرية .سواءان ُب النزاعات ا١تسلحة الدكلية ،أك غَت الدكلية.
يرل الباحث أف ا٢تدؼ من التأكيد على ىذه القواعد تكمن ُب أنو ال ٣تاؿ للحديث عن حقوؽ للطفل ُب النزاعات
ا١تسلحة ،دكف إ٬تاد الوسائل الفاعلة كالكفيلة بتنفيذ اإلتفاقيات علل ا١تستول ا١تطلوب.
المطل اللاني :الحماية الخاصة لألطفاؿ كفق مبادئ القانوف الدكلي اإلنساني.
٭تتاج الطفل ٟتمايتو بشكل خاص أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كىو ما اعًتفت بو إتفاقية جنيف الرابعة لعاـ ُْٗٗ ،بل أف
الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ ُٕٕٗ قد أضفى ٛتاية خاصة لصاّب األطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح  ُٕٗ.فنص على أنو ٬ " :تب أف يكوف
لؤلطفاؿ موضع إحًتاـ خاص ،كأف تكفل ٢تم اٟتماية ضد أية صورة من صور خدش اٟتياء ،ك٬تب أف هتيئ ٢تم أطراؼ النزاع العناية
كالعوف الذين ٭تتاجوف إليهما ،سواء بسبب صغر سنهم ،أك ألم سبب آخر".
كما أف الربكتوكوؿ ا لثاين كفل با١تادة ْ ّ/كاليت تنص على أنو "٬تب توفَت الرعاية كا١تعونة لؤلطفاؿ بالقدر الذم ٭تتاجوف
إليو ٟتماية لؤلطفاؿ خبلؿ النزاعات غَت الدكلية.
كينص الربكتوكوؿ األكؿ ُب ا١تادة ٖ ُ/على أف حاالت الوالدة كاألطفاؿ حديثي الوالدة يصنفوف مع اٞترحى كا١ترضى
بإعتباره ـ فئة ٖتتاج إٔب اٟتماية .
كتؤكد اإلتفاقية الرابعة ُب ا١تادة ِْ بأف األطفاؿ ٭تتاجوف إٔب رعاية خاصة ،حيث تنص على أنو "ال ٬توز أف يًتؾ األطفاؿ
دكف ا٠تامسة عشرة الذين تيتموا أك فصلوا عن عائبلهتم بسبب اٟترب ألنفسهم ،كأنو ينبغي تسهيل إعاشتهم ك٦تارسة عقائدىم الدينية
كتعليمهم ُب ٚتيع األحواؿ".
ُٖٕ -ا١تادة الثالثة ا١تشًتكة بُت اإلتفاقيات جنيف األربع لعاـ ُْٗٗ.
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كإذ يأخذ القانوف الدكٕب اإلنساين األطفاؿ ُب إعتباره ،فقد أقر بوجوب إٗتاذ إجراءات خاصة ألجل إغاثة األطفاؿ ،كٚتع
مشل األسر اليت شتتت بسبب اٟترب ،ككذلك إجبلء األطفاؿ من ا١تناطق ا﵀اصرة أك ا١تطوقة ،كىو ما سنورد تفصيبلن على النحو
التإب:
إغا ة األطفاؿ:
كىي من أىم الواجبات اليت تقع على عاتق أطراؼ النزاع ُب ظل أكضاع النزاع الصعبة  .كتقرر إتفاقية جنيف الرابعة على
ضركرة السماح ْترية ا١تركر ٞتميع إرساالت اإلمدادات الطبية كمهمات ا١تستشفيات ا١ترسلة للمدنيُت ،حىت كلو كانوا من األعداء،
ككذلك حرية مركر ٚتيع اإلرساالت الضركرية من ا١تواد الغذائية كا١تبلبس كا١تقويات ا١تخصصة لؤلطفاؿ دكف ا٠تامسة عشرة كالنساء
اٟتوامل كحاالت الوالدة َُٖ.كتنص اإلتفاقية الرابعة أيضان على أف" :تصرؼ للحوامل كا١ترضعات كاألطفاؿ دكف ا٠تامسة عشرة ،أغذية
إضافية تتناسب مع إحتياجات أجسامهم ".
ُُٖ

كينص الربكتوكوؿ األكؿ على إعطاء األكلوية لؤلطفاؿ كحاالت الوضع لدل توزيع إرساليات الغوث.

كتقوـ اللجنة الدكلية للصليب األٛتر بدكر ىاـ للغايةُ ،ب ٣تاؿ إيصاؿ مواد اإلغاثة لؤلطفاؿ ُب حالة النزاع ا١تسلح،
كالتدخل النشط ُب ميادين الصحة العامة كالتغذية كالتأىيل ،فهي تستجيب ١تقتضيات القانوف الدكٕب اإلنساين ،كخاصة ا١تادة ِّ من
ُِٖ

اإلتفاقية الرابعة ،ككفقان لنص ا١تادة َٕ من الربكتوكوؿ األكؿ ،كا١تادة ُٖ من الربكتوكوؿ الثاين ،كبوصفها ىيئة إنسانية ك٤تايدة.
جمع شمل األسر المشتتة:

تبدأ أشد أنواع ا١تعاناة اليت تخ لفها اٟتركب كاليت يعيشها اإلنساف ُب أعماؽ قلبو ،عندما يتعرض أفراد العائلة الواحدة
لئلنفصاؿ ،كاليت تثَت الشكوؾ حوؿ مصَت أفراد العائلة كاليت فرقتهم اٟترب ،كباألخص األطفاؿ الذين انفصلوا عن ذكيهم  .كالقانوف
الدكٕب اإلنساين يعًتؼ بأ٫تية األسرة ،كيسعى جاىدان لصيانة الوحدة العائلية خبلؿ النزاعات ،كمصداقان لذلك فإف الربكتوكوؿ األكؿ
عاـ ُٕٕٗ ،ينص على أف  " :حق كل أسرة ُب معرفة مصَت أفرادىا ىو اٟتافز األساسي لنشاط كل من األطراؼ السامية ا١تتعاقدة
كأطراؼ النزاع ،كا١تنظمات اإلنسانية الدكلية ،كالوارد ذكرىا ُب اإلتفاقيات كُب ىذا الربكتوكوؿ".
كتقضي اإلتفاقية الرابعة بأف على أطراؼ النزاع أف تسهل أعماؿ البحث اليت يقوـ هبا أفراد العائبلت ا١تشتتة بسبب اٟترب،
من أجل ٕتديد اإلتصاؿ ،كإف أمكن ٚتع مشلهم.

َُٖ  -ـ ِّ /من إتفاقية جنيف الرابعة
ُُٖ  -ـ ُ/َٕ /من الربكتوكوؿ األكؿ.
ُِٖ األطفاؿ ك اٟترب ،مقاؿ منشور ٔتجلة اللجنة الدكلية للصليب األٛتر .ََُِ ،
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كتنص اإلتفاقية الرابعة ُب ا١تادة ْٗ على أنو ُب حالة قياـ دكلة اإلحتبلؿ بإخبلء جزئي ١تنطقة معينة ،فعليها أف تضمن عدـ
التفريق بُت أفراد العائلة الواحدة  .كيضيف الربكتوكوؿ األكؿ إٔب ىذه الفكرة مزيدان من التطوير ،فتنص ا١تادة ٕٓ ٓ/على أنو ُب حالة
القبض على األسر كإعتقا٢تا أك إحتجازىا ٬تب -قدر اإلمكاف -أف يوفر ٢تا كوحدات عائلية مأكل كاحد  .كيقضي الربكتوكوؿ األكؿ
كذلك بضركرة بذؿ اٞتهود بكل طريقة ٦تكنة ،لتيسَت ٚتع مشل األسر اليت شتتتها ا١تنازعات الدكلية.
كفيما يتعلق بالنزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية ،ينص الربكتوكوؿ الثاين ُب ا١تادة ْ( ّ/ب) على ضركرة إٗتاذ ٚتيع ا٠تطوات
ا١تناسبة لتسهيل ٚتع مشل األسر اليت تشتت لفًتة مؤقتة.
كإذا ما تفرؽ األطفاؿ كأفراد عائبلهتم نتيجة لنزاع مسلح ،فإف ٚتع مشلهم سيتوقف إٔب حد بعيد على مداكمة اإلتصاؿ
بينهم ،أك ٚتع معلومات دقيقة عن ٖتركاهتم ُّٖ.كتؤكد اإلتفاقية الرابعة على أ٫تية الرسائل العائلية عن طريق السماح ٞتميع األشخاص
ا١تحميُت ا١تقيمُت ُب أراضي أحد أطراؼ النزاع ،أك ُب أراضي ٤تتلة بإعطاء األنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة إٔب أفراد عائبلهتم
أينما كانوا ،كأف يتسلموا أخبارىم  .كتسلم ىذه ا١تكاتبات بسرعة كبدكف تأخَت،كما تلزـ اإلتفاقية أطراؼ النزاع عند نشوب أم نزاع،
كُب ٚتيع حاالت اإلحتبلؿ بأف تنشأ مكتبان رٝتيان لئلستعبلمات يكوف مسؤكالن عن تلقي كنقل ا١تعلومات ا٠تاصة باألشخاص ا﵀ميُت

الذين ٖتت سلطتها ُْٖ.كتنص اإلتفاقية الرابعة كذلك على إنشاء مركز إستعبلمات رئيس لؤلشخاص ا﵀ميُت ُب دكلة ٤تايدة ،ليجمع
ُٖٓ

كافة ا١تعلومات ا١تذكورة فيما يتعلق ٔتكتب اإلستعبلمات الرٝتي.

كهبدؼ صوف كحدة العائلة كإعادة األطفاؿ إٔب أىلهم ،تقوـ اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،بعملية إحصاء كمتابعة ٚتيع
األطفاؿ الذين افًتقوا عن آبائهم عن طريق ا١تساعدة ُب تسجيل ىوية كل كاحد منهم ،كٚتع ا١تعلومات عن اآلباء كتوجية نداءات إٔب
ُٖٔ

اآلباء الذين يبحثوف عن أطفا٢تم ،كتوصيل رسائل الصليب األٛتر اليت كتبها األطفاؿ إٔب العناكين القدٯتة للوالدين.
إجالء األطفاؿ من المناطق المحاصرة أك المطوقة:

تناكلت إتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجبلء األطفاؿ أثناء النزاعات ا١تسلحة كضمانة أساسية ٟتماية األطفا ؿ من أخطار
اٟترب ،فنصت على أف  " :يعمل أطراؼ النزاع على إقرار ترتيبات ٤تلية لنقل اٞترحى كا١ترضى كالعجزة كا١تسنُت كاألطفاؿ كالنساء
ُٕٖ

النفاس ،من ا١تناطق ا﵀اصرة أك ا١تطوقة ،ك١تركر رجاؿ ٚتيع األدياف ،كأفراد ا٠تدمات الطبية كا١تهمات الطبية إٔب ىذه ا١تناطق".

ُّٖ  -ساندرا سنجرٛ ،تاية األطفاؿ َب حاالت النزاع ا١تسلح ،مرجع سابق ،ص ُْٓ.ُْٔ ،
ُْٖ  -ـ ُّٔ /من إتفاقية جنيف الرابعة.
ُٖٓ  -ـ َُْ /من إتفاقية جنيف الرابعة.
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كأضاؼ الربكتوكوؿ األكؿ مزيدان من التفصيل على موضوع إجبلء األطفاؿ ،حيث قرر أف قياـ أحد أطراؼ النزاع بإجبلء
األطفاؿ من غَت رعاياىا إٔب بلد أجنيب ال ٬توز أف يكوف دائمان ،كلكن ٯتكن أف يتم بصورة مؤقتة  .إذا إقتضت ذلك أسباب قهرية
تتعلق بصحة الطفل أك عبلجو الطيب ،أك سبلمتو ٦تا قد يصيبو من أذل لوجوده ُب إقليم ٤تتل  .كيشًتط اٟتصوؿ على موافقة كتابية
على ىذا اإلجبلء من آباء األطفاؿ أك أكليائهم الشرعيُت إذا كانوف موجودين ،كُب حالة تعذر العثور على اآلباء أك األكلياء الشرعيُت
يلزـ اٟتصوؿ على موافقة كتابية على ىذا اإلجبلء من ا ألشخاص ا١تسؤكلُت بصفة أساسية ْتكم القانوف أك العرؼ عن رعاية ىؤالء
األطفاؿ.
كتقوـ الدكلة اٟتامية باإلشراؼ على ىذا اإلجراء باإلتفاؽ مع كافة األطراؼ ا١تعنية كىي الطرؼ الذم ينظٌم اإلجبلء،
كالطرؼ الذم يستضيف األطفاؿ ،كاألطراؼ الذين ٬ترم إجبلء رعاياىم  .ك٬تب على كافة أطراؼ النزاع أف يتخذكاُ -ب كل حالة
على حدةٚ -تيع اإلحتياطيات ا١تمكنة حىت ال يتعرض األطفاؿ أثناء عملية اإلجبلء ألم خطر  .كُب حالة حدكث اإلجبلء ،كفقا
للشركط سالفة الذكر٬ ،تب تزكيد الطفل خبلؿ فًتة كجوده خارج الببلد -بقدر اإلمكاف -بالتعليم ٔتا ذلك تعليمو الديٍت كاألخبلقي
كفق رغبة كالديو.
كقد ٖتدث ٦تثل اللجنة الدكلية ُب إجتماع ٞتنة الصياغة عند كضع ىذه ا١تادة شارحان كجهة نظرة بقولو " ...إف ا١تبدأ ا١ترشد
ىو أف اإلجبلء ٬تب أف يكوف اإلستثناء ،ك٢تذا اإلجراء شرطاف أساسياف؛ أك٢تما أف تكوف اٟتالة الصحية للطفل ىي اؿ

ٌب تربر

إجبلءه ،كيعٌت ذلك أف العناية الطبية البلزمة لشفاء الطفل أك التسهيل نقاىتو ال ٯتكن توفَتىا ُب بلده األصلي ،كينبغي بقدر اإلمكاف
أال ينتقل األطفاؿ بدكف ضركرة من بيئتهم الطبيعية ،نظران ألف مثل ىذا النقل رٔتا يكوف مفيدان من الناحية الطبية ،كلكنو غالبانما ٮتلٌف
آثاران نفسيةن غَت مرغوبة.
أما الشرط الثاين فهو موافقة الوالدين أك كٕب األمر  .كإف كاف إخفاء الوالدين أك كٕب األمر أك عدـ العثور عليهم سيلغي ىذا
ُٖٖ

الشرط ،كلن ٭توؿ دكف إجبلء يربره الشرط األكؿ.

كهبدؼ تسهيل عودة األطفاؿ الذين ًب إجبلؤىم  -كفقان لؤلحكاـ سالفة الذكر -إٔب أسرىم كأكطاهنم ،فقد ألزـ القانوف
الدكٕب اإلنساين الطرؼ الذم نظم إجبلءىم (ككذلك الطرؼ ا١تضيف إذا كاف ذلك مناسبان ) ،بإعداد بطاقة لكل طفل ،مصحوبة
ب األٛتر.
بصورة مشسية ،كيقوـ بإرسا٢تا إٔب الوكالة ا١تركزية للبحث عن ا١تفقودين التابعة للجنة الدكلية للصلي

ُٖٗ

كتشتمل ىذه البطاقة على كافة ا١تعلومات ا١تتيسرة عن الطفل من حيث ىويتو كأحوالو الصحية كاألسرية ،عناكينو ُب البلد
الذم أجلي منها ،كاليت أجلي إليها ،كلغتو كديانتو ،كما إٔب ذلك ،مع مراعاة أال يكوف ُب ذكر أم معلومات بالبطاقة ٣تازفة بإيذاء
ُُٗ

الطفل َُٗ.كقد أكرد الربكتوكوؿ األكؿ ا١تعلومات اليت ٬تب أف ٖتتوم عليها بطاقة كل طفل.
ُٖٖ  -ساندرا ستجرٛ ،تاية األطفاؿ َب حاالت النزاع ا١تسلح ،مرجع سابق ،ص ُْٗ.
ُٖٗ  -دنيس ببلتنرٛ ،تاية األطفاؿ ُب القانوف الدكٕب اإلنساين ،أيار ،ُْٖٗ ،ص ُْٖ – ُُٔ.
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يرل الباحث أف اٟتماية اليت ٯتنحها القانوف الدكٕب اإلنساين لؤلطفاؿ أثناء النزاعات ا١تسلحة باإلضافة أهنا كاجب قانوين
ملزـ كتندرج ُب إطار ٛتاية ا١تدنيُت ،فإهنا كقبل كل شيء ىي إلتزاـ أخبلؽ م ُب أف يتم أخذ األطفاؿ بعُت اإلعتبار كأف يكوف ٢تم
موضع إحًتاـ خاصُ ،ب ظل أكضاع النزاع الصعبة.
المبحث اللاني :التناكؿ الدكلي لقضية تجنيد األطفاؿ كفق مبادئ القانوف الدكلي اإلنساني
كاف الربكتوكوالف اإلضافياف إٔب اتفاقات جنيف لعاـ

ُٕٕٗ ا١تعاىدتُت الدكليتُت األ كلُت اللتُت حاكلتا معاٞتة تلك

األكضاع .فقد نص الربكتوكوالف على حظر ٕتنيد األطفاؿ دكف سن ا٠تامسة عشرة كإشراكهم ُب األعماؿ العدائية .كاشًتط الربكتوكوؿ
األكؿ ُب حالة التجنيد العسكرم لؤلطفاؿ الذين بلغوا سن ا٠تامسة عشرة كٓب يبلغوا بعد الثامنة عشرة ُب النزاعات الدكلية ا١تسلحة،
إعطاء األكلوية ١تن ىم أكرب سنان.
كتضمنت اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ اليت كاد أف يكوف التصديق عليها عا١تيان ،سن ا٠تامسة عشرة كحد أدىن .
كأيضيف بركتوكوؿ اختيارم إٔب ىذه االتفاقية ُب أيار /مايو َََِ  ،رفع سن التجنيد اإلجبارم إٔب الثامنة عشرة ك دعا الدكؿ إٔب رفع
اٟتد األدىن للتجنيد الطوعي إٔب ما يزيد على ُٓ سنة .كشدد على أف اٞتماعات ا١تسلحة ال ينبغي ٢تا أف تستخدـ األطفاؿ دكف
سن الثامنة عشرة ُب أم حاؿ من األحواؿ كدعا الدكؿ إٔب معاقبة ىذه ا١تمارسات جنائيان.
غَت أف اجملتمع الدكٕب ٓب يعًتؼ بعد بسن ا لثامنة عشرة كحد أدىن عا١تي  .ك٘تارس اللجنة الدكلية كشركاؤىا ُب حركة
الصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر الضغوط البلزمة العتماد ىذا اٟتد من خبلؿ تطوير كبل من القانوف الدكٕب كالقانوف الوطٍت.
كيتزايد عدد األطفاؿ ا١تنخرطُت طوعان أك اجملندين قسران ُب اجملموعات ا١تسلحة بإطراد ُب النزاعات الراىنة رغمان عن القانوف
الدكٕب اإلنساين الذم يقضي بأنو " ٬تب على أطراؼ النزاع اٗتاذ كافة التدابَت ا١تستطاعة اليت تكفل عدـ اشًتاؾ األطفاؿ الذين ٓب
يبلغوا بعد سن ا٠تامسة عشرة ُب األعماؿ العدائية بصورة مباشرة  ،كعلى ىذه األطراؼ  ،بوجو خاص  ،أف ٘تتنع عن ٕتنيد ىؤالء
األطفاؿ ا لصغار ُب قواهتا ا١تسلحة.
كيكوف األطفاؿ الذين يعيشوف ُب مناطق النزاعات مع أسرىم أك كحدىم  -ألهنم يأتوف من أسر فقَتة ليس بوسعها الفرار
أك ألهنم انفصلوا عن أقربائهم أك لكوهنم من ا١تهمشُت  -مرشحُت ٤تتملُت للتجنيد .كإذ يعانوف اٟترماف من كل ٛتاية عائلية أك تعليم
َُٗ  -د .عبد الغٌت ٤تمود ،القانوف الدكٕب اإلنساين ،مرجع سابق ،ص ُّْ.
ُُٗ  -ـ ّ/ٕٖ /من الربتوكوؿ األكؿ ،كقد ذكرت ىذه الفقرة ا١تعلومات اليت تتضمنها بطاقة كل طفل ،فنصت على أف تتضمن كل بطاقة ا١تعلومات
التالية ،كلما تيسر ذلك ،كحيثما ال يًتتب عليو ٣تازفة بإيذاء الطفل  ( :لقب أك ألقاب الطفل ،إسم الطفل أك أٝتاؤه ،نوع الطفل٤ ،تل تاريخ ا١تيبلد ،أك
السن التقرييب إذا كاف تاريخ ا١تيبلد غَت معركؼ ،إسم األب بالكامل ،إسم األـ كلقبها قبل الزكاج إف كجد ،إسم أقرب الناس إٔب الطفل ،جنسية الطفل ،لغة
الطفل الوطنية ،كأية لغات أخرل يتكلم هبا الطفل ،عنواف الطفل ،أم رقم ٢تويتو ،حالة الطفل الصحية ،فصلية دـ الطفل ،ا١تبلمح ا١تميزة للطفل  ،تاريخ
كمكاف العثور على الطفل ،تاريخ كمكاف مغادرة الطفل البلد ،ديانة الطفل إف عرفت ،العنواف اٟتإب للطفل ُب الدكلة ا١تضيفة ،تاريخ كمكاف كمبلبسات
الوفاة كمكاف الدفن ُب حالة كفاة الطفل قبل عودتو).
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أك كل شيء من شأنو أف يعدىم ٟتياة الكبار  ،فإف صغار اجملندين ىؤالء ال يكادكف يتصوركف حياهتم خارج إطار النزاع  .كيعد
اال٩تراط ُب ٣تموعة مسلحة كسيلة لكفالة بقائهم على قيد اٟتياة.
إف األطفاؿ الذين يشاركوف ُب األعماؿ العدائية ال يعرضوف حياهتم للخطر فحسب  ،كإ٪تا يشكل سلوكهم  ،كىو كثَتان ما
يتسم بالرعونة كيفتقر إٔب النضج ،خطران أيضان على ا﵀يطُت هبم .كيعد الربكتوكوؿ اإلضاُب الثاين إٔب اتفاقيات جنيف (الفقرة ّ(د) من
ا١تادة ْ) أكثر صرامة من الربكتوكوؿ األكؿ ،كىو ينطبق على النزاعات آبسلحة غَت الدكلية  .كينص الربكتوكوؿ الثاين على أف األطفاؿ
دكف ا٠تامسة عشرة الذين يشاركوف ُب األعماؿ العدائية بصورة مباشرة يظلوف يتمتعوف باٟتماية ا٠تاصة اليت يكفلها القانوف الدكٕب
اإلنساين .إف تنفيذ أحكاـ القانوف الدكٕب اإلنساين اليت توفر ٛتاية خاصة لؤلطفاؿ

ىو ٔتثابة مسؤكلية ٚتاعية معنوية  .كتقع ىذه

ا١تسؤكلية على عاتق الدكؿ األطراؼ ُب اتفاقيات جنيف اليت يتعُت عليها احًتاـ قواعد القانوف الدكٕب اإلنساين ككفالة احًتامها.
خاتمة
نظران إٔب جسامة ا١تشكلة كالواقع ا١ترعب للنزاعات ا١تعاصرة حيث ال يكوف أكلئك األكثر ضعفان

ٔتنأل عن اإليذاء  ،ىل

بوسعنا أف ٩تلص إٔب أف القانوف ال ٭تمي األطفاؿ على النحو الكاُب؟ إف األحكاـ القانونية لصاّب األطفاؿ  ،كخاصة أحكاـ القانوف
الدكٕب اإلنساين ،تشَت ُب الواقع إٔب العكس .ك٢تذا ال يقتضي األمر التفكَت ُب صكوؾ قانونية جديدة بقدر ما يتطلب كضع الق كاعد
القائمة موضع التنفيذ .كاستنادان إٔب كجهة النظر ىذه تسعى اللجنة الدكلية قبل أم شيء آخر إٔب إستثارة كعي القوات ا١تسلحة ك٣تمل
اجملتمع.
كيتوجب على اٟتكومات كا١تنظمات ا١تنخرطة ُب مساعدة ضحايا النزاعات ا١تسلحة أف توحد حتمان جهودىا كأف تتعاكف بركح
من التكامل كاحًتاـ ا١تهاـ ا١تختلفة .كيتعُت أف تتطور العقليات كتتخذ التدابَت ١تنع اندالع النزاعات ،كما يتعُت توفَت مساعدة نفسية
كاجتماعية فضبلن عن كضع برامج لتسهيل اندماج األفراد ُب اجملتمع  ،كذلك لصاّب السكاف ا١تدنيُت عمومان كاألطفاؿ على كجو
ا٠تصوص .كعلى اللج نة الدكلية للصليب األٛتر كاالٖتاد الدكٕب ٞتمعيات الصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر كاٞتمعيات الوطنية
كاٟتكومات أف تعمل معان ُب سبيل ىذا ا٢تدؼ.
إف ٖتقيق مثل ىذه األىداؼ يقتضي أف تتوافر للسلطات الوطنية كاجملتمعات ا﵀لية لكل بلد من البلداف ا١تعنية سبل ا١تشاركة ا لفعالة
ُب كافة مراحل العمليات  ،على النحو الذم يعزز احًتاـ القواعد اليت تكفل ٛتاية األطفاؿ ضحايا النزاعات  ،مع توفَت بدائل أخرل
غَت ٕتنيد األطفاؿ كا٩تراطهم ُب اجملموعات ا١تسلحة .كما يتعُت كذلك مساعدة األطفاؿ على أف يند٣توا ٣تددان ُب ٣تتمعاهتم األصلية
كأف ٬تدكا مرة أخرل بيئة عائلية كاجتماعية مواتية لتطورىم كرفاىهم ُب ا١تستقبل.
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دكر المحكمة الجنائية الدكلية في مكافحة جريمة تجنيد األطفاؿ خالؿ
النزاعات المسلحة

د .عبد الوىاب شيتر  /نائ العميد المكلف بالدراسات بكلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية جامعة بجاية (اؿجزائر )

مقدمة:
يوٕب اجملتمع الدكٕب اىتماـ كبَت ١تسألة ٛتاية األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،كىذا نظر لتفشي ظاىرة استخدامهم ضمن
القوات النظامية كغَت النظامية خبلؿ ٥تتلف اٟتركب اليت شهدىا العآب خبلؿ اٟتربُت العا١تيتُت األكٔب كالثانية ،كاستمر ىذا االستخداـ
حتى ُب اٟتركب اٟتديثة.
نظرا ألخذ ىذه الظاىرة مزيدا من االنتشار ،تقدمت الدكؿ بع ٌدة ٤تاكالت لغرض مكافحتها كالقضاء عليها ضمن أحكاـ
القانوف الدكٕب ،كأكؿ كثائق دكلية توفر صراحة اٟتماية للطفل خبلؿ النزاعات ا١تسلحة نذكر الربكتوكولُت اإلضافيُت التفاقيات جنيف
األربعة لسنة ُْٗٗ (ُِٗ).
من جانبها ،قامت منظمة األمم ا١تتحدة سنة ُٖٗٗ باعتماد االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ،كاليت دخلت حيز النفاذ
بتاريخ ِ سبتمرب َُٗٗ  ،كجاءت أحكامها ُب سياؽ عاـ كٓب توٕب باىتماـ خاص ٟتماية األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة(ُّٗ).
٢تذا الغرض ،اعتمدت ا١تنظمة برتوكوال اختياريا أٟتق باالتفاقية ا١تذكورة أعبله يتعلق بإشراؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة،
صدر ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة رقم ِّٔ (د ْٓ) بتاريخ ِٓ مايو َََِ كدخل حيز النفاذ بتاريخ ِّ فرباير ََِِ ،كتشَت
الفقرة ا٠تامسة من ديباجتو صراحة إٔب دكر ا﵀كمة اِب نائية الدكلية ُب مكافحة أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،كىذا
على أساس كوهنا جرٯتة حرب تدخل ضمن اختصاصها ا١توضوعي ٔتوجب النظاـ األساسي(ُْٗ).

 ،1977دخبل حيٌز التنفيذ يوـ 7ديسمرب
 1977ا١تربمة بتاريخ 8جواف
 - 192أنظر الفقرة األكٔب من ا١تادة 77من الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ كا١تادة 4من الربكتوكوؿ اإلضاُب الثاين لعاـ
.1989
 ،1989ج.ر.ج.ج عدد ( ،)20الصادرة بتاريخ 17مام
 ،1978كصادقت عليهما اٞتزائر ٔتوجب ا١ترسوـ الرئاسي رقم ،68-89مؤرخ ُب 16مام
ٔ 1989توجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة رقم( 25/44د ،)44-كدخلت حيٌز التنفيذ بتاريخ 2سبتمرب ،1990كصادقت
 - 193أبرمت إاتفاقية حقوؽ الطفل بتاريخ 20نوفمرب
.1992
 ، 1992ج.ر.ج.ج عدد ( ،)91الصادرة بتاريخ 23ديسمرب
عليو اٞتزائر 19ديسمرب
 ،1989ا١تتعلق بإشراؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كا١تعتمد ٔتوجب قرار
 - 194أنظر الفقرة ا٠تامسة من ديباجة اؿبركتوكوؿ االختيارم الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة
.2002
 2000كالذم دخل حيز النفاذ بتاريخ 23فرباير
اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة رقم( 263د )54بتاريخ 25مايو
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نستفيد من خبلؿ ما أشَت إليو أعبله بأف للمحكمة اٞتنائية الدكلية دكر ىاـ ُب قمع أعماؿ

ٕتنيد األطفاؿ للمشاركة ُب

القوات ا١تسلحة خبلؿ النزاعات ا١تسلحة أك الستخدامهم خبلؿ األعماؿ اٟتربية ،كىو ما ٯتكن التأكد منو من خبلؿ األحكاـ الواردة
ُب نظامها األساسي.
تطرح ىذه ا١تسألة إشكالية ىامة تتمحور حوؿ مدل فعلية كفعالية دكر ا﵀كمة ُب مكافحة ك قمع أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ
للمشارؾة ُب القوات ا١تسلحة خبلؿ النزاعات ا١تسلحة أك الستخدامهم خبلؿ األعماؿ اٟتربية.
كلئلجابة على ىذه اإلشكالية قسمنا ْتثنا إٔب مبحثُت ،ندرس ُب النقطة األكٔب منو ٦تارسة ا﵀كمة الختصاصها بالنظر ُب
جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة (ا١تبحث األكؿ) ،كُب حُت ندرس ُب النقطة الثانية متابعة ا﵀كمة جزائيا ١ترتكيب أعماؿ
ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة (ا١تبحث الثاين).
المبحث األكؿ :ممارسة المحكمة الختصاصها بالنظر في جريمة تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة
٘تارس ا﵀كمة اختصاصها بالنظر ُب اٞترائم الواردة ُب نظامها األساسي كفقا لشركط ٤تددة ،كمن بينها أف تكوف اٞترٯتة
داخلة ضمن اختصاصاهتا ا١توضوعي ،كىو ما ينطبق على جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة باعتبارىا من جرائم اٟترب
بتحرؾ من جهات ٤تددة على سبيل اٟتصر (ا١تطلب الثاين).
(ا١تطلب الثاين) ،كلكن ال ٯتكن ٢تا أف ٘تارس ىذا االختصاص إال ٌ
المطل األكؿ  :إدراج أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة ضمن االختصاص الموضوعي للمحكمة
أدرج النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ضمن جرائم اٟترب اليت
الفع األكؿ)  ،كلكنو حصر ىذه األعماؿ على التجنيد الواقع على األطفاؿ دكف ا٠تامسة عشر كىو ما يتناقض مع
تنظر فيها ا﵀كمة ( ر
قواعد القانوف الدكٕب األخرل اليت ٖتدد مفهوـ الطفل باإلنساف البالغ دكف ٙتانية عشر سنة (الفرع الثاين).
الفرع األكؿ :تكييف أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة بكونها جرائم حرب
تقضي الفقرتُت (ب) ك(ىػ) من ا١تادة (ٖ) من نظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية بأ ٌف ٕتنيد األطفاؿ دكف ا٠تامسة
عشرة من العمر إلزاميا أك طوعيا ُب القوات ا١تسلحة الوطنية أك استخدامهم للمشاركة فعليا ُب األعماؿ اٟتربية يش ٌكل انتهاكا خطَتا
للقوانُت كاألعراؼ السارية على ا١تنازعات ا١تسلحة ،كينطبق ىذا الوصف سواء على االنتهاكات الواقعة خبلؿ النزاعات ا١تسلحة
الدكلية أك غَت الدكلية(ُٓٗ).

 - 195أنظر الفقرتُت (ب) البند ( )26ك(ىػ) البند ( )21من ا١تادة ( )8من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ا١تعتمد من قبل مؤ٘تر األمم ا١تتٌحدة الدبلوماسي للمفوضُت ا١تعٍت
 2000كٓب تصادؽ عليو بعد كل الدكؿ العربية إال األردف كتونس .الوثيقة رقم:
 ،1998ككقعت اٞتزائر عليو ُب 28ديسمرب
بإنشاء ٤تكمة جنائية دكلية بتاريخ 17جويلية

PCN.ICC./1999
/ INF A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 -

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

130

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

يفهم من خبلؿ ما كرد ُب نص ا١تادة (ٖ) من النظاـ األساسي للمحكمة بأ ٌف أعماؿ التجنيد توصف بكوهنا جرائم حرب
إذا كقعت خبلؿ نزاع مسلح ،أما ُب حالة ما إذا كقعت خارج نطاؽ النزاع ا١تسلح فإهنا ال تكيٌف ّترائم حرب ما داـ أ ٌف ذلك يدخل
ضمن سياسة الدكؿ األطراؼ.

ُب ىذا اإلطار ،ينطبق على أعماؿ التجنيد الضم اإلجبارم أك الطوعي لؤلطفاؿ ضمن القوات ا١تسلحة النظامية كغَت
النظامية ،سواء كقع التجنيد من أجل تقدًن مساعدة غَت مباشرة للمقاتلُت ،كنقل األسلحة كالذخائر كتقدًن ا١تعلومات ،أك للمشاركة
ُب أعماؿ القتاؿ ضمن القوات النظامية كغَت النظامية ،كما يشًتط أف ترتكب

ُب إطار خطة أك سياسية عامة أك ُب إطار عملية

كاسعة النطاؽ ،كال يقتصر ذلك على أعماؿ مح صورة ك٤تددة النطاؽ ،أل ٌف ا﵀كمة هتتم باالنتهاكات اٞتسيمة كا٠تطَتة للقوانُت
كاألعراؼ الدكلية السارية على النزاعات ا١تسلحة.
نتيجة لذلك ،ال تع ٌد سياسة الدكؿ ُب ٕتنيد األطفاؿ ضمن القوات ا١تسلحة جرٯتة حرب إال إذا كقع ذلك من أجل
إشراكهم ُب نزاع مسلح أك الستخداـىم فعليا للمشاركة ُب أعماؿ حربية ،أل ٌف عدـ إشراكهم ُب نزاع مسلح ال يع ٌد جرٯتة حرب لكوف
ىذا النوع من اٞترائم تقع خبلؿ النزاعات ا١تسلحة اليت تعرؼ انتهاكات خطَتة لقواعد القانوف الدكٕب اإلنساين.
ٯتكن التأكد من ذلك من خبلؿ تعريف جرائم اٟترب ا١تعتمد ُب النظاـ األ ساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية حيث تشَت
الفقرة الثانية من ا١تادة (ٖ) منو بأ ٌف ىذه اٞترائم تشمل االنتهاكات اٞتسيمة التفاقيات جنيف لسنة

ُْٗٗ كللقوانُت كاألعراؼ

السارية على النزاعات ا١تسلحة الدكلية ،كما تشمل أيضا االنتهاكات اٞتسيمة للمادة (ّ) ا١تشًتكة بُت اتفاقيات جنيف األربع لسنة
ُْٗٗ كاليت ترتكب خبلؿ النزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية(ُٔٗ).
يفهم من خبلؿ ذلك بأ ٌف عدـ التزاـ الدكؿ بأحكاـ الربكتوكوؿ اإلضاُب الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ ال
يشكل خرقا ألحكاـ النظاـ األساسي للمحكمة إذا ٓب تشارؾ ُب نزاع مسلح ،كال تثبت أية مسؤكلية لؤلشخاص ا١تسؤكلُت عن ذلك
أماـ ا﵀كمة ،كينطبق ىذا التفسَت حىت على القوات غَت النظامية اليت ٓب تدخل بعد ُب نزاع مسلح ضد القوات النظامية ،أم ال يع ٌد
ٕتنيد األطفاؿ جرٯتة حرب تنظر فيها ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية إال إذا ًبٌ استخدامهم خبلؿ فزاع مسلح ،كتشكل كل ىذه اٟتدكد قيودا
على اختصاص ا﵀كمة.

ُب ىذا اإلطار ،استقبلت ا﵀كمة منذ تأسيسها قضية كاحدة مرتبطة بتجنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة كتتعلق بقضية
ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ،كاليت ًبٌ إحالتها من قبل رئيس ىذه الدكلة ٔتوجب رسالة مرسلة إ ٔب ا١تدعي العاـ للمحكمة بتاريخ ُٗ
 - 196أنظر الفقرة الثانية من ا١تادة ( )8من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 ،1977كدخبل
 ،1950كأٟتق هبا بركتوكولُت إضافيُت بتاريخ 8جواف
 ،1949كدخلت حيٌز التنفيذ يوـ 21أكتوبر
كُب ىذا اإلطار ،أبرمت اتفاقيات جنيف األربعة بتاريخ 12أكت
.1960
 ،1978كصادقت اٞتزائر على اتفاقيات جنيف األربعة من قبل اٟتكومة اٞتزائرية ا١تؤقتة ،كذلك بتاريخ 20جواف
حيٌز التنفيذ يوـ 7ديسمرب
كحوؿ اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية بالنظر ُب جرائم اٟترب ،راجع :د .صبلح الدين عامر" ،اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ٔتبلحقة ٣ترمي اٟترب"ْ ،تث منشور ضمن
.475
 ،2003ص-471.
مؤلف ٚتاعي ،القانوف الدكٕب اإلنساين :دليل التطبيق على الصعيد الوطٍت ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب األٛتر،
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(ُٕٗ)
كقرر ا١تدعي العاـ فتح التحقيق ُب القضية ٔتوجب قرار صادر عنو بتاريخ
أفريل ََِْ ٌ ،

ِّ جواف ََِْ ،كجاء فيو بأ ٌف

مكتبو ٌقرر فتح التحقيق ُب االنتهاكات اٞتسيمة للقانوف الدكٕب اإلنساين كاٞترائم ا٠تطَتة ا١ترتكبة ُب ٚتهورية الكوف غو الدٯتقراطية منذ

الفاتح من جويلية ََِِ كمتابعة األشخاص الذين ٢تم مسؤكلية مباشرة عن ارتكاب ىذه اٞترائم)ُٖٗ(.

صدرت عن الغرفة التمهيدية األكٔب للمحكمة أكؿ مذكرة اعتقاؿ خاصة بقضية ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاع ا١تسلح الدائر ُب
ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ضد توماس لوبانغا دييلو ( ،)Thomas Lubanga Dyiloكذلك بتاريخ َِ فيفرم ََِٔ ،كٍبٌ
تلتها مذكرات أخرل ُب النزاع نفسو ض ٌد كل من بوسكو نتاغاندا ( )BOSCO NTAGANDAك كاتانغا ()Katanga

كنغودجولو شوم(.)Ngudjolo Chui

جاءت حيثيات ا١تذكرات الصادرة من ا﵀كمة بتهم ضد ا١تعنيُت باأل مر كلها تتعلق بتجنيد األطفاؿ ُب القوات ا١تسلحة
إلزاميا كطوعيا كاستخدامهم للمشاركة فعليا ُب األعماؿ اٟتربية خبلؿ النزاع ا١تسلح الدائر ُب ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ،كتعترب ىذه
ا١تذكرات األكٔب من نوعها ُب تاريخ القضاء اٞتنائي الدكٕب ،حيث ٓب يسبق كأف أدرجت ؽ ضية من مثيلها أماـ ا﵀اكم اٞتنائية الدكلية
ا١تؤقتة على الرغم من ثبوت كقوع ىذه اٞترٯتة خبلؿ النزاعات اليت نظرت فيها ىذه ا﵀اكم.
الفرع اللاني :حصر أعماؿ التجنيد على األطفاؿ دكف الخامسة عشر
ٖتصر الفقرتُت (ب) ك(ىػ) من ا١تادة (ٖ) من نظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ على البالغُت
دكف ا٠تامسة عشرة من العمر دكف غَتىم من األطفاؿ ،أم ال يشمل ذلك األطفاؿ البالغُت دكف الثامنة عشر من العمر (ُٗٗ) ،كيبدك
من خبلؿ ذلك بأ ٌف السن ا﵀دد ١تفهوـ الطفل ُب النظاـ األساسي للمحكمة ينطبق ٘تاما مع السن ا﵀دد ُب الفقرة الثانية من ا١تادة
(ٕٕ) من الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ ا١تلحق باتفاقية جنيف األربعة لسنة ُْٗٗ كبأ ٌف ىذا النظاـ ٓب يوٕب أية ٛتاية خاصة لؤلطفاؿ
مقرر ُب الربتوكوؿ ا١تذكور(ََِ).
البالغُت ُب السن ما بُت ُٓ كُٖسنة ،على غرار ما ىو ٌ

 - 197أنظر :
C.P.I, Renvoi devant le Procureur de la situation en République Démocratique du Congo, communiqué de Presse du 19 Avril 2004, Doc : ICC-OTP-20040419-50. Document
disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press

 - 198أنظر:
C.P.I, Communiqué de presse du procureur, M. Louis Moreno-Ocampo, sur la situation en République Démocratique du Congo, publié le 23 Juin 2004, Le Bureau du
procureur ouvre sa première enquête, Doc : ICC-OTP-20040623-59-fr. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press

 - 199أنظر الفقرتُت (ب) البند ( )26ك(ىػ) البند ( )21من ا١تادة ( )8من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 1949على ما يلي٬" :تب علي أطراؼ النزاع اٗتاذ كافة التدابَت ا١تستطاعة،
 - 200تنص الفقرة الثانية من ا١تادة 77من الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ ا١تلحق باتفاقية جنيف األربعة لسنة
اليت تكفل عدـ اشًتاؾ األطفاؿ الذين ٓب يبلغوا بعد سن ا٠تامسة عشرة ُب األعماؿ العدائية بصورة مباشرة ،كعلي ىذه األطراؼ ،بوجو خاص ،أف ٘تتنع عن ٕتنيد ىؤالء الصغار ُب
قواهتا ا١تسلحة ،ك٬تب على أطراؼ النزاع ُب حالة ٕتنيد ىؤالء ٦تن بلغوا سن ا٠تامسة العشرة كٓب يبلغوا بعد الثامنة العشرة أف تسعي إلعطاء األكلوية ١تن ىم أكرب سنا".

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

132

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

نتيجة لذلك ،نرل بأف ا١تفهوـ ا١تشار إليو أعبله ال ينطبق مع ا١تفهوـ ا﵀دد ُب اتفاقية حقوؽ الطفل لسنة

ُٖٗٗ

كالربكتوكوؿ الثاين ا١تلحق هبا لسنة َََِ ،كا١تتعلق بإشراؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كىذا على الرغم من استفادة األطفاؿ
البالغُت لسن ما بُت ُٓ إٔب ُٖ سنة من ٛتاية إنسانية ضمن أحكاـ اتفاقيات جنيف األربعة لسنة ُْٗٗ كبركتوكوليها اإلضافيُت
لسنة ُٕٕٗ.
ُب ىذا اإلطار ،يذكر بأ ٌف ا١تادة األكٔب من اتفاقية حقوؽ الطفل ٖتدد صراحة بأنٌو يعٍت بالطفل كل إنساف ٓب يتجاكز الثامنة

عشر ،ما ٓب يبلغ سن الرشد قبل ذلك ٔتوجب القانوف ا١تطبق عليو (َُِ) ،كلكنها ،كعلى غرار اتفاقيات جنيف األربعة كبركتوكوليها

اإلضافيُت لسنة ُٕٕٗ  ،توفر اٟتماية من التجنيد ُب القوات ا١تسلحة ١تن ٓب يبلغوا سن ا٠تامسة عشر مع توفَتىا ٛتاية خاصة للبالغُت
سن ُٓ إٔب ُٖ سنة(َِِ).
عرفت ىذه ا١تسألة تطورا ىاما ُب أحكاـ القانوف الدكٕب ،حيث جاء الربكتوكوؿ اإلضاُب الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل
بتعديل جذرم فيما ٮتص ٖتديد سن ٕتنيد األطفاؿ ُب القوات ا١تسلحة ،كذلك برفع السن إٔب ُٖ سنة عوض ُٓ سنة ،مثلما تنص
عليو ا١تادة (ِ) منو(َِّ).
كرد ىذا الرفع ُب السن بشكل صريح ُب الفقرة األكٔب من ا١تادة

(ّ) من الربكتوكوؿ ا١تذكور أعبله ،حيث تلتزـ الدكؿ

األطراؼ برفع اٟتد األدىن لسن تطوع األشخاص ُب قواهتا ا١تسلحة الوطنية عن السن ا﵀ددة ُب الفقرة ّ من ا١تادة ّٖ من اتفاقية
حقوؽ الطفل ،آخذة ُب االعتبار ا١تبادئ الواردة ُب تلك ا١تادة ،كمعًتفة ْتق األشخاص دكف سن الثامنة عشرة ُب ٛتاية خاصة ٔتوجب
االتفاقية(َِْ).
ُب كل األحواؿ ،ال تلزـ أحكاـ الربكتوكوؿ الدكؿ األطراؼ بعدـ ٕتنيد األطفاؿ البالغُت سن ما بُت

ُٓ كُٖ سنة ُب

القوات ا١تسلحة إذا كاف ىذا التجنيد طوعيا كبًتخيص من أكلياؤىم ،خاصة إذا كاف هبدؼ ضمهم ُب مدارس تابعة للقوات ا١تسلحة
كفل بتكوينهم العسكرم (َِٓ) ،كلكنها تتكفل مقابل ذلك ،كفقا للمادة
تت

(ْ) منو ،باٗتاذ التدابَت ا١تمكنة عمليا ١تنع التجنيد

كاالستخداـ ٔتا ُب ذلك ٕترًن ىذه ا١تمارسات(َِٔ).

.1989
 - 201أنظر ا١تادة ( )1من اتفاقية حقكؽ الطفل لسنة
 1949كالفقرة الثالثة (ج) من ا١تادة ( )4من الربكتوكوؿ اإلضاُب الثاين التفاقيات
 - 202أنظر الفقرة الثانية من ا١تادة ( )77من الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ التفاقيات جنيف األربعة لسنة
.1949
جنيف األربعة لسنة
.1989
يارم الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة
 - 203أنظر ا١تادة ( )2من الربكتوكوؿ االخت
.1989
 - 204أنظر الفقرة األكٔب من ا١تادة ( )3من الربكتوكوؿ االختيارم الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة
.1989
 - 205أنظر الفقرتُت الثالثة كا٠تامسة من ا١تادة ( )3من الربكتوكوؿ االختيارم الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة
.1989
 - 206أنظر ا١تادة ( )4من الربكتوكوؿ االختيارم الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة
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ا١تسلحة بكوهنا

يبدك من خبلؿ أحكاـ ا١تادة ا١تذكورة أعبله بأ ٌف الربكتوكوؿ يكيٌف أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات

٦تارسات تشكل جرٯتة كفقا للمفهوـ القانوين ،كعلى الدكؿ إدراج ىذا التجرًن ُب قوانينها الوطنية كُب االتفاقيات الدكلية البلحقة
لدخوؿ الربكتوكوؿ حيٌز النفاذ.
ٓب تتخذ الدكؿ األطراؼ ُب النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية أية أحكاـ بشأف التعديل ا

لوارد ُب الربكتوكوؿ

اإلضاُب الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل ،كعدـ رفعها للسن ا﵀دد لتجنيد األطفاؿ ُب القوات ا١تسلحة إٔب ُٖ سنة يعود إٔب كوف
أحكاـ النظاـ األساسي كضعت سنة ُٖٗٗ ،أم قبل اعتماد الربكتوكوؿ ا١تذكور.
لكن ٓب توٕب الدكؿ أم اىتماـ للمسألة خبلؿ آبؤ٘تر االستعراضي ا٠تاص بتعديل النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية،
كا١تنعقد بػ كامببل (أكغندا) بتاريخ َُ جواف َََِ  ،كىذا على الرغم من دخوؿ الربتوكوؿ ا١تذكور أعبله حيز النفاذ بتاريخ

ِّ

فيفرم ََِِ(َِٕ).
نرل بأ ٌف ىذا النقص ُب تتطابق األحكاـ ما بُت النظاـ األ ساسي كالربكتوكوؿ ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ ال
ٮتدـ مصاّب األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،كال يعاقب األشخاص ا١تسؤكلُت عن ٕتنيد األطفاؿ البالغُت ما بُت

ُٓ كُٖ سنة

أماـ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية على الرغم من ثبوت كقوع ىذه اٞترٯتة ُب نزاعات مسلحة تنظر فيها ا﵀كمة.
المطل اللاني :تحريك اختصاص المحكمة من قبل جهات محددة للنظر في أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات
يتم ٖتريك اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية للنظر ُب جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ بوصفها جرائم حرب من قبل ثبلثة جهات
٤تددة على سبيل اٟتصر ،كىي الدكؿ األط راؼ كا١تدعي العاـ من جهة ،كلكوهنم ٢تم سلطة اإلحالة القانونية (الفرع األكؿ) ،ك٣تلس
األمن من جهة أخرل ،بصفتو جهاز خارجي لو صبلحيات اإلحالة أماـ ا﵀كمة استنادا للفصل السابع من ميثاؽ منظمة األمم
ا١تتحدة(َِٖ)(الفرع الثاين).
الفرع األكؿ :تحريك االختصاص من قبل الدكؿ األطراؼ كالمدعي العاـ بشركط
كضعت ا١تادة (ُّ) من النظاـ األساسي نظاـ خاص لئلحالة الصادرة من قبل الدكؿ األطراؼ كا١تدعي العاـ للمحكمة من
تلقاء نفسو ،حيث ال ٯتكن للمحكمة أف ٘تارس اختصاصها بالنظر ُب جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة إال بتوفر الشركط
ا١تحددة ُب الفقرة الثانية من ا١تادة (ُِ) من نظامها األساسي ،كتتمثل ىذه الشركط ُب كقوع اٞترٯتة على إقليم دكلة طرؼ أك ارتكاهبا
 - 207أنظر  :جمعية الدكؿ األطراؼ ُب النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،أعماؿ ا١تؤ٘تر اإلستعراضي لتعديل النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،ـنشورات ا﵀كمة
 ،2010كثيقة منشورة على ا١توقع اإللكًتكين التإب:
اٞتنائية الدكلية لسنة
www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/

 -أنظر ا١تادة ( )13من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
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من قبل أحد رعايا الدكؿ األطراؼ(َِٗ) ،كبالتإب ال ٬توز للمحكمة أف ٘تارس اختصاصاهتا بالنظر ُب جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ نزاع
مسلح إال إذا كانت كاحدة أك أكثر من الدكؿ ا١تعنية بتلك اٟتالة أطرافا ُب نظامها األساسي ،كىو الشرط التقليدم ا١تتعامل بو ُب
القضاء الدكٕب ُب مواجهة الدكؿ(َُِ).
من جهة أخرل٬ ،توز للدكؿ غَت األطراؼ أف تقبل باختصاص ا﵀كمة بالنظر ُب جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ نزاع مسلح،
كيتم ذلك عن طريق إبراـ ترتيب أك اتفاؽ خاص معها يسمح ٢تا ٔتوجبو بالنظر ُب ىذه اٞترٯتة إذا ارتكبت على إقليمها أك من قبل
رعاياىا ،كيكوف ىذا اإلعبلف ا١تسبق مؤقتا ،كسارم ا١تفعوؿ على حاالت معيٌنة(ُُِ).
يتٌضح ٦تا تق ٌدـ أف كالية ا﵀كمة تستند إٔب توافق إرادات الدكؿ األطراؼ ،إذ يًتتٌب عن التزامها بالنظاـ األساسي للمحكمة
امتثا٢تا الكامل الختصاص ىذه ا﵀كمة دكف قيد أك شرط كال يوجد أم إجراء آخر ٬تب عليها إتباعو قبل انعقاد ىذا االختصاص،
كذلك على خبلؼ ١تا ىو معموؿ بو أماـ ٤تكمة العدؿ الدكلية(ُِِ).
كبالتإب ،ال ٗتضع الدكؿ غَت األطراؼ ُب النظاـ األساسي إٔب أحكاـ ىذا النظاـ ،أل ٌف القاعدة العامة ُب القانوف الدكٕب
تقضي بأ ٌف ا١تعاىدة ال تسرم إال على الدكؿ األطراؼ فيها؛ أم ال تستطيع ا﵀كمة ٦تارسة اختصاصها كسلطاهتا على أقاليم كرعايا
ىذه الدكؿ إال إذا أعلنت موافقتها على ذلك.
 - 209أنظر الفقرة الثانية من ا١تادة ( )12من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 210كحوؿ ىذه ا١تسألة ،أرادت الدكؿ خبلؿ "مؤ٘تر ركما" أف ٘تنح للمحكمة اختصاصا تلقائيا للنظر ُب اٞترائم اليت ٗتتص فيها عندما يتعلٌق األمر بدكلة طرؼ ،بينما أرادت
الواليات ا١تتحدة األمريكية أف يكوف ىذا االختصاص مقتصرا على جرٯتة اإلبادة اٞتماعية ،كأف ال ٘تارس اختصاصها بالنظر ُب اٞترائم األخرل إال بعد قبوؿ الدكلة ٢تذا
االختصاص ،سواءن كانت الدكلة طرفا أك غَت طرؼ ُب النظاـ األساسي .راجع :سوسن ٘تر خاف بكة ،اٞترائم ضد اإلنسانية ُب ضوء أحكاـ النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية
 ،2004ص.114.
الدكلية ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه ُب اٟتقوؽ ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة القاىرة،
القضائي للمحكمة ،راجع :أٛتد قاسم ٤تمد اٟتميدم ،ا﵀كمة اٞتنائية
ة
ك١تزيد من التفاصيل حوؿ ٥تتلف ا١تقًتحات اليت قدمتها الدكؿ خبلؿ "مؤ٘تر ركما" حوؿ قبوؿ الوالية
.170
 ،2001ص-166.
الدكلية ،أطركحة لنيل الدكتوراه ُب اٟتقوؽ ،كلية العلوـ القانونية كاالقتصادية كاالجتماعية ،جامعة ٤تمد ا٠تامس ،الرباط،
211
2010؛ أم بعد الدكر
جسد ىذا النوع من االختصاص ُب ا١تلف اإليفوارم ،إذ انصبت ٖتقيقات ا﵀كمة ُب ىذا ا١تلف على االنتهاكات اٞتسيمة اليت كقعت بعد 20نوفمرب
 ٌالثاين لبلنتخابات الرئاسية ا١تنظمة ُب ىذه الدكلة ،ككانت "كوت ديفوار" ُب تلك ا١ترحلة ليست طرفا ُب النظاـ األساسي للمحكمة ،ك٘تكٌن ا١تدعي العاـ من االتصاؿ بالقضية
ٔتوجب اتفاؽ خاص مربـ مع السلطات اٞتديدة ٢تذه الدكلة ،كالذم أعلنت فيو قبو٢تا باختصاص ا﵀كمة بالنظر ُب اٞترائم الدكلية اليت كقعت بعد الفًتة االنتخابية ،استنادا ١تا
تنص عليو الفقرة الثالثة من ا١تادة ( )12من النظاـ األساسي للمحكمة.
Voir, C.P.I, Communiqué de presse, Le Greffe confirme que la République de Côte d’Ivoire a accepté la compétence de la Cour, Communiqué de presse n° ICC-20050215-91Fr du 15 février 2005. Document disponible sur le site : www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press releases/press releases 2005

 - 212كُب ىذا اإلطار٘ ،تارس ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية كاليتها على الدكؿ ٔتجرد انضمامها إٔب نظامها األساسي ،كال تكوف اختيارية أك يكوف اختصاصها قائم على إعبلف مسبق من
الدكؿ ،مثل ما ىو معموؿ بو أماـ ٤تكمة العدؿ الدكلية ،كىو ا١توقف الذم ٓب توافق عليو ٞتنة القانوف الدكٕب عند إعدادىا ١تشركع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية .كحوؿ ذلك ،راجع :د.
عبد ا٢تادم ٤تمد العشرم ،ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية (دراسة قانونية حوؿ العبلقة بُت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية باألمم ا١تتحدة ،التعديبلت ا١تقًتحة على مشركع النظاـ األساسي
للمحكمة اٞتنائية الدكلية ُب ٣تاؿ االختصاص) ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،دكف سنة نشر ،ص.95-93.
كتعرض اٟتل ا١تعتمد من قبل ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية بشأف كيفية ٦تارسة كاليتها القضائية النتقادات كثَتة من ا١تنظمات غَت اٟتكومية ،كاليت طالبت الدكؿ با١توافقة على
ٌ
االختصاص التلقائي للمحكمة على ٚتيع اٞترائم ،عدا جرٯتة العدكاف .راجع:
BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale (le Statut de Rome), Ed. Le Seuil, Paris, 2000, p. 90.
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تطبٌق القاعدة آب ذكورة أعبله ُب القانوف الدكٕب بناءن على مبدأ نسبية آثار ا١تعاىدات

 ،كٯتكن أف ترد عليها بعض

االستثناءات ،خصوصا إذا ما كافقت الدكلة ا١تعنية صراحة أك ضمنا على ذلك أك ُب حالة كجود قاعدة عرفية دكلية تقضي بذلك،
كنذكر من بُت ىذه االستثناءات٦ ،تارسة ا﵀كمة الختصا صها ُب متابعة رعايا دكلة غَت طرؼ ُب النظاـ األساسي إذا ارتكبوا جرائم
على إقليم دكلة طرؼ(ُِّ) ،كىي قاعدة ٗترج عن ا١تبدأ ا١تعموؿ بو ُب ٖتديد اختصاص القضاء الدكٕب ،كيرجع الفضل ُب اقًتاحها إٔب
اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،كذلك خبلؿ الدكرة السادسة للجنة التحضَتم

ة للمحكمة اٞتنائية الدكلية ا١تنعقدة ُب أكتوبر

ُٔٗٗ(ُِْ).
أكدت اللجنة الدكلية للصليب األٛترُ ،ب التقرير الذم ق ٌدمتو أماـ اللجنة التحضَتية ،أ ٌف ربط اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية
ٖتركها للقياـ ٔتهامها ج ٌد صعب ،كقد يتحوؿ إلزامان إٔب اختصاص اختيارم ،مثلما
الدكلية بشرط إعبلف قبوؿ الدكؿ باختصاصها ٬تعل ٌ
ىو معموؿ بو ُب ظل ٤تكمة العدؿ الدكلية(ُِٓ).

من جهتنا ،نرل أ ٌف كضع النظاـ األساسي لشرط القبوؿ كقيد على اختصاص ا﵀كمة ال يتوافق مع مبدأ االختصاص العا١تي
للقضاء بالنظر ُب اٞترائم الدكلية ،ألنٌو دكف ىذا ا١تبدأ ال ٯتكن ٢تا أف ٘ت ٌدد اختصاصها فيما يتعلق باٞترائم الواقعة ُب النزاعات ا١تسلحة
لكافة الدكؿ سواء كانت أطرافا أك غَت أطراؼ ُب نظامها األساسي(ُِٔ).

كفيما ٮتص جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ٘تكنت ا﵀كمة من ٦تارسة اختصاصها ُب قضايا توماس لوبانغا
دييلو ،كبوسكو نتاغاندا ك كاتانغا كنغودجولو شوم بناءن على إحالة ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ،لكوهنا صادقت على النظاـ

األساسي ،كيع ٌد ىذا التحريك آلية فعلية لردع مرتكيب أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،كمتابعتهم من قبل ا﵀كمة
يش ٌكل ىو اآلخر كسيلة فعالة ١تعاقبة األشخاص ا١تس ؤكلُت مباشرة عن ىذه األعماؿ ،خاصة ٌأهنا هتتم باألشخاص الذين ٢تم ي ٌد
مباشرة ُب ارتكاهبا.
213
أصرت الواليات ا١تتحدة األمريكية خبلؿ "مؤ٘تر ركما" على اشًتاط قبوؿ دكلة جنسية ا١تتهم لقبوؿ اختصاص ا﵀كمة ،خوفا من متابعة أفراد قواهتا
 كحوؿ ىذه ا١تسألةٌ ،٘تسكها بنظرية التدخل اإلنساين كمبلحقة مرتكيب اٞترائم الدكلية .راجع :سوسن ٘تر خاف
العسكرية أماـ ىذه ا﵀كمة عند قيامهم بعمليات حفظ السبلـ ،كىو ما يتناقض مع ٌ
.115
بكة ،ا١ترجع السابق ،ص-114.
عمر ٤تمود سليماف ا١تخزكمي ،اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ٔتحاكمة ٣ترمي اٟترب ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه ُب الدراسات القانونية ،ا١تعهد العريب للدراسات العريبة،
.422
 ،2005ص-421.
القاىرة،
214
- SABAC Audrey, Essai d’une contribution à l’étude des juridictions pénales internationales, Thèse de Doctorat en Droit, Université Toulouse II, 2003, pp. 589-590.
215
 1996خبلؿ اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة
 أنظر بياف اللجنة الدكلية للصليب األٛتر إٔب اللجنة التحضَتية ا٠تاصة بإنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،الصادر بتاريخ 28أكتوبرالدكرة الواحدة كا٠تمسُت (د ،)51.ا١تنشورات الرٝتية للجنة الدكلية للصليب األٛتر .بياف منشور على ا١توقع اإللكًتكين:

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jna9.htm

١ - 216تزيد من التفاصيل حوؿ مبدأ االختصاص العا١تي ،راجع:
CORDERO Isidoro Blanco, « Compétence universelle : Rapport général », Revue International de Droit Pénal, Vol. 79, N° 1, 2008, pp. 13-57.
BAUCHOT Bertrand, Sanctions Pénales Nationales et Droit International, Thèse de Doctorat en Droit, Faculté Des Sciences Juridiques, Politiques Et Sociales, Université Lille
II Droit Et Santé, 2007, pp. 214-272.
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الفرع اللاني :تحريك االختصاص من قبل مجلس األمن دكف شركط
منحت الدكؿ ا١تشاركة ُب مؤ٘تر ركما امتيازان خاصا جمللس األمن لتحريك اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية كذلك ٔتوجب
اؿفقرة (ب) من ا١تادة (ُّ) من النظاـ األساسي ،كتستند ىذه السلطة إٔب أحكاـ الفصل السابع من ميثاؽ منظمة األمم ا١تتحدة،
كلكن ٮتتلف ٤تتواىا عن السلطة ا٠تاصة بتحريك الدعول من أحد الدكؿ األطراؼ أك من ا١تدعي العاـ(ُِٕ).
ظهر ذلك جليا فيما تقضي بو الفقرة الثانية من ا١تا دة (ُِ) من النظاـ األساسي ،كاليت تنص على أنٌو ُب حالة ما إذا
أحيلت اٟتالة من ٣تلس األمن ،فإ ٌف ا﵀كمة تصبح غَت مقيدة بشركط ا١تقبولية الواردة ُب نظامها األساسي ،أل ٌف النص ينطبق على
اٟتاالت اليت ٖتاؿ من طرؼ الدكؿ األطراؼ أك من ا١تدعي العاـ (ُِٖ).

يبدك لنا بوضوح كٔتفهوـ ا١تخالفة من خبلؿ القراءة ا١تتأنية لنص ا١تادة ا١تذكورة أعبله بأ ٌف ا﵀كمة سيكوف ٢تا اختصاص
إلزامي على ٚتيع الدكؿ ُب حالة ما إذا ٘تت اإلحالة إٔب ا١تدعي العاـ من قبل ٣تلس األمن ،كذلك بغض النظر عن ما إذا كانت تلك
الدكؿ أطرافا أك غَت أطراؼ ُب النظاـ األساسي.
يفهم من خبلؿ ذلك أ ٌف الشركط الواردة ُب ا١تادة

(ُِ) ا١تذكورة سابقا ال تنطبق على اٟتاالت اليت ٭تيلها اجمللس إٔب

يتوسع نطاؽ اختصاصها ليمت ٌد حىت إٔب الدكؿ غَت األطراؼ ُب نظامها األساسي ،كىو ما يكفل لو حق إحالة حاالت
ا﵀كمة ،إذ ٌ
كلو انصرفت إٔب جرٯتة دكلية ٓب تقبل ٚتيع الدكؿ ا١تعنيَّة هبا باختصاص ا﵀كمة(ُِٗ).

كبالتإب ،ال يصبح اختصاص ا﵀كمة عا١تيان إال إذا أحاؿ اجمللس قضية ما متصرفا تبعا ألحكاـ الفصل السابع من ميثاؽ
منظمة األمم ا١تتحدة ،كيًتتَّب عن ذلك إعفاء ا﵀كمة من مقتضيات قاعدة الرضائية ،كاليت تشًتط موافقة ٣تمل الدكؿ ا١تعنية لتحريك
الدعول أمامها ،ككذا عدـ إفبلت مرتكيب اٞترائم الدكلية اليت تدخل ُب اختصاصها من معاقبتهم أمامها ،كذلك حىت كلو امتنعت
دك٢تم عن التصديق على النظاـ األساسي(َِِ).
كلكن تقف االعتبارات السياسية بُت أعضاء ٣تلس األمن عائقا كبَتا ُب كج ق اآلليات القانونية الفعلية اليت يوفٌرىا النظاـ
األساسي للمحكمة ١تصلحة اجمللس ،كىو ما ينعكس سلبيا على فعالية ٦تارسة ا﵀كمة كم ٌدعيها العاـ الختصاصاهتما ُب قمع أعماؿ
 أنظر الفقرة (ب) من ا١تادة ( )13من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.أنظر الفقرة الثانية من ا١تادة ( )12من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية- .
كُب ىذا اإلطار ،كضع نص ا١تادة ا١تذكورة أعبله خبلؿ مؤ٘تر ركما ٔتثابة حل توافقي بُت الدكؿ اليت دافعت عن منح اإلختصاص العا١تي للمحكمة كبُت اٞتوؿ اليت أراد التضييق من
٣تاؿ ىذا االختصاص .كحوؿ ذلك ،راجع:
217
218

POLITI Mauro, « Le Statut de la cour pénale internationale : le point de vue d’un négociateur », Revue Général de Droit International Public, Tome 103, N°4, 1999, p. 840.

.2010
 - 219األزىر لعبيدم ،حدكد سلطات ٣تلس األمن ُب عمل ا﵀كمة اٞتنائية اؿدكلية  ،دار النهضة العربية ،القاىرة،
 ،2001ص.94-93.
د .علي عبد القادر القهوجي ،القانوف الدكٕب اٞتنائي (أىم اٞترائم الدكلية ،ا﵀اكم الدكلية اٞتنائية) ،منشورات اٟتليب اٟتقوقية ،بَتكت،
220
 لقد احتجت الواليات ا١تتحدة األمريكية على ىذه القاعدة ْتجة ٌأهنا تتعارض مع مبدأ الرضائية كنسبية أثر ا١تعاىدات ،كذلك ُب إشارة ٢تا إٔب ا١تادة ( )34من اتفاقية فيينا ،2007ص.230.
لقانوف ا١تعاىدات .راجع :عبل عزت عبد ا﵀سن ،اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه ُب القانوف ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة القاىرة،
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(ُِِ)
تأخره عن إحالة قضية دارفور ،كتغاضيو عن إحالة قضايا
ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة  ،كيظهر ذلك جليا من خبلؿ ٌ

غزة ُب األراضي الفلسطينية ا﵀تلة أك ا١ترتكبة ُب النزاع
أخرل إٔب ا﵀كمة ،على غرار اٞترائم اليت ارتكبتها القوات اإلسرائيلية ض ٌد أىإب ٌ

الداخلي ا١تسلح بسوريا (ِِِ) ،على أساس أ ٌف احتبل٢تا لؤلراضي الفلسطينية يع ٌد جرٯتة حرب ،كىو ما دفع هبا إٔب رفض ا١توافقة على

ىذا النظاـ األساسي(ِِّ).

إضافة إٔب ذلك ،انتقد اجمللس بعدـ التزامو بوظائفو حياؿ النزاع الداخلي ا١تسلح ُب سوريا خبلؿ سنة َُُِ ُب إطار ما
يسمى بػ "الثورات العربية" ض ٌد األنظمة الديكتاتورية ،حيث ٓب يتم ٌكن من اٗتاذ أم قرار بشأف إحالة ا١تسألة إٔب ا﵀كمة ،كىذا على
الرغم من مناقشتو للمسألة ُب ع ٌدة اجتماعاتو ،كيعود سبب ذلك دائما إٔب عدـ توافق إرادات الدكؿ السياسية داخل اجمللس ُب إحالة
اٞترائم ا١ترتكبة فيها إٔب ا١تدعي العاـ(ِِْ).

نستخلص من خبلؿ ما أشَت إليو أعبله أ ٌف اعًتاؼ النظاـ األساسي للمحكمة ب سلطة اإلحالة للمجلس ال يفيد ىذه
ا﵀كمة ُب مساءلة مرتكيب أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاع ا١تسلح الدائر ُب سوريا منذ سنة َُُِ ،حيث كقع النزاع ٤تل خبلؼ
بُت كجهات نظر الدكؿ األعضاء الدائمُت ُب اجمللس بدؿ أف يقع حوؿ ٖتديد األطراؼ ا١تسؤكلة عن ارتكاب اٞترائم الد

كلية اليت

كقعت خبللو.
المبحث اللاني :متابعة المحكمة جزائيا لمرتكبي جريمة تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة
تقرر ا﵀كمة متابعة مرتكيب أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ بعدما تظهر التحقيقات األكلية اليت ٬تريها ا١تدعي العاـ عن نزاع مسلح
ٌ

بأ ٌف قوات نظامية أك غَت نظامية تكوف مسؤكلة عن انضماـ أطفاؿ ضمن صفوفها أك تقوـ بإعدادىم إلشراكهم خبلؿ أعماؿ حربية
 - 221زيادةن على تأثَت االعتبارات السياسية داخل ٣تلس األمن على فعلية اآلليات القانونية اليت يتمتٌع هبا أماـ ا﵀كمة كعلى فعالية ٦تارسة اختصاصها بالنظر ُب اٞترائم الدكلية ،فإ ٌف
ا﵀كمة تعاين من صعوبات أخرل ،على غرار بطئ اإلجراءات أمامها ،حيث غالبا ما تأخذ البعض منها حوإب سنتُت ،بداية من فتح التحقيق إٔب غاية بداية ا﵀اكمة فيها،
كأحسن مثاؿ عن ذلك قضية ( ،)Thomas Lubanga Dyiloكالذم يع ٌد أكؿ متهم ٕتاكز ىذه ا١ترحلة من ا﵀اكمة .كحوؿ ىذا ا١توضوع ،راجع
JADALI Safinaz, « Dix ans après l’adoption du Statut de Rome de 1998 : Quelques remarques sur les imperfections du fonctionnement de la Cour pénale internationale »,
Revue Lex Electronica, vol. 13, N°3, 2009, p. 4.

ألهنا ٓب تتمكٌن من ٦تارسة اختصاصها بالنظر ُب اٞترائم اليت ارتكبت ُب األراضي الفلسطينية
 ُب ىذا اإلطارٌ ،اهتمت ا﵀كمة بكوهنا ٤تدكدة ُب مواجهة اٞترائم اإلسرائيلية ٌا﵀تلة علما أ ٌف إسرائيل ٓب تصادؽ ىي األخرل على النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكليةُ .ب ىذا ا١توضوع يقوؿ األستاذ الدكتور "٤تمد تاجر" أنٌو "ال ٯتكن ٕتاكز عقبة عدـ
مصادقة إسرائيل على النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية إال باالستناد إٔب السلطة ا١تمنوحة جمللس األمن ٔتوجب أحكاـ ىذا النظاـ ،كذلك باالعتماد على اآللية نفسها
غزة" ،اجمللة اٞتزائرية للعلوـ القانونية كاالقتصادية
عندما أحاؿ الوضع ُب دارفور إليها" .أنظر :د٤ .تمد تاجر" ،حدكد العدالة اٞتنائية الدكلية ُب مواجهة اٞترائم اإلسرائيلية ا١ترتكبة ُب ٌ
.173
 ،2011ص-172.
كالسياسية ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة اٞتزائر ،العدد ،01سنة
.479
 - 223كحوؿ ىذا ا١توضوع ،راجع :د .صبلح الدين عامر ،ا١ترجع السابق ،ص-477.
224
يتوصل إٔب اٗتاذ قرار ُب شأف ىذا النزاع إال بعد توافق مواقف الدكؿ األعضاء فيو حوؿ كيفية إ٬تاد
 ٘تكٌن اجمللس من مناقشة الوضع ُب سوريا ُب العديد من االجتماعات ،كٓب ٌ ،)2013كالذم ٓب يشَت
( 2118
 ،2013كذلك ٔتوجب القرار رقم
٥ترج لؤلسلحة الكيماكية ا١تستخدمة ضد السكاف ا١تدنيُت خبلؿ العمليات العسكرية ألطراؼ النزاع ُب شهر أكت
 ،2013الوثيقة رقم Doc : :
 )2013الصادر بتاريخ 27سبتمرب
( 2118
إطبلقان إٔب اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُب النظر ُب اٞترائم الواقعة ُب ىذا النزاع .أنظر قرار ٣تلس األمن رقم
 .S/RES/ 2118 (2013).كثيقة منشورة على ا١توقع:
222

)http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2118(2013
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(ا١تطلب األكؿ ) ،كمباشرة بعد ذلك تقوـ ا﵀كمة باٗتاذ اإلجراءات البلزمة إلحالة األشخاص ا١تسؤكلُت عن ذلك أمامها كتقوـ
ٔتحاكمتهم كمعاقبتهم كفقا ألحكاـ نظامها األساسي(ا١تطلب الثاين).
المطل األكؿ :تحقيق المدعي العاـ للمحكمة ضد مرتكبي أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة
يقوـ ا١تدعي العاـ بالتحقيق ُب قضايا ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة بعد إحالتها من قبل الدكؿ أك ٣تلس األمن،
يقوـ مباشرة بعد حصولو على الطلب بتقييم ج ٌدية آبعلومات كا١تستندات ا١ترفقة بالقرار كٍبٌ يتٌخذ القرار النهائي (الفرع األكؿ) ،كىو ما
قاـ بو قضية ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية بعد إحالتها من قبل رئيس الدكلة ا١تعنية(الفرع الثاين).

الفرع األكؿ :قرار المدعي العاـ بفتح التحقيق عن الحاالت المرتبطة بتجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة
يتٌخذ ا١تدعي العاـ قرار الشركع ُب التحقيق إذا كانت ا١تعلومات ا١تتاحة لو توفر أساسا معقوال لبلعتقاد بأ ٌف جرٯتة تدخل ُب

اختصاص ا﵀كمة قد ارتكبت أك ٬ترم ارتكاهبا ،كما إذا كانت القضية مقبولة أك ٯتكن أف تكوف مقبولة ٔتوجب ا١تادة

(ُٕ) من

اؿنظاـ األساسي(ِِٓ).
أما ُب حالة ما إذا إف عدـ أم أساس قانوين أك كقائعي لطلب إصدار أمر بالقبض أك باٟتضور ض ٌد األشخاص ا١تتهمُت
بارتكاب جرائم دكلية تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة أك كانت القضية غَت مقبولة أك أ ٌف ا١تقاضاة فيها لن ٗتدـ مصاّب العدالة ،بسبب
عدـ خطورة اٞترٯتة أك مراعاة ١تصاّب اجملٍت عليهم أك لسنٌهم ،يتٌخذ قرار بعدـ الشركع ُب التحقيق كذلك استنادا ١تا تقضي بو الفقرة
الثانية من ا١تادة (ّٓ) من نظامها األساسي(ِِٔ).

225
 كُب ىذا اإلطار ،يعتمد ا١تدعي العاـ ُب القياـ هبذه ا١تهاـ على قسم االختصاص كالتكاملية كالتعاكف داخل مكتبو ،إذ تقوـ ىذه األخَتة بتقييم ا١تعلومات ا١تتاحة لو ،كمن ٍبٌيقرر ىو فيو .ك١تزيد من التفاصيل حوؿ ا١تراحل كاإلجراءات اليت يتٌبعها ا١تدعي العاـ للتحقيق ُب اٞترائم ،راجع:
تق ٌدـ توصية للجنة التنفيذ قبل أف ٌ

MBOKANI Jacques, « L’impact de la stratégie de poursuite du procureur de la Cour pénale internationale sur la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de Droit
international », Revue des Droits Fondamentaux, N° 7, Janvier 2008-décembre 2009, pp. 4-6.

 - 226أنظر الفقرة الثانية من ا١تادة ( )53من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 2007ا٢تدؼ ا﵀ ٌدد منها
كفيما يتعلٌق بتفسَت االستثناءات الواردة ُب ا١تادة( )53من النظاـ األساسي ،خاصة منها مصطلح "مصاّب العدالة" ،ق ٌدـ مكتب ا١تدعي العاـ بعد سنة
كمعايَت اإلقرار بوجود مصاّب العدالة ،كاليت تتمثل – حسب تقديرهُ -ب خطورة اٞترٯتة ،كمصاّب الضحايا ،كسنٌهم كإعاقات ا١تتهمُت ،كىي معايَت ليست حصرية .كحوؿ ىذا
ا١توضوع ،راجع:
FOUCHARD Isabelle, Crime international entre internationalisation du Droit pénal et pénalisation du Droit international, Thèse de Doctorat en Droit international public,
Université Paris I Panthéon – Sorbonne, 2008, pp. 600-601.
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يق ٌدـ مباشرة بعد تأ ٌكده من كجود سببا معقوال للبدء ُب التحقيق طلبا إٔب الدائرة التمهيدية لئلذف لو ٔتباشر

ة التحقيق،

كتفصل ىذه األخَتة فيو بعد دراستها للطلب كا١تواد ا١تؤيدة لؤ ،تا ُب ذلك ا١تستندات كا١تعلومات اليت تل ٌقها من ٣تلس األمن أك الدكؿ
األطراؼ ،كىو قيد من قيود ٖتريكو إلجراءات التحقيق ُب اٞترائم الدكلية اليت تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة(ِِٕ).

٬توز للدائرة التمو يدية عندئذ أف تأذف لو بالبدء بالتحقيق إذا رأت أ ٌف ىناؾ سببا معقوال للشركع ُب إجراءه كأ ٌف الدعول تقع
ُب اختصاص ا﵀كمة ،دكف أف يؤثر ذلك ٔتا تقرره ا﵀كمة فيما بعد بشأف االختصاص كمقبولية الدعول كما ٬توز ٢تا أيضا رفض
اإلذف لو بالتحقيقُ ،ب حالة عدـ اقتناعها بجديٌة ا١تعلومات ا١تقدمة لو أك ٓب ٕتد أسبابان معقولة للبدء ُب التحقيق ،كعندئذ ال ينفذ قراره

بالتحقيق إال إذا ًبٌ اعتماده من طرؼ ىذه الدائرة  ،كٯتكن لو ُب حالة رفض اإلذف لو بالتحقيق أف يق ٌدـ طلبا الحقا يستند إٔب كقائع
كأدلة جديدة هبدؼ فتح ٖتقيق حو٢تا(ِِٖ).

كعليو  ،يتطلب البدء ُب التحقيق من قبل ا١تدعي العاـ اٟتصوؿ على إذف مسبق من الدائرة التمهيدية مشفوعا با١تستندات أك
بأية مواد مؤيدة ٬تمعها ،ك٬توز للمجٍت عليهم إجراء مرافعات لدل دائرة ما قبل ا﵀كمة كفقا ١تا تقضي بو قواعد اإلجراءات كاإلثبات،
كيقوـ بعد حصولو على اإلذ ف بالتحقيق من الغرفة التمهيدية بإشعار ٣تلس األمن كبتبليغ الدكؿ األطراؼ كالدكؿ اليت يرل ُب ضوء
ا١تعلومات أف من عادهتا أف ٘تارس كاليتها على اٞترائم موضوع االختصاص (ِِٗ) ،كللدكلة ا١تعنية بالقضية حق تبليغ ا﵀كمةُ ،ب
غضوف شهر من اإلشعار ،بأهنا ٕترم أك أجرت ٖتقيقا مع رعاياىا أك مع غَتىم ُب حدكد كاليتها القضائية(َِّ).
٬توز للمدعي العاـ أيضا  -عندما يرل أثناء إجرائو للتحقيق أ ٌف ىناؾ فرصة قد ال تتوفر فيما بعد ألغراض ا﵀اكمة -أخذ
شهادة أك أقواؿ من شاىد ٮتشى كفاتو أك الفحص أك ٚتع أك اختيار أدلة ٮتشى معها ىبلكها

(ُِّ) ،كأف يق كـ بإخطار الدائرة

(
الدفاعِِّ).
التمهيدية ،كاليت ٯتكن أف تتخذ ما يلزـ من تدابَت لضماف فاعلية اإلجراءات كنزاىتها ،كبصورة خاصة ٟتماية حقوؽ

227
شك فيو أ ٌف رقابة الدائرة التمهيدية تظل رقابة
 كضع ىذا القيد لكسب قبوؿ الدكؿ ْتق ا١تدعي العاـ ُب ٖتريك اختصاص ا﵀كمة ،كًبٌ اقًتاحو من قبل الوفد الفرنسي ،ك٦تا ال ٌيغل يده ُب ٖتريك الدعول اٞتزائية كُب
قضائية داخلية من ا﵀كمة ،كىي ال ٗتضع لبلعتبارات السياسية ،كال تشكل بالتإب عقبة أماـ ا١تدعي العاـ بالتحقيق ،كؿكنٌها تع ٌد قيد ٌ
مربرة .كحوؿ ُب ذلك ،راجع٤ :تمد يوسف علواف" ،اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية"٣ ،تلة األمن كالقانوف ،كلية شرطة ديب-اإلمارات ،السنة العاشرة ،العدد
اإلقرار ٔتتابعات غَت ٌ
 ،2002ص.253.
( ،)1جانفي

SABAC Audrey, Essai d’une contribution à l’étude des juridictions pénales internationales, recherche pour obtention d’une Thèse de Doctorat en Droit, Université Toulouse II,
2003, pp. 676-677.

 - 228أنظر الفقرة الثالثة من ا١تادة ( )53من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 229أنظر الفقرة األكٔب من ا١تادة ( )18من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 230أنظر الفقرة الثانية من ا١تادة ( )18من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 231راجع :د .إبراىيم ٤تمد السعدم الشريعي" ،حدكد سلطات ا١تدعي العاـ للمحكمة اٞتنائية الدكلية (دراسة ُب إطار مبدأ التكامل ُب القضاء الدكٕب اٞتنائي)"٣ ،تلة كلية
.367
 ،2006ص-366.
الدراسات العليا ،العدد ( ،)14جانفي
 - 232أنظر الفقرة األكٔب من ا١تادة ( )56من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
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تقوـ الدائرة التمهيدية ،عندما تتلقى الطلب ،بإجراء مشاكرات دكف تأخَت أك انتظار الستكماؿ اإلجراءات ا١تعتادة ُب
مباشرة التحقيؽ مع الشخص الذم يلقى القبض عليو أك ٯتثل أماـ ا﵀كمة ٔتوجب أمر حضور مع ٤تاميو(ِّّ) كما يتمتع ا١تدعي العاـ
بسلطات ىامة تسمح لو بفتح ىذه التحقيقات ُب أقاليم الدكؿ األطراؼ ،كاليت ارتكبت فيها اٞترائم ٤تل التحقيق دكف حضور
السلطات الرٝتية ،إذ يسمح لو ّتمع إفادات ا لشهود كإجراء معاينات كفقا ١تا تقضي بو الفقرة الرابعة من ا١تادة

(ٗٗ) من النظاـ

األساسي(ِّْ).
٢تذا الغرض ،ٯتكن لو أف يطلب من الدائرة التمهيدية اٗتاذ القرارات كاألكامر البلزمة ألغراض التحقيق ،كأمر التكليف
كم ٌدـ طلبو بإلقاء القبض أماـ الغرفة
باٟتضور أك بالقبض على ا١تشتبو كلو مؤقتا ،كىذا من أجل ضما ف فاعلية اإلجراءات كنزاىتها ،ق

(ِّٓ)
كتقرر الدائرة التمهيدية أمر القبض على الشخص إذا رأت أف
التمهيدية ،كذلك كلما كانت مصلحة التحقيق تقضي بذلك
ٌ ،

األسباب معقولة كتدعو لبلعتقاد أنٌو قد ارتكب جرٯتة تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة كتأذف ؿ

١تدعي العاـ ٔتباشرة التحقيقات

االبتدائية(ِّٔ).

يتنب من خبلؿ ما أشرنا إليو سابقا بأ ٌف النظاـ األساسي إعًتؼ للمدعي العاـ ،إٔب جانب الغرفة التمهيدية بسلطة تقوًن
ا١تعلومات اليت يتسلمها من ٣تلس األمن أك الدكؿ األطراؼ ،حيث يرجع القرار النهائي ُب البدء ُب إجراء الت حقيق إليهما ،كيكونا
مستقلُت ُب ٦تارستهما ١تهامهما دكف أف يلتزما ٔتا قرره اجمللس من متابعات ضد مرتكيب اٞترائم الدكلية.
الفرع اللاني :التحقيق في قضية تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاع المسلح بجمهورية الكونغو الديمقراطية
أحيلت رٝتيا قضية ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية إ ٔب ا١تدعي العاـ ﵀كمة اٞتنائية الدكلية من قبل حكومة ىذه الدكلة ،كما
أشرنا إٔب ذلك من قبل ،كذلك بتاريخ ُٗ أفريل ََِْ  ،كطلب منو التحقيق إذا كانت اٞترائم ا١ترتكبة ُب ىذا اإلقليم منذ نفاذ نظاـ
ركما األساسي ُب األكؿ من جويلية ََِِ(ِّٕ).

 - 233كحوؿ موضوع سلطات ا١تدعي العاـ قبل كبعد اّبصوؿ على اإلذف بالتحقيق من قبل الدائرة التمهيدية ،راجع :د .إبراىيم ٤تمد السعدم الشريعي ،ا١ترجع السابق ،ص-363.
.372
 - 234أنظر الفقرة الرابعة من ا١تادة ( )99من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 235أنظر ا١تواد من ( )54إٔب ( )62من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية .كحوؿ اإلجراءات كاألكامر اليت يتخذىا ا١تدعي العاـ ألغراض التحقيق ،راجع :د .علي عبد
.343
 ،2001ص-341.
القادر القهوجي ،القانوف الدكٕب اٞتنائي (أىم اٞترائم الدكلية ،ا﵀اكم الدكلية اٞتنائية) ،منشورات اٟتليب اٟتقوقية ،بَتكت،
 - 236أنظر الفقرة األكٔب من ا١تادة ( )58من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 2002إٔب ا١تدعي العاـ للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،الصادر ٔتوجب رسالة موجهة
 - 237أنظر قرار ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية بإحالة اٞترائم الواقعة ُب إقليمها منذ األكؿ من جويلية
 ،2004منشورات ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،الوثيقة رقم .ICC-OTP-20040419-50
إٔب ا١تدعي العاـ بتارمخ 19أفريل
كحوؿ أىم اإلجراءات القانونية كالقضائية اليت اٗتذهتا ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية إلعطاء أثر ألحكاـ النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،راجع :
KAZADI MPIANA Joseph, « La Cour pénale internationale et la république démocratique du Congo : 10 ans après. Étude de L’impact du statut de Rome dans le droit interne
Congolais, Revue Québécoise de Droit international, N°25, Janvier 2012, pp. 58-87.
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كبتاريخ ِّ جواف ََِْ ،كبعد إجراء ٖتليل دقيق للوضع ُب ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ،كخاصة ُب ا١تنطقة الشرقية من
إيتورم ،أعلن ا١تدعي العاـ قراره فتح التحقيق األكؿ للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،كطلب على إثره القبض على ثبلثة أشخاص ٢تم عبلقة
مباشرة بتجنيد األطفاؿ ُب النزاع ا١تسلح ّتمهورية الكونغو الدٯتقراطية.
تتعلق القضية األكٔب بتوماس لوبانغا ،الذم صدرت ضده ُب َُ فيفرم ََِٔ أكؿ مذكرة إعتقاؿ ،كًب اعتقالو كنقلو إٔب
الىام ُب ُٔ مارس ََِٔ ،كُب َِ مارس من السنة نفسها يعرض للمرة األكٔب على الدائرة االبتدائية األكٔب ُب ا﵀كمة ،كًب عقد

جلسات استماع لتأكيد التهم ا١توجهة ١تدة ثبلثة أسابيع خبلؿ شهر نوفمرب ََِٔ(ِّٖ).

أما القضية الثانية تتعلق بػ "بوسكو نتاغاندا"  ،كىو النائب السابق لرئيس ىيئة األركاف العامة للقوات الوطنية لتحرير الكونغو
كالزعيم اٟتإب للجماعة ا١تسلحة ا١تسماة حزب ا١تؤ٘تر الوطٍت للدفاع عن ا لشعب ،كاليت تنشط ُب مشاؿ كيفو ُب ٚتهورية الكونغو
الدٯتقراطية(ِّٗ).
كجهت للمعٍت ع ٌدة هتم من بينها ٕتنيد األطفاؿ دكف سن ا٠تامسة عشرة خبلؿ النزاع ا١تسلح ،كالتجنيد اإللزامي لؤلطفاؿ
دكف سن ا٠تامسة عشرة كاستخدامهم ُب ا١تشاركة بنشاط ُب األعماؿ العدائية ض ٌد القوات ا ١تسلحة كا١تدنيُت كُب ِٗ أفريل ََِٖ
أصدرت الدائرة االبتدائية األكٔب أمرا بإلقاء القبض عليو ،كيع ٌد أمر االعتقاؿ ىذا مذكرة التوقيف الرابعة اليت تصدرىا ا﵀كمة اٞتن ائية
الدكلية ُب القضايا ا١تتعلقة ّتمهورية الكونغو الدٯتقراطية.
أما القضية الثالثة تتعلق بكل من ؾاتانغا كنغودجولو شوم ،كًب إصدار كإعبلف مذكرة اعتقالو بسبب إهتامو بارتكاب جرائم
حرب كأربع هتم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ُب إقليم إيتورم شرؽ ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية كبصفتو قائد قوات ا١تقاكمة الوطنية
ُب ايتورم ،كتشمل األفعاؿ ا١تتهم فيها استخداـ األطفاؿ ؿ١تشاركة بنشاط ُب األعماؿ العدائية (َِْ).
كقد صدر أمر بالقبض على كاتانغا ُب ِ جويلية ََِٕ  ،إال أنو ًب إعبلف أمر القاء القبض يوـ ُٕ أكتوبر ََِٖ ،كقاـ
كاتانغا بتسليم نفسو إٔب السلطات ُب ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ،كنقل إٔب ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُب ُٖ أكتوبر ََِٕ .ككاف
أكؿ ظهر لو أماـ ا﵀كمة ُب ِِ أكتوبر ََِٕ.

 - 238أنظر:
C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Mandat d’arrêt du 10
Février 2006. Doc : ICC-01/04-01/06-2. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations and cases

 - 239أنظر:
C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. BOSCO NTAGANDA, Mandat d’arrêt du 29 Avril 2008. Doc :
ICC-01/04-01/06-2. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations and cases

 - 240أنظر:
C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Mandat d’arrêt du 2 et 6 Juillet 2007.
Doc : ICC-01/04-01/06-2. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations and cases
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أما فيما ٮتص نغودجولو شوم ،كىو الزعيم السابق للجبهة الوطنية لئلدماج كالعقيد ُب اٞتيش الوطٍت ُب حكومة ٚتهورية
الكونغو الدٯتقراطية ،صدرت ض ٌده أكؿ مذكرة اعتقاؿ بتاريخ ٔ جويلية ََِٕ ،كًب تسليمو بتاريخ ٔ فيفرم ََِٖ ،كمثل للمرة
األكٔب أماـ الدائرة االبتدائية األكٔب للمحكمة اٞتنائية الدكلية ُب ُُ فيفرم ََِٖ.
المطل اللاني :محاكمة مرتكبي أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة أماـ المحكمة
تتٌبع ا﵀كمة إجراءات ٤تددة ُب نظامها األساسي من أجل ٤تاكمة مرتكيب أعما ؿ ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة

أماـ ا﵀كمة (الفرع األكؿ ) ،كىي اإلجراءات اليت اٗتذهتا ﵀اكمة مرتكيب أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاع ا١تسلح ُب ٚتهورية
الكونغو الدٯتقراطية كا١تذكورين سابقا(الفرع الثاين).
الفرع األكؿ :إجراءات محاكمة مرتكبي أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة أماـ المحكمة

تطبٌق ا﵀كمة اإلجراءات األكلية إلجراءات ا﵀اكمات كصدكر اٟتكم النهائي األحكاـ الواردة ُب ا١تادتُت (َٔ) ك(ُٔ) من

نظامها األساسي ،إذ تنظر الدائرة التمهيدية مباشرة بعد تقدًن الشخص إٔب ا﵀كمة أك مثولو طوعا أمامها أك بناء على أمر حضور إذا
ما بلٌغ إليو باٞترائم ا١تتهم هبا أماـ ا١تدعي العاـ ،كْتقوقو ٔتوجب النظاـ األساسي للمحكمة ٔتا ُب ذلك حقو ُب التماس إفراج مؤقت
انتظارا للمحاكمة(ُِْ).
تعقد الدائرة التمهيدية ،عندئذ كُب غضوف فًتة معقولة من تقدًن الشخص إٔب ا﵀كمة أك حضوره

طواعية أمامها ،جلسة

العتماد التهم اليت يعتزـ ا١تدعي العاـ طلب ا﵀اكمة على أساسها كتعقد اٞتلسة ْتضور ا١تدعي العاـ كالشخص ا١تنسوب إليو التهم،
ىو ك٤تاميو(ِِْ).
ك٬توز للدائرة على أساس قرارىا أف تعتمد التهم اليت قررت بشأهنا كجود أدلة كافية كٖتيل الشخص إٔب دائرة ابتدائية ﵀اكمتو
على التهم اليت اعتمدهتا ،كما ٯتكن ٢تا أف ترفض اعتماد التهم لعدـ كفاية األدلة أك توجل اٞتلسة كتطلب إٔب ا١تدعي العاـ تقدًن مزيد
من األدلة أك إجراء مزيد من التحقيقات ،ككذلك ٬توز ٢تا أف تع ٌدؿ هتمة معينة لكوف األدلة ا١تقدمة فيها تبدك ككأهنا ت ؤسس ٞترٯتة
٥تتلفة تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة(ِّْ).

١ - 241تزيد من التفاصيل حوؿ اإلجراءات اليت تتٌخذىا الدائرة التمهيدية ،راجع :د .عبد القادر البقَتات" ،إجراءات التقاضي أماـ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية" ،اجمللة اٞتزائرية للعلوـ
.314
 ،2008ص-311.
القانونية كاالقتصادية كالسياسية ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة اٞتزائر ،العدد ( ،)4سنة
 - 242أنظر الفقرة األكٔب من ا١تادة ( )61من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 243أنظر الفقرة السابعة من ا١تادة ( )61من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
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تؤسس ىيئة رئاسة ا﵀كمة  -مىت اعتمدت التهم -دائرة ابتدائية ،كتكوف مسؤكلة عن سَت اإلجراءات البلحقة كفقا للفقرتُت
الثامنة كالرابعة من ا١تادة (ْٔ) من نظامها األساسي ،ك٬توز ٢تا أف ٘تارس أم كظيفة من كظائف الدائرة التمىيدية تكوف متصلة بعملها
أك أف يكوف ٢تا دكر ُب تلك اإلجراءات(ِْْ).
٬تب على الدائرة االبتدائيةُ ،ب بداية ا﵀اكمة ،أف تتلو على ا١تتهم التهم اليت سبق أف اعتمدهتا الدائرة التمهيدية ،ك٬تب أف
تتأكد من أ ٌف ا١تتهم يفهم طبيعة التٌهم كأف تعطيو الفرصة لبلعًتاؼ بالذنب كفقا للمادة (ٓٔ) من النظاـ األساسي أك للدفع بأنٌو غَت

مذنب(ِْٓ)  ،ك٬توز للقاضي الذم يرأس اٞتلسة ،كفقا للفقرة الثامنة من ا١تادة

(ْٔ) النظاـ األساسي ،أف يصدر أثناء ا﵀اكمة

توجيهات تتعلق بسَت اإلجراءاتٔ ،تا ُب ذلك ضماف سَت ىذه اإلجراءات سَتا عادالن كنزيها(ِْٔ).
كُب هناية األمر ،يصدر اٟتكم النهائي الذم تتٌخذه ا﵀كمة ،استنادا للمادة (ْٕ) من نظامها األساسي ،كتابيان كيتضمن
بيانان كامبل كمعلبل باٟتيثيات اليت تقررىا الدائرة االبتدائية بناء على األدلة اليت تق ٌدـ إليها كالنتائج اليت تنتهي إليها ،كحيث ما ال يكوف
التوصل إٔب اٗتاذه
ىناؾ إٚتاع ،يتضمن القرار آراء األغلبية كآراء األقلية ،كيكوف النطق بو ُب جلسة علنية ،كقبل صدكره ٭تاكؿ القضاة ٌ
باإلٚتاع ،كُب كل اٟتاالت تبقى مداكالهتا سرية(ِْٕ).

أما عن األحكاـ اليت ٯتكن أف تصدرىا ا﵀كمة ،ففي حالة اإلدانة تنظر الدائرة االبتدائية ُب توؽيع اٟتكم ا١تناسب ،كتضع ُب
اٟتسباف األدلة كالدفوع ا١تقدمة أثناء ا﵀اكمة كذات الصلة باٟتكم كيصدر اٟتكم علنان ،كْتضور ا١تتهم إذا ما أمكن ذلك(ِْٖ) ،كتتٌخذ
فيو العقوبات الواردة ُب الفصل السابع من نظامها األساسي ،كاليت تتمثل ُب السجن ١تدة أقصاىا َّ سنة أك السجن ا١تؤبد(ِْٗ).
الفرع اللاني :محاكمات مرتكبي مرتكبي أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية
بر٣تت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية منذ اتصا٢تا بقضية ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ع ٌدة ٤تاكمات ض ٌد األشخاص ا١تتورطُت ُب
ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاع ا١تسلح الذم كقع ُب ىذه الدكلة ،ككانت أكؿ ىذه ا﵀اكمات تتعلق بقضية توماس لوبانغا  ،كاليت عقدت
بداية من ِٔ جانفي ََِٗ كآخرىا ُب ُْ مارس َُِِ ،كأ ٌكدت فيها أ ٌف لوبانغا مذنب بتهمة ٕتنيد األطفاؿ دكف سن (ُٓ) ُب

 - 244أنظر الفقرة اٟتادية عشر من ا١تادة ( )61من النظاـ األساسي للمحكمة اِبنائية الدكلية.
.320
ك١تزيد من التفاصيل حوؿ اإلجراءات اليت تتٌخذىا الدائرة االبتدائية لغرض ٤تاكمة الشخص أماـ ا﵀كمة ،راجع :د .عبد القادر البقَتات ،ا١ترجع السابق ،ص-314.
 - 245أنظر الفقرة الثامنة من ا١تادة ( )64من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 246أنظر الفقرتُت الثامنة كالتاسعة من ا١تادة ( )64من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 247أنظر ا١تادة ( )74من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 248أنظر ا١تادة ( )76من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
 - 249أنظر ا١تادة ( )77من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية .ك١تزيد من التفاصيل حوؿ موضوع ىذه اٞتزاءات ككيفية تنفيذىا ،راجع :د .اؿطاىر ٥تتار علي سعد ،القانوف
.235
 ،2000ص-222.
الدكٕب اٞتنائي كاٞتزاءات الدكلية ،الطبعة األكٔب ،منشورات دار الكتاب اٞتديدة ا١تتحدة ،بَتكت،
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مليشيا القوات الوطنية لتحرير الكونغو كاستغبل٢تم للمشاركة ُب أعماؿ القتاؿ ُب منطقة إيتورم بشرؽ ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ما
بُت سبتمرب ََِِ كشهر أكت ََِّ(َِٓ).
قرر القضاة حساب ا١تدة اليت قضاىا لوبانغا ُب السجن منذ عاـ  ،2006كىي ست سنوات ،من اٟتكم الصادر ،كشرح
رئيس اٞتلسة ،القاضي أدرياف فولفوردُ ،ب بداية اِب لسة خطورة اٞترائم بالنظر إٔب الضرر الذم أٟتقتو بالضحايا كأسرىم كالطريقة اليت
ًب هبا تنفيذ اٞترائم كإٔب أم مدل شارؾ ا١تداف ُب ىذه اٞترائم كظركؼ ككقت اٞترائم باإلضافة إٔب األخذ ُب االعتبار سن كتعليم
كالوضع االقتصادم كاالجتماعي للمداف.
كما أكد القاضي على أ ٌف اٞترائم اليت أدين ٔتوجبها لوبانغا جرائم خطَتة كتؤثر على اجملتمع ككل ،مشَتا إٔب أف األطفاؿ
بصفة خاصة ْتاجة إٔب ٛتاية كرعاية ال تشمل بقية السكاف كما جاء ُب االتفاقات الدكلية العديدة ،كإٔب أف قرار ا﵀كمة عكس
عوامل أخرل منها تعاكف لوبانغا مع ا﵀كمة كاحًتامو ٢تا خبلؿ نظر القضية(ُِٓ).
كفيما ٮتص قضييت كاتانغا ك نغودجولو شوم ،قررت الدائرة االبتدائية الثانية للمحكمة بتاريخ

ُِ نوفمرب َُِِ

فصلهما(ِِٓ) ،كبتاريخ ُٖ ديسمرب َُِِ برأت نغودجولو شوم من ٚتيع التهم كًبٌ اإلفراج هنائيا كطلب اللجوء السياسي من

ىولنداُ ،ب حُت ٌقررت متابعة ا﵀اكمات ض ٌد لوبانغا إٔب غاية صدكر اٟتكم سنة َُِٓ(ِّٓ).

أخَتا ٯتكن القوؿ بأنٌو ُب شأف ٤تاكمة توماس لوبانغا أماـ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية أف ترسي سابقة بالغة األ٫تية ُب مكافحة
اإلفبلت من العقاب ،كلكن ىذه ا﵀اكمة ال ٯتكن أف تغطي كل اٞترائم اليت ٖتدث اليوـ ض ٌد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،أل ٌف
عدد األشخاص الذين ٬تندكف األطفاؿ ُب األعماؿ اٟتربية يزداد بتزايد عدد النزاعات ا١تسلحة ُب السنوات األخَتة على غرار ما
٭تدث حاليا ُب سوريا.
 - 250أنظر:
C.P.I, Chambre de Première instance I, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement du 14 Mars 2012, Doc. ICC-01/04-01/06, p. 648. Document disponible sur le site :
www.icc-cpi.int/menus/icc/situations and cases/

 - 251أنظر:
C.P.I, Chambre de Première instance I, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit, p. 635.

 - 252أنظر:
C.P.I, Chambre de Première instance II, le Procureur c. le Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Décision du 21 Novembre 2012, Doc. ICC-01/04-01/06. Document
disponible sur le site : www.icc-cpi.int/menus/icc/situations and cases/

 - 253أنظر:
C.P.I, Chambre de Première instance II, le Procureur c. le Procureur c. Ngudjolo Chui, Décision du 18 Décembre 2012, Doc. ICC-01/04-01/06. Document disponible sur le
site : www.icc-cpi.int/menus/icc/situations and cases/
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خ ػػاتمة:
من خبلؿ ٖتليلنا لدكر ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُب مكافحة أعماؿ

تبُت لنا بأ ٌف
ٕتنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ٌ

النظاـ األساسي ٓب يتغاضى عن ٕترًن ىذه األعماؿ ضمن أحكامو ،حيث كيٌفها بكوهنا جرائم حرب تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة،

سواءن كقعت خبلؿ نزاع مسلح دكٕب أك داخلي.

نتيجة لذلك ،يلقي النظاـ األساسي ا١تسؤكلية عن ارتكاب أ

عماؿ التجنيد على كل األشخاص ا١تشاركُت مباشرة ُب

ارتكاهبا ،كال يعتد بصفتهم أك ٔتكانتهم داخل ىرـ السلطة ،كىي ا١تسؤكلية اليت يلقاىا أيضا على قائدم اٟتركات ا١تتمرد خبلؿ
النزاعات ا١تسلحة.
لكن يعاب على أحكاـ النظاـ األساسي ٌأهنا ال تتطابق مع أحكما الربكتوكوؿ الث اين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة
ُٖٗٗ  ،نظرا لتحديده لسن األطفاؿ غَت ا١تؤىلُت للمشاركة ُب القوات ا١تسلحة كُب األعماؿ اٟتربية بسن ُٓ سنة ،كىو السن ا١ترفوع
إٔب ُٖ سنة ٔتوجب الربكتوكوؿ ا١تذكور.
كفيما ٮتص ٔتتابعة األشخاص ا١تسؤكلُت عن التجنيدٓ ،ب ٯتنح النظاـ

األساسي صبلحيات للمحكمة من أجل ٖتريك

اختصاصها تلقائيا من طرؼ ا١تدعي العاـ ،بل يتوقف على قبوؿ الدكؿ الختصاص ا﵀كمة أك على توافق إرادات األعضاء الدائمُت
داخل ٣تلس األمن.
بدا ذلك كاضحا من خبلؿ ٖتريك قضية كاحدة تتعلق بتجنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،كىي

قضية ٚتهورية

الكونغو الدٯتقراطية ،كاليت أحيلت من حكومتها الرٝتية ،كليس من تلقاء ا١تدعي العاـ نفسو أك من ٣تلس األمن أل ٌف ىذا التحريك ًبٌ
بإرادة الدكلة ا١تعنية كبعد مصادقتها على النظاـ األساسي.
بناءن على ذلكٌ ،قرر ا١تدعي العاـ فتح التحقيق ُب القضية كطلب من ا

لدائرة التمهيدية إصدار مذكرات إعتقاؿ ض ٌد

األشخاص ا١تتهمُت بتجنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،كالذين مثلوا أماـ ا﵀كمة فيما بعد طوؿ إجراءات القبض عليهم
كتسليمهم إليها ،كيع ٌد ىذا النقص عيب يصيب ا﵀كمة ُب القياـ بدكر فعاؿ ُب معاقبة مرتكيب أعماؿ ٕتنيد األ طفاؿ خبلؿ النزاعات
ا١تسلحة.
من خبلؿ كل ا﵀اكمات اليت أجرهتا ا﵀كمة ٓب تتٌخذ إال حكما كاحدا يتعلق بقضية لوبانغا ،كيع ٌد ىذا اٟتكم بالغَت اٞت ٌدم
يقر بعقوبات أكثر ش ٌدة على الرغم من كو
بالنظر إٔب حجم اٞترائم اليت ارتكبها ،كىذا على الرغم من أ ٌف النظاـ األساسي ٌ

نو من

األحكاـ النادرة اليت اٗتذىا القضاء الدكٕب ُب ٣تاؿ مكافحة جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ ُب القوات ا١تسلحة لغرض إشراكهم ُب األعماؿ

اٟتربية.
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أخَتا ٯتكن القوؿ بأ ٌف ىذا اٟتكم ال يوقف كل أفعاؿ التجنيد اليت يتعرض إليها األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،كىو ما
ٯتكن التأؾد منو من خبلؿ ما يقع ُب سوريا ،كليبيا كالعديد من الدكؿ اإلفريقية ،ألف ٖتريك اختصاص ا﵀كمة ٮتضع لشركط تقيٌد
٦تارستها لدكر فعاؿ ُب ردع ىذه اٞترٯتة ،كسَت اإلجراءات أمامها يتميٌز بالبطء ،كاألحكاـ اليت تصدرىا ال تتضمن عقوبات شديدة،

كىو ما يتطلب من الدكؿ دعم تحرير ا﵀كمة -عند ٦تارستها الختصاصها -من كل الشركط كالقيود اليت تعرقل دكرىا الفعلي كالفعاؿ
ُب قمع أعماؿ ٕتنيد األطفاؿ ُب القوات ا١تسلحة خبلؿ النزاعات ا١تسلحة.

قائمة المراجع:
أكال  :المراجع باللغة العربية
أ  -الكت :
ُ -األزىر لعبيدم ،حدكد سلطات ٣تلس األمن ُب عمؿ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،دار النهضة العربية ،القاىرةََُِ. ،
ِ -د .اؿطاىر ٥تتار علي سعد  ،القانوف الدكٕب اٞتنائي كاٞتزاءات الدكلية ،الطبعة األكٔب ،منشورات دار الكتاب اٞتديدة ا١تتحدة،
بَتكت.َََِ ،

ّ -د .عبد ا٢تادم ٤تمد العشرم ،ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية (دراسة قانونية حوؿ العبلقة بُت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية باألمم ا١تتحدة،
التعديبلت ا١تقًتحة على مشركع النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ُب ٣تاؿ اإلختصاص ) ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،دكف
سنة نشر.

ْ -د .علي عبد القادر القهوجي ،القانوف الدكٕب اٞتنائي (أىم اٞترائم الدكلية ،ا﵀اكم الدكلية اٞتنائية ) ،منشورات اٟتليب اٟتقوقية،
بَتكت ،ََُِ ،ص.ّّْ-ُّْ .
ب-الرسائل:
ُ -أٛتد قاسم ٤تمد اٟتميدم ،ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،أطركحة لنيل الدكتوراه ُب اٟتقوؽ ،كلية العلوـ القانونية كاالقتصادية
كاالجتماعية ،جامعة ٤تمد ا٠تامس ،الرباط ،ََُِ ،صَُٕ.-ُٔٔ .
ِ -سوسن ٘تر خاف بكة ،اٞترائم ضد اإلنسانية ُب ضوء أحكاـ النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،رسالة لنيل شهادة
دكتوراه ُب اٟتقوؽ ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة القاىرةََِْ. ،
ّ -عبل عزت عبد ا﵀سن ،اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه ُب القانوف ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة القاىرة،
ََِٕ.
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ْ -عمر ٤تمود سليماف ا١تخزكمي ،اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ٔتحاكمة ٣ترمي اٟترب ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه ُب الدراسات
القانونية ،ا١تعهد العريب للدراسات العربية ،القاىرة.ََِٓ ،
جػ-المقاالت:
ُ -د .إبراىيم ٤تمد السعدم الشريعي" ،حدكد سلطات ا١تدعي العاـ للمحكمة اٞتنائية الدكلية (دراسة ُب إطار مبدأ التكامل ُب
القضاء الدكٕب اٞتنائي)"٣ ،تلة كلية الدراسات العليا ،العدد (ُْ) ،جانفي ََِٔ ،صِّٕ.-ُّٔ .

ِ -د .صبلح الدين عامر" ،اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدك لية ٔتبلحقة ٣ترمي اٟترب "ْ ،تث منشور ضمن مؤلف ٚتاعي ،القانوف
الدكٕب اإلنساين :دليل التطبيق على الصعيد الوطٍت ،منشورات اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،ََِّ ،صْٕٓ.-ُْٕ .
ائرم للعلوـ القانونية كاالقتصادية كالسياسية،
ّ -د .عبد القادر البقَتات" ،إجراءات التقاضي أماـ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية " ،اجمللة اٞتز ة
كلية اٟتقوؽ ،جامعة اٞتزائر ،العدد (ْ) ،سنة ََِٖ ،ص ِٗٗ .إٔب ُِّ.

غزة " ،اجمللة اٞتزائرية للعلوـ القانونية
ْ -د٤ .تمد تاجر" ،حدكد العدالة اٞتنائية الدكلية ُب مواجهة اٞترائم اإلسرائيلية ا١ترتكبة ُب ٌ
كاالقتصادية كالسياسية ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة اٞتزائر ،العدد َُ ،سنة َُُِ ،صُٕٖ.-ُّٔ .
ٓ٤ -تمد يوسف علواف" ،اختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية"٣ ،تلة األمن كالقانوف ،كلية شرطة ديب -اإلمارات ،السنة العاشرة ،العدد
(ُ) ،جانفي ََِِ ،ص ِّٖ .إٔب ُِٔ.
د -االتفاقيات الدكلية:
ُ-اتفاقيات جنيف األربعة ا١تعتمدة بتاريخ ُِ أكت ُْٗٗ ،كدخلت حيٌز التنفيذ يوـ ُِ أكتوبر َُٓٗ ،كصادقت اٞتزائر عليها
من قبل اٟتكومة اٞتزائرية ا١تؤقتة ،كذلك بتاريخ َِ جواف َُٔٗ.
ِ-الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ الربكتوكوؿ اإلضاُب الثاين لعاـ ُٕٕٗ ا١تربمة بتاريخ ٖ جواف ُٕٕٗ ،كدخبل حيٌز التنفيذ بتاريخ ٕ
ديسمرب ُٖٕٗ ،كصادقت عليهما اٞتزائر ٔتوجب ا١ترسوـ الرئاسي رقم ٖٗ ،ٖٔ-مؤرخ ُب ُٔ مام ُٖٗٗ ،اٞتريدة الرٝتية عدد

(َِ) ،الصادرة بتاريخ ُٕ مام ُٖٗٗ.
ّ -إاتفاقية حقوؽ الطفل ا١تعتمدة بتاريخ َِ نوفمرب ُٖٗٗ ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم آب ٖتدة رقم ْْ( ِٓ/د،)ْْ-
كدخلت حيٌز التنفيذ بتاريخ ِ سبتمرب َُٗٗ ،كصادقت عليو اٞتزائر ُٗ ديسمرب ُِٗٗ  ،اٞتريدة الرٝتية عدد (ُٗ) ،الصادرة
بتاريخ ِّ ديسمرب ُِٗٗ.
اؿرتوكوؿ االختيارم الثاين ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة ُٖٗٗ ،ا١تتعلق بإشراؾ األطفاؿ ُب النز اعات ا١تسلحة ،كا١تعتمد
ْ -ب
ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة رقم ِّٔ (د ْٓ) بتاريخ ِٓ مايو َََِ كدخل حيز النفاذ بتاريخ ِّ فرباير ََِِ.
ٓ-النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ا١تعتمد من قبل مؤ٘تر األمم ا١تتٌحدة الدبلوماسي للمفوضُت ا١تعٍت بإنشاء ٤تكمة ج نائية
دكلية بتاريخ ُٕ جويلية ُٖٗٗ ،منشورات منظمة األمم ا١تتحدة لسنة ُٖٗٗ ،الوثيقة رقم:
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PCN.ICC./ُٗٗٗ/ INF A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 :الو ائق الدكلية-ىػ
ُٗٗٔ  اؿصادر بتاريخ ِٖ أكتوبر، تنائية الدكليةٞتاصة بإنشاء ا﵀كمة ا٠تر إٔب اللجنة التحضَتية اٛبياف اللجنة الدكلية للصليب األ
 بياف منشور.ترٛتية للجنة الدكلية للصليب األٝتنشورات الر١ ا،)ُٓ .تمسُت (د٠تتحدة الدكرة الواحدة كا١تمعية العامة لؤلمم اٞخبلؿ ا
:توقع اإللكًتكين١على ا
www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/57jna9.htm
 المراجع باللغة الفرفسية:انيا
I- Ouvrages :
BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale (le Statut de

Rome), Ed. Le Seuil, Paris, 2000.
II- Thèses :
BAUCHOT Bertrand, Sanctions Pénales Nationales et Droit International, Thèse de Doctorat en
Droit, Faculté Des Sciences Juridiques, Politiques Et Sociales, Université Lille II Droit Et Santé,
2007.
FOUCHARD Isabelle, Crime international entre internationalisation du Droit pénal et
pénalisation du Droit international, Thèse de Doctorat en Droit international public, Université
Paris I Panthéon – Sorbonne, 2008.
SABAC Audrey, Essai d’une contribution à l’étude des juridictions pénales internationales, Thèse
de Doctorat en Droit, Université Toulouse II, 2003.
III- Articles de Revues :
CORDERO Isidoro Blanco, « Compétence universelle : Rapport général », Revue International
de Droit Pénal, Vol. 79, N° 1, 2008, pp. 13-57.
JADALI Safinaz, « Dix ans après l’adoption du Statut de Rome de 1998 : Quelques remarques sur
les imperfections du fonctionnement de la Cour pénale internationale », Revue Lex Electronica,
vol. 13, N°3, 2009, pp. 1-15.
KAZADI MPIANA Joseph, « La Cour pénale internationale et la république démocratique du
Congo : 10 ans après. Étude de L’impact du statut de Rome dans le droit interne Congolais,

Revue Québécoise de Droit international, N°25, Janvier 2012, pp. 57-90
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MBOKANI Jacques, « L’impact de la stratégie de poursuite du procureur de la Cour pénale
internationale sur la lutte contre l’impunité et la prévention des crimes de Droit international »,

Revue des Droits Fondamentaux, N° 7, Janvier 2008-décembre 2009, pp. 1-46.
POLITI Mauro, « Le Statut de la cour pénale internationale : le point de vue d’un négociateur »,

Revue Général de Droit International Public, Tome 103, N°4, 1999, pp. 817-849.
IV- Rapports et Documents de la Cour pénale internationale :

C.P.I,

Renvoi devant le Procureur de la situation en République Démocratique du Congo,

communiqué de Presse du 19 Avril 2004, Doc : ICC-OTP-20040419-50. Document disponible
sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press

C.P.I, Communiqué de presse du procureur, M. Louis Moreno-Ocampo, sur la situation en
République Démocratique du Congo, publié le 23 Juin 2004, Le Bureau du procureur ouvre sa
première enquête, Doc : ICC-OTP-20040623-59-fr. Document disponible sur le site :
http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/press

C.P.I, Communiqué de presse, Le Greffe confirme que la République de Côte d’Ivoire a accepté
la compétence de la Cour, Communiqué de presse n° ICC-20050215-91-Fr du 15 février 2005.
Document disponible sur le site : www.icc-cpi.int/fr_menus/asp/press releases/press releases 2005

C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Mandat d’arrêt du 10 Février 2006. Doc : ICC-01/0401/06-2. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations and
cases

C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le
Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Mandat d’arrêt du 2 et 6 Juillet 2007. Doc : ICC-01/04-

01/06-2. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations and
cases

C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le
Procureur c. BOSCO NTAGANDA, Mandat d’arrêt du 29 Avril 2008. Doc : ICC-01/04-01/062. Document disponible sur le site : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/situations and cases

C.P.I, Chambre de Première instance I, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement du 14
Mars 2012, Doc. ICC-01/04-01/06, p. 648. Document disponible sur le site : www.icccpi.int/menus/icc/situations and cases/
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C.P.I, Chambre de Première instance II, le Procureur c. le Procureur c. Katanga et Ngudjolo
Chui, Décision du 21 Novembre 2012, Doc. ICC-01/04-01/06. Document disponible sur le site :
www.icc-cpi.int/menus/icc/situations and cases/

C.P.I, Chambre de Première instance II, le Procureur c. le Procureur c. Ngudjolo Chui, Décision

du 18 Décembre 2012, Doc. ICC-01/04-01/06. Document disponible sur le site : www.icc-

cpi.int/menus/icc/situations and cases/
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آلية التعاكف بين الدكؿ ك المحكمة الجنائية الدكلية في مجاؿ متابعة ك معاقبة منتهكي
قواعد حماية األطفاؿ أ ناء النزاعات المسلحة (الدكؿ العربية نمو جا)
أ .بو يدم خالد كلية الحقوؽ ك العلوـ السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد – تلمساف – الجزائر
عضو في مخبر حقوؽ اإلنساف ك الحريات األساسية "فرقة الحماية الوطنية ك الدكلية لحقوؽ اإلنساف"
مقدمة :
إف قياـ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ٔتمارسة االختصاصات ا﵀ددة ك ا١تخولة ٢تا ،من أجل ٤تاكمة ك متابعة اجملرمُت ا١ترتكبُت إلحدل
اٞترائم الدكلية ا٠تطَتة اليت ينص عليها النظاـ األساسم ا٠تاص هبا ك اليت ٘تس بصفة خاصة فئة النساء ك األطفاؿ ،على أكمل كجو
،باعتبارىا جهازا قضائيا دكليا ،يتطلب ك ُب ا١تقاـ األكؿ إ٘تاـ إجراءات التحقيق ك ما يلزمها من سلطات إنفاذ مباشرة مكملة
ٟ،تسن سَت العمل ُب ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،ك ىو ما ال ٘تلكو ىذه األ خَتة ،لعدـ كجود جهاز شرطة مستقل يعهد إليو مهمة
القبض على ا١تتهمُت ،أك تفتش ا١تنازؿ أك استجواب الشهود ِْٓ .كعلى ىذا األساس ك حىت ٘تارس ا﵀كمة اختصاصها على أكمل
ؿ التحقيقات ك
كجو ُب ىذا النطاؽ ،فقد أجاز ٢تا نظاـ ركما األساسي ٔتوجب الباب التاسع منو أف تتعاكف مع الدكؿ ُب ٣تا
ا﵀اكمة اليت ٗتتص بنظرىا ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كفق ٣تموعة من االجراءات ك األحكاـ ك األشكاؿ ،هبدؼ تيسَت ىذه العملية
،بإتاحة الفرصة إلجراء ا١تشاكرات بُت ا﵀كمة ك السلطات الوطنية ،قصد اٗتاذ ا٠تطوات البلزمة ١تساعدة ا﵀كمة على القياـ بعملوا .
ك عليو فبل شك أف دراسة ىذا ا١توضوع تكتسب أ٫تية قصول ،كوف أف ا٢تدؼ أساسا ُب ٣تاؿ حديثنا عن تعاكف الدكؿ مع
ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ىو تسهيل ٦تارسة ىذه ا﵀كمة بالنظر ُب جرٯتة من اٞترائم الدكلية ا١تنصوص عليها ُب نظاـ ركما األساسي ،ك
باعتباره من الوسائل الفعالة ُب سبيل تنفيذ أحكاـ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،الذم يقوـ أساسا على حق الدكلة ُب الدفاع عن نفسها
،ضد اٞترائم الدكلية ا٠تطَتة اليت تنظرىا ىذه ا﵀كمة.
ك من ٍب فإف إشكالية ىذا الدراسة ستتمحور حوؿ أكجو ك أشكاؿ التعاكف مع المحكمة ؟ كما مدل إلزامية ك التزاـ الدكؿ

بالتعاكف معها في إطار نظاـ ركما األساسي ،ك في ضوء الممارسة الدكلية ؟ك ما ىي حدكد ىذا التعاكف ؟
لئلجابة عن ىذه اإلشكاليات ارتأينا أف نقسم البحث إٔب قسمُت:
نتعرض ُب القسم األكؿ إٔب األحكاـ العامة لطلبات التعاكف بين الدكؿ ك المحكمة الجنائية اؿدكلية ؛
ك ُب القسم الثاين نتعرض إٔب األشكاؿ األخرل للتعاكف ك حدكد التعاكف.
أكال  :األحكاـ العامة لطلبات التعاكف بين الدكؿ ك المحكمة الجنائية الدكلية

1

- Grégory Berkovicz, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, L'Harmattan, 2005, page 193
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لقد أكرد نظاـ ركما األساسي سلسلة من االلتزامات اليت يتعُت على الدكؿ أف تفي هبا ،بغية ٖتقيق تعاكف متكامل ب ينها ك بُت
ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،ك ٢تذا الغرض أيضا فقد تضمن الفصل التاسع من ىذا النظاـ أحكاما ك قواعد هتدؼ تيسَت ىذه العملية ،ك
تدعيم ك تعزيز ا١تشاكرات بُت الدكؿ ك ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية  .ك عليو سوؼ نتطرؽ ُب ىذا ا﵀ور إٔب األحكاـ العامة لطلبات
ا لتعاكف بُت الدكؿ ك ا﵀كمة ُب فرعُت ،نتعرض ُب الفرع األكؿ من خبل٢تا إٔب االلتزاـ بالتعاكف بُت الدكؿ ك ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية
،ك ُب الفرع الثاين نتعرض إٔب طلب إلقاء القبض ك تقدًن ا١تتهم إٔب ا﵀اكمة.
ُ -اإللتزاـ بالتعاكف بين الدكؿ ك المحكمة الجنائية الدكلية
إف اٟتديث ُب بداية األمر عن التزاـ الدكؿ بالتعاكف مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،٭تتم علينا أف ٪تيز بُت الدكؿ األطراؼ كغَت
األطراؼ ُب نظاـ ركما األساسيِٓٓ.
ففيما يتعلق بالدكؿ األطراؼ ،ك بصريح ا١تادة ٖٔ من النظاـ األساسي يقع عليها التزاـ أساسي بالتعا كف التاـ مع ا﵀كمة فيما
ٕتريو من ٖتقيقات ُب اٞترائم ك ا١تقاضاة عليها ِٔٓ .ك من ٍب يكوف ىذا االلتزاـ نابعا ُب األساس من قبوؿ الدكلة الختصاص ا﵀كمة
اٞتنائية الدكلية ِٕٓ ،حيث تتعهد بإجراء التغيَتات البلزمة ُب تشريعاهتا حىت تتوافق مع أحكاـ الباب التاسعمن النظاـ األساسيِٖٓ.
أما فيما ٮتص مسألة تعاكف دكلة غَت طرؼ ُب النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،فليس ىناؾ أم نص صريح يشَت إٔب
خاص ،أك على أم أساس آخر
الزامية التعاكف ،إال ُب اٟتالة اليت تطلب فيها ا﵀كمة مساعدة ىذه الدكلة بناءا على اتفاؽ
مناسب ِٗٓ،تكوف الدكلة غَت الطرؼ ُب النظاـ األساسي ٔتوجب ىذا االتفاؽ ملزمة بالتعاكف مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية.
ك لكي ٘تارس ا﵀كمة اختصاصاهتا على أكمل كجو ُب ىذا النطاؽ ،فقد خو٢تا النظاـ األساسي ٔتوجب ا١تادة ٕٖ ُ/صبلحية
تقدًن طلبات التعاكف إٔب الدكؿ ،عن طريق القنوات الدبلوماسية ،أك عن طريق ا١تنظمة الدكلية للشرطة اٞتنائية ،أك أية منظمة اقليمية
مناسبة مثل ) ، َِٔ(Europolك ٯتكن للدكلة أف ٖتدد بناءا على ذلك السلطة اليت تستقبل عادة طلبات ا١تساعدة ،ك ىي كزارة
 -1حىت اآلف كقعت 122دكلة على النظاـ األساسي للمحكمة منها 34دكلة من إفريقيا .للمزيد أنظر
Flavia Lattanzi, W. A. Schabas, William Schabas, Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, Volume 2 , Editrice IL Sirente, 2004, p 31
-256إذ تنص ا١تادة 86من نظاـ ركما األساسي على أنو ( تتعاكف الدكؿ األطراؼ ،كفقا ألحكاـ النظاـ األساسي ،تعاكنا تاما مع ا﵀كمة فيما ٕتريو ُ،ب إطار اختصاص ا﵀كمة ،من
ٖتقيقات ُب اٞترائم ك ا١تقاضاة عليها)
-257ك إف كانت مسألة حسم االختصاص بُت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ك القضاء اٞتنائي الوطٍت ،مرتبطة ُب األساس ٔتبدأ التكامل ا١تنصوص ُب نظاـ ركما األساسي ،ك الذم ٯتنح
أكلوية االختصاص للقضاء الوطٍت ،فإذا امتنع ىذا األخَت لسبب من األسباب ،فإف االختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،بوصفها قضاء مكمبل للقضاء الوطٍت
2011
ك القضاء الوطٍت ٣،تلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية ك القانونية ،اجمللد، 27العدد،3
،أنظر لؤم ٤تمد حسُت النايف ،العبلقة التكاملية بُت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية
537
،ص-533
-258ا١تادة 88من نظاـ ركما األساسي
-259ا١تادة 5/87من نظاـ ركما األساسي
ك األمن ،خاصة ُب ٣تاؿ
-260ك األكرك بوؿ أك كما يعٍت الشرطة األكركبية ،ىو جهاز يقوـ ٔتساعدة السلطات الوطنية لدكؿ االٖتاد األكركيب ا١تكلفة با١تتابعة القضائية
تنسيق التحقيقات ك األْتاث ك خلق بنك للمعلومات للتقييم ك االستغبلؿ ا١تركزم للمعلومات.
"Europol, the European police office responsible for coordinating the fight against serious and organized crime, began operations from its headquarters in the
Hague, in 1999", house of lords, European Union committee , 29 the report of session 2007-2008, Europol :coordinating the fight against serious and organized
crime ,page 10-13
ك للمزيد حوؿ ظركؼ ك أىداؼ نشأة  Europolأنظر

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

153

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

العدؿ ،كوف أف ىذه األخَتة ىي اليت ٘تلك التجربة البلزمة ١تعاٞتة مثل ىذه الطلبات ُِٔ،كما ٯتكن ٢تا أف ٕترم أية تغيَتات الحقة
ُب ٖتديد القنوات كفقا للقواعد اإلجرائية ك قواعد االثبات.
ك حسب ا١تادة ٕٖ من النظاـ األساسي فإف طلبات التعاكف اليت تتقدـ هبا ا﵀كمة إٔب أية دكلة سواء كانت طرفا أك غَت طرؼ ُب
النظاـ األساسي ِِٔ،ينبغي أف تتم بإحدل اللغات الرٝتية للدكلة ا١توجو إليها الطلب ،أك مصحوبة بًتٚتة رٝتية إٔب إحدل ىذه
اللغات ،أك بإحدل لغيت العمل با﵀كمة (كىي الفرنسية أك اال٧تليزية )،كفقا ١تا ٗتتاره تلك الدكلة عند التصديق أك القبوؿ أك
االنضماـ.
ك على الدكلة ا١توجو إليها طلب التعاكف ُب مقابل ذلك ،أف ٖتافظ على سرية طلب التعاكف أك أية مستندات مؤيدة للطلب ،إال
بقدر ما يكوف كشفها ضركريا لتنفيذ الطلب.
ك إذا ٓب ٘تتثل الدكلة لطلب التعاكف ا١تقدـ من ا﵀كمة ٔتا يتناَب ك أحكاـ النظاـ األساسي ،األمر الذم يًتتب عليو عرقلة ٦تارسة
ا﵀كمة لوظائفها ك سلطاهتا ،جاز للمحكمة أف تتخذ قرارا هبذا ا١تعٌت ،ك أف ٖتيل ا١تسألة إٔب ٚتعية الدكؿ األطراؼ أك إٔب ٣تلس
األمن ،إذا كاف األخَت قد أحاؿ ا١تسألة إٔب ا﵀كمة.
إٔب أف النظاـ األساسي للمحكمة ٓب ٭تدد االجراءات الواجب اٗتاذىا من طرؼ اٞتمعية العامة ك ٣تلس األ من ْتق الدكلة غَت
الطرؼ ُب النظاـ األساسي ،اليت ترفض التعاكف مع ا﵀كمة ،شأهنا ُب ذلك شأف الدكؿ األطراؼ ُب النظاـ األساسي ،ك اليت ترفض
التعاكف مع ا﵀كمة ،فلم ٭تدد ىذا النظاـ للمحكمة اإلجراءات اليت يتخذىا ٣تلس األمن ك ٚتعية الدكؿ ِّٔ،خاصة إذا علمنا
ال جرٯتة ك ال عقوبة إال بنصِْٔ.
أف العقوبات اليت تفرض على ىذه الدكؿ ،يتطلب النص عليها طبقا لقاعدة
ك إزاء ذلك ليس ٙتة من سبيل سول الرجوع للقاعدة العامة ،ك أعٍت بذلك على كجو التحديد الرجوع إٔب ا١تادة ّٗ من ميثاؽ
األمم ا١تتحدة اليت نصت على التدابَت الوقائية اليت ٬توز للمجلس فرضها ٟتفظ السلم ك األمن الدكليُت ك قمع العدكاف ِٓٔ،ك
من ا١تعلوـ أف عم امتثاؿ دكلة ما لطلبات التعاكف ا١تقدمة من ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،من شأنو أف يشكل هتديدا للسلم ك األمن
Megali Sebatier, La coopération policière européenne, L'Harmattan, 2011, page 335-340
2005
-2004
 -261غبلم ٤تمد ،إجراءات التقاضي أماـ ا﵀كم اٞتنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت ُب العلوـ القانونية ك علم اإلجراـ ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمساف ،
،ص230
-262فا١تبلحظ أف النظاـ األساسي جاء مطلقا ُب إشارتو إٔب الدكؿ اليت ٭تق للمحكمة أف تطلب إليها تسليم شخص معُت ،موجود على إقليمها ،كدكف أف ٖتدد ىذه الدكلة بالدكؿ
األطراؼ أك غَت األطراؼ ُب النظاـ األساسي ،األمر الذم يعٍت أف للمحكم التقدـ هبذا الطلب للدكؿ األطراؼ ك غَت األطراؼ ُب النظاـ األساسي  .للمزيد حوؿ ىذا ا١توضوع
، 2008ألردف ،ص219
ك التوزيع ،الطبعة، 1
أنظر علي يوسف الشكرم ،القضاء اٞتنائي الدكٕب ُب عآب متغَت ،دار الثقافة للنشر
-263إذ تنص ا١تادة 7/87من النظاـ األساسي على ما يلي ُ (:ب حالة عدـ امتثاؿ دكلة طرؼ لطلب تعاكف مقدـ من ا﵀كمة ٔتا يتناَب ك أحكاـ ىذا النظاـ األساسي ك ٭توؿ دكف
٦تارسة ا﵀كمة كظائفها ك سلطاهتا ٔتوجب ىذا النظاـ ٬،توز للمحكمة أف تتخذ قرارا هبذا ا١تعٌت ك أف ٖتيل ا١تسألة إٔب ٚتعية الدكؿ األطراؼ أك إٔب ٣تلس األمن ،إذا كاف ٣تلس
األمن قد أحاؿ ا١تسألة إٔب ا﵀كمة)
 -264سهيل حسُت الفتبلكم ،القضاء اٞتنائي الدكٕب ،الطبعة األكٔب ،دار الثقافة للنشر ك التوزيع ،األردف ،ص270
-265ك ىي تدابَت تتنوع لتشمل تدابَت غَت عسكرية كالعقوبات االقتصادية ك قطع العبلقات الدبلوماسية ،ككذلك تدابَت عسكرية قد تصل إٔب حد استعماؿ القوة ا١تسلحة ،للمزيد
راجع
Jean Combacou, Le pouvoir de sanction de l'O.N.U, étude théorique de la coercition non militaire, A.Pedone, 1974, page 146-150
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الدكليُت ،على اعتبار أف اٞترائم الداخلة ُب اختصاص ا﵀كمة ،تعد كما كرد ُب ديباجة النظاـ األساسي من اٞترائم الدكٕب ا٠تطَتة
،اليت تثَت قلق اجملتمع الدكٕب ك هتدد السلم ك األمن الدكليُتِٔٔ.
انيا:طل إلقاء القبض ك تقديم المتهم للمحاكمة
إف عدـ امتبلؾ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ٞتهاز شرطة مستقل ،يعهد إليو مهمة القبض على ا١تتهمُت ،أمر ٬تعل من إمكانية قياـ
ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ٔتمارسة اختصاصاهتا ا١تنوطة أمرا صعبا ك شبو مستحيل ،السيما بعد إصدار الدائرة التمهيدية بعد الشركع ُب
التحقيق ،ك بناءا على طاب ا١تدعي العاـ ،أمرا بالقبض على شخص ،إذا اقتنعت بعد فحص الطلب ك األدلة أ ك ا١تعلومات األخرل
ا١تقدمة من قبل ا١تدعي العاـ ُب ىذا الشأف ،بضركرة القبض على ذلك الشخص ،كوف أف ا﵀كمة ال ٯتكن ٢تا أف ٕترم أية
٤تاكمة غيابيا ،كإ٪تا ينبغي أف يكوف الشخص ا١تشتبو بو حاضرا ُب مقر ا﵀كمة يوـ ا﵀اكمة.
ك على ىذا األساس أجازت ا١تادة ٖٗ من النظاـ األساسي للمحكمة أف تتعاكف مع الدكؿ ،كذلك من خبلؿ تقدٯتها ألم دكلة
للقبض على شخص قد يكوف موجودا ُب إقليمها ِٕٔ،ك يكوف طلب القبض ىذا مرفقا با١تواد ا١تؤيدة للطلب ،ك اليت تضم كقاعدة
عامة نسخة من أمر القبض ،كمعلومات كافية لتحديد ىوية الشخص ا١تطلوب،كآبكاف ا﵀تمل كجوده فيو ،ككذلك أية مستندات
كبيانات أك معلومات ،ٯتكن أف تطلبها الدكلة ا١توجو إليها الطلبِٖٔ.
ك الكافية
ك على الدكلة اليت تتلقى طلبا بالقبض ُب مثل ىذه اٟتالة ،االمتثاؿ فورا ٢تذا الطلب ،باٗتاذ ا٠تطوات البلزمة
على الفور للقبض على الشخص ا ١تعٍت،كتقدٯتو فور إلقاء القبض عليو إٔب ا﵀كمة ِٗٔ،بيد أنو إذا طعن الشخص ٤تل طلب التعاكف
ُب ىذا الطلب ،بدعول عدـ جواز ٤تاكمة مرتُت عن ذات اٞترٯتة،ففي مثل ىذه اٟتالة ٬تب على ا﵀كمة أف تتشاكر مع الدكلة
ا١توجو إليها طلب التعاكف ،لتحديد مدل صحة ىذا الطعن من عد مو َِٕ،فإذا كاف صحيحا ،امتنعت الدكلة عن تنفيذه ،كال تقوـ
إذف بتسليم ا١تتهم إٔب ا﵀كمة ،ك إذا كاف غَت ذلك بأف تبُت للدكلة ك ا﵀كمة عدـ صحة ىذا الطعن ،قامت الدكلة ىنا بتسليم ىذا
الشخص إٔب ا﵀كمةُِٕ.
 2000كاآلٌب :
-266ىو ما جاء ُب كثيقة ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية رقم 10لسنة
"Si la conseil de sécurité des nations unis saisit la cour d'une situation menaçant la paix et la sécurité internationales, il peut utiliser ses pouvoirs découlant du
chapitre 7 de la charte des nations unies pour faire en sorte que les Etats non parties répondent favorablement aux demandes d'assistance de la cour". Cour pénal
international, fiche d'information 10, la coopération des états avec la cour international, Londres, octobre 2000.
www.iccnow.org/documents/coopérationdesetats-fr.pdf
-267ك ُب حاالت أخرل ٯتكن ٢تا أف تتعامل مع القوات األ٦تية اليت قد تكوف موجودة على إقليم الدكلة اليت يوجد فيها ا١تتهم ،ك اليت يضعها ٣تلس األمن بناءا على قرار صادر منو ُب
إطار الفصل 7من ا١تيثاؽ ،للمزيد أنظر براىيمي صفياف ،دكر ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُب مكافحة اٞترائم الدكلية ،مذكرة ماجستَت فرع قانوف التعاكف الدكٕب ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة
مولود معمرم ،تيزم كزك ،ص27
 -268ا١تادة 2/91من نظاـ ركما األساسي
، 2007ص
ٚ -269تاؿ سيف فارس ،التعاكف الدكٕب ُب تنفيذ األحكاـ اٞتنائية األجنبية ،دراسة مقارنة بُت القوانُت الوضعية ك القانوف الدكٕب اٞتنائي ،دار النهضة العربية ،مصر ،
323
-270على أف اختصاص ٖتديد صحة ىذا الطعن من عدمو ،ينعقد ُب مثل ىذه اٟتالة للقضاء الوطٍت ،للمزيد أنظر منتصر سعيد ٛتوده ،ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،النظرية العامة
، 2006ص315
للجرٯتة الدكلية ،أحكاـ القانوف الدكٕب ا٠تاص ،دراسة ٖتليلية ،دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر ك التوزيع ،مصر ،
-271ا١تادة 2/89من نظاـ ركما األساسي
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ك إف كانت مسألة امتثاؿ الدكؿ لطلب ا﵀كمة اٞتنائية الدكؿ ية بالقبض ك تقدًن ا١تتهم إٔب ا﵀اكمة ،أمرا تقديريا ُب ا١تمارسة
أخرل ،ك تبعا للظركؼ
الدكلية ٗ،تتلف فيو مسألة االمتثاؿ ك ا١توافقة على طلب ا﵀كمة ك من ٍب التعاكف معها ،من حالة إٔب
ُ،ب ظل غياب ك عدـ كجود نصوص صر٭تة ُب نظاـ ركما األساسي تشَت إٔب االجراء ات الردعية أك العقابية الواجب اتباعها ُ،ب
حالة عدـ تعاكف الدكؿ األطراؼ أك غَت األطراؼ ُب النظاـ األساسي مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،من ذلك مثبل ما أسفر عنو أمر
التوقيف الصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة ،ضد الرئيس السوداين عمر حسن أٛتد البشَت ِِٕ،حيث ٓب تتعاكف غالبية الدكؿ
السيما االفريقية منها مع ا﵀كمة ،ك رفضت توقيف الرئيس السوداين ك تقدٯتو للمحاكمة ،مؤسسة موقفها ىذا نتيجة "لعدـ تلبية
ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية للطلب الذم تقدـ بو اإلٖتاد اإلفريقي إٔب ٣تلس األمن الدكٕب ،بشأف تأجيل اإلجراءات اليت شرع ُب اتخاذىا
ضد الرئيس السوداين عمر البشَت ،كفقا للمادة ُٔ من نظاـ ركما األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.ِّٕ"...
ك تكرر نفس السيناريو بالنسبة لليبيا ،اليت رفضت ىي األخرل التعاكف مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية بتسليم سيف اإلسبلـ القذاُب
إٔب ا﵀كمة ،ك الذم أحاؿ إليو ا القرار رقم َُٕٗ الصادر عن ٣تلس األمن االختصاص ٔتقاضاتو  ،ك ألزـ السلطات الليبية ُب
نفس الوقت بالتعاكف التاـ مع ا﵀كمة منذ ُٓ فرباير َُُِ ،كىو التزاـ كجويب ٔتوجب ميثاؽ األمم ا١تتحدة حىت رغم عدـ انضماـ
ليبيا للمعاىدة ا١تنشأة للمحكمة ،ك يشمل ىذا التعاكف اإللتزاـ بقرار ا﵀كمة ك طلباهتا ،عبلكة على التقيد بإجراءات ا﵀كمة ِْٕ.ك
رغم الوعود اليت قدمتها ليبيا بالتقيد بالتزاماهتا ُب مذكرة حديثة مرفوعة إٔب ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،إال أهنا امتنعت عن التعا كف ،ك
رفضت تقدًن سيف اإلسبلـ ،ك ىو ما اعتربه "ريتشارد ديكر" مدير قسم العدؿ الدكلية ُب ىيومن رايتس "با٠تطأ اٞتسيم" كطالب
ليبيا باإللتزاـ بالتعاكف فورا ك تسليم سيف اإلسبلـ إٔب ا﵀كم اٞتنائية الدكلية ،ك عرب عن ذلك بقولو ":إنو ٠تطأ جسيم أف تستمر
إجراءات ا﵀اكمة الوطنية ْتق سيف اإلسبلـ القذاُب ،رغم صدكر أمر من ا١تح كمة اٞتنائية الدكلية بتسليمو إٔب الىام ،لقد أكدت
ليبيا جمللس األمن أهنا تنوم التعاكف مع ا﵀كمة ،ك عليها إذف تسليم سيف اإلسبلـ القذاُب إٔب الىام دكف إبطاء"ِٕٓ.
ك على كل حاؿ فإنو ك ُب حالة ما إذا ٘تت ا١توافقة على تسليم الشخص ا١تطلوب القبض عليو إٔب ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،فيسلم
إليها ،أما إذا كاف تسليمو يتطلب عبور أقاليم دكؿ ،ففي ىذه اٟتالة البد على ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية من أخذ موافقة ىذه الدكؿ
،مع بياف أكصاؼ الشخص ك موجز بوقائع القضية ك تكييفها القانوين ك نسخة من أمر القبض الذم أصدرتو ا﵀كمة ،أما إذا كاف
عبوره عن طريق اٞتو،فبل يتطلب ذلك أخذ موافقة الدكؿ اليت ال تتوقف فيها الطائرة ،أما الدكؿ اليت يتطلب التوقف فيها فيجب
أخذ موافقتها ،كإذا توقفت الطائرة اضطراريا ُب إقليم دكلة ،ففي ىذه اٟتالة يتطلب أخذ موافقة طبقا لئلجراءات ا١تذكورة أعبله  ،ك
، 2005ا١تنشور ُب الوثيقة
 1593ا١تؤرخ ُب 31مارس
-272كذلك بإحالة من ٣تلس األمن الدكٕب استنادا إٔب ا١تادة/13ب من فظاـ ركما األساسي ،ك ٔتوجب القرار رقم
).S/RES/1593 (2005
ك للمزيد حلو دكر ٣تلس األمن ُب إحالة اٞترائم الدكلية إٔب ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،أنظر ٛتزة طالب ا١تواىرة ،دكر ٣تلس األمن ُب إحالة اٞترائم الدكلية إٔب ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية
، 2011األردف ،ص56-52
،مذكرة ماجستَت ُب القانوف العاـ ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة الشرؽ األكسط ،
-273كقد جاء رفض التعاكف ىذا صراحة ُب الدكرة العادية١ 13تؤ٘تر اإلٖتاد اإلفريقي كاآلٌب (:نظرا لكوف طلب اإلٖتاد اإلفريقي ٓب يؤخذ بو على اإلطبلؽ ،فإ ف الدكؿ األعضاء لن
تتعاكف طبقا ألحكاـ ا١تادة 98من نظاـ ركما األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ا١تتعلقة باٟتصانات ُ،ب توقيف ك تسليم رئيس السوداف عمر البشَت ).أنظر مؤ٘تر اإلٖتاد اإلفريقي
، 2009ا١تنشور على موقع االٖتاد اإلفريقيwww.africa-union.org :
،الدكرة العادية، 13سرت ،اٞتماىَتية الليبية الشعبية االشًتاكية العظمى 3-1يوليو
S/RES/1970/2011, 26 February 2011 -274
 ،)2011ص،6ك ا١تنشور على موقع ا﵀كمة
( 1970
-275أنظر البياف الثاين للمدعي العاـ للمحكمة اٞتنائية الدكلية إٔب ٣تلس األمن التابع لؤلمم ا١تتحدة ،كفقا لقرار ٣تلس األمن رقم
اٞتنائية الدكلية www.iccnow.org
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٬توز للدكلة اليت توقفت فيها الدكلة اضطراريا أف ٖتتجزه ٟتيت تلقيها طلب العبور من ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،بشرط أال تزيد فًتة
احتجازه ُب ىذه اٟتالة على ْٗ ساعةِٕٔ.
ك إذا كاف الشخص ا١تطلوب تسليمو للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،متهما ُب قضية أخرل غَت القضية ا١تتهم هبا أماـ ا﵀كمة اٞتنائية
الدكلية ُب الدكلة ا١تطلوب منها التسليم ،أك أنو ينفذ حكما صادرا من ٤تاكمها الوطنية ،فبل بد من التشاكر بُت ا﵀كمة ك تلك
الدكلة حوؿ مسألة تسليموِٕٕ.
ك ُب حالة تلقي دكلة طرؼ طلبا من ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية بتقدًن شخص معُت،ك تلقيها طلبا ٦تا ثبل من أية دكلة أخرل بتسليم
ذات الشخص بسبب السلوؾ ذاتو الذم يشكل أساس اٞترٯتة ،فقد نظمت ا١تادة َٗ من النظاـ األساسي للمحكمة ىذه اٟتالة ،ك
ك الدكلة اليت تطلب التسليم طرفا ُب اؿ نظاـ
ٯتكن أف ٪تيز بناءا عليها بُت حالة ما إذا كانت الدكلة ا١تطلوب منها التسليم
األساسي للمحكمة أك ال ،ففي اٟتالة اليت تكوف فيها الدكلة طالبت التسليم طرفا ُب النظاـ األساسي ،فإف على الدكلة ا١توجو إليها
الطلب إعطاء األكلوية لطلب ا﵀كمة ُب حالة ما إذا قررت ا﵀كمة بأف الدعول تدخل ضمن اختصاصها ،ك ركعيت فيها أعماؿ
التحقيق كاالجراءات القضائية اليت قامت هبا الدكلة طالبت التسليم .أما إذا كانت الدكلة طالبت التسليم غَت طرؼ ُب النظاـ
األساسي للمحكمة ،كجب على الدكلة ا١توجو إليها الطلب إعطاء األكلوية لطلب ا﵀كمة ،بشرط أف تقرر ا﵀كمة بأف القضية تقع
ضمن اختصاصها ،كٓب تكن الدكلة ا١توجو إليها الطلب مقيدة بالتزاـ دكٕب بتسليم الشخص إٔب الدكلة الطالبة.
أما إذا كانت اٞترٯتة ا١تتهم هبا الشخص ا١تطلوب هبا التسليم من قبل دكلة أخرل غَت اٞترٯتة ا١تطلوب هبا التسليم من قبل ا﵀كمة
،ففي ىذه اٟتالة ،فإف على الدكلة ا١تطلوب منها التسليم إعطاء األكلوية للمحك مة ،إال إذا كانت مقيدة بالتزاـ دكٕب آخر يوجب
عليها التسليم ،مع مراعاة خطورة اٞترٯتة ا١ترتكبة ،ك اليت تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة فعليها ُب ىذه اٟتالة تسلميها إليها ِٖٕ،ك إذا
ما رفضت الدكلة ا١تطلوب التسليم منها ،تسليمو إٔب الدكلة طالبت التسليم فإف عليها إشعار ا١تحكمة بذلكِٕٗ.
ك ينبغي أف يتضمن طلب القبض على ا١تتهم ك تقدٯتو للمحاكمة ما يلي:
 أف يكوف الطلب مكتوبا ،ك ٬توز ُب اٟتاالت العاجلة تقدًن الطلب بأية كسيلة كانت تعوض عن الوثيقة ا١تكتوبة ،بشرط أف تتمعن طريق القناة الدبلوماسية ،أك أية طريقة يتفق عليهاَِٖ.
 أف يصدر الطلب من الدائرة التمهيدية ،ك يتضمن معلومات عن ا١تتهم كىويتو،ك مكاف كجوده ،ك نسخة من أمر الطلب،كا١تستندات ك ا١تعلومات اليت تتطلبها عملية القبض ك التسليمُِٖ.
ك أخَتا فإنو ك بالرجوع إٔب النظاـ األساسي ٧تد بأف ىذا األخَت ٯتيز بُت مصطلح التقدًن )،(Remiseك اؿذم يعٍت نقل دكلة
ما شخصا إٔب ا﵀كمة ،ك بُت مصطلح التسليم ) (extraditionك الذم يعٍت نقل دكلة ما شخصا إٔب دكلة أخرل ٔ،توجب
-276ا١تادة 8/89من نظاـ ركما األساسي
-277ا١تادة 4/89من نظاـ ركما األساسي
-278ا١تادة 7/90من نظاـ ركما األساسي
-279ا١تادة 8/90من نظاـ ركما األساسي
-280ا١تادة 1/91من نظاـ ركما األساسي
-281ا١تادة 2/91من نظاـ ركما األساسي
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معاىدة أك اتفاقية أك تشريع كطٍت ِِٖ ،ك فائدة ىذا التمييز ٧تدىا ُب أحكاـ النظاـ األساسي ،ك اليت هتدؼ إٔب جعل "التقدًن"
إٔب ا﵀كمة إجراء أقل تعقيدا من إجراءات "التسليم" بُت الدكؿ ِّٖ،ك ٧تد ُب ىذا الصدد أف ا١تادة ُٗ ِ/بند (ج) ٖتت الدكؿ
األطراؼ على إ٬تاد الوسائل البلزمة ،لتبسيط اإلجراءات الوطنية ا٠تاصة بتقدًن األشخاص للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،نظرا للطبيعة
ا١تتميزة للمحكمة حسب ا١تادة أعبله.
انيا :األشكاؿ األخرل للتعاكف ك حدكد التعاكف
لقد رأينا فيما سبق أف الدكؿ يقع عليها ،التزاـ تاـ بالتعاكف مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية باالمتثاؿ ك االستجابة لطلبات ا١تساعدة
ا١تقدمة من قبل ا﵀كمة ،إال أف ىذا االلتزاـ يرد عليو استثناءات ،أين ٯتكن للدكلة أف ًب تنع ك ترفض االستجابة للطلب ا١تقدـ إليها
من طرؼ ا﵀كمة ك رغم ذلك ال يعد موقف الدكلة ىذا ٥تالفا ألحكاـ ك نظاـ ركما األساسي ،ىذه االستثناءات ك اٟتدكد تتلخص
حسب نظاـ ركما األساسي ُب ّ أسباب ،نتطرؽ إليها بعد عرض أشكاؿ التعاكف األخرل مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،ك ا﵀ددة ُب
ا١تادة ّٗ من نظاـ ركما األساسي.
ُ-األشكاؿ األخرل للتعاكف بين الدكؿ ك المحكمة الجنائية الدكلية
عبلكة على أكجو التعاكف السابق ذكرىا ،فقد حدد ا١تادة ّٗ من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية أشكاال أخرل
للتعاكف بُت الدكؿ ك ا﵀كمة على سبيل ا١تثاؿ ،ك حثت الدكؿ على ضركرة االمتثاؿ للطلبات ا١توجة إليها من ا﵀كمة ،بغية تقدًن
ا١تساعدة بالتحقيق ك ا١تقاضاة ُب حدكد قوانينها الوطنية ،ك ُب كل ما يتعلق بتحديد ىوية ك مكاف كجود األشخاص أك موقع األشياء
ك تقارير ا٠ترباء البلزمة للمحكمة ،ك كذا
،ك ٚتع األدلة ٔ،تا فيها الشهادة بعد تأدية اليمُت  ،ك تقدًن األدلة ٔتا فيها آراء
استجواب أم شخص ٤تل التحقيق أك ا١تقاضاة ،ك إببلغ ا١تستندات ٔتا ُب ذلك ا١تستندات القضائية ،ك تيسَت مثوؿ األشخاص
طواعية كشهود أك كخرباء أماـ ا﵀كمة ،ككذا فحص األماكن أك ا١تواقع امب ُب ذلك إخراج اٞتثث ك فحص مواقع القبور ،ك ٛتاية
األدلة،ك ٖتديد ك تعقب ك ٕتميد أك حجز العائدات ك ا١تمتلكات ك األدكات ا١تتعلقة
اجملٍت عليهم ك الشهود ك ا﵀افظة على
باٞترائم ،بغرض مصادرهتا ُب النهاية دكف ا١تساس ْتقوؽ األطراؼ الثالثة اٟتسنة النية ،إٔب جانب تعاكف الدكؿ مع ا﵀كمة فيما يتعلق
بالتنازؿ عن اٟتصانة ك ا١توافقة على التقدًن بناءا على طلب مقدـ بذلك من ا﵀كمة إٔب الدكلة ،بشرط أال ٯتس ذلك بقواعد القانوف
الدكٕب ذات الصلة ،أك اٟتصوؿ على موافقة الدكلة الثالثة صاحبة ا١تمتلكات أك راعية صاحب اٟتصانة ك اال متياز ِْٖ.أك أم نوع
آخر من أنواع ا١تساعدة أك التعاكف اليت قد تطلبها الدائرة التمهيدية ،ك تكوف الزمة ألغراض التحقيق ك ا١تقاضاة عن اٞترائم اليت

، 2006ص67-66
٧ -282تيب ٛتد ،ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ٨تو العدؿ الدكلية ،منشورات اٟتليب اٟتقوقية ،الطبعة األكٔب ،لبناف ،
راجع كذلك ا١تادة 102من نظاـ ركما األساسي
، 2005ص146
 -283عبد القادر البقَتات ،العدالة اٞتنائية الدكلية ،معاقبة مرتكيب اٞترائم ضد االنسانية ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،اٞتزائر ،
فالتسليم يتطلب توافر ٣تموعة من الشركط ،منها ما ىو خاص با﵀كوـ عليو ،ك منها ما ىو خاص باٞترٯتة أك العقوبة ،ك منها ما يتعلق بالشركط اإلجرائية اليت تستلزـ احًتاـ قواعد
اإلختصاص ك حقوؽ الدفاع ،للمزيد أنظر فريدة بشرل ٖ،تديد نظاـ تسليم اجملرمُت ،مذكرة ماجستَت ُب القانوف ،فرع القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ،كلية اٟتقوؽ بودكاك ،جامعة
117
، 2008ص-111
-2007
أٛتد بوقرة ،بومرداس ،
-284ا١تادة 98من نظاـ ركما األساسي
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تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة  ،أك من أجل تسهيل أعماؿ ا١تدعي العاـ ُب التحقيق ،بشرط أال تكوف ٤تظورة ٔتوجب قانوف الدكلة
آبكجو إليها الطلب ،كمتطابقة مع النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكليةِٖٓ.
كيقدـ طلب التعاكف ُب مثل ىذه األشكاؿ كتابة ،إال أنو ٬توز ُب اٟتاالت العاجلة تقدًن الطلب بأية كاسطة من شأهنا أف توصل
كثيقة مكتوبة ،شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة الدبلوماسية أك أية قناة أخرل مناسبة ٖتددىا كل دكلة طرؼ عند التصديق أك
ا١توافقة أك االنضماـ ِٖٔ .ك ٬تب أف يتضمن الطلب ُب كل اٟتاالت ك حسب االقتضاء بياف موجز بالغرض من الطلب ك ا١تساعدة
ا١تطلوبة ٔ،تا ُب ذلك األساس القانوين للطلب ك األسباب الداعية لو  ،ك أكرب قدر ٦تكن من ا١تعلومات ا١تفصلة عن موقع أك أكصاؼ
أم شخص ،أك مكاف يتعُت العثور أك التعرؼ عليو،لكي ٬ترم تقدًن ا١تساعدة ا١تطلوبةِٕٖ.
أما ُب حالة ما إذا تلقت الدكلة طلبُت لتنفيذ إحدل أشكاؿ التعاكف السابق ذكرىا ك الواردة ُب ا١تادة ّٗ من النظاـ األساسي
،من ا﵀كمة ك من دكلة أخرل عمبل بالتزاـ دكٕب ،تسعى الدكلة ا١توجو إليها الطلبُت ُب مثل ىذه اٟتالة ك بالتشاكر مع ا﵀كمة ك
الدكلة األخرل ،إٔب تلبية كبل الطلبُت بالقياـ إذا اقتضى األمر بتأجيل أحد الطلبُت ،أك تعليق شركط على أم منهما ،كُب حالة عدـ
حصوؿ ذلك يسول األمر فيما يتعلق بالطلبُت كفق نفس ا١تبادئ الواردة ُب النظاـ األساسي ِٖٖ،ك ا١تتعلقة ْتالة تعدد الطلبات
لتقدًن الشخص للمحكمةِٖٗ .كمع ذلك ك حيثما تعلق الطلب ا١تقدـ من ا﵀كمة ٔتعلومات أك ٦تتلكات أك أشخاص ٮتضعوف لرقابة
دكلة ثالثة أك منظمة دكلية ٔتوجب اتفاؽ دكٕب ،تقوـ الدكلة ا١توجو إليها الطلب ب إببلغ ا﵀كمة بذلك ك توجو ا﵀كمة طلبها إٔب
الدكلة الثالثة ك إٔب ا١تنظمة الدكليةَِٗ.
كمن ناحية أخرل ٬توز للمحكمة إذا طلب إليها ذلك ،أف تتعاكف مع أية دكلة طرؼ أك غَت طرؼ ُِٗ،ك تقدـ ٢تا ا١تساعدة إذا
كانت تلك الدكلة ٕترم ٖتقيقا أك ٤تاكمة فيما يتعلق بسلوؾ يشكل جرٯتة تدخل ُب اختصاص ا﵀كمة ،أك يشكل جرٯتة خطَتة
ٔتوجب القوانُت الوطنية للدكلة الطالبة ،على أف ىذه ا١تساعدة اليت تقدمها للدكلة تتخذ عدة أشكاال ىي األخرل ،إذ أمكن
للمحكمة اٞتنائية الدكلية إحالة أية بيانات أك مستندات للدكلة طالبة ا١تساعدة ،أك أية أنواع أخرل من األدلة ٍب اٟتصوؿ عليها ُب
أثناء التحقيق أك ا﵀اكمة اللذين أجرهتما ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كما ٯتكنها استجواب أم شخص احتجز بأمر من ا﵀كمةِِٗ.
على أنو ينبغي على ا﵀كمة أف تراعي ُب ذلك ،أم خبلؿ تقدٯتها للمساعدة٣،تموعة من الضوابط ك القواعد ،فإذا كانت الوثائق
أك األنواع األخرل من األدلة قد ٍب اٟتصوؿ عليها ٔتساعدة إحدل الدكؿ ،فإف اإلحالة تتطلب موافقة تلك الدكلة ،شأهنا ُب ذلك

-285ا١تادة 1/93من نظاـ ركما األساسي
-286ا١تادة 1/96من نظاـ ركما األساسي
-287ا١تادة 2/96من نظاـ ركما األساسي
-288ا١تادة( 9/93أ) من نظاـ ركما األساسي
-289كقد سبق ك أف تطرقنا إٔب حالة تعدد الطلبات لتقدًن الشخص للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،أنظر ص11-10
-290ا١تادة( 9/93ب) من نظاـ ركما األساسي
-291إذ تنص ا١تادة( 10/93ج) من نظاـ ركما األساسي على ما يلي ٬(:توز للمحكمة بالشركط ا١تبينة ُب ىذه الفقرة ،أف توافق على طلب مساعدة ،تقوـ دكلة غَت طرؼ ُب ىذا
النظاـ األساسي بتقدٯتو ٔتوجب ىذه الفقرة)
-292ا١تادة( 10/93ب) من نظاـ ركما األساسي
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شأف البيانات أك ا١تستندات أك األنواع األخرل من األدلة ا١تقدمة من قبل شاىد أكخبَت ،فعلى ا﵀كمة أف تتخذ التدابَت ا١تناسبة
ٟتماية أم منهماِّٗ.
ك أخَتا ك بناءا على ما تقدـ ،فإنو ينبغي على ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية حُت تتسلم شخصا ما ٔتوجب طلب قبض ك تقدًن
،قدمتو إٔب إحدل الدكؿ األطراؼ أك غَت األطراؼ ،ك نفذتو ىذه األخَتة ،أف تكفل ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية سرية ا١تستندات ك
ا١تعلومات ،باستثناء ما يلزـ منها للتحقيقات ك اإلجراءات ا١تبينة ،ك ال ٬توز للمدعي العاـ عندئذ استخداـ ىذه ا١تستندات أك
ا١تعلومات إال لغرض استقاء أدلة جديدة ،على أف يكوف للدكلة ا١توجو إليها الطلب أف توافق فيما بعد من تلقاء ذاهتا أك بناءا على
طلب من ا١تدعي العاـ ،على الكشف عف ىذه ا١تستندات أك ا١تعلومات ،ك٬توز عندئذ استخدامها كأدلة عمبل بأحكاـ البابُت ٓ ك
ٔ من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكليةِْٗ.
كما ينبغي على ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية أف تلتزـ أيضا ُب حالة موافقة الدكلة على طلب ا﵀كمة ا١توجو إليها ،بتطبيق قاعدة
ا٠تصوصية ُب ىذه اٟتالة ،أين ال ٬توز ٢تذه ا﵀كمة مطلقا أف ٖتاكم أك تقاضي ىذا الشخص إال على اٞترٯتة أك اٞترائم إب
يشملها طلب القبض ك التقدًن ،ك ىي قاعدة مأخوذ هبا من جانب دكؿ العآب ا١تختلفة ُ،ب نظاـ تبادؿ تسليم اجملرمُت ك مستقرة
ُب كجداف القانوف الدكٕب العاـ ،منذ عدة عقود زمنية ،حيث أنو ُب قضية "بَتٕب" ُب ِٓ فرباير ُٖٓٔ ،قامت بريطانيا بتسليم بَتٕب
إٔب الواليا ا١تتحدة األمريكية ،﵀اكمتو عن جرٯتة ارتكبها ُب أرض الدكلة األخَتة ،ك لكن الفقهاء اإل٧تليز اتفقوا ُب ىذا الوؽ ت
عل عدـ السماح للواليات ا١تتحدة األمريكية ٔتحاكمة "بَتٕب" ،إال عن اٞترٯتة اليت سلم بسببها ،ك أقر قانوف التسليم الربيطاين ىذه
القاعدة ُب مادتو الثالثةِٓٗ.
ىذه ىي أىم أكجو ك أحكاـ التعاكف بُت الدكؿ ك ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كفيما يلي سنبُت حدكد ىذا التعاكف.
ِ-حدكد تعاكف الدكؿ مع المحكمة الجنائية الدكلية
بعد أف بينا أكجو التعاكف ا١تختلفة بُت الدكؿ ك ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،ك القواعد اليت ٖتكمو ٔ،تا فيها االلتزاـ الواقع على اؿ دكؿ
إتاه طلبات ا١تساعدة ا١توجهة إليها من ا﵀كمة ،سنتطرؽ ُب ىذا ا﵀ور إٔب حدكد ىذا التعاكف ك الذم ينحصر ُب ثبلثة أسباب منها
ما يتعلق ٔتانع تشريعي ،ك منها ما يتعلق باألمن الوطٍت ،كمنها ما يتعلق بالتزامات إتاه دكلة ثالثة ،كىو ما سنبينو على النحو ا١توإب:
أ  -رفض التعاكف بسب كجود مانع تشريعي
ك ا١تقصود هبذا ا١تانع ىنا أف ٘تتنع الدكلة عن االمتثاؿ لطلب التعاكف ا١تقدـ إليها من قبل ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،بسبب التدابَت
التشريعية أك الدستورية اليت اعتمدهتا ،ك اليت هتدؼ ك تؤدم أساسا إٔب عدـ التعاكف مع ا﵀كمة ِٔٗ ،ىذه التدابَت التشريعية تطرح
تساؤالت عدة حوؿ مدل إمكانية أف ٖتتج الدكلة أك تتذرع هبذه التدابَت كمانع ك حد مشركع ،لرفضىا ك امتناعها عن التعاكف.
-293إذ ٬توز للدكلة حسب ا١تادة 6/86من نظاـ ركما األساسي ،أف تتقدـ بطلب الٗتاذ التدابَت البلزمة فيما يتعلق ْتماية موظفيها أك مندكبيها  ،ك ٟتماية ا١تعلومات السرية أك
اٟتساسة.
-294ا١تادة( 8/93ب) ك (ج) من نظاـ ركما األساسي
 -295منتصر سعيد ٛتوده ،ا١ترجع السابق ،ص319
 -296غبلم ٤تمد ،ا١ترجع السابق ،ص242
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إف القوؿ ُب حقيقة األمر بأحقية الدكلة ُب رفض طلب التعاكف ا١توجو إليها من ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،بسبب كجود مانع
تشريعي ،ك بالرجوع إٔب نظاـ ركما األساسي ٧تد أف ىذا األخَت ،يفرؽ ُب الباب ٗ منو بُت شكلُت من أشكاؿ التعاكف إلمكاين ة
ٖٗ من النظاـ
رفض الدكلة التعاكف مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية بسبب كجود مانع تشريعي،ففي اٟتالة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة
األساسي ،ك الذم سبق ك أف تطرقنا إليو ِٕٗ ،ك ا١تتعلق ْتالة طلب ا﵀كمة من الدكؿ القبض على شخص معُت ك تقدٯتو إليها
للمحاكمة ،ففي ىذه اٟتالة ؼإف النظاـ األساسي ال يعًتؼ ُب ىذا الشكل من أشكاؿ التعاكف بإمكانية رفض الدكلة التعاكف مع
ا﵀كمة ،كأف ٘تنع الدكلة بسبب تشريعاهتا الوطنية تسليم رعاياىا للسلطات األجنبية ،ففي ىذه اٟتالة كما قلنا فإف النظاـ األساسي
ك بصريح ا١تادة ٖٗ فقرة ُ منو على أساس جنسيتو مثبل،فالتدابَت التشريعية أك الدستورية اليت تعتمدىا الدكؿ إذف ،كاليت هتدؼ إٔب
منع تسليم رعاياىم ال تنطبق على ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ِٖٗ،ك بالتإب ينبغي على الدكلة ُب مثل ىذه اٟتالة كُب ىذا الشكل من
أشكاؿ التعاكف االستجابة ك االمتثاؿ فورا إٔب طلب ا﵀كمة ،إذ ا كاف يرمي إٔب إلقاء القبض ك تقدًن ا١تتهم للمحاكمة ،كوف أف
رفضها التعاكف ُب مثل ىذه اٟتالة ،بامتناعها عن القبض ك تقدًن ا١تتهم موضوع الطلب للمحاكمة ال أساس لو  ،ك ٯتكن ٢تا أف
تتذرع ُب ذلك بسبب كجود مانع تشريعي ،ٯتنعها من تقدًن ا١تتهم ا١تطلوب إٔب ا﵀كمة.
أما فيما ٮتص األشكاؿ األخرل للتعاكف مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ا﵀دكدة ُب ا١تادة ّٗ من النظاـ األساسي للمحكمة٧ ،تد
الفقرة ّ منها تضع بعض اٟتدكد للتعاكف ،إذا كاف ىناؾ مانع تشريعي ٯتنع تنفيذ أم تدبَت خاص با١تساعدة ،كأف يتعلق طلب
التعاكف باستجواب أم شخص محؿ التحقيق أك ا١تقاضاة ِٗٗ،أك فحص بعض األماكن أك ا١تواقعٔ ،تا ُب ذلك إخراج اٞتثث ك فحص
مواقع القبور ََّ ،فإف اٟتل الذم يقًتحو ك يقدمو النظاـ األساسي ُب مثل ىذه اٟتالة ،ىو قياـ الدكلة ا١توجو إليها الطلب بالتشاكر
مع ا﵀كمة على الفورٔ ،تحاكلة إ٬تاد حل ٢تذه ا١تسأ لة عن طريق إمكانية تقدًن ا١تساعدة بطريقة أخرل ،أك تقدًن مساعدة بشركط
،ك إذا تعذر التوصل ٟتل ا١تسألة بعد ا١تشاكرات كاف على ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية أف تعدؿ من الطلب حسب االقتضاء َُّ،ك ُب
مقابل ذلك فإنو ينبغي على الدكلة ا١توجو إليها طلب ا١تساعدة ،أف تنظر قبل رفض الطلب ،فيما إذا كاف من ا١تمكن تقدًن ا١تساعدة
ك فق شركط ٤تددة ،أك تقدٯتها ُب تاريخ الحق أك بأسلوب بديل ،على أف تلتزـ ا﵀كمة أك يلتزـ ا١تدعي العاـ هبذه الشركط ،إذا
قبلت ا﵀كمة أك قبل ا١تدعي العاـ تقدًن ا١تساعدة كفقا ٢تاَِّ.
ب -رفض التعاكف ألسباب تتعلق باألمن الوطني

-297راجع حوؿ ىذا ا١توضوع ص12-6
-298إذ تنص ا١تادة 1/93من نظاـ ركما األساسي على أنو (٬توز للمحكمة أف تقدـ طلبا مشفوعا با١تواد ا١تؤيدة للطلب ا١تبينة ُب ا١تادة، 91للقبض على شخص ك تقدٯتو إٔب أم دكلة
قد يكوف ذلك الشخص موجودا ُب إقليمها ،ك عليها أف تطلب تعاكف تلك الدكلة ُب القبض على ذلك الشخص ك تقدٯتو ،ك على الدكؿ االطراؼ أف ٘تتثل لطلبات إلقاء القبض
ك التقدًن كفقا ألحكاـ ىذا الباب ك لئلجراءات ا١تنصوص عليها ُب قوانينها الوطنية)
-299ا١تادة( 1/93ج) من نظاـ ركما األساسم
-300ا١تادة( 1/93ز) من نظاـ ركما األساسي
-301إذ تنص ا١تادة 3/93من نظاـ ركما األساسي عى أنو (حيثما يكوف تنفيذ أم تدبَت خاص با١تساعدة منصوص عليو ُب طلب مقدـ ٔتوجب الفقرة األكٔب ٤،تظورا ُب الدكلة ا١توجو
إليها الطلب على الفور مع ا﵀كمة للعمل على حل ا١تسألة ،ك ينبغي إيبلء اإلعتبار ُب ىذه ا١تشاكرات إٔب ما إذا كاف ٯتكن تقدًن ا١تساعدة بطريقة أخرل أك رىنا بشركط ،ك إذا
تعذر حل ا١تسألة بعد ا١تشاكرات ،كاف على ا﵀كمة أف تعدؿ الطلب حسب اإلقتضاء)
-302ا١تادة 5/93من نظاـ ركما األساسي
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بالرجوع إٔب نظاـ ركما األساسي ،فإننا ٧تده يشَت إٔب ىذه اٟتالة ُب ا١تادة ّٗ ْ/بقو٢تا (ال ٬توز للدكلة الطرؼ أف ترفض طلب
مساعدة كليا أك جزئيا ،إال إذا كاف يتعلق بتقدًن أية كثائق ،تكشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطٍت كذلك كفقا للمادة ِٕ)،كمن ٍب
إذف كبنا ءا على النص أعبله ،فإنو ٯتكن للدكلة أف ترفض اإلستجابة لطلب مساعدة مقدـ إليها من طرؼ ا﵀كمة ُب أم شكل من
األشكاؿ ،سواء تلك ا﵀ددة ُب ا١تادة ٖٗ أك ّٗ من نظاـ ركما األساسي ،إذا رأت الدكلة ا١توجو إليها الطلب بأف من شأف ىذا
التعاكف الكشف عن معلومات أك كثائق ،تؤدم إٔب ا١تساس ٔتصاّب أمنها الوطٍت حسب رأيها َّّ.
كما ينطبق ىذا الوصف أيضا ُب اٟتالة اليت يكوف قد طلب فيها من شخص تقدًن معلومات أك أدلة ،ك لكن ىذا الشخص رفض
أف يفعل ذلك ،أك أحاؿ ا١تسألة إٔب دكلتو ،على أساس أف الكشف عنها من شأنو أف ٯتس ٔتصاّب األمن الوطٍت لتلك الدكلة ،ك
أكدت الدكلة ا١تعنية أهنا ترل أف الكشف سيكوف من شأنو ا١تساس ٔتصاّب أمنها الوطٍتَّْ.
كُب مثل ىذه اٟتاالت ك بغية التوصل إٔب حل يرضي الطرفُت ،با﵀افظة على أمن الدكلة الوطٍت من جهة ،ك خلق فرصة أكرب
للتعاكف مع ا﵀كمة من جهة أخرل ،كمن ٍب تفادم احتمالية رفض الدكلة لطلب التعاكف ،فقد أشارت الفقرة ٓ من ا١تادة ِٕ من
النظاـ األساسي إٔب إمكانية أف تتخذ الدكلة بالتعاكف مع ا١تدعي العاـ أك دائرة ما قبل ا﵀اكمة أك الدائرة التمهيدية ٚ،تيع ا٠تطوا ت
ا١تعقولة حسب اٟتالة،من أجل السعي إٔب حل ا١تسألة بطرؽ تعاكينة ،كأف تشمل ىذه ا٠تطوات تعديل الطلب أك توضيحو ،أك إذا
كاف من ا١تمكن اٟتصوؿ على ا١تعلومات أك االدلة من مصدر آخر غَت الدكلة ا١تطلوب منها تقدٯتها ،أك ُب شكل آخر ،أك اإلتفاؽ
على الشركط اليت ٯتكن ُب ظلها تقدًن ا١تساعدة ٔ،تا ُب ذلك تقدًن ملخصات أك صيغ منقحة ،أك كضع حدكد ١تدل ما ٯتكن
الكشف عنو ،أك عقد جلسات مغلقة ك  /أك عن جانب كاحد ،أك اللجوء إٔب تدابَت أخرل للحماية يسمح هبا ىذا النظاـ األساسي
،كتسمح بو القواعد اإلجرائية ك قواعد اإلثبات.
كبعد اٗتاذ ٚتيع ا٠تطوات ا١تعقولة ا١تشار إليها أعبله ٟتل ا١تسألة بطرؽ تعاكينة ،ك إذا ما رأت الدكلة أنو ال ٕتود كسائل أك ظركؼ
ٯتكن ُب ظلها تقدًن ا١تعلومات أك الوثائق أك الكشف عنها ،دكف ا١تساس ٔتصاّب أمنها الوطٍت ،تقوـ الدكلة بإببلغ ا١تدعي العاـ أك
ا﵀كمة باألسباب ا﵀ددة اليت بنت عليها قرارىا ،ما ٓب يكن من شأف الوصف ا﵀دد لؤلسباب أف يؤدم ُب حد ذاتو بالضركرة إٔب
ا١تساس ٔتصاّب األمن الوطٍت للدكلةَّٓ.
ج-رفض التعاكف بسب التزامات اتجاه دكلة اللة
كىي اٟتالة األخَتة من حاالت حدكد تعاكف الدكؿ مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية،كىي تتعلق أساسا ْتصانات الدكلة أك اٟتصانات
الدبلوماسية ،فعبلكة على حق الدكلة رفض التعاكف بسبب كجود مانع تشريعي ،أك ألسباب تتعلق بأمنها الوطٍت ،فإنو كذلك ك
انطبلقا من ا١تادة ٖٗ من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،فإنو ال ٬توز للمحكمة أف توجو طلب تقدًن أك مساعدة
يقتضي من الدكلة ا١توجو إليها الطلب ،أف تتصرؼ على نحك يتناَب مع التزاماهتا ٔتوجب القانوف الدكٕب ،فيما يتعلق ْتصانات الدكلة

-303ا١تادة 1/72من نظاـ ركما األساسي
-304ا١تادة 2/72من نظاـ ركما األساسي
-305ا١تادة 6/72من نظاـ ركما األساسي
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أك اٟتصانة الدبلوماسية لشخص أك ٦تتلكات تابعة لدكلة ثالثة  ،ما ٓب تستطع ا﵀كمة أف ٖتصل أكال على تعاكف تلك الدكلة الثالثة
من أجل التنازؿ عن اٟتصانة.
كما ال ٬توز للمحكمة اٞتنائية الدكؿ ية أف توجو طلب تقدًن شخص إٔب ا﵀اكمة ،يتطلب من الدكلة ا١توجو إليها الطلب أف
تتصرؼ على ٨تو ال يتفق مع التزاماهتا ٔتوجب اتفاقات دكلية ،تقتضي موافقة الدكلة ا١ترسلة كشرط لتقدًن شخص تابع لتلك الدكلة
إٔب ا﵀كمة ،ما ٓب يكن بوسع ا﵀كمة أف ٖتصل أكال على تعاكف الدكلة ا١ترسلة إلعطاء موافقتها على التقدًن.
كىو نفس الوصف الذم ينطبق أيضا ُب حالة ما إذا كاف مضموف التعاكف تقدًن كثائق تتعلق بطرؼ ثالث ،حيث ٯتكن للدكلة
كبصريح ا١تادة ّٕ من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية أف ترفض التعاكف ،فإذا تلقت دكلة ما طرؼ ُب النظاـ األساسي
طلبا من ا﵀كمة بتقدًن كثيقة أك معلومات مودعة لديها  ،أك ُب حوزهتا أك ٖتت سيطرهتا  ،ككاف قد ٍب الكشف عن الوثيقة أك
ا١تعلومات ٢تذه الدكلة باعتبارىا أمرا سريا من جانب دكلة أخرل ،أك منظمة حكومية دكلية أك منظمة دكلية،كاف عليها أف تطلب
موافقة آبصدر على الكشف عن الوثيقة أك ا١تعلومات ،فإذا كاف ا١تصدر دكلة طرفا ،فإما أف توافق ىذه الدكلة ا١تصدر على الكشف
ِٕ من النظاـ األساسي للمحكمة
عن ا١تعلومات أك الوثيقة أك تتعهد ْتل مسألة الكشف مع ا﵀كمة ،رىنا بأحكاـ ا١تادة
اٞتنائية الدكليةَّٔ.أما إذا ا١تصدر ليس دكلة طرفا ك رفض ا١توافقة على الكشف ،كاف على الدكلة ا١توجو إليها الطلب إببلغ ا﵀كمة
بأهنا ال تستطيع تقدًن الوثيقة أك ا١تعلومات لوجود التزاـ سابق من جانبها ،إزاء ا١تصدر باٟتفاظ على السرية .كىو ٦تا الشك فيو يعد
ٔتثابة ضمانة للطرؼ الثالث لعدـ كشف كثائق أك مع لومات سرية ٗتصها من جهة ،ك ضمانة كذلك للدكلة ا١توجو إليها طلب
التعاكف حىت ال ٗتل بالتزاماهتا إتاه الطرؼ الثالث.
الخاتمة :
إف ا١تبلمح الرئيسية للقواعد ك اإلجراءات اليت أكردىا النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ُب بابو التاسع ،بشأف تعاكف
الدكؿ مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كاليت تناكلنها دراستنا ىذه ،ىي ُب األساس نظاـ ال غٌت عنو ١تساعدة ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية على
أداء دكرىا الرئيسي ُ،ب ٣تاؿ قمع ك مكافحة ك معاقبة األشخاص الذين ارتكبوا ُب حق البشرية أبشع اٞترائم الدكلية ،من إبادة
ٚتاعية ،كجرائم ضد ا إلنسانية ،ك جرائم حرب ،كجرٯتة العدكاف ،منتهكُت بذلك كافة القوانُت األعراؼ الدكلية اليت ٖتمي أمن ك
سبلمة ك رفاىية اجملتمع الدكٕب.
كلذلك فإنو يكوف من األكٔب أف تلتزـ كافة الدكؿ ٔتبدأ التعاكف التاـ مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كوف ىذا التعاكف ُب األساس
م٘تخض عن مبدأ أساسي ،ك ىو ٛتاية السلم ك األمن الدكليُت ،ك الذم يعد الشغل ك ا٢تدؼ ك األكرب لكافة أعضاء اجملتمع
الدكٕب.
كىو ما أبرزتو دراستنا ىذه اليت قمنا هبا ،ك اليت توصلنا من خبل٢تا إٔب قاعدة أساسية ،مفادىا إلتزاـ الدكؿ سواء األطراؼ أك غَت
األطراؼ ُب اؿنظاـ األساسي بالتعاكف مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُ،ب حدكد اإلجراءات ك القواعد ا﵀ددة ُب الفصل التاسع منو ،كإف
-306ك ىي ا١تادة ا١تتعلقة ْتماية معلومات األمن الوطٍت
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كانت مسألة امتثاؿ الدكؿ لطلب ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ك تقدًن ا١تتهم إٔب ا﵀اكمة أمرا تقديريا ُب ا١تمارسة الدكلية ٗ،تتلف فيو
مسألة اإلمتثاؿ ك ا ١توافقة على طلب ا﵀كمة  ،ك من ٍب التعاكف معها ،من حالة إٔب أخرل ك تبعا للظركؼُ ،ب ظل غياب ك عدـ
كجود نصوص صر٭تة ُب نظاـ ركما األساسي ،يشَت إٔب اإلجراءات الردعية أك العقابية الواجب اتباعها ُب حالة عدـ امتثاؿ ك تعاكف
الدكؿ مع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،ك ُب ظل مذلك كجود نصوص غامضة ُب بعض األحياف،كما ىو الشأف بالنسبة لعبارة "األمن
الوطٍت" اليت تعد استثناءا من مبدأ التعاكف مع ا﵀كمة ،كالواضح أف ىذه العبارة ٖتمل دالالت كاسعة ك عديدة ،يصعب حصر
مفهومو ،ك لذا فإف ترؾ أمر ٖتديده للدكلة ا١توجو إليها طلب التعاكف يبقى ٤تل نظر ،أماـ احتماؿ تعسفها أك توسيعها ١تدلولو ،األمر
الذم يًتتب عليو عرقلة ٦تارسة ا﵀كمة لوظائفها ك سلطاهتا.
ك ٢تذا نعتقد ك نتمٌت أيضا أف يوٕب نظاـ ركما األساسي اىتماما أكرب هبذه اجملاالت ،من أجل خلق فرص تعاكف أكثر ،السيما
عن طريق ٖتديد اإلجراءات الو اجب اتباعها من طرؼ اٞتمعية العامة ك ٣تلس األمن ْ،تق الدكؿ اليت ترفض التعاكف مع ا﵀كمة
اٞتنائية الدكلية ،خاصة إذا علمنا أف العقوبات اليت تفرض على مثل ىذه الدكؿ ،يتطلب النص عليها طبقا لقاعدة ك ال جرٯتة إال
بنص.
قائمة المراجع:
- Iباللغة العربية

ُ .المراجع العامة

ُٚ .تاؿ سيف فارس ،التعاكف الدكٕب ُب تنفيذ األحكاـ اٞتنائية األجنبية ،دراسة مقارنة بُت القوانُت الوضعية ك القانوف الدكٕب
اٞتنائي ،دار النهضة العربية ،مصر ََِٕ ،
ِ .سهيل حسُت الفتبلكم ،القضاء اٞتنائي الدكٕب ،الطبعة األكٔب ،دار الثقافة للنشر ك التوزيع ،األردف
ّ .عبد القادر البقَتات ،العدالة اٞتنائية الدكلية ،معاقبة مرتكيب اٞترائم ضد االنسانية ،ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،اٞتزائر
ََِٓ،
ََِٖ
األكٔب ،
ْ .علي يوسف الشكرم ،القضاء اٞتنائي الدكٕب ُب عآب متغَت ،دار الثقافة للنشر ك التوزيع ،الطبعة
،األردف
ٓ .منتصر سعيد ٛتوده ،ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،النظرية العامة للجرٯتة الدكلية ،أحكاـ القانوف الدكٕب ا٠تاص ،دراسة ٖتليلية
،دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر ك التوزيع ،مصر ََِٔ ،
ٔ٧ .تيب ٛتد ،ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ٨تو العدؿ الدكلية ،منشورات اٟتليب اٟتقوقية ،الطبعة األكٔب ،لبناف
ُ .المراجع الخاصة
ُ .براىيمي صفياف ،دكر ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُب مكافحة اٞترائم الدكلية ،مذكرة ماجستَت فرع قانوف التعاكف الدكٕب ،كلية
اٟتقوؽ ،جامعة مولود معمرم ،تيزم كزك
ِٛ .تزة طالب ا١تواىرة ،دكر ٣تلس األمن ُب إحالة اٞترائم الدكلية إٔب ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت ُب القانوف العاـ
،كلية اٟتقوؽ ،جامعة الشرؽ األكسط  ،َُُِ،األردف
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ّ .غبلم ٤تمد ،إجراءات التقاضي أماـ ا﵀كم اٞتنائية الدكلية ،مذكرة ماجستَت ُب العلوـ القانونية ك علم اإلجراـ ،كلية اٟتقوؽ
،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمساف ََِٓ-ََِْ،
ْ .فريدة بشرل ٖ،تديد نظاـ تسليم اجملرمُت ،مذكرة ماجستَت ُب القانوف ،فرع القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ،كلية اٟتقوؽ بودكاك
،جامعة أٛتد بوقرة ،بومرداس ََِٖ-ََِٕ،
ٓ .لؤم ٤تمد حسُت النايف ،العبلقة التكاملية بُت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ك القضاء الوطٍت ٣،تلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية
ك القانونية ،اجمللد ِٕ ،العدد َُُِّ ،
ِ .الو ائق
ُ .القرار رقم ُّٗٓ ا١تؤرخ ُب ُّ مارس ََِٓ ،ا١تنشور ُب الوثيقة ).S/RES/1593 (2005
ِS/RES/1970/2011, 26 February 2011 .
ّ .مؤ٘تر اإلٖتاد اإلفريقي ،الدكرة العادية ُّ ،سرت ،اٞتماىَتية الليبية الشعبية االشًتاكية العظمى ُ ّ-يوليو ََِٗ ،ا١تنشور
على موقع االٖتاد اإلفريقيwww.africa-union.org:
ْ .البياف الثاين للمدعي العاـ للمحكمة اٞتنائية الدكلية إٔب ٣تلس األمن التابع لؤلمم ا١تتحدة ،كفقا لقرار ٣تلس األمن رقم َُٕٗ
(َُُِ) ،ك ا١تنشور على موقع ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية www.iccnow.org

 - IIباللغة الفرنسية

1. Cour pénal international, fiche d'information 10, la coopération des états avec la cour
international, Londres, octobre, 2000 www.iccnow.org/documents/coopérationdesetats-fr.pdf
2. Flavia Lattanzi, W. A. Schabas, William Schabas, Essays on the Rome Statute of the
International Criminal Court, Volume2, Editrice IL Sirente, 2004
3. Grégory Berkovicz, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats,
L'Harmattan, 2005
4. house of lords, European Union committee , 29 the report of session 2007-2008, Europol
:coordinating the fight against serious and organized crime
5. Jean Combacou, Le pouvoir de sanction de l'O.N.U, étude théorique de la coercition non
militaire, A.Pedone, 1974

6. Megali Sebatier, La coopération policière européenne, L'Harmattan, 2011
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حماية األطفاؿ ضحايا االتجار بالبشر دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي كالقوانين
الوضعية في الوطن العربي في ضوء النظاـ األساسي للمحكمة الجنائية الدكلية

 عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي كالتشريع-  محاضر منتدب بجامعة حلواف/  طارؽ عفيفي صادؽ أحمد.د

تاية األطفاؿ ضحايا االٕتار بالبشر ُب دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كالقوانُتٛ ُب ىذه الورقة أتناكؿ بالدراسة آلية
 كأبرز صور االٕتار،الوضعية ُب الوطن العريب كاألنظمة الدكلية متناكال تعريف ظاىرة االٕتار بالبشر كخصائص جرائم االٕتار باألطفاؿ
تم٢ استغبلؿ األطفاؿ ُب العمل القسرم ؛ كاستغبل: تاية األطفاؿ منها؛ كمن أبرز ىذه الصورٛ ُب األطفاؿ ُب الوطن العريب ككسائل
 كاستغبلؿ األطفاؿ ُب األعماؿ،) تم ُب التجنيد؛ كاستخداـ الطفل كقطع غيار بشرم ( االٕتار بأعضاء الطفل٢ُب التسوؿ؛ كاستغبل
 كُب األنشطة اإلجرامية الصغَتة؛، تيوانات؛ كأخَتا استغبلؿ األطفاؿ ُب التبٍتٟتنسية غَت الشرعية؛ استغبلؿ األطفاؿ ُب سباؽ اٞا
 ىذا إٕب جانب إشاراتنا إٕب أبرز حقوؽ الطفل الضحية كاليت تكفلها لو الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت العربية. تخدرات١كتوزيع ا
. كاالتفاقيات الدكلية
Abstract:
In this paper, I take the study a mechanism to protect children who are victims of human
trafficking in a comparative study between Islamic jurisprudence and ordinances in the Arab and
international regulations , addressing the definition of the phenomenon of trafficking in human
beings and the characteristics of crimes of trafficking in children , the most prominent images of
trafficking in children in the Arab world and means of protecting children , including ; Notable
among these pictures: the exploitation of children in forced labor; , child begging ; , child
recruitment; and use of a child for spare parts human (trafficking in organs of the child) , and the
exploitation of children in Erotica illegal ; exploitation of children in the race animals; Finally
exploitation of children in adoption, and in criminal activities small ; and distribution of drugs.
This along with our brands to the most fundamental rights of the child victim and guaranteed by
his Islamic and Arab laws and international conventions.
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ظاىرة االٕتار بالبشر ليست من الظواىر ا١تستحدثة ،بل ىي من الظواىر الضاربة ُب أعماؽ الزمن كاقًتنت بتاريخ البشرية،
فمنذ فجر البشرية األكٕب عرؼ اإلنساف الرؽ كسعي الستغبلؿ غَته من البشر ،كبيعو باعتباره سلعة يتحدد ٙتنها ْتسب ا١تنفعة أك
الغاية اليت يبغيها ـ هنا ا١تشًتم ،كحيت ُب العصر اٟتديث تورط فيو ا١تلوؾ  ،فقد كانت ا١تلكة إليزابيث األكٔب (حكمت بريطانيا من
ُٖٓٓ إٕب َُّٔـ) كانت شريكة ٞتوف ىوبكنز أعظم ٩تاس ُب التاريخ  ،كقد رفعتو إٔب مرتبة النببلء ،كأعارت التجار بعض
أساطيلها ٞتلب الرقيق ،بل لقد زادت ظاىرة االٕتا ر اتساعا عما ماضي برغم اٞتهود اٟتثيثة ١تناىضتو كذلك الستفادة مرتكبيها من
الوسائل التقنية اٟتديثة )َّٕ(.كحيث إف ٧تاح أم آلية ُب ٛتاية األطفاؿ من الوقوع كضحايا ٞترائم االٕتار بالبشر يتوقف علي مدم
مراعاهتا ٠تصوصية البيئة القانونية ا١تطبقة هبا كتوافق ما هبا من ؽكانُت كطنية مع األنظمة الدكلية ذات الصلة؛ لذلك فسوؼ نقسم ىذه
الدراسة علي النحو التإب:
ا١تبحث األكؿ :مفهوـ االٕتار بالبشر كالطفل الضحية.
ا١تبحث الثاين :موقف القانوف الدكٕب من االٕتار باألطفاؿ ،كصور االٕتار باألطفاؿ الشائعة ُب الوطن العريب.
ا١تبحث الثالث :حقوؽ الطفل الضحية كحقو ُب اٟتماية من الوقوع ضحية لعمليات االٕتار االلكًتكين بالبشر.
المبحث األكؿ :مفهوـ االتجار بالبشر كالطفل الضحية
ال يوجد تعريف ٤تدد لظاىرة االٕتار البشر؛ لذلك نتناكؿ ُب ىذا البند مفهوـ االٕتار بالبشر من كجهة نظر كل من ا١تشرع
الدكٕب (ُب إطار االتفاقيات الدكلية ) كا١تشرع الوطٍت ُب مصر كالقوانُت ا١تقارنة ُب الدكؿ العربية؛ ككذلك التعريفات ا١تقًتحة من قبل
البعض من الفقو.
أ -مفهوـ االتجار بالبشر في القانوف الدكلي:
التعريف ا١تعموؿ بو على نطاؽ دكٕب كاسع لبلٕتار بالبشر ،ىو التعريف الوارد ُب آبادة الثالثة من الربكتوكوؿ ا١تكمل التفاقية
األمم ا١تتحدة ضد اٞترٯتة ا١تنظمة العابرة للحدكد الوطنية لعاـ َََِـ(َّٖ) عرؼ بركتوكوؿ األمم ا١تتحدة ا٠تاص ٔتنع كقمع كمعاقبة
األشخاص الذين يتاجركف بالبشر ا١تكمل التفاقية األمم ا١تتحدة ضد اٞترٯتة ا١تنظمة العابرة للحدكد االٕتار ُب البشر  :بأنو " ٕتنيد أك
( )307للمزيد راجع :مؤلفنا ،النظاـ القانوين ٟتماية حقوؽ ضحايا االٕتار بالبشر ،دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كاألنظمة الوضعيةُ ،ب ضوء اؿنظاـ
 ،2014ص13؛ د /فايز ٤تمد حسُت ٤تمد :قانوف مكافحة االٕتار بالبشر ُب
األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية كاالتفاقيات كالقوانُت ذات الصلة،
2010ـ ،بشأف مكافحة االٕتار بالبشر ُب مصر٣ ،تلة اٟتقوؽ
مصر كٛتاية حقوؽ اإلنساف قراءة مقارنة ألىم أساسيات أحكاـ القانوف 64لسنة
2010ـ ،ص355؛ ىاشم نعمة :ظاىرة االٕتار بالبشر مع إشارة خاصة
للبحوث القانونية كاالقتصادية ،كلية اٟتقوؽ  -جامعة اإلسكندرية ،العدد الثاين،
2011ـ ،ص ،1متاح علي الرابط:
/8/19، ،3461
إٔب العراؽ ،موقع اٟتوار ا١تتمدف ،عدد
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=272071
2008ـ بشأف مكافحة االٕتار باألشخاص"
( )308راجع  :د .ىشاـ عبد العزيز مبارؾ :ماىية االٕتار بالبشر"بالتطبيق على القانوف البحريٍت رقم ( )1لسنة
2009ـ ،ص6؛ جرٯتة االٕتار باألشخاص  ...كاٞتهود ا١تصرية ١تكافحتها ك القضاء عليها  ،إعداد ا١تستشار  /ىاين فتحي جورجى ،كرقة عمل مقدمة إٕب
الجتماع قضاة ٤تكمة األسرة ١تناىضة االٕتار باألطفاؿ ٖتت رعاية اجمللس القومي للطفولة كاألمومة ٔتركز الدراسات القضائية -القاىرة 22،يناير
2008ـ ،ص. 5
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نقل أك ٖتويل أك استبلـ األشخاص عن طريق التهديد أك استخداـ القوة أك أم نوع من أنواع اإلكراه أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك
ا٠تداع أك إساءة استخداـ القوة أك استغبلؿ موقف ضعف أك إعطاء أك تلقي دفعات أك فوائد للحصوؿ علي موافقة شخص يتمتع
بالسيطرة علي شخص آخر هبدؼ االستغبلؿ  .كيشمل االستغبلؿ ُب حده األدىن علي استغبلؿ اآلخرين ُب الدعارة كاألشكاؿ
األخرل من االستغبلؿ اٞتنسي أك العمالة أك ا٠تدمة القسرية أك العبودية أك ٦تارسات مشاهبة للعبودية أك العمل باإلكراه أك نقل
األعضاء ".
ب -مفهوـ االتجار بالبشر من كجهة نظر المنظمات المتخصصة كاإلقليمية:
عرفت االتفاقية األكركبية ا١تؤسسة للوكالة ا١تركزية للشرطة اٞتنائية األكركبية االٕتار بالبشر بأنو  " :إخضاع شخص للسيطرة
الفعلية كغَت القانونية ألشخاص آخرين باستخداـ العنف أك التهديد أك التعسف ُب استعماؿ السلطة ،بغية استغبلؿ الشخص ُب
(َّٗ)
الدعارة ،كاالستغبلؿ كاالعتداء اٞتنسي على القصر أك االٕتار باألطفاؿ ا١تتخلى عنهم".
كعرفتو منظمة األمن كالتعاكف األكركيب االٕتار بالبشر على أنو ٚ " :تيع األعماؿ ا١تدرجة ُب التوظيف ،كاالختطاؼ ،كالنقل،
كبيع كنقل كإيواء أك استقباؿ أشخاص ،عن طريق التهديد أك استخداـ القوة أك ا٠تداع أك القسر ألغراض االستغبلؿ أك ٬تربكف على
(َُّ)
العمل لدائنُ ،ب ٣تتمع آخر غَت الذم عاش فيو الشخص من قبل ".
أما ا١تنظمة الدكلية للهجرة ،فًتل أف االٕتار بالبشر يتم ُب اٟتاالت التالية  " :مهاجر يستخدـ بصورة شرعية با٠تطف،
البيع أك ٣ترد التوظيف أك النقل ،سواء داخل اٟتدكد الوطنية أك خارجها  .كاستغبلؿ ا١تهاجرين اقتصاديا أك بشكل أك آخر ،بواسطة
(ُُّ)
ا٠تداع أك اإلكراه عن طريق كسطاء (ٕتار) ٬تنوف فائدة يعد انتهاكا ٟتقوؽ اإلنساف األساسية".
ج -مفهوـ االتجار بالبشر في القكانين الوطنية المعنية بمكافحتو:
عرفت ا١تادة األكٕب من البلئحة التنفيذية قانوف مكافحة االٕتار بالبشر ا١تصرم (رقم ْٔ لسنة ََُِـ) االٕتار بالبشر،
بأنو :التعامل بأم صورة ُب شخص طبيعي ٔتا ُب ذلك البيع أك العرض للبيع أك الشراء أك الوعد هبما أك االستخداـ أك النق ؿ أك
التسليم أك اإليواء أك االستقباؿ أك التسلم سواء ُب داخل الببلد أك عرب حدكدىا الوطنية – إذا ًب ذلك بواسطة استعماؿ القوة أك
العنف أك التهديد هبما ،أك بواسطة االختطاؼ أك االحتياؿ أك ا٠تداع ،أك استغبلؿ السلطة ،أك استغبلؿ حالة الضعف أك اٟتاجة ،أك
الوعد بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزايا مقابل اٟتصوؿ علي موافقة شخص علي االٕتار بشخص آخر لو سيطرة عليو – كذلك كلو
– إذا كاف التعامل بقصد االستغبلؿ أيا كانت صوره ،علي سبيل ا١تثاؿ االستغبلؿ ُب أعماؿ الدعارة كسائر أشكاؿ االستغبلؿ
اٞتنسي ،كاستغبلؿ األطفاؿ ُب ذلك كُب ا ١تواد اإلباحية أك السخرة أك ا٠تدمة قسرا ،أك االسًتقاؽ أك ا١تمارسات الشبيهة بالرؽ أك
االستعباد ،أك التسوؿ ،أك استئصاؿ األعضاء أك األنسجة البشرية ،أك جزء منها".

 ،1995أنظرwww.europol.eu.int :
( ،Europol )309الصادرة ُب برككسل بتاريخ/7/26
( )310أنظر التقرير الصادر عن ا١تنظمة بعنواف " Trafficking in Human Beings : implications for OSCE ",www.osce.org
( )311االٕتار با١تهاجرين  :كضع السياسات كبناء القدرات من ا١تنظمة الدكلية للهجرة --
.http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

الدكرة السادسة كالتسعُت -أنظر

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

168

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

عرفت كثيقة أبو ظيب للنظاـ (القانوف) ا١توحد ١تكافحة االٕتار باألشخاص لدكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي ُب مادهتا األكٕب "
االٕتار باألشخاص " بأنو  " :استخداـ أك إٟتاؽ شخص أك نقلو أك إيوائو أك استقبالو بغرض إساءة االستغبلؿ ،كذلك عن طريق
اإلكراه أك التهديد أك االحتياؿ أك ا٠تداع أك االختطاؼ أك باستغبلؿ الوظيفة أك النفوذ أك بإساءة استعماؿ سلطة ما على ذلك
الشخص ،أ ك بأم كسيلة أخرل غَت مشركعة ،سواء كانت مباشرة أك غَت مباشرة ،أك استغبلؿ ذلك الشخص ُب أم شكل من
أشكاؿ االستغبلؿ كالدعارة أك االعتداء اٞتنسي ،أك العمل أك ا٠تدمة قسران ،أك االسًتقاؽ أك ا١تمارسات الشبيهة بالرؽ ،أك االستعباد
أك نزع األعضاء ".
كعرفت ا١تادة الثاؿثة قانوف منع االٕتار بالبشر األردين رقم ٗ لسنة ََِٗـ(ُِّ) بأنو ...." :استقطاب أشخاص أك نقلهم
أك إيوائهم أك استقبا٢تم بغرض استغبل٢تم عن طريق التهديد بالقوة أك استعما٢تا أك غَت ذلك من أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك
االحتياؿ أك ا٠تداع أك استغبلؿ السلطة أك استغبلؿ حالة ضعف ،أك بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزايا لنيل موافقة شخص لو
سيطرة على ىؤالء األشخاص ،أك ِ -استقطاب أك نقل أك إيواء أك استقباؿ من ىم دكف الثامنة عشرة مىت كاف ذلك بغرض
استغبل٢تم كلو ٓب يقًتف ىذا االستغبلؿ بالتهديد بالقوة اك استعما٢تا أك غَت ذلك من اؿطرؽ الواردة ُب البند (ُ) من ىذه الفقرة"...
د -التعريفات المقترحة لالتجار بالبشر من قبل الفقو:
عرفو البعض بأنو " :كافة التصرفات ا١تشركعة كغَت ا١تشركعة اليت ٖتيل اإلنساف إٕب ٣ترد سلعة أك ضحية يتم التصرؼ فيها
بواسطة كسطاء ك٤تًتفُت عرب اٟتدكد الوطنية بقصد استغبللو ُب أعماؿ ذات أجر متدف أك ُب أعماؿ جنسية أك ما شابو ذلك  ،كسواء
(ُّّ)
ًب ىذا التصرؼ بإرادة الضحية أك قسرا عنو أك بأم صورة أخرم من صور العبودية.
كعرؼ البعض اآلخر جرٯتة االٕتار بالبشر بأنو ٕ " :تنيد شخص أك نقلو أك تنقيلو أك إيوائو أك استقبالو بغرض إساءة
اال ستغبلؿ  ،كذلك عن طريق اإلكراه أك التهديد أك اٟتيلة أك باستغبلؿ الوظيفة أك النفوذ أك بإساءة استعماؿ سلطة ما على ذلك
(ُّْ)
الشخص أك بأية كسيلة أخرل غَت مشركعة سواء كانت مباشرة أك غَت مباشرة".
كعرفو جانب آخر من الفقو بأنو " :عملية توظيف ،انتقاؿ ،نقل أك تقدًن مبلذ ألناس بغرض استغبل٢تم.

(ُّٓ)

ىػ -تعريف االتجار باألطفاؿ:
يقصد باالٕتار باألطفاؿ :بيع طفل أك شراءه أك عرضو للبيع ،أك تسليمو أك تسلمو أك نقلو ،أك استغبللو جنسيان أك ٕتاريان أك
(ُّٔ)
اقتصاديا ،أك ُب األْتاث كالتجارب العلمية ،أك ُب غَت ذلك من األغراض غَت ا١تشركعة ،كلو كقعت اٞترٯتة ُب ا٠تارج.

 ،4952ص.920
2009ـ ،عدد
( )312نشر ُب اٞتريدة الرٝتية/3/1
2005ـ ،ص.17
( )313سوزم عدؿ ناشد ،االٕتار بالبشر بُت االقتصاد ا٠تفي كاالقتصاد الرٝتي  ،ا١تكتبة القانونية ،القاىرة،
( )314د /ىشاـ عبد العزيز مبارؾ :مرجع سابق ،ص.6
 3:48مساءن.
 2010الساعة
( )315جرٯتة االٕتار بالبشر ،د /فهد السويداف ،جريدة "اٞتزيرة السبت 30:يناير

 )128لعاـ
 1996ا١تعدؿ بالقانوف رقم (
 )291من قانوف العقوبات ا١تضافة ٔتوجب قانوف الطفل رقم ( )12لعاـ
( )316كذلك طبقا للتعريف الوارد ُب ا١تادة (
2008ـ.
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كنظرا للضعف الذم يعانيو الطفل فقد ٘تيز كضعو ُب قوانُت االٕتار بالبشر ،حيث ًب إفراده ٔتعاملة خاصة تتناسب كطبيعة
ا١ترحلة العمرية اليت ٯتر هبا كاليت يسهل فيها اصطياده للسقوط كأحد ضحايا جرائم االٕتار بالبشر.
ك -خصائص جرائم االتجار باألطفاؿ:
تكتسب جرٯتة االٕتار باألطفاؿ عدد من ا٠تصائص ،إحدل أبرز جرائم االٕتار بالبشر؛ حيث ٘تييز ىذه اٞترٯتة باعتبارىا "
جرٯتة منظمة " بأهنا جرٯتة دكلية ،كما تعد ىذه اٞترٯتة من اٞترائم االتفاقية اليت ٮتتص ا١تشرع الوطٍت بتحديد قالبها القانوين ا١تعاقب
عليو كطنيا كالنموذج ا١تعاقب عليو عند ارتكاهبا خارج حدكد الدكلة؛ كما ال تتقادـ ا١تسئولية اٞتنائية ا١تًتتبة علي ىذه اٞترائم كمن باب
أكٕب ا١تسئولية ا١تدنية)ُّٕ(.
المبحث اللاني :موقف القانوف الدكلي من االتجار باألطفاؿ ،كصور االتجار باألطفاؿ
أتناكؿ ُب ىذا ا١تبحث موؽؼ القانوف الدكٕب من االٕتار باألطفاؿ ،كصور ىذا االٕتار ُب الواقع العملي ُب إطار ا١تطلبُت
التاليُت:
ا١تطلب األكؿ :موقف القانوف الدكٕب من االٕتار باألطفاؿ
ا١تطلب الثاين :صور االٕتار باألطفاؿ.
المطل األكؿ :موقف القانوف الدكلي من االتجار باألطفاؿ
أٙترت اٞتو كد الدكلية سواء اليت بذلتها الدكؿ أـ ا١تنظمات الدكلية – اٟتكومية كغَت اٟتكومية ُ -ب إبراـ كتوقيع عدد من

االتفاقيات الدكلية؛ اليت تعٍت ٔتناىضة االتجار بالبشر كالتي يعد من بين أىدافها الرئيسة حماية األطفاؿ الضحايا ا﵀تملُت ٢تذه
اٞترائم كالذكد عن األطفاؿ الض حايا كإنقاذىم من براثن اجملرمُت كإعادة تأىيلهم النفسي كالبدين ككفالة عودهتم ألكطاهنم األصلية؛
كٯتكن تقسيم ىذه االتفاقياتْ -تسب مدم اختصاصها ٔتعاٞتة ظاىرة االٕتار بالبشر بوجو عاـ كاالٕتار باألطفاؿ بوجو خاص -إٕب
نوعُت:
صورة مباشرة ،كأساسية هبا باعتبار أنو ا٢تدؼ من توقيعها؛ أما النوع الثاين فيتمثل
النوع األكؿ؛ كيعٍت ٔتناىضة الرؽ كحظره ب
ُب االتفاقيات العامة ٟتقوؽ اإلنساف ،كاليت اىتمت ٔتحاربة الرؽ باعتباره أحد أسباب إىدار ىذه اٟتقوؽ؛ كتتمثل أىم أمثلة اتفاقيات
النوع األكؿ فيما يلي:
أكال :االتٌفاقيٌة الخاصة بالرؽ الموقعة في جنيف في ِٓ سبتمبر ُِٔٗ؛ كاالتٌفاقيٌة التكميلية إلبطاؿ الرؽ كتجارة

الرقيق كاألعراؼ كالممارسات الشبيهة بالرؽ؛ كألغراض ىذين االتفاقيتُت تعهدت الدكؿ ا١توقعة عليهما ٔتنع ا التجار بالرقيق
ٌ

 317للمزيد راجع كتابنا ،النظاـ القانوين ٟتماية حقوؽ ضحايا االٕتار بالبشر ،ا١ترجع السابق ،ص42:38؛ د /حامد سيد ٤تمد  :االٕتار ُب البشر،
 ،2010ص17:16؛ د٤ /تمد عبد ا﵁ حسُت العاقل :ا١ترجع السابق ،ىامش
كجرٯتة منظمة عابرة للحدكد ،ا١تركز القومي لئلصدارات القانونية ،ط،1
رقم ،4ص.83
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كالمعاقبة عليو؛ كا لعمل ،تدريجيا كبالسرعة الممكنة ،على القضاء كػ ليا على الرؽ بجميع صو ره ،كمنع تحوؿ ا لعمل القسرم أك
(ُّٖ)
عمل السخرة إلى ظركؼ تماثل ظركؼ الرؽ.
ىذا باإلضافة إٕب اٗتاذ كل التدابير التشريعية كغير التشريعية -القابلة للتنفيذ العملي -البلزمة كالضركرية للقضاء علي إسار
الدين ككذا أية ممارسات أك أعراؼ أخرم تنطوم علي اسًتقاؽ إنساف :كػتزكيج امرأة -أك الوعد بذلك -لقاء بدؿ مالي أك عيني؛
أك منح الزكج أك أسرتو حق التنازؿ عن زكجتو لشخص ﺁخر؛ ككذا إمكاف جعل المرأة -لدم كفاة زكجها -إرثا ينتقل إلي شخص
آخر.
كُب كل األحواؿ ٬تب أف يشكل استرقاؽ شخص ﺁخر ،أك إغراؤه بأف يتحوؿ ىػو نفسو أك يحوؿ شخصا ﺁخر من عيالو
إلي رقيق ،جرما جنائيا كينطبق األمر نفسو في حالة المحاكلة أك ا لتدخل أك ا الشتراؾ في مؤ امرة علي قذا ا لقصد .كما يشكل
(ُّٗ)
نقل الرقيق من بلد إلي ﺁخر بأية كسيلة كانت ،أك محاكلة ىػذا النقل أك االشتػراؾ  ،جرما جنائيا.
انيا :بركتوكوؿ منػ ع كقمػع كمعاقبة االتجػار باألشخػػاص ،كبخاصة النساء كاألطفاؿ ،المكمل التفاقية األمم المتحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  :كقد كقع ىذا الربكتوكوؿ – كفقا ١تا كرد ُب ديباجتو -إلٯتاف الدكؿ األطراؼ بأف مناىضة

كقمع ىذه اٞترٯتة " يتطلب هنجا دكليا شامبل ُب بلداف ا١تنشأ كالعبور كا١تقصد ،يشمل تدابَت ١تنع ذلك االٕتار كمعاقبة ا١تتٌجرين كٛتاية
ضحايا ذلك االٕتار بوسائل منها ٛتاية حقوقهم اإلنسانية ا١تعًتؼ هبا دكليا " .كقد كرد نصت ا١تادة (ِ )ُ/كا٠تاصة بػ " بياف
األغراض" من ىذا الربكتوكوؿ علي أف  ":أغراض ىذا الربكتوكوؿ قم( :أ) منع كمكافحة االٕتار باألشخاص ،مع إببلء اىتماـ خاص
للنساء كاألطفاؿ "....؛ ك٢تذا الغرض عرفت ا١تادة (ّ/أ) “االٕتار باألشخاص ” بأنوٕ " :تنيد أشخاص أك نقلهم أك تنقيلهم أك
إيواؤىم أك استقبا٢تم بواسطة التهديد بالقوة أك استعما٢تا أك غَت ذلك من أشكاؿ القسر أ ك االختطاؼ أك االحتياؿ أك ا٠تداع أك
إساءة استعماؿ السلطة أك إساءة استغبلؿ حالة استضعاؼ ،أك بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة
على شخص آخر لغرض االستغبلؿ  .كيشمل االستغبلؿ ،كحد أدىن ،استغبلؿ دعارة الغَت أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنس م ،أك
السخرة أك ا٠تدمة قسرا ،أك االسًتقاؽ أك ا١تمارسات الشبيهة بالرؽ ،أك االستعباد أك نزع األعضاء"
اللا :البركتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ في البغاء كفي المواد

اإلباحية :كقد اعتمد ىذا الربكتوكوؿ كعرض للتوقيع كالتصد يق كاالنضماـ ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ِّٔ الدكرة
الرابعة كا٠تمسوف ا١تؤرخ ُب ِٓ أيار/مايو َََِـ ،دخل حيز النفاذ ُب ُٖ يناير ََِِـ؛ كذلك من أجل اٗتاذ كافة التدابَت
البلزمة لكفالة ٛتاية الطفل من بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء كُب ا١تواد اإلباحية ،خاصة بعد انتشار السياحة اٞتنسية اليت
يتعرض ٢تا األطفاؿ بشكل خاص كمباشر ،كاليت تؤدم إٕب استغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء كُب إنتاج ا١تواد اإلباحية ،اليت تبث عرب
االنًتنت كغَتىا من الوسائل التقنية علي النحو التإب ذكره تفصيبل عند حديثنا عن صور االٕتار باألطفاؿ.
لذلك فقد نصت ا١تادة (ُ) من ىذا الربكتوكوؿ عليٖ " :تظر الدكؿ األطراؼ بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء كُب
ا١تواد اإلباحية كما ىو منصوص عليو ُب ىذا الربكتوكوؿ " .كيقصد بػ " بيع األطفاؿ "  -كفقا للمادة (ِ/أ) " -أم فعل أك تعامل يتم
1926ـ.
( )318راجع ا١تادتُت ( )5،2من االتٌفاقيٌة ا٠تاصة بالرؽ ا١توقعة ُب جنيف ُب 25سبتمرب
319
الرقيق كاألعراؼ كا١تمارسات الشبيهة بالرؽ
( ) راجع ا١تواد ( )6،3،1من االتٌفاقيٌة التكميلية إلبطاؿ الرؽ كٕتارة ٌ
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ٔتقتضاه نقل طفؿ من جانب أم شخص أك ٣تموعة من األشخاص إٔب شخص آخر لقاء مكافأة أك أم شكل آخر من أشكاؿ
العوض"؛
اللا :اتفاقية حظر االتجار باألشخاص كاستغالؿ دعارة الغير  :كاليت أقرهتا اٞتمعية العامة بقرارىا ُّٕ (دُ )ْ-ب ّ
كانوف األكؿ  /ديسمرب ُْٗٗ؛ كبدأت ُب النفاذ ُب ّٓ ٘توز/يوليو ُُٓٗ كفقا للمادة ِْ منها؛ كقد حاربت ىذه االتفاقية الرؽ
كاالٕتار بالبشر باعتبار أف أعماؿ الدعارة ،غالبا ما يصحبها آفة االٕتار باألشخاص ،ككبل٫تا يتناَب مع الكرامة اإلنسانية ،كيعرض
(َِّ)
رفاه الفرد كاألسرة كاٞتماعة للخطر.
اتفاقيٌة السخرة  ،رقم ِٗ كالصادرة ُب َُّٗـ؛ كاتٌفاقيٌة ٖترًن السخرة  ،رقم َُٓ
كأخَتا يضاؼ إٕب ما سبق كل من ٌ
كالصادرة ُب ُٕٓٗـ.
أما أىم اتفاقيات النوع اللاني فتتملل فيما يلي:
أكال :اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف  )ُِّ(:الذم تناكؿ ا١تشرع الدكٕب ُب ا١تادة (ْ) منو مسألة االسًتقاؽ باٟتظر كُب
عبارة عامة تشمل ٚتيع صور ىذه اٞترٯتة حيث كردت صيغة ىذه ا١تادة علي النحو التإب " :ال ٬توز اسًتقاؽ أك استعباد أم شخص،
ك٭تظر االسًتقاؽ كٕتارة الرقيق بكافة أكضاعهما ".
انيا :العهد الدكلي الخاص بالحقوؽ المدنية كالسياسية  :اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوج ب قرار
اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ََِِ ألف (د )ُِ-ا١تؤرخ ُب ُٔ كانوف/ديسمرب ُٔٔٗـ ،كالذم بدء ُب النفاذ ُب ِّ آذار/مارس
ُٕٔٗـ؛ كالذم نصت ا١تادة الثامنة منو علي" :
ُ -ال ٬توز اسًتقاؽ أحد ،ك٭تظر الرؽ كاالٕتار بالرقيق ّتميع صور٫تا.
ِ -ال ٬توز إخضاع أحد للعبودية.
ّ( -أ) ال ٬توز إكراه أحد على السخرة أك العمل اإللزامي،
)ب) ال ٬توز تأكيل الفقرة ّ (أ) على ٨تو ٬تعلهاُ ،ب البلداف اليت ٕتيز ا١تعاقبة على بعض اٞترائم بالسجن مع األشغاؿ الشاقة٘ ،تنع
تنفيذ عقوبة األشغاؿ الشاقة ا﵀كوـ هبا من قبل ٤تكمة ٥تتصة،
(ج) ألغراض ىذق الفقرة ،ال يشمل تعبَت"السخرة أك العمل اإللزامي":
ُ :األعماؿ كا٠تدمات غَت ا١تقصودة بالفقرة الفرعية (ب) كاليت تفرض عادة على الشخص ا١تعتقل نتيجة قرار قضائي أك قانوين أك
الذم صدر ْتقو مثل ىذا القرار ٍب أفرج عنو بصورة مشركطة،
ِ :أية خدمة ذات طابع عسكرم ،ككذؿؾُ ،ب البلداف اليت تعًتؼ ْتق االستنكاؼ الضمَتم عن ا٠تدمة العسكرية ،أية خدمة قومية
يفرضها القانوف على ا١تستنكفُت ضمَتيا،
( )320راجع الفقرة األكٕب من ديباجة ىذه االتفاقية.
1948ـ.
( )321اعتيمد ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة 217ألف (د )3-ا١تؤرخ ُب 10كانوف األكؿ /ديسمرب
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ّ :أية خدمة تفرض ُب حاالت الطوارئ أك النكبات اليت هتدد حياة اٞتماعة أك رفاىيتها،
ْ :أية أعماؿ أك خدمات تشكل جزءا من االلتزامات ا١تدنية العادية".
اللا :كردت ُب المادة (ٓ) من الميلاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف  -أجيز من قبل ٣تلس الرؤساء األفارقة بدكرتو العادية
رقم (ُٖ) ُب نَتكيب (كينيا) يونيو ُُٖٗـ  -ما يلي " :لكل فرد اٟتق َب احًتاـ كرامتو كاالعًتاؼ بشخصيتو القانونية كحظر كافة
أشكاؿ استغبللو كاـهتانو كاستعباده خاصة االسًتقاؽ كالتعذيب بكافة أنواعو كالعقوبات كا١تعاملة الوحشية أك البلإنسانية أك ا١تذلة".
رابعا :نصت ا١تػػادة (ٕ) كا٠تاصة باٞترائم ضد اإلنسانية من نظاـ ركما األساسي للمحكمة الجنائية الدكلية  -اعتمد ُب
ركما ُب ُٕ ٘توز /يوليو ُٖٗٗـ -علي أف":
ُ -لغرض ىذا النظاـ األساسي  ،يشكل أم فعل من األفعاؿ التالية " جرٯتة ضد اإلنسانية " مىت ارتكب ُب إطار ىجوـ كاسع
النطاؽ أك منهجي موجو ضد أية ٣تموعة من السكاف ا١تدنيُت ،كعن علم با٢تجوـ ..... :ج ) االسًتقاؽ.......... .
ِ -لغرض الفقرة ُ ..... :ج ) يعٍت " االسًتقاؽ " ٦تارسة أم من السلطات ا١تًتتبة على حق ا١تلكية  ،أك ىذه السلطات ٚتيعها ،
على شخص مأ ،تا ُب ذلك ٦تارسة ىذه السلطات ُب سبيل االٕتار باألشخاص ،كالسيما النساء كاألطفاؿ".
المطل اللاني :صور االتجار باألطفاؿ
تتعدد صور االٕتار باألطفاؿ ،بصورة ملحوظة كملفتة للنظر ،كذلك نظرا ٟتالة الضعف اليت يكوف عليها الطفل ،﵀دكدية
مداركو ا١ترتبطة بصغر سنو ،أك لوجوده ُب ظركؼ خاصة تسهل عملية اصطياده كما لو كاف ُب بيئة فقَتة ،أك كاف معاقا أك كاف أنثي؛
بعدىا من ٣تاؿ البحث ىنا؛
كقد سبق أف أشرنا باستفاضة إٕب االٕتار االلكًتكين بالطفل ،لذلك فإننا نست
كاٞتدير بالذكر أف صور ىذه اٞترٯتة من ا١تتصور ارتكاهبا أك التورط فيها من قبل احد ا١تسئولُت عن رعاية الطفل قانونا أك

اتفاقا.

(ِِّ)

كيعد من أبرز صور االٕتار باألطفاؿ ،ما يلي:
أكالن  :استغالؿ األطفاؿ في العمل القسرم :
يعد استغبلؿ األطفاؿ ُب العمل القسرم  ،الصورة اإلجرامية ُب حق الطفل األقدـ من حيث الظهور كاألكثر قسوة ،خاصة
بعد أف يتم نقل الطفل من مواطنو األصلي كترحيلو إٕب أماكن أخرم داخل الدكلة (كالعمل ُب ا١تدف ) أك خارجها للعمل ُب ا٠تدمة
ا١تنزلية أك األعماؿ الدكنية اليت ٭تجم عنها أبناء الدكؿ ا١تنقولُت إليها.
كيدخل ُب إطار ىذه الصورة استغبلؿ األطفاؿ كعمالة ُب الصناعة بأقل األجور ،رغم خطورة أماكن العمل ُب الكثَت من
الصناعات اليت يتم الزج هبم فيها كاستخدامهم ُب كا١تصانع كا١تناجم كالورش اليدكية.

 322راجع النظاـ القانوين ٟتماية حقوؽ ضحايا االٕتار بالبشر ،ا١ترجع السابق ،ص.91
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كبرغم ما سبق تعد ىذه الصورة من أيسر الصور اؿ ٌب ٯتكن ٤تاسبة ا١تسئوؿ عن استغبلؿ األطفاؿ كاٟتصوؿ منو أك من
ا١تستفيد من العمل علي التعويضات ا١تناسبة؛ فهذه الصورة لبلٕتار ٯتكن اكتشافها بواسطة أحكم الرقابة اٟتكومية البسيطة علي
أماكن العمل ا﵀تمل أف تكوف موضعا الستغبلؿ األطفاؿ فيها.
كقد حظرت اتفاقية اٟتد األدىن لسن االستخداـ رقم ُّٖ لسنة ُّٕٗ أف يقل اٟتد األدىن لسن اٟتدث ُٖ سنة للقبوؿ
ُب أم نوع من أنواع االستخداـ أك العمل اليت ٭تتمل أف يعرض للخطر صحة أك سبلمة أك أخبلؽ األحداث بسبب طبيعتو أك
الظركؼ اليت يؤدم فيها( .كفقا للمادة ّ من االتفاقية (
كاٞتدير با لذكر أف االىتماـ بالطفل العامل ٓب يظهر ُب بعض الدكؿ العربية إال ُب العقد األخَت من القرف ا١تاضي.

(ِّّ)

انيان :استغالؿ األطفاؿ في التسوؿ(ِّْ):
الغالب ُب مصر أف يكوف استغبلؿ األطفاؿ ُب التسوؿ بوضع األطفاؿ ُب األماكن العامة مع هتيئتهم ُب ىيئة تثَت الشفقة
ٕتاىهم كقطع أطرافهم أك تشويو أجسادىم حقيقة أك با٠تداع أك إلباسهم أردل الثيابٍ ،ب يقوـ ا١تنظم ٢تذه األفعاؿ باالستيبلء علي
ما قاموا ّتمعو من تربعات كىبات  .كالغالب أف يكوف ا١تسئوؿ عن تنظيم ىذه األفعاؿ عصابات منظمة تقوـ بنقل األطفاؿ من
موطنهم األصلي إٕب دكؿ أخرم ٬تهلكف لغاهتا٦ ،تا يزيد من األٓب النفسي الذم يلحق بالطفل ضحية ىذه الصورة كشعوره باالغًتاب
ّتانب ا١تهانة.
كقد يتورط ُب ىذه الصورة من صور استغبلؿ الطفل ،بعض األفراد من عائلة الطفل ،حُت يغلبهم حب ا١تاؿ أك الرغبة ُب
زيادة الدخل ُب تأجَت أطفا٢تم ١تنظمي ك٤تًتُب أعم اؿ التسوؿ أك القياـ أنفسهم هبذا الدكر خاصة عندما يكوف خارج ٤تاؿ إقامتهم
كبالتإب كيف نتصور أف يثور اٟتديث عن حق ىذا الطفل ُب التعويض أماـ القضاء ،ما ٓب يكوف ٞتهة اإلدعاء اٟتق با١تطالبة بو.
كقد يكوف استغبلؿ األطفاؿ ُب التسوؿ ستاران الستغبلؿ الفتيات مثبلن ُب الدعارة أك كونو نشاطا مصاحبان ٢تا ،كما قد يكوف
ستارا لتوزيع ا١تخدرات ٦تا يعرض األطفاؿ ٠تطر اإلدماف دكف إدراؾ منهم ٠تطورة اٞتواىر ا١تخدرة اليت يقوموف بتوزيعها.
كيدخل ُب ىذه الصورة لبلٕتار بالبشر استغبلؿ األطفاؿ ُب بيع األشياء الصغَتة تافهة القيمة كآب ناديل ؛ كزىور الفل ؛
كا١تياه ا١تعدنية ُ ،ب الشوارع كعلى األرصفة كإشارات ا١تركر.
اللان :استغالؿ األطفاؿ في التجنيد :
ُب الكثَت من ا١تناطق الساخنة بالصراعات السياسية كالعسكرية  ،يتم ٕتنيد األطفاؿ للعمل كمرتزقة ُب صفوؼ اٞتيوش
الرٝتية أك ا١تليشيات ا١تسلحة؛ ليتم االستفادة منهم ُب أخطر األعماؿ  :كالكشف عن حقوؿ األلغاـ كاالستكشاؼ أك ُب توصيل
 ،2012ع ،506س.104ص299
( ) 323د /خالدية مكي ،اٟتماية القانونية للعامل القاصر ُب اِبزائر٤ ،تلة مصر ا١تعاصرة  ،ابريل
) )324للغة  :سأؿ ا﵀تاج الناس:طلب منهم الصدقة ،كسألو فبلنا الشيء :استعطاه إياه  ،كالسائل :الفقَت ،كالسؤاؿ  :طلب الصدقة  ،كتسوؿ فبلنا :سأؿ
كاستعطي ( راجع :العجم الوجيز مادة سأؿ ك مادة ساؿ ص ،299ص .) 330كيطلق علي ا١تتسوؿ أيضان لفظ  :الشحاذ كالشحاث ككبل٫تا يعٍت السائل

ا١تلح  ،فشحث :سأؿ كأّب ُب السؤاؿ فهو شحاث .كشحذ الناس :سأ٢تم ملحا فهو شحاذ  (.راجع :العجم الوجيز مادة شحذ كمادة شحث ص336
كما بعدىا) .
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اإلمدادات؛ كما يؤدكف مهاـ أخرل مثل النظافة كالطبخ كالتجسس كا٠تدمات اٞتنسية كغَتىا مىت كانت ىذه األعماؿ تتعلق باٞتهود
(ِّٓ)
اٟتريب.
ترغيب كترىيبا لبلنضماـ للعمل ُب اجملموعات اإلجرامية العاملة ُب كافة
ا
كيعرؼ التجنيد بأنو ٚ " :تع شخص أك أشخاص
(ِّٔ)
اجملاالت كمنها االٕتار بالبشر".
كمن نافلة القوؿ أنو كرد ٕترًن ىذه الصورة ُب الربكتوكُت اإلضافيُت لعاـ ُٕٕٗ ـ لبلتفاقيات جنيف األربعة ،كخاصة ا١تادة
ٕٕ ِ/من الربكتوكوؿ األكؿ ،كا١تادة ْ/ّ/ج ـ ف الربكتوكوؿ الثاين ،ككبل٫تا حظر اشًتاؾ األطفاؿ ُب العمليات العسكرية سواء بصورة
مباشرة أـ بصورة غَت مباشرة ؛ كإف كنا نعيب علي ىذين النصُت أهنما أجاز ٔتفهوـ ا١تخالفة اشًتاؾ الطفل الذم يزيد عمره عن ُٓ
سنة ُب ىذه العمليات.
كيًتتب علي اشًتاؾ الطفل ُب العمليات ا١تسلحة ُب الفرض األخَت أف ٭تظوا بصفة ا١تقاتلُت كليس مدنيُت  ،األمر الذم
(ِّٕ)
ينتج عنو العديد من اآلثار القانونية؛
كإذا كاف ظاىر ىذه الصورة من عمليات االٕتار ،أنو ٯتكن اٟتصوؿ علي التعويضات لضحاياىا من الدكؿ أك اٞتيش الذم
يقوـ باستغبل٢تم ،ىذا إٕب جانب تضامن السمسار أك اٞتهة اليت تسهل عملية التجنيد ،إال أف عدـ إدراج أٝتاء ىؤالء األطفاؿ ُب
كشوؼ رٝتية ،كعدـ اعًتاؼ اٞتيوش باستغبل٢تم ،يعد أكرب العقبات ُب سبيل ٤تاسبة ىذه الدكؿ أك اقتضاء التعويضات منها؛ ىذا
إٕب جانب أف أكثر اٞتماعات ا١تسلحة اليت تقوـ باستغبلؿ األطف اؿ ،ىي اٞتماعات االنفصالية كا١تتمردين من ال ٮتضعوف رٝتيا
لسلطاف دكلة معًتؼ هبا كغالبا ما يعيق النزاع ا١تسلح ا١تتورطوف فيو عمل جهات التحقيق كالقضاء.
كقد أشارت اإلحصاءات الدكلية إٕب أنو بعد انتهاء اٟتركب ُب أفغانستاف كأ٧توال كسَتاليوف ًب تسريح ٨تو َْ ألف طفل
٣تند ،األمر الذم يثَت اٟتديث عن ككضع برامج لتسريح األطفاؿ اجملندين ُب مناطق الصراعات ا١تسلحة ،ك٤تاكمة ا١تسئولُت عن ٕتنيد
(ِّٖ)
ىؤالء األطفاؿ ،خاصة بعد تعرض بعض األطفاؿ الضحايا للمحاكمات العسكرية أك التنكيل اٞتسدم هبم أك القتل.

( )325راجع :مبادئ رأس الرجاء الصاّب (كيب تاكف) ُب شأف األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة؛ كراجع أيضا :د /فاطمة شحاتة أٛتد زيداف :مركز الطفل ُب
2003ـ؛
القانوف الدكٕب ،رسالتها للدكتوراه  ،كلية اٟتقوؽ – جامعة اإلسكندرية،
2009ـ،
( )326د /فتيحة ٤تمد قوارم :ا١تواجهة اٞتنائية ٞترائم االٕتار بالبشر  ،دراسة مقارنة ُب القانوف اإلماراٌب٣ ،تلة الشرطة كالقانوف ،عدد ،40أكتوبر
ص191؛ مصطفي عبد اٟتميد شحاتة  :جرائم االٕتار بالبشر بُت القانوف الدكٕب كالقانوف الوطٍت ،رسالتو للماجستَت ،كلية اٟتقوؽ  -جامعة حلواف،
2011ـ ،ص.138
( )327د /فاطمة شحاتة أٛتد زيداف :رسالتها السابقة ،ص 213كما بعدىا؛ ماريا تَتيزا دكتلي :األطفاؿ ا١تقاتلوف األسرم  ،اجمللة الدكلية للصليب األٛتر ،
1990ـ ،العدد ،15ص.400
السنة الثالثة ،سبتمرب  /أكتوبر
( )1كمن الوقائع الشهَتة ُب ذلك تعرض فتياف كفتيات من القوات ا١تسلحة الثورية الكولومبية ٚ -تاعة معارضة -للمثوؿ أـاـ "٣تالس حرب" الهتامهم
بارتكاب ٥تالفات نظامية ،كُب بعض اٟتاالت أيجرب أطفاؿ آخركف على إعدامهم .كُب شرؽ ٚتهورية الكونغو الدٯتقراطية ،أقدمت ٚتاعات مسلحة
على اغتصاب فتيات كإيذائهن جنسيان ،كما أجربت أطفاالن على قتل أقارب ٢تم .للمزيد راجع:
www.child-soldiers.org; http://www.anhri.net/yemen/ych/2009/pr0418.shtml.
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رابعان :استخداـ األطفاؿ كقطع غيار بشرم:
غالبا ما يتم اختطاؼ األطفاؿ ُب الغالب من قبل ٚتاعات متخصصة بغرض بيع أعضائهم كالكلى أك غَتىا من األعضاء،
أما ُب اٟتاالت كاليت يتم فيها خداع أطفاؿ الشوارع من ا١تتشردين فبل يكوف نصيب الطفل إال أقل القليل كالباقي يكوف من نصيب
التاجر ،ىذا إذا ٓب يبلؽم الطفل حتفو أثناء ىذه العمليات.
كال ٯتكن اٟتديث  -بعد العرض السابق -عن رضاء طفل ٓب تتوافر لديو األىلية القانونية للتصرؼ ُب مالو ،حىت ٯتكن أف
(ِّٗ)

نعتد هبذا التصرؼ لو كقع علي جسده .
االٕتار باألعضاء ك٤تًتفيو ،الصطياد الضحايا.

ىذا إٕب جانب الظركؼ ا١تعيشية السيئة اليت يعيش ُب كنفها ،كاليت يستغلها منظمي

خامسا :استغالؿ األطفاؿ في األعماؿ الجنسية غير الشرعية:
يتم ىذا االستغبلؿ ُب الغالب أما باستخداـ اإلكراه أك عن طريق التحايل باستغبلؿ غياب الوازع الديٍت كعدـ اكتماؿ
إدراؾ الطفل هبذه األمور كانعداـ الثقافة اِب نسية النابعة من الدين كتقاليد اجملتمع  .كينتج عن ىذا النوع من االستغبلؿ ما يعرؼ
بالعنف اٞتنسي ضد األطفاؿ )َّّ(.كمن تطبيقات ىذه الصورة :
أ  -استغالؿ األطفاؿ في البغاء  :الذم عرفتو ا١تادة الثانية فقرة ب من الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع

األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء كُب ا١تواد اإلباحية (ُّّ) بأنو  ":استخداـ طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أك أم شكل
آخر من أشكاؿ العوض".
ب -استغالؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية  :الذم عرفتو ُب ا١تادة الثانية فقرة ج من الربكتوكوؿ السابق بأنو  ":تصوير أم طفل،
بأ م كسيلة كانت ،ٯتارس ٦تارسة حقيقية أك با﵀اكاة أنشطة جنسية صر٭تة أك أم تصوير لؤلعضاء اٞتنسية للطفل إلشباع الرغبة
اٞتنسية أساسا  ".فاستغبلؿ األطفاؿ ُب األفبلـ كا١تنشورات اإلباحية  ،لعدـ إدراؾ الطفل ٠تطورة ىذه األعماؿ أك لعاىة عقلية فيو
ينتج عنها آذل نفسي كبَت لعائلتو كاستهجاف من اجملتمع كنظرة دكنية ٢تذا الطفل  ،تعوقو كخاصة ُب حالة القاصرات عن استكماؿ
مسَتة حياتو حيت كلو ثبت للمجتمع انقطاع صلتو هبذه األعماؿ  .كتتم ىذه اٞترٯتة من استخداـ اٟتاسب اآلٕب أك اإلنًتنت أك
الرسوـ ا١تتحركة إلعداد أك لعرض أك تركيج األعما ؿ إباحية اليت تتعلق باستغبلؿ األطفاؿ ُب الدعارة ك األعماؿ اإلباحية أك التشهَت

( )1ك٨تيل بشأف ىذه الصورة إٕب الفصل ا٠تاص باالٕتار ُب األعضاء البشرية ُب ىذا البحث؛ كإف كنا نرم تشديد العقاب اٞتنائي كمضاعفة التعويض
ا١تدين كعقوبة عندما يكوف الطفل ىو الضحية ُب عمليات االٕتار ُب األعضاء.
( )330أك ما أٝتتو منظمة الصحة العا١تية باإليذاء اٞتنسي لؤلطفاؿ الذم عرفتو ُب تقريرىا بأنو  :اندراج طفل ُب نشاط جنسي ال يفهمو أك يستوعبو بصورة
كاملة ،كيكوف الطفل غَت قادر على إعطاء رضا على النشاط اٞتنسي قائم على اإلدراؾ ،أك أف الطفل ليس مستعدا ٪تائيا كغَت ؽادر على إعطاء الرضا
٢تذا النشاط ،أك أف النشاط اٞتنسي ٮترؽ قوانُت اجملتمع ك٤ترماتو" .راجع:
-Guidelines for Medico-legal care for victims of sexual violence. WHO. 2003
2000ـ،
( )331اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة 263الدكرة الرابعة كا٠تمسوف ،ا١تؤرخ ُب 25أيار/مايو
2002ـ.
كدخل حيز النفاذ ُب 18يناير
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هبم أك بيعهم  ،أك لتحريضهم على اال٨تراؼ أك القياـ بأنشطة منافية لآلداب  ،ك لو ٓب تقع اٞترٯتة فعبلن ( ا١تادة ُُٔ مكرران أ قانوف
الطفل رقم ُِٔ لعاـ ََِٖ) .كسوؼ نتناكؿ ىذه الصورة بشئ من التفصيل ُب ا١تبحث التإب.
ج -استغالؿ األطفاؿ في السياحة الجنسية:
تتداخل ىذه الصورة مع صورة االٕتار بالفتيات فيما يسمي بزكاج القاصرات ،إذا كاف الزكاج شخصا أجنبيا أك غَت مقيم ُب
دكلة القاصر إقامة دائمة  .كتنتشر ىذه الصورة للسياحة اٞتنسية ُب البلداف اليت تناىض األعماؿ ا١تنافية لآلداب حيث يتم تغليف
العبلقات ا﵀رمة بعقود زكاج عرفية أك رٝتية من شأهنا إظهار العبلقة اٞتنسية ُب صورة شرعية  .كسوؼ نتناكؿ ُب الغصن التإب ظاىرة
زكاج القاصرات باعتبارىا من أكثر صور جرٯتة االٕتار بالبشر اتصاال باجملتمعات العربية.
سادسان  :استغالؿ األطفاؿ في سباؽ الحيوانات :
اعتربت بعض الدكؿ ا١تتحضرة أف استخداـ الطفل كأداة ٯتكن االستفادة منها ُب سباقات اٟتيوانات نوع من االستغبلؿ غَت
ا١تشركع للطفل كإحدل صور االٕتار بالبشر ؛ كمن ذلك استخداـ األطفاؿ األجانب ( كُب الغالب يتم استقدامهم من دكؿ شرؽ
آسيا) ُب سباقات ا٢تجن ُب دكؿ ا٠تليج ،كفرساف أك ركيبة (جوكي) لئلبل أك للعمل ُب تنظيف حظائر اٟتيوانات ا١تشاركة ُب السباؽ
أك لغَت ذلك من األعماؿ كتقدًن ا١تاء للمتسابقُت ،كرعي كتربية ٚتاؿ ...اْب .كبعض التعرض النتقادات دكلية كاسعة قامت بعض
دكؿ ا٠تليج (كدكلة اإلمارات العربية كقطر) ْتظر استخداـ األطفاؿ ُب سباقات اٟتيوانات ما ٓب يكن مشاركتهم ألسباب أسرية.
فجوىر ىذه الصورة لبلٕتار باألطفاؿ أف مشاركات األطفاؿ ٓب تكن مشاركة منهم ُب رياضة أك سباقات أك عملهم ُب ٣تاؿ
ا٢تجن بل زج باألطفاؿ ُب عمالة مستغلة كمعيقة كإتار هبم ُب ىذه السباقات  ،كاليت اعتربهتا منظمة العمل الدكلية ٣تاؿ عمل خطَت
علي األطفاؿ كيعد أؾحد أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ.
كإذا كاف مبدأ ا١تصلحة الفضلى للطفل  ،ىو األساس ُب ٕترًن ىذه الصورة أك اعتبارىا خطأ تقصَتم يستوجب التعويض
كبطبلف عقود العمل ا١ترتبطة هبا فإف نؤيد رأم الفقو الذم استنكر إدراج األطفاؿ الذين يتم االستعانة هبم ُب سباقات ا٢تجن ُب دكلة
اإلمارات العربية نظرا للوضع القانوين ا١تتميز ٢تم كاعتبارىم عماؿ ٢تم حقوؽ مبينة كتسجيلهم ُب دفاتر رٝتية ،كحصو٢تم علي بدالت
عطبلت ،كمكافآت هناية خدمة ،كحصو٢تم علم مرتبات منتظمة قدرىا ََٔ دكالرا شهريا للطفل الواحد .ك بالتإب يكوف من ا١تبالغة
إدراج ىؤالء األطفاؿ على أهنم ضحايا إتار  .ذلك ألف ا٠تصيصة اٞتوىرية لبلٕتار ىي "االستغبلؿ ا١تبلمس لبلسًتقاؽ على أقل
(ِّّ)
تقدير.
سابعان  :استغالؿ األطفاؿ في التبني(ّّّ):
كيعد التبٍت حالة من حاالت االٕتار ُب اٟتالة اليت يرافقو فيها استغبلؿ للطفل .عدا ذلك ال يعد التبٍت إتارا حىت كلو ًب بيع
الطفل حينها يصبح التبٍت غَت قانوين طبقا لرأم البعض(ّّْ) كىو أمر نرفضو ألف ٣ترد التخلي عن الطفل مقابل ا١تاؿ نعتربه فعل إتار
) )332د /عشارم خليل :األطفاؿ ُب كضعيات االٕتار :التعريف كا١تعايَت الدكلية كاألطر الربنا٣تية ،اٟتلقة العلمية مكافحة االٕتار باألطفاؿ ،خبلؿ الفًتة
 ، 2006كلية التدريب جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية الرياض ُِْٕ ،ىػ ََِٔ /ـ ،ص.6
ؽ/ 2/22-ُ8
 1427ىػ ا١تواؼ
من ُٗ/1/ 23-
( )333تبٍت فبلنان :اٗتذه ابنان .كاالبن الولد الذكر كاألنثى ابنة  .ا١تعجم الوجيز مادة بٍت ،ص.64
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٬تب العقاب عليو مدنيا كجنائيا .ألف شبهة االستغبلؿ كاضحة األمر الذم يشعر الطفل با١تهانة إذا كاف ذا إدراؾ كإال فإف ىذا الضرر
٤تقق الوقوع مستقببلن .
امنا :استغالؿ األطفاؿ في األنشطة اإلجرامية الصغيرة؛ ك تو يع المخدرات:
عادة ما يتم استخدـ األطفاؿ ُب األنشطة اإلجرامية الصغَتة؛ كتوزيع ا١تخدرات ،كاليت ٖتظي بالتنظيم النسيب كاليت ُب
الغالب ما ٖتقق أرباحا طائلة ١تنظم ىذا النشاط اإلجرامي ُ .ب حُت يتعرض ١تخاطر نفسية كصحية ،تدفعو ُب ا١تستقبل الحًتاؼ
اٞترٯتة كاٞتنوح كالتعرض ٠تطر اإلدماف.
المبحث اللالث :حقوؽ الطفل الضحية
كحقو في الحماية من الوقوع ضحية لعمليات االتجار االلكتركني بالبشر
نتناكؿ ُب ىذا ا١تبحث أىم حقوؽ الطفل الضحية كاليت تكفلها لو الشريعة اإلسبلمية كالقوانُت العربية كاالتفاقيات الدكلية كخاصة
النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية لكي ٖتظي ىذه الدراسة بنوع من التميز .ىذا إب جانب دراستنا ٟتق الطفل ُب ٛتايتو من
الوقوع ضحية لعمليات االٕتار بالبشر عرب االنًتنت كاختطافو كاستغبللو جنسيا (االٕتار االلكًتكين بالبشر).
ا١تطلب األكؿ :حق الطفل ُب ٛتايتو من الوقوع ضحية لعمليات االٕتار االلكًتكين بالبشر.
ا١تطلب الثاين :حقوؽ الطفل الضحية بُت الفقق اإلسبلمي كاألنظمة الوضعية.
المطل األكؿ :حق الطفل في حمايتو من الوقوع ضحية لعمليات االتجار االلكتركني بالبشر.
األطفاؿ صيدا سهبل عرب صفحات االنًتنت لسماسرة االٕتار بالبشر كمركجي األنشطة اإلباحية ،كقد أصبح من ا١تبلحظ
أف خطورة جرائم االٕتار بالبشر ،قد زاد ت مع توسع استخداـ شبكة االنًتنت ،كدخوؿ ٚتيع فئات اجملتمع إٔب قائمة ا١تستخدمُت ٢تا
كخاصة األطفاؿ؛ الذين يتم التغرير هبم ،كٕتنيدىم للعمل ،عرب طرؽ ٥تتلفة ،أبرزىا توىم الطفل أك أىلو ،بأنو سيحصل على فرص
عمل جيدة ُب مكاف ماٍ ،ب يتم ٕتنيدىم بغرض الدعارة أك غَتىا من األنشطة غَت ا١تشركعة ،ليجدكا أنفسهم قد احتيجزكا ُب أكضاع
سيئة كغَت آدمية ،كقد تعرضوا لبلغتصاب كالضرب كغَت٫تا من أشكاؿ اإليذاء البدين كاٞتنسي ،بل كاٟترماف من الرعاية الصحية ،كقد
يتم التخلص منهم بإلقائهم ُب الشوارع ،بعد انتهاء الغرض من استخدامهم  .لذلك ننتاكؿ ُب ىذا الفرع ماىية التجارة االلكًتكنية
بالبشر ،كصورىا؛ كتعريف االستغبلؿ اٞتنسي ٞتسد الطفل كصوره .
أ :ماىية التجارة االلكتركنية بالبشر:
ترتبط التجارة االلكًتكنية بالبشر باستخداـ الوسائل االلكًتكنية ُب إبراـ الصفقات التجارية اليت يبغي من خلفها اجملرموف بيع
سلعة تتمثل ُب اإلنساف؛ فلقد أصبح الفضاء االلكًتكين سوؽ مفتوحة لعرض منتجات بشرية ٗتضع لقانوف العرض كالطلب فيو،
كا١تريح ُب العملية أف الشارم كالبائع كفرت عليهما التكنولوجية عناء السفر كالتنقل كربح الوقت ،كدكف لقاء ،كالدفع بواسطة بطاقات
( )334د٤ /تمد مطر :أحكاـ قانونية عامة ١تكافحة االٕتار باألشخاص  ،من منظور دكٕب مقارف ،ص.11
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ائتماف ،فحواجز آبكاف كالزماف تبلشت لصاّب اإلجراـ ا١تنظم ُب ىذه ا١تمارسات ،كبالتإب يصعب إثبات ىذه اٞترائم ،كٚتع األدلة
بشأهنا ،باعتبار أف ا١تتورط ُ -ب الغالب ينتحل شخصية مستعارة كقد يكوف مقيم ُب دكلة أخرم غَت تلك اليت تأكم ا١توقع الذم يقوـ
(ّّٓ)
باستخدامو.
كنعرؼ االٕتار االلكتركين بالبشر بأنو " :استخداـ الوسائل التقنية ا١تتطورة ُب اجملاؿ ا١تعلوماٌب لتسهيل عمليات االٕتار غَت
(ّّٔ)
ا١تشركع بالبشر أك ُب التوسط فيها".
ب :صور االتجار االلكتركني باألطفاؿ:
من أخطر صور االٕتار بالبشر ىي تلك اليت يكوف ضحيتها األطفاؿ كالقاصرات لذلك ٓب تشًت ط ا١تواثيق الدكلية استخدـ
مرتكيب ىذه اٞترٯتة ألم من األساليب غَت قانونية كما اعتربهتا ظرفا مشددا لبلٕتار بالبشر يستدعي عقوبة مشددة  -ؾا١تادة ْ ك ـ
ِْ من  .اتفاقية اجمللس األكركيب للعمل ضد االٕتار باألشخاص لسنة ََِٓـ -فقد أكدت إحدل بعض ا١تنظمات غَت اٟتكومية
ُب عاـ َُٗٗـ أف ٨تو َْ ألف طفل يتم بيعهم كشراؤىم سنويان ُب ٣تاؿ ا٠تدمة ا١تنزلية أك ُب اٟتقوؿ الزراعية ،كُب عاـ ََِّ
قدرت منظمة العمل الدكلية أف ىناؾ ُِ٫مليوف طفل ُب العآب تتم ا١تتاجرة هبم سنويان  )ّّٕ(.كتتمثل أىم صور االٕتار االلكًتكين
باألطفاؿ ُب االستغبلؿ اٞتنسي ٞتسد الطفل كاستخداـ شبكة ا١تعلومات الدكلية ُب تسهيل إبراـ عقود االٕتار باألطفاؿ التقليدية أك
التوسط فيها كاستغبلؿ األطفاؿ ُب العمل القسرم ،أك استغبل٢تم ُب التسوؿ ،أك استغبل٢تم ُب التجنيد أك استخدامهم كقطع غيار
بشرم ،أك استغبل٢تم ُب األنشطة اإلجراـية الصغَتة؛ ك توزيع ا١تخدرات؛ كنظرا أل٫تية االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ(ّّٖ) فسوؼ نتناك٢تا
بالتفصيل ُب البند التإب.
ج :تعريف االستغالؿ الجنسي لجسد الطفل:
 335د /أخاـ بن عودة زكاكم مليكةٖ :تديات ظاىرة اٞترٯتة العابرة لؤلكطاف كالثورة ا١تعلوماتية" كرقة العمل مقدمة إٕب ا١تؤ٘تر ا١تغاريب األكؿ حوؿ ا١تعلوماتية
 ،2009ص.17
برابلس/ليبيا 30-27أكتوبر
ك القانوف -أكادٯتية الدراسات العليا ط
 336كاِبدير بالذكر أنو ال يوجد تعريف ٤تدد لظاىرة االٕتار ُب البشر إال أف التعريف ا١تعموؿ بو على نطاؽ كاسع ىو التعريف الوارد ُب ا١تادة الثالثة من
2000ـ ،كالذم عرؼ االٕتار بالبشر بأنو " ٕتنيد
بركتوكوؿ األمم ا١تتحدة ا١تكمل التفاقية األمم ا١تتحدة ضد اٞترٯتة ا١تنظمة العابرة للحدكد الوطنية لعاـ
أك نقل أك ٖتويل أك استبلـ األشخاص عن طريق التهديد أك استخداـ القوة أك أم نوع من أنواع اإلكراه أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك ا٠تداع أك إساءة
يتمت بالسيطرة علي شخص آخر هبدؼ
استخداـ القوة أك استغبلؿ موقف ضعف أك إعطاء أك تلقي دفعات أك فوائد للحصوؿ علي موافقة شخص ع
االستغبلؿ  .كيشمل االستغبلؿ ُب حده األدىن علي استغبلؿ اآلخرين ُب الدعارة كاألشكاؿ األخرل من االستغبلؿ اٞتنسي أك العمالة أك ا٠تدمة
القسرية أك العبودية أك ٦تارسات مشاهبة للعبودية أك العمل باإلكراه أك نقل األعضاء "
 2009ص 28مقاؿ بعنواف  :عمالة قسرية
337جريدة العرب األسبوعي عدد السبت/ 4/ 25
2004ـ ،كاليت تتضمن 400صورة لؤلطفاؿ أف أكثر من 300طفل
 338أكضحت قاعدة بيانات اإلنًتبوؿ لصور االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ خبلؿ عاـ
2004ـ ،رغم تعاكف 21دكلةن ُب ىذا األمر (.تقرير
مستغبل يعد ضحية بصفة رٝتية منذ إنشاء قاعدة البيانات ٓب يتم إنقاذ إال 68طفبلن فقط ُب عاـ
2008ـ ،ص )7كغالبا ما يتم معاملة ضحايا االستغبلؿ اٞتنسي منهم كمجرمُت ،على النحو ا﵀دد ُب البياف الصادر عن
النشاط العاـ لئلنًتبوؿ لعاـ
1996ـ.
ا١تؤ٘تر العا١تي األكؿ ضد االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ ألغراض ٕتارية ،عقد ُب ستوكهوٓب عاـ
http://www.unicef.org/french/protection/files/L_exploitation_sexuelle.pdf.
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ىو " :اتصاؿ جنسي بُت طفل كشخص بالغ أك مراىق من أجل إرضاء رغبات جنسية عند األخَت مستخدمان القوة
كالسيطرة عليو " أك مقابل حصوؿ الطفل علي ا١تاؿ ك  /أك األدكية كالغذاء كا١تأكل كاٟتماية أك غَت ذلك من أساسيات اٟتياة
األخرل ،سواء أكاف ا٢تدؼ من ٦تارسة اٞتنس مع الطفل ٕتارم أـ ال".
د :صور االستغالؿ الجنسي لجسد الطفل:
تتنوع صور االستغبلؿ اٞتنسي ٞتسد الطفل كتتعدد طرقو؛ كمن ذلك إجبار الطفل على التلفظ بألفاظ فاضحة ،أك استدراج
الطفل كٖتريضو على الفسق كالدعارة (االستمالة) كتكوف ىذه الصورة من خبلؿ انتحاؿ أحد البالغُت ٢توية زائفة أثناء التحاكر-
الدردشة  -مع الطفل عرب شبكات ا١تعلومات ،الذم يًتاكح عمره ُب الغالب ما بُت َُ ُّ :سنة؛ ٟتثو علي ٦تارسة نشاط جنسي
غَت مشركع ،حيث يوىم اجملرموف ضحاياىم برغبتهم ُب تكوين عبلقة صداقة على اإلنًتنت كاليت قد تتطور إٔب التقاء مادم بُت
الطرفُت أك توزيع صور إباحية عليهم أك استخداـ لغة جنسية صر٭تة ٨توىم؛ ١تعرفة مدم النضج البدين كاٞتنسي للطفل؛ كنظرا لقدرة
٤تًتُب التغرير باألطفاؿ كاستدراجهم عرب اإلنًتنت ،علي ٕتاكز اٟتدكد اٞتغرافية للدكؿ ،حيث قد يكوف اجملرـ ُب بلد كالضحية ُب بلد
آخر .ككذلك كوف معظم الضحايا من صغار السن ،فإف الكثَت من جرائهم ال يتم اإلببلغ عنها ،حيث ال يدرؾ كثَت من الضحايا
(ّّٗ)
أهنم قد غرر بوـ .
كمن أبرز الصور األخرل الستغبلؿ الطفل استخدامو ُب إنتاج ا١تواد اإلباحية (َّْ) كُب اعتقادم أنو ٬تب التوسع ُب تعريف
ا١تواد اإلباحية ْتيث ال يقتصر علي ا١تواد اليت ٖتتوم علي تصوير فعلي ألطفاؿ يشاركوف ُب نشاط جنسي صريح ،بل ٯتتد ليشمل
"كل مصنف ينطوم علي إشارة صر٭تة أك ضمنية إٔب تصوير أك كصف طفل ُب ٦تارسة نشاط جنسي أك ُب سياؽ جنسي معُت ".
كمن ذلك :
(ُ) صور كلوحات األطفاؿ عرايا مع عدـ كجود أم أكضاع جنسية مثَتة ٢تم فيها ،كخاصة الصور اليت يظهر فيها األعضاء التناسلية،
سواء التقطت سرا لؤلطفاؿ دكف علمهم أك برضائهم
(ِ) تصوير النشاط اٞتنسي بُت األطفاؿ ،أك تصوير ٦تارسة العادة السرية من قبل احد األطفاؿ منفردا.
(ّ) تصوير مواقف مثَتة بُت بالغُت كأطفاؿ دكف الدخوؿ ُب نشاط جنسي صريح.
 339د /السيد ٧تم :االٕتار ُب البشر كاالستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿْ ،تث مقدـ للمؤ٘تر الدكٕب الثاين حوؿ ٛتاية ا١تعلومات كا٠تصوصية ُب قانوف
 2008ص11
االنًتنت اؿقاىرة  -يونيو
- Karolina Frischkopf: Corporate contribution to ensure the rights of children online, WCIII, 27.November 2008, p.5.
 340من خبلؿ مراجعة االتفاقيات الدكلية كالقوانُت الدكلية سالفة الذكر ٧تد أهنا ٓب تعرؼ معٍت العركض أك ا١تواد اإلباحية ،كذلك آلف ٖتديد ماىية ا١تواد
اإلباحية أمر معقد للغاية؛ حيث ٮتتلف مفهومها من ٗتصص إٕب آخر؛ كما ٮتتلف اختبلفا كبَتاْ ،تسب ا١تعايَت ،اليت يتم تطبيقها ُب كل ٣تتمع أك
بلد؛ طبقا للمعتقدات األخبلقية كالثقافية كاٞتنسية كاالجتماعية كالدينية لكل ٣تتمع علي حده ،كاليت يصعب حصرىا ُب تعريف قانوين جامع مانع.
راجع:
http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/0/289C584B88554BCBCA2574B400125787/$File/Child%20pornog
raphy%20law%20and%20index.pdf
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(ْ) تصوير النشاط اٞتنسي بُت أطفاؿ كبالغُت
(ٓ) تصوير ا١تشاىد اٞتنسية السادية أك البهيمية؛ كذلك عندما يتم تصوير األطفاؿ الذين يتعرضوف لؤلٓب أثناء ٦تارسة اٞتنس ،أك عند
اال٩تراط ُب نشاط جنسي مع حيواف.
(ٔ) تصوير األطفاؿ أثناء تعرضهم لبلعتداء اٞتنسي  -بأشكالو ا١تختلفة -دكف رضائهم عن ذلك.
(ٕ) الصور كا١تشاىد اليت ًب ٚتعها من مصادر مشركعة ،كاجملبلت ،كالفها رس كالدكريات الطبية  ..اْب كًب بثها عرب الشبكة العا١تية
(ُّْ)
للمعلومات بدكف أذف أصحاب اٟتق فيها.
كُب اٟتاالت السابقة ،يتوقف التعويض ا١تدين ا١تستحق للطفل أك ألكليائو ْتسب درجة ا٠تطورة اليت تنطوم عليها كل حالة
كما يرتبط هبا من ضرر  .كُب كل األحواؿ نرم أنو ٬تب أف ٭تاسب الشخص الذم يقوـ بنشر أم صورة لطفل  -حىت كلو كانت
٤تتشمة -علي أحد ا١تواقع اليت تركج للرزيلة ،آلف ذلك يسئ للطفل كلعائلتو  .علي أف يراعي القاضي عند تقدير التعويض ا١تستحق
للطفل الضحية أف صورتو قد تبقى إٔب األبد علي صفحات اإلنًتنت ،يتم تباد٢تا من شخص لشخصكمن موقع إٕب آخر.
لذلك فإف مصطلح "ا١تواد اإلباحية" ال يقتصر فقط علي الصور كاألفبلـ كاألعماؿ الدرامية األخرل ،كلكن ٯتتد أيضا إٕب
ين طفل كشخص بالغ؛ ككذلك التسجيبلت الصوتية اليت تصف مثل ىذا النشاط.
ا١تواد ا١تكتوبة اليت ٖتتوم علي كصف لنشاط ب
كنظرا ٠تطورة ىذه ا١تواد كٖتقيقا ١تصلحة الطفل الفضلى ٬تب رفع اٟتد األدىن للعقوبة اٞتنائية ا١تقررة لنشر كتوزع كنقل ا١تواد
اإلباحية أك ٘تلكها ٢تذا الغرض ،حيث إننا نبلحظ أف بعض ا١تشرعُت ينزلوف هبذا اٟتد للسجن ١تدة ال تقل عن أربعة عشر يوما أك
ثبلثة أشهر-كما ُب القانوف اٞتنائي الكندم.
ككذلك نرم تشديد الغرامات ا١تقررة علي ٤تًتُب ىذه األنشطة ،اليت لن توازم أبدا حجم ا١تكاسب اليت ٬تنيها ىؤالء
األشخاص من كراء أنشطتهم الغَت مشركعة فعلي سبيل ا١تثاؿ يبلغ حجم التعامل ُب ا١تواد اإلباحية ُب مدينة كاليفورنيا األمريكية فقط
مبلغ ِٓ مليار دكالر سنويا )ِّْ(.كحيث إف زيادة الطلب علي ىذه ا١تواد يؤدم إٕب زيادة إنتاجها ،لذلك فنجن نرم فرض نوع من
(ّّْ)
العقوبات التعزيرية علي مستهلكيها.
341

- Gareth Griffith and Kathryn Simon,Child Pornography Law , NSW PARLIAMENTARY LIBRARY,Briefing Paper No
9/08August 2008 p.2
- Richard Wortley, Stephen Smallbone; Child Pornography on the Internet, Problem-Oriented Guides for Police, Guide No. 41, US
Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2006 p. 20.
كٯتكن اٟتصوؿ علي ىذا البحث من شبكة االنًتنت علي الرابط التإبwww.cops.usdoj.gov:
342
- Karolina Frischkopf:Corporate contribution to ensure the rights of children online, WCIII, 27.November 2008,p.1
 343كاٞتدير بالذكر أف اجمللس األعلى للطفولة ُب كزارة الشؤكف االجتماعية اللبنانية  ،نظم مؤ٘تر "سبلمة األطفاؿ على االنًتنت " ،بالتعاكف مع
ا١تايكركسوفت بتاريخ ُ،25/11/2010ب فندؽ راديسوف بلو – مارتينيز -عُت ا١تريسة كالذم انتهي إٕب اؿتوصيات اآلتية (توصيات ٞتنة التشريع ُب
االنًتنت) بعد مناقشة مقًتح ـشركع قانوف يتعلق ّترائم استغبلؿ القاصرين ُب ا١تواد اإلباحية ًب إضافة بعض ا١تقًتحات اليت تتعلق با١تادة:536
 تشديد العقوبة من ستة أشهر إٔب سنة لكل من تاجر أك بث أك نشر.www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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ىػ :موقف اإلسالـ كاالتفاقيات الدكلية من االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ:
لقد كقف اإلسبلـ ضد ا١تمارسات اٞتنسية ا١تنحرفة كقفة صارمة أراد من خبل٢تا أف ٭تفظ للطفولة كرامتها كبراءهتا اليت
يسلبهما االستغبلؿ اٞتنسي الذم ال يدؿ على أدىن معاين الكرامة اإلنسانية لدل ا١تتجرئ عليو ،حيث يصبح الطفل بفعل ىذا
االستغبلؿ آلةن أك لعبةن يلعب هبا أيناس نزعت من قلوهبم الرٛتة كالعفة كاٟتياء ؛ فاإلسبلـ كقف ضد كل ما ٮتل بكرامة اإلنساف سواءه
أكاف طفبلن أـ غَته كقفةن شرع فيها حدكد التعدم على األعراض كالتعزيرات ُب خدش اٟتياء العاـ كا٠تاص ،فقاؿ تعأب  { :قي ٍل إًَّ٪تىا
ً
ش ىما ظى ىهىر ًمٍنػ ىها ىكىما بىطى ىن }(ّْْ).
يب الٍ ىف ىواح ى
ىحَّرىـ ىرِّى

لذا عمل اإلسبلـ على حفظ حق الط فل كالطفولة ضد كل ما يساعد على اال٨ترافات األخبلقية كاٞتنسية ،فى ىم َّه ىد لو طريق
العفة كاٟتياء من أكؿ إدراكو ١تعٌت اٟتياة ،فأمر الوالدين بالتفريق بُت األطفاؿ ُب ا١تضاجع ،كأمر األطفاؿ باالستئذاف عند إرادة اؿدخوؿ
على الوالدين كاألىل لكي ٬تنب األطفاؿ مفسدة اال طبلع على العورات ُب مثل ىذه السن ا١تبكرة  .فاإلسبلـ ٯتنع من ارتكاب
ك٬ترـ فعلهاٍ ،ب يأٌب كيزيد االحًتاز ُب حق األطفاؿ فيأمرىم باالستئذاف كمفارقة أمثا٢تم من األطفاؿ ُب أماكن النو ـ.
الفواحش بعامة ِّ
(ّْٓ)
كالشك أف اإلسبلـ كىو ٭تيط األطفاؿ هبذه الرعاية التامة فإنو ٯتنع منعان قطعيان استغبل٢تم استغبلالن جنسيان أك منحرفا.ن

كلقد التقت االتفاقيات الدكلية ُب ىذا الشأف مع التشريع اإلسبلمي اٟتكيم ،كا١تادة الرابعة كالثبلثُت من االتفاقية الدكلية
ٟتقوؽ الطفل رقم (َِٔ) لسنة َُٗٗـ(ّْٔ) ،كا١تادة السابعة كالعشركف من ا١تيثاؽ األفريقم ٟتقوؽ كرفاىية الطفل كالذم دخل حيز
النفاذ ُب ِٗ نوفمرب ُٗٗٗ ـ ،كاليت ألزمت الدكؿ األطراؼ ُب ىذا ا١تيثاؽ ْتماية الطفل من ٚتيع أشكاؿ االستغبلؿ كاالعتداء
اٞتنسي ،كعلى كجو ا٠تصوص اٗتاذ التدابَت البلزمة ١تنع االعتداء اٞتنسي عليهم ُب األحواؿ اآلتية:
 زيادة العقوبة من ستة أشهر إٔب  3سنوات لكل من اعد أك أنتج أك سجل أية رسوـ أك صور أك أفبلـإضافة بند يتعلق با٢تاتف ا٠تلوم.
إضافة فقرة تتعلق بالتشدد ُب العقوبة لتصبح القضية جناية عندما يكوف مرتكبها شخصا معنويا كإقفاؿ ا١تؤسسة مثبل .( )344سورة األعراؼ ،اآلية.33
( )345كمن الشواىد األخرل لعناية اإلسبلـ ْتماية الطفل من ا١تخاطر كاآلفات ،كحث اؿكالدين علي رعاية الطفل ُب سلوكو كمراقبة حركاتو كخطواتو
كمنعو من كل تصرؼ يفضي بو إٔب ما يضره كيؤذيو ،أف القرآف الكرًن جعل من مقاصد القتاؿ ُب سبيل ا﵁ دفع الضرر كاألذل عن األطفاؿ كغَتىم من
ا١تستضعفُت ،كما ُب قولو تعإب{ :كمالكم ال تقاتلوف ُب سبيل ا﵁ كا١تستضعفُت من الرجاؿ كالنساء كالولداف (}...سورة النساء ،اآلية )75ك يقوؿ النيب
صلى ا﵁ عليو ك سلم« :إذا استجنح الليل فلفوا صبيانكم فإف الشياطُت تنتشر حينئذ» (ركاه البخارم كمسلم) كالشياطُت شرار ا٠تلق من اإلنس كاٞتن
ككلهم ينتشركف ُب الطرؽ إذا أظلم الليل ،ك شرار اإلنس أشد ضررا على األطفاؿ من شرار اٞتن ،كمن شدة حرص اإلسبلـ على ٖتصُت الطفل من
شركر الشياطُت أمر النيب صلى ا﵁ عليو ك سلم الرجل أف يتعوذ لولده من الشيطاف قبل أف يقذؼ نطفة ُب بطن أمو ،فقاؿ صلى ا﵁ عليو ك سلم« :لو أف
أحدكم إذا أتى أىلو قاؿ باسم ا﵁ ا﵁ ـ جنبنا الشيطاف كجنب الشيطاف ما رزقتنا فقدر بينهما كلد ٓب يضره شيطاف أبدا» (ركاه البخارم ك مسلم).
 346كاليت تنص علي" تتعهد الدكؿ األطراؼ ْتماية الطفل من ٚتيع أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي كاالنتهاؾ اٞتنسي ,ك٢تذه األغراض تتخذ الدكؿ
األطراؼ ,بوجو خاصٚ ,تيع التدابَت ا١تبلئمة الوطنية كالثنائية كا١تتعددة األطراؼ ١تنع:
أ)ٛ :تل كإكراه الطفل على تعاطي أم نشاط جنسي غَت مشركع.
ب) :االستخداـ االستغبلٕب لؤلطفاؿ ُب الدعارة أك غَتىا من ا١تمارسات اٞتنسية غَت ا١تشركعة.
ج) :االستخداـ االستغبلٕب لؤلطفاؿ ُب العركض كا١تواد الداعرة".
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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أ :إغراء أك إكراه أك تشجيع الطفل على اال٩تراط ُب أم نشاط جنسي.
ب :استخداـ األطفاؿ ُب الدعارة أك ا١تمارسات اٞتنسية األخرل.
ج :استخداـ األطفاؿ ُب العركض كاألنشطة كا١تواد اإلباحية.
المطل اللاني :حقوؽ الطفل الضحية بين الفقو اإلسالمي كاألنظمة الوضعية
الطفل اجملٍت عليو أ ك الضحية ُ -ب نطاؽ البحث -ىو كل طفل أصيب بضرر من جراء جرٯتة االٕتار بالبشر ،كيدخل ُب
مفهوـ الضرر؛ الضرر البدين ،الذم يلحق ّتسد ىذا الطفل ،كالضرر النفسي ،الذم يعٍت تأثر عقل الطفل ٔتا قاساه أك شهده،
كالضرر ا١تادم ،الذم يًتتب على فقداف أك ٗتريب ا١تمتلكات.
كمن اٟترم بالقوؿ أف االىتماـ ْتقوؽ الضحايا ،ليس أمران مستحدثا ككليدان ٢تذا العصر؛ فقد سبق اإلسبلـ كل األنظمة
ا١تعاصرة ُب االىتماـ بضحايا اٞترٯتة كغَتىم من الفئات األكٕب بالرعاية ،نظرا للظركؼ اليت كجدكا هبا كفرضت عليهم.
كما ٕتدر اإلشارة إٕب أف حقوؽ الضحايا – سواء ا١ترتبطة بصفتهم اإلنسانية بوجو عاـ أـ تلك اليت ينبغي ضماهنا ٢تم
كبشر كضعوا ُب ظركؼ استثنائية -تتميز بعبلقة عضوية فيما بينها؛ حيث يًتتب علي حرماف الفرد من إحداىا ،انتهاؾ مصلحتو
ا١تشركعة ُب التمتع هبذا اٟتق أك ذاؾ
كتقتضي مناىضة جرائم االٕتار باألطفاؿ ك معاٞتة آثارىا الضارة بالطفل ،ضماف اٗتاذ عدد من التدابَت ككفالة عدد من
(ّْٕ)
اٟتقوؽ األصلية أك التبعية للطفل الضحية كمنها ما يلي:
 347للمزيد راجع :ا١تبادئ التوجيهية بشأف توفَت العدالة لؤلطفاؿ ضحايا اٞترٯتة كالشهود عليها اليت أجازهتا ٞتنة األمم ا١تتحدة ُب شأف منع اٞترٯتة
( ،2005كىذه ا١تبادئ التوجيهية كانت قد اقًتحت من قبل ا١تكتب الدكٕب ٟتقوؽ الطفل ُب كندا
كالعدالة اٞتنائية ُب جلستها الرابعة عشرة 27-23،مايو
كطورهتا ٍب أجازهتا عدة ىيئات دكلية)؛ الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب البغاء كُب ا١تواد اإلباحية؛
2000ـ؛ دخل
اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة 263الدكرة الرابعة كا٠تمسوف ا١تؤرخ ُب 25أيار/مايو
2002ـ؛
حيز النفاذ ُب 18يناير
كٕتدر اإلشارة إٕب أف ىناؾ عدد من النصوص الدكلية اليت مشلت ىذه اٟتقوؽ إٚتاال كمن ذلك :نص ا١تادة السادسة من بركتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة
االٕتار باألشخاص ،كٓتاصة النساء كاألطفاؿ ،ا١تكمل التفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية؛ كالذم تضمن اآلٌب " :مساعدة
ضحايا االٕتار باألشخاص كٛتايتهمٖ -1 :ترص كل دكلة طرؼُ ،ب اٟتاالت اليت تقتضي ذلك كبقدر ما يتيحو قانوهنا الداخلي ،على صوف اٟترمة
الشخصية لضحايا االٕتار باألشخاص كىويتو ـ ،بوسائل منها جعل اإلجراءات القانونية ا١تتعلقة بذلك االٕتار سرية -2.تكفل كل دكلة طرؼ احتواء
نظامها القانوين أك اإلدارم الداخلي على تدابَت توفر لضحايا االٕتار باألشخاصُ ،ب اٟتاالت اليت تقتضي ذلك ،ما يلي :أ) معلومات عن اإلجراءات
القضائية كاإلدارية ذات الصلة؛ ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم كشواغلهم كأخذىا بعُت االعتبار ُب ا١تراحل ا١تناسبة من اإلجراءات اٞتنائية
ضد اٞتناةٔ ،تا ال ٯتس ْتقوؽ الدفاع -3 .تنظر كل دكلة طرؼ ُب تنفيذ تدابَت تتيح التعاُب اٞتسدم كالنفساين كاالجتماعي لضحايا االٕتار
باألشخاصٔ ،تا يشملُ ،ب اٟتاالت اليت تقتضي ذلك ،التعاكف مع ا١تنظمات غَت اٟتكومية كسائر ا١تنظمات ذات الصلة كغَتىا من عناصر اجملتمع
ا١تدين ،كخصوصا توفَت ما يلي :أ) السكن البلئق؛ ب) ا١تشورة كا١تعلومات ،خصوصا فيما يتعلق ْتقوقهم القانونية ،بلغة ٯتكن لضحايا االٕتار
باألشخاص فهمها؛ ج) ا١تساعدة الطبية كالنفسانية كا١تادية؛ د) فرص العمل كالتعليم كالتدريب -4.تأخذ كل دكلة طرؼ بعُت االعتبار ،لدل تطبيق
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ُ :إنقاذ كانتشاؿ األطفاؿ من الوضعية االٕتارية اإليذائية كتوفَت اٟتماية األكلية كا١تساعدات الطبية كالنفسانية كالقانونية ٢تم؛
ِ :إعا دة تأىيل األطفاؿ كد٣تهم مع الذات كاألسرة كاجملتمع كمع الدكلة؛ كاالنتصاؼ ٢تم؛ من خبلؿ معاقبة اٞتناة كا١تسئولُت عن
عمليات االٕتار هبم ،كتقدًن يد العوف ٢تم ُب ٗتطي اآلثار السلبية للجرٯتة .كإف كانت ىناؾ العديد من العقبات اليت تقف حجر عثرة
أماـ ٘تتع الطفل ا١تضركر هبذا اٟتق ُب بعض الدكؿ العربية  ،لعل أبرزىا :انتشار الفقر كغياب اإلمكانيات كالكوادر األزمة للقياـ بعملية
(ّْٖ)
التأىيل بصورة ناجحة.
ّ :اٟتق ُب ا١تعاملة بكرامة كرٛتة خاصة خبلؿ مرحلة التحقيق كا﵀اكمة.
الدم أك األصل..اْب.
ْ :اٟتق ُب اٟتماية من التمييز ضده علي أساس اٞتنس أك ف
ٓ :حق الطفل ُب اٟتصوؿ على ا١تعلومات ذات الصلة)ّْٗ(.
ٔ :حق الطفل ُب التعبَت عن شواغلو كآرائو كُب أف يستمع إليو.
ٕ :كفالة حق الطفل ُب ا٠تصوصية؛ كابتكار اٟتلوؿ ا١تبلئمة ٟتالتو كا١تتسقة مع ا١تعايَت الدكلية البلزـ إتباعها ُب شأف األطفاؿ ا١تتجر
بوـ .
ٖ :كفالة حق الطفل ُب اٟتماية من ا١تشقة أثناء ٣تريات العدالة؛ ككفالة حقو الدفاعٔ ،تا ُب ذلك تقدًن ا١تساعدات القانونية لو
كألسرتو ،كمعاملتهم دائما كضحية ،كعدـ احتجازه ،أك ترحيلو كمنتهك لقانوف اٞتوازات كا٢تجرة)َّٓ(.
ٗ :اٟتق ُب األماف كٛتايتو باعتباره أحد الشىود.
َُ :كفالة حق الطفل ُب اٟتصوؿ علي التعويض اٞتابر ١تا ٟتق بو من ضرر ،من خبلؿ إتاحة اإلجراءات ا١تناسبة للوصوؿ إليو ،دكف
٘تييز بُت طفل كآخر  .مع مراعاة أف األثر ا١تًتتب علي انتهاكات حقوؽ اإلنساف أك حرياتو ال يزيلها ُب الغالب أم تعويض ٭تصل

أحكاـ ىذه ا١تادة ،سن كنوع جنس ضحايا االٕتار باألشخاص كاحتياجاهتم ا٠تاصة ،كالسيما احتياجات األطفاؿ ا٠تاصةٔ ،تا ُب ذلك السكن البلئق
كالتعليم كالرعايةٖ -5.ترص كل دكلة طرؼ على توفَت السبلمة البدنية لضحايا االٕتار باألشخاص أثناء كجودىم داخل إقليمها -6.تكفل كل دكلة
طرؼ احتواء نظامها القانوين الداخلي على تدابَت تتيح لضحايا االٕتار باألشخاص إمكانية اٟتصوؿ على تعويض عن األضرار اليت تكوف قد ٟتقت
هبم".
1427ىػ 2006/ـ ،ص38؛
كراجع أيضا :د/عشارم ٤تمود خليل :األطفاؿ ُب كضعيات االٕتار :التعريف كا١تعايَت الدكلية كاألطر الربنا٣تية ،الرياض،
كراجع مؤلفنا :النظاـ القانوين ٟتماية حقوؽ ضحايا االٕتار بالبشر ،دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كاألنظمة الوضعيةُ ،ب ضوء النظاـ األساسي
.2013
للمحكمة اٞتنائية الدكلية كاالتفاقيات كالقوانُت ذات الصلة ،ا١تكتب ا١تصرم للكتب القانونيةٖ ،تت الطبع.
( )348للمزيد عن حقوؽ الضحايا أماـ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية راجع :د /أٛتد ثابت عبد الرحيم :ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية دراسة موضوعية إجرائية ،رسالة
الدكتوراه السابقة ،بند ،215:211ص.315:309
2010ـ ،أحد منشورات اللجنة الوطنية
2013ـ ،القاىرة 2ديسمرب
2011ـ حىت يناير
 349ا٠تطة الوطنية ١تكافحة االٕتار بالبشر ،خبلؿ الفًتة من يناير
التنسيقية ١تكافحة كمنع االٕتار بالبشر ،ص.13
 350القاضي /سعيد قاسم العاقل  :ا١تعايَت الدنيا ٟتقوؽ الضحايا (اجملٍت عليهم) أثناء مرحلة التحقيق ،مرجع سابق ،ص.11
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عليو اجملٍت عليو نظرا لصعوبة إعادة اٟتاؿ إٕب ما كاف عليو بالنسبة للمجٍت أك ألسرتو باعتبار أف اٟتق ىنا من األشياء اليت ال ٯتكن
(ُّٓ)
اسًتدادىا بالكامل.
ُُ :اٟتق ُب الوقاية من تكرار االنتهاكات ،من خبلؿ مشوؿ الطفل بالرعاية كاالىتماـ سواء من قبل الدكلة أك مؤسسات الرعاية
األخرل.
ُِ :إعادة األطفاؿ األجانب ضحايا جرائم االٕتار ألكطاهنم األصلية.
ُّ :اعتماد مبدأ ا١تصلحة الفضلى للطفل ُب اختيار أنواع االنتصاؼ لو كضحيةٔ ،تا فيها البدائل غَت اٞتنائية ،مثل :العدالة التصاٟتية
أك التعويضية ا١تنطوية على ٗتفيف أك إزالة الضرر الذم ٟتق بالطفل ،كاالعتذار كقبولو ،كترميم العبلقة ا١تتهدمة بُت الطرفُت ،كغَت ذلك
(ِّٓ)
من تدابَت يتفق عليها.
ُْ :توفَت كافة ا١تعلومات االستخبارية عن األشخاص ا١تشتبو ُب كوهنم ضالعُت ُب االٕتار باألطفاؿ أك ُب استخداـ ا٠تدمات
التجارية كمن ٍب استخداـ ىذه ا١تعلومات كتباد٢تا مع الدكؿ األخرل ذات الصلة ١تنع كقمع االٕتار باألطفاؿ كمعاقبة ا١تتاجرين.
ُٖٓ :تديد اٟتاالت اليت يكوف فيها األطفاؿ ُب كضعية إٔتارية ضحايا ٤تتملُت لبلٕتار باألشخاص  .كىذا يتطلب تدريب ٥تتصي
إنفاذ القانوف كاألخصائيُت االجتماعيُت كالنفسانيُت كبوجو عاـ كل ا١تتعاملُت مع األطفاؿ؛ الكتشاؼ حاالت ٯتكن أف تكوف مندرجة
ٖتت التعريف الدكٕب لبلٕتار باألطفاؿ أك ٖتت اٞترائم ا١تتصلة بو كا١ت ىعنرفة ُب القانوف الوطٍت ٦تا يسهل ٛتاية األطفاؿ كمساعدهتم.
ه
كاٞتدير بالذكر أف من أبرز ٦تيزات النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،كاليت اعتربىا ا لبعض أحد ا١تظاىر التقدمية
األخرل للمحكمة اٞتنائية الدكلية ىو ٛتاية اجملٍت عليهم كالشهود ُب جرائم االٕتار بالبشر ،سواء خبلؿ مرحلة التحقيق ُب الدعول
اٞتنائية أك أثناء الدعول القضائية  .كما تكفل ٚتيع أجهزة ا﵀كمة للمجٍت عليهم كللشهود ٛتاية بدنية ،كالدعم النفس م البلزـ ٢تم.
كخاصة قسم مشاركة كتعويض الضحايا ككحدة الضحايا كالشهود ،بقلم ا﵀كمة؛ كالذم يقوـ بإعبلـ ىؤالء الضحايا ْتقوقهم فيما
يتصل با١تشاركة كاٟتصوؿ علي التعويضات ،كيساعدىم ُب تقدًن طلبات ا١تشاركة ُب اإلجراءات أك للحصوؿ على التعويض ،أك
لكبل٫تا .كما يقدـ خدمات ا١تساعدة ُب اٟتصوؿ على النصائح القانونية البلزمة ١تا سبق كتدبَت التمثيل القانوين  .ىذا إٕب جانب
قيامو بدكر فعاؿ ُب ٖتديد ىوية الضحايا كالوصوؿ إليهم ،كاتصالو ّتماعات الضحايا كا١تنظمات غَت اٟتكومية كغَتىا من ا١تنظمات
ا﵀لية كالدكلية ،خاصة ُب الببلد اؿٌب ٘تارس ا﵀كمة نشاطها هبا.
133
 1992الصادر بقرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة رقم/47
( )351انظر ا١تادة 19من اإلعبلف ا٠تاص ْتماية األشخاص ضد االختفاء القسرم ،لعاـ
1984؛ كا١تادة 75من نظاـ ركما
1992ـ؛ كا١تادة 14من اتفاقية مناىضة التعذيب كغَته من ضركب ا١تعاملة القاسية أك البلإنسانية أك ا١تهينة لعاـ
لعاـ
1996ـ؛ كا١تبدأ رقم 35من ٣تموعة ا١تبادئ ا١تتعلقة ْتماية ٚتيع األشخاص
األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية؛ ككذا قرار ٞتنة حقوؽ اإلنساف رقم/35
1988ـ .راجع :د /أٛتد أبو
الذين يتعرضوف ألم شكل من أشكاؿ االحتجاز أك السجن من قرار اٞتمعية العمومية لؤلمم ا١تتحدة رقم 173/43لعاـ
الوفا :ا١تبلمح األساسية للنظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ،كعبلقتو بالقوانُت كالتشريعات الوطنية ،اجمللة ا١تصرية للقانوف الدكٕب2002،ـ٣ ،تلد
 ،58ص45؛ د/عبد اٟتميد ٤تمد عبد اٟتميد :ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،دراسة لتطور نظاـ القضاء الدكٕب اٞتنائي كالنظاـ األساسي للمحكمة ُب ضوء
2010ـ ،ص.727
القانوف الدكٕب ا١تعاصر  ،دار النهضة العربية القاىرة ،ط،1
( )352د /عشارم ٤تمود خليل :األطفاؿ ُب كضعيات االٕتار :ا١ترجع السابق ،ص.38
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كما تقوـ كحدة الضحايا كالشهود بتقدًن النصيحة كالتدريب كالدعم لباقي أجزاء ا﵀كمة ُب ٣تاؿ ضماف السبلمة كالراحة
لضحايا اٞترائم كالشهود .كخاصة لو كاف أحد ىؤالء األشخاص من األطفاؿ كا١تعاقُت ككبار أك النساء) الفئات ا١تهمشة)؛ باعتبار أف
(ّّٓ)
الوحدة مسئولة عن برامج ٛتاية الشهود.
كمن أبرز مهاـ ا﵀كمة ُب ٛتاية الضحايا ،دكرىا ُب تقدًن دعما إداريا كلوجيستيا للضحايا عندما يقوموف باإلدالء بأقوا٢تم
كشهود أماـ ا﵀كمةُ ،ب إطار كضع يكفل احًتاـ الضحية الشاىد كعدـ تسبيب ٕتربة الشهادة ُب ضرر أك مع اناة أك صدمة إضافية
لو .كما تقوـ أجهزة ا﵀كمة بتوفَت الرعاية النفسية كاالجتماعية كغَتىا لؤلفراد ا١تصاحبُت للشاىد.
كتتمثل أىم ضمانات اجملٍت عليو كحقوقو أماـ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُب  :كفالة التمثيل القانوين للضحايا أمامها؛ كعدـ
االعتداد باٟتصانة أمامها؛ ككفالة حصو٢تم علي التعويضات ا١تستحق ٢تم؛ ك٘تتعهم باٟتق ُب التأىيل؛ ىذا إٕب جانب ٘تتعهم بعدد من
االمتيازات كاٟتصانات عند مشاركتهم ُب إجراءات الدعول اٞتزائية أماـ ا﵀كمة)ّْٓ(.
الخاتمة:
قسمنا ىذه الدراسة إٕب ثبلث مباحث رئيسة تناكلنا ُب ا١تبحث األكؿ " مفهوـ االٕتار بالبشر كالطفل الضحية ،كخصائص
جرائم االٕتار بالبشر  .كُب ا١تبحث الثاين ،استعرضنا موقف القانوف الدكٕب من االٕتار باألطفاؿ ،كصور االٕتار باألطفاؿ الشائعة ُب
الوطن العريب  .أما ُب ا١تبحث الثالث ،فقد أشرنا إٕب حقوؽ الطفل الضحية كحقو ُب اٟتماية من الوقوع ضح ية لعمليات االٕتار
االلكًتكين بالبشر .كقد توصلنا ُب ختامها إٕب عدد من النتائج كالتوصيات :
أكال :النتائج:
ُ  -كرـ اإلسبلـ اإلنساف بصورة تفوؽ ما خلصت إليو االتفاقيات كالقوانُت البشرية ،كإف كاف كليهما قد اتفقوا قدسية جسد
اإلنساف كضركرة احًتاـ حقوقو كإنساف ،كإف كانت القوانُت الوضعية قد عجزت عن ٖتقيق التوازف بُت األحياء كاألموات.
ِ  -جرٯتة االٕتار باألعضاء البشرية ىي من اٞترائم العابرة للحدكد الوطنية كال ٯتكن التصدم ٢تا إال من خبلؿ التعاكف الدكٕب
كىذا يتطلب مزيدان من عقد االتفاقيات التعاكنية ا١تشًتكة كاليت تسهم ُب تعزيز دكر القوانُت الوطنية كالدكلية ٔتا يدعم
االعتماد ا١تبدئي ٟتكم الثوابت القانونية.
( )353راجع :برنامج ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية كالسوداف ،مصدر سابق ،ص 9؛ مبلحظة مرجعية للمحكمة اٞتنائية الدكلية :
"مشاركة الضحايا كجرب األضرار ،الىام 11،أغسطس ،20الرقم. ICC2005.028-EN :
1433ىػ-
 354للمزيد انظر  -د /أٛتد ثابت عبد الرحيم :ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية دراسة موضوعية إجرائية ،رسالة دكتوراه  ،جامعة القاىرة  -كلية اٟتقوؽ،
2012ـ ،بند ،211ص -309خالد ٤تمد خالد :مسؤكلية الرؤساء أك القادة أماـ ا﵀كمة الدكلية اٞتنائية ،رسالة ماجستَت  -كلية القانوف ُب األكادٯتية
2008ـ ،ص -69:68د/عبد اٟتميد ٤تمد عبد اٟتميد :ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،دراسة لتطور نظاـ القضاء الدكٕب
1429ىػ -
العربية ا١تفتوحة ُب الدا٪تارؾ،
2010ـ ،ص - 727كارجع أيضا مؤلفنا السابق
اٞتنائي كالنظاـ األساسي للمحكمة ُب ضوء القانوف الدكٕب ا١تعاصر  ،دار النهضة العربية القاىرة ،ط،1
اإلشارة إليو" النظاـ القانوين ٟتماية حقوؽ ضحايا االٕتار بالبشر دراسة مقارنة بُت الفقو اإلسبلمي كاألنظمة الوضعيةُ ،ب ضوء النظاـ األساسي
للمحكمة اٞتنائية الدكلية كاالتفاقيات كالقوانُت ذات الصلة"
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ّ ٬ -تب أف يراعي عند ٖتديد التعويض ا١تدين ا١تستحق للضحايا  :أف ٚتيع الضحايا غالبان ما يتم شراؤىم كبيعهم عدة مرات،
٦تا يدفع للبحث عن مسئولية الوسطاء كا١تتدخلُت ُب ىذه األفعاؿ ،كتضامنهم ُب التعويض.
ْ  -القوانُت العربية اليت جاءت منظمة لنقل األعضاء أك االٕتار فيها ىي قوانُت غَت تامة ينقصها التنظيم الكامل لعملية النقل
كا١تسئولية اليت تقع علي أطرافها لذلك هنيب با١تشرعُت ُب الدكؿ العربية ضركرة التنظيم ا١تتكامل ٢تذه ا١تعضلة حيت ال
يستغل ضعاؼ النفوس عدـ التكامل التشريعي ٢تذه ا١تسألة ُب ٖتقيق ا١تأرب الشخصية اليت تتعرض مع قيم اجملتمع كنظامو
العاـ .
كبعد العرض السابق فقد انتهينا إٕب التوصيات التالية:
 ضركرة تفعيل ما صدر من قوانُت تتصل ٔتكافحة االٕتار بالبشر َب الوطن العريب كذلك مثبل عن طريق عقد دكرات تدريبية للقضاةكككبلء النائب العاـ بشأف ىذه اٞترائم؛ مع ضركرة إصدار ا١تزيد من القوانُت كالقواعد الرادعة ٢تذه ا١تمارسات خاصة إذا كاف ضحيتها
أحد األطفاؿ أك النساء .مع ضركرة االلتزاـ ٔتبادئ الشريعة اإلسبلمية كأحكامها ُب ٖترًن استغبلؿ اإلنساف كالوقاية من السقوط ضحية
للجرائم بكافة صورىا.
 العمل على كضع مشركع قانوف عريب ٪توذجي ١تواجهة جرائم االٕتار باألشخاص ،يراعي ا٠تصوصيات الوطنية ،كالسمات القوميةللمجتمع العريب ،كحث الدكؿ العربية على تبٌت قواعد قانونية كعملية ١تواجهة االٕتار باألطفاؿ كالنساء.
تافق ٚتيع التدابَت األمنية ا١تتخذة ٟتماية الطفل علي االنًتنت كأف تكوف متسقة مع القانوف الدكٕب كمعايَت حقوؽ اإلنساف،
 ضركرة ككاليت تعد ٔتثابة القانوف العا١تي؛ ٔتعٍت أف ىذه التدابَت ستكوف غَت قانونية حُت تقيد حق إنساين آخر؛ فيما عدا الظركؼ االستثنائية .
كما ٬تب أف تككف ٚتيع القيود اليت تفرضها ىذه التدابَت دقيقة ك٤تددة بدقة ،كُب إطار اٟتد األدىن الضركرم لتلبية حاجة حقيقية
يعًتؼ هبا القانوف  -سواء أكاف القانوف الدكٕب ،أـ الدكٕب -كمبلئمة لتلك اٟتاجة.
 بالنسبة لدكر المحكمة الدكلية الجنائية في حماية ضحايا االتجار بالبشر يجب القضاء علي التحديات اليت من شأهنا إعاقةإعماؿ ا﵀كمة الدكلية اٞتنائية الختصاصها الوالئيُ ،ب تعقب مرتكيب جرائم االٕتار بالبشر ،كاليت سبق اإلشارة إليها ُب إطار الدراسة
علي ٨تو مفصل .كما ٬تب أف ٨تظي الضمانات ا١تمنوحة للضحايا ُب إطار ا﵀كمة اٞتنائية للمزيد من البحث كالتطوير.
 اٗتاذ إجراءات رادعة ُب مواجهة اٟتكومات اليت ترفض اإلذعاف كاالنضماـ لبلتفاقات كا١تعاىدات ا٠تاصة بتجارة البشر. بالنسبة لحماية كتعويض الضحايا كالمعاملة الواجبة لهم؛ نرل ضركرة تفعيل ما انتهت إليو الدراسات كا١تؤ٘ترات الدكلية كالوطنيةمن توصيات ذات الصلة ،كاليت تراعي خصوصية كل صورة من صور االٕتار عن األخرل ،كما استقر عليو علماء علم النفس
كاالجتماع ُب ىذا الشأف؛ كمن ذلك ٬ :تب علي اٟتكومات الوطنية أف تقوـ ٓتطوات جدية لضماف عدـ اعتقاؿ أك معاقبة ضحايا
االٕتار بالبشر ،كمعاملتهم بطريقة تتفق مع كر امتهم االنسانية كحقوقهم كبشر  .مع ضركرة الًتكيز على كيفية تأىيل ضحايا جرائم
االٕتار اٞتنسى ككذلك توعية اجملتمع بكيفية تقبل ىذه الضحية مرة أخرل بعد عبلجها .
 بالنسبة ١تناىضة زكاج القاصرات فيجب التوعية الكاملة ٓتطورة ىذه الظاىرة ١تا ٢تا من آثار خطَتة على الفتيات؛ مع خلق نوع منالتعاكف كالتكامل بُت ا١تؤسسات اٟتكومية كغَت اٟتكومية خاصة اٞتمعيات األىلية لنشر الوعي ٔتخاطر ىذا الزكاج كالقضاء على مثل
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ىذه الظاىرة ؛ الًتكيز على دكر اٞتمعيات األىلية بشكل خاص ،كىو ما يتطلب توعية العاملُت هبا أكال ،حيث تعد ىذه اٞتمعيات
قل األقرب للمواطن خاصة َب اجملتمعات الريفية ،مع التدرج ُب حل مشكلة زكاج القاصرات ،باعتبارىا نتاج ١تشاكل معقدة ،علمان
بأف النظاـ االجتماعي ىو نظاـ معقد باألساس  .ىذا إٕب جانب توفَت معلومات للفتيات عن حقوقهن اإل٧تابية ،كدعم قدرات النظاـ
الصحى ١تواجهة ا١تشاكل الصحية النإتة عن الزكاج ا١تبكر؛ باإلضافة إٕب كضع ضوابط ٖتدد معايَت منح التأشَتات لؤلجانب للحد من
دخو٢تم لغَت أغراض السياحية مع األخذ ُب االعتبار سياسات جذب السائحُت؛ كاخَتا ٬تب علي ا١تشرع خلق حافز للمواطنُت على
اإلببلغ عن حاالت الزكاج ا١تبكر؛ مع ضركرة ٕترًن تزكيج القاصرات بنص خاص .
 ٬تب إنشاء ىيئة ١تكافحة االٕتار بالبشر كمساعدة الضحايا على العودة إٔب الوطن األـ أك البقاء ُب الدكلة ا١تستقبلة  -كما ىواٟتاؿ ُب القانوف السعودم -تكوف ذات طابع دكٕب ك٢تا فركع إقليمية ُب الدكؿ ا١تختلفة.
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مراكز إيواء األطفاؿ ضحايا االتجار بالبشر  ...التجربة اإلماراتية
د.محمد محمد سادات  /األستا المساعد بكلية القانوف  -جامعة الشارقة
مقدمة
استقرت دساتَت الدكؿ على أف من حق كل إنساف أف يعيش ْترية ككرامة  ،باعتبار أف ذلك اٟتق ىو حؽ طبيعي منحو ا﵁
تصاعدا غَت مسبوؽ ٞترائم االٕتار بالبشرٔ ،تا تنطوم عليو من
ٞتميع البشر دكف استثناء أك ٘تييز  .كلقد شهدت السنوات العشر
ن
امتهاف لكرامة اإلنساف كآدميتو ،كما ٘تثلو من ارتداد خارج سياؽ العصر ١تمارسات العبودية كالسخرة؛ إذ ٖتولت ىذه اٞترائم إٔب ظاىرة
عا١تية أصبحت تفرض نفسها ،كصارت موضوعا الجتهادات عديدة تسعى لدراسة أبعادىا كمسبباهتا كسبل التصدم ١تخاطرىا
كاحتواء تداعياهتا  .كقد أدركت الدكؿ كحكوماهتا خطورة ىذه الظاىرة ٔ ،تا أكجد كعي متزايد بضركرة ٤تاصرتو ا بالتدابَت التشريعية
كالتنفيذية كٛتبلت التوعية.
كٓب يكن عا١تنا العريب ٔتعزؿ عن ىذا التحرؾ ،فلقد صار ىناؾ إدراؾ متزايد ٟتجم كأبعاد ىذه الظاىرة ُب منطقتنا ،كًب البدء ُب
التعامل معها بالعديد من اإلجراءات كالتدابَت على ا١تستويُت التشريعي كالتنفيذم ﵀اصرهتا كٕتفيف منابعها كاحتواء انعكاساهتا من
خبلؿ مساندة ضحايا ىذه اٞترائم ،كرعايتهم نفسينا كاجتماعينا ،كتأىي٢تم إلعادة د٣تهم ُب ٣تتمعاهتم.
كانطبلقا من سعى اٟتكومات إٔب مناىضة أم فعل من شأنو انتهاؾ حقو ُب اٟتياة كسبلمة جسده كحقو ُب الكرامة اإلنسانية ،
الة
فقد كاف كمازاؿ لدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة دكر رائد ُب اٗتاذ خطوات ا٬تابية كمتقدمة ٨تو ٖتقيق جانب من جوانب العد
االجتماعية ،ا١تتمثلة ُب مساعدة ضحايا االٕتار بالبشر كاالستغبلؿ اٞتنسي من النساء كاألطفاؿ كإعادة تأىيلهم كي يصبحوا قادرين
بعد ذلك على االندماج مرة أخرل ُب اجملتمع.
كمن خبلؿ ْتثنا سوؼ نتعرض لتجربة دكؿ اإلمارات ُب مكافحة جرائم االٕتار بالبشر  ،كُب العناية بضحايا تلك اٞترٯتة من خبلؿ
مبحثُت ،نعرض ُب أك٢تما إٔب اسًتاتيجيات دكلة اإلمارات ُب مكافحة االٕتار بالبشر  ،كنتطرؽ ُب ثانيهما إٔب دكر مراكز اإليواء ُب
تأمُت ٟتماية كتقدًن الدعم لضحايا االٕتار بالبشر .كذلك فيما يلي:
المبحث األكؿ :استراتيجيات دكلة اإلمارات في مكافحة االتجار بالبشر
تدخل دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة عامها الثامن ُب تدشُت ٛتلتها الرٝتية ١تكافحة االٕتار بالبشر كاليت بدأت بعد إصدار القانوف
االٖتادم رقم ُٓ لسنة ََِٔ ُب شأف مكافحة االٕتار بالبشر كإنشاء اللجنة الوطنية ١تكافحة االٕتار بالبشر ُب عاـ ََِٕ ،حيث
ٯتثل القانوف االٖتادم لبلٕتار بالبشر اإلطار القانوين للتعامل مع القضايا ا١تتعلقة هبذه اٞترٯتة .كقد كضعت اللجنة الوطنية ١تكافحة
االٕتار بالبشر إسًتاتيجية ذات ركائز أربع ١تكافحة جرائم االٕتار بالبشر ،كىي :تطوير التشريعات كالقوانُت ذات الصلة بقضايا االٕتار
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بالبشر ،ك٘تكُت اٞتهات ا١تعنية من تطبيق إجراءات رادعة ككقائية  ،كتأمُت اٟتماية كالدعم للمتضررين من ىذا النوع من اٞترائم ،
كتوسيع آفاؽ التعاكف الثنائي كالدكٕب ١تكافحة ىذه اٞترائم.
أكالن :تطوير التشريعات كالقوانين ات الصلة بقضايا االتجار بالبشر:
يتجسد اإل طار القانوين ١تكافحة جرائم االٕتار بالبشر ُب القانوف االٖتادم رقم ُٓ لسنة ََِٔ .كمن خبلؿ تطبيقو ُب السنوات
ا١تاضية كمع ازدياد الوعي ٔتكافحة جرائم االٕتار بالبشر اقتضت اٟتاجة إلدخاؿ تعديبلت على بعض مواده ليصبح أكثر اتفاقنا مع
بركتوكوؿ بالَتمو  ،لذا قامت اللجنة الوطنية بتشكيل ٞتنة مصغرة منبثقة عنها ،تتكوف من قانونيُت كمستشارين إلجراء التعديبلت
البلزمة  ،كقامت ىذه اللجنة بإجراء البلزـ كًب رفع ىذه التعديبلت إٔب اٞتهات ا١تعنية بالدكلة العتمادىا.
ككجزء من إسًتاتيجيتها الوطنية كالدكلية ١تكافحة االٕتار بالبشر فقد ؽ امت دكلة اإلمارات ُب مايو ََِٓ بالتصديق على اتفاقية
األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية للعاـ َََِ اليت ٖتتوم على بنود متعلقة بالتعاكف الدكٕب ُب ٣تاؿ التصدم ٞترائم
االٕتار بالبشر .كُب فرباير ََِٗ صدقت دكلة اإلمارات على بركتوكوؿ األمم ا١تتحدة ا٠تاص ٔتنع كقمع كمعاقبة االٕتار باألشخاص،
كٓتاصة النساء كاألطفاؿ (بركتوكوؿ بالَتمو) ،كىو أحد الربكتوكولُت ا١تكملُت التفاقية اٞترٯتة ا١تنظمة(ّٓٓ).
مفهوـ االتجار بالبشر في القانوف االتحادم اإلماراتي:ٌيعرؼ القانوف االٖتادم االٕتار بالبشر بأنوٕ" :تنيد أشخاص أك نقلهم أك ترحيلهم أك استقبا٢تم بواسطة التهديد بالقوة أك استعما٢تا أك
غَت ذلك من أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك ا٠تداع أك إساءة استغبلؿ حالة الضعف أك بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك
مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة على شخص آخر لغرض االستغبلؿ  .كيشمل االستغبلؿ ٚتيع أشكاؿ االستغبلؿ اٞتنسي أك
قسرا أك االسًتقاؽ أك ا١تمارسات الشبيهة باالستعباد"(ّٔٓ).
استغبلؿ دعارة الغَت أك السخرة أك ا٠تدمة ن
كيتضح من التعريف السابق أف جرٯتة التجار بالبشر تشتمل على ما يلي:
ُ -أفعاؿ االٕتار بالبشر  :التجنيد كالنقل كالًتحيل كاالستقباؿ.
ِ -الوسائل ا١تتبعة ُب االٕتار بالبشر  :استخداـ القوة أك التهديد هبا ،أك غَت ذلك من ذلك من أساليب القهر أك االختطاؼ
أك التزكير أك ا٠تداع أك إساءة استخداـ السلطة أك الوظيفة ،كاستغبلؿ ضعف الضحية.
قسرا أك ا١تمارسات
ّ  -أنواع االستغبلؿ ُب االٕتار بالبشر :إجبار األشخاص على ٦تارسة اؿدعارة أك السخرة أك ا٠تدمة ن
الشبيهة باالستعباد أك الرؽ ،أك ٕتارة األعضاء.
كيتطابق ىذا التعريف مع ما جاء ُب بركتوكوؿ األمم ا١تتحدة ا٠تاص ٔتنع كقمع كمعاقبة االٕتار بالبشر كٓتاصة النساء كاألطفاؿ
كا١تعركؼ باتفاقية بالَتمو.
كيتضمن القانوف ست عشرة مادة ،منها مواد تتضمن عقوبات ١ترتكيب جرائم االٕتار تًتاكح بُت اؿسجن لعاـ كاحد كالسجن ا١تؤبد،
( )355اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر  ,التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ,
 ,2009-2008ص .18
( )356المادة األولى من القانون االتحادي رقم  51لسنة  2006فً شأن مكافحة االتجار بالبشر.
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كغرامات تًتاكح بُت مائة ألف كمليوف درىم.
كتشَت تقديرات األمم ا١تتحدة إٔب أف أكثر من ْ مليوف شخص يتم استغبل٢تم حاليا ُب جرائم االٕتار بالبشر ،معظمهم من
النساء كاألطفاؿ ،إذ تعترب ظاىرة االٕتار بالبشر نوع من عبودية العصر اٟتديث .كمن ا١تؤسف أف ىذه الظاىرة البلإنسانية ٖتظى بنمو
(
باألسلحةّٕٓ).
متسارع ُب العآب ،حيث يضعها ا٠ترباء ُب ا١ترتبة الثالثة ضمن أكرب اٞترائم العا١تية بعد ٕتارة ا١تخدرات كاالٕتار
كرغم تعدد الربامج كا ١تبادرات الرامية إٔب مكافحة االٕتار بالبشر حوؿ العآب كعلى رأسها ا١تبادرة العا١تية ١تكافحة االٕتار بالبشر
كمبادئ أثينا األخبلقية ،ال تزاؿ شبكات االٕتار بالبشر تنتهك حقوؽ ا١تستضعفُت ُب كل أ٨تاء العآب ،األمر الذم يستدعي ا١تزيد من
التنسيق كالعمل ا١تشًتؾ بُت دكؿ العآب.
 جهود دكلة اإلمارات في مكافحة االتجار بالبشرتوٕب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آؿ هنياف رئيس الدكلة أ٫تية قصول لقضايا حقوؽ اإلنساف
كعلى رأسها ظاىرة االٕتار بالبشر اليت باتت آفة إجرامية عا١تية تعاين منها العديد من دكؿ العآب.
كيعترب القانوف االٖتادم رقم ُٓ لعاـ ََِٔ بداية ا١تبادرات اإلماراتية الرٝتية الرامية إٔب تفعيل اٞتهود ١تكافحة الظاىرة ٤تليا
كتعزيز دكر اإلمارات ُب ا١تبادرات العا١تية ا١تعنية بالقضاء على جرائم االٕتار بالبشر.
كدعما كتطبي نقا ٢تذا القانوف ،جاء قرار إف شاء مراكز إيواء النساء كاألطفاؿ ضحايا االٕتار بالبشر كاالستغبلؿ اٞتنسي لتعمل
ن
ٖتت مظلة ىيئة ا٢تبلؿ األٛتر ككنتيجة للجهود اليت سبقتها على مدل السنوات ا١تاضية ،من خبلؿ مبادرات عديدة تعٌت ْتماية
حقوؽ اإلنساف كمكافحة كل أشكاؿ جرائم االٕتار بالبشر ،حيث تتمتع الد كلة بسجل مشرؼ ُب ٣تاؿ مكافحة اٞترائم ا١ترتبطة
ْتقوؽ اإلنساف عامة ،كما ٗتص ضحايا ىذه اٞترائم ٔتعاملة خاصة من خبلؿ توفَت الدعم كاٟتماية كالرعاية البلزمة.
كمن أىم ىذه اٞتهود كا١تبادرات:
ُ -إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر:
ًب تأسيس اللجنة الوطنية ٓبكافحة االٕتار بالبشر هبدؼ تنسيق اٞتهود ُب ٣تاؿ مكافحة االٕتار بالبشر على مستول إمارات
الدكلة السبعة كتنفيذ أحكاـ القانوف االٖتادم رقم ُٓ لسنة ََِٔ ا٠تاص ٔتكافحة االٕتار بالبشر كٖتديث كتطوير القوانُت األخرل
ذات الصلة.
كتعمل اللجنة ،منذ إنشائها ،على ٖتقيق أىدافها من خبلؿ الكثَت من ا١تبادرات كالنشاطات اليت تتضمن اجتماعات كزيارات
ككرش عمل متخصصة .كىي تعد حالينا ا٢تيئة الرٝتية اليت ٘تثل الدكلة ُب ا١تلتقيات الدكلية ا١تتصلة ٔتكافحة االٕتار بالبشر.
كمن االختصاصات ا١توكولة إٔب اللجنة من ما يلي:
شريعات ا١تتعلقة ّترائم االٕتار باؿبشر ٔتا ٭تقق كيعزز اٟتماية
ُ -دراسة كٖتديث الت

(357) United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), 3rd general report on
GRETA’s activities, 31/7/2013.
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ا١تطلوبة للضحايا كف نقا للمقتضيات كا١تعايَت الدكلية.
ِ -إعداد تقارير عن التدابَت اليت اٗتذهتا الدكلة ١تكافحة جرائم االٕتار بالبشر بالنتسيق مع األجهزة كاٞتهات ا١تعنية بالدكلة.
شر كاٗتاذ ما يلزـ بشأف ما يرد فيها من توصيات.
ّ -دراسة التقارير الوامة ا١تتعلقة ّترائم االٕتار بالب
شر
ْ -تنسيق اٞتهود بُت كافة أجهزة الدكلة ا١تعنية من كزارات كدكائر كـؤسسات كىيئات فيما يتعلق بقضايا االٕتار بالب
كمتابعة اإلجراءات ا١تتخذة لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة منها.
ٓ -رفع ـستويات الوعي ا٠تاص باالٕتار بالبشر عن طريق آبؤ٘ترات كالندكات كالكتيبات كالنشرات الدكرية كالتدريب كغَت ذلك
من الوسائل لتحقيق أىداؼ اللجنة.
شر(ّٖٓ).
ٔ -آبشاركة ُب ا١تؤ٘ترات كا١تنتديات الدكلية ا١تتعلقة ٔتكافحة االٕتار بالب
كُب سياؽ اٟتملة الشاملة لزيادة الوعي العاـ بالقوانُت كاإلجراءات القضائية ا٠تاصة هبذه اٞترٯتة كالوصوؿ إٔب أ٧تح السبل للحد
منها ،فإف اللجنة الوطنية ١تكافحة االٕتار بالبشر تنظم بشكل مستمر ٣تموعة من الدكرات التدريبية ككرش العمل بالتعاكف مع ٥تتلف
اإلدارات كالوزارات ذات الصلة بإنفاذ القانوف ،كإدارات اٞتنسية كاإلقامة كالشرطة كالنيابة العامة ،كمراكز إيواء ضحايا االٕتار بالبشر.
كأحد أىداؼ ىذه الربامج ىو ضماف تواجد ا١تسئولُت القائمُت على مكافحة االٕتار بالبًشر ُب الصفوؼ األمامية للمواجهة
كالعمل ٔتا يتناسب كا١تعايَت الدكلية ،كما شجعت اللجنة العديد من اٞتهات ا١تعنية ُب ٥تتلف الدكائر كالوزارات على تنظيم برامج
شر بشكل أفضل ،خاصة كأف العديد من الوزارات كالدكائر
تدريبية خاصة هبم الكتساب ا١تهارات البلزمة ١تكافحة جرٯتة االٕتار بالب
أصْتت مؤىلة بأقساـ خاصة تيعٌت ٔتبلحقة قضايا االٕتار بالبشر كتقدًن اٟتماية للضحايا سواء على ا١تستول ا﵀لي أك االٖتادم.
كما تعمل اللجنة الوطنية على نشر الوعي ّترائم االٕتار بالبشر؛ إذ يستلزـ نشر الوعي ٔتكافحة جرائم االٕتار بالبشر جهد
مؤسسي تشًتؾ فيو ٥تتلف مؤسسات الدكلة ا١تعنية ،إذ إنو ليس من السهل مواجهة مثل ىذه اٞترائم عن طريق جهة معينو فح سب،
من ىنا قامت اللجنة بالعديد من اإل٧تازات ُب ىذا اجملاؿ ،فعلى سبيل ا١تثاؿ ،نظمت اللجنة خبلؿ هناية العاـ ََُِ كبداية عاـ
َُُِ اٟتملة اإلعبلمية ١تكافحة االٕتار بالبشر ُب كل من مطار أبوظيب كمطار العُت الدكليُت ،كًب توزيع منشورات بأحجاـ متفاكتة
ُب كافة ٤تطات ا١تطارين احتوت على رقم ا٠تط الساخن ا٠تاص ٔتراكز إيواء ضحايا االٕتار بالبشر بست لغات ٥تتلفة كىي :العربية،
كاإل٧تليزية ،كاألكردك ،كا٢تندية ،كالفلبينية ،كالركسية(ّٗٓ).
كجاءت فكرة إطبلؽ اٟتملة اإلعبلمية على مستول ا١تطارات من خبلؿ مبلحظة اللجنة الوطنية خبلؿ السنكات السابقة بأف
جرائم االٕتار بالبشر كخاصة االستغبلؿ اٞتنسي تكمن جذكرىا خارج الدكلة.
ِ -إصدار تقرير سنوم عن الجهود لمكافحة االتجار بالبشر:
تصدر اللجنة الوطنية ١تكافحة االٕتار بالبشر  ،منذ تأسيسها عاـ ََِٕ ،تقريرا سنوينا شامبل إللقاء الضوء على إ٧تازات دكلة
( )358سعٌد الغفلً ,اللجنة الوطنٌة لمكافحة االتجار بالبشر  ,ندوة مكافحة جرائم االتجار بالبشر ودور اللجنة الوطنٌة  ,معهد الدراسات
القضائٌة والتدرٌب بالشارقة 25 ,دٌسمبر  ,2013ص.4
( )359سعٌد الغفلً ,مرجع سابق ,ص.4
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اإلمارات ُب ٣تاؿ مكافحة جرائم االٕتار بالبشر  ،كقد أصدرت حىت الوقت اٟتإب ٜ ،تسة تقارير سنوية  ،كتقرير عاـ كاحد عاـ
ََِٕ يبُت فيو إسًتاتيجية عمل اللجنة.
ّ -تعزيز العمل القضائي في مجاؿ مكافحة االتجار بالبشر:
حة االٕتار بالبشر بالتعاكف مع اٞتهات ذات الصلة ُب ٥تتلف إمارات
تعمل دكلة اإلمارات على توسيع نطاؽ تطبيق قوانُت مكاؼ
الدكلة السبع مثل دكائر ا٢تجرة كاإلقامة كالشرطة كالقضاء كالنيابة العامة  .كقد نتج عن ذلك متابعة الكثَت من القضايا ا١تتعلقة ّترائم
االٕتار بالبشر ،كصدكر أحكاـ باإلدانة ُب عدة قضايا كاجو ا١تتهموف ؼ يها عقوبات بالسجن بسبب ا١تساعدة أك التحريض على
ارتكاب جرائم االٕتار بالبشر.
ْ -التشديد على مراقبة إجراءات الهجرة كالجوا ات:
تستخدـ اإلمارات نظامها ا٠تاص ٔتراقبة قضايا ا٢تجرة كاٞتوازات لرصد جرائم االٕتار بالبشر  ،كيعتمد ىذا النظاـ على القوانُت
ا١تتعلقة بدخوؿ كإقامة األجانبٔ ،تا ُب ذلك تشديد إجراءات دخوؿ األطفاؿ ٔتا يضمن ٛتايتهم من االستغبلؿ ،فضبل عن استخداـ
أحدث التقنيات مثل بصمة العُت ُب ضبط حاالت دخوؿ األفراد ا١تبعدين ،كتشديد إجراءات اٟتصوؿ على تأشَتات الزيارة ،ككذلك
إجراءات مراقبة دخوؿ النساء من البلداف اليت تسجل أعلى نسب االٕتار بالنساء ُب شبكات االستغبلؿ اٞتنسي.
ٓ -االىتماـ بقوانين العمل كالعماؿ:
أصدرت دكلة اإلمارات تشريعات عمالية هتدؼ إٔب كفالة حقوؽ العماؿ كٖتميهم من االستغبلؿ ،مثل إيداع الركاتب الشهرية
للعمالة ُب اٟتساب ا٠تاص بالعامل ُب البنوؾ٦ ،تا يضم ف حصوؿ ٚتيع العاملُت على ركاتبهم الشهرية دكف تأخَت ،باإلضافة إٔب اٗتاذ
اإلجراءات العقابية ْتق الشركات اليت تستغل العماؿ كتنتهك حقوقهم ،مع ٖتسُت ظركؼ ا١تعيشة كالعمل.
دعي إدارة أكثر مركنة
ك٢تذا تعمل حكومة دكلة اإلمارات على تكثيف جهودىا ١تكافحة جرائم االٕتار بالبشر ،فإف األمر يست
كجودة آلليات انتقاؿ العمالة من خبلؿ إتباع األيطر الصحيحة للقوانُت كالسياسات ا١تناسبة كعرب تطوير ىياكل إدارية عالية الكفاءة
كالتنمية ا١تستدامة لئلمكانيات كالقدرات .كلقد استحدثت دكلة اإلمارات العديد من التغيَتات ُب لوائح كسياسات العمل ّب ماية
حقوؽ العمالة الوافدة ،ك٘تخضت عنها نتائج إ٬تابية لكل األطراؼ ا١تعنية ،خاصة كأف العمالة الوافدة تشكل ٖٓ  %من سكاف
الدكلة(َّٔ).
كإعماالن ١تا تقدـ ،فقد قامت الوزارة عاـ ََِٗ بإنشاء إدارة مستقلة هتتم ٔتسائل االٕتار بالبشر .كقد قامت كزارة العمل خبلؿ
عاـ َُِِ بالعديد من اإلجراءات ُب ٣تاؿ مكافحة االٕتار بالبشر ،منها:
أ -القياـ بزيارات تفتيشية :كيتم لك من خالؿ اإلجراءات اآلتية:
 التفتيش ا١تيداين :كيتم خبلؿ ىذا النوع من التفتيش رصد ٥تالفات قانوف العمل من حيث ساعات العمل كاإلجازات كطريقةاحتساب الساعات اإلضافية .فالتفتيش ا١تيداين ىو تفتيش يقوـ على الرصد كتوعية ا١تنشآت هبذه ا١تخالفات لكي يتم إزالتها  .كقد
( )360اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر  ,التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ,
 ,2013-2012ص .30
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بلغ عدد الزيارات التفتيشية ؽرابة ُُِّْٔ زيارة ُب عاـ َُِِ.
 متابعة عمل النساء كاألحداث  :بلغ إٚتإب الزيارات التفتيًشية ١تتابعة عمل النساء كتشغيل األحداث ُُٖٓ زمارة بنهاية عاـَُِِ.
 زيارات ٗتتص باالٕتار بالبشر :بلغ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت أك ا١تواقع اليت قد ٖتوم على شبهة استغبلؿ للعماؿَُْ بنهاية عاـ َُِِ.
 متابعة ككاالت التوظيف :بلغ عدد الزيارات ١تتابعة ككاالت التوظيف ََُٕ زيارة بنهاية عاـ َُِِ. اإلحالة إٔب النيابة :يتم إحالة ٚتيع ا١تنشآت ا١تخالفة لقانوف العمل إٔب النيابة العامة كذلك لتقليل عدد ا١تنشآت ا١تخالفةحيث ًب إحالة َْٓ منشأة ٥تالفة ُب عاـ َُِِ(ُّٔ).
ب -تسييل الضماف البنكي:
كىي عبارة عن ركاتب كمستحقات العماؿ كاليت قامت إدارة تفتيش العمل ُب ديب بتسييلها من ضمانات الشركات غَت ا١تلتزمة
بتسديد ركاتب العماؿ ٟتساب ٥تصص للضمانات البنكية كالتابع إلدارة التفتيش -ديب ،حيث تقوـ من خبل٢تا اإلدارة بتسليم العماؿ
حقوقهم ،حيث ًب تسييل مبلغ ُِّٕٖٔٗٓ درىم من عاـ ََِٗ حىت عاـ َُِّ لعدد ِٕ منشأة(ِّٔ).
ج -نظاـ حماية األجور:
قامت كزارة العمل بتفعيل نظاـ  )WPS( Wages Protection systemالذم ًب إنشاؤه عاـ ََِٗ كىو نظاـ
الكًتكين أطلق بالتعاكف مع مصرؼ اإلمارات ا١تركزم ،تقوـ ا١تنشآت من خبللو بدفع أجور عما٢تا عرب ا١تصارؼ كشركات الصرافة
كا١تؤسسات ا١تالية ا١تزكدة للخدمة.
كًب تطومر النظاـ من قبل ا١تصرؼ ا١تركزم بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات كمعلومات عن عمليات دفع أجور العاملُت
ُب القطاع ا٠تاص كمدل التزاـ ا١تنشآت العاملة بدفع األجور ُب الوقت كالقدر ا١تتفق عليهما ْ ،تيث يظهر لدم اٞتهات ا١تختصة
بالوزارة ما إذا كانت الشركة قد ؽامت بدفع ركاتب العماؿ أـ ال  ،كىل ىي ملتزمة بذلك ُب موعدىا أـ ال .كيغطي نظاـ ٛتاية األجور
ٚتيع ا١تنشآت ا١تسجلة لدل الوزارة ُب ٥تتلف القطاعات كاألنشطة .كما يستفيد من النظاـ كافة الشرائح كالفئات العمالية.
كالغاية من ىذا النظاـ ىو ضماف االلتزاـ ٔتبدأ ٛتاية أجو ر العماؿ  ،كتوفَت حلوؿ مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز
اٟتماية كتوفَت الوقت كاٞتهد كا١تاؿ ُب عمليات صرؼ األجور  .كالقياـ ٓتطوات جادة لتوفَت بيئة عمل آمنة تعزز استقرار عبلقات
العمل ُب الدكلة عرب ٛتاية حقوؽ ٚتيع األطراؼ  .كتعزيز مبدأ الشفافية كالتنافسية ،كضماف إبقاء كزارة العمل على إطبلع دائم على
البيانات ا١تتعلقة باألجور ُب القطاع ا٠تاص كمدل التزاـ ا١تنشآت بدفعها  ،باإلضافة إٔب السرعة ُب اٗتاذ اإلجراءات الوقائية من
ا١تنازعات العمالية ا١تتعلقة باألجور.
( )361اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر  ,التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار با لبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ,
 ,2013-2012ص .32
( )362اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر  ,التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ,
 ,2013-2012ص .33
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كتعترب ىذه ا٠تطوة خطوة إ٬تابية ٨تو ٛتاية حقوؽ العماؿ كتعزيز الثقة بينهم كبُت أصحاب العمل .كمن خبلؿ ىذا النظاـ،
تقوـ الشركات اليت تتخذ دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة مقرا ٢تا .بتحويل أجور العماؿ من خبلؿ ا١تصارؼ كشركات ٖتويل األمواؿ
نقدا ،كتقوـ الوزارة استمرار ٔتراجعة ىذا النظاـ اإللكًتكين كعملياهتا .كقد
كغَتىا من مقدمي ا٠تدمات ،بدالن من دفع ىذه األجور ن
انضمت إٔب ىذا النظاـ ُِٓ ألف شركة تضم ما يزيد عن ٓ ّ.مليوف عامل تقوـ بدفع أجور العماؿ من خبلؿ ىذا النظاـ.
كقد كاصلت كزارة العمل ُب تفعيل ا٠تط الساخن (راتيب) ََٖٓٔٔ للعاملُت لتقدًن الشكاكل ا٠تاصة بعدـ دفع ركاتبهم أك
اإلستقطاعات غَت القانونية .كما أف ىذه ا٠تدمة تسمح للعماؿ بتقدًن الشكاكم عن طريق اإلنًتنت  www.mol.gov.aeمن
خبلؿ بوابة الوزارة إذا تأخرت مستحقاهتم ا١تالية .كٯتكن تقدًن الشكاكل من خبلؿ ُِ لغة ،كتكوف ٤تل سرية تامة من قبل مفتشي
العمل .كُب العاـ َُِِ ًب تسجيؿ أكثر من ََُٓ شكول من خبلؿ ىذا النظاـ ،كًب تسجيل ّٖٔ شكوم ضد بعض الشركات
لتأخَت دفع الركاتب(ّّٔ).
كعبلكة على ذلك ،فقد أكدت الوزارة على ضركرة التدخل السريع لتجنب تصعيد مشاكل العماؿ .كمن أىم ىذه اآلليات:
 إدارات نزاعات العماؿ :خصصت الوزارة عدد من اإلدارات كاألقساـ للنظر ُب الشكاكل ا١تقدمة من العماؿ ُب ٚتيعأ٨تاء الببلد .كىؤالء ا١توظفُت يعملوف على تلقي الشكاكل من العماؿ ك٤تاكلة تسويتها ُب غضوف أسبوعُت ،كإذا ًب رفض
تسوية من قبل العامل أك صاحب العمل ،يتم إحالة النزاع إٔب ا﵀كمة ا١تختصة ،كاليت تصدر حكمها من دكف فرض أم
رسوـ على العامل ،كذلك بصرؼ النظر عن طبيعة التقاضي كالضرر ا١تًتتب على الشكول.
 كحدات العناية بالعماؿ :تعمل ىذه الوحدات ُب ا١تناطق ذات العمالة الكثيفة ،كتكوف مهمتها توفَت الرعاية كاٟتمايةللعماؿ كرفع ـستول الوعي حوؿ حقوقهم ،حيث تعمل ىذه الوحدات ُب كل من جزيرة ياس كالراحة ُب قرية الوثبة
بأبوظيب ،كمنطقة ا﵀يصنة ُب ديب كمنطقة الشارقة اؿصناعية .كخبلؿ عاـ َُُِ  ،أنشأت الوزارة ا١تزيد من ىذه الوحدات
ُب منطقة القوز بديب ،كُب رأس ا٠تيمة كالفجَتة كالعُت .كقد أينشئت ىذه الوحدات لتلقي الشكاكل كالتعليقات
كاالقًتاحات من العماؿ كتقدًن الردكد ا١تناسبة .كباإلضافة إٔب ذلك ،فإف ىذه الوحدات تقوـ بزيارة مواقع العمل ،كدراسة
ظواىر انتشار العمل السليب ،كتقوـ بتقدًن نوع من الوعي ا١تطلوب لتوعية العماؿ ْتقوقهم ككاجباهتم ،ككذلك كضع خطط
ا﵀اضرات كالندكات كالربامج التدريبية للعماؿ .ؾما تسمح ىذه الوحدات أيضا ألصحاب الشركات بالقياـ بالزيارات
ا١تيدانية ،كمشاركة ا١تسئولُت ا١تعنيُت لرصد كجود أم من الظواىر اليت ٯتكن اعتبارىا من قبيل العمل القسرم أك االٕتار
بالبشر.
ٔ -دعم ضحايا الجرائم كرعايتهم:
ٓب تتوقف جهود دكلة اإلمارات عند إصدار القوانُت ا٠تاصة ٔتكافحة االٕتار بالبشر ،كتعزيز القوانُت كالتنسيق مع اٞتهات ذات
الصلة ،بل توٕب حكومة اإلمارات أ٫تية خاصة لضحايا جرائم االٕتار بالبشر باعتبارىم أطرافػنا غَت مسئولُت ُب ىذه اٞترائم ،بل تقع
عليهم أشد العواقب ا١تًتتبة على مثل ىذه اٞترائم  .كهبذا الصدد ،تقوـ الدكلة ٖتت مظلة "برنامج مساعدة ضحايا اٞترائم " بتوفَت
ا١تأكل كالرعاية لضحايا اٞترائم حىت كقت ترحيلهم ،كما يصب قرار إنشاء مراكز إيواء النساء كاألطفاؿ ضحايا االٕتار بالبشر ُب نفس
( )363تقرٌر وزارة العمل اإلماراتٌة لعام .2012
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ىذا التوجو الرامي إٔب دعم الضحايا.
ٕ -حماية األطفاؿ المستخدمين في بعض السباقات الرياضية:
تبُت للدكلة أف ىناؾ استغبلؿ يتعرض لو األطفاؿ ا١تشاركوف ُب سباقات ا٢تجن الرياضية التقليدية ،لذا سارعت دكلة اإلمارات
إٔب كضع إجراءات صارمة لتنظيم ىذه الرياضة ٔتنع استخداـ األطفاؿ ُب فعالياهتا كتسهيل إجراءات عودة ىؤالء األطفاؿ إٔب بلداهنم.
حيث ؽرر الشيخ ٛتداف بن زايد آؿ هنياف نائب رئيس ٣تلس الوزراء منع األطفاؿ من ا١تشاركة ُب سباقات ا٢تجن الذين يقل كزهنم عن
عاما  .كللتأكد من توافر السن ا١تطلوبة تتؤب ٞتنة طبية إجراء
ْٓ كيلوجراما كأال يقل عمرىم حسب جواز سفرىم عن ستة عشر ن
أكد من دقة ا١تعلومات ا١تدرجة ُب جواز سفره.
الفحوص البلزمة لكل مشارؾ للت
ككانت دكلة اإلمارات قد حظرت عاـ ُّٗٗ مشاركة من تقل أعمارىم عن ُٓ عاما ُب سباقات ا٢تجن إال أف استخداـ
األطفاؿ ُب ىذا اجملاؿ بات منتشرا ُب الببلد حيث يستخدـ القائموف على سباقات ا٢تجن ُب اإلمارات كدكؿ خليجية أخرل أط فاال
ال تتجاكز أعمارىم أحيانا أربع أك ٜتس سنوات معظمهم من بنجبلديش كسريبلنكا كباكستاف كا٢تند كالسوداف.
عاما أف يعيدكا ىؤالء األطفاؿ
كما دعا الشيخ ٛتداف أصحاب اٟتظائر الذين يستخدموف أطفاال تقل أعمارىم عن ستة عشر ن
إٔب بلداهنم اليت جاءكا منها كإال تعرضوا للمساءلة القانونية الشديدة .كقد صدرت تعليمات مشددة للموانئ اٞتوية كالبحرية للتأكد من
عاما لغرض ا١تشاركة ُب سباقات ا٢تجن اليت تقاـ ُب الدكلة.
عدـ دخوؿ أطفاؿ تقل أعمارىم عن ستة عشر ن
كما ًب التعاكف مع منظمة األمم ا١تتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتقدًن الرعاية البلزـ ة ٢تؤالء األطفاؿ كإعادة تأىيلهم  .كقد
أعقب ىذه اإلجراءات عودة َُٕٕ طفبل من الركبية إٔب بلداهنم األصلية ُب آسيا كإفريقيا بعد تلقي كل التعويضات ا١تعنوية كا١تادية
البلزمة من خبلؿ برنامج إعادة تأىيل األطفاؿ الركبية ككضع آليات متابعة لضماف تنفيذ خطط إعادة األطفا ؿ إٔب أكطاهنم على
أكمل كجو(ّْٔ).
ٖ -إنشاء مركز الدعم االجتماعي في أبوظبي:
كىو يعمل ٖتت إشراؼ شرطة أبوظيب ،كيتكفل ٔتهمة رعاية ضحايا األعماؿ اإلجرامية بصفة عامة ٔتا ُب ذلك جرائم االٕتار
بالبشر .كىو يقدـ كل كسائل الدعم ٢تؤالء الضحايا بالتنسيق كالتعاكف مع ٥تتلف ا١تؤسسات ذات الصلة.
انينا :تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ككقائية:
تعمل اللجنة الوطنية ١تكافحة االٕتار بالبشر على زيادة الوعي بشأف تنفيذ قوانُت مكافحة االٕتار بالبشر سواء على ا١تستول
شر ًب إحالتها إٔب
االٖتادم أك ا﵀لي .كف نقا للتقارير الرٝتية اليت درت ُب العاـ َُِّ كيَّفت النيابة العامة عدد ْٕ قضية إتار بالب
القضاء ،كقد بلغ عدد ا١تتهمُت ُب ىذه القضايا ُُُ متهم ،ككاف عدد الضحايا ُٓ ضحية .كًب إصدار أحكاـ باإلدانة ُب عدد ُٗ
قضية.
كٕتدر اإلشارة أنو خبلؿ العاـ ََِٕ قد بلغ عدد القضايا َُ قضايا  ،كتضاعف العدد ُب العاـ ََِٖ إٔب َِ قضية .بينما
تناقصا كاضحا
بلغ العدد ُب العاـ ََِٗ إٔب ّْ قضية ،كُب العاـ ََُِ كصل عدد القضايا إٔب ٖٓ قضية ،كشهد العاـ َُُِ ن
( )364تقرٌر منظمة األمم المتحدة للطفولة الٌونٌسٌف لعام .2009
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ُب عدد القضايا ككصل إٔب ّٕ قضية .كُب العاـ َُِِ بلغ عدد القضايا ْٕ قضية(ّٓٔ).

كقد ًب خبلؿ السنوات آباضية توقيع عقوبات صارمة على ا١تدانُت ُب جرائم االٕتار بالبشر حيث تراكحت العقوبات بُت اٟتبس
١تدة ال تقل عن سنو كاحدة كالسجن ا١تؤبد كالغرامة.
كيبلحظ أف ىناؾ تغيَت ُب حاالت كطبيعة جرائم االٕتار بالبشر اليت يتم تسجيلها ُب دكلة اإلمارات .فقد اشتملت بعضها على
أنشطة خارج نطاؽ االستغبلؿ اٞتنسي ،حيث إف ىناؾ قضايا تقع خارج نطاؽ ىذا الشكل من أشكاؿ سوء ا١تعاملة ،إذ سجلت
قضايا لبلستغبلؿ ُب العمل كالسخرة ،كقضايا أخرل عن بيع األطفاؿ مرتبطة بالتبٍت الذم يعترب غَت قانوين ُب دكلة اإلمارات العربية
ا١تتحدة.
كمن أخر القضايا ا ليت ًب اكتشافها  ،عمليات تضليل اؿضحايا من خبلؿ استخداـ تقنية ا١تعلومات  .ففي قضية قاـ اٞتاين
استخداـ موقع على شبكة اإلنًتنت كىو ٞ www.tagged.comتذب النساء  ،حيث ًب جذب ثبلثة نساء من أمريكا
البلتينية إٔب ديب كإجبارىن على ٦تارسة الدعارة .كًب حظر ا١توقع بعد ذؿؾ .
كُب قضية ثانية ،أقامت امرأة فلبينية صداقة مع امرأة خارج الدكلة عن طريق موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ  ،كًب جلب
ىذه ا١ترأة إٔب ديب من خبلؿ التعهد ٢تا بوظيفةٍ ،ب ًب إجبارىا على ٦تارسة الدعارة .كًب إلقاء القبض على شخصُت ُب ىذه القضية.
كبَتا من االىتماـ ،كإدرا نكا منها ١تخاطرىا فقد
كتوٕب كزارة الداخ لية مكافحة جرائم إتار بالبشر كتقدًن مرتكبيها للعدالة ن
قدرا ن
قامت بعدة تدابَت ك إجراءات ١تكافحة ٞترائم إتار بالبشر(ّٔٔ).
 جهود ك ارة الداخلية في تأسيس كدعم ىياكلها من أجل مكافحة جرائم االتجار بالبشر:إدرا نكا ـف كزارة الداخلية أل٫تية كجود الوحدات التنظيمية اليت هتتم ْتماية كنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف ،كانطبلقنا ٦تا توليو الوزارة
شر كضحايا النساء كاألطفاؿ كذكم اإلعاقة ،فقد اتبعت ُب سبيل ذلك العديد من اآلليات
من اىتماـ كبَت ٔتكافحة جرائم االٕتار بالب
كاإلجراءات ٟتسن اؿتعامل مع ؽضايا ىذه الفئات ضما نا احًتاـ حقوقهم على الوجو األمثل ،كحرصت على دعم ىياكلها.
( )365سعٌد الغفلً ,مرجع سابق ,ص .6
( )366تقرٌر وزارة الداخلٌة عن مكافحة جرائم االتجار بالبشر لعام .2013
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كذلك على النحو التإب:
ُ) إنشاء مركز حماية الطفل:
كبَتا بقضايا األطفاؿ كمن ىذا ا١تنطلق فقد ًب استحداث مركز ٛتاية الطفل  ،تابع لؤلمانة العامة
لقد أكلت الوزارة
ن
اىتماما ن
ب كزير الداخليةٔ ،توجب القرار رقم ّْٕ .َُُِ/كيتكوف ا١تركز من الوحدات اإلدارية التالية:
١تكت
 فرع متابعة التحقيق كالتنسيق. فرع تنسيق الدعم االجتماعي. فرع الوقاية كالتوعية كاإلرشاد.ِ) إنشاء كحدات تنظيمية في القيادات العامة للشرطة:
ًب ٔتوجب القرار الوزارم رؽـ ّْ لسنة َُُِ استحداث كحدات ١تكافحة جرائم االٕتار بالبشر ُب كل قيادة عامة للشرطة
ٗتتص بأعماؿ ا١تكافحة ا١تيدانية كالتوعية ٔتخاطر جرٯتة االٕتار بالبشر تتبع أقساـ مكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة كتنسق مباشرة مع قسم
مكافحة جرائم االٕتار بالبشر االٖتادم ُب ذات القضايا من خبلؿ الربامج كا٠تطط ا١تشًتكة.
كتتمثل اختصاصات ىذه الوحدات كف نقا للهيكل التنظيمي ُب:
أ  -القياـ بأعماؿ البحث كالتحرم كٚتع االستدالالت عن اٞترائم ا١تنظمة كٖتديد مصادرىا كاألساليب اإلجرامية كارتباطها،
ض على مرتكبيها.
كٖتديد الوسائل كاألساليب ا١تستخدمة فيها كالعمل على مكافحتو ا كإلقاء القب
ب -العمل على توعية اجملتمع ٔتخاطر االٕتار بالبشر كالعقوبات ا١تًتتبة على من يسهل أك ٯتارس أك أمكم أك يتاجر بالبشر.
شر كالتنسيق
ج -تنظيم كٕتنيد ا١تصادر للعمل على رصد العصابات كاٞتماعات اليت تتعامل كتؤكم كتسهل عملية االٕتار بالب
مع قيادات اؿشرطة كاألجهزة األمنية ُب الدكلة ُب ٣تاؿ تبادؿ ا١تعلومات كاألدلة ا٠تاصة باالٕتار بالبشر.
د  -إعداد قاعدة بيانات عن جرائم االٕتار بالبشر كتوثيق ا١تعلومات كتنظيم التقارير اإلحصائية حوؿ ىذا النوع من اٞترائم
على مستول اإلمارة بالتعاكف مع األجهزة األمنية ا١تختصة.
ق -التعاكف مع ا١تنظمة الدكلية للشرطة اٞتنائية (االنًتبوؿ( ،كذلك من خبلؿ تبادؿ ا١تعلومات ا١تتعلقة ّترائم االٕتار بالبشر
كخاصة النساء كاألطفاؿ ،ككذلك ا١تعلومات عن مواقع االنًتنت اليت تستخدـ ُب استغبلؿ األطفاؿ جنسينا.
ك -تكثيف اٞتهود األمنية ا١تبذكلة إلحكاـ السيطرة على منافذ الدكلة كذلك من خبلؿ استخداـ تقنية بصمة العُت كبصمة
اليد للتعرؼ على األشخاص ا١تطلوبُت أك ا١تمنوع دخو٢تم أك مغادرهتم للدكلة ككذلك استخداـ بصمة الوجو للتأكد من
صؿ األطفاؿ عن جوازات سفر ذكيهم ،كحيازهتم ٞتوازات
مطابقة صورة ا١تسافر مع صورتو على جواز السفر .كاشتراط ؼ
يدا من اٟتماية ٢تم من
سفر مستقلة كذلك إلمكانية التحقق من ىويتهم عند دخو٢تم للدكلة أك مغادرهتم ٢تا ٔتا ٭تقق مز ن
االستغبلؿ.
كمن الوحدات التنظيمية األخرل  ،اإلدارة العامة ٟتماية حقوؽ اإلنساف ُب ديب  ،كىي تعمل ٖتت إشراؼ شرطة ديب ،كتتكفل
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ٔتهمة تو فَت الدعم النفسي كاالجتماعي كالقانوين للنساء كاألطفاؿ الذين يقعوف ضحية االٕتار بالبشر  .كتقوـ اإلدارة العامة ٟتماية
حقوؽ اإلنساف ُب ديب بتوفَت الدعم للضحايا من خبلؿ توفَت ا١تأكل ا١تؤقت ،ككذلك التأشَتات ا١تؤقتة كتذاكر الطَتاف للعودة إٔب
ببلدىم(ّٕٔ).
اللنا :تع يز التعاكف الدكلي:
لقد انضمت دكلة اإلمارات إٔب اتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية ُب عاـ َََِ ،كلقد صادقت ُب عاـ
ََِٓ ،كما انضمت ُب عاـ ََِٗ إٔب بركتوكوؿ األمم ا١تتحدة (بالَتمو( ا٠تاص مبنع كقمع كمعاقبة االٕتار باألشخاص كٓتاصة
النساء كاألطفاؿ .
كما دخلت حكومة دكلة اإلمارات خبلؿ السنوات القليلة ا١تاضية ُب العديد من االتفاقيات الثنائية ا٠تاصة بالعمالة مع العديد
من الدكؿ كخاصة اآلسيوية ،حيث هتدؼ ىذه االتفاقيات إٔب ضبط كتنظيم تدفق العمالة كمنع الشركات كككاالت التوظيف ُب
القطاع ا٠تاص من فرصة خداع كاستغبلؿ العمالة الوافدة .كُب بعض اٟتاالت تتم التعاقدات عن طريق كزارات العمل أك اإلدارات
اٟتكومية ُب تلك الدكؿ ،كجزء من جهودىا الرامية إٔب تعزيز التعاكف الدكٕب ١تكافحة االٕتار بالبشر كتعزيز حقوؽ اإلنساف.
كما قد كقعت كزارة الداخلية ما ال يقل عن ِٔ اتفاقية مع اٟتكومات كا١تنظمات ذات العبلقة ُب كل من ركسيا ،كايطاليا،
كأ١تانيا ،كفرنسا ،ككندا ،كجنوب أفريقيا ،ركسيا البيضاء ،كبولندا ،كالنمسا ،كالصُت ،ككازاخستاف ،كا٢تند ،كالبحرين كاألردف،
كباكستاف ،كا١تملكة العربية السعودية ،كا١تغرب ،كتركيا ،كأذربيجاف ،كأكزبكستاف ،كاسبانيا ،كقطر ،كبريطانيا ،كالسوداف كلبناف.
كىنالك عدد ما ال يقل عن ِٗ اتفاقية تعاكف ُب ٣تاؿ مكافحة االٕتار بالبشر ال تزاؿ قيد الدراسة ستقوـ كزارة الداخلية
بتوقيعها مع تايبلند ،ركمانيا ،سنغافورة ،أفغانستاف ،تونس ،فنلندا ،اجملر ،اسبانيا ،ىولندا ،بنغبلديش ،باكستاف ،طاجيكستاف،
فلسطُت ،سوريا ،أككرانيا ،اٞتزائر ،قربص ،أرمينيا ،كوريا اٞتنوبية ،ألبانيا ،البوسنة كا٢ترسك ،اسًتاليا ،موريتانيا ،ـ صر ،كالواليات
ا١تتحدة األمريكية ،بولندا كبريطانيا.
ككذلك فإف كزارة العمل قد كقعت اتفاقيات مع ُٖ دكلة ،كبركتوكوالت ـع ّ دكؿ ،اثنتاف منها ًب توقيعها مع اليمن كا١تغرب
ُب األعواـ  ، 2005 - 2007كالثالث من ىذه الربكتوكوالت ًب توقيعو ُب العاـ ُ 2012ب أبوظيب مع ا٢تند كيتعلق بتشغيل نظاـ
االعتماد كتسجيل كمراجعة عقود العماؿ إؿكًتكنياُ ،ب إطار مذكرة التفاىم ا١توقعة بُت كزارة العمؿُ ،ب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة،
ككزارة الشئوف ا٢تندية ُب ا٠تارج ُب ٣تاؿ القول العاملة.
كمن االتفاقات كا١تبادرات اليت انضمت إليها دكلة اإلمارات:
أ -اتفاقيات تنظيم دخوؿ العمالة الوافدة  :فجرائم االٕتار بالبشر اليت تشهدىا دكلة اإلمارات ترتبط ارتباطا كثيق ا كمباشرا
بظركؼ بعض البلداف اليت تأٌب منها العمالة ا١تهاجرة إٔب الببلد .كانطبلقا من إٯتاهنا بأ٫تية تنسيق اٞتهود ١تكافحة ىذه الظاىرة ،كقعت
اإلمارات العديد من اتفاقيات التعاكف لتنظيم دخوؿ العمالة مع عدد من الدكؿ كا٢تند كباكستاف كنيباؿ كسَتيبلنكا كبنغبلديش
كالصُت كتايبلند كالفيليبُت  .كما أدل التعاكف مع دكؿ أخرل مثل الفيليبُت كا٢تند مثبل إٔب إعبلف ىاتُت الدكلتُت عن رفضهما منح
(  )36اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر  ,التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلم ارات العربٌة المتحدة ,
 ,2012-2011ص  19وما بعدها.
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تراخيص ا٢تجرة للنساء الراغبات بالعمل ُب ا١تنطقة كاللواٌب تقل أعمارىن عن ِٓ عاما ُب الفيليبُت ك َّ عاما ُب ا٢تند  ،كذلك
ٟتمايتهن من احتماؿ التعرض لبلستغبلؿ كسوء ا١تعاملة(ّٖٔ).
ب -التعاكف كالتنسيق مع منظمة الهجرة الدكلية :تعمل حكومة اإلمارات مع العديد من ا١تؤسسات العا١تية غَت اٟتكومية
لتنسيق جهودىا كمبادراهتا ُب عدة دكؿ من العآب كعلى رأسها منظمة ا٢تجرة الدكلية ُب إطار إعادة ضحايا جرائم العنف كاال ٕتار
بالبشر إٔب بلداهنا.
ج -تبادؿ الزيارات كالخبرات مع الجهات المعنية  :ترتكز العديد من ا١تؤسسات اٟتكومية كغَت اٟتكومية ُب دكلة اإلمارات
ُب عملها ُب ٣تاؿ مكافحة اٞترائم على العمل ا١تشًتؾ كتبادؿ ا٠تربات على الصعيد العريب كاإلقليمي كالعا١تي  .كتنتهج مراكز إيواء
النساء كاألطفاؿ ضحايا االٕتار بالبشر ىذا النهج من خبلؿ الزيارات ا١تتكررة ١تختلف ا١تراكز الشبيهة ُب العآب ،هبدؼ اكتساب
كتبادؿ ا٠تربات كتطبيق ا١تعايَت الدكلية ُب إدارة كتشغيل ا١تركز.
د -المبادرة العالمية لمكافحة االتجار بالبشر:
كىي مبادرة يشرؼ عليها مكتب األمم ا١تتحدة ١تكافحة ا١تخدرات كاٞترٯتة ،حيث تساىم فيها دكلة اإلمارات بدكر فعاؿ من
تربع الفريق
خبلؿ نشر ٕتربتها كاالستفادة من ٕتارب كخربات الدكؿ ا١تشاركة األخرل ُب ٣تاؿ ٚتع ا١تعلومات كتقنيات التحقيق .كقد ٌ
أكؿ ٝتو الشيخ ٤تمد بن زايد آؿ هنياف كٕب عهد أبوظيب  ،نائب القائد األعلى للقوات ا١تسلحة ٔتبلغ ٓٓ مليوف درىم لدعم ا١تبادرة
كاليت تضمنت رعاية منتدل األمم ا١تتحدة حوؿ مكافحة االٕتار بالبشر الذم عقد ُب فيينا ُب فرباير ََِٖ.
مقعدا ُب اللجنة التوجيهية للمبادرة العا١تية ١تكافحة االٕتار بالبشر  ،كىي تواصل بذؿ اٞتهود لضماف
كما تشغل اإلمارات ن
استمرار النجاح الذم حققو منتدل فيينا كذلك بتقدًن ا١تزيد من ا١تبادرات كا٠تطط كالربامج.
ك -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:
صادقت دكلة اإلمارات على اتفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية ،كىي اتفاقية تعزز التعاكف الدكٕب ُب ٣تاؿ
مكافحة اٞترٯتة بشىت أشكا٢تا.
 بركتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة االتجار باألشخاص كبخاصة النساء كاألطفاؿ(ّٗٔ):كىو بركتوكوؿ مكمل التفاقية األمم ا١تتحدة ١تكافحة اٞترٯتة ا١تنظمة عرب الوطنية ،كيدعم آليات تعزيز التنسيق كالعمل الدكليُت
١تكافحة جرائم االٕتار بالبشر ُب حق النساء كاألطفاؿ على كجو ا٠تصوص.
ىػ -اتفاقية المنظمة الدكلية العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة:
كقعت دكلة اإلمارات على اتفاقية ا١تنظمة الدكلية العربية للدفاع االجتماعي ضد اٞترٯتة ،كاليت تعزز العمل العريب ا١تشًتؾ ضد
( )368اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر  ,التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ,
 ,2013-2012ص .35
( )369اعتمد وعرض للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  25الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ
فً  15تشرٌن الثانً/نوفمبر ,2000وثٌقة األمم المتحدة .A/RES/55/25
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اٞترٯتة بشىت أنواعها.
رابعا :تأمين الحماية كالدعم للمتضررين من جرائم االتجار بالبشر
ن
عبلكة على إصدار القوانُت الصارمة ١تكافحة االٕتار بالبشر كإ٬تاد اآلليات ا١تناسبة لتطبيقها ٓ ،ب تغفل دكلة اإلمارات االىتماـ
باٞتانب اإلنساين ٢تذه ا١تسألة  ،كلذا فقد حرصت على أف يكوف منهجها الشامل ُب ىذا ا٠تصوص إطبلؽ مبادرات ىامة تركز على
الضحايا كٖتدد طريقة تعامل ضباط الشرطة كالعاملُت ُب اٞتهات اٟتكومية ا١تعنية معهم إٔب جانب توسيع برامج الدعم كالرعاية
كتوفَتىا ٢تم بشكل سريع كعادؿ.
كتنظر اٟتكومة إٔب من يتعرضوف لبلستغبلؿ اِب نسي على أهنم ضحايا ٭تتاجوف إٔب توفَت اٟتماية كالدعم ٢تم من خبلؿ برامج
اإلرشاد كإعادة التأىيل ،كما تؤمن ُب الوقت ذاتو بضركرة معاقبة كل من ٬ترب اجملٍت عليو على ٦تارسة الدعارة أك العمل القسرم كفقا
للقوانُت السائدة ُب اإلمارات.
كقد قامت اٟتكومة بتوفَت مراكز اإل يواء كالدعم النفسي ٢تؤالء الضحايا ،كتقوـ مراكز اإليواء بالتنسيق مع اٟتكومات األخرل
كاٞتمعيات ذات النفع العاـ بتقدًن كافة سبل اٟتماية الرعاية الصحية كالنفسية كالقانونية للضحية أثناء النظر ُب قضيتها ،كمن ٍب يتم
تأمُت عودهتا إٔب بلدىا األصلي على نفقة الدكلة كذلك ُب إطار برنامج مساعدة ضحايا اٞترائم.
عبلكة على ا١تبادرات اٟتكومية ،تنشط العديد من ا١تنظمات االجتماعية كاإلنسانية بدكلة اإلمارات ُب ىذا اجملاؿ ،كتأٌب على
رأسها مؤسستاف ٫تا مؤسسة ديب لرعاية النساء األطفاؿ اليت تأسست ُب عاـ ََِٕ بغية توفَت الدعم كالرعاية النفسية ٞتميع النساء
كاألطفاؿ سواء من ا١تواطنُت أك ا١تقيموف ،الذين يقعوف ضحايا ٞترائم االٕتار بالبشر كالعنف األسرم أك اإل٫تاؿ أك إساءة ا١تعاملة من
قبل صاحب العمل أك غَتىا من ا١تشاكل االجتماعية.
كا١تؤسسة الثانية ىي مركز "إيواء ضحايا االٕتار بالبشر" كاليت ًب تأسيسها ُب عاـ ََِٖ ٖتت مظلة ىيئة ا٢تبلؿ األٛتر
اإلماراٌب لتوفَت ٟتماية ضحايا االٕتار بالبشر كتقدًن كافة الرعاية النفسية كالصحية كالقانونية ٢تؤالء الضحايا باإلضافة إٔب توسيع
نشاطها بعد أف ًب إنشاء كافتتاح مراكز جديدة ُب كل من إماراٌب الشارقة كرأس ا٠تيمة.
المبحث اللاني
دكر مراكز اإليواء في تأمين الحماية كتقديم الدعم لضحايا االتجار بالبشر
تفيد تقارير "مكتب مراقبة ا١تخدرات كمكافحة اٞترٯتة " التابع ١تنظمة األمم ا١تتحدة العا١تية إٔب أف االستغبلؿ اٞتنسي كالعمالة
القسرية ىي أكثر أنواع جرائم االٕتار بالبشر شيوعا كانتشارا ُب العآب.
كيأٌب االستغبلؿ اٞتنسي على قائمة جرائم االٕتار بالبشر ،كتشكل النساء كاألطفاؿ معظم الضحايا ،فيما تتبعو العمالة القسرية
بنسبة ال تقل خطورة ،حيث يتم استخداـ األطفاؿ ُب ٥تتلف الصناعات كنشاطات التسوؿ ،أك ُب تصوير األفبلـ اإلباحية ،كما يتم
استغالؿ النساء ُب شبكات الدعارة كغَتىا من اٞترائم ذات الصلة.
كُب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة ،تفيد التقارير السنوية للجنة الوطنية ١تكافحة االٕتار بالبشر أف الدكلة تسجل العديد من
حاالت االٕتار بالبشر منها العمل القسرم كا١تتاجرة باألطفاؿ كاالستغبلؿ اٞتنسي.
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كتتنوع ٣تاالت كأماكن انتهاؾ حقوؽ اإلنساف ُب جرائم االٕتار بالبشر ُب العآب لتشمل ٚتيع ٣تاالت اٟتياة ،كمنها:
• شبكات الدعارة ا١تنظمة ُب الشوارع كالوكاالت السرية ٖتت غطاء بعض ا١تؤسسات كا﵀بلت ا٠تدماتية كمحبلت ا١تساج ُب
آسيا كالصالونات كالنوادم الصحية ،كبعض شبكات إنتاج األفبلـ اإلباحية.
• ُب قطاع الزراعة :تشغيل األطفاؿ كالنساء كالرجاؿ قسرا ُب ا١تزارع كالبساتُت.
• ُب قطاع الصناعات :تشغيل األطفاؿ كالنساء ُب ا١تصانع.
• ا١تنازؿ :العمل القسرم كالغَت قانوين ُب البيوت.
• هتريب الفتيات للزكاج القسرم.
• استخداـ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة.
• جرائم السرقة كاالحتياؿ كالتسوؿ.
• شبكات االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ(َّٕ).
كا١تتاجركف بالبشر ىم ُب نظر القانوف الدكٕب ٣ترموف يعاقبهم القانوف أشد العقوبات القًتافهم جرائم ترتبط ْتقوؽ اإلنساف .
كىم يعملوف عادة ُب شبكات منظمة "تتصيد" الضحايا كتنقلها بشكل منتظم على ا١تستول ا﵀لي أك الدكٕب  .غَت أف ىناؾ العديد
من اجملرمُت الذم يعملوف بشكل منفرد كمستقل  .كىم عادة أرباب ا١تصانع كا١تزارع ،كأصحاب ا﵀بلت التجارية ،كقادة الشبكات
اإلجرامية على اختبلفها كمعهم أعواهنم من ٥تتلف ا١تستويات.
كيقًتؼ ا١تتاجركف بالبشر جرائمهم من خبلؿ التبلعب بضحاياىم بوعود كاذبة قبل النيل منهم كالتحكم ُب حريتهم كالبدء ُب
ا١تتاجرة هبم ُب شىت أنواع ا١تهن ،حيث ينتشر ا١تتاجركف بالبشر ُب ا١تزارع كا١تصانع كشبكات التسوؿ كالدعارة ،كيعاملوف ضحاياىم
أسوأ معاملة كيضعوهنم ُب ظركؼ معيشية غَت إنسانية .كما يعمل بعض ا١تتاجرين ُب شبكات الزكاج اليت تتصيد العائبلت الفقَتة اليت
تقدـ بناهتن دكف العلم با١تصَت الذم ينتظرىن.
كال يشًتط أف يكوف من يتصيد الضحايا من الغرباء بل ٯتكن أف يكونوا من األقارب كا١تعارؼ  ،إذ تثبت التقارير الصادرة عن
البلداف اليت تسجل أ كرب نسب جرائم االٕتار بالبشر أف اجملرـ قد يكوف أحيانا أحد ا١تقربُت من الضحية من العائلة أك اٞتَتاف
كاألصدقاء.
كيعاين ضحايا االٕتار بالبشر من انتهاؾ ُب حقوقهم اإلنسانية  :كاٟتق ُب اٟتياة ،كاٟتق ُب اٟترية كا١تساكاة ،كاألمن كالكرامة،
كما تعاين الضحايا من أبشع أشكاؿ العنف كاالستغبلؿ  ،حيث يتم سلب حريتهم إذا تسلب الضحية من كل أكراقها الثبوتية
كتتعرض للسجن كسلب كامل ٟترية اٟتركة أك ا٠تركج أك التنقل.
كما تتعرض الضحايا إٔب التعذيب بوسائلو ا١تختلفة كالضرب كالتجويع ،كأيضا تتعرض لبلغتصاب ،كالتهديد بالقتل أك التشويو
أك التعرض ألحد أفراد عائلتها .كُب حاؿ االستغبلؿ اٞتنسي ُب شبكات الدعارة ،يتم هتديد النساء بفضحهن ُب ٣تتمعهن  .كما يتم
( )3 0لمزٌد من المعلومات راجع الموقع االلكتروني لمركز إٌواء النساء واألطفال بدولة اإلمارات وهوhttp://www.shwc.ae :
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استغبلؿ الضحية ُب العمل الشاؽ ْتجة تسديد دين يمستحق عليها كتذكرة السفر أك التأشَتة أك نفقات اإلقامة كالكفالة.
كيًتتب على ذلك  ،تعرض الضحايا أل مراض جسدية كمرض نقص ا١تناعة ا١تكتسب (اإليدز) ،كغَته من األمراض ا١تعدية ،أك
أيضا األمراض النفسية ،كتعرض النساء البلٌب يتعرضن
أمراض أخرل تسببها األعماؿ الشاقة كسوء التغذية كظركؼ اٟتياة البلإنسانية ،ك ن
إٔب االستغبلؿ اٞتنسي إٔب اٟتمل كاإلجهاض.
كمن نواتج ٦تارسات االستغبلؿ ،قد تتعرض الضحية إٔب اإلدماف؛ إذ ٬تربكف على تناكؿ ا١تواد الكحولية كا١تخدرات كأدكية أخرل
ي٬تربكف على تعاطيها  .كما أف كثَت من الضحايا يتعرضوف للموت إما بالقتل ُب أكساط إجرامية خطَتة ،أك بسبب األمراض كظركؼ
العيش القاسية ،أك بسبب االنتحار جراء الرغبة ُب التخلص من حياة الرؽ كالعبودية.
دكؿ اإلمارات على مجموعة من ا١تبادرات اٟتيوية اليت ٖتدد كيفية تعامل القائمُت على تطبيق
كيتأسس ا١تنهج الشامل الذم تتبعو ة
القانوف مع ضحايا االٕتار بالبشر بشكل أفضل من خبلؿ توفَت برامج رعاية فعالة كعادلة ٢تم .كمن األسس الراسخة للحكومة ُب ىذا
التىيل كتوفَت الرعاية
ا٠تصوص كجوب ٛتاية ضحايا االستغبلؿ اٞتنسي كتقدًن الدعم ا١تادم كا١تعنوم ٢تم من خبلؿ برامج إعادة أ
ئلُت عن االٕتار بالبشر ُب ٣تاؿ الدعارة أك ُب أعماؿ السخرة ٔتوجب قوانُت دكلة اإلمارات العربية.
النفسية ،كمعاقبة ا١تتهمُت ا١تسك
ُب إطار جهود دكلة اإلمارات ُب مكافحة جرائم االٕتار بالبشر كدعم حقوؽ اإلنساف ،صدر قرار إنشاء مراكز "إيواء النساء
كاألطفاؿ ضحايا االٕتار بالبشر" هبدؼ توفَت ا١تبلذ اآلمن لضحايا جرائم االٕتار بالبشر كاالستغبلؿ اٞتنسي ُب الببلد ،كتقدًن الرعاية
الصحية كالنفسية كالدعم االجتماعي ٢تم  .كما ًب تأسيس مؤسسة ديب لرعاية األطفاؿ كالنساء  ،كىي مؤسسة ٣تتمع مدين متخصصة
ُب إيواء كرعاية ضحايا اٞترائم ٔتا فيها ضحايا االٕتار بالبشر .كىو ما سنتناكلو فيما يلي:
أكالن :إنشاء مركز "إيواء" :Ewaa
ًب تأسيس أكؿ مراكز إيواء النساء كاأل طفاؿ ضحايا االٕتار بالبشر عاـ ََِٖ ُب أبوظيب ،تبعو بعد ذلك مركز رأس ا٠تيمة ُب
ََُِ كمركز الشارقة ُب َُُِ  ،كىي مؤسسات غَت رْتية تعمل ٖتت مظلة ىيئة ا٢تبلؿ األٛتر اإلماراٌب كبالتعاكف مع اللجنة
جرما يعاقب عليو
الوطنية ١تكافحة جرائم االٕتار بالبشرٔ ،توجب القانوف االٖتادم رقم ُٓ للعاـ ََِٔ الذم يعترب االٕتار بالبشر ن
القانوف .كمن ا١تتوقع افتتاح ا١تزيد من ا١تراكز على مستول إمارات الدكلة لتوسيع عمل ىذه ا١تبادرة اإلنسانية على مستول كامل إمارات
الوطن.
كقد استطاعت مراكز إيواء بالرغم من حداثة تأسيسها أف تعزز اٞتهود ا١تحلية كالدكلية ُب مكافحة االٕتار بالبشر كالوقاية منو،
كىي إذ تركز على توفَت خدمات اإلغاثة كالرعاية كإعادة تأىيل ا١تتضررين ُب بيئة تقوـ على العيش الكرًن كالثقة كاألماف ،فإهنا تعمل
أيضا على مستويات أخرل كذلك انطبلقا من مبدأ الوقاية خَت من العبلج ،حيث تبذؿ ا١تر اكز قصارل جهدىا لتوفَت ٚتيع أدكات
مكافحة االٕتار بالبشر  ،كُب مقدمتها ا٠تط الساخن كا١توقع االلكًتكين لتلقي طلبات الدعم كاالستغاثة  ،كما تنفذ ا١تراكز خطط
من أشكاؿ الرؽ
كبرامج التوعية ا١تستدامة ألفراد اجملتمع لكشف خطورة االٕتار بالبشر كالوقاية منو باعتباره آفة خطَتة كشكبلن
شرعا.
كالعبودية اجملرمة قانونا كا﵀رمة ن
كهتدؼ تلك ا١تراكز إٔب ٛتاية ضحايا االٕتار بالبشر كاالستغبلؿ اٞتنسي من النساء كاألطفاؿ ُب ٥تتلف اإلمارات كاحًتاـ
إنسانيتهم من خبلؿ توفَت مأكل آمن كمؤقت ٢تم كا١تساعدة ُب اٟتد من كقوع عمليات االٕتار بالبشر كالعنف القائم على اٞتنس ُب
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دكلة اإلمارات من خبلؿ زيادة الوعي ُب اجملتمع ٦تا يسهم ُب ٖتقيق األمن كاالستقرار.
ك تتمثل ا١تهاـ الرئيسية للمركز كا٠تدمات اليت يقدمها ُب ما يلي:
ُ -اإلغا ة :بالتعاكف مع اٞتهات ذات الصلة ،تستقبل ا١تراكز ضحايا جرائم االٕتار بالبشر كاالستغبلؿ اٞتنسي من النساء
كاألطفاؿ ،حيث ٬تدكف ا١تأكل ا١تؤقت ٢تم لتلقي الرعاية الضركرية قبل العودة إٔب ببلدىم ،كيتم ذلك ُب جو من الود كاالىتماـ ،كذلك
بإتباع كل التدابَت الصحية كالنفسية كالقانونية البلزمة ُب مثل ىذه اٟتاالت.
ِ -الرعاية :غالبا ما تكوف اٟتالة النفسية للضحايا ُب غاية اٟتساسية كٖتتاج إٔب رعاية نفسية متخصصة كعالية ا١تستول .كيتم
ُب مراكز إيواء توفَت كافة خدمات الرعاية الصحية كالنفسية كالقانونية للضحايا من النساء كاألطفاؿ على يد فريق من االختصاصيُت
الطبيُت كا٠ترباء النفسانيُت كا١تستشارين القانوين ين ١تساعدهتم على ٗتطي ٤تنتهم كاستعادة صحتهم اٞتسدية كالنفسية  .كما ٬تد
األطفاؿ من الضحايا كل الرعاية ا١تتخصصة من التغذية السليمة كاالىتماـ العاطفي كالتعلم كاللعب كالًتفيو كفق أعمارىم.
ّ -إعادة التأىيل :مع تواصل الدعم النفسي للضحايا ،يتم تنظيم دكرات تعليمية كحرفية كترفيهية أيضا ١تساعدهتم على ٗتطي
ٕتارهبم القاسية كاالستعداد للعودة إٔب اٟتياة الطبيعية ُب بلداهنم  .كيسعى خرباء ا١تراكز إٔب ٕتنب أكقات الفراغ كاستغبل٢تا ٔتا يعود
بالنفع على الضحية مستقببل ،حيث تتوفر ا١تراكز على كل كسائل الًتفيو كالتعليم كالتدريب  .كت٘تثل أىم ٣تاالت التدريب ُب تعلم
اللغات كاٟترؼ اليدكية كا١تهارات ا١تهنية البسيطة إٔب جانب اٟترؼ اليديوية كا٠تياطة كالتطريز كالفنوف كالرسم كا١توسيقى كغَتىا.
ْ -المتابعة :بعد التأكد من صحة كسبلمة الضحية ،كبعد قضاء فًتة خاصة ُب إعادة التأىيل كالتدريب ،يتم النت سيق مع
اٞتهات ا١تعنية ُب بلدىا ،كاٗتاذ اإلجراءات القانونية ا١تتبعة لتحضَت إجراءات نقلها إٔب ىناؾ ،مع مواصلة التنسيق للتأكد من توجيهوا
إٔب مؤسسة متخصصة ُب رعاية ضحايا االٕتار بالبشر ُب ببلدىا ١تتابعة إعادة التأىيل كٕتنب سقوطها مرة أخرل ُب شباؾ ا١تتاجرين
باؿبشر.
ٓ -الوقاية :كىي على قائمة أكلويات ا١تراكز حيث تعمل على نشر الوعي داخل اجملتمع اإلماراٌب كُب البلداف اليت تسجل أكرب
معدالت ضحايا االٕتار بالبشر كاالستغبلؿ اٞتنسي ،كذلك من خبلؿ خطط كمبادرات كنشاطات ٤تلية كدكلية تدعم نشر الوعي
كمكافحة ىذه اٞترائم كالوقاية منها .كما تعمل ا١تراكز على تعزيز الوعي لدل الضحايا بضركرة ٕتنب الوقوع ُب شباؾ ا١تتاجرين بالبشر
مرة أخرل ،كتزكيدىم با١تعرفة كالوعي الكاملُت ٓتصوص ىذه اٞترٯتة(ُّٕ).
كٯتكن أف نورد بعض اإلحصاءات
بالبشر.

(ِّٕ)

عن الضحايا الذين كجدكا ُب مركز "إيواء" للمزيد من اإليضاح عن ج رائم االٕتار

إحصائية الخدمات التي قدمت للضحايا حس اإلقليم
اٞتنسية

أبو ظيب

الشارقة

رأس ا٠تيمة

العدد

( )3 1التقرٌر السنوي لمركز إٌواء النساء واألطفال  EWAAضحاٌا االتجار بالبشر بدولة اإلمارات لعام .2012
( )3 2تم الحصول على تلك اإلحصاءات من خالل زٌارة مٌدانٌة لمركز إٌواء األطفال والنساء ضحاٌا االتجار بالبشر بالشارقة.
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جنوب أسيا

3

8

1

12

جنوب شرؽ أسيا

3

0

2

5

جنوب القوقاز

0

0

1

1

مشاؿ إفريقيا

3

3

0

6

14
12
10
جنوب أسيا
8

جنوب شرق أسيا

6

جنوب القوقاز
شمال إفريقيا

4
2
0
الشارقة

أبو ظبي

رأس الخيمة

العدد

إحصائية بأعمار الضحايا
العمر

أبو ظيب

الشارقة

رأس ا٠تيمة

العدد

0-18

0

3

0

3

19-25

3

6

0

9

26-35

6

1

4

11

34-45

0

1

0

1
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أبو ظبي

الشارقة

رأس الخيمة

العدد

إحصائية بالحالة االجتماعية للضحية
اٟتالة االجتماعية

أبو ظيب

الشارقة

رأس ا٠تيمة

العدد

عزباء

5

5

0

10

متزكجة

1

2

3

6

طفلة

0

3

0

3

مطلقة

1

1

1

3

أرملة

2

0

0

2
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الشارقة
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انينا :مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء كاألطفاؿ:
كىي مؤسسة ٣تتمع مدين أنشئت ُب ديب ُب العاـ ََِٕ لتكوف ا٠تطوة األكٔب بإتاه إضفاء الطابع ا١تؤسسي على أنشطة دعم
كمساعدة ضحايا أعماؿ العنف كاالضطهاد ٔتا يتماشى مع ا١تعايَت الدكلية ،كىي مؤسسة متخصصة ُب إيواء كرعاية ضحايا اٞترائم ٔتا
فيها ضحايا االٕتار بالبشر  .كيتؤب ٣تلس إدارة مستقل أمر اإلشراؼ على الشؤكف اإلدارية كالفنية ٢تذا ا١تأكل الذم يرتبط بعبلقات
تعاكف مع مؤسسات ٦تاثلة ُب دكؿ االٖتاد األكركيب من أجل االطبلع على أفضل ا١تعايَت ا١تتبعة ُب إدارة كتنظيم مثل ىذه ا١تؤسسات.
دكرا حيوينا ُب تقدًن ا٠تدمات االجتماعية للضحايا كٖتسينها٦ ،تا ٬تعل ا١تؤسسة مبلذنا آمنا للضحايا من أجل
كتلعب ا١تؤسسة ن
التغلب على اآلثار النفسية كاٞتسدية الناٚتة عن اإل٫تاؿ كالعنف كاالضطهاد.
كتستوعب مرافق ا١تؤسسة ما يصل إٔب َِٓ شخص كًب مدرسة ٯتكن أف تستوعب ََّ طالب ،كمطعم ،كمساحات خارجية
خضراء ٯترح كيلهو هبا األطفاؿ ،كقاعة داخلية لؤللعاب ،كصالة رياضية على مستول عاؿ من التجهيز ،كمبلعب كرة القدـ ككرة السلة
كالكرة الطائرة للكبار .كقد قدمت ا١تؤسسة خبلؿ العاـ األكؿ لتأسيسها  ،ا١تساعدة لنحو ُُٓ طفبل كامرأة من ضحايا جرائم ا الٕتار
بالبشر كالعنف ا١تنزٕب كاإل٫تاؿ األسرم كاالستغبلؿ كغَتىا من ا١تشكبلت االجتماعية األخرل  .كتؤكم ا١تؤسسة حاليا العديد من
ضحايا االٕتار بالبشر اليت تنتمي إٔب جنسيات متنوعة مثل اندكنيسيا ككازاخستاف كمولدكفا كأكزباكستاف كبنغبلديش كا٢تند كنيجَتيا.
كما أهنا تقوـ بتزكيد الضحايا ٓتدمات شاملةٔ ،تا ُب ذلك خدمات الدعم الفورم ا١تتمثلة ُب الرعاية الطبية كالنفسية .ككذا توفر
ا١تؤسسة خدمات مع شركائها للضحايا ُب القنصليات كدائرة ا٢تجرة من دعم قانوين كتعليمي كتدريب مهٍت ،كتقدًن ا١تشورة النفسية
كالدعم النفسي لؤلفراد كاِبماعات  .كتعمل ا١تؤسسة بالتعاكف مع العديد من الشركاء ا﵀ليُت كالدكليُت لضماف حصوؿ الضحايا على
خدمات الدعم البلزـ كضماف استمرارية ىذه ا٠تدمات لتوفَت الرعاية البلزمة للضحايا.
أما ٓتصوص األنشطة الرئيسة ١تؤسسة ديب لرعاية النساء كاألطفاؿ ،فإهنا تقوـ ٔتا يلي:
ُ -توفير الخدمات االجتماعية كالنفسية:
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إف إدارة الرعاية كالتأىيل با١تؤسسة تقوـ بتوفَت ا٠تدمات االجتماعية كالنفسية كالطبية ا١تكثفة للنزالء كباإلضافة إٔب ذلك ،يتم
إعطاء فرص للتعليم كالتدريب من خبلؿ:
أ -إدارة الحالة :حيث يتؤب مديرك اٟتاالت التعامل مع كل ضحية من أجل تقييم اٟتالة العامة ٢تا .كىؤالء ا١تديركف يقوموف
بإعداد خطة متكاملة تشمل الدعم الصحي كالنفسي كاالجتماعي للضحايا.
ب .الخدمات الصحية :يتم إخضاع الضحايا لفحص طيب كامل لدل كصو٢تم إٔب ا١تؤسسة لتحديد ما إذا كانوا يعانوف من
أم مرض معد ٭تتاج إٔب الرعاية الصحية كذلك بالتعاكف مع ىيئة الصحة ُب ديب.
ج .الخدمات االجتماعية :حيث يتم تيسَت االتصاالت من قبل ا١تؤسسة مع ٚتيع اٞتهات ا١تعنية ،لتسهيل حصوؿ الضحايا
على ٚتيع خدمات الدعم االجتماعي ،حيث يقوـ العاملوف االجتماعيوف ٔترافقة الضحايا للقياـ بتسجيل البيانات ُب النيابة العامة أك
ا﵀اكم.
د .المساعدة النفسية :يقوـ األخصائيوف النفسيوف ُب ا١تؤسسة بتوفَت خدمات الدعم النفسي سواء بصورة فردية أك إجراء
جلسات ٚتاعية .كما يقوموف بإعداد اؿضحايا قبل أف ٯتثلوا أماـ النيابة العامة ،كقبل أف يتم ترحيلهم إٔب بلداهنم األصلية.
ىػ .المساعدة القانونية :تقوـ ا١تؤسسة بتقدًن الدعم القانوين عن طريق متابعة قضايا الضحايا أماـ النيابة العامة كا﵀اكم.
ك .التعليم كالتدري  :تعمل ا١تؤسسة على عقد العديد من الدكرات التدريبية كاألنشطة الرياضية ككرش العمل الفنية ،باإلضافة
إٔب الرحبلت الًتفيهية خارج بيئة آبؤسسة.
.المساعدات المالية :تقدـ ا١تؤسسة الدعم ا١تإب كا٢تدايا لضحايا عند مغادرهتم ا١تؤسسة(ّّٕ).
كخبلؿ عاـ َُِِ ،دعمت مؤسسة ديب عدد ّٓ من ضحايا االٕتار بالبشر .تراكحت أعمارىم بُت ُّ كّّ سنة .حيث ًب
يدا من ا١تعلومات حوؿ الضحايا(ّْٕ) .كىي كما يلي:
إحالة ٚتيع الضحايا للمؤسسة من قبل شرطة ديب ،كتعكس البيانات التالية مز ن
مصدر ضحايا االتجار بالبشر
القارة

عدد اٟتاالت

آسيا

25

أفريقيا

1

أكركبا

6

( )3 3اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر  ,التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ,
 ,2013-2012ص .35
( )3 4احصاءات تم الحصول علٌها من قبل مؤسسة دبً الخٌرٌة لدعم النساء واألطفال.
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األمريكتُت

3

اجملموع

35
الحالة االجتماعية ؿضحايا االتجار بالبشر

اٟتالة االجتماعية

عدد اٟتاالت

عزباء

19

متزكجة

9

مطلقة

6

أرملة

1

اجملموع

35

20
18
16
14

متزوجة

عازبة

12
10
8

أرملة

مطلقة

6
4
2
0

مستوم الدخل الشهرم لضحايا االتجار بالبشر
الدخل الشهرم بالدرىم

عدد اٟتاالت

ال يوجد دخل

24
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أكثر من ألف درىم

9

أكثر من ستة آالؼ درىم

2

اجملموع

35
نوع تأشيرة الدخوؿ للدكلة

نوع التأشَتة

عدد اٟتاالت

تأشَتة عمل

12

تأشَتة زيارة

20

غَت معركؼ

3

اجملموع

35

حاالت الضحايا عند اإليواء
اٟتالة

عدد اٟتاالت

سيدة ٔتفردىا

17

أـ ٔتفردىا

14
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أـ مع طفلها

1

طفل ٔتفرده

3

اجملموع

35

طرؽ االتجار بالضحايا
الطريقة

عدد اٟتاالت

الوعد بوظيفة

28

ا٠تطف

1

التهديد

1

غَت معركؼ

5

اجملموع

35

نوع النشاط أك العمل الذم اعتقدت الضحية أنها ستقوـ بو
النشاط أك العمل

عدد اٟتاالت
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خادمة

19

سياحة

3

بائعة

4

اٞتنس التجارم

2

غسيل السيارات

1

ُب صالوف ٕتميل

1

العمل ُب مستشفى

1

العمل ُب فندؽ

1

جليسة أطفاؿ

1

العمل مع خدمة الزبائن

1

غَت معركؼ

1

اجملموع

35
كقت اكتشاؼ الضحية لجريمة االتجار بها

الوقت

عدد اٟتاالت

قبل الوصوؿ

2

يوـ الوصوؿ

14

بعد عدة أياـ

13

غَت أسبوع

3

بعد أكثر من شهر

3

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

212

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

35

اجملموع
كيفية علم الضحية بجريمة االتجار
كيفية العلم

عدد اٟتاالت

ًب إعبلمهن

19

ًب ضرهبن

3

اغتصاهبن

1

استخداـ أكثر من طريقة من الطرؽ السابقة

9

طرؽ أخرل

3

اجملموع

35

الخاتمة
من خبلؿ عرضنا لو لتجربة دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة ُب مواجهة جرائم االٕتار بالبشر ،كإظهار مدل التقدـ الذم حققتو ُب إيواء
كدعم الضحايا كإنشاء مراكز اإليواء ٢تم  ،فقد توصلنا لبعض التوصيات اؿٌب نأمل أف تناؿ حظها من التطبيق  ،كخطوة لدعم ضحايا
جرائم االٕتار بالبشر من النساء كاألطفاؿ .كىي:
ُ .العمل على سن التشريعات ككضع السياسات كا٠تطط لتفعيل مكافحة االٕتار بالبشر.
ِ .تكريس التعاكف مع ا١تنظمات الدكلية كالعربية كاإلقليمية ا١تتخصصة ُب ٛتاية ضحايا االٕتار بالبشر.
ّ .تنفيذ اٟتمبلت اإلعبلمية كالتثقيفية لضماف تعميق كعي اجملتمع ّترائم االٕتار ٔتختلف حاالتو كأشكالو.
ْ .ضركرة القياـ بتدابَت ملموسة ١تساعدة النساء كاألطفاؿ الضحايا تتمثل ُب إعادة تأىيلهم كد٣تهم باجملتمع.
ٓ .إقامة كتدعيم منظمات اجملتمع ا١تدين اليت تعمل على اٟتد من ظاىرة االٕتار بالبشر.
ٔ .تنظيم دكرات تدريبية ﵀ققي الشرطة كالنيابة كالقضاة كالعاملُت ُب ا١تنظمات غَت اٟتكومية هبدؼ تطوير آليات لتحديد
ضح ايا االٕتار كانقاذىم ،ككذا للعاملُت ُب الشرطة كحرس اٟتدكد كاٞتوازات كا٢تجرة كاٞتنسية هبدؼ ـساعدهتم َب التعرؼ
على ـؤشرات اٞترائم ا١تتعلقة باالٕتار كامدادىم با١تهارات كا١تعرفة البلزمة لتحديد الضحايا كانقاذىم.
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ٕ .مساعدة ضحايا االٕتار ُب اٟتصوؿ على كافة إجراءات الدعم ٔتا ُب ذلك إنشاء مراكز إيواء تقدـ لو الرعاية الصحية
اٞتسدية كالنفسية كاالستشارات الصحية كالقانونية كاالجتماعیة .ككذلك ،إعادهتم إٔب أكطاهنم األصلية بعد إزالة آثار ما
تعرضوا إليو أك اٗتاذ تدابَت إلعادة دمج الضحايا ُب اجملتمع الذم يعيشوف فيو ،كأف تشتمل برامج إعادة االندماج إٔب ٘تكُت
الضحايا كتطوير قدراهتم إلعالة أنفسهم اقتصاديا من خبلؿ توفَت التدريب ا١تهٍت ،أك دعم النشاط التجارم ،أك توفَت فرص
عمل.

األمن اإلنساني كحماية الطفولة بين أخطار الحاضر كتحديات المستقبل في
الوطن العربي
الباحلة أميمة سميح الزين (لبناف)

ملخص
األبواف كأكلياء األمر اآلخركف ىم ا١تسؤكلوف األساسيوف عن رعاية الطفل كتربيتو ،لكن ٢تم اٟتق ُب اٟتصوؿ على ا١تساعدة من اجملتمع
ُب تأدية ىذه ا١تهمة خاصة لرعاية الصحة البدنية كالنفسية ،فالطفل كائن رقيق سهل التشكيل كسهل التأثر ٔتا يدكر حولو كمن ىنا
ا عن
تكوف مسؤكليتنا ٨تن اآلباء كاألمهات كبَتة ُب تنشئة الطفل كتوجيهو أب الطريق الصحيح فينشأ شابا على هنج سليم بعيد
االضطرابات كا١تشاكل النفسية اك ينشأ مليئان بالتناقضات اليت تؤدم أب التهلكة  .للطفل دكران ىامان ُب مستقبل األمم كاجملتمعات
تتكوف من أسر ،ك األسر من أفراد ُب انطبلقتهم االكٔب أطفاؿ فصبلح الطفولة يعين
اإلنسانية ،فاألمم ال ترقى إالٌ برقي ٣تتمعاهتا اليت ٌ
صالح االسرة كصبلح االسرة يؤدم أب صبلح اجملتمع ركيزة الوطن لذا اإلىتماـ برعاية كٛتاية الطفولة أساس للبناء اإلنساين السليم .
كٟتساسية مرحلة الطفولة كخطورهتا أحاطت اٟتضارات اإلنسانية كاجملتمع الدكٕب الطفل بسياج من الرعاية كاٟتماية كمنعت تعرضو
للمعامبلت القاسية أك لؤلخطار اليت تعيق ٪توه ،لذلك فإف حقوؽ الطفل حظيت ٔتكانة متقدمة ُب القانوف الدكٕب كالتشريعات
الوطنية،كما ا١تفارقة بُت مكانة الطفل كاأل٫تية اليت ٭تتلها كأعظم ىدؼ كغاية كمورد للتنمية البشرية .يهدؼ البحث إٔب إجراء مقارنة
ٖتليلية ٟتقوؽ الطفل ُب ا١تواثيق اؿدكلية كالتشريعات ٞتهة تسليط الضوء على مفهوـ االمن اإلنساين كدكره ُب ٛتاية الطفولة ،بل إف
القضية األساسية ُب سعينا البحثي ىذا ال تكمن ُب اإلحاطة النظرية ٟتقوؽ الطفل من أمن كأماف فحسب  .إف القضية ليست ُب
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تؤسسي كالتنظيمي بل إبراز الفجوة القائمة بُت التشريع١تفاىيمي أك القانوين أك ا١رغبة التنقيب عن منجزات الطفولة ُب اجملاؿ الفكرم كا
.تعاش١تصوؿ عليها ُب الواقع اٟكالتطبيق ُب التعاطي مع حقوؽ الطفل كا
La sécurité humaine et la protection de l'enfance - Entre les dangers du présent et les
défis du future
Résumé
Anthony Lake, Directeur général de l’UNICEF, avril 2013 affirme que Le développement durable
commence avec des enfants en sécurité, en bonne santé et bien éduqués..Les droits et le bien-être
de l’enfant doivent rester au cœur de l’ordre du jour pour l’après-215. Investir en faveur des enfants
est un moyen fondamental pour éliminer la pauvreté, stimuler une prospérité commune et
améliorer l’équité entre les générations. C’est aussi une nécessité essentielle pour renforcer leur
capacité de réaliser leur plein potentiel en tant que citoyens actifs, productifs et compétents qui
apportent une ample contribution à leur famille et à leur société. Les enfants ont un droit à la
survie, à vivre et à grandir dans un environnement convenable avec tout ce que cela implique :
aller à l’école, jouir d’une bonne santé et d’une nutrition adéquate, vivre et grandir protégés et en
sécurité. Il ne s’agit pas seulement d’une assertion morale des droits humains propres aux enfants,
c’est aussi un engagement légal assumé par 193 États signataires de la Convention relative aux droits
de l’enfant – le traité sur les droits de l’homme qui a été le plus largement ratifié dans le monde et la
fondation des obligations encourues par les États et leurs partenaires internationaux envers les
enfants – et de leurs efforts de développement effectués avec association avec les enfants et à leur
avantage. La recherche vise à faire une analyse comparative des droits de l'enfant dans les
conventions internationales Et de la législation au point de mettre en évidence le concept de la
sécurité humaine et son rôle dans la protection de l'enfance.
Le problème n'est pas dans le désir de réalisations d'exploration de l'enfance dans le domaine de la
propriété intellectuelle ou légales, Nous chercherons à mettre en évidence l'écart entre la législation
et la pratique dans le traitement des droits de l'enfant Et les obstacles à l'obtention de ces droits dans
la réalité.

مقدمة
 كإف أساس العدالة كالسلم ُب العآب منبثق عن،تتكوف من أفراد
ٌ  كىذه األسر،تتكوف من أسر
ٌ تتمعاهتا اليت٣ إف األمم ال ترقى إالٌ برقي
 كاالعًتاؼ بالكرامة،تقوؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدرتوٟ كلتحقيق ذلك الب ٌد من اإلٯتاف با،رقي اجملتمعات اإلنسانية
تقوؽ كاّبرياتٟحق التمتٌع ّتميع ا
ٌ لكل إنساف سواء كاف رجبلن أك امرأة أك طفبلن
ٌ آب
ٌ  كأ ٌف،تتساكية١تميع أفراد األسرة كْتقوقهم اٞ تأصلة
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الواردة ُب صكوؾ اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف دكف أم نوع من أنواع التمييز ،سواء بسبب العنصر أك اللوف أك اللغة أك الدين أك
األصؿ القومي أك االجتماعي أك الثركة أك ا١تولد أك أم كضع آخر ،كاتفقت على أف للطفولة اٟتق ُب رعاية كمساعدة خاصتُت كما
ذلك إال ألف للطفل دكران ىامان ُب مستقبل األمم كاجملتمعات اإلنسانية.
لكن أمن االنساف ٔتختلف مراحل حياتو يظل ا١ترتكز االساسي لبناء اجملتمع ا١تزدىر  .من ىنا كاف التطور االسًتاتيجي لوضع ا٠تطط
لبناء ٣تتمع آمن يسَت ُب ركاب التنمية ا١تستدامة كيزدىر ُب االفق ا١تعرُب ٨تو اجملتمع ا١تتكامل فوضع الباحثوف نصب اعينيهم اف يبدا ء
بناء االمن على ا١تستول الفردم كمنظومة متداخلة للوصوؿ للمجتمع اآلمن كمنظومة متكاملة من ىذه النقطة بيدأ جديا بالتفكَت
بأمن االنساف كمفهوـ جديد ُب الفكر السياسي كاالجتماعي ليأخذ اٟتيز ُب التفكَت االسًتاتيجي للحماية من أخطار األزمات
الدكلية .فمن ا١تسلم بو أف األمن كمنظومة من ا١تفاىيم ٓب يعد ُب مستهل القرف الػ ُِ يشتمل ُب تعريفو على النواحي العسكرية ،بل
ىو مفهوـ يتجاكز الدكلة كأمنها إٔب األفراد كأمنهم اإلنساين كمسارىم التنموم اإلجتماعي كاإلقتصادم كالسياسي.
إشكالية البحث
١تعاٞتة ٛتاية الطفولة من خبلؿ دراسة لؤلمن اإلنساين موضوع البحث نطرح اإلشكالية التالية.
ما عبلقة ٛتاية الطفل باألمن عامة كاألمن اإلنساين خاصة؟ كىل يقدـ األمن اإلنساين للطفولة ٛتاية خاصة؟ كما ىي أ٫تيٌة اتٌفاقيٌة
حقوؽ الطفل كالوثائق األخرل ُب ٛتاية الطفولة؟ كٛتاية الطفل موجبة قبل التعنيف أـ بعده؟ كىل تتطابق أبعاد األمن اإلنساين مع
متطلبات ٛتاية الطفولة؟ كأب أم مدل يدرؾ الفرد أبعاد ا ألمن اإلنساين ُب ٛتاية الطفولة؟ كما ىو دكر الفرد ُب ٖتقيق متطلبات
األمن اإلنساين كإشاعة الوعي بأ٫تيتو ُب اجملتمع عموما كٛتاية الطفولة خصوصان؟كىل ٯتكن جملتمع يدعي احًتامو للكرامة اإلنسانية أف
يغلق العُت عن حقوؽ الطفل؟
إف اطفالنا ىم مستقبلنا كالعمل من أجلهم ىو غاية كل ٣تتمع يريد اف يتقدـ .كقد آف اآلكاف اف تتم ٤تاسبة كل من يتعامل مع اطفالنا
دكف معايَت صحيحة.
ىدؼ البحث
إف اإلىتماـ برعاية كٛتاية الطفولة أساس بناء اإلنساف السليم  .من ىذا ا١تنطلق يهدؼ البحث أب تسليط الضوء على أ٫تية ٛتاية
الطفولة من خبلؿ بنود كموا د اإلتفاقات كا١تواثيق الدكلية ككيف أف األمن اإلنساين النظرة اٟتديثة ألمن الفرد تساىم ُب ردـ فجوات
ا١تسافة الفاصلة بُت ٛتايةالطفولة كامن اإلنساف ٟتهة بناء مستقبل إنساين كاعد.
مخطط البحث
يتضمن البحث بعد ا١تقدمة ما يلي :
أكالن :األمن اإلنساين كيتضمن  -* :تعريف األمن اإلنساين * -مفهوـ أألمن اإلنساين * -تداعيات األمن اهنساين * -مقومات األمن
اإلنساين
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ثانيانٛ :تاية الطفولة بُت ضمانات ا١تواثيق الدكلية كالواقع ا١تعاصر كتتضمن  -* :تعريف الطفل* -أ٫تيٌة اتٌفاقيٌة حقوؽ الطفل كالوثائق
ا٠تاص بالطفولة ُب الوطن
األخرل ُب ٛتاية الطفولة* -اتفاقيٌة حقوؽ الطفل* -كاقع الطفولة على ا١تستول العريب * -الواقع التشريعي
َّ
العريب* -التحديات ا١تستقبلية للطفولة ُب الوطن العريب *-
ا٠تا٘تة -ا١تراجع كا١تصادر
أكالن :تعريف األمن اإلنساني كأبعاده
كفقا ١تا تشهده الساحة الدكلية من تغَتات جذرية ،كاف ضركريا أف يكوف ىناؾ تفسَتات جديدة ١تفهوـ األمن ،حيث ٓب تعد
التعريفات التقليدية كافية لفهم ٣تمل التهديدات الداخلية اليت تتعرض ٢تا الدكؿ كاجملتمعات ُب الوقت الراىن  .فمن ناحيةٓ ،ب يعد
الفعل كالتأثَت ُب العبلقات الدكلية حكران علي الدكلة القومية ،إذ أصبح ىناؾ ؼ اعلوف دكليوف من غَت الدكؿ كا١تنظمات اإلقليمية
كالدكلية ،اٟتكومية كغَت اٟتكومية  .كمن ناحية أخرم ،حدث ٖتوؿ ُب طبيعة مصادر التهديد للدكلة ،كاليت ٓب تعد بالضركرة مصادر
عسكرية فقط ،كإ٪تا تعدت ذلك لتكوف ىناؾ مصادر أخرم غَت تقليدية.

* -تعريف األمن اإلنساني
تعرؼ ٞتنة أمن اإلنساف باألمم ا١تتحدة األمن اإلنساين بانو "ٛتاية أساسيات البقاء بطريقة ترقي من حقوؽ كحريات اإلنساف ّٕٓ"
ك" ٛتاية اٞتوىر اٟتيوم ٟتياة ٚتيع البشر بطرائق تعزز حريات اإلنساف كٖتقق لئلنساف ذاتو فأمن اإلنساف يعٍت ٛتاية اٟتريات
األساسية ،تلك اٟتريات اليت ٘تثل جوىر اٟتياة ،كتعٍت ٛتاية الناس من التهديدات كاألكضاع اٟترجة أك القاسية أك ا١تهددات ا١تتفشية
الواسعة النطاؽ  .كجوىر اٟتياة اٟتيوم ىو ٣تموعة حقوؽ كحريات أكلية يتمتع هبا الناس كيتفاكت بُت األفراد كاجملتمعات ما يعتربه
الناس "حيويا" ،أم ما يعتربكنو "جوىريا للحياة" كحاسم األ٫تية ّٕٔ .ك٧تد لو تعريف آخر "أمن اإلنساف من ا٠توؼ كاٟتاجة أم
٤تاكلة خلق دينامكية تدمج اإلنساف ُب األكلويات التنموية كالسياسية بدؿ الًتكيز على استقرار النظاـ السياسي كبيئتو"ّٕٕ.
* -مهددات األمن اإلنساني:
ىناؾ العديد من ا١تشاكل كا١تهددات اليت تواجو األمن اإلنساين سواء كانت بشرية أك طبيعية.
ُ /ندرة ا١تياه:

375برقوؽ ٤تند -األمن اإلنساين كمفارقات العو١تة – على الرابط
boulemkahel.yolasite.com
ٞ 376تنة األمن اإلنساين باألمم ا١تتحدة.
377ا١ترجع السابق
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يفتقر كاحد بُت كل ٜتسة أشخاص إٔب اٟتصوؿ على مياه مأمونة كيفتقر نصف سكاف العآب إٔب الصرؼ الصحي ،كٯتوت ُٕ.
مليوف شخص سنويا بأمراض مرتبطة بسوء إمدادات ا١تياه كتتسبب ا١تياه ا١تلوثة ُب اإلصابة بطائف ة من األمراض اليت تتهدد اٟتياة ُب
أغلب األحياف .كمن أعىت األمراض الفتاكة باألطفاؿ حاالت العدكل بالتهابات اإلسهاؿ اليت تنقلها ا١تياه كتؤثر عليهم .كترتبط إصابة
الطفل باإلسهاؿ ارتباطان كثيقان بعدـ كفاية إمدادات ا١تياه كقصور خدمات الصرؼ الصحي كتلوث ا١تياه ا١تلكثة بعوامل األمراض ا١تعدية
كا١تمارسات السيئة ُب ٣تاؿ النظافة ّٖٕ .كييق ٌدر عدد كفيات األطفاؿ الناٚتة عن اإلسهاؿ بنحو ٓ ُ.مليوف طفل سنويان ،كمعظمهم
دكف سن ا٠تامسة ٦تٌن يعيشوف ُب بلداف نامية  .كتشَت التقديرات إٔب أف عدد الذين لن تيتاح ٢تم خدمات الصرؼ الصحي األساس ية
ُب عاـ َُِٓ سيصل إٔب ٕ ِ.مليار نسمة ّٕٗ ، .كندرة ا١تياه الشركبة هتدد ثلثُت من سكاف العآب ،كلعل ندرة ا١تياه أصبحت
عامل أساسي كمهم ُب اٟتركب بُت الدكؿ كالقبائل حوؿ مصادر ا١تياه كرٔتا سيتطور األمر أكثر ُب ا١تستقبل.
ِ /األمن الغذائي
كىو ناتج أساسا عن ندرة آب ياه كالكوارث الطبيعية كاٞتفاؼ ٦تا يؤدم إٔب النزكح كاٟتركب كاجملاعات اليت ازدادت بشكل ملحوظ
حيث قدِّر منظمة األغذية كالزراعة التابعة لؤلمم ا١تتحدة أف ىناؾ ٨تو مليار شخص ناقصوا التغذية ،كأف أكثر من ثبلثة مبليُت طفل
ٯتوتوف كل سنة من جراء نقص التغذية قبل أف يكملوا عامهم ا٠تامس َّٖ.
ّ /األمن اإلنساين كاٟتركب
يُتعد اٟتركب أكثر مهددات األمن اإلنساين كأفتكها بسبب ما ٗتلفو على ٥تتلف الصعد من كيبلت ،كمن أسباهبا ا١تباشرة سباؽ
التسلح الذم يستنزؼ موارد الدكؿ على حساب التنمية البشرية.
إف تصاعد كقوع األطفاؿ كضحايا مباشرين للنزاعات ا١تسلحة بات من ا٠تطورة ٔتا يستدعي إعطاء األكلوية لتلك القضايا خاصة عند
إنتهاكات حقوؽ الطفل.
من ىنا ٧تد أف مفهوـ األمن قد تأثر بالتطور الكبَت الذم حققتو حقوؽ اإلنساف على ٥تتلف الصعد٦ ،تا أضفى صفة الشموؿ عليو
من خبلؿ ارتباطو باإلنساف كمشولو ١تختلف جوانب حياتو ،على حساب الدكلة اليت ٓب تصبح الفاعل الوحيد ُب الساحة العا١تية ،ىذا
كنبلحظ أف اخطر التهديدات على الدكلة كالفرد ليست هتديدات مسلحة بل ٢تا بعد مرتبط بعبلقة اإلنساف ٔتحيطو البيئي.
رٔتا تنبثق تساؤالت من ضمنها على ىمن تقع مسؤكلية األمن هبذا ا١تفهوـ؟!
األمن هبذا ا١تفهوـ ىو مسؤكلية األفراد كاٟتكومات ،كمن كاجب اٞتميع ا١تسارعة إٔب اإلسهاـ ُب ٖتقيق األمن كالرفاىية للمجتمع ،كقد
سؤكؿ ىع ٍن ىر ًعيَّتًوُّٖ ًُ"
َّبُت النيب صلى ا﵁ عليو كسلم اشًتاؾ اٞتميع ُب ا١تسؤكلية ،فقاؿ صلى ا﵁ عليو كسلم " :يكلُّ يك ٍم ىر واع ككلكم ىم ه
* -مفهوـ األمن اإلنساني
.2014
 378منظمة الصحة العا١تية -صحة األطفاؿ البيئية -األخطار البيئية-
 379ا١ترجع نفسو.
.2012
 380منظمة  FAOتقرير
1829
 381صحيح البخارم 7138كمسلم
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إف أمن اإلنساف ال يعٍت اٟتفاظ على حياتو فقط ،كإ٪تا أيضا اٟتياة بكرامة كحرم ة كمساكاة كتكافؤ ُب الفرص كتنمية قدرات البشر،
كيعٍت ٛتاية اٟتريات األساسية كٛتاية الناس من التهديدات كاألكضاع القاسية ،كٖترر اإلنساف من التهديدات الشديدة كا١تنتشرة
 .أف مفهوـ األمن اإلنساين مف ىوما ليس جامدا ،ٮتتلف
كا١تمتدة زمنيا ككاسعة النطاؽ اليت تتعرض ٢تا حياتو كحريتو ككرامتو
باختبلؼ اجملتمعات .كبالرغم من ذلك ىناؾ إتفاؽ ُب أدبيات العبلقات الدكلية حوؿ تعريف ىذا ا١تفهوـ من خبلؿ عنصرين
أساسيُت،اٟتماية كالتمكُت.
 اٟتماية :تتعلق بتعرض األفراد كاجملتمعات ألخطار هتددىم هتديدا بالغا ،كانو ٟتماية اإلنساف من ىذه آب خاطر ٬تب االعًتاؼباٟتقوؽ األساسية لئلنساف ،كٖتديد ا١تهددات اليت هتدد أمن اإلنساف هتديدا خطَتا سواءن كانت ىذه التهديدات تقليدية أك غَت
تقليديةٍ ،ب بعد ذلك بذؿ ٣تهود حقيقي من خبلؿ ا١تؤسسات الوطنية حكومية كغَت حكومية ٟتماية ىذا األمن.
 التمكُت :إف دعم ٘تكين األفراد ٭تدث بتوفَت التعليم ا١تناسب ،ككجود مناخ عاـ من الدٯتقراطية كاحًتاـ اٟتريات العامة مثل حريةالصحافة ،كحرية اٟتصوؿ علي ا١تعلومات ،كحرية التنظيم ،كحق ا١تشاركة السياسية ،كاالنتخابات اٟترة ،حيث إنو من ا١تؤكد أف الناس
ا١تمكنوف يستطيعوف أف يطالبوا باحًتاـ كرامتهم إذا ما ًب انتهاكها ،كالدفاع عن أمنهم إذا ما ًب هتديده.
* -مقومات األمن اإلنساني
إف األمن اإلنساين ٔتعناه العاـ يعٍت أف يكوف اإلنساف آمنان مستقران ُب كل شيء كعلى ٚتيع الصعد اٟتياتية اإلجتماعية كالسياسية
كاإلقتصادية ....اْب بعيدان عن العنف كالتطرؼ كالتعصب كاإلقتتاؿ كاإلحًتاب الذم قد ينجم بُت اٞتماعات ١تصاّب دنيوية أك ماديو
أك عصبيو أكقبلية ...كىذه ا١تعاين السالبة تقوض مفهوـ األمن كتفقد معناه الرباغماٌب ِّٖ فعلى الصعيد اإلجتماعي كىو أىم مقوـ
كمرتكز لؤلمن اإلنساين ينبغي أف يكوف ٣تتمعان آمانان خاليان من ا١تفاىيم التعبوية اليت تقوـ ٓتلخلة كزعزعة حياة الفرد كبالتإب فقدانو
لبلستقرار اٟتياٌب كضماف االستمرار ُب العبلقات االجتماعية كاٟتماية من العنف العرقي /الطائفي ،كاألمن السياسي الذم يضمن
للبشر العيش ُب كنف ٣تتمع يضمن كيرقي حقوؽ اإلنساف ،كاألمن االقتصادم الذ م ىو ضماف اٟتد األدىن من ا١تدخوؿ لكل فرد .
كاألمن الغذائي الذم ىو عنصر اساس لضماف اٟتد األدىن من الغذاء لكل فرد  .كاألمن البيئي الذم ىو ٛتاية اإلنساف من الكوارث
الطبيعية كاٟتفاظ على البيئة من استدمار اإلنساف كاألمن الفكرم ىو النشاط كالتدابَت ا١تشًتكة بُت الد كلة كاجملتمع لتجنيب األفراد
شوائب عقدية أك فكرية أك سيكولوجيو تكوف سببا ُب ا٨تراؼ السلوؾ كاألفكار كاألخبلؽ عن جادة الصواب ،أك سببا ُب اإليقاع
با١تهالك .كما انو ىو االطمئناف إٔب سبلمة الفكر من اال٨تراؼ الذم يشكل هتديدا لؤلمن الوطٍت أك احد مقوماتو االيديولوج يو
كالعقدية كالثقافية كاألخبلقية كاألمنية.
ثانيانٛ :تاية الطفولة بُت ضمانات ا١تواثيق الدكلية كالواقع ا١تعاصر
ٛتاية حقوؽ الطفل كإحقاقها يأٌب من ضركرة االستفادة ا١تثلى من اإلنساف منذ نشأتو األكٔب ،فبل غٌت ألم ٣تتمع عنو١ ،تا لذلك من
أ٫تية ُب عملية التنمية الشاملة مهما كصل ىذا اجملتمع إٔب ا١تستويات ا١تتقدمة ُب اجملاالت التكنولوجية كالتقنية ٚتعيها.

.2011
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أكلت ا١تنظمات الدكلية كاجملتمع الدكٕب ككذا الدكؿ العربية ،اىتمامها باألسرة بوصفها نواة كل ٣تتمع كأساسو كاللبنة ُب قاعدتو ،اليت
منها يولد اإلنساف ،كفيها ينمو كيقول كيتعلم ىي ا١تدرسة األكٔب لًتبية الطفل كرعايتو كتنشئتو ،فبقدر ما تنجح األمم كالشعوب ُب
رعاية أطفا٢تا كإشباع حاجاهتم ا١تادية كالنفسية كاالجتماعية ،كتربيتهم على القيم كاألخبلؽ الفاضلة تتكوف أجياؿ جديدة قوية البيناف
قادرة على العمل كا٠تلق كاإلبداع.
لذلك حظيت حقوؽ الطفل ٔتكانة متقدمة ُب القانوف الدكٕب كالتشريعات الوطنية  ،لكن بالرغم من ذلك ما زاؿ ىناؾ ا١تبليُت من
األطفاؿ يعانوف من ا١ترض كسوء التغذية كاٞتوع كاٟترماف من أدىن موجيبات اٟتياة الكرٯتة مفتقدين أدىن مقومات األمن اإلنساين.
أىميٌة اتٌفاقيٌة حقوؽ الطفل كالو ائق األخرل في حماية الطفولة
تنطبق حقوؽ اإلنساف على ٚتيع الفئات العمرية ،كلؤلطفاؿ حق التمتع بنفس حقوؽ البالغُت .كٔتا أهنم ضعفاء ينبغي كضع حقوؽ
٦تيزة تعًتؼ باحتياجهم للحماية ،لذا كضعت اتفاقية حقوؽ الطفل معايَتان ينبغي إعما٢تا من أجل تطور ك٪تاء األطفاؿ إٔب أقصل حد،
كٗتليصهم من ربقة اٞتوع كالفاقة كاإل٫تاؿ كسوء ا١تعاملة .كتعكس االتفاقية رؤية جديدة للطفل .فالطفل ليس ملكان لوالديو بقدر ما أنو
ليس مادة يتصدؽ هبا  .بل ىو كائن حي يتمتع ْتقوؽ عامة كخاصة  .كما تعكس االتفاقية رؤية جديدة للطفل تتمثل باعتباره فردان
مستقبلن منتمي إٔب أسرة ك٣تتمع يتمتع ْتقوؽ كعليو كاجبات تتبلءـ مع سنو كمرحلة ٪تاءه  .كمن خبلؿ ىذا ا١تنظور شددت االتفاقية
على أ٫تية الًتكيز على الطفل ككل  .كسا٫تت االتفاقية مع العديد من البلداف بعد التصديق عليها إٔب تعزيز االعًتاؼ بالكرامة
اإلنسانية األساسية ٞتميع األ طفاؿ كأكدت على ضركرة ضماف رفاىيتهم ك٪تاءىم  .كتنص االتفاقية بوضوح على مبدأ ٘تتع ٚتيع
األطفاؿ بنوعية جيدة من ا١تعيشة كحق ٢تم كليس امتيازا يتمتع بو قلة منهم.
* -تعريف الطفل
سن الرشد ٔتوجب القانوف ا١تنطبق عليو "
تعرؼ "الطفل" باعتباره كل إنساف ٓب يتجاكز الثامنة عشرة "ما ٓب مبلغ ٌ
إ ٌف ات ٌفاقيٌة الطفل ٌ
سن الثامنة عشرة ،ما ٓب يثبت ٌأهنم بالغوف ٔتوجب
( ٌ
ا١تادة ُ) .كلؤلغراض العاديٌة ،يعٍت ذلك أنٌو ٯتكن أف ينطبق على كل إنساف حىت ٌ
الوطٍت ا١تطبٌق لكل األغراض أك ٢تذا الغرض ا﵀ ٌدد  .كعلى أم حاؿ ،يقًتح "٥تطٌط" اتفاقيٌة حقوؽ الطفل كجوب تفسَت ىذا
القانوف
ٌ
سن الرشدإذا
االستثناء ٔتثابة استثناء
تفويضي ،بعبارة أخرل أ ٌف باستطاعة من ىم دكف الثامنة عشرة ا١تطالبة باالستفادة من فوائد بلوغ ٌ
ٌ
الوطٍت ٯتنحها ،فيما ٯتكنهم ُب الوقت نفسو ا١تطالبة ْتماية اتفاقيٌة حقوؽ الطفل.
كاف القانوف
ٌ
لكل حكومة تكوف
إف كل البلداف أطراؼ ُب اتفاقيٌة حقوؽ الطفل ٯتكن معاملتها باعتبارىا تنطبق بشكل شامل  .كىي ملزمة قانونيٌان ٌ
طرفان فيها كتنطبق على كل األطفاؿ ا٠تاضعُت للوالية القانونيٌة لكل دكلة ،كليس على األطفاؿ الذين ٭تملوف جنسيٌة تلك الدكلة  .بل
ا١تادة ِ (ُ) كىو يشمل بالتأكيد األطفاؿ البلجئُت كالنازحُت ٔتن فيهم ا١تراىقُت.
إ ٌف مبدأ عدـ الت
بقوة ُب ٌ
مييز منصوص عليو ٌ

* -اتفاقيٌة حقوؽ الطفل
إذا كاف األطفاؿ ىم الذين سوؼ يشكلوف ٣تتمع ا١تستقبل  .فاالٕتاه ٢تم بالعناية كالرعاية العقلية كالنفسية كاالجتماعية ىو أحد
األركاف األ ساسية لبناء التنمية اإلنسانية  .كال ٯتكن خلق الفرص أماـ األجياؿ القادمة دكف أف يكوف ٢تذه األجياؿ دكر ُب صناعة
حياهتم .كلعل ىذا ىو السبب ُب أف تتجو جهود ا١تنظمات الدكلية ٨تو التأكيد على حقوؽ األطفاؿ كٛتايتهم ،كالنظر إٔب حقوؽ
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الطفل باعتبارىا حقوؽ غَت قابلة ؿلتجزئة أك االنتقاء ،كىى حقوؽ كونية كموحدة كمًتابطة كعامة  .كقد توجت ىذه اٞتهود بإصدار
اإلتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل عاـ ُٖٗٗ.
أم كثيقة دكليٌة  .حيث تستند اتفاقيٌة حقوؽ الطفل إٔب أربعة
تق ٌدـ اتفاقيٌة حقوؽ الطفل أعلى معايَت اٟتماية كا١تساعدة لؤلطفاؿ ُب ٌ
اٟتق با١تشاركة.
النمو ،ك ٌ
مبادئ توجيهيٌة :عدـ التمييز ،كا١تصاّب الفضلى للطفل ،ك ٌ
اٟتق باٟتياة كالبقاء ك ٌ
الدكٕب بأهنا تشكل ٣تموعة شاملة من قوانُت حقوؽ األطفاؿ  .كتتجاكز
كتعترب اتفاقيٌة حقوؽ الطفل بالنسبة لقانوف حقوؽ اإلنساف
ٌ
حريٌة التعبَت
للصحة ك التعليم كالرفاه،
معايَت اٟتماية الضمانات ا١تعتادة
ٌ
ٌ
كتتضمن ضمانات تتعلٌق بالشخصيٌة الفرديٌة للطفل كحقوؽ ٌ
التجمع كا٠تصوصيٌة ،كما أهنا تعكس رؤية جديدة للطفل  .كتق ٌدـ االتٌفاقيٌة رؤية للطفل كفرد ككعضو ُب أسرة
كالدين كاالنتماء ك ٌ
تطوره ،كما تنطبق على األطفاؿ كافٌة من الجئُت كنازحُت  .ككذلك
كاجملتمع ،يتمتٌع ْتقوؽ كعليو مسؤكليٌات تتبلءـ مع ٌ
سنق كمرحلة ٌ
تق ٌدـ احتماؿ اٟتماية لؤلطفاؿ البلجئُت حىت ُب الدكؿ غَت األطراؼ ُب الوثائق القانونيٌة لبلجئُت.
يرسخها كمجموعة من ا١تعايَت الدكليٌة اليت تش ٌكل اٟتقوؽ ا ألساسيٌة الدنيا اليت يستح ٌقها األطفاؿ.
إ ٌف القبوؿ شبو
اإلٚتاعي لبلتفاقيٌة ٌ
ٌ
تقر اٟتكومات بنيتها عن
كيعكس التصديق شبو العا١تي على ا١تعاىدة التزامان عا١تيان ٔتبادئ حقوؽ الطفل  .كٔتصادقتها على االتفاقية ٌ
ترٚتة ىذه االلتزامات إٔب أفعاؿ  .كتلزـ االتفاقية الدكؿ األطراؼ بتطوير ككضع القوانُت كالربامج ا لسياسية من أجل التنفيذ الكلي
لبلتفاقية ،كينبغي عليها تنفيذ ٚتيع إجراءاهتا على ضوء ا١تصلحة الفضلى للطفل  .كال تقتصر ىذه ا١تهمة على اٟتكومات فقط بل
٬تب أف يضطلع هبا ٚتيع أفراد اجملتمع  .كمن أجل ترٚتة ا١تعايَت كا١تبادئ اليت تضمنتها االتفاقية إٔب كاقع يتعُت على ٚتيع الفيئات
احًتامها.
كلدعم القضاء على سوء ا١تعاملة كاالستغبلؿ ا١تنتشرين بصورة متزايدة ُب أ٨تاء العآب اعتمدت اٞتمعية العامة ُب عاـ
الربكتوكوالف االختيارياف ا١تلحقاف باالتفاقية كا١تتعلقاف ْتماية األطفاؿ من االستغبلؿ اٞتنسي كا١تشاركة ُب الصراع ا١تسلح.

َََِ

٭تدد الربكتوكوؿ االختيارم ا٠تاص بعدـ مشاركة األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة سن الثامنة عشر كحد أدىن للتجنيد القسرم .كيطالب
الدكؿ ببذؿ أقصى طاقاهتا ٟتظر من ىم دكف الثامنة عشر من االشًتاؾ اشًتاكا مباشران ُب النشاطات العدائية.
كيشدد الربكتوكوؿ االختيارم ا١تتعلق باإلٕتار ُب األطفاؿ ،كبغاء األطفاؿ كاستخداـ األطفاؿ ُب ا١تواد كالعركض اإلباحية ،على ضركرة
ٕترًن ىذة االنتهاكات ا٠تطَتة ٟتقوؽ الطفل كيركز على أ٫تية زيادة الوعي العاـ كالتعاكف الدكٕب ُب اٞتهود الرامية ١تكافحة تلك
االنتهاكات.
كيتبٌت الربكتوكوؿ االختيارم الثاؿث ا١تلحق باالتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ،ا١تتعلق بإجراءات تقدًن الببلغات ،كالذم يؤسس آلية
لكن كرغم كجود ىذه اٟتقوؽ،
للتدقيق ُب ا١تعلومات ا١تتعلقة بانتهاؾ حقوؽ الطفل كيؤكد على ضركرة ٛتايتها كصيانتها .
يعاين األطفاؿ من الفقر كالتشرد كسوء ا١تعاملة كاإل٫تاؿ كاألمراض اليت ٯتكن الوقاية منها ،كعدـ ا١تساكاة ُب توفَت فرص التعليم ،كنظم
قضاء جنائية ال تعًتؼ باحتياجاهتم ا٠تاصة ،مشاكل تواجو كبلن من البلداف الصناعية كالبلداف النامية على حد سواء .كٔتا أف األطفاؿ
كخاصة الصغار منهم أكثر عرضة لؤلذل كمن ٍب ٭تتاجوف ا ٔب مساندة خاصة حىت يصبح بإمكاهنم التمتع ْتقوقهم أب الدرجة
القصول ،جاءت اإلتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لتؤكد ُب ا١تادة السادسة " على اف لكل طفل حق أصيل ُب اٟتياة " كعلى الدكؿ أف
تكفل بقاء الطفل ك٪توه كىذا األمر يتجاكز ٣ترد منح اٟتق ُب اٟتياة حيث تتضمن اٟتق ُب البفاء كالنمو "أب أقصى حد ٦تكن " بعد
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ذلك تضفي كلمة البقاء معٌت خاصا على مفهوـ اٟتق ُب اٟتياة ليشتمل اٟتاجة على العمل الوقائي ٔتختلف أبعاده  .أما كلمة النمو
فتأٌب ٔتعناىا الواسع لتضفي بعدان نوعيان يهدؼ أب تبمية شخصية الطفل بكافة مناحيهاٍ ،ب يأٌب " أمن كسبل مة الطفل على رأس
مفهومي اٟتماية كالرعاية من جهة الصحة اٞتسدية كالنفسية كاإلجتماعية بإعتبارىا أساس ٪تو قدراتو كإمكاناتو.
* -كاقع الطفولة على المستول العربي
يعيش الطفل العريب ُب ٣تتمعات ٘تر بظركؼ سياسية كاقتصادية غَت مستقرة؛ األمر الذم ينعكس على حياتو ك٬تعلو ٯتر بظركؼ أسوأ
من تلك اليت يعيش ُب ظلها نظراؤه ُب باقي دكؿ العآب ٔ ،تا فيها دكؿ العآب الثالث،ذلك أف ىناؾ أكثر من ُٓ مليوف طفل عريب
أخطارا عدة بسبب اٟتركب كالكوارث ،كتشَت تقارير اليونيسف إٔب أف ارتفاع
يعيشوف ُب ظركؼ إنسانية صعبة ّّٖ ،كيواجهوف
ن
معدؿ كفيات األطفاؿ ُب العآب العريب يعود إٔب الفقر الشديد ،كتدين مستول الدخل الفردم ،كتدىور األكضاع ا١تعيشية ٔتا ينعكس ُب
النهاية سلبنا على الوضع الصحي كالتعليمي للطفل ،إذ تزداد نسبة التسرب ُب مراحل التعليم األكٔب ،كتنتشر األمراض ا١ترتبطة بسوء
التغذيةّْٖ .كعلى الرغم من تفاكت االىتماـ بقضايا الطفولة من قطر عريب آلخر ،إال أف الوعي ٓتطورة قضية الطفولة يعدِّىا قضية
مفقودا.
بالغة اٟتساسية تتعلق با١تستقبل العريب ما زاؿ عامة
ن
حق التعليم ،حق الضماف اإلجتماعي ،حق كل طفل ُب مستول معيشي الئق  ...كل اإلتفاقات كالنصوص ْتق الطفل تبقى ح برا
على كرؽ ما ٓب تنفذ على ارض الواقع.
أعلنت ا١تمثلة ا٠تاصة لؤلمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة ا١تعنية باألطفاؿ كالصراعات ا١تسلحة أف عدد األطفاؿ البلجئُت أك ا١تشردين داخل
سوريا كصل إٔب (ثبلثة مبليُت طفل ) كٯتوت ُب مصر يومينا (ُِٓ) طفل بسبب التلوث كعدـ الرعاية الصحية ،يوجد (ٓ) مليوف
طفل عراقي ٤تركمُت من حقوقهم األساسية كمعرضُت لبلنتهاكات ا٠تطَتة ٟتقوؽ الطفل،كما نصيب الدكؿ العربية من عمالة األطفاؿ
ىو (َُ) مليوف طفل ،منهم (ٖ ِ,مليوف) طفل ُب مصر كحدىا كيوجد ُب الدكؿ العربية حوإب (ٓ مليوف) طفل غَت ملتحقُت
دائي  ،ك(ْ مبليُت) مراىق تقريبنا غَت ملتحقُت بالتعليم الثانومّٖٓ
بالتعليم االبت
إال أف االىتمامات ٭تقوؽ الطفل ُب الوطن العريب انعكست منذ أف يعقد ا١تؤ٘تر العريب األكؿ رفيع ا١تستول حوؿ الطفولة ،كالذم
عقدتو جامعة الدكؿ العربية ُب تونس عاـ ُِٗٗ ،حيث ًب االتفاؽ على أكؿ خطة عربية .كاستمرت من خبلؿ جهود عربية كقطرية .
كلقد انصبت جهود اجمللس العريب للطفولة منذ تأسيسو عاـ ُٕٖٗ على العمل على ٛتاية حقوؽ الطفل العريب ،كرفع مستول الوعي
هبذه اٟتقوؽ  .كلقد كانت مبادرة "منتدل اجملتمع ا١تدين العريب للطفولة " ،كاليت بد أت عاـ ََُِ ،أحد ىذه اٞتهود اليت تؤكد على
دكر اجملتمع ا١تدين العريب كشريك أصيل ُب جهود التنمية للنهوض بأكضاع الطفولة.
اقعا مأساكيناُ ،ب ظل انشغاؿ العرب اآلف بتداعيات ما يسمى بػ "الربيع
إ٪تا كبالرغم من ىذه اٞتهود اليوـ كاقع الطفولة يكاد يكوف ك ن
العريب" الذم خ لف تداعيات أمنية خطَتة ،كىدد كياف اجملتمع ُب معظم البلداف العربية  .كقد سلط تقرير منظمة (أنقذكا األطفاؿ )
مؤخرا الضوء على حجم ا١تعاناة كا١تأساة كالكارثة اإلنسانية اليت يتعرض ٢تا أطفاؿ سوريا ،كاستعرض تقرير ا١تنظمة
الدكلية الصادر ن
-2013ص68
 383تقرير منظمة اليونسف-
 384ا١ترجع نفسو
 385سكام نيوز عربية -األحد 21سيترب
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الدكلية الصادر بعنواف( :الطفولة ٖتت النار ) ،ظركؼ األطفاؿ السوريُت الذين يعيشوف ُب ظركؼ اٟترب؛ حيث أكد التقرير أف (ّ)
من كل (ْ) أطفاؿ سوريُت فقدكا أحد ذكيهم ،ك َّ
أف طفبلن من بُت كل (ّ) أطفاؿ ،تعرض لؤلذل اٞتسدم ،مبيننا أهنم يعيشوف ُب
ظركؼ إنسانية قاسية ،كحرماف معظمهم من الرعاية الصحيةّٖٔ .كما نبهت منظمة األمم ا١تتحدة للطفولة (اليونيسف) ،على خطر
تواصل العنف كالنزكح ا١تتزايد للسوريُت على األطفاؿ ،كقالت ا١تنظمة :إف تواصل العنف كالنزكح ا١تتزايد ،يدمر البنية التحتية كا٠تدمات
جسدم كنفسية قد تؤثر فيهم مدل اٟتياة.
ة
األساسية نتيجة النزاع ،كيهدد جيبل كامبل من األطفاؿ ،كيصيبهم ّتراح
أما العراؽ فقد سجل ُب عاـ ََِٓ أعلى معدؿ الوفيات األطفاؿ ُب العآب ىذا ما جاء ُب تقرير صحي ١تنظمة الصحة العا١تية
ّٕٖ ،مؤكدان أف نسبة بقاء األطفاؿ على قيد اٟتياة ُب العراؽ حىت ما بعد سن ا٠تامسة ،قد تراجع بشدة ليحتل العراؽ ذمؿ الًتتيب
العا١تي خلف ٣تموعة من أفقر دكؿ العآب بعدما تضاعفت كفيات األطفاؿ فيو َُٓ ُب ا١تائة  .كما التقرير الذم أعدتو منظمة
"أنقذكا األطفاؿ" أف طفبلن من بُت كل ٖ أطفاؿ ُب العراؽ ٯتوت قبل أف يبلغ سن ا٠تامسة ،نتيجة األمراض كالعنف  .كتوجو التقرير
بالنقد البلذع ٟتكومة بغداد اليت اهتمها بإ٫تاؿ القياـ بأم جهود ُب سبيل ٖتسُت أكضاع األطفاؿ ّٖٖ كما نبهت منظمة الصحة
العا١تية أب اف الشحة ا١تزمنة ١تياه الشرب ُب العراؽ اصبحت هتدد بارتفاع معدالت االصابة باالسهاؿ بُت االطفاؿ ،كما يزاؿ مبليُت
االطفاؿ يواجهوف صعوبة ُب اٟتصوؿ عل ل ا١تاء منذسنوات اندالع اٟترب .كقد اصبحت شبكات توزيع ا١تياه مصدرا لنقل االمراض
ا٠تطرة اليت تنتقل بواسطة ا١تياه  .كنوه بياف ا١تنظمة العا١تية أب تعرض اطفاؿ العراؽ بشكل خاص لبلصابة بامراض االسهاؿ اليت ما
تلبث اف تتحوؿ أب سوء التغذية اٟتادّٖٗ.حيث أف عدد ا١تدارس اليت تفتقر أب ا١تياه ا١تبلئمة أك أب شبكة اجملارير بلغت ُب العراؽ
َََٕ مدرسةَّٗ كعدد ا١تدارس منها اليت ال تتوافر فيها إمدادات مياه الشرب ا١تأمونة ََُّّٕٗ ىذا عدا الفقر كاآلٕتار
باألطفاؿ ك ....ىذا عدا عن الوضع ا١تأساكم الذم فرضهتو اٟترب على العراؽ كإحتبل٢تا نت٬تة للمواد ا١تشعة كاليت تسبب األمراض
ا٠تبيثة خاصة بُت األطفاؿ.
كذلك دكلة عربية مثل مصر تعد ُب ا١ترتبة ا٠تامسة ُب منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيُ ،ب معدؿ الوفيات دكف ا٠تامسة ففي
مصر ٯتوت كل يوـ (ُِٓ) طفبلن بسبب اإلسهاؿ ِّٗ ،ك٭تدث ىذا بسبب ا١تياه ا١تلوثة كاأل غذية ا١تلوثة كالرصاص ا١تنبعث ُب اٞتو
مع إنتشار الدكية ا١تتنوعة ذات الصاٟتية ا١تنتهية كقاذكرات الشوارع كا١تستشفيات ،كذلك إنتشار القوارض كاٟتشرات  ،كما ييعاين
الرضع  ،كمن الغريب أف كزارة الصحة ُب
أطفاؿ مصر من أمراض اٞتهاز التنفسي كاليت تعترب مع اإلسهاؿ السبب الرئيسي ُب كفيات ي
مصر قد أكقفت بناء ا١تستشفيات اٞتديدة كخصخصت ا١تشاريع الصحية كالعبلجية  ،كما ٯتوت األطفاؿ ُب مصر بسبب سوء

.2006
 387منظمة الصحة العا١تية-العراؽ-
 388العراؽ صاحب أعلى معدؿ لوفيات األطفاؿ ُب العآب ،نيويورؾ) 8/5/2007،CNN) -
200
 389ا١تياه ا١تلوثة تزيد معدالت الوفيات بُت االطفاؿ ُب العراؽ"،الصباح"/4/16،
-2005ص.2
 390منظمة اليونسف -الطفولة ا١تهددة-
 391ا١تصدر نفسو.
-2014نفبل عن جريدة االىراـ.
392كائل رمضاف٣ -تلة الفرقاف/4/15-
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التغذية كايضا نقص التغذية باليود كاٟتديد كفيتامي أ كالذم يؤدم أب تعطيل النمو الذىٍت فتنخفض قدرهتم على اإلستمرار ُب
التعليمّّٗ.
كما معاين منو طفل ىذه البلداف ينطبق كذلك على السوداف كليبيا كالدكؿ العربية األخرل.
َّ
أف االضطرابات السياسية كاالجتماعية اليت يشهدىا عدد من الدكؿ العربية ،باإلضافة إٔب استمرار األزمة االقتصادية ،كلها عوامل كاف
٪توا كَب مناطق النزاعات ،األمر الذم يربز اٟتاجة ا١تلحة إٔب إنشاء
٢تا أثر ُب تفاقم األكضاع ا١تًتدية لؤلطفاؿ العرب ُب ا لدكؿ األقل ن
آلية عربية متكاملة لتعبئة كتوجيو كتنسيق اٞتهود ا١تبذكلة لصاّب الطفولة ،كتوفَت ا٠تربة الفنية كتأمُت التمويل البلزـ ٢تا ،بالتعا كف مع
ا١تنظمات الدكلية كاإلقليمية كالقطاع ا٠تاص كمنظما ت اجملتمع ا١تدين  ".حيث انو قد أظهرت دراسة ٖتليلية قاـ هنا اجمللس العريب
للطفولة كالتنمية ّْٗ ُب تسع دكؿ عربية ّٓٗ االفتقار إٔب نظرة موحدة كشاملة ٟتقوؽ الطفل ،كإٔب اسًتاتيجيات كمناىج ٖتقق
االتساؽ كالتكامل بُت جهود ا١تؤسسات ا١تختلفة كا١تعنية بالطفولة ،حيث التجأت سياسات اٟتماية ُب الدكؿ العربية إٔب ا١تعاٞتات
التشريعية كالقانونية دكف معاٞتة معاٞتة اجتماعية كاقتصادية كىو ما أسهم ُب عدـ فاعلية السياسة التشريعية ،كأف تدابَت اٟتماية تعا ِب
آثار العوامل اليت يتعرض ٢تا األطفاؿ دكف السعي إٔب عبلج جذكر ا١تشكبلت أك كجود "تدابير كقائية" ،كما تتسم سياسات اٟتماية
با١تعاٞتات اٞتزئية لبعض الظواىر مثل عمالة األطفاؿ كالعنف ضد األطفاؿ ،كذلك دكف كضع سياسات شاملة تتبع النهج اٟتقوقي
الذم يقتضي كضع سياسة ٛتائية شاملة ،إضافة إٔب كجود قصور ُب دعم األسر الفقَتة كا١تهمشة ماديا كاجتماعيا للوفا ء ٔتسئولياهتا
ٕتاه األطفاؿّٔٗ".
الخاص بالطفولة في الوطن العربي
الواقع التشريعي
َّل
ا٠تاصة بالطفولةُب العآب العريب ،فقد كا يكبت التشريعات العربية ُب ٣تاؿ يح يقوؽ الطفل ،التشريعات الدكلية ،إالَّ أف
ُب ٣تاؿ التشريعات َّ
ب مع طفولتهم ،ككذلك
من االنتهاكات عل ل أرض الواقع ،كعمالة األطفاؿ،
َّ
كخاصة اليت ال ى
الواقع التطبيقي يشهد العديد ى
تتناس ي
ً
من اٟتركب ،كالنِّزاعات ا١تسلَّحة ،كاستمرار ظاىرة زكاج األطفاؿ ،كييعرضهم ُب
اشًتاؾ ى
العديد من أطفاؿ بعض الدكؿ العربية ُب العديد ى
العنف ،كالتَّف ًرقة ُب
كتعرض
أحياف عديدة إلصابات جسميَّةَّ ،
ي
من األطفاؿ ُب معظم الدكؿ العربية داخل األسرة الستخداـ ي
العديد ى
ا١تعاملة بُت ُّ
خاصة بالقرب من مدارس األطفاؿ ،كدكر اٟتضانة ،ككجود ظاىرة
التلوث البيئيَّ ،
الذكور كاإلناث ،كاستمرار انتشار ُّ
ى
َّ
التحرش اٞتنسي باألطفاؿ ُب بعض الدكؿ العربيَّة ،كما أف يمعظم األطفاؿ العرب ُب حالة حرماف من كاحد من أىم اٟتقوؽ اإلنسانية،
ُّ
حق التعبَت عن الرأم.
كىو ُّ
الص َّلحة كالتغذية:
ِّر

393د .ناىدة ٤تمد علي-كاقع الطفولة ُب البلداف العربية-اٞتزء األكؿ-ص.2

394اجمللس العريب للطفولة كالتنميةمنظمة إ٪تائية عربية غَت حكومية ذات شخصية إعتبارية تعمل ُب ٣تاؿ الطفولة ،كقد جاء تأسيس اجمللس
ٖ 1986تت رعاية جامعة الدكؿ العربية.
 1987بناء على التوصية الصادرة من مؤ٘تر الطفولة كالتنمية الذم عقد ُب تونس
ُب عاـ
: 395دراسة ٖتليل سياسات ٛتاية الطفل ُب تسع دكؿ عربية للمجلس العريب للطفولة كالتنمية -الدكؿ ىي :األردف  -تونس  -اٞتزائر  -السعودية  -السوداف  -سوريا  -لبناف  -مصر –
ا١تغرب.
الطف ُب تسع دكؿ عربية-
396حسن البيبلكم األمُت العاـ للمجلس العريب للطفولة كالتنمية -دراسة ٖتليل سياسات ٛتاية ؿ
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الصحيَّة ،اف معظم الدكؿ العربية اىتمت بتحصُت األطفاؿ ضد األمراض ،إالَّ َّ
أف ىناؾ ثغرات ُب بعض الدكؿ
الرعاية ِّ
كُب ٣تاؿ ِّ
ً
كتتعرض يح يقوقهم لئلىدار ،ك أ٫تية يك يجود التزاـ
العربيةّٕٗٞ ،تهة توفُّر آليا ت
لتسجيل ا١تواليد ،حىت ال تسق ى
ط أىليتهم ُب ا١تستقبلَّ ،
خاصة ُب العراؽ كاليمن كالسوداف كمصر ّٖٗ
قومي ،كدعم دكٕب؛ ١تعا ىٞتة ا١تعدالت العالية لوفيات الرضع كاألطفاؿ دكف ا٠تامسةَّ ،
صوؿ ا١تياه النظيفة،
ك ،...كالعمل على ٖتسُت نوعية اٟتياة من ِّ
مد شبكات َّ
الص ِّحي ،كٖتسُت ا١تياه كا١ترافق ِّ
الصرؼ ِّ
الص ِّحيَّة ،كتأمُت يك ي
الص ِّحيَّة ،من خبلؿ ٖتسُت مستول برامج الطب العبلجي ،كالًتكيز على الطِّب الوقائي كالنمائي من
ككذلك االرتقاء بنوعية الرعاية ِّ
ناحية ،كتعميمو كي يشمل ٚتيع الشرائح االجتماعية كا١تناطق اٞتغرافيَّة من ناحية أخرل.
أما ُب ٣تاؿ التغذية ،فهناؾ حاجةُب ٚتيع الدكؿ العربية إٔب معا ىٞتة آثار سوء التغذية على األطفاؿ ،كإٔب ن ٍشر الوعي بأ٫تية التغذية
الصحيَّة ،كالعادات الغذائية اٞتيدة .
ِّ
الرعاية التربوية لألطفاؿ:
"...التحديٌات اليت تواجو الفعاليات كا١تؤسسات كاٞتمعيات كا١تسؤكلُت كاألفرادُ ،ب جهاده ا١تتواصل لتطبيق ا١تعاىدات الدكليٌة ا١توقٌعة
من قبل لبناف ٟتماية الطفل من العنف األسرم كغَت األسرم ،كللوصوؿ إٔب قوانُت كشرائع داعمة....أف البشرية تربر كجهها القاًب من
خبلؿ هتاكهنا مع العنف الذم يطاؿ اٟتياة ُب خطواهتا األكٔب على األرض كعن تأسفو اآلخر لعدـ القدرة على تغيَت كاقع اٟتاؿ ،لعدـ
القدرة على إقناع من ىم ُب مركز القرار بوضع التشريعات البلزمة أك تعديلها ،بتشديد العقوبات ،كبتأىيل البٌت التحتيٌة العائليٌة لك م
ّٗٗ.
بعيدا عن أنانيٌة الفرد اليت غالبنا ما تؤدم إٔب العنف بأشكالو ا١تتع ٌددة
تصبح العائلة ٤تيطنا
طبيعي ا لنمو اإلنساف ،ن
ًّ
صرخةن إنطلقت من مستشفى سيٌدة ا١تعونات -اٞتامعي ،التابع للرىبانية اللبنانية ا١تاركنية ،من أجل عدالة إجتماعية كإنسانية تعطي
كيعم السبلـ ،بعيدا عن العنف كالضرب كا١توت
األنساف القيمة اليت كضعها فيها ا﵁  .كذلك ـ ف أجل ٣تتمع أفضل تسود فيو ا﵀بة ٌ
٘تر على ذاكرتنا اٞتماعيٌة دكف أثر".
يسهل التداكؿ فيها كجرائم ٌ
مؤسسات تربوية
لذا كُب ٣تاؿ الرعاية الًتبوية ،يلزـ كضع معايَت ٞتودة العمليَّة التعليمية ،كااللتزاـ هبا ،كضركرة توفَت َّ
ا١تدرسة ،كاعتبار مرحلة رياض األطفاؿ مرحلة تطويرية تعليمية ،كالتوسع ُب إنشاء مؤسساهتا.

ألطفاؿ ما قبل

ا١تتخذة مع األطفاؿ ذكم اإلعاقة ٬تب االعًتاؼ تشريعيا بإنسانيتهم كحصانتها٦ ،تا يػىتىطىلَّب االىتماـ بتوفَت كتعميم
ُب اإلجراءات ى
ا٠تدمات الوقائيَّة من اإلعاقة كالتشخيص ِّ
فحص ما قبل الزكاج ،كاالىتماـ بعبلج كتعليم ا١تعاقًُت ،كتأىيلهم
ا١تبكر ٢تا ،كتوفَت خدمات ٍ
ى
جسميًّا كذىنيًّا ،مع العمل على ىد ٍمج ا١تعاؽ ُب اجملتمع ،إٔب جانب االىتماـ بتدريب كتأىيل األشخاص العاملُت مع ا١تعاقُت ُب ٥تتلؼ
ي

 397لئلشارة ال للحصر تسجيل األكراد ُب سوريا.
 398كما بينا ذلك سابقا
 399األب كساـ خورم مدير الشؤكف األقتصادية كالشؤكف ا١توظفُت ُب مستشفى سيدة ا١تعونات اٞتامعي – جبيل ،عن القاءات كالندكات كا١تؤ٘ترات كا١تظاىرات ٟتماية األطفاؿ
العما ؿ من العنف األسرم أك الوظيفي؛ كعن كيفية إجتماع أصحاب ا٢تمم كذكم اإلرادات الطيٌبة كالنوايا اٟتسنة ،من أجل ٛتاية حقوؽ اإلنساف  .االربعاء 8اكتوبر
كالنساء ك ٌ
 2014مستشفى سيدة ا١تعونات اٞتامعي – جبيل ندكة بعنواف "العنف ض ٌد األطفاؿ :كاقع كٖت ٌديات"
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الرئيسة لئلعاقة ََْ ،كاقًتاح
اجملاالت ك ُّ
للتعرؼ على األسباب َّ
التخصصات ،ككذلك ا لتأكيد على أ٫تية إجراء البحوث كالدراسات؛ ُّ
كسائل الوقاية منها.
األطفاؿ كالبيئة:
و
صحية للطفل؟ ،الواقع ما زاؿ يشَت إٔب يك يجود قصور عريب حقيقي ُب توفَت ىذه البيئة؛
كُب ٣تاؿ األطفاؿ كالبيئة ىل ىناؾ توفَت بيئة
ً
ا١تتص ِّحرة ،كتدىور خصائص الًتبة ك٘تلُّحها،
فمن مظاىر ا٠تىلىل البيئي األكثر
كضوحا :اضمحبلؿ كاختفاء الغطاء النباٌب ،كزيادة ُّ
الرقعة ى
ن
صحة الطفل ،كيعود ذلك إٔب عدـ االكًتاث من جانب اٟتكومات العربيَّة ،كالغياب شبو
كتلوث ا٢تواء كمياه الشرب٦ ،تا يؤثِّر على َّ
الكامل للمعاٞتة التشريعية ،أك ا١تعاٞتة السطحية لبعض العناصر ،مع شبو غياب دكر التوعية كاإلعبلـ البيئي.
اعتمادا على ذلكَّ ،
فإف ٚتيع الدكؿ العربية ٖتتاج إٔب زيادة االىتماـ بتوفَت معايَت البيئة اآلمنة للطفل؛ كارتفاع رصيف الشارع ،كعزلو
ك ن
اصفات اللعب ،كأدكات اللهو ،كزيادة نسبة
عن حارات مركر السيارات ،كعمل ٦ترات مركر لؤلطفاؿ ُب األماكن العامة ،كٖتديد مو ى
تبعا للكثافة السكانيَّة ،كحظر ا١تواد الكيماكية ا١تلونة أك ا١تكسبة لطعم األغذية ا١تقدمة لؤلطفاؿ.
ا١تساحات ا٠تضراء ن
بكل ٥تاطرىا ،ك عواقبها ا١ت ىهددة لذكاء األطفاؿ ،ك٪توىم النفسي،ك يكجود حاجة إٔب إعادة النَّظىر
كاستمرار يك يجود األنشطة ا١تلوثة للبيئة ِّ
ي
كالسبلمة
الص َّحة
من ِّ
من التعديبلت عليها؛ للتبلؤـ مع ا١تستويات ا١تطلوبة ى
ُب التشريعات ا١تتعلِّقة بالبيئة ،كالدَّعوة إٔب إجراء ا١تزيد ى
البيئيَّة.
الرعاية اللقافية:
الرع اية الثقافيَّة اف تزاييد تأثَت الثورة ا١تعلوماتية كاإلعبلمية ،خاصة على األطفاؿ ،كقد َّأدل إٔب إمكانات إعبلمية ىائلة تبلقًي
ُب ٣تاؿ ِّ
اهنارت معو فعليًّا يح يدكد ا١تكاف بُت أرجاء
كك يجود تدفُّق ُب ا١تعلومات،
ٍ
الثالوث :اٟتاسب اآلٕب ،كالقمر الصناعي ،كشاشة التلفزيوف ،ي
عدد من التدابَت كضركرة رسم إسًتاتيجية كاضحة ً
الكرة األرضية٦ ،تا يػتطىلَّب من الدكؿ العربيَّة ِّاٗتاذ و
ا١تعآب ،ترتكز على بناء ا٢تيوية،
ىى
ى
ى
كاإلعداد لؤلدكار ا١تستقبليَّة ،كتربط الطِّفل ْتضارتو كخصوصيتو العربية .
التحديات المستقبلية للطفولة في الوطن العربي
"ماذا يفعل األطفاؿ ُب عا١تنا العريب كالسماء فوقهم هبذا اال٩تفاض؟ كيف ٯتكن أف يرفعوا رؤكسهم بكامل قاماهتا؟ ككيف ٯتكن أف
يتأملوا اآلفاؽ البعيدة من دكف فضاء رحب يتيح ٢تم االنطبلؽ؟ األطفاؿ العرب  -كليس أطفاؿ فلسطُت كحدىم ٤ -تاصركف ،كألهنم
مادة ا١تستقبل فإف ىذا يعٍت أف ا١تستقبل العريب كلو ٤تاصر ،مساحة اإلبداع فيو ضيقة ،كالقدر ا١تتاح لبلبتكار معدكـ تقريبان ،فمن
ا١تسؤكؿ عن كل ىذاَُْ"

قط كراثية بل ىناؾ العديد من اإلعاقات اليت سببتها اٟتركب كا١تواد ا١تشعة كغَتىا.
 400أسباب اإلعاقة ليست ؼ

1431ىػ
2010ـ ا١توافق٤ 29ترـ
 - 2688اٞتمعة 15يناير
 401سليماف العسكرم -مجلة العربي -الكويت-اعن صحيفة الوسط البحرينية  -العدد
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السبيل الوحيد لقراءة ا١تستقبل ىو اإلعداد لو ،كذلك يكوف ُب بناء اإلنساف منذ طفولتو األكٔب كىو أىم أنواع اإلعداد ،إف أىم مرحلة
تارٮتية ُب حياة اإلنساف ىي مرحلة طفولتو .ألهنا تشكل اسس منطلقو للحياة كمعًتكاهتا ،فإذا كانت متماسكة بشكل صحي كعلمي
كانت إ٬تابية ،كإذا كانت مليئة بالسلبيات كالتجارب الفاشلة كاإل٫تاؿ ،غالبان يكوف اثرىا سيء عليو كعلى ٣تتمعو.
لقد أعدت جامعة الدكؿ العربية كا١تكتب اإلقليمي ١تن ظمة االمم ا١تتحدة للطفولة «اليونيسيف» دراسة حوؿ كاقع الطفولة ُب الدكؿ
العربية ٖتت عنواف «عآب عريب جدير باألطفاؿ » هبدؼ توضيح الصورة الواقعية ألكضاع األطفاؿ ُب الدكؿ العربية ،كمن ٍب العمل
كالسعي اٞتاد لتحقيق تقدـ أسرع ٨تو االرتقاء هبذه األكضاع كالتأكيد كاال ستفادة من اال٬تابيات فيها ،مع معاٞتة السلبيات منها من
خبلؿ تنفيذ أىداؼ خطة العمل العربية للطفولة ،اليت أصدرىا ا١تؤ٘تر العريب الثالث ٟتقوؽ الطفل ُب اٞتمهورية التونسية ُب كانوف
الثاين من العاـ ََِْ.
تلك الدراسة أشارت أب أف عدد األطفاؿ ُب كثَت من دكؿ العربية يصل أب ما يقارب من نصف عدد السكاف ،بينما ينمو عدد
السكاف بصورة عامة ٪توا سريعا كإذا استمرت معدالت الزيادة اٟتالية على ما ىي عليو ،فإنو من ا١تتوقع أف يصل تعداد العآب العريب
الذم يبلغ اآلف ِٖٓ مليوف نسمة إٔب ٨تو َٓٔ مليوف نسمة ْتلوؿ العاـ ََِٓ ،كتصل نسبة من ىم دكف سن ا٠تامسة عشرة أب
ّْ ُب ا١تئة من ىذا العدد اإلٚتإب كىي نسبة ال تزيد عليها إال نسبتهم ُب الدكؿ االفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربل كىي ِْ
ُب ا١تئةَِْ.
ذلك يعٍت أنو سيكوف على الدكؿ العربية أف تنمو أسرع من ا١تعدؿ الذم كانت تنمو بو من قبل حىت ُب س نوات االنتعاش النفطية،
كي ٯتكنها التعايش مع األكضاع عندما يكرب ىؤالء األطفاؿ كيبدأكف ُب البحث عن عمل ،كٔتا أف ا١تعرفة ،ىي أساس ثركة األمم ،فإف
الدكؿ العربية عليها االستثمار ُب تعليم األطفاؿ كي ٯتكنها ا١تنافسة ُب االقتصاد الكوين ،كإذا استمر معدؿ سرعة النمو كأ٪تاطو اٟتالية
مستقببل ،فمن ا١تمكن أف نتخيل عا١تا من البطالة الضخمة ،إحباط الشباب ،كالقمع كالفوضى كالعنف ا١تتواصل .لذا إف اإلىتماـ
بوضع األطفاؿ ُب العآب العريب ،كالعمل ُب إطار ا١تقاربة الصحيحة للتنمية ،كالسعي إلثبات أف االستثمار ُب األطفاؿ ضركرم لتقدـ
كاال زدىار ،كأف قصور االستثمار فيهم لن يؤدم إال إٔب خنق التنمية كشل االقتصاد كإحباط ا١تستقبل.
الخاتمة
كيبقى السؤاؿ " ٛتاية الطفل ...قبل التعنيف أـ بعده؟"
ال يكفي اٟتق العاـ إلنصاؼ ا١تتضرر القاصر ،كليست لوليو سلطة ُب اإلجحاؼ أك اإلضرار بو ،فللقانوف كاإلنسانية س لطة أعلى
كأىم كليس من الضركرم أف يصل األمر إٔب درجة القتل أك التسبب ُب عاىة مستدٯتة حىت تتحرؾ ٞتاف ٛتاية الطفل ،كحقوؽ
اإلنساف ككما يداف االبن بالعقوؽ كبَتا ،كيقتص منو فيجب أف ينصف كيعطى حقو الواجب ُب الرعاية كاالىتماـ كتوفَت األمن صغَتا
عاجزا .حىت كإف اضطر القانوف إٔب سحب حق حضانتو من أحد الوالدين أك كبل٫تا ،كتوفَت البديل ا١تناسب لو دكف كصوؿ الطفل إٔب
مراحل متأخرة من التعنيف ،أما ٞتاف اٟتماية من العنف فعملها يتعارض مع مسماىا ،فهي ال تبدأ عملها إال بعد حصوؿ التعنيف،
فهي ال تبدأ عملها إال بعد حصوؿ التعنيف ،كؿيس قبلو ،فأين ىي اٟتماية ا١تزعومة؟ ككيف تتم ٛتاية الطفل من العنف إف ٓب يكن
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لديهم تصور مسبق عن كضع الطفل األسرم كاالجتماعي ،لتتم ٛتايتو مسبقا ٦تا قد يتعرض لو بسبب اإل٫تاؿ.من ٧تد أنو ٬تب كضع
العنف اجملتمعي كالفردم ٕتاه الطفل ،كما قوانُت ًبنع عمالة األطفاؿ بتنفيذ اٟتلوؿ العلمية ُب صرؼ ركاتب ٥تصصة
القوانُت اليت ٘تنع ي
للطفل العامل ٘تنحو الكفاية االجتماعية التامة إٔب حُت إهناء دراستو كذلك ٬تب كضع اٟتلوؿ ١تشكبلت تسرب األطفاؿ اليت ىي
على األكثر اقتصادية بسبب انتشار البطالة ُب الدكؿ العربية ،كذلك ىناؾ أسباب اجتماعية ٢تذه ا١تشكبلت لوجود القيٌم اإلرثية
أيضا ببناء القاعدة ا١تادية ا١تتينة كالعناية بالبيئة؛ ألف
القدٯتة اليت تدعو إٔب عدـ جدكل التعليم  .كاالىتماـ بصحة الطفل كىو متعلق ن
كثَتا من أمراض األطفاؿ تتعلق بالتلوث البيئي  .كاالىتماـ بالنواحي الًتبوية كالنفسية للطفل من خبلؿ كضع برامج تعليمية جديدة
ن
كالعناية بالصحة النفسية للطفل مع االىتماـ بإعداد ا١تدرسُت كتأىيلهم مهنينا كتربوينا  .كضع اٟتلوؿ العلمية كالقوانُت اليت ٖتمي
األطفاؿ ا١تشردين ،الذين تتزايد أعدادىم ُب الدكؿ العربية بسبب اٟتركب األىلية كا٠تارجية ،كٗتصيص مناطق سكن ية كركاتب شهرية
مع توفَت مشرفُت تربويُت يقوموف بتوفَت الرعاية كاإلرشاد لكي تصبح مناطق إقامة ىؤالء األطفاؿ أقسامان داخلية ٪توذجية تضم ا١تدرسة
اقع ا
كا١تطعم كا١تركز الصحي كمراكز الرعاية النفسية اليت تقوـ باإلشراؼ على أكضاعهم ا٠تاصة  .فإف كاقع الطفولة يكاد يكوف ك ن
مأساكيناُ ،ب ظل انشغاؿ العرب اآلف بتداعيات ما يسمى بػ (الربيع العريب البائس ) الذم خلف تداعيات أمنية خطَتة ،كىدد كياف
اجملتمعات العربية.
كيبقى األمل! إذا كنا نطمح ١تستقبل مشرؽ ألكطاننا ،كيف السبيل إٔب ذلك كأطفاؿ اليوـ الذين سيبنوف األكطاف ُب الغد يعيشوف
من صغرىم ىذا الواقع األليم كأجواء التشرد كاإل٫تاؿ كا١تعاناة؟
مصادر كمراجع البحث:
ُ-عاشور يونس /الفلسفة الغائية لؤلمن-ببل ِ -د .عمَتة عبدالرٛتن  :ا١تذاىب ا١تعاصرة كموقف اإلسبلـ منها  -الطبعة الرابعة -
دار اللواء  -الرياض َُِْىػ
ّ-د .سعيد إٝتاعيل علي  :معاىد الًتبية اإلسبلمية  -دار الفكر  -القاىر ُٖٗٔ -ـ
ْ-السبيعي عدناف  ،من أجل أطفالنا  ،الطبعة الثالثة  -مؤسسة الرسالة  -بَتكت َُْْ -ىػ ٓالشنتوت خالد أٛتد :دكر البيت
ُب تربية الطفل ا١تسلم  -مكتبة ا١تطبوعات اٟتديثة  ،الطبعة الرابعة  -السعودية َُٗٗـ
ٔ -شنُت ٤تمد ا١تهدمٖ /توالت مفهوـ األمن اإلنساين-ببل
ٕ -اإلبراشي ٤تمد عطية  :الًتبية اإلسبلمية كفبلسفتها  -مطبعة عيسى البايب  -مصر ُّٗٓ -
ٖ -ا١تالكي ،عبد اٟتفيظ عبدا﵁ (ََِٗ) ،األمن الفكرم مفهومو كأ٫تيتو كمتطلبات ٖتقيقو .دراسة منشورة ُب ٣تلة األْتاث األمنية.
العدد (ّْ) ،أغسطس ََِٗ .كلية ا١تلك فهد االمنية .الرياض
ٗ -نافعة حسن  ،األمن اٞتماعي بُت الواقع كاألسطورة :قضايا للمناقشة،كرد ُب كتاب األمم ا١تتحدة ُب ظل التحوالت الراىنة ُب
النظاـ الدكٕبٖ ،ترير د.حسن نافعة ،مركز البحوث كالدراسات السياسية ، 1994،جامعة القاىرة ،الطبعة األكٔب.
َُ -منظمة اليونسف -الطفولة ا١تهددةََِٓ-
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الو ائق
تقوؽ الطفلٟ اإلتفاقية الدكلية
"تقوؽ الطفلٟ" الربكتوكوالت اإلختيارية الثبلثة
ميثاؽ حقوؽ الطفل العريب
 األحد ُِ سيترب-سكام نيوز عربية
.نفبل عن جريدة االىراـ-َُِْ/ْ/ُٓ-تلة الفرقاف٣ -كائل رمضاف
.ِ ص-تزء األكؿٞا-كاقع الطفولة ُب البلداف العربية-تمد علي٤ ناىدة
ترـ ُُّْىػ٤ ِٗ توافق١تمعة ُٓ يناير ََُِـ اٞ ا- ِٖٖٔ  العدد- صحيفة الوسط البحرينية
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حقوؽ الطفل في الموا يق الدكلية ك التشريع الجزائرم
د .بن عياد جليلة كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس (الجزائر)

ملخص المداخلة
تشغل الطفولة مرحلة أساسية من حياة اإلنساف ك ألحداثها آثار كاضحة ُب بقية عمره سواء أكاف ذلك ُب السلوؾ أك الصفات
الشخصية  ،كتعترب مرحلة الطفولة مهمة كثَتا كوهنا مرحلة ضعف ٭تتاج فيها الطفل ك بشكل دائم إٔب رعاية ك عناية ُب كافة شؤكنو
سواء البدنية  ،النفسية  ،االجتماعية فضبل عن الطعاـ ك الشراب  ،كما أف للتوجيو الذم يتلقاه الطفل ُب ىذا العمر اثر بالغ عليو.
فجميع األطفاؿ ٢تم اٟتق ُب اٟتماية من العنف ك االستغبلؿ ك اإليذاء ،إال أف ا١تبليُت من األطفاؿ ُب العآب يعانوف يوميا من
العنف كاالستغبلؿ ك اإليذاء .
فنوع ا٠تطر ٮتتلف ْتسب اٞتنس أك األصل أك الوضع االجتماعي أك االقتصادم  ،ك لكن غالبا ما يكوف مستول التعرض
للمخاطر عاليا لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة ك األيتاـ ك االعتداء غالبا ما يكوف من قبل شخص معركؼ للطفل ٔتا ُب ذلك األب ك
األـ ك غَتىم من أفراد األسرة ك ا١تربوف ا١تعلموف  ،اٞتَتاف  ،ارباب العمل  ،ك فئة قليلة من االعتداءات يتم التبليغ عنها.
لذلك نطرح اإلشكالية اآلتية  :ما مفهوـ ك أنواع استغبلؿ األطفاؿ  ،ك كيف تتم ٛتايتهم من كافة اشكاؿ االعتداء ؟
ك لئلجابة على اإلشكالية سنقوـ بتقسيم البحث إٔب ٤تورين :
رم .
نتناكؿ ُب ا﵀ور األكؿ تعريف الطفل ك انواع استغبللو ك نتناكؿ با﵀ور الثاين ٛتاية الطفل ُب ا١تواثيق الدكلية ك التشريع اٞتزائ
مقدمة :
تشغل الطفولة مرحلة أساسية من حياة اإلنساف ك ألحداثها آثار كاضحة ُب بقية عمره سواء أكاف ذلك ُب السلوؾ أك الصفات
الشخصية  ،كتعترب مرحلة الطفولة مهمة كثَتا كوهنا مرحلة ضعف ٭تتاج فيها الطفل ك بشكل دائم إٔب رعاية ك عناية ُب كافة شؤكنو
سواء البدنية  ،النفسية  ،االجتماعية فضبل عن الطعاـ ك الشراب  ،كما أف للتوجيو الذم يتلقاه الطفل ُب ىذا العمر اثر بالغ عليو.
فجميع األطفاؿ ٢تم اٟتق ُب اٟتماية من العنف ك االستغبلؿ ك اإليذاء ،إال أف ا١تبليُت من األطفاؿ ُب العآب يعانوف يوميا من
العنف كاالستغبلؿ ك اإليذاء .
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فنوع ا ٠تطػ ػ ػػر ٮتتلف ْتسب اٞتنس أك األص ػػل أك الوضع االجتماعي أك االقتصادم  ،ك لكن غالبا ما يكوف مستول التعرض
للمخاطر عاليا لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة ك األيتػ ػػاـ ك االعتداء غالبا ما يكوف من قبل شخص معركؼ للطفل ٔتا ُب ذلك األب ك
األـ ك غَتىم من أفراد األسرة ك ا١تربوف ا١تعلموف  ،اٞتَتاف  ،أرباب العمل  ،ك فئة قليلة فقط من االعتداءات يتم التبليغ عنها .
لذلك نطرح اإلشكالية اآلتية  :ما ىو تعريف الطفل ك أنواع استغبللو  ،ك كيف تتم ٛتايتهم من كافة اشكاؿ االعتداء ؟
ك لئلجابة على اإلشكالية سنقوـ بتقسيم البحث إٔب ٤تورين :
رم .
نتناكؿ ُب ا﵀ور األكؿ تعريف الطفل ك انواع استغبللو ك نتناكؿ با﵀ور الثاين ٛتاية الطفل ُب ا١تواثيق الدكلية ك التشريع اٞتزائ
المبحث األكؿ  :تعريف الطفل ك أنواع استغاللو
الواقع انو ال يوجد اال معيار السن معيارا لبياف من يصدؽ عليو كصف طفل .
فئلنساف منذ ساعة ميبلده _ كالدتو _ حىت بلوغو الثامنة عشرة يكوف طفبل  ،ك تسرم عليو أحكاـ قانوف الطفل .
لكن ُب ىذه ا١ترحلة ا١تهمة من حياة الطفل قد يتعرض ىذا الشخص الربمء للكثَت من اإلعتداءات
حسب ا١تكاف ك ا﵀يط ك الظركؼ ك سنتناكؿ كل ـف تعريف الطفل ك كذا أنواع استغبللو فيما يلي :

( استغبلؿ ) تتعدد ك تتنوع

المطل األكؿ :تعريف الطفل
كلمة "طفل" ُب اللغة العربية مأخوذة من مادة " طفل "  ،ك الطفل ىو البناف الرخص ا﵀كم  ،ك الطفل بالفتح ىو الرخص الناعم ،
كٚتعو طفاؿ ك طفوؿ  ،ك طفل الليل أم أقبل كدنا بظلمتو .
ك الطفل ك الطفلة ٫تا الصغَتاف  ،ك الطفل بكسر الطاء ىو الصغَت من كل شيء عينا أك حدثا  ،فالصغَت من الناس أك الدكاب
طفل ،كيقوؿ ابن ا٢تيثم " الصيب يدعى طفبل حُت يسقط من بطن أمو حىت ٭تتلم  ،ك ىذا القوؿ يستند إٔب قولو تعأب "ٍب لنخرجكم
طفبل " َّْككلمة طفل ُب اللغة العربية تطلق على الفرد ك اٞتماعة ك الذكر ك األنثى .
ك من ٚتاع ما تقدـ يتضح لنا أف كلمة طفل ُب اللغة العربية تعٍت الصغَت من كل شيء سواء كاف إنساف أك حيواف أك نبات أك
حدث ،فصغَت اإلنساف من ا١تيبلد إٔب البلوغ طفل،
ك كذلك أكؿ الليل طفل ك أكؿ النهار طفلَْْ .
أما من الناحية القانونية فالطفل ( الطفلة مؤنثة ) ىو مصطلح يطلق عادة على اإلنساف منذ كالدتو ك حىت ما قبل مرحلة ا١تراىقة  ،ك
من ٍب فإف أم شخص دكف ىذه السن يستحق جوانب خاصة من اٟتماية  ،ك لكل دكلة أف ٖتدد سن الرشد لديها على أف ال ٭تيد
كثَتا عن ا١تعايَت الدكلية.
يكوف إثبات سن الطفل ٔتوجب شهادة ميبلده  ،ك الشك أف شهادة ا١تيبلد ىي الدليل الكتايب الرٝتي _ ا﵀رر الرٝتي _ ا١تعد أصبل
إلثبات سن ا١تولود .
( ) 403قٛؼج اٌسح ا٠٢ح ؼلُ . 5
(  )404ظِٕ /رظؽ قؼ١ع زُ ٚظج – زّا٠ح زمٛق اٌطفً ف ٟاٌمأ ْٛاٌع ٌٟٚاٌؼاَ  ٚاالقالِ – ٟظاؼ اٌداِؼح اٌدع٠عج االقىٕعؼ٠ح
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ك لكن أثناء حياتو يغٍت عن شهادة ميبلده تقدًن مستند رٝتي آخر كجواز سفره اك بطاقتو الشخصية ،اذا كانت سن الطفل تسمح
باستخراج شيء من ذلك َْٓ.
أما الشريعة اإلسبلمية كوهنا شريعة ا﵁ عز ك جل ا٠تا٘تة ا٢تادية  ،اليت ٗترج الناس من الظلمات إٔب النور  ،ك اليت تستمد أحكامها من
القرآف الكرًن ك سنة النيب ا١تعصوـ ال يوجد فيها أم خبلؼ حوؿ ٖتديد مفهوـ الطفل ك ٖتديد مرحلة الطفولة اليت أٚتع الفقهاء على
أهنا تبدأ منذ ٟتظة تكوين اٞتنُت ُب رحم أمو ك تنتهي بالبلوغ لقولو " ك إذا بلغ األطفاؿ منكم اٟتلم فليستأذنوا كما استأذف الذين من
قبلهم "َْٔ .
المطل اللاني  :أنواع استغالؿ األطفاؿ
تتعدد صور استغبلؿ األطفاؿ ُب اجملتمع لكن سوؼ ٨تصرىا ُب أ٫تها ك أخطرىا :
أكال  :استغالؿ األطفاؿ اقتصاديا :
انتشرت ُب العآب اٚتعو ظاىرة عمالة األطفاؿ رغم كجود قوانُت ُب أغلبية تشريعات العآب ٘تنع تشغيل ىاتو الفئة ك من أسباب انتشار
ىذه الظاىرة :
_ ا١تستول الثقاُب ُب األسرة  :كذلك باقتناع ىذه األسر من عدـ كجود فائدة ُب التعليم .
_ الفقر  :خركج أغلبية األطفاؿ للعمل من أجل مساعدة األسرة ُب االحتياجات اليومية .
_قلة ا١تدارس  :ك ىذا بسبب اإلقامة ٔتناطق معزكلة ال توجد هبا مدارس أك أف ا١تدارس بعيدة جدا عن ا١تسكن .
_ اٞتهل بالقانوف  :عدـ معرفة قوانُت العمل ك اليت تقضي ٔتنع تشغيل األطفاؿ .
_ العنصرية .
_االستعمار ك اٟتركب ك األزمات .
_ عدـ الرغبة ُب الذىاب للمدارس  :ك ىذا بسبب كجود نظاـ تعليم سيء ُب بعض ا١تدارس .
كما قد ٯتتد استغبلؿ األطفاؿ من أجل جٍت ا١تاؿ عن طريق التسوؿ هبم ك ىذا ما يبعدىم عن ا١تدارس أك يتم استغبل٢تم ُب التجارة
الغَت ا١تشركعة ك ىذا باستخدامهم ُب بيع أك تركيج ا١تخدرات .
انيا  :استغالؿ األطفاؿ جنسيا :
االستغبلؿ اٞتنسي ىو كل فعل يطاؿ جسم اإلنساف ك ٮتدش اٟتياء  ،ك تتعدد صور االستغػػبلؿ اٞتنسي لؤلطف ػ ػ ػ ػػاؿ كاستغبل٢ت ػ ػ ػ ػ ػم ُب
مزاكل ػ ػ ػػة نش ػ ػ ػػاط ال أخبلقي أك استخ دامهػ ػػم ك استغبل٢تم ُب االغتصاب ك الدعارة أك ا١تمارسات الغَت ا١تشركعة كاستغبل٢تم ُب
العركض اإلباحية كالتع ػ ػ ػ ػػرم ك كشف العورة ا١تتعمد بالقػ ػ ػ ػػوؿ أك اإلشػػارة ا١تخل ػ ػ ػػة باٟتيػ ػ ػػاء ك ا١تناُب لآلدا ب ،أك بإتياف فعل فاضح
علنيا ْتيث يراه أك يسمعو اآلخركف .
(  ) 405ظ  /ػظاَ أٛؼ قٍ ُ١ـ زمٛق اٌطفً ـ اٌّىرة اٌداِؼ ٟاٌسع٠س ،
(  ) 406قٛؼج إٌٛؼ ا٠٢ح ؼلُ .5
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"

االستغبلؿ اٞتنسي لؤلطفاؿ تعاقب عليو أغلبية قوانُت دكؿ العآب كما تتعامل معها ا١تنظمات الدكلية بشدة ك الشرطة الدكلية
األنًتبوؿ" .
اللا  :استغالؿ األطفاؿ عن طريق بيعهم :

كانت جرٯتة بيع األطفاؿ من اٞترائم القليلة لكن حاليا أصبحت من اٞترائم آب نتشرة كثَتا ُب ٚتيع أ٨تاء العآب  ،لذا فإنو يتعُت كضع
عقوبات ردعية لضماف عدـ حدكثها ك ذلك ٔتعاقبة مرتكبيها  ،ك يكوف ذلك ٔتعاقبة كل من يشًتم  ،يبيع  ،يهدم أك يتصرؼ بأم
تصرؼ كاف ُب إنساف  ،ك يشمل العقاب كل من جلب للببلد أك صدر منها إنساف بغرض التصرؼ فيو بأمشكل من األشكاؿ .
ك ال يفوتنا أف نشَت إال أف ظاىرة بيع األطفاؿ قد تكوف من طرؼ األىل ( الوالدين ) الذين يلجئوف لبيع فلذات كبدىم ك ىذا
بسبب الفقر آك بسبب اٞتشع ركضا كراء ا١تاؿ .
ك ٬تب ُب كل اٟتاالت إف كانت ىذه اٞترٯتة البشعة عن طريق ا٠تطف فإنو ٬تب تشديد العق كبة مىت اقًتف ا٠تطف باالعتداء أك
اإليذاء أك التعذيب أك القتل .
رابعا  :استغالؿ األطفاؿ عن طريق بيع أعضائهم :
ك نقصد ُب ىذه اٟتالة ا١تتاجرة بأم عضو من أعضاء اإلنساف سواء ُب الداخل أك خارج اٟتدكد الوطنية .
المبحث اللاني :حقوؽ الطفل في الموا يق الدكلية ك النظاـ القانوني ك القضائي الجزائرم
يستند نظاـ األمم ا١تتحدة ٟتماية حقوؽ اإلنساف إٔب ثبلثة كثائق أساسية تشكل ما يسمى با١تيثاؽ الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ك ىي :
قوؽ ا١تدنية
اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ك العهد الدكٕب للحقوؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية  ،ك العهد الدكٕب للح
كالسياسية إضافة إٔب األعماؿ ك الوثائق القانونية األخرل الصادرة عنها كاالتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل لذا سنتطرؽ ٢تا ٚتيعها لننتاكؿ
فيما بعد ٔتا جاء بو ا١تشرع اٞتزائرم من تنظيم قانوين ك قضائي .
المطل األكؿ :حقوؽ الطفل في الموا يق الدكلية
أكال :اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ُْٖٗ
تبنت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف بقرارىا رقم ُِٕ/أ ُب َُ ديسمرب ُْٖٗ بأغلبية ْٖ دكلة  ،ك
امتناع ٙتاف دكؿ  ،ك ٓب يكن ىناؾ أية دكلة معًتضة عليو  ،ك يتكوف اإلعبلف من ديباجة ك ثبلثُت مادة  ،تضمنت العديد مػن اٟتقوؽ
ك اٟتريات األساسية البلزمة لئلنساف  ،سواء تعلقت بشخصو أـ بتواجده ُب اجملتمع الذم يعيش فيو .
إف الطفل ىو جزء من الكياف البشرم كالذم كاف ٤تل اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف كالذم جاء ُب ا١تادة
متساكين أماـ القانوف كدكف ٘تييز ُب ا١تساكاة كُب ٛتاية القانوف .

َٕ منو أف اٞتميع

كما نصت ا١تادة َٖ من انو لكل شخص اٟتق ُب اللجوء أماـ اٞتهات القضائية الوطنية ا١تختصة ضد األعماؿ اليت ٘تس اٟتقوؽ
األساسية ا١تعًتؼ هبا من طرؼ الدستور كالقانوف .
كنصت ا١تادة َٗ على عدـ جواز التوقيف كاٟتجز اك النفي الغَت مربر الم شخص .
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أما ا١تادة ُُ منو على أنو يعد ام متهم بريئا أب غاية اثبات ادانتو من اٞتهات القضائية ا١تختصة كال ٬توز معاقبة شخص على افعاؿ
كانت غَت ٣ترمة كقت ارتكابو ٢تا
كما نصت ا١تادة ُِ منو أف ٛتاية شرؼ االشخاص كسرية حياهتم الشخصية كالعائلية يكفلها القانوف .
كما نصت ا١تادة ُٔ أيضا أف االسرة ىي النواة ا١تشكلة للمجتمع كاف على الدكلة ٛتايتها
كنصت ا١تادة ِِ منو أنو لكل شخص اٟتق ُب التمتع ٔتزايا الضماف االجتماعي كترقية كضعيتو االجتماعية كا١تالية تبعا لقدرات ببلده.
كنصت ا١تادة ِٓ أيضا أنو من الواجب التكفل تكفبل خاصا باالمومة كالطفولة سواء كاف الطفل ناتج عن زكاج شرعي اك غَت شرعي.
ك جاء با١تادة ِٔ منو انو لكل شخص اٟتق ُب تلقي التعليم بعيدا عن التوجهات الطائفية ا١تذىبية اك العنصرية العرقية أك السياسية
كأف يشتمل التعليم على كاجب تلقُت اسس ا﵀بة كالتواصل بُت الشعوب  ،كما انو للوالدين اٟتق ُب اختيار ٪تط التعليم ألطفا٢تم .
انيا :العهد الدكلي للحقوؽ المدنية كالسياسية:
تبنت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ىذا العهد ُب ُٔ ُٗٔٔ/ُِ/ك أصبح نافذا ُب ِّ  ( ُٕٗٔ/ّ/بعد إيداع كثيقة التصديق أك
االنضماـ رقم ّٓ  ،بالتطبيق للمادة ْٗ من العهد )  ،ك قد تضمن العهد العديد من اٟتقوؽ أ٫تها:
_ أنو ال ٯتكن ُب أم حاؿ من األحواؿ اٟتكم باإلعداـ بالنسبة للجرائم اليت يرتكبها األشخاص الذين تقل أعمارىم عن ُٖ سنة
كما أنو ال ٯتكن تنفيذىا ٕتاه النساء اٟتوامل ( ا١تادة َٔ )
_ كما أقرت ا١تادة التاسعة أمضا على ضركرة اإلخطار ا١تسبق باٞترائم ا١تقًتفة كالتهم ٤تل ا١تتابعة كتسريع ا﵀اكمة ُب اآلجاؿ القانونية
ٖتت طائلة اإلفراج كعليو فاف القاعدة ىي اإلبقاء على حرية األفراد كضركرة ٘تكُت األفراد من الطعن ُب اٟتبس ا١تؤقت أماـ اٞتهات
ا١تختصة الناضرة ُب شرعية اٟتبس
كما أقرت ا١تادة العاشرة منو تدابَت ىامة ٗتص األطفاؿ ا١توقوفُت كتتلخص أساسا ُب ضركرة الفصل بُت ا١تتهمُت البالغُت كا١تتهمُت
األحداث كضركرة اإلسراع ُب النظر ُب قضايا األحداث ُب أسرع كقت ٦تكن  ،كضركرة أف يشتمل نظاـ السجوف ُب الدكؿ ا١تختلفة
على نظاـ خاص بالقصر ا١توقوفُت مناسب لسنهم كضركرة تربيتهم قبل ردعهم كيتبع ذلك بالضركرة نظاـ قضائي متميز ٮتص فئة
القصر يقوـ على مبدأ القضاء الوقائي الًتبوم كليس الردعي.
اللا  :العهد الدكلي للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كاللقافية
كىو العهد ا١تصادؽ عليو باٞتمعية العامة لؤل مم ا١تتحدة بتاريخ ُُٔ ُٗٔٔ/ُِ/ب الدكرة الواحدة كالعشرين كالذم دخل سَت
النفاذ بتاريخ َّ ( ُٕٗٔ/َُ/بعد إيداع كثيقة التصديق أك االنضماـ رقم ّٓ بالتطبيق للمادة ِٕ من العهد ).
لقد كاف االىتماـ باٟتقوؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية قليبل حىت عهد ليس ببعيد  ،ذلك أنو كانت اىتمامات الناس ك الدكؿ
منصبة على اٟتقوؽ ا١تدنية ك السياسية .
ك من أىم ا١تبادئ ا١تنصوص عليها ما تضمنتو الفقرة الثالثة منو كاليت تستوجب إجراءات خاصة للحماية كا١تساعدة من أجل التكفل
بكل األطفاؿ كا١تراىقُت من استغبلؿ اقتصادم كاجتماعي أك كل ما من شأنو ا١تساس بأخبلقهم كصحتهم كتعريضهم للخطر الذم
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يعيق ٪توىم الطبيعي كأنو على الدكؿ ٖتديد سن ادين للعمل كعدـ جواز تشغيل اليد العاملة لؤلطفاؿ كأف كل إخبلؿ يعرض مرتكبو
١تعاقبة القانوف.
كما تضمنت اٟتق ُب التعليم سيما إجبارية ك٣تانية التعليم االبتدائي للجميع.
رابعا  :االتفاقية الدكلية لحقوؽ الطفل
اىتمت األمم ا١تتحدة ْتقوؽ األطفاؿ ،بالنظر إٔب ما يعانونو من اعتداءات على ابسط حقوقهم ك ىذا ما أدل إٔب ارتفاع معدالت
الوفاة بُت األطفاؿ ك ىذا بسبب نقص العناية الصحية  ،سوء معاملتهم ك استغبل٢تم ُب الدعارة ك األعماؿ اْبطرة  ،ك كجود األطفاؿ
ا١تعتقلوف  ،األطفاؿ ضحايا النزاعات ا١تسلحة الداخلية أك الدكلية ...اْب َْٕ .
كىذه االتفاقية جاءت ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة بناءا على تقرير اللجنة الثقافية ُب اٞتلسة العامة الواحدة كالستُت ُب
َّ.ُٖٗٗ/ُُ/
ترل األمم ا١تتحدة أف الطفل أك اٟتدث القاصر كبسبب عدـ نضجو البدين كالعقلي ٭تتاج إٔب كقاية كرعاية خاصة ٔتا ُب ذلك ٛتاية
خاصة قبل الوالدة كبعد الوالدة ك حددت ىذه االتفاقية مفهوـ الطفل بأنو كل إنساف ٓب يتجاكز الثامنة عشر من عمره ما ٓب يبلغ سن
الرشد ٔتوجب القانوف الوطٍت ا١تطبق عليو.
ك أىم نصوص االتفاقية ما يلي :
_ ضركرة اخذ ا١تصلحة العليا للطفل ُب االعتبار عند اٗتاذ أم إجراء أك قرار خاص بو من قبل سلطات الدكلة التشريعية كالتنفيذية
كالقضائية .
_ ضركرة إبداء الطفل لرأيو ٓتصوص كل مسألة هتمو  ،بالنظر إٔب سنو ك درجة نضجو  ،أم ٬تب ٝتاعالطفل ك اخذ رأيو ّتدية.
_ اٟتق ُب اٟتياة  ،ك اٟتصوؿ على اسم ك جنسية منذ ميبلد .
_ عدـ جواز فصل الطفل عن كالديو  ،إال بقرار من السلطات ا١تختصة ك ١تصلحة الطفل
_ ٛتاية الطفل ضد ا١تعامبلت القاسية ا١تادية ك ا١تعنوية .
_ اٟتق ُب التمتع بصحة جيدة .
_ اٟتق ُب اؿتعليم األكٕب اجملاين ك اإللزامي .
_ اٟتق ُب اٟتصوؿ على كقت للراحة ك اللعب .
_ ٛتاية الدكلة للطفل ضد االستغبلؿ االقتصادم الذم يضر بتعليمو أك يسيء إٔب صحتو أك رفاىيتو.
_ ٛتاية الدكلة للطفل ضد االستعماؿ غَت ا١تشركع للمخدرات .

 )4ظ  /ازّع ات ٛاٌٛفا ـ اٌسّا٠ح اٌع١ٌٚح ٌر لٛق اإلٔكاْ ف ٟئؽاؼ ِٕظّح األُِ اٌّرسعج  ٚاٌٛواالخ اٌع١ٌٚح اٌّرطظظح ـ ظاؼ إٌٙؼح اٌؼؽت١ح ـ اٌطثؼح
ـ ص .56
اٌثأ١ح 5
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_ عدـ جواز توقيع عقوبة اإلعداـ اك األشغاؿ الشاقة ا١تؤبدة على من ىم اقل من ُٖ سنة.
_ عدـ جواز اشًتاؾ الطفل الذم يقل عمره عن ُٓ سنة ُب النزاعات ا١تسلحة .
_ ٘تتع األطفاؿ ا١تنتمُت إٔب أقليات سكانية ْتياهتم الثقافية ك ديانتهم ك لغتهم ا٠تاصة هبم
كما أخذت االتفاقية كذلك بنظاـ الكفالة الذم قررتو الشريعة اإلسبلمية بالنسبة لؤلطفاؿ ا﵀ركمُت مؤقتا أك بصفة دائمة من أسرىم ،
ُب ىذه اٟتالة يكوف الطفل من حقو اٟتصوؿ على عناية خاصة  ،ك اليت ٯتكن أف تشمل الكفالة ا١تقررة كفقا للشريعة اإلسبلمية  ،أك
التبٍت أك اإليداع ُب مؤسسات مناسبة للعناية باألطفاؿ .
_ أكدت االتفاقية كذلك على أف التوجيو األبوم ال غٌت عنو للنمو ا١تتكامل للطفل.
_ نصت االتفاقية على ضركرة ٛتاية األطفاؿ البلجئُت ك كفالة ٘تتعهم ْتقوقهم .
المطل اللاني  :حقوؽ الطفل في النظاـ القانوني ك القضائي الجزائرم
أكال  :حقوؽ الطفل في الدستور الجزائرم :
إف الدستور اٞتزائرم لسنة ُٔٗٗ ٓب ٮتصص مادة فيما ٮتص موضوع حقوؽ الطفل ك ما جاءت بو ا١تادة ِٗ كانت عامة كٕتعل كل
ا١تواطنُت سواسية أماـ القانوف دكف أف ٗتص القصر ْتماية خاصة.
ك ٕتدر اإلشارة إٔب أنو كانت ىناؾ اقًتاحات تتعلق بتعديل الدستور
الدستور كٖترر كما يلي :

َْٖ

فجاء ُب اقًتاح تعديل ا١تا دة ُْ بأنو تعدؿ ا١تادة ْٖ من

" ٮتضع التوقيف للنظر ُب ٣تاؿ اٟتريات اٞتزائية للرقابة القضائية  ،ك ال ٯتكن أف يتجاكز مدة ٙتاف ك أربعُت( ْٖ) ساعة .
٬تب أف يعلم الشخص الذم يوقف للنظر ْ ،تقو ُب االتصاؿ فورا بأسرتو .
بالقنوف .
كال ٯتكن ٘تديد مدة التوقيف للنظر  ،إال استثناء  ،ككفقا للشركط ا﵀ددة ا
كلدل انتهاء مدة التوقيف للنظر٬ ،تب أف ٬ترم فحص طيب على الشخص ا١توقوؼ  ،إف طلب ذلك  ،على أف يعلم هبذه اإلمكانية.
الفحص الطيب للقصر إجبارم " .
كما انو تضمنت االقًتاحات تعديل ا١تادة ّٓ ك ىذه ُب ا١تادة ُٓ ك ٖترر كما يلي :
" تنظم الدكلة ا١تنظومة الوطنية للتعليم .
اٟتق ُب التعليم مضموف .
التعليم العاـ ٣تاين حسب الشركط اليت ٭تددىا القانوف .
ٚ )5خٗ ٚؾ٠ؽ اٌعٌٚح ؼئ١ف ظٛ٠اْ اٌؽئاقح ف ٟاٌدؿائؽ أزّع ا٠ٚس ٟظػٛاخ ئٌ 5 ٝؽؽفا ت ٓ١أزؿاب ق١اق١ح  ٚذٕظّ١اخ ِعٔ١ح  ٚشطظ١اخ ق١اق١ح
ٌٍّشاؼنج ف ٟاٌّشاٚؼاخ اٌك١اق١ح زٛي اٌعقرٛؼ ِ ٚ ،ف اٌرؼعِ 4 ً٠اظج .
 ٚ 408أؼفمد ِغ اٌعػٛاخ اٌرؼع٠الخ اٌّمرؽزح اٌر ٟطاغرٙا ٌدٕح ِٓ اٌطثؽاء واْ اٌك١ع ؼئ١ف اٌدّٛٙؼ٠ح لع وٍفٙا ِكثما تاخؽاء ِؽاخؼح ٌٍعقدٚؼ .
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التعليم األساسي إجبارم .
تسهر الدكلة على التساكم ُب االلتحاؽ بالتعليم ك التكوين ا١تهٍت ".
كما انو يوجد اقًتاح بتعديل ا١تادة ٖٓ ك اليت ٖترر كاألٌب :
"ٖتظى األسرة ْتماية الدكلة ك اجملتمع
تحمي الدكلة األطفاؿ المشردين  ،ك تسعف ا١تعوقُت ك ا١تسنُت ببل دخل
٭تدد القانوف شركط ككيفيات تطبيق ىذه ا١تادة "
انيا  :حقوؽ الطفل في قانوف اإلجراءات الجزائية :
إف األمر رقم ٔٔ_ُٓٓ آبؤرخ ُب ٖ ُٗٔٔ/ٔ/ا١تتضمن قانوف اإلجراءات اٞتزائية ا١تعدؿ ك ا١تتمم تضمن كتابا بو القواعد ا٠تاصة
باجملرمُت األحداث.
كتضمن الكتاب الثالث ستة أبواب كل باب ٭تدد القواعد ك اإلجراءات ا٠تاصة بأية متابعة لؤلحداث.
يتشكل قسم األحداث من قاضي األحداث رئيسا ك من قاضيُت ٤تلفُت  ،يعُت ا﵀لفوف األصليوف ك االحتياطيوف ١تدة ّاعواـ بقرار
من كزير العدؿ ك ٮتتاركف من بُت أشخاص يهتموف بشؤكف األحداث ك بتخصصهم ك درايتهم هبا على أف يبلغ عمرىم أكثر من َّ
سنة كمن جنسية جزائرية.
ٮتتص قسم األحداث بالنظر ُب اٞتنح اليت يرتكبها األحداث ب ينما اٞتنايات فيختص هبا قسم األحداث الذم يوجد ٔتقر اجمللس
القضائي  ،ك ٬تب اإلشارة إٔب أف حضور ٤تاـ ١تساعدة اٟتدث كجويب ُب ٚتيع مراحل ا١تتابعة ك ا﵀اكمة  ،ك عند االقتضاء يعُت
قاضي األحداث ٤تاميا للحدث ،كٖتصػػل ا﵀اكم ػ ػ ػػة ُب سريػ ػػة كيسمع أطراؼ الدع ػ ػػول كيتعُت حضور اٟتدث بنفسو كمعو نائبو
القانوين ك٤تاميو .
اللا  :حقوؽ الطفل في قانوف العقوبات :
إف األمر رقم ٔٔ_ُٔٓ ا١تؤرخ ُب ٖ ُٗٔٔ/ٔ/ا١تتضمن قانوف العقوبات ا١تعدؿ ك ا١تتمم تضمن النصوص ك العقوبات لردع اٞترٯتة
ك العنف ك كل أنواع االعتداء على كل فئات ا١تج٘تع ٔتا فيهم فئة األطفاؿ .
ك ٬تب اإلشارة إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم ك نظرا لكثرة االعتداءات على القصر قاـ ُب سنة َُِْ ٔتجموعة من التعديبلت ك ذلك
ٔتوجب القانوف ُْ_َُ ا١تؤرخ ُب ْ  َُِْ/ِ/يعدؿ ك يتمم األمر رقم ٔٔ ُٓٔ/ك ا١تتضمن قانوف العقوبات ك سنذكر فيما يلي
اىم ا١تواد اليت جاءت بعقوبات ٗتص االعتداء على القصر ك اىم التعديبلت اليت جاء هبا القانوف ُْ_َُ كذلك كما يلي:
ُ _ لقد جاء تعديل ُب ا١تادة ْٗ ك اليت تقع بالكتاب الثاين  ،الباب الثاين الفصل الثاين ٖتت عنواف ا١تسؤكلية اٞتزائية كأصبحت
كما يلي :
" ال يكوف ٤تبل للمتابعة اٞتزائية القاصر الذم ٓب يكمل عشر (َُ) سنوات .
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ال توقع على القاصر الذم يًتاكح سنو من َُ إٔب اقل من ُّ سنة إال تدابَت اٟتماية اك التهذيب .
ك مع ذلك فإنو ُب مواد ا١تخالفات ال يكوف ٤تبل إال للتوبيخ .
ك ٮتضع القاصر الذم يبلغ سنو من ُّ إٔب ُٖ سنة اما ؿتدابَت اٟتماية اك التهذيب اك لعقوبات ٥تففة "
ِ _ استحدث ا١تشرع اٞتزائرم ُب قانوف العقوبات ا١تادة ُٓٗ مكرر ك اليت ٖتمى الطفل من ٚتيع أشكاؿ االستغبلؿ ك نصها كاآلٌب
" يعاقب باٟتبس من ستة (ٔ) أشهر إٔب سنتُت (ِ) كل من تسوؿ بقاصر لم يكمل ُٖ سنة أك يعرضو للتسوؿ .
تضاعف العقوبة عندما يكوف الفاعل احد أصوؿ القاصر أك أم شخص لو سلطة عليو "
ّ _ كما جاء ُب ا١تواد ِٗٔ ُِٕ ، َِٕ ،ك ِِٕ من قانوف العقوبات نصوصا عقابية لكل أعماؿ العنف العمدية اليت تقع
على القاصر
ْ _ اف ا١تشرع اٞتزائرم ك ٔتوجب القانوف ُْ _ َُ الذم يعدؿ ك يتم ـ قانوف العقوبات فقد استحدث مادة ٖتت رقم ِّٗ
مكررُ ك اليت تتحدث عن خطف األطفاؿ ك ٤تاكلة خطفهم ك العقوبات ا١تقررة لذلك  ،ك ما يبلحظ على نص ا١تادة ىو تشدد
ا١تشرع اٞتزائرم بالنسبة للعقوبات ا١تقررة ٢تاتُت اٞترٯتتُت ك ىذا بسبب تزايد نسبة خطف األطفاؿ ُب اٞتزائر ُب السنوات األخَتة .
ٓ _ كما جاء قانوف العقوبات اٞتزائرم بنصوص عقابية ضد كل من يًتؾ طفبل اك يعرض حياة ك صحة طفل قاصر للخطر سواء
بامتناعو عن فعل كاجب ٕتاىو أك قيامو بفعل ٤تظور ك ىذا ُب ا١تواد من ُّْ إٔب َِّ مكرر ُب القسم الثاين.
ك ٕتدر اإلشارة إٔب أف التعدمؿ الذم كاف ٔتوجب القانوف ُْ_َُ من قانوف العقوبات عدؿ من عنواف القسم الثاين كما يلي ُ :ب
ترؾ األطفاؿ ك العاجزين ك تعريضهم للخطر ك بيع األطفاؿ فاستحدث ا١تادة ُّٗ مكرر ك اليت تعاقب على بيع ك شراء األطفاؿ
دكف ُٖ ألم غرض من األغراض ك بأم شكل من األشكاؿ  ،أما التعديل الذم مس ا١تادة َِّ مكرر فتعلق بالفًتة األمنية .
ٔ _ كما جاء ُب القسم الثالث ك ا١تعنوف ب " اٞتنايات ك اٞتنح اليت من شأهنا اٟتيلولة دكف التحقق من شخصية الطفل " نصوصا
عقابية ٗتص أفعاال ٣ترمة تتعلق بالنقل العمد أك إخفاء أك استبداؿ طفل بآخر ك تقدًن ىذا األ خَت على انو كلدا المرأة ٓب تضع ك
ذلك ُب ظركؼ من شاهنا أف يتعذر من التحقق من شخصيتو .
ٕ _ ليليها القسم الرابع ك ا١تعنوف ب " ُب خطف القصر ك عدـ تسليمهم " ك الذم جاء بنصوص عقابية من ا١تواد ِّٔ إٔب ِّٗ
مكرر لكل طفل خطف أك ابعد أك ٓب يسلم ﵀ضونو .
ٖ _ أما القسم ا٠تامس " ترؾ األسرة " فأقر نصوصا عقابية ُب ا١تواد َّّ إٔب ِّّ لكل من يرتكب األفعاؿ اآلتية :
ُ ) أحد الوالدين الذم يًتؾ مقر أسرتو ١تدة تتجاكز شهرين ك يتخلى عن كافة التزاماتو ا١تًتتبة على سلطتو األبوية.
ِ ) احد الوالدين الذم يعرض صحة أبنائو أك احدىم ٠تطر جسيم بأف يسئ معاملتهم أك يكوف مثبل سيئا ٢تم باالعتياد على السكر
أك سوء السلوؾ أك بأف يهمل رعايتهم .
ّ ) كل من امتنع عن دفع مبالغ النفقة ا﵀كوـ هبا لفائدة أبنائو ١تدة تتجاكز الشهرين .

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

239

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

ٗ _ استحدث ا١تشرع اٞتزائرم ُب القسم السادس " انتهاؾ اآلداب " مادة جديدة ّّّ مكرر ُ ك اليت تعاقب على كل من صور
قاصرا ٓب يكمل ُٖ سنة بأم كسيلة كانت ك ىو ٯتارس أنشطة جنسية بصفة مبينة  ،حقيقية أك غَت حقيقية  ،أك صور األعضاء
اٞتنسية للقاصر ألغراض جنسية أساسا اك قاـ بإنتاج أك توزيع أك نشر أك تركيج أك استَتاد أك تصدير اك عرض اك يبع اك حيازة مواد
إباحية متعلقة بالقصر .
ىذه مادة كاف البد من استحداثها ك ىذا مع التطور التكنولوجي ك ما ٭تدث من اعتداءات عن طريق التصوير با٢تاتف النقاؿ اك آلة
التصوير أك من جهاز اٟتاسوب ك ارسا٢تا ( تقسيمها ) مع بقية ا١تشًتكُت بشبكة االنًتنت عن طريق الفيديهات ُب الفايسبوؾ اك
التويًت ...اْب
ىذا ك تضمن عقوبات با١تواد من ّّْ ك ّّٓ  ِ/لكل من يقوـ :
ُ ) الفعل ا١تخل باٟتياء ضد قاصر ٓب يكتمل ُٔ ذكرا كاف أك أنثى بغَت عنف اك شرع ُب ذلك .
ح بعد راشدا بالزكاج .
ِ ) ُ ) الفعل ا١تخل باٟتياء ا١ترتكب من احد األصوؿ ضد قاصر ك لو ٕتاكز ُٔ ك ٓب يصب
كما مس التعديل ا١تواد ّّٔ ك ّّٕ مكرر
َُ _ اما القسم السابع ك ا١تعنوف بتحريض القصر على الفسق ك الدعارة فقد مس التعديل ا١تواد ِّْ ك ّْْ من األمر ٔٔ _
ُٔٓ من قانوف العقوبات ا١تعدؿ ك ا١تتمم لتبقى باقي ا١تواد ُب ىذا القسم بدكف تعديل ك عليو يعاقب كل من يرتكب األفعاؿ اآلتية :
ُ ) كل من حرض قاصرا ٓب يكمل الثامنة عشرة سنة على الفسق اك فساد األخبلؽ أك تشجيعو عليو اك تسهيلو لو ك لو بصفة
عرضية ،كيعاقب على الشركع ُب ارتكاب اٞتنحة السابقة .
ِ ) كل من ساعد اك عاكف اك ٛتى دعارة اك اغرل الغَت على اؿدعارة ك ذلك با طريقة كانت  ،اك عاش من متحصبلهتا اك اقتسم
ىذه ا﵀صبلت مع شخص آخر ك كذا الوسيط ُب ىذه االعماؿ ك كل من عرقل عملية الوقاية ك االشراؼ اك ا١تساعدة اك التأىيل
اليت تقوـ هبا منظمات متخصصة للقصر ضحايا ىذه ا١تمارسات .
كاضح باف ا١تشرع اٞتزائرم من خبلؿ قانوف العقوبات ك خاصة التعديبلت اليت كقعت عليو ٔتوجب القانوف ُْ_َُ ٭تاكؿ منح ٛتاية
اكثر للقصر (االطفاؿ ) خاصة مع تزايد االجراـ ك ظهور اٞترٯتة االلكًتكنية .
رابعا  :حماية الطفل في قانوف العمل :
قد تضمن القانوف رقم َٗ ُُ/ا١تؤرخ ُب ُِ َُٗٗ/َْ/ا١تعدؿ كا١تتمم
انو تعزيزا لسياسة ٛتاية الطفل ُب التشريع القانوين اٞتزائرم ؼ
ا١تتعلق بعبلقات العمل كُب نص ا١تادة ُٓ منو منعا باتا أف يقل العمر األدىن للتوظيف عن ُٔ سنة اال ُب اٟتاالت اليت تدخل ُب
كبة من كصيو الشرعي كما أنو ال ٬توز استخداـ
اطار عقود التمهُت كال ٬توز توظيف القاصر ُب ىذا االطار اال بناء على رخصة مكت
العامل القاصر ُب االشغاؿ ا٠تطَتة اك اليت تنعدـ فيها النظافة أك تضر بصحتو أك ٘تس بأخبلقو.
خامسا :حماية الطفولة كالمراىقة:
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ٓب يكتفي ا١تشرع اٞتزائرم ٔتا كرد ُب نصوص عقابية ردعية ضد كل مساس بالطفل جسديا اك معنويا ضمن قانوف العقوبات كٓب يكتفي
أيضا ٔتجموعة النصوص القانونية اليت تكفل ٤تاكمة خاصة للقاصر ضمن قانوف االجراءات اٞتزائية بل عزز اسطوؿ النصوص
القانونية ا١تكلفة ْتماية الطفل باالمر ِٕ َّ/ا١تؤرخ ُب َُ ُِٕٗ/َِ/ا١تتعلق ْتماية الطفولة كا١تراىقة باعتبار أف الطفل ىو رجل
ا١تستقبل كأمل الببلد فبلبد أف ينتفع بشكل امتيازم من التدابَت ا١تبلئمة كاٟتماية الطلقة كالعامة للصحة كاالماف كالًتبية االيلة أب النمو
ا١تنسجم ٟتاجياتو الذىنية كاالدبية كعليو يتعُت على اجملتمع بالنتيجة اف يقوـ بواجب العناية ا٠تاصة باالحداث كا١تراىقُت آب عرضُت
للخطر ا١تعنوم.
كقد جاءت ا١تادة االكٔب لتوسع من اٟتماية أب كل القصر الذين ٓب يكملوا ُِ عاما كتكوف صحتهم كاخبلقهم اك تربيتهم عرضة
للخطر اك يكوف كضع حياهتم اك سلوكهم مضر ٔتستقبلهم فيمكن اخضاعهم لتدابَت اٟتماية كا١تساعدة الًتبوية.
كيكوف التبليغ عن حالة ا٠تطر ا١تعنوم اليت يعيشها اٟتدث سواء من طرؼ كليو اك ككيل اٞتمهورية اك رئيس اجمللس الشعيب البلدم اك
ا١تندكبُت ا١تتخصصُت
يقوـ قاضي االحداث فور تلقيو ملف اٟتدث ُب خطر معنوم باٗتاذ التدابَت الضركرية كاليت نصت عليها ا١تادة ٓ من االمر كىي:
_ ابقاء القاصر ُب عائلتو
_ اعادة القاصر أب كالديو اك احد٫تا
_ تسليم القاصر أب احد اقاربو اك لشخص موثوؽ بو كاف ٢تذا الشخص اٟتق ُب استبلـ مبالغ النفقة الغذائية ا﵀كوـ هبا لفائدة
القاصر ككذا ا١تنح العائلية ا١تقررة كىو ما نصت عليو ا١تادة ُٓ من ىذا القانوف
_ إٟتاقو ٔتركز للتكوين ا١تهٍت اك معهد متخصص
غَت انو كُب اٟتاالت السابقة ٬توز لقاضي اإلحداث اٗتاذ امر بوضع اٟتدث ٖتت نظاـ اٟترية ا﵀ركسة كتكليف ىيئة ٥تتصة مثل
مصلحة الًتبية كا١تبلحظة بالوسط ا١تفتوح أب االشراؼ على تقوًن سلوكو كٛتايتو من أية أخطار أخرل تعيق ٪توه اٞتسدم كالنفس م
السليم
كما نصت ا١تادة َٔ على جواز اف يتخذ قاضي األحداث ُب حالة عدـ جدكل إبقاء اٟتدث ضمن الوسط ا١تفتوح باف يأمر بصفة
مؤقتة إٟتاؽ اٟتدث ٔتركز الطفولة ا١تسعفة أك أية مراكز متخصصة من طرؼ قاضي األحداث ضركرم سواء عند ترأسو للجنة إعادة
الًتبية لؤلحداث نصت عليها ا١تادة ُِٔ من قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي أك عن طريق التقارير الدكلية اليت
يستلمها من طرؼ مدراء ا١تؤسسات حوؿ تطور كضعية القاصر داخل ا١تؤسسة.
الخاتمة :
لقد حاكلت الكثَت من الدكؿ الكربل ك ا١تواثيق الدكلية ٛتاية الطفل من كل اشكاؿ االعتداء ؿكن بالرغم من ىذا ٓب توفق ُب ذلك ك
ذلك لتعدد انواع االعتداء ك ذلك ْتسب اٞتنس ك االصل  ،الوضع االجتماعي ك االقتصادم .
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ك٬تب اإلشارة إٔب اف استغبلؿ الطفل لو تأثَت على كل من ٪توه اٞتسدم ك العقلي ك الفكرم ك العاطفي  ،ىو ما ٬تعل منو خطرا على
اجملتمع بدال من اف يككف رجل ا١تستقبل الذم يعوؿ عليو الحقا  ،ك استغبلؿ االطفاؿ لو تاثَت على اٞتوانب اآلتية كما يلي:
_ التطور ك النمو اٞتسدم  :تتأث ػ ػ ػػر صح ػ ػ ػػة الطفل من ناحيػ ػ ػ ػػة التناسق العضوم ك القػ ػ ػػوة ك البصر ك السمع .
_ التطور ا١تعرُب  :يتأثر التطور ا١تعرُب للطفل الذم يًتؾ ا١تدرسة  ،ذلك أف تطوره العلمي يتأثر ك يؤدم إٔب ا٩تفاض ُب قدراتو على
القراءة  ،الكتابة  ،كما ينقص االبداع ك ىذا بسبب ابتعاده عن مقاعد الدراسة .
_ التطور العاطفي  :يفقد احًتامو لذاتو ك ارتباطو االسرم ينقص  ،ك ىذا البتعاده عن أسرتو .
_ التطور االجتماعي ك األخبلقي ٔ :تا أف الطفل ينشأ بعيدا عن أسرتو فإنو سوؼ يتشبع با﵀يط ا٠تارجي أم الشارع ك ىذا ما يؤثر
على أخبلقو ك ىذا بسبب سوء الرفقة .
كبالتإب للحد من ظاىرة استغبلؿ األطفاؿ بكل أنواعها ٬تب :
_ توعية األىل ك ا١تربُت أم ٬تب أف يكوف ىناؾ كعي أسرم با لتأثَتات السلبية اليت تعود عن استغبلؿ الطفل ُب مراحل حياتو
البلحقة.
_ كحدة األسرة  :اٟتفاظ على األسرة ا١تتوحدة ك ا١تتكاملة يضمن االستقرار للطفل .
_ ٬تب التعامل ْتذر مع األطفاؿ ك اٟتفاظ على ىدكء اعصاهبم ك عدـ هتديدىم  ،ذلك ألف الطفل ٭تتاج إٔب األماف ك اٟتب
كالطمأنينة .
_ تصديق الطفل ك ٝتاعو ك اخذ رأيو ّتدية .
_ اٟترص على تعليم الطفل .
_ كضع قوانُت صارمة ك تتماشى مع تطور اٞترٯتة ٖتمي األطفاؿ من كل أشكاؿ اإلعتداء .
كيات .
_ توفَت مؤسسات ُب ٣تاؿ الصحة النفسية ك ا٠تدمة االجتماعية ك ىذا للتكفل باألطفاؿ على ٚتيع ا١تست
المراجع :
أ _ المؤلفات :
ُ _ د  /أٛتد أبو الوفا  :اٟتماية الدكلية ٟتقوؽ اإلنساف ُب إطار منظمة األمم ا١تتحدة ك الوكاالت الدكلية ا١تتخصصة ػ ػ ػ دار النهضة
العربية ػ ػ الطبعة الثانية ََِٓ .
ِ _ د  /خَتم أٛتد الكباش  :اٟتماية اٞتنائية ٟتقوؽ اإلنساف " دراسة مقارنة " ػ ػ دار اٞتامعيُت ََِٔ .
ّ _ د  /عصاف أنور سليم  :حقوؽ الطفل ػ ػ ػ ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ََُِ.
ْ _ د  /منصر سعيد ٛتودة ٛ :تاية حقوؽ الطفل ُب القانوف الدكٕب العاـ ك اإلسبلمي ػ ػ دار اٞتامعة اٞتديدة ػ ػ ََِٕ .
ٓ _ ٤تمد الغزإب  :حقوؽ اإلنساف بُت تعاليم اإلسبلـ ك اعبلف األمم ا١تتحدة ػ ػ دار الكتب اٟتديثة ػ ػ الطبعة الثانية ُٓٔٗ.
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ب _ النصوص القانونية :
_ الدساتير :

دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الصادر ُب ِٖ نوفمرب ُٔٗٗ.

القوانين :

األمر ٔٔ _ ُٓٓ ا١تؤرخ ُب ٖ يونيو ُٔٔٗ ا١تتضمن قانوف االجراءات اٞتزائية ا١تعدؿ ك ا١تتمم .
األمر ٔٔ _ ُٔٓ ا١تؤرخ ُب ٖ يونيو ُٔٔٗ ا١تتضمن قانوف العقوبات ا١تعدؿ ك ا١تتمم .
األمر ِٕ _ َّ ا١تؤرخ ُب َُ فيفرم ُِٕٗ ا١تتعلق ْتماية الطفولة ك ا١تراىقة.
القانوف رقم َٗ_ُُ الصادر بتاريخ ِْ َُٗٗ/ْ/ا١تتعلق بعبلقات العمل الفردية ا١تعدؿ ك ا١تتمم .
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الحقوؽ الصحية للطفل في التشريع الجزائرم
أ .صديقي محمد ،ماجستير اقتصاد إسالمي  /رئيس مكت بمديرية الصحة كالسكاف لوالية أدرار (الجزائر)

مقدمة
النظاـ الصحي اٞتزائرم نشأ مع الثورة التحريرية ا١تباركة جنبان ٞتنب كُب تلك ا١ترحلة من الكفاح ا١تسّب كاف من اىتماماتو
صحة األجياؿ الناشئة فلم يغفلها رغم شح ا١توارد كأكلوية الطب اٟتريب ُب تلك ا١ترحلة ،يقوؿ الدكتور تومي ُب كتابو طبيب ُب معاقل
الثورة أف أفراد النظاـ الصحي كانت ٢تم مهاـ ُب تلقيح األطفاؿ اٞتزائريُت ،خصوصان ضد اٞتذرم كاٟتصبة ألنو ك ببساطة ؾ اف
ا١تستعمر عن عمد يًتكهم عرضة لؤلمراض الفتاكة اليت إف ٓب تقض عليهمٕ َْٗ ،تعلهم غَت قادرين على مقاكمة االستعمار  .ىذه
القناعة نإتة ٦تا غرسو ركاد النهضة اٞتزائرية ُب قادة الثورة من أف االىتماـ بالناشئة من ٥تتلف اٞتوانب ىو رأٝتاؿ اٞتزائريُت ُب مواجهة
ا١تستعمر الغاشم:
يا نشؤ أنت رجائنا كبك الصباح قد اقًتب.
ىذه العقيدة الراسخة ُب عقوؿ قادة الكفاح ا١تسلح سارت عليها اٞتزائر ا١تستقلة منذ فجر االستقبلؿ بإعطائها اإلطار
القانوين الضامن ٟتقوؽ الطفولة ُب اجملاؿ الصحي ،كٖتمل عبء ٘تويل ا٠تدمة الصحية ا١تقدمة للطفولة ،كل ذلك ٘تاشيان كإمكانيات
الببلد العلمية كا١تادية ككضعيتها الصحيةٍ ،ب إف اٞتزائر بادرت للمصادقة على اتفاقية ٛتاية الطفولة إٯتانا منها بأف بنودىا صماـ أ ماف
للدكؿ النامية كالعدالة الدكلية على األمد ا١تتوسط كالبعيد ،ك٦تا جاء فيها ":ا١تادة ِْ من االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل:
 .1تعًتؼ الدكؿ األطراؼ ْتق الطفل ُب التمتع بأعلى مستول صحي ٯتكن بلوغو كْتقو ُب مرافق عبلج األمراض كإعادة التأىيل
الصحي .كتبذؿ الدكؿ األطراؼ قصارل جهدىا لتضمن أال ٭ترـ أم طفل من حقو ُب اٟتصوؿ على خدمات الرعاية الصحية ىذه.
 .2تتابع الدكؿ األطراؼ إعماؿ ىذا اٟتق كامبل كتتخذ ،بوجو خاص ،التدابَت ا١تناسبة من أجل:
أ) خفض كفيات الرضع كاألطفاؿ،
ب) كفالة توفَت ا١تساعدة الطبية كالرعاية الصحية البلزمتُت ٞتميع األطفاؿ مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية األكلية،
ج) مكافحة األمراض كسوء التغذية حىت ُب إطار اؿرعاية الصحية األكلية ،عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا ا١تتاحة بسهولة كعن
طريق توفَت األغذية ا١تغذية الكافية كمياه الشرب النقية ،آخذة ُب اعتبارىا أخطار تلوث البيئة ك٥تاطره،
د) كفالة الرعاية الصحية ا١تناسبة لؤلمهات قبل الوالدة كبعدىا،
 - 4أٔظؽ ٤،تمد تومي  ،طبيب ُب معاقل الثورة  ،طبعة خاصة بوزارة اجملاىدين ََُِ ،اٞتمهورية اٞتزائرية ،مع التصرؼ .
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ىػ) كفالة تزكيد ٚتيع قطاعات اجملتمع ،كال سيما الوالدين كالطفل ،با١تعلومات األساسية ا١تتعلقة بصحة الطفل كتغذيتو ،كمزايا
الرضاعة الطبيعية ،كمبادئ حفظ الصحة كاإلصحاح البيئي ،كالوقاية من اٟتوادث ،كحصوؿ ىذه القطاعات على تعليم ُب ىذه
اجملاالت كمساعدهتا ُب االستفادة من ىذه ا١تعلومات،
ك) تطوير الرعاية الصحية الوقائية كاإلرشاد ا١تقدـ للوالدين ،كالتعليم كا٠تدمات ا١تتعلقة بتنظيم األسرة.
 .3تتخذ الدكؿ األطراؼ ٚتيع التدابَت الفعالة كا١تبلئمة بغية إلغاء ا١تمارسات التقليدية اليت تضر بصحة األطفاؿ.
 .4تتعهد الدكؿ األطراؼ بتعزيز كتشجيع التعاكف الدكٕب من أجل التوصل بشكل تدر٬تي إٔب اإلعماؿ الكامل للحق ا١تعًتؼ بو ُب
ىذه ا١تادة .كتراعى بصفة خاصة احتياجات البلداف النامية ُب ىذا الصدد.
فالنظاـ الصحي اٞتزائرم من حيث ا١ترجعية الفكرية كالقانونية كالشرعية التارٮتية يضع اٟتماية الصحية لؤلطفاؿ على رأس
أ كلوياتو ،فهل ما سنو ا١تشرع اٞتزائرم من قوانُت كلوائح حقق الغاية اليت يستهدفها أـ أف ىناؾ انفصاـ أك إخبلؿ أك قصور ُب ذلك
كما ىي درجة كمظاىر ىذا التباين كانعكاساتو ا١تلموسة ُب اجملتمع كالدكلة اٞتزائرية.
ىذا ما سوؼ نتعرض إليو ُب ىذه الورقة ا١تقدمة ُب إطار أشغاؿ ىذا ا١تؤ٘تر .
الجزء األكؿ  :الحماية الصحية للطفولة في التشريع الجزائرم
إف ٛتاية الطفل صحيان٢ ،تا بطرؽ مباشرة كطرؽ غَت مباشرة:
 الطرؽ ا١تباشرة  :تستهدؼ الطفل مباشرة، الطرؽ الغَت مباشرة  :اجراءات كتشريعات ٤تلها أطراؼ أخرل مثل األبوين ،اك أحد٫تا ،اجملتمع ،أك ساط خاصةباألطفاؿ،
كقد عٍت ا١تشرع اٞتزائرم هبذين القسمُت كخصهما بتشريعات من أج حفظ كترقية صحة الطفل ُب اٞتزائر.
ُ -حماية األمومة :تعرؼ األمومة بأهنا مرحلة من حياة ا١ترأة ُب فًتة ا٠تصوبة تبدأ من ٟتظة اٟتمل إٔب اليوـ ا٠تامس كاألربعوف
ا١توإب النقطاع اٟتمل سواء بوالدة أك إجهاض ،كقد خصها ا١تشرع اٞتزائرم ْتماية صحية خاصة
ُُْ

َُْ

ٯتكن تعديدىا ُب

النقاط التالية:

 حق األـ ُب ا١تتابعة الصحية لنمو اٞتنُتُ ،ب مراكز األمومة :ثبلث فحوصات طبية كاملة خبلؿ فًتة اٟتمل على األقل .
 اٟتق ُب التكفل الصحي بكل مضاعفات اٟتمل ُب مراكز خاص ة  :مركز اٟتمل ا٠تطر )ٖ ،(GHRتت رعاية طبية
متخصصة.
 التكفل باٞتانب االجتماعي لؤلـ ٔتنحها عطلة أمومة ١تدة َّ أشهر مدفوعة األجر.

 - 4قانوف ٛتاية كترقية الصحة رقم ٖٓ َٓ-بتاريخ َِ فرباير ُٖٓٗ ا١تعدؿ كا١تتمم
 - 4أظؽ  ،قانوف رقم ّٖ ُُ-بتاريخ َٓ يوليو ُّٖٗ ا١تتعلق بالتأمينات االجتماعية ،اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية .
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 اٟتق ُب الوالدة داخل عيادة أمومة ٖتت الرعاية الطبية.
ِ -حماية صحة حوؿ اإلنجابpérinatalité :

ُِْ

كقد خصها ا١تشرع اٞتزائرم بقواعد قانونية خاصة منفصل عن ٛتاية األمومة كىذا بداية من سنة ََِٓ ،بعد دراسات علمية
بينت أف أخطر مرحلة على صحة الطفل ىي اٟتمل كما بعد الوالدة القريبة خبلؿ َٕ أياـ األكٔب من اٟتياة ،فوضع ا١تشرع
 :كحدة ا١تواليد اٟتديثة unité de
اٞتزائرم تدابَت خاصة هبذه ا١ترحلة هتدؼ للتكفل باألـ كا١تولود ُب مراكز خاصة
ٔ ، néonateتواصفات تقنية قادرة على تقدًن الرعاية الصحية الشاملة للمواليد الذين يعانوف من اضطرابات صحية.
ّ -الرعاية الصحية للطفل قبل المرحلة الدراسية  :كضع ا١تشرع اٞتزائرم حزمة من النصوص القانونية اليت ٕتعل حق الرعاية
الصحية للطفل كاجب يعاقب عليو ا١تمتنع .كمن أىم حقوؽ الطفل الصحية نذكر مايلي:
 التلقيح ضد األمراض المعدية

ُّْ

 :حيث منذ بداية االستقبلؿ كضع ا١تشرع اٞتزائرم رزنامة تلقيح إجبارية ،ضد بعض

األمراض الفتاكة كقد مرت بعدة تغيَتات إضافة كنقصاف تبعان للوضعية الوبائية كالصحية للمجتمع ،ككذا أكجب ا١تشرع
إنشاء مراكز كنقاط تلقيح ٔتواصفات تقنية تأخذ ُب اٟتسباف الكثافة السكانيةْ ،تيث يكوف بإمكاف كل األسر أداء ىذا
الواجب ،كآخر ٖتيُت للرزنامة الوطنية للتلقيح كاف ُب سنة ََِٕ بإضافة تلقيح جديد ضد ا٢تيموفيليس ،
كبا١توازاة مع التلقيحات اإلجبارية ؿكل األطفاؿ فإف الفئات ذات األمراض ا١تزمنة ٢تا اٟتق ُب تلقيحات ضد بعض
األمراض منها  :األنفلونزة ا١توٝتية.
كٖتقيقان للحماية الصحية كتدعيم ا١تناعة كتدارؾ التأخر ُب التلقيحات ،يضع ا١تشرع اٞتزائرم بُت اٟتُت كاألخر
نصوص لتحقيق اٟتماية التامة للطفولة عن طريق ٛتبلت التلقيح االستدراكية مثل ٛ :تبلت التلقيح ضد الكزاز كاٟتصبة كالشلل
ُْْ

 التغذية الصحية:

كضع ا١تشرع اٞتزائرم برنامج كطٍت للصحة يهتم بتغذية الطفل كيتمحور ىذا الربنامج حوؿ مراقبة ك

تدعيم النمو البيولوجي للطفل:
 اٟتق ُب الفحص الشهرم للطفل كمراقبة الوزف ك الطوؿ باؿنسبة للعمر، إعطاء اإلطار القانوين إلنشاء كٕتهيز مراكز للمراقبة النمو الطبيعي للطفل، اٟتق ُب التكفل الصحي ْتاالت االختبلؿ ُب التناسب بُت العمر كالطوؿ أك الوزف، -اٟتق ُب تدعيم تغذية الطفل بعناصر غذائية ضركرية لنمو الطفل مثل  :فيتامُت د،

 - 4أظؽ َ ،ؼق َٛذٕف١ػ ٞؼلُ - 5
.
ٔٛفّثؽ 5
 ،إٌّشٛؼ ف ٟاٌدؽ٠عج اٌؽقّ١ح ٌٍدّٛٙؼ٠ح اٌدؿائؽ٠ح
خّاظ ٜاٌثأ١ح ػاَ ٘ 4ـ اٌّٛافك  ٛ١ٌٛ٠ 5قٕح
 - 4أظؽ لؽاؼ ِإؼش فٟ
.
ظ٠كّثؽ
اٌعّ٠مؽاؽ١ح اٌشؼثح ،ػعظ  5تراؼ٠ص
ِ ،رؼٍمح ترعػ ُ١تؽٔاِح اٌٛلا٠ح ِٓ اٌىكاذ.
ٔٛفّثؽ
 - 4 4ذؼٍّ١ح ٚؾاؼ٠ح ؼلُ  4تراؼ٠ص
 ،اٌّرؼّٕح اٌّططؾ اٌٛلائ ٟػع اٌىكاذ اٌّؽذثؾ تكٛء اٌرغػ٠ح .
ظ٠كّثؽ
ٚاٌرؼٍّ١ح ؼلُ  4تراؼ٠ص
ِ 4إؼش فٟ

شٛاي  4 6اٌّٛافك ٌـ

ٔٛفّثؽ قٕح 5

ِٕ ،شٛؼ ف ٟاٌدؽ٠عج اٌؽقّ١ح ػعظ  5تراؼ٠ص
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ْ -الرعاية الصحية في الوسط المدرسي  :ىناؾ عدة نصوص هتدؼ ٟتماية صحة الطفل ُب الوسط ا١تدرسي كمن أىم ما
جاء فيهآُْ:

 الطب ا١تدرسي ُْٔ  :حيث كضع ا١تشرع اٞتزائرم نص تشريعي مشًتؾ بُت كزارٌب الصحة كالًتبية يوجب على الطرفُت
اٟتماية التامة لصحة الطفل كترقيتها كذلك باألدكات التالية:
 كاجب الفحص اؿطيب لكل التبلميذ ُ :ب بداية كل طور من حق التلميذ فحص طيب شامل ككذا ُب هناية الطور. كاجب التلقيح  :كفق الرزنامة الوطنية فإف التلميذ يتلقى التلقيحات الواجبة داخل ا١تؤسسات الًتبوية، اٟتق ُب ا١تلف الصحي ا١تدرسي :كىو ملف يشمل كل السوابق الصحية للتلميذ كينتقل معق من مستول آلخر، كما أكجب ا١تشرع اٞتزائرم كبداية من سنة ُٓٗٗ إنشاء كحدات للكشف ا١تتابعة على مستول ا١تؤسساتالتعليميةُْٕ ،كٕتهيزىا طبيا لتقدًن خدمات صحية للتبلميذ خارج ا١تؤسسات الصحية للسكاف ،خصوصان ُب
ُْٖ
االختصاصات التالية :طب األسناف..،
 اٟتق ُب تقوًن البصر  :ؾؿ تلميذ مصاب بقصور ُب البصر يتم التكفل بو من طرؼ مصاّب الطب ا١تدرسيلئلستفادة من تقوًن البصر.
 الحق في التربية البدنية ُْٗ  :أكجب ا١تشرع اٞتزائرم الًتبية البدنية ُب كل ا١تستويات  ،كُب ىياكل قانونية١ ،تا ٢تا من
انعكاس على النمو الصحي للطفل.
 الحق في اإلطعاـ المد رسي :نظران ١تا ٭تتاجو جسم الطفل من غذاء للنمو بشكل طبيعي كحىت ال تؤثر متطلبات اٞتهد
الدراسي على ٪تو جسمو فإف ا١تشرع اٞتزائرم أكجب التغذية ا١تدرسية كوحدة من كحدات النشاط ا١تدرسي ،كما اكجب
ا١تشرع أف تكوف الوجبة الغذائية تستجيب للشركط الصحية كمان كنوعان.

ٓ -تمومؿ الرعاية الصحية للطفل  :كضامن ٢تذه اٟتماية الصحية فإف ٘تويل نفقات ىذه ا٠تدمات الصحية يتم من ا١تيزانية
العمومية للدكلة كدكف أم مسا٫تة من األسرة كذلك سواء ُب مرحلة األمومة أك ما قبل الدراسة أك ُب مرحلة الدراسة.
ٔ  -الرعاية الصحية للطفولة المسعفة َِْ :ا١تقصود بالطفكلة ا١تسعفة كل مولود ٬تهل كليو أك تتخلى عنو أمو بعد الوالدة ،
حيث كضع ا١تشرع اٞتزائرم نظاـ يشمل التكفل هبذه الفئة ُب مراكز خاصة من مرحلة الرضاعة أب بلوغ سن الرشد،

 - 4 5لأ ْٛؼلُ ِ 4-إؼش فِ 5 ٟسؽَ
.
ٕ٠ا٠ؽ
 4تراؼ٠ص
٠رؼٍك تّططؾ ئػاظج
ِإؼش ف 6 ٟاتؽ4 ً٠
ِٕ - 4 6شٛؼ ٚؾاؼِ ٞشرؽن تٚ ٓ١ؾ٠ؽ اٌعاضٍ١حٚ ،ؾ٠ؽ اٌرؽت١ح اٌٛؽٕ١حٚ ،ؾ٠ؽ اٌظسح ،ذسد ؼلُ :
ذٕظ ُ١اٌظسح اٌّعؼق١ح .
ذرؼٍك تى١ف١اخ ئٔشاء ٚذك١١ؽ ٔٚشاؽ ٚزعاخ
فثؽا٠ؽ 5
ِإؼضح فٟ
 - 4ذؼٍّ١ح ٚؾاؼ٠ح ِشرؽوح تٚ ٓ١ؾ٠ؽ اٌظسح ٚٚؾ٠ؽ اٌرؽت١ح ذسد ؼلُ
اٌىشف ٚاٌّراتؼح ف ٟاٌّإقكاخ اٌرؼٍ١ّ١ح .
ِرؼٍك تاٌثؽٔاِح اٌٛؽٌٕ ٟظسح اٌفُ ٚاألقٕاْ فٟ
ِاٞ
ِٕ - 4شٛؼ ٚؾاؼِ ٞشرؽن تٚ ٓ١ؾ٠ؽ اٌظسح ٚ ٚؾ٠ؽ اٌرؽت١ح اٌٛؽٕ١حِ ،إؼش فٟ
اٌٛقؾ اٌّعؼق.ٟ
 - 4اٌمأ ْٛاٌرٛخٌٍ ٟٙ١رؽت١ح اٌٛؽٕ١ح
 4اٌّٛافك ٌـ

ٕ٠ا٠ؽ قٕح

٠رؼّٓ اٌمأ ْٛاٌرٛخٌٍ ٟٙ١رؽت١ح اٌٛؽٕ١ح  ،خؽ٠عج ؼقّ١ح ػعظ
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ٕ -الشق الجزائي في حماية الصحة للطفل:
 العقوبات السالبة للحقوؽ المدنية :كل طفل ٓب يتم تلقيحو كفق الرزنامة الوطنية اإلجبارية للتلقيح فإنو:
 يعلق لو االلتحاؽ ٔتؤسسات التعليم  :كُب ىذه العقوبة ٛتاية لصحة الفرد كاجملتمع ،حيث أف الطفل الغَت ملقحيعد مصدر خطر على اجملتمع.
 ٭ترـ من السفر خارج الوطن ٭ترـ من االلتحاؽ ٔتؤسسات الشباب ٭ترـ من حق االلتحاؽ بالنوادم الثقافية كالرياضية، ٭ترـ من اٟتق ُب دكر اٟتضانة، الفحص الطيب كالتحاليل ا١تخربية للطرفُت قبل الزكاج ،شرط صحة إلزامي لتحرير عقد الزكاج.
ُِْ

 العقوبات المدنية :يتابع أماـ القضاء ا١تدين كل كٕب يهمل أبنائو أك أسرتو بدعول اإل٫تاؿ ،كدعول النفقة

 العقوبات الجزائية  :كل طبيب أك عامل صحي يثبت عدـ تقدًن عناية الرجل العادم أماـ حالة كالدة أك طفل فإنو
يعاقب جنائيان بدعول الرعونة كاإل٫تاؿ مع اعتبار ىذه الفئة كظرؼ تشديد،
ٖ -أ ار ىذه التشريعات في حماية كترقية الصحة :
صحة اجملتمع من صحة األطفاؿ ىذه حقيقة ال ٯتكن نكراهنا لذلك ؼ إف ٖتسن الوضع الصحي اٞتزائرم يرجع ُب األساس ١تا أكاله
ا١تشرع اٞتزائرم من أ٫تية لرعاية صحة الطفولة ،ىذه اٞتهود انعكست إ٬تابا على الصحة العامة للمجتمع اٞتزائرم ،كاٞتدكؿ التإب
يوضح تطور بعض ا١تؤشرات الصحية للمجتمع اٞتزائرم بُت سنيت ُِٔٗ ك َُِّ
النس ة
المؤشر

ُِٔٗ

ِِْ

َُِّ

ِّْ

األمل في الحياة

ِٓٓ.

ٕٕ سنة

نسبة كفيات األطفاؿ

ُِِ في األلف

ْ ِِ.في األلف

اٌّرؼّٓ ازعاز ظٚؼ األؽفاي اٌّكؼفٓ١
ؼت١غ اٌثأ ٟػاَ  4اٌّٛافك ٌــ ِ 5اؼـ قٕح
 - 4أظؽ اٌّؽق َٛؼلُ  -اٌّإؼش فٟ
خّاظ ٜاألٚي ػاَ ٘ 4ـ اٌّٛافك
تراؼ٠ص
ٚذٕظّٙ١ا ٚق١ؽ٘ا ،إٌّشٛؼ ف ٟاٌدؽ٠عج اٌؽقّ١ح ٌٍدّٛٙؼ٠ح اٌدؿائؽ٠ح اٌعّ٠مؽاؽ١ح اٌشؼث١ح ،ػعظ
َ
ِاؼـ قٕح
 ٛ١ٔٛ٠قٕح  66اٌّرؼّٓ لأ ْٛاٌؼمٛتاخ اٌّؼعي ٚاٌّرُّ
٘ـ اٌّٛافك ٌـ
طفؽ 6
 - 4األِؽ ؼلُ  56 -66اٌّإؼش فٟ
-4

أظؽ -نور الدين حاركش ،إدارة ا١تستشفيات العمومية ُب اٞتزائر،

 - 4أظؽ اٌعٛ٠اْ اٌٛؽٌٕ ٟإلزظاء http://www.ons.dz/IMG/pdf/mort-mortin13.pdf
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نسبة الوفيات

ُ ُٓ.من األلف

ّٗ ْ.من األلف

انيا :جوان القصور التشريعي في الحماية الصحية لألطفاؿ
رغم كل ما أشرنا إليو من جهود كما أٙتر من نتائج مشجعة للصحة العامة إال أنو بُت اٟتُت كاآلخر نعيش حاالت
مأسوية ١تعانات صحية لؤلطفاؿ ُب اٞتزائر ،كاجتياح ألكبئة ُب كسط ىذه الفئة ،كعودة ألمراض فتاكة ،فما دكر التشريع ُب
ذلك.
بإمكاف التشريع ا١تسا٫تة ُب توفَت اٟتماية كالًتقية لصحة الطفل ،بوضع قواعد قانونية ٘تكن األفراد من اٟتصوؿ على
الرعاية الصحية الكاملة ُب الوقت ا١تناسب كا١تكاف الواجب كدكف عبء مإب كذلك ،غَت أف الواقع اليومي كالتطور الذم يعرفو
اجملتمع يفرض على ا١تشرع مواكبة أك استباؽ الواقع ليحقق معٌت الوقاية ،أما ا١تواكبة أك التدخل بعد اٟتدث فإنو يعد عبلج ٟتالة
قائمة ،كانقاذ آب ٯتكن انقاذه كالصحة الفردية ال ٯتكن انقاذىا ُب الغالب،
كحىت نربز جوانب القصور التشريعي ُب ٛتاية صحة الطفولة ُب اٞتزائر ،نسلط الضوء على اآلثار الصحية بسبب
تشريعي كتداعياهتا ا١تالية ،كاالجتماعية  ،ككذا التهديدات ا﵀دقة بصحة الطفولة بسبب القصور التشريعي.
ُ  -اآل ار الصحية:
 نسبة التلقيح كفق الرزنامة اإلجبارية ٓب تتعد ٓٗ ُ %ب كل اللقاحات،
 لغاية اليوـ ٓب تتحصل اٞتزائر على الشهادة الدكلية الستئصاؿ الشلل ا١تهدد لصحة األطفاؿ،كىي شهادة ٘تنحها ا١تنظمة
العا١تية للصحة للدكؿ اليت يستجيب نظامها الصحي للشركط ٤تددة،
 كجود حاالت مرضية ال يشملها التشريع بالتكفل الصحي التاـ بل يعامل الطفل كباقي فئات اجملتمع :األمراض ا١تزمنة،
 أمراض نفسية ٓب يو٢تا ا١تشرع بعد بنصوص خاصة ،كانتشرت بكثرة بعد ا١تأساة الوطنية ،منها مرض التوحد،
ِ -اآل ار المالية :
بالنسبة لصندكؽ التأمُت االجتماعي ليس ىناؾ ٘تييز بُت الكبَت كالطفل ُب ٘تويل ا٠تدمات الصحية ،فتتحمل العائلة
أعباء مالية ضخمة خصوصان منها ما كاف يتطلب عبلج خارج الوطن  :كىنا نشَت لبعض اٟتاالت اليت تتطلب تدخل عاجل للتكفل
هبا كىي حاالت األمراض ا١تزمنة ،كعلى سبيل ا١تثاؿ:
 حاالت القصور الكلوم آبزمن بسبب صغر حجم الكليتُت حيث ٬تد اآلباء أنفسهم ُب معارؾ متعددة ُب كقتضيق بعد الوالدة مباشرة ،الرب٣تة مع ا١تستشفيات ا٠تارجية ،كالتكلفة الغالية للعمليات دكف تعويض من صندكؽ
الضماف االجتماعي ،أك كفاة ا١تولود ُب شهره األكؿ كىو الغالب.
ّ -التهديدات المحدقة بصحة الطفولة بفعل القصور التشريعي:
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٭تاكؿ ا١تشرع استباؽ الزمن لكن الواقع يثبت أف ىناؾ تأخر ُب سن القوانُت قبل كقوع ا٠تطر من مظاىر ذلك نذكر
ما يلي:
 ليس ىناؾ تشريع ما ٭تمي صحة ا١تولود من داء األيدز ِْْ ،حيث كرغم ما أكجبو ا١تشرع اٞتزائرم من شرطالفحص الطيب كالتحليل قبل الزكاج إال انو نظر اليها من جانب صحة األبوين فقط ،حيث يتوقف ا١تشرع عند
كجوب إخطار األبوين بنتائج التحاليل قبل إبراـ عقد الزكاج ،كىنا فإف األبناء سوؼ يكونوف حاملُت للفَتكس
ِْٓ
بدكف ذنب.
 عند تكفل الدكلة بالطفولة ا١تسعفة تتوقف التشريعات عند سن الرشد للذكر كا ألنثى سواء ليتم إرجاع الفتاةللشارع لتكوف عرضة لبلستغبلؿ من طرؼ شبكات الدعارة كإ٧تاب أطفاؿ ُب ظركؼ مساعدة على ا١ترض.
 عدـ التكفل بتمويل كل ا٠تدمات الصحية لؤلطفاؿ من ا١تيزانية العمومية ٬تعل ىذه الفئة أكثر تعرضاؿراثية.
للمضاعفات الصحية ،خصوصان ُب األمراض ا١تزمنة ك ك
 ا٢تجرة السرية من دكؿ الساحل كما ٭تملو األطفاؿ ا١تهاجرين من خطر بسبب عدـ خضوعهم للمراقبة الصحية.خاتمة
رغم اٞتهود ا١تبذكلة من قبل ا١تشرع اٞتزائرم ٟتماية صحة الطفولة ،إال أف الواقع أكرب من ىذه التشريعات فيجد الوٕب
نفسو ُب متاىة أماـ حاالت عديدة كمتعددة ألمراض ابتلي هبا ابنو دكف ذنب ،كال يستطيع ا١تسَت اٗتاذ قرار خارج النصوص ا﵀ددة
لصبلحياتو ،رغم أف اٟتالة إنسانية تتطلب التصرؼ ،الذم ال ٬تيزه التشريع خصوصا ُب الشق ا١تإب.
ىذا الواقع مع ضعف ىيئات اجملتمع ا١تدين كٖتديد القانوف لنشاطها كحصره ١تواردىا يدع أبناءنا ا١ترضى ُب معانات
ليس بسبب شح ا١توارد ا١تالية للدكلة أك ا١توارد البشرية بل بسبب تأخر التشريع عن الواقع اليومي للمجتمع ،لذا أقًتح ُب ختاـ ىذه
ا١تداخلة ٦تا يلي:
 افراد الطفولة بتشريع خاص ُب ٣تاؿ التأمُت االجتماعي، كضع أداة قانونية ُب يد ا١تسئولُت ٟتماية صحة الطفولة من األمراض ا١تستوردة مع ا٢تجرة الغَت شرعية، كضع قواعد قانونية ٟتماية صحة مواليد األزكاج ا١تصابُت باألمراض اٞتنسية، مراجعة نصوص الطفولة ا١تسعفة ،كالتكفل بالفتاة حىت الزكاج بدؿ سن الرشد، التشريع للتكفل باألطفاؿ ذكك العاىات النفسية  :مدارس متخصصة مؤسسات متخصصة  ...اْبٛ -تاية الصحة العقلية للطفل من تأثَتات كسائل اإلعبلـ كا١تعلوماتية.

اٌطث ٟلثً اٌؿٚاج .
ج
 ،اٌّرؼٍك تاٌشٙاظج
ِا6 ٞ
ؼت١غ اٌثأ٘ 4 ٟـ اٌّٛافك ٌـ
 - 4 4أظؽ اٌّؽق َٛاٌرٕف١ػ ٞؼلُ  54- 6اٌّإؼش فٟ
اٌّرؼّٓ لأ ْٛاألقؽج ،إٌّشٛؼ ف ٟاٌدؽ٠عج اٌؽقّ١ح
فثؽا٠ؽ 5
ِسؽَ ٘ 4 6ـ اٌّٛافك ٌـ
اٌّإؼش فٟ
 - 4 5أظؽ األِؽ ؼلُ - 5
.
فثؽا٠ؽ 5
ٌٍدّٛٙؼ٠ح اٌدؿائؽ٠ح ػعظ  5اٌّإؼش فٟ
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 كحىت تكوف النصوص التشريعية تتصف با٠تاصية االستباقية كىو ما يتطلب مواصفات علمية كقدرات شخصيةعالية ُب من يتؤب مهمة التشريع ،أقًتح مراجعة القانوف العضوم لبلنتخابات ،ك كضع شركط خاصة لقبوؿ
الًتشيح لعضوية اجمللس التشريعي
ىذا ك اٞتزائر على موعد مع قانوف جديد للصحة سوؼ يرل النور ُب األياـ القادمة ،فقد جاء ُب مشركع القانوف كُب الفصل الثالث
اىتماـ هبذه الفئة ككضع مواد خاصة جريئة ُب ٛتاية األـ كالطفل كقسم خاص بصحة ا١تراىق  ،نت مٌت أف يثرل بنصوص تنظيمية
كتنفيذية ٖتقق ا١تراد كٖتفظ الببلد كالعباد.
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ظاىرة اختطاؼ االطفاؿ في المجتمع الجزائرم (بين العوامل ك اآل ار)
د .مصبايح فو ية  /دكتوراه في علم االجتماع  /جامعة خميس مليانة (الجزائر )

التلخيص:
تعترب ظاىرة اختطاؼ االطفاؿ ُب اٞتزائر من اٞترائم الدخيلة على اجملتمع اٞتزائرم  ،إذ أهنا شغلت الرأم العاـ سواءا على الصعيد
ا﵀لي أك العا١تي  ،كما صارت ٤تط أنظار الكثَت من الباحثُت ك ا١تتخصصُت ُب اجملاالت القانونية كالقضائية ك االجتماعية ك النفسية
ك السياسية ك حىت االقتصادية  ،ك ٤تل عناية من طرؼ ا١تسئولُت ُب الندكات كا١تؤ٘ترات  ،ك ٢تذا كاف لزاما على الباحثُت حياؿ ىذه
الظاىرة الوقوؼ على اسباب ك عوامل انتشارىا ك تفاقمها كالبحث عن اسًتاتيجيات للحد من ىذه الظاىرة ك العمل على التكييف
القانوين ك الفقهي للمستجدات اليت تدخل ُب نطاؽ ىذه الظاىرة .
٨تاكؿ من خبلؿ ىذه ا١تداخلة ٖتديد مفاىيم ا١توضوع مع التطرؽ أب ا٪تاط االختطاؼ ك ٤تاكلة تفسَته من خبلؿ نظرية نام f.
 yan nyeباالضافة أب ذكر اىم االسباب النفسية ك العوامل االجتماعية ا٠تاصة بالضحية ك اٞتاين ك اليت من شأهنا تفسَت ظاىرة
اختطاؼ االطفاؿ ُب اِبزائر .

مقدمة :
اىتمت اجملتمعات بأمرىا ك أمر
اٞترٯتة ظاىرة إنسانية طبيعية عاصرت ٚتيع اجملتمعات قدٯتها ك حديثها ا١تتقدمة منها ك النامية  ،ؼ
مرتكبيها منذ قدًن األزؿ ،بطبيعة اٟتاؿ ىذا االىتماـ ٓب يتخذ شكل الدراسة العلمية ا٢تادفة إٔب كصف كتفسَت ك استقصاء عكاملها ك
سبل مواجهتها حيث كانت أكٔب التفسَتات للظاىرة اإلجرامية تذىب إٔب أف اٞترٯتة ىي ٥تالفة لؤلمر ٘تليو القدرة اإل٢تية ٕتعل من
٥تالفها عاصيا كجب عليو التكفَت عن ذنبو ،كحينما ٗتلص الفكر البشرم من التأثَتات الدينية ك سيطرة رجاؿ الدين بدأ يينظر إٔب

اٞترٯتة بنظرة إجتماعية فا٨تصرت ُب حدكد األفعاؿ الضارة باجملتمع ،ك عليو نقوؿ أف السلوؾ اإلجرامي ىو سلوؾ إنساين يصدر عن

اإلنساف أقل ما يقاؿ عليو أنو ال إجتماعي ألنو يناقض ُب ذلك القيم ك ا١تعايَت السائدة ُب اجملتمع.
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كما أدت التغَتات اليت مرت هبا اجملتمعات من أحداث إجتماعية ك إقتصادية ك تكنولوجية إٔب إحداث تغَتات ُب الكم ك النوع
ك إتاه اٞترٯتة  ،ك من اٞترائم اليت كثر اٟتديث عنها مؤخرا ُب الشوارع اٞتزائرية ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ حيث ال ٯتكن أف ٮتلوا كاقع
من ىذه الظاىرة إال اهنا تتفاكت ُب درجة حدهتا كتفاقمها من ٣تتمع آلخر.
ك ُب ىذه الورقة ٨تاكؿ ٖتديد مفاىيم ا١توضوع مع التطرؽ إٔب أ٪تاط االختطاؼ ك٤تاكلة تفسَت ظاىرة اختطاؼ االطفاؿ من خبلؿ
نظرية نام ''  '' F.YAN NYEباإلضافة إٔب ذكر أىم األسباب النفسية كالعوامل االجتماعية ا٠تاصة بالضحية ك اٞتاين ك اليت
من شأهنا تفسَت ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ.
ُ -تحديد المفاىيم
ُ -ُ-االختطاؼ
ِْٔ

* لغة  :االختطاؼ مأخوذ من ا٠تطف ك ىو االستبلب ك االختبلس  ،ك األخذ للشيء بسرعة كانتزاع األمر بقوة كسرعة
ك جاء اللفظ هبذه ا١تعاين ُب القرآف الكرًن لقولو تعأب " ك يتخطف الناس من حو٢تم «

ِْٕ

،

ك قولو تعأب " »إال من خطف ا٠تطفة

فأتبعو شهاب ثاقبِْٖ « كقولو تعأب " يكاد الربؽ ٮتطف أبصارىم " ِْٗ.ك ما يبلحظ ُب التحديد اللغوم لبلختطاؼ أنو يقوـ
على األخذ السريع أك االختبلس السريع.
* أما اصطالحا  :االختطاؼ ىو نقل طفل دكف الثامنة عشر أك حجزه أك القبض عليو أك أخذه أك إعتقالو أك احتجازه أك أسره
بصفة مؤقتة أك دائمة باستعماؿ القوة أك التهديد أك ا٠تداعَّْ '' .
* أما قانونا :
ال ٬ترـ الشارع ٣ترد التفكَت ُب اٞترٯتة فبل يستطيع ا١تشرع الغوص ُب أعماؽ نفوس البشر كيفتش ُب تفكَتىم اجملرد ليعاقبهم على
ذلك  ،دكف أف يتخذ ىذا التفكَت مظهرا ماديا .ك لنلتمس ا١تظهر ا١تادم ٞترٯتة االختطاؼ ال بد من التوقف عند ا١تادة ِّٔ من
قانوف العقوبات اٞتزائرم اليت جاء ُب نصها "  :كل من خطف أك أبعد قاصرا ٓب يكمل الثامنة عشرة كذلك بدكف عنف أك هتديد أ
كٖتايل أك شرع ُب ذلك فيعاقب باٟتبس ١تدة من سنة إٔب ٓ سنكات كبغرامة مالية من ََٓ إٔب َََِ دجُّْ ".

 426ايب الفضل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن ٤ترـ ابن منظور ،لساف العرب  ،دار الصادر  ،بَتكت،ط ، 9ص78
427القرآف الكرًن  ،سورة العنكبوت  ،األية37
428القرآف الكرًن  ،سورة الصافات  ،اآلية11

429القرآف الكرًن  ،سورة البقرة  ،اآلية21

430األمم ا١تتحدة  ،تقرير مفوضة األمم ا١تتحدة السامية ٟتقوؽ االنساف عن اختطاؼ االطفاؿ ُب افريقيا ،دكرة، 4بند، 2مارس ، 2113ص.20
 431اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية  ،قانوف العقوبات اٞتزائرم  ،ص.40
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كىنا ال بد من توفر عنصرين :
أ  -الضحي ػ ػ ػ ػػة :حيث اشًتطت ا١تادة ِّٔ أف تكوف الضحية قاصرا ٓب تكتمل الثامنة عشرة  ،كال يهتم إف كانت ذكرا أك
أنثى .
ِّْ
ب  -ا١تظػ ػ ػ ػػاىر ا١تاديػ ػ ػ ػػة :كيتمثل ُب فعل ا٠تطف أك اإلبعاد بدكف عنؼ أك هتديد أك ٖتايل .
ُ -ِ-األطفاؿ:
كرد لفظ الطفل ُب العديد من الوثائق ك االتفاقيات الدكلية ك اصدارات حقوؽ االنساف  ،ك حسب ما جاء ُب اتفاقيات حقوؽ
ّّْ

الطفل انو '' كل انساف ٓب يتجاكز الثامنة عشرة  ،ما ٓب يبلغ سن الرشد قبل ذلك ٔتوجب القانوف ا١تطبق عليو

.ك ا١تعركؼ اف

مرحلة الطفولة ٘تتد من الوالدة إٔب سن البلوغ ك يعرؼ " باركر  Berkerمرحلة الطفولة '' بأهنا ا١ترحلة ا١تبكرة ُب دكرة حياة االنساف
 ،ك اليت تتميز بنمو جسمي سريع للطفل ك كسعي لتنشئة االطفاؿ إلعدادىم ألدكار البالغُت ك مسؤكلياهتم من خبلؿ كسائل اللعب
ك التعليم الرٝتي غالباّْْ.
كما ٕتدر االشارة أنو ليس ىناؾ اتفاؽ بُت ا١تتخصصُت حوؿ ٖتديد مرحلة الطفولة إال اف معظم بلداف العآب ا١تصادقة على
اتفاقية حقوؽ الطفل الصادرة عن االمم ا١تتحدة تأخذ بالتعريف الصادر عنها ك الذم ينص على اف الطفل '' كل انساف ٓب يتجاكز
الثاـنة عشرة  ،مآب ٖتدد القوانُت الوطنية سنا أصغر للرشدّْٓ ''.
ِ -خصائص ك أغراض جريمة االختطاؼ
تتميز جرٯتة االختطاؼ ٔتجموعة من ا٠تصائص ٘تيزىا عن غَتىا من اٞترائم أك عن غَتىا من الظواىر االجتماعية ،كتقوـ ىذه
اٞترٯتة على أغراض تسعى لتحقيقها من خبلؿ عملية االختطاؼ  ،كٗتتلف ىذه األغراض باختبلؼ ا٢تدؼ ا١ترجو منهػ ػ ػ ػ ػػا .ك ذلك
حسب ما سيتم تبيانو كما يلي:
ِ -ُ-خصائص ظاى ػ ػ ػ ػػرة االختطػ ػ ػ ػػاؼ  :تقوـ جرٯتة االختطاؼ على ٣تموعة من ا٠تصائص تتمثل فػ ػ ػ ػ ػػي

:

أ - -السرعة ُب التنفيذ:

 432أماؿ نياؼ  ،اٞترٯتة اٞتنسية ا١ترتكبة ضد القاصر (االغتصاب  ،التحرش اٞتنسي )  ،رسالة ماجستَت ُب قانوف العقوبات ك العلوـ اٞتنائية  ،جامعة قسنطينة،1
 ، 2013ص.85
 ، 2009ص91
٤433تمد السيد ٕ ،ترًن االٕتار باألطفاؿ ُب القوانُت ك االتفاقيات ،جامعة نايف العربية للعلوـ االمنية ،الرياض ،
 ، 2010ص42
434آؿ سعود منَتة بنت عبد الرٛتن  ،إيذاء األطفاؿ  ،جامعة نايف العربية للعلوـ االمنية  ،الرياض ،
435األمم ا١تتحدة  ،اتفاقية حقوؽ الطفل ،ك حدة حقوؽ االنساف بعثة االمم ا١تتحدة إٔب السوداف  ، 1979 ،ص.87
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فا١توضوع ٤تل االختطاؼ سواء كاف ؼردا أك ٚتاعة ،أك شيئا أك اشياءا غَت ذلك  ،فإ٪تا يتم التنفيذ فيها بسرعة كُب أقصر كقت
٦تكن بأهنا عملية مستهجنة اجتماعيا  ،كمنو فالفاعل أك الفاعلُت يلجئوف إٔب ىذا األسلوب من السرعة ُب التنفيذ حىت ال ينكشف
أمرىم من جهة ك حىت ال يبلقوا االستهجاف االجتماعي من جوة أخػ ػ ػ ػ ػػرل.
ب- -حسن التدبَت العقػ ػ ػ ػ ػػلي للعمػ ػ ػ ػ ػػلية :
إذ الفاعل أك الفاعلوف يقوموف ْتملة من اإلجراءات العقلية ا﵀كمة إذ يدرسوف ٚتيع الطرؽ اليت تؤدم إٔب هناية ا١تطاؼ إٔب
االنقضاض على الضحية أك الضحايا  ،كإ٘تاـ عملية االختطاؼ حسب الضر كؼ ا ١تدركسة مسبقا من قبل الفاعل ػ ػ ػ ػػوف  .ك منو قد
تستمر مرحلة التدبَت العقلي ١تدة ساعات أك أياـ ،أك حىت شهور كسنوات كذلك حسب ما تتطلبو العملية ،ك األىداؼ ا١ترجوة
منه ػ ػ ػ ػػا.
ج- -يتميز االختطاؼ أنو نوع ػ ػ ػ ػ ػػي ككم ػ ػ ػ ػػي :
فغالبا ما ٭تدد الفاعل أك الفاعلوف أغراضهم بالنوعية ،أك الكمية فاختطاؼ طائرة غَت اختطاؼ ٚتل ،كاختيار رىائن أحيانا غَت
اختطاؼ غبلـ من عائلة فقَتة ،كىكذا تعد النوعية كالكمية خاصة من ا٠تصائص ا١تهمة ك األساسية اليت تتميز جرٯتة االختطػ ػ ػ ػ ػػاؼ.
د  --يتميز االختطاؼ بالقصيدة :
فبل ًنكن أف ٧تد جرٯتة اختطاؼ سائدة ُب ٣تتمع ما من اجملتمعات كىي بريئة األغراض ،كنعٍت باألغراض األىداؼ ك النوايا اليت
يسعى لتحقيقها ا٠تاطفوف من خبلؿ ىذا الفعل ،كىي تكوف أىدافا ك نوايا ٤تددة بدقػ ػ ػ ػ ػػة مسبقا.
ِ -ِ-أغراض جريم ػ ػ ػػة االختط ػ ػ ػػاؼ
يسعى االختطاؼ لتحقيق العديد من األغراض السياسية ،االجتماعية كحىت الدينية.......كىذا على النحو التػ ػ ػ ػ ػػإب:
أ -أغراض اجتماعػ ػ ػ ػ ػػية:
كذلك لتحقيق األنا الذاٌب ،كبعد اإلثبات الشخص ا٠تاطف لذاتو االجتماعية كاختطاؼ عشيق لعشيقتو بعد أف لقي الرفض من
قبل أسرهتا ،

كىذا يدعوه إٔب التشكيك ُب شخصو كيسعى إٔب إثبات األنا الذاٌب من خبلؿ ىذه العمل ػ ػ ػ ػػية

.

ب -أغراض مادي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :
كلجوء الفاعل إٔب استيبلء على شخص ليجردكه من ا١تاؿ ،أم الغرض من خبلؿ ىذا الفعل ماديا ٤تضا ك يكوف منتشرا ُب
اجملتمعات اليت تسود فيها الب

طالة ك الفقر  ،كىذا كاف كاف يشابو السرقة إال أنو ليس ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلك

كيكوف االختطاؼ ُب الغرض ا١تادم لتلبية الرغبة ُب اٟتصوؿ على ا١تاؿ من شخص أكمن ٚتاعة أك من مؤسسة مػ ػ ػ ػػا

.
.

ج -أغراض سياسي ػ ػ ػ ػ ػػة :
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ك ىي اليت كاف ٢تا دكما أك غالبا كقعا إعبلميا أؾ ثر من غَته من االختطافات كلجوء حزب سياسية ١تمارسة ىذا النوع من
االختطاؼ بغرض أك بأغراض ٥تتلفة منها مثبل :صنع اٟتدث السياسي للفت الرأم العاـ الوطٍت أك الدكٕب إليها كىذا األسلوب غالبا
ما تلجأ إليو األحزاب السياسية اليت تعاين من االعًتاؼ القانوين أك السياسػ ػ

ػ ػ ػ ػػي

د -أغراض دينيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة :
كىي اليت يلجأ إليها غالبا بعض إتباع الديانات األرضية ألف ىذه األخَتة تواجو رفضا ك عدـ اعًتاؼ ٢تا من ٦تارسي الديانات
السماكية كما ٭تدث ُب شعوب أمريكا البلتينية مثبل ،أك ا٢تند ،الصي ػ ػ ػ ػ ػػن كيقوـ بفعل االختطاؼ ٚتاعة من األقلية ٦تن ٯتارسوف شعائر
ىذا الدين بغرض جد األكثرية إٔب االعًتاؼ بأقليتهم الديني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

ّْٔ

ّ -تفسير ظاىرة إختطاؼ األطفاؿ من خالؿ نظرية نام'' '' F.YAN NYEقاـ نام بدراسات حوؿ اٞترٯتة ك اإل٨تراؼ من منظور الضبط االجتماعي ك افًتض اف ىناؾ مدخلُت لدراسة اال٨تراؼ ك االجراـ
ك ٫تإّْ :
 .1.افًتض اف نوع من السلوؾ ا١تنحرؼ ناشئ عن دكافع معينة.
 .2.افًتض اف سلوؾ ا١تنحرؼ ٭تدث نتيجة غياب الضوابط أك إذا كانت الضوابط غَت مؤثرة.
كما حدد نام ُب نظريتو أربعة ميكانزمات للضبط االجتماعي اليت إذا غابت أك ضعفت ينشأ السلوؾ
ا١تنحرؼ ك ىي :
 .1.الضبط ا١تباشر الذم يفرض من ا٠تارج بوسائل العقاب ك كضع القيود ك الكوابح.
 .2.الضبط الذاٌب ) ا١تستدمج ذاتيا (ك ىذا الضبط ٯتارس من خبلؿ الوعي.
ّ.الضبط غَت ا١تباشر ك ىذا الضبط يرتبط بالتوحيد العاطفي مع الوالدين أك أشخاص آخرين غَت
منحرفُت.
 .ْ.الضبط من خبلؿ توفر مسالك ) طرؽ (كثَتة إٔب ا٢تدؼ ك اشباع حاجاتو.
ك نقصد با١تكانيزـ األخَت للضبط ىو إذا قمنا بتوفَت الوسائل ا١تشركعة للمنحرؼ لتحقيق اىدافو فهذا يبعده عن طريق اال٨تراؼ ك
يعد ىذا نوع من الضبط االجتماعي.
 ، 2013ص.123
436فاطمة الزىراء جزار  ،جرٯتة اختطاؼ االشخاص  ،رسالة ماجستَت ُب علم االجراـ ك علم العقاب  ،جامعة اٟتاج ٠تضر باتنة ،

 ، 2004ص.121
437مصلح صاّب  ،الضبط االجتماعي  ،الوارؽ للنشر ك التوزيع  ،ط، 1
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كما يرل ايضا " نام " ُب نظريتو للضبط االجتماعي انو من خبلؿ تنشئة االجتماعية لؤلفراد يكتسب الفرد مبادئ ك قيم ك
معتقدات اجملتمع ك يصبح جزء ال يتجزأ منو  ،فتتكوف لديو ركابط ا﵀بة ك التعاطف ازاء ٣تتمعو '' فالتنشئة االجتماعية لعضو جديد
ُب اٞتماعة تتخذ شكل غرس األىداؼ ك قيم اٞتماعة ُب ضمَت ىذا العضو  ،كىذه ترتبط بالعبلقات العاطفية بُت الفرد ك اعضاء
اٞتماعة مع اهنما احيانا مستقلُت  ،ك بصرؼ النظر عن درجة النجاح ُب عملية التنشئة االجتماعية فإف الركابط العاطفية ىي مصدر
مستقل للضبط االجتماعي فالضبط ا١تباشر الذم ٯتارسو الوالدين ك آبدارس ك اجهزة الشرطة ٘تثل مصدرا مستقبل آخر للضبط
االجتماعي .
كما يرل ايضا ُب ٣تاؿ الوقاية من اال٨تراؼ ك اٞترٯتة ٬تب اف تكوف الضوابط فعالة على االفراد ،فبمجرد قبوؿ الفرد قيم ك
معتقدات اجملتمع فانو يصبح عضو ُب اٞتماعة ك تسرم عليو حينها عملية الضبط االجتماعي  ،كما ٬تب اف تتضافر ٚتيع مصادر
الضبط االجتماعي سواء داخلية أك ا١تباشرة أك غَت مباشرة  ،كما يرل أيضا أنو عندما ال تنجح مصادر الضبط االجتماعي ُب كبح
ا١تنحرؼ فإنو يكفي توفَت كسائل مشركعة للمنحرؼ لتحقيق اىدافو.
''٘تثل نظرية نام تقوٯتا منظما لعملية الضبط االجتماعي  ،ك مدل تأثَت العبلقات االسرية على سلوؾ ا١تنحرؼ  ،كتعترب االسرة
أىم مصدر منفرد يعمل للممارسة الضبط على ا١تنحرفُت ''
ك إذا حاكلنا تفسر ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ من خبلؿ نظرية الضبط االجتماعي للباحث نام على اعتبار اف ظاىرة اختطاؼ
االطفاؿ تعد جرٯتة يعاقب عليها القانوف ك يرفضها اجملتمع ألهنا تناُب القيم ك ا١تبادئ ك الدين  ،نقوؿ اف اٞتاين أك ا١تختطف يقوـ
بعملية االختطاؼ كنتيجة حتمية لدكافع إما إلشباع رغبات جنسية شاذة أك ٖتقيق مكسب مادم جراء طلب فدية  ،أك يكوف نتيجة
لبلنتقاـ من اىل الضحية أك للفت االنتباه  ،أك قتلو لنزع اعضائو البشرية أك االٕتار بو عن طريق بيعو ...إْبّْٖ.
كما اف قياـ اٞتاين بعملية االختطاؼ يكوف ُب ظل غياب أك ضعف كسائل ك مؤسسات الضبط االجتماعي عن قياـ بدكرىا ،
اجملرـ قانونا ،أك كاف
سواء أكاف الضبط مباشر ك يتمثل ُب عجز اجهزة االمن ك العدالة ُب كضع قيود ك كوابح ١تثل ىذا الفعل ٌ
الضبط غَت مباشر ك يتمثل ُب عجز ك فشل
الوالدين ك االسرة احتواء الفرد ك بتإب ينجر عنو غياب ركابط ا﵀بة ك االلفة ك التعاطف بُت افراد االسرة  ،ىذه الركابط ك العبلقة
ىي اليت تعمل على ٛتاية االفراد فإذا فشلت االسرة ُب تكوين ىذه الركابط فتتشكل بذلك أكؿ ا٠تطوات السَت ٨تو اٞترٯتة ك
اال٨تراؼ .
 -ْ.العوامل النفسية المفسرة لظاىرة اختطاؼ األطفاؿ
ْ -ُ-العوامل النفسية الخاصة بالجاني:
 438نفس ا١ترجع  ،ص.123
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الشخص الذم يقدـ على فعل االختطاؼ يكوف مصاب بأمراض ك اضطرابات عاطفية أك خلل عقلي أك ضغط نفسي أك قد
يكوف مصاب باالكتئاب ك االحباط أك يكوف ٖتت الصدمة  ،تتكوف لدل ا١تختطف تصورات ذىنية تدفعو إٔب ارتكاب جرٯتة
االختطاؼ ك ما ىو مبلحظ ايضا اف حوادث االختطاؼ اليت تكوف ٖتت تأثَت العامل النفسي يرتكبها اٞتاين ٔتفرده.
كما يعترب دافع االنتقاـ أحد االسباب النفسية ُب االقداـ اٞتاين على جرٯتة االختطاؼ االطفاؿ باعتبار اف الضحية '' الطفل ''
يكوف اقل مقاكمة كأكثر ضعفا.
كما قد يكوف كراء ظاىرة اختطاؼ االطفاؿ ىو اشباع الغرائز اٞتنسية ا١تكبوتة من طرؼ اٞتاين  ،ك ىذا ما تؤكده االحصائيات
اف معظم االطفاؿ ا١تخطوفُت يتم العثور على جثثهم معتدل عليها جنسيا  ،ك ما ىو ملفت لئلنتباه ك يثَت التساؤؿ ىو اف ا١تختطفُت
الذم يكوف الدافع من كراء اختطافهم اشباع الغرائز اٞتنسية يكونوف من أئمة أك من حفظة القرآف ؟  .ك من البديهي أف كثَت من
األمراض العقلية تعد مصدر للعنف ك اٞترٯتة كمن أمثلة ذلك :
قاـ  :ىناؾ من األفراد من ال يتواف عن ارتكاب سلوكات إجرامية ُب سبيل إشباع ا١تيل إٔب االنتقاـ ك ٦تا يفسر اٞترٯتة ك
 االنتاال٨تراؼ أيضا التشبع بتقاليد سائدة ُب الوسط ا﵀يط ٕتعل العنف أسلوبا للشجاعة
 فعل األ ل حبا باأل ل :يتوافر ذلك عند ا١تراىقُت ألهنم يشعركف باالرتياح ك ا١تتعة ُب إيذاء اآلخرين. الغيرة :قد تتولد أعماؿ العنف ك اٞترٯتة من الغَتة. الشعور بالنقص الجسماني أك النفسي  :قد يتولد العنف ك اٞترٯتة من مركب النقص لدل الفرد ،حيث يشعر أنو أقل مستولمن اآلخرين بعيب جسدم أك نفسي فيقابل بالعنف كل من يعتقد أنوـ يوجهوف لو إىانة بسبب ىذا العيب.
 الغركر:ىناؾ بعض أعماؿ العنف ك اٞترٯتة ترتكب من طرؼ أفراد يتميزكف بالغركر ٬تعلهم شغوفُت ٔتمارسة العنف ْتكم مركزه.ّْٗ .
ْ -ِ-العوامل النفسية الخاصة بالضحية '' الطفل''ك ُب ا١تقابل ٧تد اف ضحايا االختطاؼ يتميزكف ٓتصائص ٕتع٢تم فريسة سهلة '' ك من ا١تميزات ك ا٠تصائص اليت من شأهنا اف
ٕتعل األطفاؿ ضحايا سهلة االصطياد للمجرمُت ك ا١تتاجرين باالطفاؿ ىو طبيعة ىذه ا١ترحلة اليت يتميز فيها الطفل بقلة الوعي ك
االدراؾ ك ىي من ابرز العوامل اليت ٕتعل منو فريسة سهلةَْْ '' كما اف سهولة خداعهم ك إيهامهم ك التغرير هبم كاف عامبل بارزا
، 2011ص164
439فوزم أٛتد بن دريدم ،العنف لدل التبلميذ ُب ا١تدارس الثانوية اٞتزائرية،جامعة نايف للعلوـ األمنية ،الرياض ،
2011
440خالد بن سليم اٟتريب ،ضحايا التهريب البشرم من االطفاؿ ،جامعة نايف العربية للعلوـ االمنية ،الرياض ،ط، 1
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ُب ايقاع بعض االطفاؿ كضحايا ٞترٯتيت االٕتار باألطفاؿ ك هتريبهم  ،ك تتفق ىذه النتيجة مع الكثَت من الدراسات اليت تناكلت
ضحايا اٞترٯتة مثل دراسة  VON HINTIQعاـ  1937ك د راسة  ، FATTAHك ىذا يندرج ضمن مفهوـ الضحية
الربمء
ٓ -العوامل اإلجتماعية المفسرة لظاىرة اختطاؼ األطفاؿ
نقصد بالعوامل االجتماعية البيئة أك الظركؼ اليت ٖتيط بالشخص منذ بداية حياتو  ،ك يتعلق االمر بعبلقاتو مع غَته من الناس ُب
ٚتيع ـ ا رحل حياتو ابتداءا من ٣تتمع االسرة مرك ا ر با١تدرسة ك ٍب ٚتاعة اللعب أك الرفاؽ.
ٓ -ُ-العوامل اإلجتماعية الخاصة بالجاني
تعد العوامل االجتماعية من اىم العوامل الدافعة للجرٯتة حيث اف الظركؼ االجتماعية ا١تختلفة تدفع باألفراد إٔب تبٍت سلوكات
اجرامية ك ا٨ترافية '' ال يولد فرد ك ىو مزكد بنماذج سلوكية معينة  ،بل اف اجملتمع ىو اؿذم ٯتنح ىذه النماذج من خبلؿ التنشئة
االجتماعية من جهة ك من خبلؿ احتكاكو ا٠تاص ٔتجتمعو ك تبنيو لقواعده ك معايَته.

ُْْ

'' .فاألسرة اليت تتسم بالتصدع ك

ع األفراد
التفكك ك نقص الرعاية ك االشراؼ ك استخداـ االساليب التنشئة االسرية القائمة على العنف ك التسلط من شأهنا اف تدؼ
إٔب عدـ القدرة على التكيف مع اجملتمع كبالتإب يظهر ميلو إٔب اٞترٯتة ك اال٨تراؼ  ،فإذا اصاب االسرة أم خلل فإهنا حينئذ هتتز ك
يتخلخ كياهنا ك ُب ىذا يقوؿ رمسيس هبناـ '' اف أكؿ العوامل تقع كراء اٞترٯتة تفكك االسرة ك تصدعها ،فقد دلت االحصائيات ُب
ٚتيع الدكؿ على اف ىناؾ نسبة تًتاكح مابُت  31 %من اجملرمُت اسرىم غَت متماسكة اما لنزاع بُت الوالدين أك طبلؽ أك انفصاؿ .
كما اف تدين ا١تستول ا١تعيشي لؤلفراد من شأنو اف يدفع هبم إٔب ا٬تاد سبل لتحصيل ا١تاؿ ك بتإب قد يلجؤكف إٔب اختطاؼ االطفاؿ
من األسر الغنية طلبا للفدية ِْْ .كما ٕتدر االشارة اف البيئة اٞتغرافية ٢تا تأثَت ُب تشجيع األفراد على ارتكاب اٞترٯتة  ،فتكثر
اٞترائم ُب ا١تناطق اٞتبلية الوعرة لسهولة اختفاء اجملرموف ك صعوبة القبض عليهم  ،بينما تقل معدالت اٞترٯتة ُب ا١تناطق ا١تنخفضة
كالسهوؿ ك الودياف لصعوبة اختفاء اجملرمُت ك صعوبة تعقبهم كالقبض عليهم.
كما ٧تد اف البيئة ا١تدرسية ٢تا دكر كذلك ُب انتاج اجملرمُت حيث اكدت الد راسات اليت أجراىا الباحثوف ''اف اغلب اجملرموف ىم
من ال يستطعوا التكيف مع البيئة ا١تدرسية ،ك يكوف ىذا نتيجة سوء ا١تعاملة اليت يتلقاىا من معلميق  ،فتبدكا عليو مظاىر االنح ا رؼ
كا٢تركب ك الفشل ك عدـ االنتظاـ ُب اٟتضور ك كثرة التغيب ك ضعف التحصيل الدرسي ك الرسوب ''  .كما اثبتت االْتاث

441عبد الرٛتن ٤تمد عيساكم "،علم النفس اٞتنائي:أسسو كتطبيقاتو العلمية" ،الدار اٞتامعية ،بَتكت ، 1991 ،ص172
10
442

 ، 2000ص.96
نبيو صاّب  ،عاـ االجراـ ك علم العقاب  ،الدار العلمية الدكلية  ،االردف ،ط، 1
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كذلك دكر ٚتاعة الرفاؽ ُب سلوؾ الفرد فسلوكو يتأثر بسلوكهم ،فإذا كاف سلوكهم غَت سوم كاف احتماؿ قويا ُب انقياده إٔب
ا١تجموعة '' كما اف انتشار ا٢توائيات ك ما تبثو من كل اشكاؿ ثقافة العنف ك اٞترٯتة تساىم ُب تفشي ظاىرة االختطاؼ.
''ك من اٞتدير بالذكر اف التغَتات االجتماعية تعترب من اىم العوامل اليت تدفع للجرٯتة ْتيث اف عدـ االستقرار القضائي ك ضعف
الضوابط االجتماعية التقليدية ا١تصاحبة ٢تذه التغَتات تعرض البعض من االفراد إٔب مستويات متضاربة من السلوؾ االجتماعي ك ىذا
من شانو اف يتسبب ُب االجراـ ّْْ.

ٓ -ِ-العوامل اإلجتماعية الخاصة بالضحية '' الطفل''
يرل ا١تختصوف ُب علم االجتماع اف ظاىرة االختطاؼ االطفاؿ ترجع إٔب الظركؼ االجتماعية الصعبة اليت تعيشها اجملتمعات ك
انعداـ االمن ك االستقرار ك من العوامل ا١ترتبطة باألسرة ك اليت ٢تا دكر ُب كقوع ظاىرة اختطاؼ االطفاؿ ٧تد كرب حجم االسرة ككذا
تدين ا١تستول ا١تعيشي ك التفكك االسرم '' حيث اثبتت الدراسات اف ىجر أك غياب احد افراد االسرة ك كثرة الشجارات ك
ا٠تبلفات داخل االسرة تعمل على تكوين حالة من انعداـ االمن داخل االسرة كىذا ما يدفع الطفل للبحث خارج االسرة عن ملجأ ك
بالتإب قضاء معظم كقتو خارج البيت ٦تا ٬تعلو فريسة سهلة لعمليات االختطاؼ.
كما اف التوتر ُب العبلقات بُت أفراد األسرة ك االىل ك األقارب ك اٞتَتاف تؤدم إٔب الشعور باٟتقد كاالنتقاـ ٦تا يدفع هبم إٔب
تسوية ىذه ا٠تبلفات عن طريق االختطاؼ ك يكوف الطفل ُب ىذه اٟتالة ىو الضحية السهلة ا١تناؿ ''  .كما اف للمستول التعليمي
كلما ارتفع ا١تستول التعليمي لؤلسرة كلما قلت
ا١تتدين لؤلسرة ينعكس سلبا على افراد االسرة عموما ك الطفل على كجو ا٠تصوص  ،ؼ
إمكانية كقوع اطفا٢تا كضحايا للجرٯتة ك كلما تدىن ا١تستول التعليمي لؤلسرة كلما ا زدادت إمكانية كقوع اطفا٢تا كضحايا اٞترٯتة ''
ك من العوامل ا١ترتبطة بالبيئة ا١تدرسية ٧تد بعد ا١تسافة بُت ا١تدرسة ك البيت ٦تا يدفع االطفاؿ إٔب قطع مسافات كبَتة لبللتحاؽ
با١تدرسة ٦تا ٬تعلهم عرضة لبلختطاؼ ،فكثَتة ىي حاالت االختطاؼ ك اعماؿ العنف اليت مورست على االطفاؿ ك ىم ُب طريقهم
إٔب ا١تدرسة .كما اف التسيب ك قلة ا١تراقبة ك االنضباط داخل ا١تدرسة من طرؼ ا١تسئولُت ٬تعل من االطفاؿ عرضة لبلختطاؼ ك
يكوف ذلك إما اثناء تغيب االستاذ أك معاقبة التلميذ اثناء اٟتصص الدراسية بطرده خارج الصف ْْْ.
ٔ -كاقع اختطاؼ االطفاؿ في الجزائر :
 ،1957ص 111.
 443اْتاث الندكة العلمية السادسة  ،النظريات اٟتديثة ُب تفسَت السلوؾ االجرامي ،دار النشر با١تركز العريب للدراسات االمنية ك التدريب  ،الرياض  ،ط،1

٤444تمد عبد القادر قواٝتية  ،جنوح االحداث ُب التشرعي اٞتزائرم  ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر  ، 1992،ص.69
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عرفت ظاىرة االختطاؼ تطورا كاسعا ُب كسط اجملتمع اٞتزائرم مع العلم أهنا طاىرة دخيلة عليو  ،حيث إذا تتعُت األرقاـ الرٝتية
لذ لك لتفاجئنا للتوسع الذم عرفتو حيث ٧تد أف األعداد تضاعفت من سنة إٔب سنة بأرقاـ خيالية
.

كعندما نتتبع األرقاـ ىذه ك ىي أرقاـ ضخمة مقارنة بالتطورات اليت عرفها تاريخ اٞتزائر السيما مع ما عرؼ بالعشرية السوداء

ك ىذا يدعي إٔب البحث إٔب العوامل ك الدكافع اليت جعلت من عمليات االختطاؼ ترسم منحنا متصاعدا خاصة ُب اآلكنة األخَتة
مع بدايات القرف العشرين .عندما نتبع التطورات اليت شهدهتا عمليات االختطاؼ ُب ىذا البلد ٧تد أف األرقاـ الرٝتية تغمد أف:
*سنة َََِ شهدت تسجيل
*سنة ََِِ ًب تسجيل اختطاؼ

ِٖ حالة اختطاؼ ٘تت ُب شهر كاحد كىذا يعادؿ عملية اختطا

ؼ.
.

ُُٕ حالة منهم ُٕ فتاة كل يوـ كمنو نرل أف الفتيات ىن أكثر استهدافا

*أما ُب سنة ََِْ فاف عدد األطفاؿ ىذا قد تضاعف ليصل ُٖٔ ،غَت أف ا١تصاّب ا١تختصة سجلت ُْ حالة اختطاؼ ٘تت ُب
غضوف األربعة أشهر األكٔب من عاـ ََِٖ.
*كمن دكف شك أف ىذه األرقاـ عرفت تطورا مذىبل ْتيث ٧تد سنة َََِ كََِِ أف العدد قد تضاعف٦.تا يزيد عن ٜتسُت
مرات كىو أمر ينذر با٠تطرْْٓ.
*كإذا ما قارنا استفحاؿ الظاىرة مع سنة ََِْ فإننا ٧تد أف الرقم يتطور بزيادة تقدر ب ْٓ حالة اختطاؼ جديدة.
*كاف إحصائيات مصاّب األمن تشَت إٔب تسجيل ُْ حالة اختطاؼ منهم األطفاؿ خبلؿ شهر جانفي ا١تاضي سنة ََِٖ من
بينهم ٗ بنات ك ٓ ذكور  ،عادكا إٔب أسرىم كأضافت ذات ا١تصاّب أف الضحايا تعرضوا ُب ٣تملهم لبلعتداء اٞتنسي

.

*كأكضحت نفس ا١تصاّب أف عدد األطفاؿ الذين ًب اختطافهم خبلؿ عامي ََِٔ كََِٕ  ،كالذمف ٘تكنت مصاّب الشرطة من
العثور عليهم كتفديهم ٥تتطفيهم للعدالة  ِِٓ ،طفل  ،ما بُت ذكور كإناث علما أف الظاىرة ُب تناـ متواصل  ،كدليل ذلك الزيادة
ا١تسجلة ُب سنة ََِٕ  ،حيث بلغ عدد ا١تختطفُت ُْٔ مقابل َُٖ ًب اختطافهم ُب ََِٔ  ،كىو ما يعٍت ّٖ حالة اختطاؼ
إضافية  ،علما أف الفتيات ىن األكثر عرضة بعدد ُِٖ فتاة خبلؿ السنُت األخَتتُت  ،كالغرض األساسي يتمثل ُب التعدم اٞتنسي
ك االغتصاب  ،كأضافت اإلحصائيات األمنية أنو  ،منذ سنة ََُِ ك إٔب غاية السنة ا١تاضية ً ،ب اختطاؼ ُْٖ طفل تًتاكح
أعمارىم بُت الست ك العشر سنوات  ،أما ُب سنة َُِِ ك َُِّ فقد عرفت ىذه الظاىرة منحٌت جديدا حيث انتشرت بسرعة
حىت عادت تشكل ىاجسا حقيقيا داخل االسر اٞتزائرية خاصة مع اختطاؼ شيماء ك سندس ك ىاركف ....اْب الذين احدثوا ضجة
اعبلمية صاخبة .
ٕ -اال ار السلبية المترتبة على اختطاؼ االطفاؿ :
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من االثار ا لغَت مرغوب فيها ك اليت تنجم جراء تعرض الطفل لبلختطاؼ ينتج عنو ضعف الثقة ُب النفس كالشعور باالحباط ك
ا١تيل أب العدكاف باالضافة أب القلق ك الشعور بالعجز ك النقص ك الصراع الداخلي خاصة اللذين يتعرضوف لبلغتصاب ك التحرش
اٞتنسي  .فلقد كشفت نتائج الدراسات اليت أجريت على األطفاؿ ضحايا االختطاؼ عن صورة إكلينيكية كاضحة ا١تعآب تكمن
بؤرهتا ُب صدمة اإلساءة اليت قد تتبدل آثارىا فيما يعرؼ باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند األطفاؿ كىو اضطراب يظهر ُب
متبلزمة من األعراض مثل ( ا٠توؼ الشديد كا٢تلع كالسلوؾ ا١تضطرب أك غَت ا١تس تقر ككجود صور ذىنية أك أفكار أك ادراكات أك
ذكريات متكررة كملحة عن الصدمة كاألحبلـ ا١تزعجة ( الكوابيس ) أثناء النوـ كالسلوؾ االنسحايب كاالستثارة الزائدة كصعوبة الًتكيز
كصعوبات النوـ  .إف ا١تشكبلت النفسية كالسلوكية النإتة عن صدمة اإلختطاؼ تظل قائمة كنشطة اؿ تأثَت على الصحة النفسية
للطفل ألهنا بقيت كخربة كالصدمة تعيش مع الطفل كالطفل يعيش معها سلوكيات شاذة كغريبة كتشمل عادات غريبة ُب األكل
كالشرب كالنوـ كالسلوؾ االجتماعي كاضطراب ُب النمو الذىٍت كالعجز عن االستجابة أك للمنبهات ا١تؤ١تة كما يظو ْْٔر لدل ىؤالء
األطفاؿ أعراض انفعالية تتضمن الغضب كاإلنكار كالكبت كا٠توؼ كلوـ الذات كالشك كالشعور بالعجز كا٩تفاض تقدير الذات
كالشعور بالذنب كالببلدةْْٕ.
الخاتمة
ظاىرة اختطاؼ االطفاؿ من القضايا ا٢تامة بالنظر إٔب آثارىا السلبية على امن ك استقرار اجملتمع فعلى ا١تؤسسات الرٝتية ك غَت
الرٝتية التوعية ك التوجيو إزاء ٥تاطرىا ،كما يتوجب على ا١تشرع اٞتزائرم تكييف ك ادخاؿ تعديبلت على قانوف العقوبات اٞتزائرم من
خبلؿ ادخاؿ تعديبلت أك إقرار مواد جديدة مشددة ُب حق كل من تسوؿ لو نفسو االعتداء أك االختطاؼ فئة االطفاؿ  ،مع عدـ
اٟتق ُب االستفادة من ظركؼ التخفيف لوضع حد ٢تذه الظاىرة  ،كما يتوجب على االعبلميُت ضركرة التوعية ك التعريف ٔتخاطر
ىذه الظاىرة ك اضرارىا على الفرد ك اجملتمع .
 قائمة المراجع :ُ -ايب الفضل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن ٤ترـ ابن منظور ،لساف العرب  ،دار الصادر  ،بَتكت،ط، 9دت.
ِ -األمم آبٖتدة  ،تقرير مفوضة األمم ا١تتحدة السامية ٟتقوؽ االنساف عن اختطاؼ االطفاؿ ُب افريقيا ،دكرة، 4بند، 2مارس
2113
ّ -اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية  ،قانوف العقوبات اٞتزائرم  ،ص َْ.
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ْ -أماؿ نياؼ  ،اٞترٯتة اٞتنسية ا١ترتكبة ضد القاصر (االغتصاب  ،التحرش اِب نسي )  ،رسالة ماجستَت ُب قانوف العقوبات ك
العلوـ اٞتنائية  ،جامعة قسنطينة ُ. َُِّ ،
ٓ٤ -تمد السيد ٕ ،ترًن االٕتار باألطفاؿ ُب القوانُت ك االتفاقيات ،جامعة نايف العربية للعلوـ االمنية ،الرياض . ََِٗ ،
ٔ -آؿ سعود منَتة بنت عبد الرٛتن  ،إيذاء األطفاؿ  ،جاـعة نايف العربية للعلوـ االمنية  ،الرياض . ََُِ ،
ٕ -األمم ا١تتحدة  ،اتفاقية حقوؽ الطفل ،ك حدة حقوؽ االنساف بعثة االمم ا١تتحدة إٔب السوداف . 1979 ،
ٖ -فاطمة الزىراء جزار  ،جرٯتة اختطاؼ االشخاص  ،رسالة ماجستَت ُب علم االجراـ ك علم العقاب  ،جامعة اٟتاج ٠تضر
باتنة َُِّ. ،
ٗ -مصلح صاّب  ،الضبط االجتماعي  ،الوارؽ للنشر ك التوزيع  ،ط. ََِْ ، 1
َُ -فوزم أٛتد بن دريدم ،العنف لدل التبلميذ ُب ا١تدارس الثانوية اٞتزائرية،جامعة نايف للعلوـ األمنية ،الرياض . َُُِ ،
ُُ -خالد بن سليم اٟتريب ،ضحايا التهريب البشرم من االطفاؿ ،جامعة نايف العربية للعلوـ االمنية ،الرياض ،طَُُِ ، 1
ُِ -عبد الرٛتن ٤تمد عيساكم "،علم النفس اٞتنائي:أسسو كتطبيقاتو العلمية" ،الدار اٞتامعية ،بَتكت. 1991 ،
ُّ -نبيو صاّب  ،عاـ االجراـ ك علم العقاب  ،الدار العلمية الدكلية  ،االردف ،طُ . َََِ ،
ُْ -اْتاث الندكة العلمية السادسة  ،النظريات اٟتديثة ُب تفسَت السلوؾ االجرامي ،دار النشر با١تركز العريب للدراسات االمنية
ك التدريب  ،الرياض  ،طُُٕٗٓ. ،
ُٓ٤ -تمد عبد القادر قواٝتية  ،جنوح االحداث ُب التشرعي اٞتزائرم  ،ا١تؤسسة الوطنية للكتاب ،اٞتزائر 1992،
ُٔ -اٞتم ىورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية  ،ا١تديرية العامة لبلمن الوطٍت  ،احصائيات حوؿ اختطاؼ االطفاؿ.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

264

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

الحماية الدكلية لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف :دراسة تحليلية في ظل قواعد
القانوف الدكلي الجنائي كالقانوف الدكلي اإلنساني
أ .حكيم سياب ،كلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة جيجل (الجزائر)

ملخص:
تفوؽ قدكسية احًتاـ حقوؽ األطفاؿ كحرياهتم قدسية احًتاـ حقوؽ كحريات أفراد اجملتمع الدكٕب األخرل ،أل ٌف ٛتايتهم كاحًتاـ
حقوقهم ٛتايةن ١تستقبل البشرية بأسرىا .كعلى الرغم من أ ٌف اجملتمع الدكٕب ٓب يغفل االىتماـ باألطفاؿ كبحاجتهم للحماية كالرعاية ا٠تاصة،
إالٌ أف ما نشاىده ُب أ٨تاء عديدة من العآب من انتهاكات حقوؽ األطفاؿ ألكرب دليل على عدـ احًتاـ حقوؽ ىذه الفئة ا٢تشة من فئات
جراء العدكاف كاندالع اٟتركب
اجملتمع الدكٕب .ذلك أف أكثر ىذه االنتهاكات كأشدىا خطران على اإلطبلؽ ىي اليت ٖتدث لؤلطفاؿ من ٌ
كالنزاعات ا١تسلحة ،كاليت ٗتٌلف كراءىا أعدادان كبَتة من الضحايا يكوف معظمهم من األطفاؿ.

فجاء ىذا البحث ليسلط الضوء على موضوع الحماية الدكلية التي كرسها المجتمع الدكلي لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف،
من خالؿ قواعد القانوف الدكلي الجنائي كالقانوف الدكلي اإلنساني( ،نظاـ ركما األساسي للمحكمة الجنائية الدكلية ،كالموا يق ات
العالقة) .كالذم قسمناه إٔب ٤تورين رئيسيُت؛ ندرس ُب األكؿ أسس كمبادئ الحماية الدكلية لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف في ظل
قواعد القانوف الدكلي الجنائي كالقانوف الدكؿ اإلنساني ،كنتطٌرؽ ُب الثاين إٔب دكر ىيئة األمم المتحدة كالمحكمة الجنائية الدكلية

في توفير الحماية الخاصة لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف.

Abstract:
Sacred outweigh the respect of children's rights and freedoms of respect for the sanctity of the rights and freedoms of
other members of the international community, because the protection and respect of their rights to protect the future of
humanity as a whole. And despite the fact that the international community has not ignored the attention of children and their
need for protection and care, but what we see in many parts of the world from violations of children's rights for the biggest
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proof of the lack of respect for the rights of this category of vulnerable groups of the international community. So that more of
these violations and the most dangerous of all is that occur to children as a result of the aggression and the outbreak of wars
and armed conflicts, and that you leave behind large numbers of victims, most of them have children.
الكلمات الدالة :اّبماية ا٠تاصة ٟتقوؽ اإلنساف؛ األطفاؿ الضحايا؛ جرٯتة العدكاف؛ القانوف الدكٕب اٞتنائي؛ ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية؛
ا١تسؤكلية الدكلية اٞتنائية...
Key Wordes: Special protection of human rights; child victims; crime of aggression; international criminal law; international
criminal court ; international criminal responsibility ...

مقدمة
منذ فجر التاريخ كاٟترب حدث الزـ البشرية ُب ٚتيع العصور ،فقد حدثت حركب طاحنة قاست كيبلهتا البشرية على مر األعواـ
كالقركف .ككانت ىذه اٟتركب -كال تزاؿٕ -تتاح البلداف كتؤٓب الشعوب ،كتدمر معآب اٟتضارات كاؿثركات الوطنية ،كتزداد قسوهتا جيبلن بعد
جيل بالنظر إٔب التطور ا٢تائل ُب أسلحة كمعدات الدمار.
كقد حرص اإلنساف منذ القدـ على كضع ضوابط عرفية أك مكتوبة للحركب كالصراعات كالنزاعات ا١تسلحة ،حيث كجدت ُب ٚتيع
تع قوانُت
نت
اٟتضارات العظمى تقريبان منذ الزمن القدًن كالعصور الوسطل ،قواعد مقيدة ٟتق الغرماء ُب إٟتاؽ األذل ٓتصومهم ،كٯتكن أف ب
كضعت ٟتماية بعض الفئات من الناسُ ،ب أياـ اإلغريق كالفرس كالركماف ،كُب ا٢تند كالصُت القدٯتة ،كُب الدكؿ اإلسبلمية كا١تسيحية .مشلت
الفئات ا﵀مية النساء كاألطفاؿ كا١تسنُت ،كا١تقاتلُت ا١تجردين من السبلح ،كاألسرل ،كحظرت مهاٚتة بعض األىداؼ مثل أمكاف العبادة،
كمنعت استخداـ الوسائل الغادرة ُب القتاؿ ،لكن مع تطور كسائل القتاؿ كاخًتاع ا١تدفعية كالبنادؽ كالذخائرٓ ،ب تعد ىذه التقاليد صاٟتة
للتطبيق ،كفشلت ُب التوافق مع ىذه الوقائع اٞتديدة ،فقد نشبت حركب بُت جيوش كطنية كبَتة استعملت فيها أسلحة أحدث كأكثر
تدمَتان ،تاركةن على أرض ا١تعركة أعدادان ٥تيفةن من القتلى كاٞترحى العاجزين.
لذلك دعت اٟتاجة إٔب كجود قانوف دكٕب ينظم قواعد كأعراؼ اٟترب ،ك٭تكم العبلقات بُت القوات ا١تتحاربة ،كيضمن ٛتاية
ا١تدنيُت كاِبرحى كاألسرل ،كٗتفيف ا١تآسي اليت ٗتلفها اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة.
كمن ىنا ٯتكن القوؿ أف حركة تطوير كتقنُت القانوف الدكٕب اإلنساين ،كما نسميو اآلف ،ظهرت ُب ستينات القرف التاسع عشر،
 1864ؿٖتسُت أحواؿ اٞترحى ُب اٟترب الربية .كلكن كمع
كاقتصرت ُب بدايتها على جزئيات من ىذا القانوف ،كاتفاقية جنيف األكٔب سنة
اندالع اٟترب فإف ٤تاكلة ٖتقيق التوازف بُت الضركرات العسكرية كاالعتبارات اإلنسانية اليت ال بد منها ،فقد ظهرت ُب كقت مبكر نسبيان عاـ
( 1864أنسنة اٟتركب) كإهنا أكؿ اتفاقية ٟتماية ضحايا النزاعات ا١تسلحة من األفراد العسكريُت ُب ا١تيداف ،كإذا ما دارت اٟتركب فانو ال
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ينبغي أف تنتزع الرٛتة كالشفقة كاإلنسانية من قلوب ا﵀اربُت ،كٯتكن القوؿ أيضان إف اٟترب كاإلنسانية ال يلتقياف من حيث ا١تعٌت؛ اٟترب:
تعٍت الدمار كا١توت كا٠تراب كا١ترض كالتشريد ،اإلنسانية :تعٍت التسامح كا﵀بة كالرٛتة كاالستقرار كاألمن كاالزدىار كتعٍت اٟتياة بكل معانيها.
 ،1899حُت عقد أكؿ مؤ٘تر دكٕب للسبلـ ُب الىام ،كأقر عدة اتفاقيات ،الثانية منها
كاستمر األمر على ىذا ا١تنواؿ حىت سنة
كا٠تاصة بقواعد اٟترب الربية تعد أكؿ اتفاقية دكلية حديثة تقنن كتطور جزءان ىامان كمتكامبلن من قانوف اٟترب ،كقد ًب مراجعة اتفاقيات
 .1907كاليت ركزت على تنظيم سَت العمليات اٟتربية ،لضبط استخداـ السبلح
 1899كاعتماد اتفاقيات جديدة كذلك ُب عاـ
الىام لعاـ
ا١تسموح بو ،كحظر أنواع معينة من األسلحة.
إال أف اندالع اٟترب العا١تية األكٔب كما شهدتو من استعماؿ كسائل جديدة للقتاؿ استخدمت على نطاؽ كاسع ،كشن الغارات
اٞتوية ،كالغازات السامة ،كاحتجاز عشرات اآلالؼ من األسرل ،كقصف ا١تدف ،كشف عن اٟتاجة إٔب تطوير ا١تبادئ التقليدية لقانوف
اٟترب ،كلذا فقد قامت اٞتماعة الدكلية بعد اٟترب العا١تية األكٔب بسلسلة من ا﵀اكالت استهدفت ٖترًن اٟترب ُب العبلقات الدكلية .كذلك
 1925بشأف حظر استخداـ الغازات كاألسلحة البيولوجية ،ككذلك اتفاقية جنيف ١تعاملة أسرل اٟترب ُب عاـ
توقيع بركتوكوؿ جنيف لعاـ
.1929
بيد أف اٟترب العا١تية الثانية كما شهدتو من أىواؿ كمآسي ضد اإلنسانية ،ؾانت ٔتثابة الدفعة اٟتاٝتة لتطور القانوف الدكٕب
 1949كجزء من رد فعل اإلنسانية على الفظائع اليت ارتكبت أثناء ىذه اٟترب ُب حق
اإلنساين ،حيث ًب توقيع اتفاقيات جنيف األربع لعاـ
ا١تدنيُت .لذلك فقد جاءت ىذه االتفاقيات بقواعد خاصة ٟتماية ضحايا اٟترب ،كمقت البعد اإلنساين لقانوف اٟترب .كرغبة من اجملتمع
( .1977
الدكٕب ُب التوسع ُب ٤تتول اٟتد األدىن من القواعد اإلنسانية ،فقد ًب إقرار بركتوكولُت إضافيُت التفاقيات جنيف كذلك ُب عاـ
األكؿ) خاص بالنزاعات ا١تسلحة الدكلية (.الثاين) يتعلق بالنزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية ،كقد شاع استخداـ ىذه القواعد ٖتت مسمى
القانوف الدكٕب اإلنساين( )International Humanitarian Lawكالذم أصبح يشكل جانبان رئيسان من القانوف الدكٕب العاـ .ككذلك صدكر
 1998ا١تتضمنة إنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية كنظامها األساسي ،كاضعةن بذلك الشق القضائم (اإلجرائي) من القانوف
اتفاقية ركما لعاـ
الدكٕب اٞتنائي) ، (International Penal Lawكالذم يشكل ىو اآلخر جانبا رئسان من القانوف الدكٕب العاـ.
أ٫تية البحث :تكمن أ٫تية ىذا البحث ُب دراسة كٖتليل النصوص القانونية الدكلية ا١تتعلقة ْتماية األطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف ُب ظل
قواعد اؿقانوف الدكٕب اٞتنائي كالقانوف الدكٕب اإلنساين (اٞتانب النظرم) ،كتربز األ٫تية أكثر ُب أف البحث يتعرض أيضا بالدراسة إٔب اآلليات
اليت كضعها ىاذين القانونُت من أجل توفَت تلك اٟتماية (اٞتانب التطبيقي).
أىداؼ البحث :الغرض من ىذه الدراسة ىو بياف أسس ٛتاية األطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف من الناحية القانونية ،كْتث سبل ٛتاية أطفاؿ
أطراؼ النزاع ا١تسلح ،كتسليط الضوء على االنتهاكات ا١تمارسة على األطفاؿ أثناء فًتة النزاعات ا١تسلحة ،كْتث إسهامات كدكر منظمة
األمم ا١تتحدة كا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُب توفَت ٛتاية شاملة ككاملة ؿألطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف.
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إشكالية البحث :جاء ىذا البحث ١تعاٞتة إشكالية تطرح نفسها بقوة تتمثل ُب معرفة :ما مدل كفاية قواعد كل من القانوف الدكلي
الجنائي كالقانوف الدكلي اإلنساني في توفير الحماية الخاصة لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف؟.
كمن خبلؿ اإلشكالية أعبله أمكن طرح ٣تموعة من التساؤالت الفرعية ىي كاآلٌب:
 ما ىي أسس ٛتاية األطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف من الناحية القانونية ؟.

 ما ىي سبل ٛتاية األطفاؿ من قبل أطراؼ النزاع؟.
 ما ىي االنتهاكات ا١تمارسة على األطفاؿ أثناء فًتة العدكاف (النزاع ا١تسلح)؟.

 ما إسهامات كدكر منظمة األمم ا١تتحدة كا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ُب توفَت ٛتاية شاملة ككاملة لؤلطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف؟.
فرضيات البحث :ينطلق البحث من دراسة كتحليل الفرضيات اآلتية:
 ىناؾ أسس قانونية ٟتماية األطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف كأثناء فًتة النزاعات ا١تسلحة.
 ىناؾ انتهاكات ٘تارس على األطفاؿ أثنا جرٯتة العدكاف.
 ىناؾ سبل كآليات دكلية ٟتماية األطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف.
 .للهيئة األمم ا١تتحدة كا﵀كمة اٞتنائية الدكلية دكر فعاؿ ككبَت ُب توفَت ٛتاية شاملة ككاملة لؤلطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف.
حليلي لقواعد القانوف الدكٕب اٞتنائي كالقانوف الدكٕب اإلنساين من خبلؿ استخراج النصوص
منهج البحث :اعتمد الباحث على ا١تنهج الت
اليت توفٌر اٟتماية القانونية الدكلية لؤلطفاؿ من كافة الوثائق الدكلية ا١تعنية ْتمايتهم.
تقسيم البحث :من أجل الوصوؿ إٔب األىداؼ ا١تتوخاة من ىذا البحث كٖتليل عناصر كاإلجابة علل إشكاليتو عمد الباحث تقسيمو كفق
ا٠تطة اآلتية:
مقدمة
الفصل األكؿ :مبادئ كأسس الحماية الدكلية لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف في ظل قواعد القانوف الدكلي الجنائي.
المبحث األكؿ :الحماية العامة لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف.
ا١تطلب األكؿ :اٟتماية العامة لؤلطفاؿ من آثار األعماؿ العدكانية ُب النزاعات الدكلية.
الفرع األكؿ :التمييز بُت ا١تقاتلُت كغَت ا١تقاتلُت.
الفرع الثاين :حظر مهاٚتة السكاف ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية.
الفرع الثالث :اٗتاذ االحتياطات البلزمة لتفادم السكاف ا١تدنيُت أثناء ا٢تجوـ.
ا١تطلب الثاين :اٟتماية العامة لؤلطفاؿ من آثار األعماؿ العدكانية ُب النزاعات غَت الدكلية.
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المبحث اللاني :الحماية الخاصة لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف.
ا١تطلب األكؿ :إغاثة األطفاؿ.
ا١تطلب الثاينٚ :تع مشل األسر ا١تشتتة.
ا١تطلب الثالث :إجبلء األطفاؿ من ا١تناطق ا﵀اصرة أك ا١تطوقة.
الفصل اللاني :آليات حماية األطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف في ظل قواعد القانوف الدكلي الجنائي.
المبحث األكؿ :دكر منظمة األمم المتحدة في حماية األطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف.
ا١تطلب األكؿ :دكر اٞتمعية العامة.
.1974
الفرع األكؿ :اإلعبلف ا٠تاص ْتماية األطفاؿ كالنساء ُب حاالت الطوارئ كالنزاعات ا١تسلحة
الفرع الثاين :ا١تمثل ا٠تاص ا١تعٍت بتأثَت النزاع ا١تسلح على األطفاؿ.
ا١تطلب الثاين :دكر ٣تلس األمن.
الفرع األكؿ :قرارات ٣تلس األمن ذات الصلة ْتماية األطفاؿ.
الفرع الثاين :إدماج ٛتاية األطفاؿ ُب عمليات حفظ السبلـ.
الفرع الثالث :إدماج ٛتاية األطفاؿ ُب مفاكضات السبلـ.
المبحث اللاني :دكر القضاء الدكلي الجنائي في حماية األطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف.
ا١تطلب األكؿ :دكر ا﵀اكم الدكلية ا١تؤقتة ُب تقرير ا١تسؤكلية الفردية عن جرائم اٟترب.
ا١تطلب الثاين :دكر ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية.
الخاتمة.
أكال /النتائج.
ثانيا /التوصيات.

الفصل األكؿ :مبادئ كأسس الحماية الدكلية لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف في ظل قواعد القانوف الدكلي الجنائي
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لقد أثبتت أحداث القرف العشرين أف اٟتركب ا١تعاصرة تستهدؼ ا١تدنيُت بصورة متعمدة ،كأصبح االعتداء عليهم ُب كثَت من
األحياف يشكل عنصران من عناصر اٟترب كاسًتاتيجياهتا ،حيث تؤدم أشكاؿ العنف اليت تتخذىا جرٯتة العدكاف حاليان ،ككذلك استعماؿ
ا١تتطورة ُب االعتداء ،إٔب الزيادة ُب عدد الضحايا بُت السكاف ا١تدنيُت ،خاصة األطفاؿ.448
األسلحة ٌ
ٖترـ العدكاف ،فتلزـ األطراؼ ا١تتعاقدة بضركرة اٗتاذ التدابَت ا١تناسبة ُب حالة كقوع العدكاف كاليت
إف قواعد القانوف الدكٕب اٞتنائي ٌ

ٕتعل ا١تدنيُت ٔتعزؿ عن التأثر بالعمليات العدكانية.

 ،1949كاليت تعًتؼ ْتماية عامة لؤلطفاؿ باعتبارىم
كيبلحظ ذلك ُب اتفاقية جنيف الرابعة بشأف ٛتاية ا١تدنيُت كقت اٟترب عاـ
أشخاصان ـدنيُت ال يشاركوف ُب األعماؿ العدكانية .كتعًتؼ ٢تم أيضان ْتماية خاصة كردت ُب سبع عشرة مادة على األقل .449ك١تا كاف
 ،1949ٯتثبلف تعبَتان عن التقدـ ا٢تاـ اٟتاصل للقانوف الدكٕب اٞتنائي،
 ،1977كاإلضافياف التفاقيات جنيف لعاـ
الربكتوكوالف ا١تؤرخاف ُب عاـ
فإهنما ٯتنحاف األطفاؿ ٛتاية خاصة كمتزايدة ضد آثار األعماؿ العدكانية.
ٌ
 ،1989كاليت شكلت منعطفان حاٝتان ُب تاريخ الطفولة،
كقد تأكد ىذا األمر مع تبٍت االتفاقية الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ الطفل ُب عاـ
حيث أصبح ينظر إٔب حقوؽ الطفل على أساس أهنا حقوؽ إنسانية كعا١تية ال ٯتكن التغاضي عنها.450
ترسخ
كاٟتماية ىي ٣تموعة من الضمانات كاٟتصانات الكفيلة باحًتاـ حقوؽ اإلنساف ُب النزاع ا١تسلح كمنها حقوؽ الطفل ،كىي ٌ

اٟتصانة القانونية كالضمانة الفعلية للتمتع باٟتقوؽ.

إف تأثَت جرٯتة العدكاف على األطفاؿ قد يكوف مباشران عند حدكث األعماؿ العدكانية ،كمن ٍب ٬تب إعماؿ كافة القواعد اليت
ٖتميهم من خطر العمليات العدكانية ،كقد يكوف للعدكاف آثار ٤تتملة ،كما ُب بقاء أسلحة من ٥تلفات العدكاف (اٟترب) كاأللغاـ اليت
تتصيد ضحاياىا لسنوات طويلة كمنهم األطفاؿ.
كللعدكاف تأثَت غَت مباشر على األطفاؿ ،فاٟترب تقلل إٔب حد كبَت من النمو الطبيعي لؤلطفاؿ ،نتيجةن إلغبلؽ ا١تدارس
كا١تستشفيات كإتبلؼ ا﵀اصيل كتدمَت الطرؽ كضياع ا١توارد كٖتطيم القدرات االقتصادية للدكلة ا١تعتدل عليها ،كفقداف األماف كاالطمئناف
كالثقة بالنفس ،نتيجة للخوؼ كالرعب الذم يتعرضوف لو ُب زمن االعتداء.451

ْْٖ  -تشَت اإلحصاءات أنو ُب العقد األخَت من القرف العشرين كحده  .قتل حوإب اثنُت َِ مليوف طفل ،كأصيب ستة َٔ مبليُت آخرين ،بينما شرد اثٍت عشرة ُِ
مليوف طفل بسبب النزاعات ا١تسلحة .أنظر ُب ذلك :تقرير كضع األطفاؿ في العالم ،اليونيسيف ََِِ ،ص ِْ.

ْْٗ  -عبد العزيز ٥تيمر :حماية الطفل في القانوف الدكلي كالشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،ُُٗٗ ،ص ُٗٗ.

َْٓ  -مخلد الطراكنة :حقوؽ الطفل  -دراسة مقارنة في ضوء القانوف الدكلي كالشريعة اإلسالمية ٣ ،تلة اٟتقوؽ ،العدد الثاين ،السنة السابعة كالعشركف ،الكويت،
جواف ََِّ ،ص ُِٕ.

ُْٓ  -أبو ا٠تَت أٛتد عطية  :حماية السكاف المدنييف كاألعياف المدنية إباف النزاعات المسلحة  ،الطبعة األك ٔب ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،ُٖٗٗ،ص
ُُُ.
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إف مشاركة األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ىي أشد ظواىرىا ،كاليت تثَت القلق ُب الوقت اٟتإب ،فهي تلك الظاىرة اليت انتشرت ُب
كثَت من النزاعات حوؿ العآب ،كذلك ُب ٥تالفة كاضحة كصر٭تة لقواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اٞتنائي .كتربز حالة أخرل ٭تتاج فيها الطفل
للحماية بشكل خاص ،كىي حالة العدكاف ،بوصفو كضعان ناٚتان عن النزاع ا١تسلح ،كقد يتحوؿ إٔب نزاع مستمر تتمثل خطورتو الكربل ُب
كجود قوات االعتداء بُت السكاف ا١تدنيُت ،452كما ىو الشأف بالنسبة للعدكاف اإلسرائيلي على فلسطُت ،كالعدكاف األ٧تلو -أمريكي على
العراؽ .كما ٭تدث من انتهاكات للحقوؽ من جانب قوات االعتداء على ا١تدنيُت ،فإ ٌف كل ذلك ٬تعل كضع األطفاؿ ُب الدكلة ا١تعتدل
عليها ،بالغ ا٠تطورة ليس على حياهتم فقط ،بل على حقوقهم كحرياهتم بصفة عامة.
كلبياف كيفية ٛتاية األطفاؿ ا١تتأثرين ّترٯتة العدكاف كبكل األكضاع الناٚتة عنها٬ ،تدر بنا أف ندرس أىم قواعد كمبادئ القانوف
الدكٕب جنائي اليت ٖتمي ا١تدنيُت خاصة منهم األطفاؿ ،من عواقب اٟترب العدكانية كأضرارىا .لذلك سوؼ نتناكؿ ىذا ا١توضوع ُب مبحثُت
على النحو التإب:
ا١تبحث األكؿ :اٟتماية العامة لؤلطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف.
توصل إليها القانوف الدكٕب اٞتنائي .كلقد خصص
يعد اعتماد قواعد ٛتاية اؿسكاف من آثار اٞترٯتة العدكانية من أىم اإل٧تازات اليت ٌ

453
باب كامل ُب الربكتوكوؿ األكؿ عاـ
ٟ 1977تماية السكاف ا١تدنيُت  ،كٮتضع األطفاؿ ُب ٛتايتهم لتلك القواعد ،باعتبارىم أشخاصان

مدنيُت ال يشاركوف ُب األعماؿ العدكانية.
أيضان توجد تدابَت خاصة ٟتماية األطفاؿ ضد أخطار العمليات العسكرية .454كقد يكوف ٞترٯتة العدكاف آثار ٤تتملة على األطفاؿ
عند الزيادة ُب ٥تاطر تعرضهم لؤللغاـ األرضية ،كاليت تستمر ُب القتل كالتشويو طواؿ عدة أجياؿ .كُب ٚتيع اٟتاالت يلزـ ٛتاية األطفاؿ من
اآلثار آبباشرة أك ا﵀تملة الناٚتة عن ىذه اٞترٯتة .ندرس ذلك ُب ا١تطلبُت اآلتيُت:
ا١تطلب األكؿ :اٟتماية العامة لؤلطفاؿ من آثار األعماؿ العدكانية ُب النزاعات الدكلية.
٦تا ال شك فيو أف القانوف الدكٕب اٞتنائي يوٕب أ٫تية خاصة ٟتماية ا١تدنيُت من أخطار العمليات اٟتربية .كيؤكد دائمان على أف حق
أطراؼ النزاع ُب اختيار أساليب ككسائل القتاؿ ليس حقان مطلقان ،بل ىو مقيد باحًتاـ حياة األشخاص ا١تدنيُت.
 ،1977٭تتوم على قاعدة تع ٌد ضمانة أساسية للحماية العامة من آثار القتاؿ كاليت تنص على ما
٢تذا ٧تد أف الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ
يلي( :تعمؿ أطراؼ النزاع على التمييز بُت السكاف ا١تدنيُت كا١تقاتلُت ،كبُت األعياف ا١تدنية كاألىداؼ العسكرية ،كمن ٍب توجو عملياهتا ضد
األىداؼ العسكرية دكف غَتىا .كذلك من أجل تأمُت احًتاـ كٛتاية السكاف ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية).455
ِْٓ  -حوؿ تعريف األشخاص ا١تدنيُت كالسكاف ا١تدنيُت أنظر ا١تادة َٓ من الربكتوكوؿ اإلضاُب األكؿ لعاـ ُٕٕٗ.
ّْٓ
تًتؾز نصوص ٛتاية ا١تدنيُت ُب الباب الثاين من اتفاقية جنيف الرابعة ُْٗٗ ،كاليت ًب تطويرىا ُب الباب الرابع من الربكتوكوؿ األكؿ العاـ ُٕٕٗ.
ٌ -

ْْٓ  -ىبة أبو العماًن :كضع األطفاؿ في ظل النزاعات المسلحة في القانوف الدكلي اإلنساني ٣ ،تلة الطفولة كالتنمية ،عدد ٗ٣ ،تلد ّ ،ََِّ ،ص ُُُ.ُِٗ -
ْٓٓ  -أنظر ا١تادة ْٖ من الربكتوكوؿ االختيارم األكؿ.
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كانطبلقا من ىذه القاعدة ًب تقرير عددان من ا١تبادئ اإلنسانية كاليت ٖتكم سلوؾ ا﵀اربُت ،ألجل ٛتاية السكاف ا١تدنيُت من األخطار
الناٚتة عن العمليات العسكرية .كغٍت عن البياف أف االلتزاـ هبذه ا١تبادئ شأنو أف ٭تقق اٟتماية العامة لؤلطفاؿ من أخطار القتاؿ ،بوصفهم
أكثر تعرضان لئلصابة 456،لذلك فإف ا١تقاـ يستدعي التذكَت كالتأكيد على أىم ىذه ا١تبادئ على النحو التإب:457
الفرع األكؿ :التمييز بُت ا١تقاتلُت كغَت ا١تقاتلُت.
على ا١تقاتل أال يوجو سبلحو إٔب غَت ا١تقاتلُت ،فهم ال ٯتلكوف سبلحان يدافعوف بو عن أنفسهم ،لذلك يتجاَب مع اإلنسانية إصابتهم
كتركيعهم ،خاصة أف آبدنيُت أساسان ىم النساء كاألطفاؿ ككبار السن ،كال بد من ٛتايتهم من أىواؿ اٟترب ،458كال شك أف ىذا التمييز يؤمن
ُب النهاية ٛتاية فاعلة للسكاف ا١تدنيُت.459
الفرع الثاين :حظر مهاٚتة السكاف ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية.
تقيد أطراؼ النزاع ُب سبيل ٛتاية ا١تدنيُت من آثار القتاؿ ،فأقر بأنو يتمتع السكاف
حدد الربكتوكوؿ األكؿ ٣تموعة من القيود ،كاليت ٌ

ا١تدنيوف كاألشخاص ا١تدنيوف ْتماية عامة ضد األخطار الناٚتة عن العمليات العسكرية ،ك٬تب إلضفاء فاعلية على ىذه اٟتماية مراعاة
القواعد التالية دكمان ،باإلضافة إٔب القواعد الدكلية األخرل القابلة للتطبيق:


ال ٬توز أف يكوف السكاف ا١تدنيوف ٤تبلن للهجوـ ،كٖتظر أعماؿ العنف أك التهديد ،الرامية أساسان إٔب بث الذعر بُت السكاف ا١تدنيُت.

 يتمتع األشخاص ا١تدنيوف باٟتماية اليت يوفرىا ىذا الربكتوكوؿ ،ما ٓب يقوموا بدكر مباشر ُب األعماؿ العدائية.
 حظر الوٚتات العشوائية ،كىي تلك اليت ال توجو إٔب ىدؼ عسكرم ٤تدد ،كاليت تستخدـ طريقة أك كسيلة للقتاؿ ال ٯتكن حصر
آثارىا ،كمن ٍب فإف من شأهنا أف تصيب األىداؼ العسكرية أك األشخاص ا١تدنيُت أك األعياف ا١تدنية دكف ٘تييز.
كقد ع ٌد الربكتوكوؿ األكؿ من قبيل ا٢تجمات العشوائية:
 ا٢تجوـ قصفان بالقنابل ،أيان كانت الطرؽ كالوسائل اليت تعاِب عددان من األىداؼ العسكرية الواضحة كا١تتباعدة كا١تميزة عن بعضها
البعض اآلخر ،كالواقعة ُب مدينة أك بلدة أك قرية أك منطقة أخرل تضم ترٌكزان من ا١تدنيُت أك األعياف ا١تدنية على أهنا ىدؼ عسكرم كاحد.
 ا٢تجوـ الذم ٯتكن أف يتوقع منو أف يسبب خسارة ُب أركاح ا١تدنيُت ،أك إصابة هبم ،أك إضراران باألعياف ا١تدنية .أك أف ٭تدث خلطان من
ىذه ا٠تسائر كاألضرار يفرط ُب ٕتاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلك ا٢تجوـ من ميزة عسكرية ملموسة كمباشرة.
ٖ تظر ىجمات الردع ضد السكاف ا١تدينين.
 ٯتنع التذرع بوجود السكاف أك ٖتركاهتم ُب ٛتاية نقاط أك مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ،كال سيما ُب ٤تاكلة درء ا٢تجوـ عن
األىداؼ العسكرية ،أك تغطية أك إعاقة العمليات العسكرية.460
ْٔٓ ٣ -تلة اإلنساين ،يناير/فرباير َََِ ،صٗ.

ْٕٓ  -ـاىر أبو خوات  :الحماية الدكلية لحقوؽ الطفل ،رسالة دكتوراه ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة حلواف ،مصر ،ََِْ ،ص ِِٓ.
ْٖٓ  -جعفر عبد السبلـ :مبادئ القانوف الدكلي العاـ ،الطبعة الرابعة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،ُٗٗٓ ،ص ّٖٓ.
ْٗٓ
تطور كمبادئ ،معهد ىنرم دكناف ،جنيف ،سويسرا ،ُْٖٗ ،ص ٕٓ.
 -جاف بكتيو :القانوف الدكلي اإلنساني ٌ -
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الفرع الثالث :اٗتاذ االحتياطات البلزمة لتفادم السكاف ا١تدنيُت أثناء ا٢تجوـ.
فرض الربكتوكوؿ األكؿ على كافة األطراؼ اٗتاذ التدابَت الوقائية لعدـ إصابة السكاف ا١تدنيُت ،فيجب أف تبذؿ رعاية متواصلة ُب
إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادم السكاف ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية .ك٬تب ٕتنب إقامة أىداؼ عسكرية داخل ا١تناطق ا١تكتظة
بالسكاف بالقرب منها .461أيضان ٬تب اٗتاذ تدابَت ٤تددة ٟتماية ا١تدنيُت عند التخطيط للهجوـ ،أك اٗتاذ قرار بشأنو من قبل كل قائد ٧تملها
ُب اآلٌب:
٬ تب على القائد أف يبذؿ ما ُب طاقتو عمليان للتحقق من أف األىداؼ ا١تقرر مهاٚتتها ليست أشخاصان مدنيُت أك أعيانان مدنية ،كأهنا
غَت مشمولة بعناية خاصة ،كلكنها أىداؼ عسكرية.
٬ تب عليو أف يتخذ ٚتيع االحتياطات ا١تستطاعة عند ٗتَت كسائل كأساليب ا٢تجوـ ،من أجل ٕتنب إحداث خسائر ُب أركاح ا١تدنيُت
أك إٟتاؽ إصابة هبم أك اإلضرار باألعياف ا١تدنية بصفة عرضية كحصر ذلك ُب أضيق نطاؽ.
أك
 أف ٯتتنع عن اٗتاذ قرار بشن أم ىجوـ قد يتوقع منو بصفة عرضية أف ٭تدث خسائر ُب أركاح ا١تدنيُت أك إٟتاؽ إصابة هبم،
اإلضرار باألعياف ا١تدنية ،أك أف ٭تدث خلطان من ىذه ا٠تسائر كاألضرار٦ ،تا يفرط ُب ٕتاكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلك ا٢تجوـ من ميزة
عسكرية ملموسة كمباشرة .كذلك يجب إلغاء أم ىجوـ يتوافر فيو ىذا اٟتكم.
 كإذا كاف من شأف أم ىجوـ أف ٯتس السكاف ا١تدنيُت ،فيجب توجيو إنذار مسبق كبوسائل ٣تدية.462
ككرد ُب الربكتوكوؿ االختيارم األكؿ قائمة مطولة من القواعد اليت تؤكد على ضركرة ٛتاية األعياف ا١تدنية .كاألعياف الثقافية كأماكن
العبادة .كٛتاية األماكن كا١تواد اليت ال غٌت عنها لبقاء السكاف ا١تدنيُت ،كبصفة خاصة حظر ٕتويع السكاف ا١تدنيُت كأسلوب من أساليب
اٟترب.
يعتقد الباحث أف االلتزاـ هبذه ا١تبادئ سالفة الذكر ،٭تقق أفضل ٛتاية لؤلطفاؿ من عواقب العدكاف ،ك٭تميهم من النزكح كالتشرد،
كٯتكنهم ـف اٟتصوؿ على حقوقهم ،ك٬تعلهم ٔتنأل عن األخطار اليت هتدد حياهتم.
ا١تطلب الثاين :اٟتماية العامة لؤلطفاؿ من آثار األعماؿ العدكانية ُب النزاعات غَت الدكلية.
مع اهنيار العديد من الدكؿ كركاج ٕتارة السبلح مطلقة العناف ،أصبحت اٟتركب الداخلية ُب أكاخر القرف العشرين ساحات لفقداف
 ،1970كانت أكثرىا
األماف كالطمأنينة اإلنسانية .ففي قارة إفريقيا كحدىا كقعت أكثر من ثبلثُت حربان ،لتعصف بتلك القارة منذ عاـ
 .1996كُب كاحدة من أكثر ا١تآسي اإلنسانية ىوالن،
داخلية .ككانت ىذه اٟتركب مسؤكلة عن مقتل ما يزيد عن نصف الوفيات ُب العآب عاـ
 1994بربع مليوف طفل ،كذلك ُب عمليات اإلبادة اٞتماعية اليت قضت على حياة ما يقرب
ق ٌدر عدد األطفاؿ الذين ذْتوا ُب ركاندا عاـ

َْٔ  -أنظر ا١تادة ُٓ من الربكتوكوؿ االختيارم األكؿ.
ُْٔ  -أنظر ا١تادة ٕٓ من الربكتوكوؿ االختيارم األكؿ اليت تتناكؿ االحتياطات أثناء ا٢تجوـ ،ككذلك ا١تادة ٖٓ  ،كاليت تنص على االحتياطات ضد آثار ا٢تجوـ.
ِْٔ  -جعفر عبد السبلـ :اؿمرجع اؿسابق  ،ص ْٖٓ.ٖٓٓ -
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مليوف إنساف خبلؿ أسابيع .كيبدك كأننا ُب عصر اٞتنوف نشاىد فيو التطهَت العرقي ُب يوغسبلفيا السابقة ،أك تقطيع األطراؼ العشوائي ُب
سَتاليوف أك ا١تليشيات الثائرة ُب تيمور الشرقية.463
كمع ىذه األكضاع الصعبة ك١تواجهة ىذه األخطار فإف اٟتماية العامة للطفل تكمن ُب االلتزاـ بتطبيق نص ا١تادة الثالثة ا١تشًتكة بُت
 1977كا٠تاص بالنزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية ،ألف ذلك ىو السبيل
اتفاقيات جنيف األربع .ككذلك إعماؿ أحكاـ الربكتوكوؿ الثاين لعاـ
كالضماف الوحيد ٟتماية ا١تدنيُت من آثار القتاؿ كعواقبو الوخيمة ُب مثل ىذه النزاعات.
إف ا١تادة الثالثة ا١تشًتكة بُت اتفاقيات جنيف ،تع ٌد ٔتثابة اتفاقية مصغرة ،ك٘تثل األحكاـ اليت تتضمنها ىذه ا١تادة ،اٟتد األدىن الذم
ال ٬توز لؤلطراؼ ا١تتحاربة اإلخبلؿ بو .464كتع ٌد مرجعان أساسيان ٟتماية ضحايا النزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية .كتنص على قواعد تصفها
٤تكمة العدؿ الدكلية بأهنا "مبادئ إنسانية عامة للقانوف الدكٕب اٞتنائي" ،كتسمح ببل شك بتوفَت ٛتاية أفضل لئلنساف الذم يقع ُب دكامة
الترات الداخلية.465
كت
ما تقدـ ىو أىم القواعد العامة الواردة بشأف ٛتاية اإلنساف بصفة عامة ،كالطفل بصفة خاصة من أخطار العمليات العسكرية .سواء
ُب النزاعات ا١تسلحة الدكلية ،أك غَت الدكلية.
يرل الباحث أف ا٢تدؼ من التأكيد على ىذه القواعد تكمن ُب أنٌو ال ٣تاؿ للحديث عن حقوؽ للطفل ُب النزاعات ا١تسلحة ،دكف
إ٬تاد الوسائل الفاعلة كالكفيلة بتنفيذ االتفاقيات على ا١تستول ا١تطلوب.
المبحث اللاني :الحماية الخاصة لألطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف.
 ،4661949بل أف الربكتوكوؿ
عة لعاـ
٭تتاج الطفل ٟتمايتو بشكل خاص أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كىو ما اعًتفت بو اتفاقية جنيف الراب
 1977قد أضفى ٛتاية خاصة لصاّب األطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح .467فنص على أنو" :يج أف يكوف لألطفاؿ موضع
األكؿ لعاـ
احتراـ خاص ،كأف تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء ،كيج أف تهيئ لهم أطراؼ النزاع العناية كالعوف اؿ ين
يحتاجوف إليهما ،سواء بسب صغر سنهم ،أك ألم سب آخر".468
كما أف الربكتوكوؿ الثاين كفل با١تادة 3/4كاليت تنص على أنو" :يج توفير الرعاية كالمعونة لألطفاؿ بالقدر الذم يحتاجوف
إليو لحماية لألطفاؿ خالؿ النزاعات غير الدكلية".
ْْٔ  -ا١تادة الثالثة ا١تشًتكة بُت اتفاقيات جنيف األربعة لعاـ ُْٗٗ.

- The state of the world's children, UNCIEF, 2000, p 26-30.

463

ْٓٔ ٚ -تشيد ٦تتاز :المجلة الدكلية للصلي األحمر ،سبتمرب ُٖٗٗ ،صْْْ.

ْٔٔ  -عبد الرٛتن أبو النصر  :اتفاقية جنيف الرابعة لحماية األطفاؿ المدنيين لعاـ ُْٗٗ كتطبيقها في األراضي الفلسطينية المحتلة ،رسالة دكتوراه ،كلية اٟتقوؽ،
جامعة القاىرة ،َََِ ،ص ُِٕ.ُِٗ-

ْٕٔ  -حسنُت ا﵀مدم بوادم :حقوؽ الطفل بين الشريعة اإلسالمية كالقانوف الدكلي ،الطبعة األكٔب ،دار الفكر اٞتامعي ،القاىرة ،مصر ،ََِٓ ،ص ٗٗ.
ْٖٔ  -أنظر ا١تادة ٕٕ ُ/من الربكتوكوؿ االختيارم األكؿ.
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كينص الربكتوكوؿ األكؿ ُب ا١تادة 1/8على أف حاالت الوالدة كاألطفاؿ حديثي الوالدة يصنفوف مع اٞترحى كا١ترضى باعتبارىم فئة
ٖتتاج إٔب اٟتماية.
كتؤكد االتفاقية الرابعة ُب ا١تادة 24بأف األطفاؿ ٭تتاجوف إٔب رعاية خاصة ،حيث تنص على أنو" :ال يجو أف يترؾ األطفاؿ دكف
الخامسة عشرة الذين تيتموا أك فصلكا عن عائالتهم بسب الحرب ألنفسهم ،كأنو ينبغي تسهيل إعاشتهم كممارسة عقائدىم الدينية
كتعليمهم في جميع األحواؿ".469
كإذ يأخذ القانوف الدكٕب اٞتنائي األطفاؿ ُب اعتباره ،فقد أقر بوجوب اٗتاذ إجراءات خاصة ألجل إغاثة األطفاؿ ،كٚتع مشل األسر
اليت شتتت بسبب اٟترب ،كؾذلك إجبلء األطفاؿ من ا١تناطق ا﵀اصرة أك ا١تطوقة ،كىو ما سنورد تفصيبلن على النحو التإب:
ا١تطلب األكؿ :إغاثة األطفاؿ.
كىي من أىم الواجبات اليت تقع على عاتق أطراؼ النزاع ُب ظل أكضاع النزاع الصعبة .كتقرر اتفاقية جنيف الرابعة على ضركرة
السماح ْترية ا١تركر ٞتميع إرساالت اإلمدادات الطبية كمهمات ا١تستشفيات ا١ترسلة للمدنيُت ،حىت كلو كانوا من األعداء ،ككذلك حرية
مركر ٚتيع اإلرساالت الضركرية من ا١تواد الغذائية كا١تبلبس كا١تقويات ا١تخصصة لؤلطفاؿ دكف ا٠تامسة عشرة كالنساء اٟتوامل كحاالت
الوالدة .470كتنص االتفاقية الرابعة أيضان على أف" :تصرؼ للحوامل كالمرضعات كاألطفاؿ دكف الخامسة عشرة ،أغذية إضافية تتناس
مع احتياجات أجسامهم" .471كينص الربكتوكوؿ االختيارم األكؿ على إعطاء األكلوية لؤلطفاؿ كحاالت الوضع لدل توزيع إرساليات
الغوث.472
كتقوـ اللجنة الدكلية للصليب األٛتر بدكر ىاـ للغايةُ ،ب ٣تاؿ إيصاؿ مواد اإلغاثة لؤلطفاؿ ُب حالة النزاع ا١تسلح ،كالتدخل النشط
ُب ميادين الصحة العامة كالتغذية كالتأىيل ،فهي تستجيب ١تقتضيات القانوف الدكٕب اٞتنائي ،كخاصة ا١تادة 23من االتفاقية الرابعة ،ككفقان
لنص ا١تادة 70من الربكتوكوؿ األكؿ ،كا١تادة 18من الربكتوكوؿ الثاين ،كبوصفها ىيئة إنسانية ك٤تايدة.
المطل اللاني :جمع شمل األسر المشتتة.
تبدأ أشد أنواع ا١تعاناة اليت ٗتلفها اٟتركب كاليت يعيشها اإلنساف ُب أعماؽ قلبو ،عندما يتعرض أفراد العائلة الواحدة لبلنفصاؿ،
كاليت تثَت الشكوؾ حوؿ مصَت أفراد العائلة كاليت فرقتهم اٟترب ،كباألخص األطفاؿ الذين انفصلوا عن ذكيهم .كالقانوف الدكٕب اٞتنائي
 ،1977ينص على
يعًتؼ بأ٫تية األسرة ،كيسعى جاىدان لصيانة الوحدة العائلية خبلؿ النزاعات ،كمصداقان لذلك فإف الربكتوكوؿ األكؿ عاـ

ْٗٔ  -ساندرا سنجر :حماية األطفاؿ في حاالت النزاع المسلح  ،دراسات ُب القانوف الدكٕب اإلنساين ،دار ا١تستقبل العريب ،بَتكت ،لبناف ،َََِ ،ص ُْْ.
َْٕ  -أنظر ا١تادة ِّ من اتفاقية جنيف الرابعة.
ُْٕ  -أنظر ا١تادة ٖٗ من االتفاقية الرابعة.
ِْٕ  -أنظر ا١تادة َٕ ُ/من الربكتوكوؿ االختيارم األكؿ.
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أف" :حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادىا ىو الحافز األساسي لنشاط كل من األطراؼ السامية المتعاقدة كأطراؼ النزاع،
كالمنظمات اإلنسانية الدكلية ،كالوارد كرىا في االتفاقيات كفي ىذا البركتوكوؿ".473
كتقضي االتفاقية الرابعة بأف على أطراؼ النزاع أف تسهل أعماؿ البحث اليت يقوـ هبا أفراد العائبلت ا١تشتتة بسبب اٟترب ،من أجل
ٕتديد االتصاؿ ،كإف أمكن ٚتع مشلهم.474
كتنص االتفاقية الرابعة ُب ا١تادة 49على أنو ُب حالة قياـ دكلة االحتبلؿ بإخبلء جزئي ١تنطقة معينة ،فعليها أف تضمن عدـ التفريق
بُت أفراد العائلة الواحدة .كيضيف الربكتوكوؿ األكؿ إٔب ىذه الفكرة مزيدان من التطوير ،فتنص آبادة 5/75على أنو ُب حالة القبض على األسر
كاعتقا٢تا أك احتجازىا ٬تب  -قدر اإلمكاف -أف يوفر ٢تا كوحدات عائلية مأكل كاحد .كيقضي الربكتوكوؿ األكؿ كذلك بضركرة بذؿ اٞتهود
بكل طريقة ٦تكنة ،لتيسَت ٚتع مشل األسر اليت شتتتها ا١تنازعات الدكلية.
كفيما يتعلق بالنزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية ،ينص الربكتوكوؿ الثاين ُب ا١تادة ( 3/4ب) على ضركرة اٗتاذ ٚتيع ا٠تطوات ا١تناسبة
لتسهيل ٚتع مشل األسر اليت تشتت لفًتة مؤقتة.
كإذا ما تفرؽ األطفاؿ كأفراد عائبلهتم نتيجة لنزاع مسلح ،فإف ٚتع مشلهم سيتوقف إٔب حد بعيد على مداكمة االتصاؿ بينهم ،أك
ٚتع معلومات دقيقة عن ٖتركاهتم .475كتؤكد االتفاقية الرابعة على أ٫تية الرسائل العائلية عن طريق السماح ٞتميع األشخاص ا﵀ميُت ا١تقيمُت
ُب أراضي أحد أطراؼ النزاع ،أك ُب أراضي ٤تتلة بإعطاء األنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة إٔب أفراد عائبلهتم أينما كانوا ،كأف يتسلموا
أخبارىم .كتسلم ىذه ا١تكاتبات بسرعة كبدكف تأخَت، 476كما تلزـ االتفاقية أطراؼ النزاع عند نشوب أم نزاع ،كُب ٚتيع حاالت االحتبلؿ
بأف تنشأ مكتبان رٝتيان لبلستعبلمات يكوف مسؤكالن عن تلقي كنقل ا١تعلومات ا٠تاصة باألشخاص ا﵀ميُت الذين ٖتت سلطتها 477.كتنص
االتفاقية الرابعة كذلك على إنشاء مركز استعبلمات رئيس لؤلشخاص ا﵀ميُت ُب دكلة ٤تايدة ،ليجمع كافة ا١تعلومات ا١تذكورة فيما يتعلق
ٔتكتب االستعبلمات الرٝتي.478

ّْٕ  -أنظر ا١تادة ِّ من الربكتوكوؿ االختيارم األكؿ.
ْْٕ  -أنظر ا١تادة ِٔ من اتفاقية جنيف الرابعة.

ْٕٓ  -ساندرا سنجر :اؿمرجع اؿسابق  ،ص ُْٓ.ُْٔ ،
ْٕٔ  -أنظر ا١تادة ِٓ من االتفاقية الرابعة  .كلتفاصيل أكثر أنظر:
- Mona Macksoud: Helping children cope with the stresses of war, UNICEF, 1992, p 17.

ْٕٕ  -أنظر ا١تادة ُّٔ من اتفاقية جنيف الرابعة.
ْٖٕ  -أنظر ا١تادة َُْ من اتفاقية جٍتؼ الرابعة.
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عة ٚتيع األطفاؿ
كهبدؼ صوف كحدة العائلة كإعادة األطفاؿ إٔب أىلهم ،تقوـ اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ،بعملية إحصاء كمتاب
الذين افًتقوا عن آبائهم عن طريق ا١تساعدة ُب تسجيل ىوية كل كاحد منهم ،كٚتع ا١تعلومات عن اآلباء كتوجيو نداءات إٔب اآلباء الذين
يبحثوف عن أطفا٢تم ،كتوصيل رسائل الصليب األٛتر اليت كتبها األطفاؿ إٔب العناكين القدٯتة للوالدين.479
المطل اللالث :إجالء األطفاؿ من المناطق المحاصرة أك المطوقة.
تناكلت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجبلء األطفاؿ أثناء النزاعات ا١تسلحة كضمانة أساسية ٟتماية األطفاؿ من أخطار اٟترب،
فنصت على أف" :يعمل أطراؼ النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى كالمرضى كالعجزة كالمسنين كاألطفاؿ كالنساء
النفاس ،من المناطق المحاصرة أك المطوقة ،كلمركر رجاؿ جميع األدياف ،كأفراد الخدمات الطبية كالمهمات الطبية إلى ىذه
المناطق".480
كأضاؼ الربكتوكوؿ األكؿ مزيدان من التفصيل على موضوع إجبلء األطفاؿ ،حيث قرر أف قياـ أحد أطراؼ النزاع بإجبلء األطفاؿ
من غَت رعاياىا إٔب بلد أجنيب ال ٬توز أف يكوف دائمان ،كلكن ٯتكن أف يتم بصورة مؤقتة .إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل
أك عبلجو الطيب ،أك سبلمتو ٦تا قد يصيبو من أذل لوجوده ُب إقليم ٤تتل .كيشًتط اٟتصوؿ على موافقة كتابية على ىذا اإلجبلء من آباء
األطفاؿ أك أكليائهم الشرعيُت إذا كانوف موجودين ،كُب حالة تعذر العثور على اآلباء أك األكلياء الشرعيُت يلزـ اٟتصوؿ على موافقة كتابية
على ىذا اإلجبلء من األشخاص ا١تسؤكلُت بصفة أساسية ْتكم القانوف أك العرؼ عن رعاية ىؤالء األطفاؿ.
كتقوـ الدكلة اٟتامية باإلشراؼ على ىذا اإلجراء باالتفاؽ مع كافة األطراؼ ا١تعنية كىي الطرؼ الذم ينظٌم اإلجبلء ،كالطرؼ
الذم يستضيف األطفاؿ ،كاألطراؼ الذين ٬ترم إجبلء رعاياىم .ك٬تب على كافة أطراؼ النزاع أف يتخذكاُ -ب كل حالة على حدةٚ -تيع
االحتياطيات ا١تمكنة حىت ال يتعرض األطفاؿ أثناء عملية اإلجبلء ألم خطر .كُب حالة حدكث اإلجبلء ،كفقا للشركط سالفة الذكر٬ ،تب
تزكيد الطفل خبلؿ فًتة كجوده خارج الببلد -بقدر اإلمكاف -بالتعليم ٔتا ذلك تعليمو الديٍت كاألخبلقي كفق رغبة كالديو.481
كقد ٖتدث ٦تثل اللجنة الدكلية ُب اجتماع ٞتنة الصياغة عند كضع ىذه ا١تادة شارحان كجىة نظرة بقولو ..." :إف المبدأ المرشد ىو
أف اإلجالء يج

أف يكوف االستلناء ،كلهذا اإلجراء شرطاف أساسياف؛ أكلهما أف تكوف الحالة الصحية للطفل ىي التي تبرر

إجالءه ،كيعنى لك أف العناية الطبية الال مة لشفاء الطفل أك التسهيل نقاىتو ال يمكن توفيرىا في بلده األصلي ،كينبغي بقدر
اإلمكاف أال ينتقل األطفاؿ بدكف ضركرة من بيئتهم الطبيعية ،نظران ألف ملل ىذا النقل ربما يكوف مفيدان من الناحية الطبية ،كلكنو
غالبان ما يخلٌف آ اران نفسيةن غير مرغوبة.

ْٕٗ  -مطبوعات  ICRCبعنواف إعادة األكاصر العائلية ،جنيف ُٕٗٗ ،ص ْ؛ٓ.
َْٖ  -أنظر ا١تادة ُٕ من اتفاقية جنيف الرابعة.

ُْٖ  -عبد الغٍت ٤تمود :القانوف الدكلي اإلنساني  -دراسة مقارفة بالشريعة اإلسالمية ،الطبعة األكٔب ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،ُُٗٗ ،ص ُّّ ؛ ُّْ.
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أما الشرط اللاني فهو موافقة الوالدين أك كلي األمر .كإف كاف إخفاء الوالدين أك كلي األمر أك عدـ العلور عليهم سيلغي ىذا
الشرط ،كلن يحوؿ دكف إجالء يبرره الشرط األكؿ".482
كهبدؼ تسهيل عودة األطفاؿ الذين ًب إجبلؤىم  -كفقان لؤلحكاـ سالفة الذكر -إٔب أسرىم كأكطاهنم ،فقد ألزـ القانوف الدكٕب
اٞتنائي الطرؼ الذم نظم إجبلءىم (ككذلك الطرؼ ا١تضيف إذا كاف ذلك مناسبان) ،بإعداد بطاقة لكل طفل ،مصحوبة بصورة مشسية،
كيقوـ بإرسا٢تا إٔب الوكالة ا١تركزية للبحث عن ا١تفقودين التابعة للجنة الدكلية للصليب األٛتر.483
كتشتمل ىذه البطاقة على كافة ا١تعلومات ا١تتيسرة عن الطفل من حيث ىويتو كأحوالو الصحية كاألسرية ،عناكينو ُب البلد الذم
أجلي منها ،كاليت أجلي إليها ،كلغتو كديانتو ،كما إٔب ذلك ،مع مراعاة أال يكوف ُب ذكر أم معلومات بالبطاقة ٣تازفة بإيذاء الطفل .484كقد
أكرد الربكتوكوؿ األكؿ ا١تعلومات اليت ٬تب أف ٖتتوم عليها بطاقة كل طفل.485
يرل الباحث أف اٟتماية اليت ٯتنحها القانوف الدكٕب اٞتنائي لؤلطفاؿ أثناء النزاعات ا١تسلحة باإلضافة أهنا كاجب قانوين ملزـ كتندرج
ُب إطار ٛتاية ا١تدنيُت ،فإهنا كقبل كل شيء ىي التزاـ أخبلقي ُب أف يتم أخذ األطفاؿ بعُت االعتبار كأف يكوف ٢تم موضع احًتاـ خاصُ ،ب
ظل أكضاع النزاع الصعبة.

الفصل الثاين :آليات حماية األطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف في ظل قواعد القانوف الدكلي الجنائي
عندما أنشأت اتفاقية حقوؽ الطفل آلية دكلية ١تراقبة تطبيق حقوؽ الطفل كىي ٞتنة الطفل فإف ىذا ال يعٍت أف ضمانات ٛتاية ىذه
اٟتقوؽ تقتصر على اللجنة كحدىا .كذلك ألف حقوؽ الطفل تناكلتها االتفاقيات الدكلية العامة ٟتقوؽ اإلنساف .كذلك فإف القانوف الدكٕب
اٞتنائي أسبغ ٛتايتو على األطفاؿ بشكل خاص .كبالتإب فإف كسائل ٛتاية حقوؽ الطفل ُب القانوف الدكٕب اٞتنائي متعددة ،حيث يستفيد
الطفل من أعماؿ ا٢تيئات منظمة األمم ا١تتحدة ا١تعنية بنشر ككفالة حقوؽ اإلنساف .كمن ا١تتصور أيضان أف مراقبة تطبيق كاحًتاـ حقوؽ الطفل
ضحية جرٯتة العدكاف تدخل ُب اختصاص القضاء الدكٕب اٞتنائي (ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية).
ِْٖ  -ساندرا ستجر :اؿمرجع اؿسابق  ،ص ُْٗ.

ّْٖ  -دنيس ببلتنر :حماية األطفاؿ في القانوف الدكلي اإلنساني ،أفريل ُْٖٗ ،ص ُْٖ – ُُٔ.
ْْٖ  -د .عبد الغٌت ٤تمود :اؿمرجع اؿسابق  ،ص ُّْ.

ْٖٓ  -أنظر ا١تادة ٖٕ ّ/من الربتوكوؿ االختيارم األكؿ ،كقد ذكرت ىذه اؿفقرة ا١تعلومات اليت تتضمنها بطاقة كل طفل ،فنصت على أف تتضمن كل بطاقة ا١تعلومات
التالية ،كلما تيسر ذلك ،كحيثما ال يًتتب عليو ٣تازفة بإيذاء الطفل ( :لقب أك ألقاب الطفل ،اسم الطفل أك أٝتاؤه ،نوع الطفل٤ ،تل تاريخ ا١تيبلد ،أك السن التقرييب إذا
كاف تاريخ ا١تيبلد غَت معركؼ ،اسم األب بالكامل ،اسم األـ كلقبها قبل الزكاج إف كجد ،اسم أقرب الناس إٔب الطفل ،جنسية الطفل ،لغة الطفل الوطنية ،كأية لغات
أخرل يتكلم هبا الطفل ،عنواف الطفل ،أم رقم ٢تويتو ،حالة الطفل الصحية ،فصلية دـ الطفل ،ا١تبلمح ا١تميزة للطفل ،تاريخ كمكاف العث كر على الطفل ،تاريخ كمكاف
مغادرة الطفل البلد ،ديانة الطفل إف عرفت ،العنواف اٟتإب للطفل ُب الدكلة ا١تضيفة ،تاريخ كمكاف كمبلبسات الوفاة كمكاف الدفن ُب حالة كفاة الطفل قبل عودتو ).
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كإذا كانت حقوؽ اإلنساف ىي قيم كمبادئ عا١تية ،فإف االحًتاـ الدقيق ٟتقوؽ الطفل ىو ٔتثابة ٛتاية ٚتاعية ينبغي ٖتقيقها
باستخداـ كافة الوسائل الدكلية ا١تتاحة.
ا١تبحث األكؿ :دكر منظمة األمم ا١تتحدة ُب ٛتاية األطفاؿ ضحايا جرٯتة العدكاف.
كاف الرأم السائد ُب األمم ا١تتحدة عند إنشائها ىو أف ٣ترد مناقشة قانوف اٟترب بُت جدراهنا سوؼ يهز ثقة العآب ُب مدل قدرهتا
 ،1949أال تدرج قانوف اٟترب بُت
على حفظ السلم .كلذلك ؽررت ٞتنة القانوف الدكٕب باألمم ا١تتحدة ُب دكرهتا األكٔب ا١تنعقدة ُب عاـ
ا١توضوعات اليت سوؼ تتناك٢تا.486
كٓب ٘تضي سنوات قليلة حىت تفشت ا١تعاناة الناٚتة عن اٟتركب ُب عا١تنا ا١تعاصر .كتغَت ا١توقف تغَتان جذريان منذ انعقاد ا١تؤ٘تر الدكٕب
 ،1968فقد أصدر ا١تؤ٘تر قراران بعنواف "احًتاـ حقوؽ اإلنساف ُب النزاعات ا١تسلحة" ،كأدل ىذا القرار إٔب بداية
ٟتقوؽ اإلنساف ُب طهراف عاـ
نشاط األمم ا١تتحدة بشأف القانوف الدكٕب اٞتنائي ،األمر الذم تشهد عليو التقارير السنوية لؤلمُت العاـ ،ككذلك القرارات اؿصادرة عن
اٞتمعية العامة .كتتابعت جهود األمم ا١تتحدة من أجل ٛتاية ا١تدنيُت ،خاصة النساء كاألطفاؿ ،من اٞترائم اليت ترتكب ُب حقهم ُب أكقات
اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة .كإلظهار دكر األمم ا١تتحدة ،كأ٫تية كجود نظاـ جنائي دكٕب ألجل ٛتاية األطفاؿ من كيبلت اٟتركب كمن
التجاكزات اليت ٖتدث ُب حقهم ُب النزاعات ا١تسلحة .سوؼ نقسم ىذا ا١تبحث إٔب مطلبُت كفق اآلٌب:
المطل األكؿ :دكر الجمعية العامة.
تع ٌد اٞتمعية العامة ىي اٞتهاز الوحيد من أجهزة األمم ا١تتحدة اليت تشًتؾ ُب عضويتو الدكؿ أعضاء ا١تنظمة ٚتيعها ،ك٢تذا فإهنا
تتمتع بأىمية كبَتة ،كما ترجع األ٫تية كذلك إٔب ما تتمتع بو اٞتمعية العامة من اختصاص عاـ شامل ٭تيط بكل ما يدخل ُب دائرة نشاط
األمم من أمور.487
كُب إطار حقوؽ اإلنساف ،488تنص ا١تادة 13من ا١تيثاؽ على أف تنشئ اٞتمعية العامة دراسات كتشَت بتوصيات من أجل" :اإلعانة
على تحقيق حقوؽ اإلنساف كالحريات األساسية للناس كافة بال تمييز بينهم في الجنس أك اللغة أك الدين كال تفريق بين الرجاؿ
كالنساء" .كٕتدر اإلشارة ىنا إٔب أف اٞتمعية العامة تع ٌد أكثر أجهزة األمم ا١تتحدة اليت تتبٌت ا١تواثيق الدكلية ا٠تاصة ْتقوؽ اإلنساف.489

ْٖٔ  -حولية ٞتنة القانوف الدكٔب لعاـ ُْٗٗ ،ص ُِٖ الفقرة ُٖ.

ْٕٖ ٤ -تمد سامي عبد اّبميد ،قانوف المنظمات الدكلية ،اٞتزء األكؿ ،األمم ا١تتحدة ،دار ا١تطبوعات اٞتامعية ،الطبعة الثامنة ،ُٕٗٗ ،ص ُْٓ.

ْٖٖ  -مزيد من ا١تعلومات أرجع إٔب :أٛتد أبو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة  ،الطبعة الثانية  ،دار
النهضة العربية ،القاىرة مصر ،ََِٓ ،ص ّّ.

ْٖٗ ١ -تزيد من ا١تعلومات أرجع إٔب :أٛتد أبو الوفا  :نظاـ األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة لحماية حقوؽ اإلنساف  ،اجمللة ا١تصرية للقانوف الدكٕب ،العدد ْٓ،
ُٖٗٗ ،ص ِّ.
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كفيما ٮتص ىذه الدراسة فقد تبنت اٞتمعية العامة بعض اإلعبلنات كأصدرت العديد من القرارات هبدؼ ٛتاية األطفاؿ ُب
النزاعات ا١تسلحة ،كتدعيم االلتزاـ ٔتبادئ القانوف الدكٕب اٞتنائي .كسوؼ نشَت لبعض من ىذه ا١تمارسات فيما يلي:
.1974
الفرع األكؿ :اإلعبلف ا٠تاص ْتماية األطفاؿ كالنساء ُب حاالت الطوارئ كالنزاعات ا١تسلحة
قامت األمم ا١تتحدة بإجراء دراسة شاملة ١تسألة حقوؽ اإلنساف أثناء النزاعات ا١تسلحة .بناءن على توصيات ا١تؤ٘تر الدكٕب ٟتقوؽ

 1970من اِبمعية العامة النظر
 ،1968كارتباطان هبذه الدراسة طلب اجمللس االقتصادم كاالجتماعي ُب عاـ
اإلنساف الذم عقد ُب طهراف عاـ
ُب إمكانية صياغة إعبلف حوؿ ٛتاية ا١ترأة كالطفل ُب حالة الطوارئ أك ُب زمن اٟترب .كقد قامت اٞتمعية العامة بناءن على مسودة أعدهتا

اللجنة ا٠تاصة بوضع ا١ترأة كاجمللس االقتصادم كاالجتماعي ،بإقرار اإلعبلف العا١تي ٟتماية ا١ترأة كالطفل ُب حالة اؿطوارئ كأثناء النزاع
 .4901974كقد طلب اإلعبلف من الدكؿ األعضاء أف تراعي صراحة ا١تعايَت كا١تبادئ اآلتية:
ا١تسلح ،كذلك ُب 14ديسمرب سنة
 حظر ا٢تجمات كعمليات القصف بالقنابل ضد السكاف ا١تدنيُت ،اليت يعاين منها أكثر من غَتىم األطفاؿ كالنساء ،كيتعُت شجب مثل
ىذه األعماؿ .

 1925كاتفاقيات جنيف لعاـ
 إف استخداـ األسلحة الكيماكية كالبكًتيولوجي أثناء النزاع ا١تسلح ٯتثل انتهاكا صارخان لربكتوكوؿ جنيف لسنة
 ،1949ك١تبادئ القانوف الدكٕب اٞتنائي ،كيصيب ا١تدنيُت كعلى األخص النساء كاألطفاؿ العزؿ ٓتسائر كأضرار فادحة ،ك٬تب استنكار ذلك
بشدة.
 على ٚتيع الدكؿ أف تقدـ ضمانات ٟتماية األطفاؿ كالنساء أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كذلك كفاءان اللتزاماهتا اليت التزمت هبا ُب بركتوكوؿ
 ،1949كمواثيق القانوف الدكٕب األخرل ا٠تاصة باحًتاـ حقوؽ اإلنساف أثناء النزاعات ا١تسلح ة.
 1925كاتفاقيات جنيف لسنة
جنيف لعاـ
٬ تب على الدكؿ ا١تشًتكة ُب النزاعات ا١تسلحة كالعمليات العسكرية ُب األراضي اليت ال تزاؿ خاضعة للسيطرة االستعمارية أف تبذؿ كما
ٯتكنها من جهد من أجل ٕتنيب األطفاؿ كالنساء آلثار اٟترب ا١تدمرة ،كما ٬تب على ىذه الدكؿ اٗتاذ كافة ا٠تطوات الضركرية لضماف
حظر التدابَت اليت من شأهنا االضطهاد كالتعذيب كاإلجراءات العقابية كا١تعاملة اليت ٖتط من شأف اإلنساف كالعنف ،كعلى األخص ضد
النساء كاألطفاؿ.491

 تعترب أعماالي إجرامية ٚتيع أشكاؿ القمع كا١تعاملة القاسية كالبلإنسانية للنساء كاألطفاؿٔ ،تا ُب ذلك اٟتبس كالتعذيب كاإلعداـ رميان
بالرصاص ،كاالعتقاؿ باٞتملة كالعقاب اٞتماعي ،كتدمَت ا١تساكن كالطرد قسران ،اليت يرتكبها ا١تتحاربوف أثناء العمليات العسكرية أك ُب
األقاليم ا﵀تلة.
 ال ٬توز حرماف النساء كاألطفاؿ الذين ٬تدكف أنفسهم ُب حاالت الطوارئ كا١تنازعات ا١تسلحة أك الذين يعيشوف ُب أقإبـ ٤تتلة من ا١تأكل أك
الغذاء أك ا١تعونة الطبية ،أك غَت ذلك من اٟتقوؽ الثابتة لؤلطفاؿ كفقا ألحكاـ القانوف الدكٕب.
الفرع الثاين :ا١تمثل ا٠تاص ا١تعٍت بتأثَت النزاع ا١تسلح على األطفاؿ.
َْٗ  -مٌت ٤تمود مصطفى :اؿمرجع اؿسابق  ،ُٖٗٗ ،صُٖٗ.

 -كماؿ ٛتٌاد ،النزاع المسلح كالقانوف الدكلي العاـ ،الطبعة األكٔب ،ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات ،دكف بلد ،ُٕٗٗ ،ص ُُْ.

ُْٗ  -عبد الغٍت ٤تمود :اؿمرجع اؿسابق  ،ص ُِٖ ؛ ُِٗ.
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 1993إٔب السيدة
بسبب اىتماـ اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ٔتحنة األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،أسند األمُت العاـ ُب عاـ
"جراسا ماشيل  "Graca Machelكزيرة الًتبية كالتعليم السابقة ُب (موزامبيق) ،مهمة القياـ بأكؿ تقييم شامل للطرؽ ا١تتعددة اليت يعاين منها
األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة .492كبعد أف قامت السيدة ماشيل بدراستها ا١تثَتة لئلعجاب كؽدمت تقريران عنها ،أكصت اٞتمعية العامة لؤلمم
 ،4931996بتعيُت ٦تثل خاص يعٌت بتأثَت النزاع ا١تسلح على األطفاؿ .كتنفيذان لقرار اٞتمعية
ا١تتحدة بقرارىا رقم 77/51الصادر ُب 12ديسمرب
 ،1997نصَتان قويان كصوتان أخبلقيان بالنيابة عن األطفاؿ الذين يتم
العامة قاـ األمُت العاـ بتعيُت " أكالرا أكتونو ُ "Olara Otunnuب عاـ
احتجازىم ُب فوضى اٟترب.494
كيقع على عاتق ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ القياـ با١تهاـ اليت من شأهنا توضيح آثار النزاعات ا١تسلحة على األطفاؿ ،كلو ُب سبيل
ذلك دراسة كتقييم التقدـ ا﵀رز كا٠تطوات ا١تتخذة كا١تصاعب اليت جرت مواجهتها لتعزيز ٛتاية األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كزيادة الوعي
كتشجيع ٚتع ا١تعلومات بشأف ٤تنة األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح ،كتعزيز التعاكف الدكٕب لضماف احًتاـ حقوؽ األطفاؿ منذ بداية الصراع
كحىت هنايتو.495
كتدعيمان للممثل ا٠تاص ُب القياـ ٔتهمتو دعت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ٚتيع اٟتكومات كالوكاالت ا١تتخصصة كىيئات األمم
ا١تتحدة ذات الصلة إٔب التعاكف مع ا١تمثل ا٠تاص كاإلسهاـ ُب أعمالؤ ،تا فيها تقريره السنوم .كما توصي األمُت العاـ بأف يكفل الدعم
فعاؿ ،كتشجيع صندكؽ األمم ا١تتحدة للطفولة ،كمفوضية األمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت
البلزـ للممثل ا٠تاص كي يؤدم كاليتو على ٨تو ٌ
كمفوضية األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ اإلنساف على توفَت الدعم للممثل ا٠تاص ،كتطلب إٔب الدكؿ كسائر ا١تؤسسات أف تقدـ التربعات ٢تذا

الغرض.
 )2001أعرب ٣تلس األمن عن دعمو الكامل للعمل الذم يقوـ بو ا١تمثل ا٠تاص ا١تعٍت باألطفاؿ ُب النزاعات
( 1379
كُب قراره رقم
ا١تسلحة ،كطالب ٚتيع أطراؼ النزاع بالوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا للممثل ا٠تاص فيما يتعلق ْتماية األطفاؿ ُب حاالت الصراع
ا١تسلح ،كُب تقريره السنوم أشار ا١تمثل ا٠تاص بأف كضع األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة سيظل خطَتان إذا ٓب تتقيد ٚتيع أطراؼ الصراع
بتعهداهتا ك٘تتثل اللتزاماهتا الدكلية.496

ِْٗ  -التقرير ا١تؤقت ا١تقدـ من ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ السيد أكالرا أ  .أكتونو ،عمبلن بقرار اٞتمعية العامة ِٓ ،َُٕ/حقوؽ الطفل ،األطفاؿ في النزاع المسلح،
اجمللس اقتصادم كاالجتماعيٞ ،تنة حقوؽ اإلنساف ،الدكرة الرابعة كا٠تمسوف ،البند َِ من جدكؿ األعماؿ ا١تؤقت.ُٖٗٗ/ّ/ُِ ،

ّْٗ  -أٛتد أبو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،ََِٓ ،ص ٖٓ
ا٢تامش.
ْْٗ  -كضع األطفاؿ ُب العآب َََِ ،ص ُٓ.
- UN،Doc، A/S-27/3،p،129
- UN.Doc. E/CN. 4/2002 /85،p.3

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

495
496

281

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

يرل الباحث أف تعيُت اٞتمعية العامة ١تمثل خاص بشأف تأثَت جرٯتة العدكاف على األطفاؿ يعترب خطوة ىامة سوؼ ٘تكنها من
التعرؼ على أكضاع األطفاؿ ا١تتأثرين بالعدكاف١ ،تساعدهتم ،ك٥تاطبة أطراؼ النزاع بالعمل على مراعاة القواعد اليت ٕتنب األطفاؿ آثار
العدكاف.
ىذا كٓب تقتصر جهود اٞتمعية العامة ُب ٛتاية األطفاؿ من عواقب اٟترب على ذلك بل تبنت الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ
 ،2000كما عقدت دكرة استثنائية خاصة بالطفل ُب شهر مايو عاـ
الطفل بشأف اشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كذلك ُب عاـ
 ،2002ناقشت خبل٢تا ٚتيع قضايا الطفولة ،كأعطت أ٫تية خاصة ١تسألة تأثَت النزاعات ا١تسلحة على األطفاؿ .497كتواصل اٞتمعية العامة
متابعتها الدائبة ألكضاع األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،كتوٕب أ٫تية خاصة ٢تذا ا١تسألة ُب ٚتيع القرارات كالتوصيات الصادرة عنها.
المطل اللاني :دكر مجلس األمن.
بالنظر إٔب طريقة تشكيل ٣تلس األمن ،كنظاـ التصويت فيو ،ىذا إٔب جانب االختصاصات ا٢تامة كالفاعلة اليت ٯتلكها كاليت ٓب يتم
منحها ألم جهاز من األجهزة األخرل للمنظمة الدكلية ،تتضح أىمية بالغة لو بُت ٥تتلف أجهزة األمم ا١تتحدة ،498حيث يع ٌد ٣تلس األمن
صاحب ا١تسؤكلية الرئيسة فيما يتعلق ْتفظ السلم كاألمن الدكٕب.499
كىذا بدكره يقود اجمللس حتمان – ُب أحواؿ معينة -إٔب التصدم لبعض مسائل حقوؽ اإلنساف ،500كىو ما فعلو اجمللس فعبلن :ففي قراره
941
رقم )1967( 237أشار اجمللس إٔب أف حقوؽ اإلنساف كغَت القابل التنازؿ عنها ٬تب احًتامها حىت أثناء اٟتركب ،501كُب قراره رقم
 ،)1994أكد ٣تلس األمن أف التطهَت العرقي يعد انتهاكان كاضحان للقانوف الدكٕب اٞتنائي.502
(
الفرع األكؿ :قرارات ٣تلس األمن ذات الصلة ْتماية األطفاؿ.
جراء االنتهاكات ا١تتعددة ٟتقوؽ األطفاؿ بسبب اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة ،كضعت قضية األطفاؿ ُب جدكؿ أعماؿ كمناقشات
ٌ

اجمللس ،كصدرت عن ٣تلس األمن ُب بعض القرارات اليت تتعلق باٟتد من تأثَت النزاعات ا١تسلحة على األطفاؿ ،كٛتايتهم أثناء النزاع ا١تسلح
كبعده.

ْٕٗ  -تقرير ،كضع األطفاؿ ُب العآب ََِّ ص ُٔ.ٔٓ -

ْٖٗ ٤ -تمد السعيد الدقاؽ؛ مصطفى سبلمة حسُت :التنظيم الدكلي ،اٞتزء الثاين ،دار ا٢تدل للمطبوعات ،االسكندرية ،مصر ، ُْٗٗ ،ص ٕٔ.

ْٗٗ  -أشرؼ عرفات أبو حجازة  :إدماج قرارات مجلس األمن الصادرة طبقان للفصل السابع من الميلاؽ ،كتنفيذىا في النظم القانونية الداخلية للدكؿ األعضاء ،
دار النهضة العربية ،ََِٓ ،ص ُ.
ََٓ  -أٛتد أبو الوفا :الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،ََِٓ ،ص ِّ.

َُٓ  -أكميش بالفانكر :التدابير التي يجو للدكؿ أف تتخذىا للوفاء بالتزامها بضماف احتراـ القانوف الدكلي اإلنساني ،اجمللة الدكلية للصليب األٛتر ،السنة السابعة،
العدد ّٓ ،يناير -فرباير ،ُْٗٗ ،ص ُٔ.

َِٓ  -أٛتد أبو الوفا ،نظاـ األمم المتحدة كالوكاالت المتخصصة لحماية حقوؽ اإلنساف ،اجمللة ا١تصرية للقانوف الدكٕب ،العدد ْٓ ،ُٖٗٗ ،ص ِّ.ِْ ،
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 )1999أكؿ قرار يعًتؼ بالتأثَت العاـ كالسليب للصراعات ا١تسلحة على األطفاؿ ،كما يًتتب على
( 1261
كيعد قرار مجلس األمن رقم
ذلك من آثار طويلة األجل على السبلـ كاألمن كالتنمية ا١تستدامة .ك٭تث ٣تلس األمن ُب ىذا القرار ٚتيع أطراؼ النزاع على التقيد
بااللتزامات ا﵀ددة ا١تعقودة لكفالة ٛتاية األطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح ،كعلى األخص ،كقف اطبلؽ النار إنسانيان ألغراض التطعيم
كتوزيع مواد اإلغاثة ،كبعدـ مهاٚتة ا١تدارس كا١تستشفيات كعدـ استخداـ األلغاـ األرضية ،كعدـ ٕتنيد األطفاؿ أك استخدامهم كجنود.
 )2000كٔتوجب ىذا القرار يدعو اجمللس الدكؿ لوضع حد لئلٕتار غَت ا١تشركع باألسلحة
( 1314
كما أصدر ٣تلس األمن قراره رقم
الصغَتة كباألسلحة ا٠تفيفة كغَتىا من األنشطة اإلجرامية اليت ٯتكن أف تطيل ا١تنازعات أك تزيد من حدة تأثَتىا على السكاف ا١تدنيُتٔ ،تن
فيهم األطفاؿ.

503

ئيسي ُب حفظ السلم كاألمن الدكليُت ،تواصلت جهود ٣تلس األمن كأعلن التزامو باٟتد من تأثَت
استنادا إٔب مسؤكليتو الر ة
ك ن
 ،)2001كأكد اجمللس على ضركرة امتثاؿ ٚتيع األطراؼ ا١تعنية ألحكاـ ميثاؽ األمم
( 1379
الصراعات ا١تسلحة على األطفاؿ .ففي قراره رقم
ا١تتحدة كالقانوف الدكٕب ،ال سيما ما يتصل منها باألطفاؿ .مع التزامو بأف ينظر حسب االقتضاء عند فرض تدابَت ٔتوجب ا١تادة 41من ميثاؽ
األمم ا١تتحدة ُب اآلثار االقتصادية كاالجتماعية اليت ٯتكن أف ٖتدثها العقوبات على األطفاؿ ،كذلك بغية كضع االستثناءات اإلنسانية
ا١تناسبة اليت تراعي احتياجاهتم ا٠تاصة.504
ٚ 1379تيع األطراؼ ُب النزاعات ا١تسلحة بضركرة االلتزاـ ٔتا يلي:
كيطالب القرار
،1949
 أف ٖتًتـ بالكامل أحكاـ القانوف الدكٕب ا١تتصلة ْتقوؽ األطفاؿ كٛتايتهم ُب النزاعات ا١تسلحة ،ال سيما اتفاقيات جنيف لعاـ
.1989
 1977اإلضافية ،كاتفاقية األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ الطفل لعاـ
كاللتزامات اليت تنص عليها ٔتوجب بركتوكوالت عاـ
 أف توفر اٟتماية كا١تساعدة لبلجئُت كا١تشردين الذين غالبيتهم من النساء كاألطفاؿ ،كفقان للمعايَت كالنظم الدكلية ا١تطبقة.

 أف تتخذ تدابَت خاصة لتعزيز كٛتاية اٟتقوؽ كاالحتياجات ا٠تاصة للفتيات ا١تتأثرات بالنزعات ا١تسلحة ،كأف تضع حد ٞتميع أشكاؿ العنف
كاالستغبلؿ ٔتا ُب ذلك العنف اٞتنسي ،ال سيما االغتصاب.
 أف تفي بااللتزامات اليت تعهدت هبا للممثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ ا١تعٍت باألطفاؿ كالنزاعات ا١تسلحة ،ككذلك ٢تيئات األمم ا١تتحدة ذات
الصلة ،فيما يتعلق ْتماية األطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح.
 أف تكفل األطفاؿ ُب اتفاقيات السبلـٔ ،تا ذلك عند االقتضاء ،عن طريق أحكاـ تتصل بنزع سبلح األطفاؿ اٞتنود كتسر٭تهم كإعادة
إدماجهم كإعادهتم إٔب أسرىم ،كأخذ آراء األطفاؿ ُب تلك العمليات ُب االعتبار إف أمكن.505
كما ٭تث ٣تلس األمن ُب ىذا القرار الدكؿ األعضاء على كضع حد لظاىرة اإلفبلت من العقاب ،كأف ٖتاكم ا١تسؤكلُت عن جرائم
اإلبادة اٞتماعية ،كاٞترائم ا١ترتكبة ضد اإلنسانية ،كغَتىا من اٞترائم الفظيعة ا١ترتكبة ُب حق األطفاؿ .كالقياـ كلما أمكن ،باستثناء ىذه
- Un. DocA /55/442/، 2000،pp. 7-8

503

َْٓ ٚ -تعة شحود شباط :حماية المدنيين كاألعياف المدنية في كقت الحرب ،رسالة دكتوراه ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة القاىرة ،مصر ،ََِّ ،ص ُٗٗ.
َٓٓ  -البند الثامن من القرار ُّٕٗ.
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اٞترائم من أحكاـ العفو العاـ كالقوانُت ا١تتصلة بذلك ،ككفالة معاٞتة عمليات تقصي اٟتقائق كا١تصاٟتة بعد النزاع ألشكاؿ األذل الشديد
الذم تعرض لو األطفاؿ.506
يعتقد الباحث كمن خبلؿ القرارات السابقة أف ٣تلس األمن أعلن التزامو ْتماية األطفاؿ من عواقب كأضرار اٟترب ،كلقرارات ٣تلس
األمن أ٫تية بالغة على الصعيد الدكٕب ،لذؿؾ ٧تد أف الدكؿ قد ترغب أك تتحاشىْ ،تسب اٟتالة ،صدكر قرار من ٣تلس األمن ،نظران لتأثَته
على الرأم العاـ كالستجابة األجهزة األخرل ُب ا١تنظمة الدكلية ٔتتابعة تنفيذه ،ىذا فضبلن على أف ميثاؽ األمم ا١تتحدة ينص على أنو:
"يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبوؿ قرارات مجلس األمن كتنفيذىا كفق ىذا الميلاؽ" ،507كأف تتقدـ بتقارير بشأهنا إٔب اجمللس ،كيذكر
1261
ُب ىذا ا٠تصوص تقرير األمُت العاـ بعنواف "األطفاؿ كالصراع ا١تسلح" كالذم تقدـ إٔب اجمللس عمبلن بالفقرة 20من قرار ٣تلس األمن
.)1999
(
من ا١تبلحظ كمن خبلؿ متابعة قرارات ٣تلس األمن كالتقارير ا١تقدمة ٓتصوصها فيما يتعلق باألطفاؿ .يتضح أف ىناؾ عبلمات بارزة
كخطوات إ٬تابية بدأ اٗتاذىا بصورة ملموسة ٟتماية األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح ،سواء ُب غمار النزاع ا١تسلح أـ بعد انتهائو .كلعل ا١تهم
ُب ذلك ىو القياـ بإدماج ٛتاية األطفاؿ ُب عمليات حفظ السبلـ ،كُب مفاكضات السبلـ.
الفرع الثاين :إدماج ٛتاية األطفاؿ ُب عمليات حفظ السبلـ.
يعترب من ا١تبلمح اٟتديثة ُب إطار نظاـ األمم ا١تتحدة ٟتماية حقوؽ اإلنسافٞ ،توء ا١تنظمة إٔب استخداـ قوات حفظ السبلـ ٟتماية
تلك اٟتقوؽ.508
كيعد ىذا دكران جديدان ٢تذه القوات ،ٮتتلف كليةن عن كظائفها التقليدية اليت مارستها سابقان ،إذ بعد أف كانت ىذه األخَتة تشمل
مراقبة كقف إطبلؽ النار ،أك الفصل بُت القوات ،أك مراقبة ا٢تدنة .أنصبحت تلك القوات تلعب دكران أساسيان ُب مناطق النزاعات ،كما حدث
ُب البوسنة كا٢ترسك ،كركاندا ،خصوصان اّبؽ ُب ا١تساعدة اإلنسانية .509كال تزاؿ قوات حفظ السبلـ ،ببل استثناء ،تضم عناصر عسكرية ،إال
أف لعناصرىا ا١تدنية ُب كثَت من األحياف دكران أىم ،كيصدؽ ذلك بصفة خاصة عندما تكوف ا١تهمة تنفيذ تسويات شاملة كمعقدة .كاشًتاؾ
ىذه التشكيلة من ا١توظفُت ا١تدنيُت إٔب جانب زمبلئهم العسكريُت ،ٮتلق اٟتاجة إٔب تنسيق ٤تكم لكافة اٞتوانب العملية ،كنتيجة لذلك
أصبح من العادم أف تناط اإلدارة العامة لعملية حفظ السبلـ ٔتوظف مدين كبَت بوصفة ٦تثبلن خاصا لؤلمُت العاـ ،كيكوف ىو ا١تسؤكؿ األكؿ
كمدم االنتخابات.510
عن العملية كيرأس كل من قائد القوة كمفوض الشرطة ر

َٔٓ  -البند التاسع من القرارُّٕٗ ،كقد أكد اجمللس ُب قراراتو َُْٔ(ََِّ) )ََِٓ(ُُِٔ ،)ََِْ(ُّٓٗ ،على نفس ا٢تدؼ.
َٕٓ  -ـ ،ِٓ /ميثاؽ االمم ا١تتحدة.
َٖٓ ٤ -تمد السعيد الدقاؽ؛ مصطفى سبلمة حسُت :اؿمرجع اؿسابق ، ُْٗٗ ،صَُٔ .

َٗٓ  -أٛتد ابو الوفا ،الحماية الدكلية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم كالوكاالت المتخصصة ،دار النهضة العربية ،الطبعة االكٔب ،َََِ،صُٗٔ ؛ َُٕ.
َُٓ  -بطرس بطرس غإب :نحو دكر أقول لألمم المتحدة٣ ،تلة السياسة الدكلية ،العدد ُُُ يناير ُّٗٗ صٖ.َُ-
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احا ،بأف يتم
كبقصد ضماف تنفيذ البعد اإلنساين ا١تتعلق ْتماية األطفاؿ ُب أكلويات عمليات حفظ السبلـ ،أيد ٣تلس األمن اقًت ن

التعبَت عن ٛتاية األطفاؿ كرعايتهم كواحد من الشواغل ذات األكلوية ُب أكلويات حفظ السبلـ ،كأدمج اجمللس ىدؼ ٛتاية األطفاؿ ُب

 .)1999كما أيد ٣تلس األمن
( 1279
 )1999ككالية البعثة ُب ٚتهورية الكنغو الدٯتقراطية بقراره
( 1260
كالية البعثة ُب سَتاليوف كذلك بقراره
اقًتاحان يقضي بإيفاد موظفُت مدنيُت من ذكم ا٠تربة ُب ٛتاية األطفاؿ ُب عمليات حفظ السبلـ ،كما جاء تقرير ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ
 )2005ليحدد العناصر الرئيسة ٟتملة "حقبة التطبيق" من أجل إنفاذ ما ىو قائم من القواعد
ا١تعٍت باألطفاؿ كالصراع ا١تسلح (()A/60/335
كا١تعايَت الدكلية ٟتماية الطفولة.
كبناءن على ذلك فقد قامت إدارة عمليات السبلـ التابعة لؤلمم ا١تتحدة بوضع مهاـ كصبلحيات ىؤالء آبكظفُت ،511كأسندت إٔب

مستشارم ٛتاية األطفاؿ مهمة تقدًن ا١تساعدة إٔب مكتب ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ ا١تعٍت باألطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ،ككذلك لرئيس
بعثة السبلـ .مع االضطبلع ببعض ا١تهاـ األخرل يذكر منها ما يلي:
 ضماف إعطاء األكلوية ٟتقوؽ الطفل كٛتايتو طواؿ عملية حفظ السبلـ كتوطيد السبلـ كإعادة بناء البلد ا١تتأثر من جراء اٟترب.
 ضماف إدراج حقوؽ الطفل كٛتايتو ُب جدكؿ أعماؿ ٞتاف كىيئات صنع السبلـ.
 العمل كنقطة اتصاؿ بُت ٥تتلف قطاعات السبلـ ،كٚتيع الوكاالت كالكيانات ذات الصلة.

 ا١تساعدة على ضماف توفَت التدريب ا١تناسب بشأف ٛتاية الطفل كحقوقو ٞتميع األفراد ا١تشًتكُت ُب أنشطة السبلـ كصنع كبناء السبلـ.512
الفرع الثالث :إدماج ٛتاية األطفاؿ ُب مفاكضات السبلـ.
لقد دعت فداحة ا٠تسائر بسبب النزاعات ا١تسلحة ،إٔب ٖتوؿ ُب أفكار الشعوب كالقادة ٨تو القناعة بأ٫تية السبلـ ،فقد قاـ عدد
كب من ا١تنظمات الدكلية كاإلقليمية كاألفراد كا١تؤسسات غَت اٟتكومية بدكر فاعل ُب التوسط كبناء السبلـ إال أنو كثَت ما أ٫تل شأف
ير
األطفاؿ ُب عمليات صنع السبلـ ،كبالتإب فإف ىذا اإل٫تاؿ يكوف فادحان ،فبدكف أف ترد إشارات ٤تددة عن األطفاؿ أثناء مفاكضات
السبلـ ،لن تخصص برامج كموارد كافية ُب مرحلة ما بعد الصراع لتلبية احتياجات األطفاؿ.513
لذلك ىناؾ حاجة ضركرية من أجل بناء السبلـ لصاّب األطفاؿ ُب مرحلة ما بعد الصراع .لقد تبٍت ىذا ا١تفهوـ ليس فقط ُب حاالت
الداخلي الناشئة داخل الدكلة نفسها.514
ة
النزاع الدكٕب ،بل أيضان ُب حاالت العدد ا١تتزايد من ا١تنازعات
كقد حث ٣تلس األمن ٚتيع األطراؼ ُب الصراع على أف تضع ُب االعتبار حقوؽ الطفل ُب اٟتماية خبلؿ مفاكضات السبلـ،
كيطالب األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة ،أف يضع ُب اعتباره ٛتاية األطفاؿ ُب خطط السبلـ ا١تقدمة إٔب اجمللس ،كذلك ٬تب على ككاالت

- UN.Doc.A/55/163-s-2000/712،p.28.
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ُِٓ  -تقرير األمُت العاـ ا١تقدـ إٔب ٣تلس األمن بعنواف "األطفاؿ كالصراع المسلح "َََِ ص ِٗ.ِٖ،
ُّٓ  -تقرير األمُت العاـ ا١تقدـ إٔب ٣تلس األمن بعنواف "األطفاؿ كالصراع المسلح" ،َََِ ،ص ِٕ.

ُْٓ  -بطرس بطرس غإب :نحو دكر أقول لألمم المتحدة٣ ،تلة السياسة الدكلية ،العدد ُُُ يناير ُّٗٗ صُِ.
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األمم ا١تتحدة كصناديقها كبرا٣تها أف تعمل ُب ما تضطلع بو من أنشطة لبناء السبلـ ،على تعزيز ثقافة السبلـ ،كأف يشمل ذلك ٚتلة أمور
منها دعم برامج التثقيف ُب ٣تاؿ السبلـ ،كغَت ذلك من الوسائل القائمة على نبذ العنف ١تنع نشوب الصراعات كحلها.
كقد ركز اجمللس على قضية األطفاؿ اٞتنود كبأنو ٬تب أف تشملها مفاكضات السبلـ ،فعند ْتث السبلـ ٬تب النظر ُب تسريح اٞتنود
األطفاؿ كنزع أسلحتهم ،كإعادة إدماجهم ُب اجملتمع.515
كبسبب الدعوات ا١تتكررة من ٣تلس األمن فقد حصل ا١تمثل ا٠تاص لؤلمُت العاـ ا١تعٍت باألطفاؿ ُب الصراعات ا١تسلحة ،علل
التزامات من اٟتكومات كاٞتماعات ا١تتمردة ُب السوداف ككولومبيا بأف تضع حقوؽ األطفاؿ كٛتايتهم ُب جداكؿ أعماؿ عمليات السبلـ،
.5161999
كقد حظي األطفاؿ باىتماـ ُب اتفاؽ لومي للسبلـ بشأف سَتاليوف الذم ًب التوصل اليو ُب يوليو
يبلحظ الباحث أف األمم ا١تتحدة إتجىت نحك االىتماـ ْتماية األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح ليس ٔتجرد التأكيد على قواعد
كمبادئ القانوف الدكٕب اٞتنائي ،بل بدأت تتخذ من ا٠تطوات ما يًتجم ىذه اٟتماية بصورة عملية ،فجاء اىتماـ ٣تلس األمن بالقضية ليؤكد
من جديد على شرعية اٟتماية اليت ٬تب أف يتمتع هبا الطفل ُب النزاعات ا١تسلحة ،كبأف ىذه ليست مسألة تعٍت فقط تلك الدكؿ ا١تتورطة ُب
ىذه النزاعات ،بل إف ضماف احًتاـ اٟتقوؽ األساسية لؤلطفاؿ ُب السبلـ مسؤكلية ٚتاعية عا١تية ،كأنو أيضان إسهاـ لصاّب بقاء األطفاؿ
كدكاـ السبلـ ُب العآب.517
المبحث اللاني :دكر القضاء الدكؿم الجنائي في حماية األطفاؿ ضحايا جريمة العدكاف.
٭تتم تقرير القانوف الدكٕب ا١تعاصر مبدأ ا١تسؤكلية اٞتنائية الدكلية لؤلفراد عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف اليت ترتكب ُب النزاعات
ا١تسلحة ،518إنشاء قضاء دكٕب جنائي ﵀اكمتهم عن اٞترائم الدكلية اليت يرتكبونو .519فكثَتان ما ارتكبت جرائم حرب كإبادة ٚتاعية ُب حق
فعاؿ للمساءلة اٞتنائية عن انتهاكات حقوؽ
ا١تدنيُت ،خاصة األطفاؿ كالنساء ،كذلك أثناء النزاعات ا١تسلحة ،كمن ٍب فإف كجود نظاـ دكٕب ٌ

اإلنساف ُب زمن اٟترب ،يعد من أقول الضمانات اليت تكفل احًتاـ ىذه اٟتقوؽ ،عن طريق تتبع اِبرائم الدكلية ك٤تاكمة مرتكبيها كا١تعاقبة
عليها.

ُٓٓ  -البنداف َُ ؛ ُُ من قرار ٣تلس األمن رقم ُّٕٗ (ََُِ).
ُٕٓ  -ساندرا سنجر :اؿمرجع اؿسابق  ،ص َُٕ..

- A/55/163-S/2000/712،P.27
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ُٖٓ  -إبراىيم العناين :الحماية القانونية للطفل على المستول الدكلي ٣ ،تلة العلوـ القانونية كاالقتصادية ،العددُ  ،السنةّٗ ،جامعة عُت مشس ،مصر ،ُٕٗٗ ،ص

ٖ.

ُٗٓ

 -أٛتد أبو الوفا :اؿمرجع اؿسابق  ،صُّٔ.
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كغٍت عن البياف أف اٟتديث عن النظاـ اٞتنائي الدكٕب برمتو يستلزـ دراسة متعمقة ٗترج عن إطار ىذا البحث ،كمن ٍب ٨تيل َب ذلك
إٔب ما كرد حوؿ ىذا ا١توضوع َب كتابات العديد من الدارسُت كالفقهاء .520كعليو ،كحىت يتكامل حدمثنا عن ٛتاية األطفاؿ ُب النزاعات
ا١تسلحة ،ال بد أف نشَت إٔب دكر ا﵀اكم الدكلية ا١تؤقتة ُب تقرير ا١تسؤكلية الفردية عن جرائم اٟترب(ا١تطلب األكؿ) ،دكر ا﵀كمة اٞتنائية
الدكلية (ا١تطلب الثاين).

المطل األكؿ :دكر المحاكم الدكلية المؤقتة في تقرير المسؤكلية اؿفردية عن جرائم الحرب.
ليس الدكلة اليت تنتهك قوانُت كأعراؼ اٟترب فقط ىي اليت تتحمل ا١تسؤكلية الدكلية  ،بل ىناؾ أيضان مسؤكلية الفرد اٞتنائية.

521

أفرزت ٤تكمتا نورمربج كطوكيو اللتاف عقدتا بعد اٟترب العا١تية الثانية ﵀اكمة ٣ترمي اٟترب522عددان من األحكاـ اليت أسهمت
بدرجة كبَتة ُب تشكيل القانوف ا١تتعلق با١تسؤكلية اٞتنائية الفردية ٔتقتضى القانوف الدكٕب 523.حيث مهدت ىذه ا﵀اكمات الطريق لؤلمم
ا١تتحدة لتأكيد مسؤكلية الفرد اٞتنائية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ُب زمن اٟترب ،حينما تبنت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة القرار رقم90
 ،1946الذم أقرت ٔتوجبو مبادئ القانوف الدكٕب ا١تنصوص عليها ُب ميثاؽ ٤تكميت نورمربج كطوكيو ،كقد بادرت اٞتمعية العامة
(دُ )1-ب عاـ
ُب العاـ التإب بتكليف ٞتنة القانوف الدكٕب بإعداد صياغة كتقنُت ىذه ا١تبادئ ،ككذلك تقنُت االنتهاكات ا١توجهة ضد السبلـ كأمن البشرية.
 1950اعتمدت ٞتنة القانوف الدكٕب تقريرىا عن مبادئ القانوف الدكٕب ا١تعًتؼ هبا ُب ميثاؽ ٤تكمة نومربج.
ففي سنة

524

َِٓ ٤ -تمد مصطفى يونس :اؿمسؤكلية الفردية عن اإلنتهاكات الجسمية لحقوؽ االنساف  ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ، ُْٗٗ ،صَِ ،ٕٓ-عبد الواحد

العربم،
الفار :الجرائم الدكلية كسلطة العقاب عليها  ،دار النهضة العربية ،ُٗٗٓ ،ص ِِٕ ،ِٕٓ-أبو ا٠تَت أٛتد عطيو  :المحكمةالجنائية الدكلية  ،دار النهضة ة
القاىرة ،مصر٤ ،ُٗٗٗ ،تمد صاُب يوسف :اإلطار العاـ للقانوف الدكلي الجنائي ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر.ََِِ ،

ُِٓ  -كائل أٛتد عبلٌـ :الحماية الدكلية لضحايا الجريمة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،ََِْ ،ص ٓٓ.ُٔ-

ِِٓ ٤ -تمود شريف بسيوين :المحكمة اؿجنائية الدكلية ،نشأتها ،كنظامها األساسي  ،مع دراسة لتاريخ ٞتاف التحقيق كا﵀كمة اٞتنائية السابقة ،ََُِ ،صِْ.ِٖ-
ًب انشاء ٤تكمة نورمربج كطوكيو عقب انتهاء اٟترب العا١تية الثانية عاـ ُْٓٗ ،﵀اكمة ٣ترمي اٟترب من األ١تاف كاليابانيُت كذلك بناءان على اتفاؽ بُت الدكؿ ا١تنتصرة ُب
ىذه اٟترب  .كعلى الرغم من الطابع السياسي ٢تذه ا﵀اكمات كما تعرضت لو من نقد ،إال أهنا كضعت األساس للمسؤكلية اٞتنائية لؤلفراد ،بصرؼ النظر عن مراكزىم
الرٝتية ،كما أف ا١تاده (ٔ) من ميثاؽ ٤تكمة نورمربج صنفت اٞترائم الدكلية إٔب  :أ .جرائم ضد السٓب ب  .جرائم اٟترب ج  .جرائم ضد االنسانية  .إضافةن إٔب ذلك أف
ىاتُت ا﵀كمتُت شكلتا السابقة األكٔب إلنشاء قضاء جنائي دكٕب مؤقت.

ِّٓ  -إدكاردك غرييب ،تطور المسؤكلية الجنائية الفردية بمقتضى القانوف الدكلي ،اجمللة الدكلية للصليب االٛتر٥ ،تتارات من أعداد ُٗٗٗ،ص ُِٓ.
ِْٓ  -أٛتد أبو الوفا :اؿمرجع اؿسابق  ،ص ُٓٔ. ُٕٔ -
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إف تأكيد اٞتمعية العامة ١تبادئ ٤تكمة نورمربج كصياغتها بواسطة ٞتنة القانوف الدكٕب ٔتثابة خطوات ىامة ٨تو كضع قانوف للجرائم
الدكلية اليت تنطوم على مسؤكلية فردية .كمن ىذا القبيل ،إتفاقية منع جرٯتة اإلبادة اٞتماعية كا١تعاقبة عليها كاليت إعتمدهتا اٞتمعية العامة عاـ
 ،1948كاليت صنفت إبادة اٞتنس سواء إرتكبت ُب كقت السلم أـ ُب كقت اٟترب باعتباره جرٯتة ٔتقتضى القانوف الدكٕب.

525

ٔ ،1949تبدأ مسؤكلية الفرد اٞتنائية عن األفعاؿ اليت يع ٌد إتياهنا ٔتثابة ٥تالفات جسيمة ٢تا،
كذلك فقد أخذت اتفاقيات جنيف لعاـ
أك ٔتعٌت أصح ،األفعاؿ اليت تع ٌد جرائم حرب كفقان ١تفهوـ تلك اإلتفاقيات 526.كأف ٤تاكمة مرتكيب اإلنتهاكات اٞتسيمة ،أم ٣ترمي اٟترب،
تعد أمران كاجبان ُب ٚتيع األكقات كُب أم مكاف ،كىذا الواجب يقع ُب ا١تقاـ األكؿ على عاتق الدكؿ بأف تتخذ التدابَت التشريعية البلزمة ١تعاقبة
األشخاص الذين يرتكبوف إنتهاكات جسيمة لئلتفاقيات .كىذه ا﵀اكمات ٯتكن أف تتوالىا ا﵀اكم الوطنية ُب ٥تتلف الدكؿ ،كما ٯتكن أف
تتوالىا ىيئة دكلية.
كفيما يتعلق بنطاؽ تطبيق ا١تسؤكلية الفردية ،تقرر اإلتفاقيات مسؤكلية ا١ترتكبُت ا١تباشرة ٢تذه اإلنتهاكات ككذلك رؤسائهم ،كما
تتضمن ا١تدنيُت كالعسكريُت على السواء ،سواء كاف ىؤالء العسكريُت أعضاء ُب قوات رٝتية أـ غَت رٝتية 527.كال شك أف ما ذىبت إليو
اإلتفاقيات من اعتبار الفرد اإلنساين ىو كحده ا١تسؤكؿ جنائيان عن إرتكابو ا١تخالفات اٞتسيمة ،كاليت تعد من جرائم اٟترب ،كىذا يتفق مع
ما سارت عليو السوابق التارٮتية كما قررتو الوثائق الدكلية.

528

كمنذ ذلك اٟتُت تطورت فئات جرائم اٟترب كاٞترائم ضد اإلنسانية كإبادة اٞتنس ،ففي تسعنيات القرف ا١تاضي شهد العآب حالة
من خيبة األمل ُب اإلنتقاؿ إٔب مرحلة جديدة تراجع فيها ،كأصابتو حالة من الفوضى ،إندلعت فيها اٟتركب األىلية كالصراعات الطائفية
كالعرقية اليت حفلت باإلنتهاكات ،كلوحظ فيها إستهداؼ ا١تدنيُت بصورة متعمدة 529.كإىتز ضمَت العآب ١تا حدث ُب يوغسبلفيا السابقة
،5301991
كركاندا كليربيا كفلسطُت من إعتداءات على األطفاؿ كالنساء .فلو أخذنا على سبيل ا١تثاؿ ما حدث ُب البوسنة كا٢ترسك منذ عاـ
حُت قاـ صرب البوسنة كٔتساعدة من ٚتهورية يوغسبلفيا اإلٖتادية -حينذاؾ – بعمليات تطهَت عرقي ضد ا١تسلمُت 531،كبأهنم نفذكا جرًنة
إبادة اٞتنس على نطاؽ كاسع كبطريقة منظمة 532،كُب كاحدة من أسوأ حاالت إبادة األجناس ُب التاريخ ،قتل ما يقارب ا١تليوف شخص ُب
ِٓٓ  -إدكاردك غرييب :اؿمرجع اؿسابق  ،ص ُِٕ.

ِٔٓ  -اشتملت اتفاقيات جنيف لعاـ ُْٗٗ كبوكتوكوالىا األضافيُت لعاـ ُٕٕٗ على العديد من النصوص اليت ٖتدد اإلنتهاكات ا٠تطَتة اليت تعد من جرائم حرب،
كمن ذلك على سبيل ا ١تثاؿ :ا١تادة (ُٓ) من اإلتفاقية األكٔب ،ا١تادة (ُٓ) من اإلتفاقية الثانية ،ا١تادة (َُّ) من اإلتفاقية الثالثة ،ا١تادة (ُْٕ) من اإلتفاقية الرابعة،
كا١تادة (ٖٓ) من الربكتوكوؿ األكؿ ،ا١تادة (ْ) من الربكتوكوؿ الثاين.
ِٕٓ  -مطبوعات  ،ICRCالقانوف الدكلي اإلنساني ،جنيف ُٗٗٗ ،ص ّٖ كمابعدىا.
عب الواحد الفار  :اؿمرجع اؿسابق  ،ص ِّٕ.
ِٖٓ  -د

ِٗٓ  -مجلة اإلنساني ،مطبوعات  ICRCالعدد السادس عشر ،مايو /يونيو ََُِ ،ص ِٕ.

َّٓ ٤ -تمد ٤تي الدين عوض  :جرائم الصرب كالكركات ضد شع البوسنة كالهرسك ،تكيفها كالمحاكمة عنها دكليان  ،اجمللة اؿعربية للدراسات األمنية ،العدد ُٔ،
يوليو ُّٗٗ ،ص ُُ .ّٕ-

ُّٓ  -عبد الفتاح بيومي حجازم :المحكمة الجنائية الدكلية ،دار الفكر اٞتامعي ،اإلسكندرية ،ََِْ،ص ّٕٕ اٟتاشية.
ِّٓ  -صبلح عبد البديع شليب :التدخل الدكلي كمسألة البوسنة كالهرسك ،دار النهضة العربية ،ُٗٗٔ ،ص ْٔ.ّٖ-
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 533.1994كٖترؾ اجملتمع الدكٕب ُب تطور ىاـ جدان ١تساءلة مرتكيب ىذه اٞترائم كمعاقبتهم ٠ترقهم الواضح لقواعد كمبادلء القانوف
ركندا عاـ
الدكٕب اٞتنائي.
 ،1993كالذم نص على إنشاء ٤تكمة جنائية دكلية ﵀اكمة
كبسبب ىذه اٞترائم ،أنصدر ٣تلس األمن القرار رقمُ 808ب 22فرباير
ٍ 534.1991ب جاء
األشخاص ا١تسؤكلُت عن اإلنتهاكات ا٠تطَتة للقانوف الدكٕب اٞتنائي ،اليت ًب إرتكاهبا ُب أراضي يوغسبلفيا السابقة منذ عاـ
 ،1994ليقضي بإنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية لركندا 535،﵀اكمة األشخاص الذين يع ٌدكف
قرار ٣تلس األمن رقم 955الصادر ُب 8نوفمرب
مسؤكلُت عن أعماؿ إبادة اٞتنس كاالنتهاكات اٞتسيمة األخرل للقانوف الدكٕب اٞتنائي ،اليت اقًتفت ُب أراضي ركندا ،ككذلك ا١تواطنُت
 1994كحىت31
الركافديُت الذين يع ٌدكف مسؤكلُت عن ارتكاب ىذه األعماؿ أك االنتهاكات ُب أراضي الدكؿ اجملاكرة ُب الفًتة من أكؿ يناير
.1994
ديسمرب عاـ

536

ّّٓ  -المجلة الدكلية للصلي األحمر ،العدد ٖٓ ،نوفمرب /ديسمرب ُٕٗٗ ،ص ّٕٔ.
ّْٓ  -أٛتد أبو الوفا :اؿمرجع اؿسابق  :ص ُٕٔ ؛ ُٖٔ.

أنشأ ٣تلس االمن الدكٕب ٤تكمة اٞتزاء الدكلية ليوغوسبلفيا السابقة ُب ايار /مايو ُّٗٗ ١تبلحقة ا١تتهمُت بارتكاب انتهاكات خطَتة للقانوف الدكٕب اٞتنائي منذ العاـ
ُُٗٗ ُب يوغوسبلفيا السابقة  .ككاف الرئيس اليوغوسبلُب السابق سلوبوداف ميلوشيفيتش الذم توُب ُب السجن ُب الىام اشهر ا١تتهمُت لدل ىذه ا﵀كمة كقد كجهت
التهم اليو رٝتيا ُب هناية ايار /مايو ُٗٗٗ عندما كاف ال يزاؿ على رأس ببلده بارتكاب جر ائم ضد االنسانية كجرائم حرب كابادة لدكره ُب كوسوفو  .كبعد اعتقالو كسجنو
ُب بلغراد احيل ُب ِٖ حزيراف/يونيو ََُِ أب الىام كبدأت ٤تاكمتو ُب ُِ شباط/فرباير ََِِ .ككاف ميلوشيفيتش أكؿ رئيس سابق ٯتثل أماـ القضاء الدكٕب اٞتنائي
كقد اهتم بارتكاب جرائم حرب كجرائم ضد االنسانية ُب كركاتيا ككوسوفو فضبل عن ارتكاب جرٯتة ابادة ُب البوسنة.
ك٤تكمة اٞتزاء الدكلية ٥تولة النظر ُب جرائم ابادة كجرائم ْتق االنسانية كُب انتهاؾ معاىدات جنيف ك٥تالفة قواعد اك اعراؼ اٟترب  .كىي تعمل كفق اجراءات
كآليات اثبات كضعت قواعدىا بنفسها كىي مستوحاة بصورة اساسية من القانوف االنكلو -ساكسوين .كال تقوـ ٤تكمة اٞتزاء الدكلية ٔتحاكمات غيابية.
ككجهت ا﵀كمة التهمة رٝتيا خبلؿ عشر سنوات إٔب أكثر من َُِ شخصا بانتهاؾ القانوف الدكٕب اٞتنائي خبلؿ اٟتركب اليت رافقت تفكك يوغوسبلفيا السابقة
كىي حركب كركاتيا (ُُٗٗ )ُٗٗٓ-كالبوسنة (ُِٗٗ )ُٗٗٓ-ككوسوفو (ُٖٗٗ )ُٗٗٗ-كمقدكنيا (ََُِ).
كمن اصل االشخاص اؿ ُُٔ الذين كجهت اليهم ٤تكمة اٞتزاء الدكلية التهمة رٝتيا منذ انشائها عاـ ُّٗٗ ال يزاؿ ستة فارين كبينهم رادكفاف كارادجيتش كراتكو
مبلديتش الزعيماف السابقاف السياسي كالعسكرم لصرب ا لبوسنة .ك٘تلك ا﵀كمة ايضا الئحة سرية ٔتتهمُت ابقيت التهم ا١توجهة اليهم طي الكتماف لتسهيل القبض
عليهم .كأصدرت ا﵀كمة للمرة االكٔب ُب الثاين من اب /اغسطس ََُِ ادانة بتهمة ارتكاب جرٯتة ابادة ْتق اٞتنراؿ راديسبلؼ كرستيتش من صرب البوسنة لدكره ُب
٣تازر سريربيٍتتسا.
كحكم ُب ِٕ شباط/فرباير ََِّ على الرئيسة السابقة لصرب البوسنة بليانا ببلفسيتش بالسجن ُُ عاما بتهمة ارتكاب جرٯتة ضد االنسانية خبلؿ نزاع البوسنة
(ُِٗٗ .)ُٗٗٓ-كببلفسيتش اليت اعًتفت بذنبها ىي اعلى مسؤكلة سياسية ادانتها ٤تكمة اٞتزاء حىت اآل ف .كتبلغ ا١توازنة السنوية ﵀كمة اٞتزاء الدكلية حوأب مئة مليوف
دكالر كىي توظف اكثر من ََُِ شخص .كانتخب القاضي االيطإب فاكستو بوكار ُب تشرين الثاين /نومرب ََِٓ رئيسا للمحكمة فيما تشغل السويسرية كارال ديل
بونيت منصب ا١تدعية العامة فيها.
ّٓٓ  -سعيد عبد الطيف حسن ،المحكمة الجنائية الدكلية  ،دار النهضة العربية ،ََِْ ،ص ُٕٔ كما بعدىا.
ّٔٓ  -المجلة الدكلية للصلي األحمر ،العدد ٖٓ السنة العاشرة ،نوفمرب  /ديسمرب ُٕٗٗ ،ص ّٓٔ.
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كٯتكن القوؿ أف يوغسبلفيا كركاندا أسهمت ُب توسيع نطاؽ ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية ،فالشخص يسأؿ عن جرائمو بغض النظر
عما إذا كاف قد ارتكب الفعل ٔتفرده أك مع ٚتاعة ،أك تنفيذان ألكامر رؤسائو .فعلى سبيل ا١تثاؿ أصدرت ٤تكمة ركاندا اٞتنائية عدة عرائض
 ،1994كًب القبض على ىؤالء األشخاص
إهتاـ كأكامر قبض على أشخاص يشتبو ُب اشًتاكهم ُب عمليات إبادة األجناس ُب ركاندا عاـ
ك٤تاكمتهم .كفص النظاـ األساسي ﵀كمة جرائم اٟترب ُب سَتاليوف على مسؤكلية جزائية لؤلطفاؿ اٞتنود الذين ارتكبوا جرائم حرب كتًتاكح
أعمارىم بُت ٜتسة عشر عامان إٔب ٙتانية عشر عامان.
المطل اللاني :دكر المحكمة الجنائية الدكلية.537
بسبب جهود اجملتمع الدكٕب ا١تبذكلة ألجل حماية آبدنيُت  -خاصة النساء كاألطفاؿ  -من االعتداء على حقوقهم أثناء النزاعات
ا١تسلحة ،باتت اٟتاجة ملحة إلنشاء قضاء دكٕب جنائي دائم ١تعاقبة مرتكيب اٞترائم ُب حق اإلنسانية سواء ُب كقت السلم أـ اٟترب ،كبناءن
 ،1990دراسة شاملة ١تسألة
 ،5381989أجرت ٞتنة القانوف الدكٕب ُب دكرهتا الثانية كاألربعُت ا١تعقودة عاـ
على طلب اٞتمعية العامة ُب عاـ
 1997تواصلت االجتماعات
 1992كحىت عاـ
إنشاء ٤تكمة جنائية دكلية ذات طابع دائم تكوف ٢تا صلة ٔتنظمة األمم ا١تتحدة ،كمنذ عاـ
كالتحضَتات ،بشأف إعداد نص موحد بشأف إنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية .كخبلؿ ا١تؤ٘تر الدبلوماسي الذم نظمتو األمم ا١تتحدة ُب ركما ُب
ً ،1998ب اعتماد "نظاـ ركما األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية".
الفًتة من 15يونيو حىت 17يوليو
متكبوف أشد اٞترائم
كا﵀كمة اٞتنائية الدكلية (ٗ ،539 )International Criminal Courtتتص بالتحقيق 540كٔتحاكمة األشخاص الذين ر
خطورة موضع االىتماـ الدكٕب .كىي:541
جرٯتة اإلبادة اٞتماعية.542اٞترائم ضد اإلنسانية.543جرائم اٟترب.544- Jorathan I Charney: progress in International Criminal law?, A.J.I.L, vol 98, No 4, April 1999, p 453-464.
ّٖٓ  -قرار اٞتمعية العامة ْْ ّٗ/الصادر ُب ديسمرب ُٖٗٗ.
ّٗٓ  -بدأت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية رٝتيان يوـ ا٠تميس ُُ، ََِِ/ْ/كدخلت حيز النفاذ ُب يوليو ََِِ ،كمقرىا مدنية الىام هبولندا.

537

َْٓ ١ -تزيد من ا١تعلومات أنظر حازـ عتلم  :نظاـ االدعاء أماـ المحكمة الجنائية اؿدكلية  ،دراسة ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدكلية  ،إعداد ا١تستشار شريف
عتلم ،ََِّ ،ص ُْٓ.ُْٖ-

ُْٓ ٤ -تمود شريف بسيوين :المحكمة الجنائية الدكلية ،ََُِ ،ص ُّٓ.ُٖٓ-

 ٤تمد يوسف علواف ،المحكمة الجنائية الدكلية٣ ،تلة األمن كالقانوف ،السنة العاشرة ،العدد األكؿ ،مناير ََِِ ،ص ِٔٓ. -فتوح الشاذٕب ،القانوف الدكلي الجنائي ،الكتاب األكؿ ،ََُِ ،ص ُُٕ .ُٕٖ-

ِْٓ ٤ -تمد ماىر ،جريمة اإلبادة ،دراسة ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدكلية ،إعداد ا١تستشار شريف عتلم ،ََِّ ،ص ٖٔ كما بعدىا.

ّْٓ  -طاىر عبد السبلـ إماـ منصور ،الجرائم اؿمرتكبة ضد اإلنسانية كمدل المسؤكلية القانونية الدكلية عنها  ،رسالة دكتوراه ،كلية اٟتقوؽ ،جامعة عُت مشس،

ََِٓ ،ص ِْٓ كما بعدىا.

ْْٓ  -صبلح الدين عامر ،تطور مفهوـ جرائم الحرب ،دراسة ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدكلية ،إعداد ا١تستشار شريف عتلم ،ََِّ ،ص َُُ.َُّ-
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جرٯتة العدكاف.عرؼ النظاـ األساسي ُب ا١تواد من 8-6ا١تقصود بكل كاحدة من اٞترائم الثبلث األكٔب ،أما جرٯتة العدكاف سوؼ تدخل ُب
كقد ٌ

االختصاص الفعلي للمحكمة بعد أف تقوـ الدكؿ األطراؼ باالتفاؽ على تعريف العدكاف كعناصره كشركطو اليت ٕتعل ا﵀كمة ٥تتصة

545

،كما أف اختصاص ا﵀كمة مستقبلي فقطٔ ،تعٌت أهنا لن تنظر إال اٞترائم اليت ارتكبت بعد سرياف العمل باالتفاقية.546
كسع ميثاؽ ا﵀كمة من نطاؽ اٞترائم الدكلية اليت ترتكب ُب زمن اٟترب ،فعلى سبيل ا١تثاؿ ،تتناكؿ ا١تادة  8من نظاـ ركما
لقد ٌ

األساسي ا١تفهوـ التقليدم ٞترائم اٟترب ،كتوضيح ا١تقارنة بُت القائمة اليت ٖتتويها ىذه ا١تادة كتلك ا١توجودة ُب ا١تادة 6من ميثاؽ ٤تكمة
نورمربج ،أف عملية تعريف ٥تتلف األفعاؿ على أنوا جرائم حرب قد تطورت تطوران ىائبلن كأدت إٔب تقنُت أكسع كأكثر تفصيبلن.
كيعٍت ذلك خضوع جرائم اٟترب الختصاص ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كٓتاصة عندما ترتكب كجزء من خطة أك سياسة أك كجزء

من ارتكاب ١تثل ىذه اٞترائم على نطاؽ كاسع .547كينص نظاـ ا﵀كمة على ا١تعاقبة على جرائم اٟترب سواءن ارتكبت ُب النزاعات ا١تسلحة

.1977
 ،1949كبركتوكوليها اإلضافيُت لعاـ
الدكلية أـ غَت الدكلية ،كما كرد ُب اتفاقيات جنيف لعاـ

لقد كانت ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ىي اٟتلقة ا١تفقودة ُب النظاـ القانوف الدكٕب ،فمحكمة العدؿ الدكلية تتناكؿ القضايا اليت أطرافها
دكؿ ،كبدكف ٤تكمة جنائية دكلية تتعامل مع ا١تسؤكلية الفردية ،كانت االنتهاكات اٞتسمية ٟتقوؽ اإلنساف ٘تر غالبان دكف عقاب، 548لذلك
فإف نظاـ ا﵀كمة يطبق فقط على األفراد ،كُب ىذا الصدد ينص ميثاؽ ا﵀كمة على أف اختصاصها يشمل األشخاص الطبيعيُت ،الذين
يرتكبوف جرٯتة ،كبأف الشخص يكوف مسؤكالن عنها بصفتو الفردية ،كيصبح عرضةن للعقاب من جانب ا﵀كمة.549
ىذا كٓب ٮتلو نظاـ ا﵀كمة من إشارات ٤تددة ٓتصوص ٛتاية األطفاؿ من اٞترائم اليت تدخل ُب إختصاصها ،ك٢تذا فقد نص النظاـ
األساسى ُب ا١تادة 26على أنو "ال يكوف للمحكمة اختصاص على أم شخص يقل عمره عن 18عامان كقت إرتكاب اٞترٯتة ا١تنسوبة إليو"،
كقد جاء ىذا النص إمعانان ُب ٛتاية األطفاؿ حيث أهنم ال يرتكبوف األفعاؿ كاٞترائم ا١تنصوص عليها ُب ىذه االتفاقية من تلقاء أنفسهم،
كإ٪تا ىم ضحية للكبار كأطماعهم.

ْٓٓ  -أٛتد الرشيدم ،النظاـ الجنائي الدكلي ،من لجاف التحقيق المؤقت إلى المحكمة الجنائية الدكلية ٣ ،تلة السياسة الدكلية ،العدد َُٓ ،اكتوبر ََِِ ،ص
ُٓ.
ْٔٓ  -أنظر ا١تادة ُُ ،من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
ْٕٓ  -إدكاردك غرييب :اؿمرجع اؿسابق ،ُٗٗٗ ،ص ُِٖ.

ْٖٓ  -د.صبلح عبد البديع شليب ،الوجيز في القانوف الدكلي ،مكتب األزىر للطباعة ،دمنهور ،مصر ،ََِِ ،ص ُّٔ.
ْٗٓ  -ـ ،ِٔ/من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
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كباإلضافة إٔب ذلك أدرج اؿنظاـ األساسي للمحكمة ُب قائمة جرائم اٟترب اليت تدخل ُب إختصاص ا﵀كمة ،إشًتاؾ األطفاؿ دكف
ا٠تامسة عشرة من عمرىم بصورة فعلية ُب األعماؿ اٟتربية ،أك القياـ بتجنيدىم ُب القوات ا١تسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مسلح دكٕب،

550

كُب القوات ا١تسلحة الوطنية كاٞتماعات ا١تسٟتة األخرل عند نشوب نزاع مسلح غَت دكٕب.551
كإذا كاف النظاـ األساسي للمحكمة قد صنف اٞترائم اليت ترتكب ُب حق النساء كاألطفاؿ ،إال أنو ٓب يغفل أيضان عن ٛتاية
األطفاؿ ُب قواعد اإلثبات كالقواعد اإلجرائية أماـ ا﵀كمة ،كذلك على ٨تو يكفل ٛتاية األطفاؿ اجملٍت عليهم ،كالشهود الذين تشملهم
إجراءات ا﵀كمة ُب كل مرحلة.552
كُب ىذا الصدد يرل األستاذ الدكتور ٤تمود شريف بسيوين ،أنو من ا١تهم إدراؾ أف الغرض من ىذه ا﵀كمة ليس سول ترسيخ
الشرعية الدكلية ،حيث عليها أف تقوـ بدكر الردع ٕتاه من يرتكبوف ىذه اٞترائم البشعة ،فقد تواجد ـنذ اٟترب العا١تية الثانية أكثر من250
نزاعان أسفرت عن مقتل ما يقارب 170مليونا من البشر ،فضبلن عن تشريد ا١تبليُت من أكطاهنم كبيوهتم ،إال أف ذلك ٓب ينتج عنو سول
٤تكميت يوغسبلفيا كركاندا ﵀اكمة مرتبكي اٞترائم اليت كقعت هبما .كمن ٍب ال بد ٢تذه ا﵀كمة أف تكوف إحدل دعائم العدالة اٞتنائية
الدكلية ،لكي ال يفر مرتكبو تلك اٞترائم الفظيعة من العقاب.553
يرل الباحث أف ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ىي خطوة مهمة على طريق ترسيخ دعائم نظاـ قانوين دائم كجديد للمسؤكلية اٞتنائية
الدكلية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ُب كقت السلم أك اّبرب ،كمن شأف ىذه ا﵀كمة أف تشكل أداة مهمة ١تقاضاة ٣ترمي اٟترب .كما
أهنا ٯتكن أف تسهم بدرجة كبَتة ُب احًتاـ قواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اٞتنائي ،كُب تطور القانوف الدكٕب اٞتنائي .كما أف ا﵀كمة اٞتنائية
ٛتام األطفاؿ من عواقب اٟترب ،فبموجبها أصبحت ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية عن
الدكلية كما ٘تلكو من صبلحيات ٯتكن أف تلعب دكران ُب ة
انتهاكات القانوف الدكٕب اٞتنائي كحقوؽ االنساف إبٌاف النزاعات ا١تسلحة ،أمران ال جداؿ فيو .كمن ىنا فهي ٘تلك ردع ا١تخالفُت ،كمعاقبة
كتتبع ٣ترمي اٟترب عن جرائمهم اليت ترتكب ُب حق ا١تدنيُت ،كٓتاصة األطفاؿ.

الخاتمة:
الطفل كائن ضعيف البنياف غَت مكتمل النضج ،كىو ْتاجة إٔب من ٯتنحو األمن كاألماف كيتعهده بالرعاية ،كبقدر ما تنجح األمم
كالشعوب ُب رعاية أطفا٢تا كإشباع حاجاهتم ا١تادية كالنفسية كاالجتماعية كتربيتهم على القيم كا١تثل العليا بقدر ما تتكوف أجياالن متوازنة قادرة
على العمل كا٠تلق كاإلبداع.
َٓٓ  -ـ( ِ / ٖ /ب) ،من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.
ُٓٓ  -ـ( ِ / ٖ /ىػ) ،من النظلم األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية.

ِٓٓ  -د٤.تمد رفعت االماـ ،إبادة الجنس ،نشاة المفهوـ كمعضالت التطبيق٣ ،تلة السياسة الدكلية ،العدد ُُٓ،يناير ََِّ  ،ص َٕ.

ّٓٓ  -د٤.تمود شريف بسيوين ،المحكمة الجنائية الدكلية بين التأييد كالتحفظ٣ ،تلة االنساين ،مطبوعات  ، ICRCاؿعدد العاشر ،مايو /يونيو َََِ ،ص ِّ،
ِْ.
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كانطبلقا من قيم الدين كالضمَت كاألخبلؽ فإف الطفل ٬تب أف يتمتع بأكرب قدر من اٟتماية اليت يستحقها ألنو ٯتثل مستقبل
اإلنسانية اليت ينبغي أف تقوـ على العدؿ كالرٛتة كالسبلـ.
كمن ىذا ا١تنطلق أخذ اجملتمع الدكٕب مرحلة الطفولة ُب اعتباره عند ْتث مسألة حقوؽ الطفل .فلم يكن من ا١تقبوؿ أف يناضل
اجملتمع الدكٕب من أجل تقرير حقوؽ اإلنسافٍ ،ب يًتؾ األطفاؿ كىم أضعف أفراد اجملتمع االنساين دكف أف ٯتنحهم اٟتماية كالرعاية.
كلقد تصدت ىذه الدراسة لبحث موضوع ٛتاية األطفاؿ ُب القافكف الدكٕب اٞتنائي ،كقد رأينا ك٨تن نتدارس ىذا ا١توضوع أف الطفل
يتمتع ٔتكانة خاصة ُب القانوف الدكٕب اٞتنائي ،ألنو باإلضافة إٔب اٟتقوؽ اليت ًب تقريرىا للطفل ٔتوجب اتفاقيات القانوف الدكٕب اٞتنائي ،فإنو
يتمتع باٟتماية العامة باعتباره عضوان ُب األسرة اإلنسانية.
٧تد أف القانوف الدكٕب اٞتنائي قد أىتم ُب اآلكنة األخَتة بتقرير ٣تموعة جديدة من اٟتقوؽ للطفل فرضتها ضركرة العناية باألطفاؿ
ُب ظل تعرض ا١تبليُت من أطفاؿ العآب إٔب اإل٫تاؿ كاالستغبلؿ ُب كقت اٟترب .لذلك كاف عقد االتفاقيات الدكلية ٟتماية حقوؽ الطفل،
ٔتثابة اّبماية ا٠تاصة ٢تذا الفئة اليت ٘تثل قطاعان عريضان من العائلة البشرية.
عرب عنو تنامي االىتماـ ْتقوؽ الطفل من قبل ا١تنظمات الدكلية
ككاف التفاقيات ٛتاية األطفاؿ تأثَتان كبَتان على ا١تستول الدكٕبٌ ،

كاالقليمية.

كلقد أكدنا ُب ىذه الدراسة أف الطفل يتمتع بكافة أك معظم اٟتقوؽ الواردة ُب اتفاقيات حقوؽ اإلنساف العامة ،عبلكة على ذلك
فهو يتمتع باٟتقوؽ اليت تتناسب مع سنو كدرجة نضجو .بل أف بعض اٟتقوؽ ا١تقررة لئلنساف بشكل عاـ يستفيد منها الطفل أكثر من غَته
من الطوائف البشرية األخرل.
كلو نظرنا ألحواؿ األطفاؿ ُب عآب اليوـ لوجدنا أف اجملتمع الدكٕب بقدر ما أعطاىم ىذه الدعم القانوين ،كىيأ ٢تم سبل التمتع
بالتقدـ العلمي ا٢تائل ،فإف اٟتركب كحدىا كفيلة بضياع حقوقهم ،إما بسبب اهنيار البنية األساسية للدكؿ ا١تتحاربة كتوجيو معظم اقتصادىا
لصاّب العمليات اٟتربية كىو ما يعٍت أف األطفاؿ يدفعكف ٙتن اٟترب من ٪توىم ،كالسبب األشد قسوة على األطفاؿ ىو عدـ التزاـ األطراؼ
ا١تتحاربة بقواعد القانوف الدكٕب اٞتنائي ا١تعموؿ هبا بشأف ٛتاية ا١تدنيُت ُب كقت اٟترب أك ُب األراضي ا﵀تلة.
كمن ىنا فقد أظهرت الدراسة أ٫تية التمسك با١تبادئ اإلنسانية اليت ٖتمي األشخ اص ُب النزاعات ا١تسلحة ،باإلضافة إلعماؿ كافة
القواعد اليت من شأهنا أف ٖتمي الطفل بشكل خاص من التأثر بالعمليات العسكرية كاليت ٖتٌرـ اشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة.
من جهة أخرل تلعب منظمة األمم ا١تتحدة دكران مهمان ُب ٛتاية األطفاؿ من عواقب كأضرار اٟترب ،كال يعٍت فشل ا١تنظمة الدكلية ُب
منع اٟترب أك كقفها أف يتم ترؾ األطفاؿ دكف ٛتاية كمساعدة ،ألف األمم ا١تتحدة يقع على عاتقها التزاـ دائم ألجل ٛتاية اإلنسانية ،كمن
ىذا ا١تنطلق ٬تب عليها تقدًن الدعم الكامل لؤلطفاؿ ُب أثناء النزاعات ا١تسلحة كإعادة إدماج كتأىيل األطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع ا١تسلح.
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كُب نفس السياؽ أشرنا إٔب أ٫تية ٤تاكمة مرتكيب جرائم اٟترب ُب حق األطفاؿ عن طريق تفعيل مبدأ ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية
ٔتقتضى القانوف الدكٕب ،خاصة بعد إنشاء ا﵀كمة اٞتنائية الدكلية ،كاليت ٯتكن ٢تا مبلحقة كمعاقبة ا١تتسببُت ُب معاناة األطفاؿ أثناء النزاعات
ا١تسلحة ،كردعهم على خرقهم للقواعد اإلنسانية .كيتيح نظاـ ا﵀كمة بالفعل ىذه اإلمكانية ،لكن ذلك يتطلب أف يقدـ اجملتمع الدكٕب
الدعم كا١تساندة ٢تذه ا﵀كمة.
كحيث إف اٟتماية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ال يكفي ٢تا ٣ترد قواعد منصوص عليها ُب مواثيق دكلية ،لذلك يبدك أ٫تية كجدكد آليات
كىيئات دكلية لضماف ىذه اٟتماية كالعمل على تطبيق حقوؽ الطفل ،كىو ما تقوـ بو بالفعل بعض ا١تنظمات ا١تتخصصة.
أكال /النتائج :كقد خلصنا بعد دراستا ٢تذا ا١توضوع إٔب ا١تبلحظات كالنتائج التالية:
 حقوؽ الطفل ىي جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف ،كإف تطور حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ىو الذم أدل إٔب إحداث التحوؿ
ا١تطلوب ٨تو االىتماـ ْتقوؽ الطفل.
 تعترب اتفاقيات حقوؽ الطفل الدكلية كاإلقليمية ٔتثابة الشريعة العامة ٟتقوؽ الطفل.
 إف القانوف الدكٕب اٞتنائي ىو الذم يطبق اٟتماية لؤلطفاؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح ،ألف االلتزاـ بقواعده كمبادئ خاصة فيما يتعلق
ْتماية ا١تدنيُت ،ىو الذم يؤمن للطفل اٟتماية الكافية من آثار األعماؿ العدائية ككذلك ضد ٕتاكزات سلطات االحتبلؿ.
 إف ضمانات ٛتاية حقوؽ الطفل موكوؿ هبا أساسان إٔب صندكؽ األمم ا١تتحدة للطفولة (اليونيسيف) من ألجل دعم حقوؽ كالطفل
على مستول العآب .لكن ُب ا١تقابل ال ينبغي إغفاؿ الدكر اٟتيوم الذم تقوـ بو اللجنة الدكلية للصليب األٛتر.
 على الرغم أف اإلنسانية قد خطت خطوات ىائلة لصاّب األطفاؿ ،كحققت الكثَت من اإل٧تازات ُب ٣تاالت عديدة ٗتص األطفاؿ،
إال أف مبليُت األطفاؿ على مستول العآب ال يزالوف معرضُت لشىت أنواع األذل كاالستغبلؿ.
 ىناؾ عدة عوامل تؤدم إٔب عدـ تطبيق حقوؽ الطفل ،منها النزاعات ا١تسلحة ،كعامل أساسي ُب عدـ امكانية حصوؿ األطفاؿ على
حقوقهم.
 إف اشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ٬تب أف يداف إدانة تامة.
 إف استخداـ األطفاؿ كمقاتلُت يؤدم إٔب عواقب خطَتة.
 إف إهناء ٕتنيد األطفاؿ مسؤكلية كل الدكؿ كالشعوب ،كلدل الكبار كاجب أخبلقي ُب ٛتاية األطفاؿ كإيقاؼ ذْتهم كتدمَت براءهتم،
كاغتياؿ طفولتهم ،كلنتذكر أف األطفاؿ ىم مستقبل ىذا العآب.

ثانيا /التوصيات :بعد دراستنا ا١تتعمقة ٢تذا ا١توضوع فإننا نورد بعض ا١تقًتحات كالتوصيات ،كاليت نأمل أف يكوف من شأهنا دعم ٛتاية
األطفاؿ ُب القانوف الدكٕب اٞتنائي كذلك كما يلي:
 إف األطفاؿ ىم األمل كا١تستقبل .لذلك ،فإهنم جديركف باٟتصوؿ على أفضل ٛتاية كفرص ٯتكن إتاحتها ٢تم حىت يستطيعوا النمو ُب جو من
األمن كاألماف كالسعادة ،يسوده السبلـ الذم أصبح أمران ضركريان للكبار كالصغار على حد سواء.
٬ تب حظر ٕتنيد األطفاؿ ُب القوات ا١تسلحة ،من أجل االمتثاؿ للصكوؾ الدكلية اليت تدعو ٟتماية األطفاؿ ُب ىذا الصدد.
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 ا١تطالبة بعقد اتفاقية دكلية خاصة ْتماية األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ألف اتفاقية حقوؽ الطفل ٓب تتناكؿ ىذه ا١توضوع إال ُب مادة كاحدة
فقط ،أرجأت ٔتوجبها اٟتماية إٔب قواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اٞتنائي ،كنظران ألف القانوف الدكٕب اٞتنائي يتناكؿ موضوعات عديدة،
كقواعده تبلغ مدل كبَتان من االتساع .فمن األفضل تركيز القواعد اليت ٖتمي األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة ُب اتفاقية خاصة كمنفردة .كلقد
 ،1939إال أف ىذا ا١تشركع ٓب يكتب لو
حاكلت اللجنة الدكلية للصليب األٛتر كضع مشركع اتفاقية دكلية هبذا ا٠تصوص ككاف ذلك ُب عاـ
النجاح با٠تركج إٔب حيٌز الوجود .لكن اٟتاجة اآلف قد باتت ماسة لذلك ،بعدما ازدادت معاناة األطفاؿ بسبب اٟتركب كأصبحوا
مستهدفُت باالعتداء.
 العمل على نشر حقوؽ الطفل كزيادة الوعي هبا لدل ٚتيع أفراد اجملتمع ،كعدـ قصر ذلك على الدراسُت كا٢تيئات ا١تعنية فقط .كحىت يتحقق
ذلك ٬تب أف يكوف ىناؾ اىتماـ بتدريس القانوف الدكٕب اٞتنائي ُب ا١تراحل الدراسية ا١تختلفة اليت تسبق التعليم اٞتامعي ،أك على األقل يتم
تعليق نسخة من االتفاقيات اليت ٘تنح اٟتماية لؤلطفاؿ ُب القانوف الدكٕب اٞتنائي ُب كل مدرسة أك ُب مراكز كبيوت الشباب.
 1989مقياسان ال تقبل أية دكلة ،سواءن أكانت فقَتة أـ غنية ،أف تنزؿ إٔب ما دكنو من
 ضركرة العمل على أف تصبح اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ
خبلؿ ما توفره ىذه الدكؿ ألطفا٢تا من رعاية كٛتاية ،مع األخذ ُب اٟتسباف مراعاة خصوصية اجملتمع كقيمو ا٠تاصة كتقاليده ،لكنها ٬تب أال
تكوف عذران إلنكار بعض اٟتقوؽ أك التنصل منها.

 نظران آب يسببو العدكاف من مآس كدمار بشرم يتمثل ُب تزايد أعداد مشوىي اٟترب كا١تعوقُت ،كما ٬ترم اآلف على أرض فلسطُت كالعراؽ
كأفغانستاف كغَت٫تا ،فإف األمر يستدعي إثارة ضمَت العآب كدعوتو إٔب إتباع مبادئ التعايش السلمي كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف عامة كالطفل
خاصة ،كتقدًن آبساعدة للتخلص من ٥تلفات اٟتركب ،كٗتفيف اآلثار ا١تًتتبة عليها بوصفها أحد األسباب الرئيسية للتعويق.
 تأكيد أ٫تية ترٚتة االلتزاـ ْتماية األطفاؿ من آثار النزاعات ا١تسلحة كُب ظل االحتبلؿ األجنيب بآليات ٤تددةٔ ،تا ُب ذلك تعزيز دكر ا١تقرر
ا٠تاص لؤلمم ا١تتحدة ،كأف يقوـ ٣تلس األمن بدراسة أثر العقوبات الدكلية على األطفاؿ قبل فرضها ،كمتابعة أثرىا عليهم مع اٟترص على
تضمُت ٚتيع ا١تبادرات السلميةٔ ،تا ُب ذلك أعماؿ ٞتاف التحقيق ،عنصر اٟتماية ا٠تاصة لؤلطفاؿ ُب ظركؼ االحتبلؿ كاٟتصار كاألسر،
مع ضركرة تعيُت ا١تراقبُت الدكليُت لضماف ٛتاية ا١تدنيُت ُب ظركؼ النزاعات ،كذلك عن طريق ا١تبادرات اليت تؤكد حصانة العاملُت ُب ٣تاؿ
ا١تعونة اإلنسانية ،ككذلك ا١تعونات اإلنسانية كاالتفاؽ على فًتات كقف إطبلؽ النار كإتاحة الفرصة للخدمات اإلنسانية للتدخل ،كاالتفاؽ
على مناطق ك٦ترات آمنة ٖتظر األعماؿ العسكرية هبدؼ توفَت ا١تعونة للمدنيُت ،خاصة األطفاؿ.
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الحقوؽ اللصيقة بشخص الطفل بين القانوف كالشريعة اإلسالمية
الدكتورة عاقلي فضيلة جامعة الحاج لخضر (الجزائر(

يربز ىذا ا١توضوع أ٫تية الطفل ُب اجملتمع باعتباره ىو أساس اجملتمع كباستقامتو كصبلحو تستقيم األمم كالشعوب كتزدىر كتتقدـ،
كبا٨ترافو يصاب اجملتمع باالضطراب كالفوضى كالضياع كيكوف مهددان ُب ً
بنائو كتكوينو ككحدتو الثقافية كاٟتضارية .كعليو تبُت اٟتماية
القانونية للطفل ُب ظل التشريعات القدٯتة ،كالشريعة اإلسبلمية الغراء ،كُب التشريعات العربية اٟتديثة كأىم اٟتقوؽ اللصيقة بشخصو ،
كتوصلنا إٔب نتائج معينة،كما أعطينا بعض ا١تقًتحات ا١تتواضعة.

Résumé:
Cette recherche met en évidence l'importance de l’ enfant et démontre la protection juridique qui lui a été accordée par
les lois anciennes ainsi que la Charria islamique ,et enfin le droit positif national et international actuel tout en abordant les
plus importants droits de personnalité de l’enfant ,et enfin les résultats requis et les propositions.

مقدمة:
فإنو من أىم ما يطمح إليو اإلنساف ُب دنياق،كمن أعز األمنيات على قلبو ،كأٚتل الرغبات ُب نفسو :أف يرزقو ا﵁ ذرية طيبة ككلدان صاٟتان؛
َّ ً
ب لىنىا ًم ٍن
كقد كصف ا﵁ َّ
عز َّ
ين يػى يقوليو ىف ىربػَّنىا ىى ٍ
كجل عباده بأهنم يدعونو أف يهب ٢تم ذرية نقية صاٟتة تسعدىم .يقوؿ ا﵁ تعأب ﴿ :ىكالذ ى
((554
ً ً
أ ٍىزك ًاجنىا كذيِّريَّاتًنىا قيػَّرىة أ ٍىع ي و
ُت إً ىم ناما﴾
اج ىع ٍلنىا ل ٍل يمتَّق ى
ُت ىك ٍ
ى ى
فاألطفاؿ نعمة كربل على الناس٘ ،تؤل حياهتم هبجة كسركران ،كتزيدىا أنسان  ،ك٘تنحهم راحة كاستقراران ،كيعيشوف سعادة كأمانان.كىم
مصابيح البيوت ،كقرة العيوف ،كفلذات األكباد ،كهبجة األعياد ،كنبض اجملتمعات ،كىم زىرة اليوـ كٙترة الغد كأمل ا١تستقبل ،كيقاس
الدنٍػيا كالٍباقًيات َّ ً
اؿ كالٍبػنو ىف ًزينةي ٍ ً
ك ثػى ىوابنا
ات ىخٍيػهر ًع ى
بنضجهم كتقدمهم ك٧تاحهم تقدـ األمم ك٧تاحها ،قاؿ ا﵁ تعأب﴿ :الٍ ىم ي ى ى ي ى
ند ىربِّ ى
الصاٟتى ي
اٟتىيىاة ُّ ى ى ى ى ي
ىك ىخٍيػهر أ ىىمبل﴾ (.) 555
(،)554سورة الفرقاف اآلية . 74
)، )555سورة الكهف اآلية.46
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كعليو فإف االطفاؿ ىم اساس اجملتمع كباستقامتهم كصبلحهم تستقيم االمم كالشعوب كتزدىر كتتقدـ ،كبا٨ترافهم يصاب اجملتمع
باالضطراب كالفوضى كالضياع كيكوف مهددان ُب ً
بنائو كتكوينو ككحدتو الثقافية كاٟتضارية ،لذا يتعُت إعدادىم اإلعداد الصحيح ُب ظل حياة
الئقة لكي يستطيعوا أف يؤدكا الدكر ا١تلقى على عاتقهم.
اال اف ىذه اال٫تية اليت ٭تتلها االطفاؿ ُب اجملتمع كالرعاية اليت ٬تب اف تؤب ٢تم ٓب ٕتد ٢تا تطبيقان على أرض الواقع إذ يعاين كاقع الطفل
ما يعانيو من أنواع االنتهاؾ كالظلم كاألذل كاالمتهاف كاٟترماف ،حيث تشَت اإلحصائيات كالبيانات للطفل الصادرة عن ا٢تيئات الدكلية إٔب
الوضع ا١تأساكم الذم ٭تيا فيو مبليُت األطفاؿ ُب العآب  ،ٯتوتوف يوميان بسبب سوء التغذية كاألمراض ،كىناؾ من يعانوف من أمراض ٥تتلفة
كيعيشوف ُب الشوارع  ،كمعظمهم ٤تركـ من الرعاية الصحية كالتعليم ،كيعمل األطفاؿ الذين تًتاكح أعمارىم بُت العاشرة كالرابعة عشر ُب
أعماؿ شاقة كلساعات طويلة .
كعلى كفق ىذه الرؤية كألف االطفاؿ ٯتثلوف الفئات األكثر ضعفان ُب اجملتمع بسبب عدـ نضجهم البدين كالعقلي ،كاف البد من توفَت
اٟتماية القانونية ا١تناسبة ٢تم لضماف حقوقهم ،كبنائهم النباء األمثل الذم يستطيعوف من خبللو ٦تارسة دكرىم الطبيعي ُب اجملتمع .لذا كاف
البد من رعاية الطفل كالعناية بو حىت يصل إٔب السن اليت ٘تكنو من االستغناء عن غَته كاالعتماد على نفسو ُب كل أموره.
كإذا كانت التشريعات القدٯتة ٓب تضمن لؤلطفاؿ اٟتماية الكافية حيث ؾاف األطفاؿ يتعرضوف للظلم كاألذل كالوأد كالبيع
كاالسًتقاؽ كالقتل ،فإف الشريعة اإلسبلمية انفردت عن غَتىا من الشرائع ُب االىتماـ بالطفولة كالعناية هبا ككضعت لذلك من األحكاـ
مايسهم ُب بناء األطفاؿ كصبلحهم كاستقامتهم ،كإبعادىم عن جادة السوء كاال٨تراؼ .كىذا ما تناد بو ا١تواثيق الدكلية ا١تتعلقة ْتقوؽ كٛتاية
الطفل ُب العآب.
كعلى ضوء ما تقدـ فإف ىذه الورقة البحثية تركز على حقوؽ الطفل كٛتايتها إال أنو يقتضي منا األمر قبل البحث ُب اٟتقوؽ اللصيقة
.1989
بشخصية الطفل كاليت أقرهتا قوانُت األحواؿ الشخصية لو كأكدهتا معظم االتفاؽيات كأ٫تها اتفاقية
أف نبدأ لذلك ببياف التطور التارٮتي ٟتقوؽ الطفل ،كبياف مفهوـ مصطلح الطفل ككذلك بياف مفهوـ مصطلح اٟتقوؽ اللصيقة
بشخصية الطفل.
كعليو يقسم البحث كاآلٌب:
أكالن :التطور التاريخي لحقوؽ الطفل.
انيان -:تحديد المفاىيم .
اللا:أىم الحقوؽ اللصيقة بشخصية الطفل.
رابعا :خاتمة ٖ (:تتوم على أىم النتائج اليت توصلت إليها كا١تقًتحات).
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أكالن :التطور التاريخي لحقوؽ الطفل:
إف االىتماـ ْتماية الطفولة كرعايتها ليس باألمر اٞتديد على اجملتمع االنساين ،إذ حاكلت التشريعات الوضعية القدٯتة إضفاء شيء من
اٟتماية كالرعاية لبلطفاؿ ،إال أف مظاىر ىذه اٟتماية كانت بدائية كبسيطة ْتيث ٓب تستطع ىذه التشريعات تأمُت اٟتماية ا١تناسبة ،كبقي
األطفاؿ يتعرضوف لشىت أنواع األذل كاالستغبلؿ كاالمتهاف ألشخاصهم كحقوقهم.
ىا بالطفولة كرعايتها ٢تا ،إذ عملت ىذه الشريعة منذ أكثر من أربعة
كقد سبقت الشريعة اإلسبلمية التشريعات الوضعية اٟتديثة ُب عنايت
عشر قرنان على إسباغ اٟتماية ا١تناسبة لؤلطفاؿ كبشكل يفوؽ كثَتان تلك اٟتماية اليت حاكلت التشريعات الوضعية إسباغها على األطفاؿ
سواء على صعيد القانوف الدكٕب أك الوطٍت.
كٓب ٖتظ الطفولة باىتماـ ا١تشرع الوضعي إال ُب العصور اٟتديثة ،حيث صدرت القوانُت اٟتديثة ،كا١تواثيق الدكلية كإعبلنات حقوؽ
اإلنساف كاليت حاكؿ ا١تشرع فيها إضفاء اٟتماية ا١تناسبة على شخص الطفل ،على النحو التإب:
أ -حماية حقوؽ الطفل في ظل التشريعات القديمة:
بالرجوع إٔب التشريعات القدٯتة نستطيع أف نتلمس بعض صور اٟتماية ٟتقوؽ الطفل على الرغم من بساطتها كعدـ كفايتها ُب إبراز
اٟتقوؽ األساسية للطفل.
ففي التشريعات العراقية كاليت تعد من أقدـ التشريعات ا١تدكنة ٧تد أف شريعة ٛتورايب ترتب على عقد الزكاج آثاران معينة منها مايتصل بالعبلقة
بُت الزكجُت كمنها ما يتصل بالعبلقة بُت الوالدين كاألكالد ،كمدل سلطة االباء على أبنائهم ،حيث تبقى ىذه السلطة قائمة طا١تا بقي
األطفاؿ يعيشوف ُب كنف أبيهم ،إال إف سلطة األب ىذه كانت مقيدة بالقانوف فليس لؤلب حق التصرؼ ُب ابنو إال على سبيل العقوبة
كذلك ُب حالة جحوده ،كما اليستطيع األب حرمانو من اإلرث أك إنقاص نصيبو من الًتكة إال ُب حاالت استثنائية ،كىذا ما تقرره ا١تواد
 ، )193كتعاِب ا١تادة ( )14جرٯتة اختطاؼ الطفل إذ حددت ىذه ا١تادة عقوبة ا١توت ١تن ٮتتطف أك يسرؽ طفبلن يعود
،192
،169
(،68
لشخص آخر(. )556
 )193األحكاـ ا٠تاصة بالتبٍت حيث تقرر ىذه ا١تواد بعض اٟتقوؽ للطفل على الشخص الذم يتبناه كوجوب
-185
كما تعاِب ا١تواد (
ً
ً
بإرضاعو ،كحصولو على نصيبو من تركة الشخص الذم تبناه بعد كفاتو( .)557كبنفس اٟتماية اليت قررهتا شريعة ٛتورايب
دفعو إٔب مرضعة تقوـ
جاءت الشرائع القدٯتة األخرل مثل قانوف اشنونا ،كقانوف اكر٪تو كقانوف لبث عشتار ،حيث تضمنت ىذه القوانُت العديد من االحكاـ
ا٠تاصة بالتبٍت ،كبياف اٟتقوؽ اليت يتمتع هبا األطفاؿ (.)558
.144،143
،1990ص
(، )556عباس العبودم ،شريعة ٛتورايب ،مطابع كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي،
 ،1987ص.82
()557د .عامر سليماف ،القانوف ُب العراؽ القدًن ،دار الشؤكف الثقافية اؿعامة ،بغداد،
.155
-153
 ،1979ص
()558د .فوزم رشيد ،الشرائع العراقية القدٯتة ،دار الرشيد للنشر،
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كيبلحظ أف ىذه القوانُت القدٯتة ٓب تورد نصوصان خاصة بتحديد ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطفاؿ عن األفعاؿ اليت يرتكبوهنا األمر اؿذم كاف
يؤدم إٔب مساءلة ىؤالء األطفاؿ عن ىذه األفعاؿ على النحو الذم يسأؿ عنو البالغوف(.)559
أما ُب مصر ،حيث ساد ُب اجملتمعات ا١تصرية القدٯتة نظاـ الرؽ بشكل كاسع فكاف يعًتؼ لؤلب ْتق بيع ً
ابنائو كرقيق ،كما لو أف
٢تم
يرىنهم أك يؤجرىم للقياـ با٠تدمات كلو أيضان أف يقت

.

كُب القانوف الركماين كانت السلطة األبوية كاسعة كمطلقة حيث كاف لؤلب اٟتق ُب بيع أطفالو كعبيد كتأجَتىم كقتلهم ،ككاف نظاـ التبٍت
منتشران كذلك حيث كاف للشخص أف يتبٌت ما يشاء من األطفاؿ ،فتكوف لو الوالية عليهم كيكوف لؤلطفاؿ بعض اٟتقوؽ اليت يشًتكوف هبا
مع األبناء الصلبيُت ،كحق اإلرث كالنفقة  ،كغَتىا من اٟتقوؽ األخرل(.)560
كُب الفًتة ا١تمتدة من القرف ا٠تامس عشر ا١تيبلدم إٔب القرف السابع عشر كاف كاقع األطفاؿ يشهد سوءن بعد سوء حيث سادت ٕتارة

الرقيق بشكل كاسع ،ككاف األطفاؿ من أبرز ضحاياىا ٔتا كانوا يتعرضوف لو من اعتداء كعنف كقسوة نتيجة ىذه التجارة.)561(.

كىكذا ٧تد اف حقوؽ الطفل ٓب تلق ُب ظل التشريعات القدٯتة اٟتماية الكافية اذ كاف االطفاؿ يتعرضوف لسوء ا١تعاملة بشىت اشكا٢تا
ككانوا ٭ترموف من ابسط حقوقهم االمر الذم انعكست آثاره السلبية على كاقع الطفل ُب ظل ىذه التشريعات .
ب -حماية حقوؽ الطفل في ظل الشريعة االسالمية:
بعد ظهور التشريع االسبلمي ناؿ الطفل ُب ظل االحكاـ اليت جاء هبا ىذا التشريع عناية فائقة كشهدت حقوقو ٛتاية كاسعة مقارنة
باٟتماية اليت كانت تقررىا القوانُت القدٯتة ،حيث تعترب الشريعة اإلسبلمية الطفل أمانة ُب عنق اجملتمع الذم يعيش فيو ،كتفرض على كل
ً
حقوقو كالدفاع عنها ،كبناءن على ذلك فقد جاءت بالعديد من األحكاـ اليت هتدؼ من خبل٢تا إٔب ضماف ٛتاية مناسبة
إنساف كاجب ٛتاية
للطفولة حيث تنفرد الشريعة اإلسبلمية عن غَتىا من الشرائع باالىتماـ ْتياة الطفل كصحتو ُب مرحلة تكوين األسرة من خبلؿ كضع
األسس السليمة ُب حسن اختيار الزكجة الصاٟتة (.)562
فعن النيب (صلى ا﵁ عليو كسلم) انو قاؿ(ٗتَتكا لنطفكم كانكحوا األكفاء كأنكحوا إليهم)

()559

(. )563

،د .عامر سليماف ،ا١تصدر السابق ،ص.82

()560

،1982ص.27
،د.ضارم خليل ٤تمود،اثر العاىة العقلية ُب ا١تسؤكلية اٞتزائية ،دار القادسية للطباعة،بغداد،

()561

 113كمابعدىا.
 ،1972ص
،د .عبد اجمليد ٤تمد اٟتفناكم ،تاريخ القانوف ا١تصرم ،مؤسسة الثقافة اٞتامعية،

(، )562ينظر :اسبلـ اكنبلين نت ٕتارة الرقيق الزالت رائجةْ ،تث منشور على االنًتنت ُب موقع اسبلـ اكنبلين ،بتاريخ/8/1
 ،2001نقبلن
.2008
عن بشرل سلماف حسُت العبيدم ،االنتهاكات اٞتنائية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ،رسالة ماجستَت
.822
( ،)10سنن البيهقي  ،اٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ابو بكر البيهقي  ،مكتبة دار الباز  ،مكة ا١تكرمة  ،أحكاـ الضرع ،ص
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كما اىتمت الشريعة اإلسبلمية باٞتنُت منذ تكوينو كشرعت لو من األحكاـ مايكفل استمرار حياتو ،فح رمت اإلجهاض سواء من األـ
أـ من غَتىا ،كأسقطت الشريعة بعض التكاليف الشرعية عن األـ ١تصلحة اٞتنُت فأباحت ٢تا اإلفطار ُب شهر رمضاف إذا كانت حامبلن أك
مرضعان ،كقضت بإيقاؼ عقوبة اإلعداـ عن األـ اٟتامل ،كأكجبت للحمل ا١تَتاث بشرط أف يكوف حيان ُب بطن أمو عند كفاة ا١تورث(.)564
كتزداد اٟتماية الشرعية للطفل بركزان بعد كالدتو حيان إذ أقرت الشريعة اإلسبلمية للطفل ٣تموعة من اٟتقوؽ اليت تضمن لو االستمرار كالبقاء
كُب مقدمة ىذه اٟتقوؽ حق اٟتياة ،حيث منعت االعتداء على حياة الطفل أك ىدرىا ألم سبب من األسباب ،كجعلت حق الطفل ُب
اٟتياة حق أصيل تتفرع عنو حقوؽ أخرل مهمة ٖتمي الطفل كٖتيطو باألماف ٟتُت كصولو إٔب السن اليت ٕتعلو مؤىبلن ليتؤب زماـ أموره كيدافع
()565
ً َّ ً
ً
و
ين
﴿كالى تىػ ٍقتيػليواٍ أ ٍىكال ىد يكم ِّم ٍن إً ٍمبلؽ ٍَّ٨ت ين نػىٍريزقي يك ٍم ىكإًيَّ ي
اى ٍم﴾  ،كقاؿ أيضان ﴿قى ٍد ىخسىر الذ ى
عن حقوقو بنفسو ،فقاؿ الشارع ُب ىذا الصدد ،ى
(.)566
ً
ً
ً
ين ﴾...
الد يى ٍم ىس ىف نها بًغى ًٍَت ع ٍل وم ىك ىحَّريمواٍ ىما ىرىزقىػ يه يم اللَّوي افًٍ ىًتاء ىعلىى اللَّو قى ٍد ى
قىػتىػليواٍ أ ٍىك ى
ضلُّواٍ ىكىما ىكانيواٍ يم ٍهتىد ى
كبعد كالدة الطفل حيان ٖتث الشريعة اإلسبلمية الوالدين على اختيار االسم اٟتسن لو ،فعن النيب (صلى ا﵁ عليو كسلم) أنو قاؿ (إنكم
تدعوف يوـ القيامة بأٝتائكم كأٝتاء آبائكم فحسنوا أٝتاءكم ) (.)567
ثبت أف النيب ( صلى ا﵁ عليو كسلم) هنى عن تسمية األطفاؿ ببعض االٝتاء غَت اٟتسنة كغَت بعضها اآلخر  ،كعاصية إٔب ٚتيلة كحزف
إٔب سهل  ،كزيد ا٠تيل إٔب زيد ا٠تَت (.)568
ً
كحقو ُب االرث ،كا٢تبة كالوصية كالنسب،
كبعد ذلك تثبت للطفل ٣تموعة من اٟتقوؽ األخرل اليت يكمل بعضها البعض اآلخر،
كالرضاع كاٟتضانة كالنفقة كالوالية كالًتبية كالتعليم.
كىكذا فقد عملت الشريعة االسبلمية من خبلؿ األحكاـ اليت جاءت هبا على إحاطة الطفل بالضمانات اليت تؤمن لو السَت ُب الطريق
السوم الصحيح ،كتدفع عنو ا١تهلكات كٕتعل منو عضوان نافعان ُب اجملتمع كذلك إٯتانان منها بأ٫تية الطفولة كدكرىا الكبَت ُب البناء كاالعمار.
ج -حماية حقوؽ الطفل في ظل التشريعات الحديلة:
قد استمدت التشريعات اٟتديثة فيما يتعلق هبذا اٞتانب من الشريعة اإلسبلمية الكثَت من ا١تبادئ اليت حاكلت من خبل٢تا اسباغ
اٟتماية الكافية لؤلطفاؿ ككللت ذلك بإصدار العديد من القوانُت ُب ىذا اإلطار أم قد أحاطت الطفل بالعناية البلزمة اليت تضمن لو
اٟتصوؿ على حقوقو كاملة لينمك النمو الصحيح كينشأ النشأة الصحيحة بوصفو عنصران فعاالن ُب بناء اجملتمع الذم يعيش فيو.

،

.367
( )564د .عبد العزيز عبد ا٢تادم ،ا١تصدر السابق ،ص

.151
اآلم
(،)565سورة األنعاـ ة
( ، )566سورة األنعاـ األية.140
(،)567
(،)568

 ، 135اسم ا﵀قق :شعيب االرنؤكط .
 ، 1993ط/13،2
-1414
صحيح ابن حباف ٤ ،تمد بن حباف بن اٛتد ابو حاًب التميمي البسيت  ،مؤسسة الرسالة  ،بَتكت ،
صحيح ابن حباف  ،ا١تصدر السابق.
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كبذا تعتبر التشريعات اٟتديثة قد استفادت من صور اٟتماية اليت أقرهتا الشريعة اإلسبلمية للطفل.
ففي إطار القوانُت الدستورية ،تؤكد الدساتَت العربية ا١تختلفة على كجوب دعم الطفولة كرعايتها كٛتايتها ،كضماف حقوقها ُب اٟتياة
 )1970كالذم رتب ُب ا١تادة ( )11منو التزامان دستوريان على الدكلة بوجوب دعم الطفولة
اٟترة الكرٯتة ،كمن ىذه الدساتَت الدستور العراقي لعاـ (
كٛتايتها كضماف حقوقها ُب اٟتياة اٟترة الكرٯتة ،حيث نصت ىذه ا١تادة على أف "األسرة نواة اجملتمع ،كتكفل الدكلة ٛتايتها كدعمها،
كترعى األمومة كالطفولة".
كبذات ا١تبدأ الذم أخذ بو الدستور العراقي أخذ دستور بو دستور مصر حيث أكجب على الدكلة ٛتاية الطفولة كرعايتها كالعناية هبا
الطفوؿ كترعى النشء كالشباب ،كتوفر ٢تم الظركؼ ا١تناسبة لتنمية ملكاهتم”.
فنصت ا١تادة ( )10على أنو "تكفل الدكلة ٛتاية األمومة ك ة
كىذا ما أخذ بو الدستور اٞتزائرم ُب ا١تواد ( 58ك)65على أف ٬تازم القانوف اآلباء على القياـ بواجب تربية أبنائهم كرعايتهمٖ ،..تظى
األسرة ْتماية الدكلة كاجملتمع..

(.)569

كتؤكد الدساتَت العربية كذلك على ا١تساكاة بُت ا١تواطنُت ُب اٟتقوؽ كالواجبات ،كعدـ التمييز بينهم ،بسبب اٞتنس أك األصل أك اللغة
أك الدين أك ا١تعتقد ،فاألطفاؿ ذكوران كانوا أـ إناثان يتمتعوف بكافة اٟتقوؽ اليت تؤمن ٢تم اٟتماية ا١تناسبة كالنشأة الصحيحة.
كُب إطار القوانُت ا١تدنية تربز كذلك كبشكل كاضح صور اٟتماية القانونية للطفل حيث ٖتدد ىذه القوانُت بصورة عامة سن التمييز
بإ٘تاـ السابعة من العمر( ،)570كٕتعل تصرفات الصغَت غَت ا١تميز باطلة كإف أذف لو كليو كبعد إكماؿ السابعة من العمر كحىت إكماؿ الثامنة
عشرة تكوف تصرفات الصغَت ا١تميز النافعة نفعان محضان كقبوؿ ا٢تبات صحيحة كنافذة دكف حاجة إلذف كليو ،كتكوف تصرفاتو الدائرة بُت
النفع كالضرر كالبيع كالشراء موقوفة على إجازة الوٕب أك الوصيُ .ب حُت تكوف تصرفاتو الضارة ضرران ٤تضان كا٢تبة كالتربع باطلة كإف أذف لو
الوٕب أك الوصي.
كزيادة ُب اٟتماية تعطي القوانُت ا١تدنية اٟتق للوٕب ُب تسليم الصغَت جزءا من أموالو كاالذف لو بالتجارة كذلك على سبيل التجربة
كالتمرين ،كعند امتناع الوٕب عن منح ىذا اإلذف ينتقل اٟتق ُب منحو للمحكمة ،كتكوف تصرفات الصغَت الصادرة ُب حدكد اإلذف ا١تمنوع لو
ٔتثابة التصرفات الصادرة عن الشخص الباؿغالرشيد.
كحرصان منها ُب ا﵀افظة على مصاّب الصغَت ٕتعل القوانُت ا١تدنية تصرفات الوٕب ُب أمواؿ الصغَت صحيحة كنافذة إذا كانت ٔتثل
القيمة ،أك كانت بغنب يسَت ،أما إذا عرؼ الوٕب بسوء التصرؼ كاإلدارة ألمواؿ الصغَت فيكوف للمحكمة أف تقيد ىذه الوالية أك تسلبها(.)571
كتربز صور اٟتماية القانونية للطفل كذلك ُب ظل التشريعات العقابية ،إذ ٭تظى سن اٞتاين بقسط كبَت من عناية ا١تشرع اٞتنائي
اٟتديث عند تقدير العقاب حيث ٯتر اإلنساف منذ كالدتو كحىت كفاتو بثبلث مراحل من حيث اإلدراؾ باعتباره أحد مقومي األىلية اٞتنائية،
 )569دستور اٞتزائر لسنة
. 1996
(

،

(، )570افظر ا١تواد ( )86-72من قانوف رعاية االحداث العراقي ،كا١تواد ( )67-65من قانوف العقوبات ا١تصرم.
 )2-1/102من القانوف ا١تدين العراقي
( ، )571انظر ا١تادة (
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ُب ا١ترحلة األكٔب يكوف عدًن التمييز ،ك٘تتد ىذه ا١ترحلة ُب بعض التشريعات حىت ا٘تاـ الصغَت سبع سنوات من عمرهً ،كما ىو اٟتاؿ ُب
التشريع ا١تصرم ،كاالردين ،كاٞتزائرم ُب حُت ٘تتد ُب تشريعات أخرل حىت ا٘تامو التاسعة من العمر كما ىو اٟتاؿ ُب التشريع العراقي.
كُب ىذه ا١ترحلة "مرحلة ماقبل التمييز" ٘تتنع التشريعات العقابية عن مساءلة الصغَت عن اٞترائم اليت يرتكبها النعداـ ً
أىليتو اٞتنائية
بسبب عدـ إدراكو.
كُب ا١ترحلة الثانية كىي ا١ترحلة اليت تبدأ بانتهاء ا١ترحلة األكٔب كتنتهي بإ٘تاـ الصغَت سن الثامنة عشرة من العمر أك الثالثة عشرة كما ىو
اٟتاؿ ُب اٞتزائر ،يزكؿ مانع ا١تسؤكلية اٞتنائية فيسأؿ الصغَت عن اٞترائم اليت يرتكبها إال أف مسؤكليتو عنها تكوف مسؤكلية ٥تففة ألف إدراكو
ُب ىذه ا١ترحلة يكوف غَت كامل(.)572
أما ُب ا١ترحلة الثالثة كىي اليت تبدأ بعد إ٘تاـ الصغَت الثامنة عشرة من العمر كتنتو م بالوفاة فيسأؿ اإلنساف فيها عن اٞترائم اليت يرتكبها،
كتكوف مسؤكليتو عنها كاملة لتكامل إدراكو.
كتظهر صور اٟتماية القانونية للطفل كذلك ُب ظل تشريعات العمل إذ حظي موضوع ٛتاية األحداث باىتماـ كبَت ُب ىذه
التشريعات كصدرت ُب ىذا الصدد العديد من االتفاقيات اليت تتعلق بتحديد اٟتد األدىن لسن العمل ،كمنع تشغيل األحداث ُب العمل
الليلي كإجراءات الفحص الطيب ٢تم.
كقد عملت قوانُت العمل على األخذ با١تبادئ اليت جاءت هبا االتفاقيات الدكلية حيث تضمنت ىذه القوانُت العديد من النصوص اليت
 ،)1987الذم عرؼ اٟتدث بأنو كل من ٓب يتم
هتدؼ إٔب ٛتاية األحداث العاملُت ،كمن ىذه القوانُت قانوف العمل العراقي رقم ( )71لسنة (
الثامنة عشرة من العمر ،كأجاز تشغيل األحداث الذين بلغوا ا٠تامسة عشرة بشركط حددىا ىذا القانوف ،بينما قانوف العمل اٞتزائرم حدد
سن تشغيل الطفل بستة عشرة سنة كأكجب التأكد من ٕباقة اٟتدث كقدرتو الصحية ٔتوجب شهادة طبية صادرة عن جهة ٥تتصة كما جاء
بأحكاـ أخرل تتعلق بتحديد ساعات العمل كفًتة الراحة ،كاإلجازة السنوية للحدث ،كاٞتزاء ا١تًتتب على ٥تالفة األحكاـ اليت جاء هبا ىذا
القانوف فيما يتعلق باألحداث(.)573
 ،1993ال تطبق عقوبة اإلعداـ على األحداث
أما اٞتزائر فحاكلت اإلىتماـ كٖتسُت ٛتاية حقوؽ الطفل ،كىذا ما لوحظ منذ سبتمرب
دكف 18سنة من العمر ،كالنساء اٟتوامل ،أك األـ اليت ٓب يكمل طفلها عاماف من العمر.
الحق في التعليم

.257
 ،1998ص
، 572ينظر د .اكرـ نشأت ابراىيم ،القواعد العامة ُب قانوف العقوبات ا١تقارف ،ط ،1مطبعة الفتياف،

( )

.120
-114
 ،1989ص
، 573انظر ُب تفصيل ىذه االحكاـ د .عدناف العابد ،د .يوسف الياس ،قانوف العمل ،ط ،2بغداد،

( )
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تكفل التشريعات األساسية باٞتزائر اٟتق ُب التعليم ٞتميع األطفاؿ .تنص ا١تادة 53من الدستور على " :ضماف اٟتق ُب التعليم ،كأف التعليم
٣تاين بالشركط اليت ينص عليها القانوف" .باإلضافة لذلك ،ينص مشركع قانوف بشأف التعليم على أف التعليم إلزامي ك٣تاين ٞتميع األطفاؿ
من اٞتنسُت ما بُت 6ك 16سنة ،مع إمكانية مد عامُت لؤلطفاؿ ا١تعوقُت ،ككذلك يفرض غرامة على اآلباء أك األكصياء الذين ال يلتزموف هبذا.
خصصت اٞتزائر منذ استقبل٢تا جزءن كبَتان من مواردىا لتطوير قطاع التعليمٖ ،تقيقان ألحد األىداؼ التنموية لؤللفية.
الحق في الصحة
تنص ا١تادة 54من الدستور على اٟتق ُب الصحة" :تكفل الدكلة منع كمكافحة األكبئة كاألمراض ا١تستوطنة"..
حقوؽ ا١ترأة كالطفل كاألسرة
1992
ً 2005ب تعديل قانوف اٞتنسية بغرض ٖتقيق ا١تساكاة بُت ا١ترأة كالرجل ُب مسألة نقل اٞتنسية إٔب االبناء ،اعتمدت اٞتزائر عاـ
ُب فرباير
خطة عمل كطنية لتنمية كرفاه كٛتاية الطفل ،كتلتها خطة ثانية تغطي األربعة ٣تاالت ا١تذكورة بوثيقة اٞتلسة ا٠تاصة بالطفولة للجمعية العامة
 ،2002كىى :حياة أكثر صحة لؤلطفاؿ ،تعليم ذك جودة أفضل ٞتميع األطفاؿٛ ،تاية الطفل،
باألمم ا١تتحدة "عآب أفضل لؤلطفاؿ" لعاـ
 2004أسست اٞتزائر ٞتنة كطنية بناءن على ـشركع قانوف ٛتاية الطفل الذم ينص على تأسيس مؤسسة كطنية
كٛتاية حقوؽ الطفل.عاـ

تكوف مسئولة عن رقابة أعماؿ حقوؽ الطفل كتلقي الشكاكم بشأهنا.

 ٘تت مراجعة بنود قانوف نظاـ ا١تؤسسات اإلصبلحية كإعادة التأىيل االجتماعي ،الذم أدت إٔب ٖتسُت أكضاع األطفاؿ ُب النظاـالقضائي لؤلحداث.
أما مبا ٮتص اإللتزامات الدكلية لحقوؽ اإلنساف:
 1993مع التحفظ على ا١تواد ()17- 16- 14- 13
 إتفاقية حقوؽ الطفل :صادقت عليها بتاريخ 16أبريل 2006بدكف ٖتفظات.
 الربكتوكوؿ االختيارم ا١تلحق بشأف بيع األطفاؿ كاستغبل٢تم ُب الدعارة :صادقت عليو بتاريخ 27ديسمرب التح قت اٞتزائر على اتفاقيات منظمة العمل الدكلية . التحقت اٞتزائر باتفاقية اليونسكو ١تناىضة التمييز ُب التعليم. أكصت ٞتنة حقوؽ الطفل باٞتزائر با١تصادقة على الربكتوكوؿ االختيارم ا٠تاص باشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة.د -حماية حقوؽ الطفل في ظل الموا يق الدكلية:
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كلعل أبرز مظاىر اٟتماية القانونية تلك اليت حظي هبا الطفل ُب إطار القانوف الدكٕب ،كيتضح ذلك من خبلؿ ا١تبادئ اليت جاء هبا
 )1948كاليت منها أف ٚتيع الناس يولدكف أحراران متساكين ُب اٟتقوؽ كاٟتريات كأنو ال ٬توز اسًتقاؽ أك
اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف لسنة (
استعباد أم شخص ألم سبب.
 )1959كالذم أخذ بعدان دكليان،
كتتضح مظاىر اٟتماية الدكلية ٟتقوؽ الطفل كذلك ُب ظل اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ الطفل لسنة (
كأصبح من الوثائق ا١تهمة ١تا ٭تتويو من مبادئ تكرس ٛتاية مناسبة ٟتقوؽ الطفل ُب التمتع باس وم كجنسية كرعاية صحية كاجتماعية ،كالوقاية
من اإل٫تاؿ كالقسوة كاالستغبلؿ التجارم ،كاٟتق ُب التعليم اإللزامي كاجملاين كغَتىا من اٟتقوؽ األخرل(.)574
 ،1989حيث تضمنت ىذه
كقد بلغت اٟتماية القانونية ٟتقوؽ الطفل ذركهتا كمشوليتها ُب ظل اتفاقية األمم ٟتقوؽ الطفل لسنة
االتفاقية اقرار ٣تموعة كبَتة من حقوؽ الطفل منها حقوؽ شخصية كاٟتق ُب االسم كاٞتنسية ،كالسبلمة اٞتسدية ،كاٟتق ُب اٟتياة  ،كمنها
حقوؽ اجتماعية كحق ا١تساكاة بُت ٚتيع االطفاؿ ،كاٟتق ُب الرعاية االجتماعية كالصحية.
كلعل أبرز مظاىر اٟتماية القانونية تلك اليت حظي هبا الطفل ُب إطار القانوف الدكٕب ،كيتضح ذلك من خبلؿ ا١تبادئ اليت جاء هبا
 )1948كاليت منها أف ٚتيع الناس يولدكف أحراران متساكين ُب اٟتقوؽ كاٟتريات كأنو ال٬توز اسًتقاؽ أك
اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف لسنة (
استعباد أم شخص ألم سبب.
 )1959كالذم أخذ بعدان دكليان،
كتتضح مظاىر اٟتماية الدكلية ٟتقوؽ الطفل كذلك ُب ظؿ اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ الطفل لسنة (
كأصبح من الوثائق ا١تهمة ١تا ٭تتويو من مبادئ تكرس ٛتاية مناسبة ٟتقوؽ الطفل ُب التمتع باس وم كجنسية كرعاية صحية كاجتماعية ،كالوقاية
من اإل٫تاؿ كالقسوة كاالستغبلؿ التجارم ،كاٟتق ُب التعليم اإللزامي كاجملاين كغَتىا من اٟتقوؽ االخرل.
 ،1989حيث تضمنت ىذه
كقد بلغت اٟتماية القانونية ٟتقوؽ الطفل ذركهتا كمشوليتها ُب ظل اتفاقية األمم ٟتقوؽ الطفل لسنة
االتفاقية إقرار ٣تموعة كبَتة من حقوؽ الطفل منها حقوؽ شخصية كاٟتق ُب االسم كاٞتنسية ،كالسبلمة اٞتسدية ،كاّبؽ ُب اٟتياة  ،كمنها
حقوؽ اجتماعية كحق ا١تساكاة بُت ٚتيع األطفاؿ ،كاٟتق ُب الرعاية االجتماعية كالصحية(.)575
انيان -:تحديد مفهوـ مصطلح الطفل:
إف ٖتديد ا١تفاىيم كا١تصطلحات العلمية يع ٌد من األمور األساسية ُب البحث العلمي  ،كيعتمد البحث اٟتإب بصورة رئيسة على ا١تفاىيم
اآلتية :
أ -تعريف الطفل لغة:

، 574عدناف العابد ،ا١تصدر السابق ،نفس الصفحة.

( )
()575

. 1988
،د٤ .تمد سعيد الدقاؽ  ،اٟتماية القانونية لؤلطفاؿ ُب اطر اتفاقية الغمم ا١تتحدة ٟتقوؽ الطفل ،
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يطلق لفظ الطفل ُب اللغة على ا١تولود بعد خركجو من بطن ً
أمو إٔب أف يصل مرحلة البلوغ ،كاٞتمع طفل أك أطفاؿ ،كتسمى ا١تدة
ا١تمتدة بُت الوالدة كاالحتبلـ ٔتدة الطفولة.كيدعى ا١تنفصل عن أمو طفبل إذا خرج حيا كيدعى سقطا إذا خرج ميتا.كالطفل ُب اللغة ىو
الصغَت كاٟتدث كالشاب كالفىت كالغبلـ.
ب -تعريف الطفل في الفقو اإلسالمي:
أما ُب االصطبلح الشرعي فَتاد بالطفل الشخص الذم ال يفقو كال يفهم لصغر سنو ،كىو من جهة أخرل يعتمد ُب أمور معيشتو على
غَته من الناس بسبب ضعف بدنو كحواسو كعقلو حىت يبلغ كيصبح قادران على العناية ً
بنفسو ،كالقياـ بأموره دكف حاجة لبلعتماد على غَته
من الناس ،كُب ىذا ا١تعٌت قولو تعأب ﴿ٍ...ب ٮترجكم طفبلن ٍب لتبلغوا أشدكم﴾...

(.)576

كيستخدـ فقهاء الشريعة اإلسبلمية لفظ الطفل كالصغَت كالصيب ليدللوا بو على معٌت كاحد كىو الشخص الذم ٓب يصل حد البلوغ ،اال
أف الفقهاء اختلفوا ُب بياف اٟتد الذم يبلغ فيو الصغَت ،كسبب اختبلفهم عدـ كجود حدكد معينة تفصل بُت مرحلة الطفولة كا١ترحلة العمرية
اليت تليها ،كمع اختبلؼ الفقهاء ُب ىذه ا١تسألة اال اهنم حددكا بعض العبلمات اليت تدؿ على البلوغ ،كىي االحتبلـ كاإلنبات بالنسبة
للذكر ،كاٟتيض كاٟتمل بالنسبة لؤلنثى ،كما أهنم اتفقوا على ٖتديد البلوغ عن طريق بلوغ س ون معينة ،مع اختبلفهم ُب ٖتديد ىذه السن.
كتبدأ مرحلة الطفولة ُب الشرع من ٟتظة الوالدة أك من ٘تامها حىت سن الثامنة عشرة كفقا ألغلب الفقهاء كقسمىا ا١تسلموف إٔب ثبلث مراحل
بالنظر ١تا تتميز بو من تغَتات جوىرية ُب النمو كاإلدراؾ كىي :
( )1مرحلة الطفولة قبل التمييز (الصغَت غَت ا١تميز ) كتبدأ من مولده إٔب سن السابعة من عمره .
( )2مرحلة الطفولة بعد مرحلة التمييز (الصغَت ا١تميز ) كتبدأ من السابعة كحىت سن ا١تراىقة .
( )3مرحلة ا١تراىقة أك من بلوغ الصيب سن اؿ 12سنة دكر االحتبلـ أك بلوغو سن15سنة إذا ٓب تظهر عبلمات االحتبلـ كُب األنثى
يكوف البلوغ باٟتيض كاالحتبلـ كاٟتمل

(.)577

ج -تعريف الطفل في القانوف الوضعي:
ُب االصطبلح القانوين فيعرؼ البعض الطفل بأنو انساف ؾامل ا٠تلق كالتكوين كٯتلك القدرات العقلية كالبدنية اليت الينقصها سول
النضج كالتكامل.
كىذا التعريف كاف كاف يعطينا كصفان معينان ٟتاؿ الطفل اال انو اليعطينا معياران دقيقان لتمييز الطفل عن غَته
(،)576

(.)578

سورة غافر اآلية. 67

( ، )577تفسَت القرآف العظيم ،االماـ اٟتافظ ايب الفداء اٝتاعيل بن كثَت القرشي الدمشقي ،ج ،3دار التوزيع كالنشر االسبلمية ،مصرٖ ،تقيق
.348
د .كماؿ علي اٞتمل ،ص
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إذف الطفل ُب القانوف ىو الشخص الذم ٓب تكتمل عنده ملكة اإلدراؾ كاالختيار لقصور عقلو عن إدراؾ حقائق األشياء كاختيار
النافع منها كاالبتعاد عن الضار منها كال يرجع ىذا القصور ُب اإلدراؾ كاالختيار إٔب علة أصابت عقلو كإ٪تا مرد ذلك لعدـ اكتماؿ ٪توه
كضعف قدرتو الذىنية كالبدنية فبل يستطيع كزف األشياء ٔتيزاهنا الصحيح كتقديرىا حق التقدير.
كتستخدـ القوانُت ا١تختلفة كما ىو اٟتاؿ عند فقهاء الشريعة اإلسبلمية باإلضافة إٔب لفظ الطفل ألفاظان أخرل كالصغَت كالصيب،
كاٟتدث للداللة على الشخص الذم ٓب يصل حد البلوغ ،إال أف أغلب ىذه القوانُت تضع حدكد معينة للسن الذم تنتهي بو مرحلة الطفولة
كتبدأ بعده ا١ترحلة العمرية اليت تليها ،ففي العراؽ مثبلن ٧تد أف القانوف ا١تدين العراقي يستخدـ لفظ الصغَت للداللة على الشخص الذم ٓب
يصل حد البلوغ ،بينما القانوف اٞتزائرم ٓب يستخدـ ًسول عبارة من ٓب يبلغ ...كٖتدد ىذه القوانُت سنان معينة للبلوغ كىو ٘تاـ الثامنة عشرة من
العمر

(.)579

كٓب يستخدـ القانوف العراقي كذلك مصطلح الطفل كإ٪تا استخدـ مصطلح الصغَت من دكف أف يعطي تعريفان معينان ٢تذا ا١تصطلح ،إال
أنو يفهم من النصوص الواردة ُب ىذه القوانُت أنو يراد بالصغَت الشخص الذم ٓب يكمل الثامنة عشرة من عمره.
كُب القانوف ا١تصرم كالذم عرؼ الطفل ُب ا١تادة ( )2منو بالقوؿ "يقصد بالطفل ُب ٣تاؿ الرعاية ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف كل
من ٓب يبلغ ٙتاين عشرة سنة ميبلدية كاملة.”...
ككما ىو اٟتاؿ ُب القانوف ا١تدين العراقي فإف القانوف ا١تدين ا١تصرم ٓب يستخدـ مصطلح الطفل كإ٪تا استخدـ مصطلح الصغير دكف أف
يعطي تعريفان معينان ٢تذا ا١تصطلح ،بينما القانوف ا١تدين اٞتزائرم استخدـ لفظ كل من ٓب يبلغ ...إال أف الفقرة ( )2من ا١تادة ( )44من القانوف
ا١تصرم ٖتدد سن الرشد بإ٘تاـ إحدل كعشركف سنة كاملة حيث تنص ىذه الفقرة على أنو "كسن الرشد ىي إحدل كعشرين سنة كاـلة"
أما سن الرشد ُب القانوف اٞتزائرم ٤تددة بتسعة عشرة سنة كاملة (ـ 40من قمج) (.)580
كعليو البد من تحديد نهاية مرحلة الطفولة .
عرؼ معو
تلزـ اإلشارة إٔب أف ىذه النقطة بالذات ظلت على مدل األزماف غَت ٤تددة بدقةْ ،تيث أعطى لتعريف الطفولة معٌت كاسعانٓ ،ب تي ى
هنايتها.
غَت أف القوانُت الوضعية حددت مرحلة هناية مرحلة الطفولة ببلوغ الطفل سن الرشد كحددت ىذه السن حكما ب 18سنة ُب الغالب
الزاعم كإف كانت بعض التشريعات تفرؽ بُت سن الرشد ا١تدين كاٞتزائي كما ُب القانوف التونسي إذ يعد الشخص راشدا" جزائيا"ُب سن18

.236
(، )578د .عصمت عبد اجمليد بكر ،االحكاـ القانونية لرعاية القاصرين ،بدكف سنة طبع ،ص
(، )579

قانوف األسرة اٞتزائرم.رقم09-05ا١تؤرخ ُب 4مام
.2005

(، )580القانوف ا١تدين اٞتزائرم.
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كمدنيا ُب سن العشرين ( .)581ككذا األمر ُب التشريع اٞتزائرم حيث سن الرشد ا١تدين تسعة عشرة سنة أما اٞتنائي ثبلثة عشرة سنة ،إف ٖتديد
سن اؿ 18مبٍت على افًتاض أف الطفل قد تطور جسديا كعقليا كعاطفيا كبلغ درجة الرشد كاالكتماؿ(. )582
أما موقف بعض التشريعات من ٖتديد مرحلة الطفولة  :فالقوانُت العراقية ىناؾ ثبلث تسميات ٥تتلفة ىي الطفل كاٟتدث كالقاصر،
فيما ٮتص قانوف األحداث العراقي قسم العمر الزمٍت للحدث على النحو اآلٌب  :عده صغَتا إذا ٓب يتم التاسعة كحدثا إف أًب التاسعة كٓب يتم
ا٠تامسة عشر من عمره ،أما القاصر على كفق قانوف رعاية القاصرين فهو الصغَت الذم ٓب يبلغ سن الرشد بتماـ الثامنة عشرة من العمر ،كيعد
من أكمل ا٠تامسة عشرة من العمر كتزكج بإذف ا﵀كمة كامل األىلية.
كُب مصر عرؼ قانوف الطفل ا١تصرم سواء كاف جاين أك ٣تٍت عليو "كل من ٓب يبلغ 18سنة ميبلدية كاملة"
كٓب يفرؽ القانوف ا١تصرم بُت الطفل كاٟتدث إذ ٢تما نفس التعريف (.)583
كُب اٞتزائر ٓب يتعرض قانوف العقوبات لتعريف الطفل لكن يستخلص منو إف الطفل كل من ٓب يتجاكز سنو الثامنة عشر عند ارتكاب
اِبرٯتة .كعرؼ قانوف ٛتاية األحداث ا١تخالفُت للقانوف كا١تعرضُت للخطر ُب ا١تادة األكٔب منو اٟتدث بأنو الشخص الذم ٓب يتم الثامنة عشر
من عمره.)584( ..
د -تعريف الطفل في الموا يق الدكلية:
 1989الوثيقة الدكلية األكٔب اليت تصدت لتعريف الطفل
كُب إطار القانوف الدكٕب تعد اتفاقية األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ الطفل الصادرة ُب
كنصت ا١تادة األكٔب "الطفل ىو كل إنساف ٓب يتجاكز الثامنة عشرة من العمر ما ٓب يبلغ سن الرشد قبل ذلك ٔتوجب القانوف ا١تطبق عليو"
(.)585
جاكز سنو اؿ 18من العمر  ،كالثاين أف ال يكوف
كطبقا لذلك ٬تب أف يتوافر شرطاف لكي يوصف شخص بأنو طفل األكؿ أف ال يت
القانوف الوطٍت قد حدد سنا" للرشد أقل من ذلك

.

لكن ىذا ال ٯتنع أم دكلة من اعتماد سن أصغر من السن ا١تذكور يتناسب مع العوامل الطبيعية كالعرفية كاالجتماعية اليت تساىم ُب ٪تو
الطفل كبلوغو سن الرشد ُب تلك الدكلة .
كاالتفاقية تشكل اإلطار القانوين العا١تي الذم يهدؼ إٔب توفَت اٟتماية الفضلى لؤلطفاؿ أيا كانت الظركؼ

.

(،)581

ا١تادة 3من قانوف رعاية القاصرين التونسي.

(،)582

ا١تادة 2من قانوف الطفل اٞتزائرم. .

(،)583

ا١تادة 3من قانوف الطفل ا١تصرم.

(،)584ا١تادة األكٔب من قانوف ٛتاية األحداث اٞتزائرم.
،

1989
( )585اتفاقية األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ الطفل الصادرة ُب
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كُب اتفاقية األمم ا١تتحدة بشأف حظر أسوء أشكاؿ عمل األطفاؿ نصت ا١تادة الثانية منها على تطبيق تعبَت طفل على ٚتيع
األشخاص دكف سن اؿ18

.

 1990عرؼ الطفل" بأنو الذم يقل عمره عن ."....18كمقابل ىذا العدد من ا١تواثيق كاالتفاقيات
كا١تيثاؽ اإلفريقي ٟتقوؽ كرفاه الطفل
العا١تية كضعت اللجنة اإلسبلمية العا١تية للمرأة كالطفل كىي إحدل ٞتاف اجمللس اإلسبلمي العا١تي للدعوة كاإلغاثة (ميثاؽ الطفل ُب
اإلسبلـ) كخطوة أكٔب من ميثاؽ األسرة ُب اإلسبلـ كاعتمد القائموف ُب صياغة نصوصو على القرآف كالسنة كركزت على ا١تبادئ األساسية
القطعية الكلية ا١تتفق عليها بُت ا١تذاىب الفقهية اإلسبلمية  ،كيتضمن ا١تيثاؽ 33مادة موزعة على سبعة أبواب،تناكؿ الباب الثاين اٟتقوؽ
كاٟتريات األساسية كنص على حق الطفل ُب اٟتياة كالبقاء كالنماء (.)586
ق -تعريف الطفل في علم النفس الجنائي كعلم النفس االجتماعي:
الطفل ُب علم النفس اٞتنائي ىو الصغَت منذ كالدتو حىت يتم نضوجو النفسي كاالجتماعي كاٞتسمي كحىت تتكامل لديو عناصر الرشد
ا١تتمثلة ُب اإلدراؾ التاـ لؤلشياء كا١تواقف اليت ٖتيط بو أم معرفة اإلنساف لطبيعتو كصفة عملو كالقدرة على تكييف سلوكو كتصرفاتو طبقا ١تا
٭تيط بو من ظركؼ كمتطلبات الواقع الذم يعيشو

(. )587

كُب علم النفس االجتماعي ىو ذلك ا١تخلوؽ الذم يتعلم منذ الرضاعة كيف يبدأ ُب التعرؼ على الناس ك على صفاهتم كاكتساب
ا١تعرفة بكثَت من األدكار اليت يتخذىا الناس أك ىو الصغَت منذ كالدتو إٔب نضوجو االجتماعي كالنفسي كتكامل عناصر الرشد لديو  ،إذ إف
العربة باٞتانب العقلي كالنفسي كال عربة بسف الرشد

(.)588

اللان -:أىم الحقوؽ اللصيقة بشخصية الطفل:
تثبت لئلنساف بعد كالدتو ٣تموعة كبَتة من اٟتقوؽ اليت يستطيع من خبل٢تا ٦تارسة دكره الطبيعي ُب اجملتمع الذم يعيش فيو ،كىذه
اٟتقوؽ منها ماىو لصيق بشخص اإلنساف كمنها ماىو غَت ذلك.
كتعرؼ اٟتقوؽ اللصيقة بشخص اإلنساف بأهنا تلك اٟتقوؽ اليت الغٌت لئلنساف عنها كاليت تثبت لو ٔتجرد كجوده كلكونو إنسانان ،فهي
ً
حقوؽ ضركرية ً
شخصيتو.
ٟتياتو ،كترتبط ٔتقومات

. 1988
(، )586د٤ .تمد سعيد الدقاؽ  ،اٟتماية القانونية لؤلطفاؿ ُب اطر اتفاقية األمم ا١تتحدة ٟتقوؽ الطفل ،
ك أنظر كذلك ،علي جعفر  ،قانوف العقوبات  ،القسم ا٠تاص ،لبناف  ،بدكف سنة نشر.
2007
(،)587فاطمة ْترم ،اٟتماية اٞتنائية ا١توضوعية لؤلطفاؿ ا١تستخدمُت  ،دار الفكر اٞتامعي ،
( ،)588فاطمة ْترم ،مرجع سابق.

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

309

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

كيطلق البعض على اٟتقوؽ اللصيقة بالشخصية تسمية اٟتقوؽ الطبيعية ،كذلك تأثران ٔتا نادل بو فبلسفة القانوف الطبيعي من أنو توجد
حقوؽ طبيعية لئلنساف تولد مع كالدتو كتثبت لو جملرد كونو إنسانان ،كمن ىذه اٟتقوؽ اٟتق ُب اٟتياة ،كاٟتق ُب حرمة الكياف الشخصي،
كاٟتق ُب حرمة ا١تسكن كالرأم كالعقيدة كغَتىا من اٟتقوؽ االخرل

(.)589

كٓب ٧تد عند البحث ُب ا١تصادر الشرعية كالقانونية تعريفان جامعا مانعان ١تصطلح اٟتقوؽ اللصيقة بشخصية الطفل ،إال إننا نستطيع من
خبلؿ ماتقدـ القوؿ بأف مصطلح اٟتقوؽ اللصيقة بشخص الطفل ينصرؼ إٔب تلك اٟتقوؽ اليت ال ٯتكن ٟتياة الطفل أف تستقيم بدكهنا ،أك
بعبارة أخرل تلك اٟتقوؽ اليت ال غٌت للطفل عنها كاليت إذا ماحاكلنا فصلىا عن شخص الطفل تعرضت حياتو للخلل.
كتتعدد اٟتقوؽ اللصيقة بشخصية الطفل إال إننا سنقتصر ُب دراستنا ىذه على تلك اٟتقوؽ اللصيقة الواردة ُب قوانُت األحواؿ
الشخصية ،كىي ٜتسة حقوؽ:
حق النسب ،حق الرضاع ،حق اٟتضانة ،حق النفقة ،ك حق الوالية  ،ضف إٔب ذلك حق الطفل ُب اٟتياة.
كعليو نعرض ىذه اٟتقوؽ مع بعض التفصيل:
﴿كالى تىػ ٍقتيػليواٍ النَّػ ٍفس الًَّيت ىحَّرىـ اللَّوي إًالَّ
 -1حق الطفل في الحياة :ىحَّرـ اإلسبلـ قتل النفس اإلنسانية بغَت حقٖ ،ترٯتان قاطعان ،قاؿ ا﵁ تعأب :ى
ى
()590
ً
ً
اٟت ِّق ذىلً يكم ك َّ ًً
ً
س الًَّيت ىحَّرىـ اللَّوي إًالَّ بً ٍ
وما فىػ ىق ٍد ىج ىع ٍلنىا لًىولًيِّ ًو يس ٍلطىانا فىبلى
اٟتى ِّق ىكىمن قيت ىل ىمظٍلي ن
ب ٍى
ٍى
صا يك ٍم بو لى ىع َّليك ٍم تىػ ٍعقليو ىف ﴾ ﴿ ىكالى تىػ ٍقتيػليواٍ النَّػ ٍف ى
() 591
َّ ً
ً
اٟتى ِّق ىكال
س الًَّيت ىحَّرىـ اللَّوي إًالَّ بً ٍ
ين ال يى ٍد يعو ىف ىم ىع اللَّو إً ى٢تنا ى
يي ٍس ًرؼ ُِّب الٍ ىقٍت ًل إًنَّوي ىكا ىف ىمٍن ي
ص نورا﴾ .كقاؿ ا﵁ تعأب ﴿:ىكالذ ى
آخىر ىكال يػى ٍقتيػليو ىف النَّػ ٍف ى
ً
ك يػىٍل ىق أىثى ناما﴾ (.)592كىذه نصوص صر٭تة ُب أف اإلسبلـ جعل للنفس البشرية حرمتها ككرامتها.كقرر اإلسبلـ منذ مايزيد
يػىٍزنيو ىف ىكىمن يػى ٍف ىع ٍل ىذل ى
عة عشر قرنا حق الطفل ُب اٟتياة فحرـ كأد البنات الذم كاف سائدا"ُب اٞتاىلية تأكيدا لقولو تعأب ﴿:كإًذىا الٍمويؤ ً
ىم
على أرب
ت بًأ ِّ
كدةي يسئلى ٍ
ى ىٍ ى
()593
ذى و ً
تواٍ أ ٍىكال ىد يكم
نب قيتلى ٍ
﴿كالى تىػ ٍق ليي
ت﴾ ،كٓب يفرؽ ُب ذلك بُت طفل كشيخ كشاب ،كال بُت ذكر كأنثى ،بل كاف النص كاضحان ُب قولو تعأب :ى
ِّمن إًم و
بلؽ ٍَّ٨ت ين نػىٍريزقي يك ٍم ﴾( .)594فحق اإلنساف ُب اٟتياة ذكران أك أنثى قررتو شريعة ا﵁ ُب ٤تكم التنػزيل ،فمن حق كل إنساف أف يتمتع ْتياتو
ٍ ٍ
ً
كأف يعيش آمنان على دمو كنفسو ،كمن حقو أف يدافع عن نفسو كيدفع كل خطر يهدده ،كمن حقو أف يػي ىه أَّي لو كل ما يػيٍبقي على حياتو من
كسائل العيش من مأكل كمشرب كملبس كمسكن كتطبيب كدكاء ،كُب بياف اٟتاجات األصلية لئلنساف كانت اإلشارة القرآنية إٔب ما توفر
ً
آلدـ عليو السبلـ ُب اٞتنة؛ إذ قاؿ تعأب﴿ :إً َّف لىك أىالَّ ىٕت ً
ض ىحى﴾ (،)595كاالعتداء على ىذا اٟتق
َّك ال تى ٍظىمأي ف ىيها ىكال تى ٍ
وع ف ىيها ىكال تىػ ٍعىرل ىكأىن ى
ى ي ى
(589

 ،1967ص،40
) ،د .علي عبد الواحد كاُب ،حقوؽ االنساف ُب االسبلـ ،ط ،4القاىرة،

()590

،سورة األنعاـ اآلية.151

، 591سورة إلسراء اآلية. 33

( )

( ، )592سورة الفرقاف اآلية.68
(،)593سورة التكوير اآلية.9-8
( ،)594سورة األنعاـ اآلية.151
.119
( ،)595سورة طو اآلية-118
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جناية عظمى ال ينبغي التساىل مع مقًتفها ،كال ينبغي النظر إليو من منظار الرأفة كالعطف كالشفقة ،كمن حق اٟتياة ا١تشركع جاء ٖترًن
اإلجهاض؛ حسب التفصيل الفقهي الذم اتفق عليو بالتحرًن ا١تطلق بعد نفخ الركح ،مع اإلشارة إٔب قوؿ فقهاء ا١تالكية بتحرًن اإلجهاض
منذ اليوـ األكؿ للحمل ،كجعل اإلسبلـ للجنُت ا١تقتوؿ خطأ دية معلومة ُب الشريعة ليقدـ أعظم تشريع لقيمة اٟتياة اإلنسانية كحق
اٟتياة.كىذا التحرًن يشمل إسقاط اٞتنُت باإلجهاض كإف كاف ابن زنا ،إال إذا كاف ُب ذلك إنقاذ ّبياة األـ اليت ىي أصل حياتو ككاف ذلك
ضركرة الزمة شرعان كعقبلن كصحة.كىذا ما أكدتو التشريعات اٟتديثة ككذا كل ا١تواثيق الدكلية ذات الصلة (.)596
 - 2حق النس  :كىو حق لصيق بالطفل ،إذ يتعرض الطفل بدكنو للذؿ كا١تهانة كاالهتاـ .فقضت اإلرادة اإل٢تية بإنشاء عبلقة بين الرجل
كا١ترأة كىي الزكاج كقامت الشريعة بتنظيم ىذه العبلقة تنظيما الغٌت عنو لينتج عنها ٙترهتا كىم األكالد ،إف ثبوت النسب ىو حاجة متعدية
التقتصر على الولد فقط كإ٪تا تتعداه إٔب األب كاألـ  ،أما بالنسبة لؤلكالد فإف ثبوت نسبهم إٔب أبيهم فيو حفظ لكرامتهم من االحتقار
كا٢تواف من كونو كلدان غَت شرعي  ،كذلك فإف حقوؽ الطفل تتعلق بثبوت نسبو فمىت ما ثبت نسبو صار لو اٟتق بالرضاعة كاٟتضانة كالنفقة
كالوالية على النفس كاإلرث ك٢تذه األسباب كٛتاية ٟتقوؽ ىذا ا١تخلوؽ الضعيف أضحى النسب يثبت ٔتجرد اإلقرار ببنوة الولد ك ىذا ما
جاء ُب (ا١تادة 44من قانوف األسرة اٞتزائرم ) .كما أف النسب ضركرة لؤلـ تدفع بو عن نفسها العار كالفضيحة كاالهتاـ بالزنا كتكمن فيو
سعادة األـ كالذم ىو ٔتثابة األجر ١تعاناهتا ُب إ٧تابو ،كما أنو حق كضركرة لؤلب ٭تافظ على كلده من الضياع  ،أك أف ينسب إٔب غَته ،كما
أف االبن يكوف ٔتثابة الضماف أك الرصيد الذم لؤلب كيستخدمو عند اٟتاجة فاالبن عليو كاجب اإلنفاؽ على أبيو إذا كاف عاجزان أك فقَتا

ككاجب عليو معاٞتتو كاالعتناء بو ،تبرز ضركرة النسب كذلك ُب حرمتو للزكاج الذم أحاطتو الشريعة اإلسبلمية بسياج يؤكد قدسية ىذه
الرابطة كيرسم حدكدىا كيضمن بقائها.ىناؾ ثبلث شركط عندما تتحقق يثبت نسب الولد ألبيو (ا١تادة 43من قانوف األسرة اٞتزائرم ) كىذه
الشركط ىي :
* إمكانية اٟتمل من الزكج .
* ٖتقق مدة اٟتمل ا١تطلوبة .
* عدـ نفي الزكج لنسب الصغَت

(.)597

ً
ىبلكو
 - 3حق الرضاع :كىو أيضان حق ؿصيق بالطفل كأكدتو كل التشريعات القدٯتة كاٟتديثة :إذ يؤدم سلب ىذا اٟتق عن الطفل إٔب
كذلك ألف الرضاعة ٘تثل السبيل الوحيد ٟتصوؿ الطفل على الغذاء ُب سنو ً
اتو األكٔب.
*الرضاع في المغة :ظضع ظضيبن كظضبعبن كظضبعة :ملص ثجربب أك ضظعه أك مص الوف مف اثجم (.)598

.171
 ،1986ص
، 596عبد الستار حامد ،أحكاـ األسرة ُب الفقو اإلسبلمي ،ج ،2ط ،2مطبعة اٞتامعة ،بغداد،

( )

(١،)597تادة 43ك 44من قانوف األسرة اٞتزائرم.
(، )598معجم اللغة العربية،دار كائل للنشر.
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*وفي االصطالح الشرعي :مص اطتؿ الوف مف ثجم امظأة مجة ميرلة .اظضبع حؽ الطتؿ رثوت ومنظج كالجله،
كك نب علل ألـ كلأثـ ولظؾ اقربـ وه  ،مف غرظ عهظ متظكع(.)599
أف علل اك اج
أمظ هلل ليبال اك اج ت وإظضبع أكالج ف مجة سللرف كبمللرف إه تبء اك اج ف إلمبـ اظضبعة ،ك ّ
كتبرة امظضع الي لقكـ وإظضبع كاجذ ك إللتبؽ علربب القكـ وخجمله حؽ اقربـ ،كلحتظه مف عبجربت ألربـ ،كأف رككف

هاؾ إللتبؽ وحسب اميظكؼ ك اقجظة ك اطبقة ألف هلل ال ركلؼ لتسبن إال كسيبب

(.)600

أف لمللع عف إظضبع اكاج
أف رضرظ أحج مب آلخظ وسوب اكؿج ،فال رحؿ األـ ْن
ثـ ح ّهظ ليبال كالن مف اك اجرف ْن

إضظ نظ وأوره ،كال رحؿ األب ألف رلزع اكاج ملبب مع ظغولبب في إظضبعه ،ارغرظ أحج مب صبحوه وسوب اكاج.

،أف إظضبع اطتؿ إظضبعبن طوريربن مف ثجم أمه اه فك ئج صحرة كلتسرة عظرمة
كمف ألمكظ انك ظرة ك امبمة ّ
المظضع ك اظضرع ،كأ ـ هذ اتك ئج مب رألي:
أ -الفوائد التي تعود عمى الطفل:
 لبن األم غواء ودواء:إف لظكرب اوف ألـ رحلكم علل امككلبت اغه ئرة ك اجك ئرة الطتؿ ،كوخبصة في أربـ اظضبع ألكال ،فقج أثوت
ّ

اطب أله رحلكم علل ألك ع مف امضبج ت احركرة المركظكوبت ،وحرث ليرف اطتؿ علل نلربز للؾ امظحلة

أف اوف ألـ رالئـ حربة اطتؿ مالءمة لبمة ،مف حرث حنمه كلكع مككلبله
اجقرقة ،ك الي ال حكؿ اه فربب كال قكة ،كمب ّ
أف
الي لتي وملطلوبت نسـ اطتؿ في امظحؿ ايمظرة امخللتة ،كمب أله ك اغه ء اكحرج املك زف اهم رسلحرؿ ْن

أف جظنة حظظة الوف لليجؿ حسب حلربنبت
لكنج امك ج امككلة اه في غه ء آخظ سك ذ ،كاؾ ْن
أف لينب إه علمت ّ
انسـ أرضبن فبك حبظ في اتلبء وبظج في اصرؼ ،كفي هاؾ مب رضمف الطتؿ عجـ حجكث الزالت اميكرة .كمب ثوت

أف اوف ألـ رحلكم علل مبجة ( اككارسلظكـ) الي ليمؿ علل لطبرظ اقلبة ابضمرة اجل اظضرع ،كوخبصة في
طوربن ّ
اركمرف ألكارف ،فلخلصبب مف اسك ئؿ امكنكجة وبب للرنة اللغهرة انلرلرة اسبوقة ،كمب ليمؿ علل لبرئلبب اللغهرة
انجرجة ،ه فضالن عف فك ئج ب ألخظل الي ليكج علل اطتؿ

(.)601

 الرضاعة الطبيعية تأيد معدالت وكاء األطفال:أف ألطتبؿ اهرف رظضيكف ظضبعة طوريرة مف أمببلبـ رلمليكف وقجظ مظلتع مف اهكبء،
أثولت اوحكث اطورة ّ
ه ومقبظللبـ ولظظئبـ اهرف ريلمجكف في ظضبعبـ علل ألاوبف اصلبعرة.
.363
 ،346ا١تدكنة الكربل/3
 ،256انظر ُب نفس ا١تعٌت  ،شرح فتح القدير/3
(، )599ا١تغٍت كالشرح الكبَت/9
.171
 ،1986ص
(،)600عبد الستار حامد ،أحكاـ األسرة ُب الفقو اإلسبلمي ،ج ،2ط ،2مطبعة اٞتامعة ،بغداد،
 ،1967ص،40
(،)601د .علي عبد الواحد كاُب ،حقوؽ االنساف ُب االسبلـ ،ط ،4القاىرة،
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 اظضبعة اطوريرة لزرج ملبعة اطتؿ. اظضبعة لسبعج علل السلقظظ التسي الطتؿ ك ألـ.ألف اظضبعة اطوريرة لؤجم إال لكع مف الك صؿ ايبطتي ورف ألـ ك اطتؿ ،كللتأ ورلبمب عالقة حمرمة ج فئة،

أف
كمب لكفظ الطتؿ عالقة لتب ـ ورله كورف أمه ،كللطكظ للؾ ايالقة الكفظ فظص المك التسي الطتؿ كوبالباي لنج ّ
لسوة حجكث متبكؿ لتسرة أق ّؿ ورف ألطتبؿ اهمف رظضيكف طوريربن وبامقبظلة ومف رظضيكف صلبعربن.
ه -الفوائد التي تعود عل األم من الرضاعة الطبيعية:
 اإلرضاع هو المتم الطبيعي لمحمل والوضع. تمر األم بعد الوضع بفترة هامة من حياتها الجبسية تعرف بفترة البفاس ،كلظنع أ مرة هذ اتلظة إال الغرظتايبمة الي تحجث الظحـ مف اللكمبش حلل رظنع إال حباله اطوريرة ك ايمؿ علل إسظع لوثبؽ الوف مف اثجم.
 ريج مص اطتؿ اثجم أمه إحجل اضظكظت الي لحض اظحـ علل اجخكؿ في لقوبضبت قكرة ملسقة.أف إلظضبع اطوريي رككف أجعل احمبرة امظأة مف إلصبوة وسظطبف اثجم -.كـ ف نبة أخظل فإف ألـ ال
 كمب ّلسلترج صحربن فقط مف نظء إلظضبع اطوريي ،كاكلبب لسلترج لتسربن كعبطتربن .فبالظلوبط التسي ك ايبطتي ورف ألـ
كطتلبب أثلبء إلظضبع مف أ ـ عك مؿ السلقظظ التسي ك اكنج لي اكؿ ملبمب (.)602

 -4حق الحضابة :ك ك كهاؾ مف احقكؽ الصرقة وباطتؿ ك ي ظعبرة اكاج  ،إه رحلبج اطتؿ ويج كالجله حربن إال مف
قبجظ علل العلمبج علل ِه
لتسه في هذ ألمكظ
رقكـ وبايلبرة وأمكظ طيبمه كاوبسه ك اقربـ وتؤكله حلل رصوح ن
ك السلغلبء عف خجمة اغرظ.

ك احضبلة حؽ اللسبء كقج أثولبب الوي – صلل اه علره كسلـ – اللسبء .
أف اطتؿ رحلبج في وج رة حربله ،ويج كالجله إال لغهرله وباظضبعة ،كمب رحلبج أرضبن إال ايلبرة وه،
مف ؿميلكـ ّ
كهاؾ وباقربـ علل مب رليلؽ ولظورله مف لظبفة كلمظرض كميبكلة في امأكؿ ك امتظب ك املوس كمب إال هاؾ ،ك اقربـ

وبهذ امبمة ك مب رطلؽ علره اتقببء كلمة ( احضبلة)

* والحضابة في المغة :مأخكهة مف احضف ،ك ك مب جكف إلوط إال اكتح .كقرؿ ك اصجظ ك ايضج ف كمب ورلبمب،
ك انمع أحضبف ،كقبؿ انك ظم :حضف اطبئظ ورضه إه ضمه إال لتسه لحت نلبحره ككهاؾ امظأة إه حضلت
كاج ب (. )603

(، )602مصطفى أٛتد الزرقا ،الفقو اإلسبلمي ُب ثوبو اٞتديد ،ج ،2ط ،7دار الفكر ،بَتكت ،ص.815
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* والحضابة شرعاًا :ي حتظ كلظورة مف ال رسلقؿ بأمظ لتسه كصربلله عف كؿ مب رضظذ أك ربلكه .ك احضبلة حؽ

الصغرظ ،كك نوة علل ألـ ،ك ي أحؽ البس وبب  ،كأقجظ ـ علربب ،ومب نولت علره مف متبعظ احلبف ك اتتقة ك اقجظة
علل الحمؿ ك اصوظ(.)604

كالقربـ وبه احؽ علل خرظ مب رظـ رنب لك فظ اتظكط آللرة وبالسوة األـ كأكؿل وبالسوة اغرظ ب ممف رحؿ محلبب

إه فبظقت ألب وطالؽ أك كفبة :

أف لككف حظة  ،ك احظرة ليطي ابه احؽ قرمله كلسبعج احبضلة علل اكفبء وه علل ألـ كنه ،فإف احبضلة
ْ -ن

كثرظ
إه كبلت أمة فإلبب سلقصظ وال ظرب في اقربـ وحؽ طتلبب اللتغبابب وخجمة سرج ب ،كقج رككف سرج ب ممف رحلبج ن
اخجملبب فرككف لقصرظ ب في حؽ طتلبب مضبعتبن.

أف لككف عبقلة ،ألف امنلكلة كباصغرظة في عجـ سلطبعلبب السلقالؿ ولتسبب ،وؿ ي أتج حبنة مف
 ْناصغرظة امف رقكـ وتئكلبب كرلكال أمظ ب ،فكرؼ للكال ي تأف غرظ ب.
أف لككف وباغة ،فباولكغ رجؿ علل لضج ايؽؿ ،كعجـ اولكغ رجؿ علل عجـ لضنه ،ك ه كبلت احبضلة غرظ لبضنة
 ْنعقالن فكرؼ ريبج إاربب وظعبرة أمظ غرظ ب.

فإف كبلت عبنزة عف هاؾ امظضبب أك اترخكخلبب أك اللتغبابب ومبلة لقضي
أف لككف قبجظة علل اقربـ وبه احؽْ ،ن
ْ -ن

فربب ميظـ كقلبب فإلبب ال لككف أ الن الحضبلة ،كرسقط احؽ علبب اينز ب عف لأجرله ( امبجة 62مف قبلكف ألسظة
انزئظم ).

فإف كبلت فبسقة أك مسلبلظة
أف لككف ه ت ُخلُؽ كظرـ رحملبب علل امحبفظة علل اطتؿ حربة كغه ء كأجوبن كسلككبنْ ،ن
 ْنسقط احؽ علبب في احضبلة ،كمب لسقط مطباولبب وه إالَّال إه اـ رلرسظ غرظ ب(.)605
فإف ظلج ج ب رنيلبب غرظ أمرلة علل لظورة اطتؿ ،ثـ إلبب إف وقرت في ج ظ إلسالـ فسلحوس
 أال لككف مظلجةّ ،السللبب ،ك ْنف احقت وج ظ احظب فسلصرظ حظورة ،كفي كال ألمظرف لتقج أل لرة في ظعبرة اطتؿ كحضبلله.
فإف غرظ هم اظحـ امحظـ مله ريلوظ أنلوربن عله ،كقج رسلثقؿ
 -أال لككف ملزكنة وغرظ هم ظحـ محظـ مف اطتؿّ ،

كنكجذ علجذ فرقسك ج ئمبن علره

.

*مدة الحضابة:

معجم اللغة العربية،دار كائل للنشر.

(،)603

(،)604مصطفى أٛتد الزرقا ،الفقو اإلسبلمي ُب ثوبو اٞتديد ،ج ،2ط ،7دار الفكر ،بَتكت ،ص.815
(،)605مصطفى أٛتد الزرقا،مرجع سابق.
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هكظ أك ألثل ،ورف
كلوجأ مجة احضبلة وكالجة اطتؿ ،كأمب وبالسوة الللببئبب فقج خللؼ اتقببء فره لويبن اككف امحضكف ن

أف لسلمظ احضبلة إال اولكغ ألله ويج هاؾ
سوع سلرف كلسع سلرف ك اولكغ ك ازك ج ،ك اهم رظبظ اي وبالسوة الصوي ْن
رسلطرع اقربـ وتؤكله اخبصة كوبالسوة األلثل حلل للزكج ،أللبب لحلبج إال ظعبرة السبء فلظة أطكؿ الليلـ كلليكج

آج ب السبء ،كللجظب علل ألعمبؿ املزارة ك ج ظة تؤكف اورت ".كلظورة اطتؿ في أحضبف ك اجره ترئ اه كؿ أسوبب

المك اصباح نسمربن كعقلربن كليجذ لتسربن إلسلقوبؿ احربذ ك النبح فربب  .ليكج احضبلة طوقب المبجة 64مف قبلكف ألسظة

انزئظم إال ألـ ،ثـ ألب ،ثـ انجة ألـ ،ثـ انجة ألب،ثـ اخباة،ثـ ايمة،ثـ ألقظوكف جظنة،مع مظعبة مصلحة
امحضكف في كؿ هاؾ ،كعلل اقبضي علجمب رحكـ وإسلبج احضبلة أف رحكـ وحؽ ازربظة (.)606

 - 5حق النفقة :كالٮتتلف ىذا اٟتق عن اٟتقوؽ السابقة من حيث كونو حقان لصيقان بالطفل ،كالنفقة من اٟتقوؽ ا١تهمة كا١تشركعة اليت
تثبت للطفل بعد كالدتو إذ أف ضعف بنية الطفل كعدـ قدرتو على الكسب بنفسو يؤدم بو إٔب االعتماد على غَته ُب ىذا األمر ،كبدكف
ىذا اٟتق تتعرض حياتو للخلل كاألذل.كالنفقة من اٟتقوؽ األخرل اليت تثبت للطفل بعد كالدتو  ،إذ يًتتب على صلة القرابة عدة آثار منها
التزاـ األقارب من و
درجة معينة بالتكافل كالتعاضد فيما بينهم فيما يتعلق باالنفاؽ فيلتزـ ا١توسر منهم باالنفاؽ على ا﵀تاج.
كالقرابة أما أف تكوف بُت األصوؿ كالفركع  ،كتسمى مثل ىذه القرابة بالقرابة ا١تباشرة ،كأما أف تكوف بُت أشخاص ٬تمعهم أصل
مشًتؾ دكف أف يكوف أحدىم فرعا لبلخر كىذه ىي القرابة غَت ا١تباشرة.
ابا١تباشرة أما أف تكوف نفقة لؤلصوؿ على الفركع ،كأما أف تكوف نفقة للفركع على األصوؿ كنقصر
كالنفقة اليت ٕتب بسبب القر ة
حق من حقوؽ الطفل (.)607
البحث على ىذا النوع لتعلقو ٔتوضوع ْتثنا.باعتبار أف النفقة ه
أ  -تعريف النفقة:
النفقة لغةن اسم من االنفاؽ ،أم ما ينفق من الدراىم كالزاد ك٨تو٫تا ،أما من حيث مصدر اشتقاقها ،فهي أما أف تكوف مشتقة من
النفوؽ أم ا٢تبلؾ فيقاؿ نفقت الدابة نفوقان ،كأما أف تكوف مشتقة من النفاؽ أم الركاج فيقاؿ نفقت السلعة نفاقان أم راجت.
أما ُب االصطبلح فقد عرفها فقهاء الشريعة اإلسبلمية بتعريفات عامة تشمل نفقة الزكجة كنفقة األقارب ،حيث بأهنا "الشيء
الذم يبذلو اإلنساف فيما ٭تتاجو ىو أك غَته من الطعاـ كالشراب كغَت٫تا .نأك الكسونة كمسكنان كتوابعها.

(،)606ا١تادة 64من قانوف األسرة اٞتزائرم.
،245
 ،2001ص
(،)607د .أٛتد فراج حسُت،ا١تدخل للفقو اإلسبلمي ،الدار اٞتامعية،
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كعليو فإف النفقة باعتبارىا حقان من حقوؽ الطفل فلم ٧تد ٢تا عند الفقهاء تعريفان معينان .كذلك ٓب ٧تد مثل ىذا التعريف ُب قوانُت األحواؿ

الشخصيةُ ،ب حُت عرفها بعض فقهاء القانوف بأهنا كل ما ٭تتاجو الطفل من طعاـ كشر و
و
كملبس كمسكن،كىذا ماكرد ُب نص (ا١تادة
اب
78من قانوف األسرة اٞتزائرم).
إذف العناصر األساسية اليت ٭تتاجها الصغَت تتمثل بالطعاـ كالشراب كا١تلبس كا١تسكن كيكوف ٖتديد مقدار كل عنصر من ىذه

العناصر خاضعان ٟتاجة الصغَت ،ك١تا جرل عليو العرؼ كالعادة ُب اجملتمع الذم يعيش فيو الصغَت ،إذ قد تقضي حاجة الصغَت ،أك ٬ترم
العرؼ كالعادة على دخوؿ عناصر أخرل كأجرة ا٠تادـ ،كأجرة تعليم الصغَت ،كأجرة تطبيبو .كقد كردت األدلة على مشركعية ىذا اٟتق ُب
الشريعة اإلسبلـية كُب كل قوانُت األحواؿ الشخصية العربية.
جاء القرآف الكرًن بالعديد من النصوص اليت تدؿ على أ٫تية اإلنفاؽ على الصغَت كمشركعيتو كمن ىذه اآليات:
ً
ود لىو ًرٍزقيػه َّن ككًسوتيػه َّن بًالٍمعر ً
كؼ)...
ػ قولو تعأب ...( :ىك ىعلىى الٍ ىم ٍولي ي ي ى ٍ ى ي ى ٍ ي

(.)608

ككجو الداللة ُب ىذقاآلية أف الشارع الكرًن قد أكجب النفقة للزكجة على زكجها كعرب ُب اآلية الكرٯتة عن الزكجة با١تولود لو مبينان
أف العلة ُب كجوب النفقة ىي الوالدة كىو ما يدؿ على كجوب النفقة على الطفل ا١تولود من و
باب أكٔب.
ػ قولو تعأب ...( :فىًإ ٍف أىرضعن لى يكم فىآتيوى َّن أيجورى َّن كأٍى٘تًركا بػيػن يكم ًٔتعر و
كؼ )609( )...ككجو الداللة ُب ىذه اآلية ىو أف ا﵁ سبحانو
ٍ ى ٍ ى ٍ ي ي ى ي ى ي ىٍ ى ٍ ى ٍ ي

كتعأب أكجب النفقة للزكجة ا١تطلقة على زكجها عند قيامها بإرضاع كلده ،فهي نفقة كاجبة للقياـ بشؤكف إرضاع الصغَت .كما ٕتد مصدرىا
ُب الكثَت من األحديث النبوية الشريفة.
ال خبلؼ بُت قوانُت األحواؿ الشخصية ُب اعتبار النفقة من اٟتقوؽ ا١تهمة كالواجبة للطفل إذ عن طريق ىذا اٟتق يضمن الطفل

اٟتصوؿ عل احتياجاتو األساسية من الغذاء كالكساء كالسكن كا٠تدمة كالعبلج كالتعليم كغَتىا من االحتياجات األخرل لذا ٧تد أف قوانُت
األحواؿ الشخصية قد جاءت بالعديد من األحكاـ اليت تعاِب ىذا اٟتق كتبُت أ٫تيتو كتؤكد مشركعيتو.
كمن ىذه القوانُت القانوف العراقي الذم تناكؿ ىذا اٟتق ُب ا١تادتُت ( )59ك( )60حيث عاٞتت ا١تادة ( )59حق النفقة لؤلكالد إٔب أف
تتزكج األنثى كيصل الغبلـ إٔب اٟتد الذم يكتسب فيو أمثالو ما ٓب يكن طالب علم.
كعاٞتت ا١تادة ( )60النفقة ُب حالة عجز األب كاجبةن على أقارب الصغَت،ك النفقة دينان على األب يرجع هبا عليو من دفعها ُب حالة يساره.
كتأكيدان على مشركعية النفقة كا٫تيتها بالنسبة للصغَت فقد جاءت كل القوانُت العربية بنصوص ٦تاثلة  ،فاؿقانوف ا١تصرم عاِب حق
النفقة ُب ا١تادة ( 18مكرر/ثانيان) كىذا النص يشتمل على ٣تموعة من األحكاـ ا٠تاصة بنفقة الصغَت على أبيو ،فهو يلزـ األب باالنفاؽ على
أكالده إذا ٓب يكن ٢تم ماؿ ك٭تدد ا١تدة اليت يبقى فيها ىذا اٟتق قائمان للصغَت كما ٭تدد عناصرىا كأسباب سقوطها.
( ،)608سورة البقرة -اآلية. 233
(، )609سورة الطبلؽ آية.6
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سارت القوانُت العربية األخرل كقانوف األسرة اٞتزائرم ُب ا١تادة 75اليت ٕتب نفقة الولد على األب مآب يكن لو ماؿ ....كالقانوف
األردين كالقانوف السورم .كالقانوف ا١تغريب كالقانوف التونسي ،حيث جاءت ىذه القوانُت بنصوص تبُت أ٫تية ىذا اٟتق كتؤكد مشركعيتو (.)610
ب -عناصر النفقة في التشريعات العربية:
ال ٗتتلف عناصر نفقة الصغَت اليت حددهتا قوانُت األحواؿ الشخصية العربية ْ ،تيث ٓب تضع نصان خاصان ٭تدد فيو العناصر اليت
٬تب أف تشتمل عليها نفقة الصغَت.
إال أننا نستطيع أف ٨تدد ىذه العناصر بالرجوع إٔب بعض مواد ىذه القوانُت كاليت تناكؿ فيها ا١تشرع بياف العناصر اليت ٬تب أف تشتمل عليها
نفقة الزكجة على زكجها حيث تشمل النفقة الطعاـ كالكسوة كالسكن كلوازمها كأجرة الطبيب .
مثبل :قانوف األسرة اٞتزائرم ُب مادتو"78تشمل النفقة :الغذاء كالكسوة كالعبلج كالسكن أك أجرتو ،كما يعترب من الضركريات ُب العرؼ
كالعادة".
كىكذا يتضح لنا أف قوانُت األحواؿ الشخصية تتفق ٚتيعان مع إتاه فقهاء الشريعة حوؿ ا١تسائل التالية:
ػ أف نفقة الصغَت ٬تب أف تشتمل على كل العناصر اليت تعترب ضركرية لنشأة الصغَت كتربيتو كبنائو البناء الصحيح.
ػ إف ٖتديد عناصر نفقة الصغَت كبياف ما يدخل ضمن ىذه العناصر كما ال ٮتل ضمنها إ٪تا تكوف ٤تبلن لتقدير القضاء كبالتإب فقد
٬تد القاضي أف ىناؾ عناصر البد أف تشتمل عليها نفقة الصغَت كأخرل ليست كذلك.
ػ أف يراعى ُب تقدير نفقة الصغَت بعض األمور من أ٫تها حاجة الصغَت  ،كمنزلتو االجتماعية كدرجة يسار ا١تسؤكؿ عن النفقة.
ج -شركط كجوب النفقة في القوانين العربية:
يشًتط الستحقاؽ نفقة الصغَت توفر ٣تموعة من الشركط  ،كىذه الشركط منها ما يتعلق بالصغَت كمنها ما يتعلق با١تنفقٓ ،ب ٗتتلف قوانُت
األحواؿ الشخصية ُب معاٞتتها ٢تذه لشركط ْتيث نصت أغلبها على ذات الشركط اليت اشًتطها فقهاء الشريعة اإلسبلمية كىي كاآلتي.:
 أف يكوف االبن فقيران ال ماؿ لو ،ال تستحق نفقة الولد على أبيو  ،ما ٓب يكن ىذا الولد فقَتان ليس لو ماؿ يستطيع االنفاؽ منو كٓتبلؼذلك إذا كاف لو ماؿ فإف نفقتو تكوف من مالو.كىذا الشرط معلوـ بداىةن ألف نفقة الغٍت تكوف ُب مالو كال حاجة بو إٔب الغَت لكي ينفق عليو
كألف النفقة إ٪تا ٕتب للصغَت للمحافظة عليو كحفظو من ا٢تبلؾ ،كىذا األمر ٯتكن ٖتقيقو من ماؿ الصغَت إذا كاف لو ماؿ.
 أف يكوف عاجزان عن الكس ،ال يكفي الستحقاؽ النفقة أف يكوف االبن فقَتان ٤تتاجا كإ٪تا يشًتط باإلضافة إٔب ذلك أف يكوف عاجزانعن الكسب  ،فلو كاف االبن فقَتان إال أنو مع ذلك قادران على الكسب فإنو ال يكوف مستحقا للنفقة  ،كذلك ألنو بقدرتو على الكسب
يكوف ُب غٌت عن نفقة غَته عليو).
 130كما بعدىا.
،1982ص
(، )610سيد حسن البغاؿ ،مدكنة التشريعات ا١تصرية ،مطبعة هنضة مصر ،
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 أف يكوف األب موسران غير معسر،يشًتط فيمن ٕتب عليو النفقة أف يكوف األب غنيان كىم صغار فأما أف يكوف ٢تم ماؿ أكال فإف ٓب يكنفعليو نفقتهم"(.)611
د -مرات من تج عليهم النفقة في التشريعات العربية:
أف النفقة ٕتب ُب ماؿ الصغَت إف كاف لو ماؿ فإف ٓب يكن لو ماؿ فنفقتو على أبيو ،لكن ما ىو اٟتكم إذا كاف األب فقَتان ال ماؿ
لو أك كاف غَت موجود  ،أك كاف موجودان إال أنو عاجز عن الكسب  ،ىل أف النفقة تسقط ُب مثل ىذه اٟتاالت أـ أهنا تنتقل إٔب غَته؟
ٓب ٗترج قوانُت األحواؿ الشخصية عن االطار الذم نظمو فقهاء الشريعة اإلسبلمية ُب بياف مراتب من ٕتب عليهم نفقةالصغَت،كإ٪تا
اختلفت التشريعات العربية فيما بينها ُب بياهنا ١تراتب من ٕتب عليهم نفقة الصغَت كمن ىذه القوانُت:
 القانوف المصرم،األصل ٔتوجب قانوف ا١تصرم أف نفقة الصغَت ٕتب ُب مالو إف كاف لو ماؿ فإذا ٓب يكن لو ماؿ فإف نفقتو تكوف على أبيو كىذا ما
قررتو ا١تادة ( /18مكرر /ثانيا) .كٓب يتطرؽ القانوف ا١تصرم لبياف من ٕتب عليو نفقة الصغَت عند عدـ كجود األب أك عند إعساره أك عدـ قدرتو
على الكسب إال أف العمل جرل ُب ا﵀اكم ا١تصرية على أف النفقة تنتقل ُب مثل ىذه اٟتاالت إٔب أقارب الصغَت كل ْتسب مَتاثو من كالد
الصغَت بشرط أف يكوف ىذا القريب ٤ترمان للصغير كأف يكوف موسران .كأف يدين بنفس دين الصغَت إال إذا كاف ىذا القريب ىو األـ فتجب
عليها نفقة أكالدىا كلو اختلفت معهم ُب الدين.)612(.
 القانوف األردني،جاء قانوف األحواؿ الشخصية األردين فيما يتعلق بًتتيب من ٕتب عليهم نفقة الصغَت باألحكاـ التالية ،األصل أف نفقة الصغَت
 )167بقو٢تا "نفقة كل إنساف ُب مالو."..إذا ٓب يكن للصغَت ماؿ فنفقتو تكوف كاجبة ُب ماؿ
ٕتب ُب مالو إف كاف لو ماؿ كىذا ما قررتو ا١تادة (
 )168فقرة (أ) بقو٢تا "إذا ٓب يكن للصغَت ماؿ فنفقتو على أبيو ال يشاركو فيها أحد."..
أبيو كىذا ما قررتو ا١تادة (
ٍب جعل ىذا القانوف نفقة عبلج الصغَت كأجرة الطبيب من حيث األصل كاجبة ُب ماؿ األب فإذا اعسر األب تكوف ىذه النفقة
كاجبة على األـ إف كانت موسرة فإذا كاف كبلن من األب كاألـ معسران يكلف هبا من ٕتب عليو عند عدـ كجود األب أك عند
اعساره)613(.كىذا ما أخذ بو القانوف السورم كذلك.
القانوف المغربي،

.252
 ،2001ص
(،)611د .أٛتد فراج حسُت،ا١تدخل للفقو اإلسبلمي ،الدار اٞتامعية،
(612

 135كما بعدىا
،1982ص
)،،سيد حسن البغاؿ ،مدكنة التشريعات ا١تصرية ،مطبعة هنضة مصر ،

(613

) ،ا١تادة 167من قانوف األحواؿ الشخصية األردين.
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تناكلت مدكنة األحواؿ الشخصية ا١تغربية األحكاـ ا٠تاصة بًتتيب من ٕتب عليهم نفقة الصغَت ُب نصُت األكؿ :ىو نص الفقرة
 )126كاليت جاء فيها "٬تب على األب اإلنفاؽ على أكالده الصغار كالعاجزين عن الكسب".فاعتربت ىذه الفقرة نفقة
( )1من الفصل (
 )129كالذم نص فيو ا١تشرع على
األكالد كاجبة من حيث األصل ُب ماؿ األب ُب حاؿ عجزىم عن الكسب.كالنص الثاين :ىو نص الفصل (
كوف األـ ىي ا١تكلفة باالنفاؽ على الصغَت إذا كانت موسرة ككاف األب معسران حيث جاء ُب ىذا الفصل "إذا عجز األب عن االنفاؽ على
كلده ككانت األـ غنية كجبت عليها النفقة".كٓب يوضح ىذا القانوف من تنتقل إليو نفقة الصغَت عند إعسار األب كاألـ أك عند عدـ
كجود٫تا.)614(.
في القانوف العراقي،
تكوف نفقة الصغَت كاجبة ُب مالو إف كاف لو ماؿ ٯتكن االنفاؽ منو عليو.فإذا ٓب يكن للصغَت ماؿ ٯتكن ٖتصيل النفقة منو فإهنا
(أم النفقة) تنتقل إٔب كالده ،فيكلف األب باالنفاؽ على ابنو الصغَت بشرط أف ال يكوف ىذا األب فقَتان أك عاجزان عن الكسب ،أما ُب حالة
عدـ كجود األب إتهت ٤تكمة التمييز أف ا١تسؤكؿ عن ىذه النفقة ىو اٞتد إذا أيسر".
كعند عدـ كجود اٞتد أك اعساره فإف النفقة تنتقل إٔب األـ فتكلف بنفقة الصغَت إذا كانت موسرة (.)615
القانوف الجزائرم،
طبقا للمادة 75من قانوف األسرة اٞتزائريتجب نفقة الولد على األب مآب يكن للطفل ماؿ،كُب حالة عجز األب ٕتب نفقة األكالد
على األـ إذا كانت قادرة على ذلك،غَت أف ا١تشرع ٓب يوضح من تنتقل إليو نفقة الصغَت عند إعسار األب كاالـ أك عند عدـ كجود٫تا .
ق -أسباب سقوط النفقة في القوانين العربية:
عاِب قانوف األحواؿ الشخصية المصرم األحكاـ ا٠تاصة بانتهاء النفقة ُب ا١تادة (/18مكرر/ثانيا).كُب ىذه ا١تادة فرؽ ا١تشرع ا١تصرم بُت
انتهاء نفقة الذكر كانتهاء نفقة األنثى حيث جعل نفقة األنثى على أبيها تستمر إٔب حُت بلوغها أقرب األجلُت من الزكاج أك اكتساب ما
يكفي من النفقة ،أما بالنسبة للذكر فقد قضت ا١تادة ا١تشار إليها باستمرار نفقتو على أبيو إٔب أف يتم ا٠تامسة عشرة من عمره بشرط أف يبلغ
ىذه السن قادران على الكسب.أما إذا بلغ اؿصغَت ىذه السن ككاف عاجزان عن الكسب بسبب مرض بدين أك عقلي أك بسبب طلب العلم فإف
نفقتو تبقى مستمرة على أبيو حىت زكاؿ السبب الذم ٯتنعو من الكسب

.

كىذا ما جاءت بو كذلك المادة 75من قانوف األسرة الجزائرم من أحكاـ ،فقد اختلفت فقط فيما ٮتص عمر الولد حيث تسقط عليو
النفقة عند بلوغو سن الرشد بشرط أف ال يكوف عاجزان عن الكسب بسبب مرض بدين أك عقلي أك بسبب الدراسة فإف نفقتو تبقى مستمرة
على أبيو حىت زكاؿ السبب الذم ٯتنعو من الكسب

.

(، )614ا١تادة 126من مدكنة األحواؿ الشخصية ا١تغربية.
.120
(،)615راتب عطا ا﵁ الظاىر ٣ ،تموعة التشريعات ا٠تاصة با﵀اكم الشرعية ط،2ص
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 )155حيث اعترب ىذا القانوف اعسار
تناكؿ قانوف األحواؿ الشخصية السورم األحكاـ ا٠تاصة بسقوط نفقة الصغَت ُب ا١تادة (
األب من أسباب سقوط نفقتو على أكالده الصغار كقضى ُب الفقرة الثانية من نفس ا١تادة باستمرار نفقة الولد الذكر على أبيو إٔب حُت بلوغو
السن الذم يكتسب فيو أمثالو أما األنثى فتستمر نفقتها على أبيها إٔب حُت زكاجها .أف ىذا النص ٓب ٭تدد سنان معينان لبلوغ الذكر السن
الذم يكتسب فيو امثالو كبالتإب يكوف ىذا األمر مًتكؾ لتقدير القضاء.
كال ٗتتلف األحكاـ اليت أخذ هبا كبلن من القانوف األردين كالقانوف ا١تغريب كالقانوف التونسي عن األحكاـ اليت أخذ هبا القانوف
السورم فيما يتعلق بسقوط النفقة (.)616
ً
تغذيتو كالباسو أب من يقوـ باالشراؼ
 -6حق الوالية :كىو كذلك حق لصيق بالطفل ،اذ ٭تتاج الطفل باالضافة أب من يقوـ بأمور
على ا٘تاـ تربيتو اليت ابتدأت باٟتضانة فيعمل على تربيتو كرعايتو كصيانتو كتزك٬تو كادارة اموالو للمحافظة عليها كتنميتها ،كمن الواضح أف
حرماف الطفل من ىذا اٟتق يؤدم أب االضرار بو ،كيعرض حياتو للخلل.
أ -تعريف الوالية:
كالوالية ُب اللغة تأٌب ٔتعٌت النصرة ،كالوٕب ىو الناصر ،أما ُب االصطبلح فقد عرفت الوالية بتعريفات عدة منها "تنفيذ القوؿ على
الغَت شاء أـ أىب".
كما تعرؼ أيضان بأهنا "سلطة شرعية ٯتلك هبا صاح هبا حق التصرؼ ُب شؤكف غَته جربان عليو".كتعرؼ الوالية كذلك بأهنا "قياـ
شخص كبَت راشد على شخص قاصر ُب تدبَت شؤكنو الشخصية كا١تالية".كتعرؼ أيضان بأهنا "سلطة شرعية لرعاية مصاّب القاصر منذ كالدتو
حىت بلوغو رشيدان".
كيبلحظ بأف ىذه التعريفات تدكر ٚتيعها حوؿ معٌت كاحد ٯتكن أف نعرؼ الوالية من خبللو بأهنا "سلطة شرعية ٯتلك هبا
صاحبها حق التصرؼ ُب شؤكف الغَت الذم ال ٭تسن التصرؼ ُب شؤكنو بنفسو".
ب -أنواع الوالية في الشريعة اإلسالمية كالتشريعات العربية:
فإف الواليات اليت تثبت على الطفل بعد كالدتو ثبلث :كالية اٟتضانة ،الوالية على النفس  ،كالوالية على ا١تاؿ.
* في الشريعة اإلسالمية،
 الوالية على النفس :من أىم الواليات اليت تثبت على الصغَت بعد كالدتو ىي الوالية على نفسو ،كىذه الوالية تبدأ بعد انتهاء مدة اٟتضانة ،فيضم الصغَت إٔب من لو حق الوالية على النفس لكي يعمل على إ٘تاـ تربيتو اليت ابتدأت باٟتضانة كيعمل على حفظو كرعايتو كصيانتو حىت
تنتهي مدة ىذه الوالية.
.123
(،)616راتب عطا ا﵁ الظاىر  ،ا١ترجع السابق،ص
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ك٘تر حياة الصغَت ٔترحلتُت ،األكٔب الذم يكوف فيها الصغَت فاقدان للتمييز ،كُب ىذا الدكر ال تكوف ا١تسؤكلية كالتبعة ملقاة بكاملها
على عاتق الوٕب كإ٪تا يشاركو فيها اٟتاضنة فيقكـ الوٕب بًتبية الصغَت كهتذيبو كاٟتفاظ على صحتو ،كتنمية مواىبو كا﵀افظة على دينو كأخبلقو،
كاإلشراؼ على حضانتو لينشأ النشأة الصحيحة ،فيما تقوـ اٟتاضنة بتوٕب مسؤكلية اطعامو كالباسو كاالشراؼ على منامو كحاجاتو األخرل
كامداده بالعطف كالشفقة كا١تودة.
أما ا١ترحلة الثانية من أدكار حياة الصغَت فهو دكر التمييز كفيو يستقل الوٕب بأمور العناية بالصغَت كحفظو كتربيتو حىت يصل السن
الذم ٯتكنو من االستغناء عن خدمة الوٕب كالعناية بنفسو.
مث فإف الوالية عليو تستمر حىت يؤمن
كإذا بلغ الصغَت ىذه السن ككاف ال يزاؿ ْتاجة إٔب عناية الغَت بأف كاف ٣تنونان أك معتوىان الن
على نفسو ،كإذا بلغ عاقبلن ٍب جن اكدعتو فإف الوالية عليو تعود مرة أخرل ،كتنتهي ىذه الوالية ببلوغو عاقبلن مأمونان على نفسو بالنسبة للذكر
كال فرؽ ُب ذلك بُت كالية التاديب كالتثقيف ككالية اٟتفظ كالصيانة ككالية التزكج.أما باؿنسبة لؤلنثى فإف كالية التاديب كالتثقيف ككالية
اٟتفظ كالصيانة تنتهي بالزكاج (. )617
 الوالية على الماؿ:من الواليات األخرل اليت تثبت على الصغَت ىي الوالية على ا١تاؿ ،كقد حرصت الشريعة اإلسبلمية على اقرار ىذا النوع من
الوالية حرصان منها على ا﵀افظة على حقوؽ الصغَت ألنو ال يستطيع ٔتفرده أف يدير أموالو ك٭تافظ عليها لقصوره كعدـ خربتو ُب ىذا اجملاؿ،
لذا كاف من الواجب أف يتؤب غَته ا﵀افظة على أموالو ٟتُت بلوغو السن اليت ٘تكنو من تصريف شؤكنو بنفسو ،كىذا الغَت ىو الوٕب على ا١تاؿ.
كىذا النوع من الوالية يتعلق بأمواؿ من تثبت عليهم من حيث إمكاف التصرؼ هبا بكافة التصرفات كالبيع كالشراء كالرىن
كاإلجارة كغَتىا من التصرفات األخرل.
ك تعرؼ بأهنا "ا﵀افظة على ا١تاؿ كتنميتو كاستثماره كالتصرؼ فيو كادراتو ٔتا يعود على ا١تؤب عليو ك٣تموع األمة بالربح كالفائدة".
ك٘تر حياة الصغَت بدكرين  ،األكؿ يكوف فيو الصغَت عدًن التمييز فاقدان لؤلىلية بصورة تامة فبل ينعقد لو تصرؼ ،كالثاين :يكوف
الصغَت فيو ٦تيزان ناقص األىلية ال فاقدىا ،كُب كبل الدكرين يتؤب كٕب ا١تاؿ إدارة أمواؿ الصغَت كا﵀افظة عليها كالعناية هبا ،كيستمر الوٕب ُب
٦تارستو ٢تذه آب٫تة إٔب حُت بلوغ الصغَت  ،فإذا بلغ عاقبلن رشيدان كجب أطبلؽ يده ُب التصرؼ ُب أموالو ،أما إذا بلغ الصغَت غَت رشيد بأف
كاف ٣تنونان مثبلن استمرت الوالية ا١تالية عليو حىت يرشد.
كأل٫تية ىذا النوع من الوالية كجب توافر ٣تموعة من الشركط فيمن يباشر إدارة أمواؿ الصغير كالعناية ككاجب استمرار توفر ىذه
الشركط طيلة مدة الوالية

(.)618

.188
(،)617سيد حسن البغاؿ  ،ا١تصدر السابق ،ص

(،)618راتب عطا ا﵁ الظاىر ٣ ،تموعة التشريعات ا٠تاصة با﵀اكم الشرعية ا١ترجع السابق،ص.130
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*في القوانين الوضعية:
اعتربت القوانُت الوضعية العربية ا١تختلفة الوالية من اٟتقوؽ ا١تهمة اليت تثبت للصغَت ،كقد تناكلت ىذه القوانُت الوالية بنوعيها ػ
كالية النفس ككالية ا١تاؿ ػ ككضعت األحكاـ اْباصة هبما اليت تعاِب ىذا اٟتق  ،كمن ىذه القوانُت القوانُت العراقية اليت اعتربت الوالية بنوعيها
من اٟتقوؽ ا١تهمة اليت ال غٌت للصغَت عنها  ،ككذا ا١تصرم  ،األردين ،السورم  ،ا١تغريب ،ك التونسي،كاألمر كذلك بالنسبة للقانوف اٞتزائرم
.100
حيث نظم أحكاـ الوالية ُب قانوف األسرة من ا١تادة 81حىت
ج -شركط الولي في الشريعة اإلسالمية كالتشريعات العربية:
١تا كاف ا٢تدؼ من إقرار حق الوالية على الصغَت ىو ٛتاية مصاٟتو كإدارة شؤكنو كالعناية هبا ،لذا يشًتط فيمن يتؤب أمور الوالية على الصغَت
أف تتوفر فيو ٣تموعة من الشركط.
*في الشريعة اإلسالمية،
أف الفقهاء قد اتفقوا على بعض الشركط كاختلفوا ُب بعضها اآلخر.
أما الشركط اليت اتفق الفقهاء عليها فهي البلوغ ،كالعقل كاٖتاد الدين كالقدرة فهذه الشركط كاجب توفرىا ُب الوٕب كاعتربكا ٗتلف أيان منها
سببان من أسباب سلب الوالية عن الوٕب كانتقا٢تا إٔب من يليو ُب ا١ترتبة.
أما الشركط اليت اختلف عليها الفقهاء فهي شرطاف :
 شرط العدالة فقد اختلف الفقهاء ُب ىذا الشرط فأكجب فقهاء الشافعية توفره ُب الوٕب ،كاختلف فيو فقهاء اٟتنابلة فيما بينهم فذىببعضهم إٔب اشًتاطو كذىب البعض اآلخر إٔب عدـ ذلك ،كذىب فقهاء اّبنفية كا١تالكية كالزيدية إٔب عدـ اشًتاط العدالة كاعتربكا أف الفسق
ال ٯتنع من الوالية .
 شرط الذكورة حيث ذىب ٚتهور الفقهاء إٔب اشًتاط ىذا الشرط فلم ٬تيزكا لؤلنثى توٕب مهاـ الوالية ،كخالف اٞتمهور ُب رأيهم ىذا فقهاءاٟتنفية الذين أجازكا كالية األنثى .
* في التشريعات العربية:
ٓب تتعرض القوانُت العربية للشركط الواجب توفرىا ُب الوٕب على الصغَت بصورة مباشرة كإ٪تا مادامت أغلبها مشتقة من الشريعة اإلسبلمية فيما
ٮتص األحواؿ الشخصية إذف فبل ٯتكنها معارضتها.
د -سلطات األكلياء في الشريعة اإلسالمية كالتشريعات العربية:

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

322

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

آب كاف موضوع الوالية على النفس ٮتتلف عن موضوع الوالية على ا١تاؿ فإف فقهاء الشريعة اإلسبلمية منحوا الوٕب على النفس سلطات
كصبلحيات ٗتتلف عن تلك اليت منحوىا للوٕب على ا١تاؿ.
*سلطات الولي في الشريعة اإلسالمية:
مهمة الوٕب على النفس تتمثل با﵀افظة على نفس الصغَت كذلك بًتبيتو كتعليمو كتأديبو كصيانتو كحفظو من كل األخطار اليت قد
يتعرض ٢تا ُب حياتو .
ال خبلؼ بُت الفقهاء ُب أف األب كافر الشفقة على أكالده الصغار لذا ٧تد أف ىؤالء الفقهاء ٯتنحونو اٟتق ُب التصرؼ بأمواؿ
القاصر بشىت أنواع التصرفات ،ك١تا كانت كالية األب علل ماؿ كلده الصغَت ثابتة للنظر كٟتفظ ىذا ا١تاؿ كتنميتو لذا يشًتط لصحة تصرفات
األب أف تكوف ٦تا يتحقق فيها مصلحة الصغَت كبناء على ذلك ال ٬توز لؤلب التربع ٔتاؿ الصغَت.
ككما ىو اٟتاؿ ُب تصرفات األب ُب ماؿ الصغَت يشًتط لصحة تصرفات الوصي أف تكوف ىذه التصرفات ٦تا يتحقق فيها
مصلحة الصغَت ألف كالية الوصي على ماؿ الصغَت ثابتة للنظر كٟتفظ ىذا ا١تاؿ ،كبناء على ذلك ال ٬توز للوصي القياـ بكافة التصرفات اليت
فيها ضرر بأمواؿ الصغَت كالتربعات بكافة أشكا٢تا ،ككذلك البيوع اليت فيها غنب فاحش،
*سلطات األكلياء في التشريعات العربية:
تعطي القوانُت الوضعية لؤلكلياء٣ ،تموعة من السلطات كالصبلحيات اليت يستطيعوف من خبل٢تا رعاية الصغَت كالعناية بو كا﵀افظة
على أموالو كالقياـ بكل األمور اليت ٕتب عليهم ٔتقتضى كاليتهم .كأعطت قوانُت األحواؿ الشخصية العربية للوٕب لسلطات ا اليت أقرىا فقهاء
الشريعة اإلسبلمية سواء تعلق األمرب الوالية على النغس أك ا١تاؿ.
كتعتٍت الوالية بنوعيها ببلوغ الولد سن الرشد كيكوف متمتعا بكل قواه العقلية كاٞتسمية،كماتعتٍت أيضا بعجز الوٕب كباٟتجر
عليو ،بإسقاط الوالية عنو ،كأخَتا ٔتوتو (.)619
الخاتمة:
توصلن إليها من خبلؿ البحث ،ككذلك أىم ا١تقًتحات اليت نرجو من ا﵁ تعأب أف تكوف أساسان لدراسات قانونية
ا
من أىم النتائج اليت
كفقهية أمشل كأكسع للوصوؿ إٔب ٛتاية قانونية مبلئمة لؤل٫تية اليت ٭تتلها الطفل ُب اجملتمع:
أ -النتائج :تتمثل النتائج اليت توصلنا إليها من خبلؿ البحث باآلٌب:

 أف الطفولة أساس اجملتمعات كغدىا ا١تشرؽ ،كمن ٍب فإف إسباغ اٟتماية القانونية ا١تبلئمة ٢تا يضمن بناء ىذه اجملتمعات البناء األمثلكيساعد ُب ٪توىا كازدىارىا.

(619

.260
)،د .أٛتد فراج حسُت ،ا١تصدر السابق ،ص
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 إف االطفاؿ عانوا الكثَت من التجاىل كعدـ االىتماـ على مر العصور من قبل التشريعات ا١تختلفة األمر الذم انعكست آثاره السلبيةعلى كاقع الطفولة ُب اجملتمعات اليت يعيشوف فيها.
 إف الشريعة اإلسبلمية كىي شريعة العدؿ كا١تساكاة كالرٛتة كاالخاء قد أكلت الطفولة أ٫تية كعناية ٓب ٖتظ هبا ُب ظل التشريعات ا١تختلفة إف قوانُت األحواؿ الشخصية قد تأثرت با١تبادئ اليت جاءت هبا الشريعة اإلسبلمية ٓتصوص حقوؽ الطفل حيث ضمنت نصوصهاالكثَت من ا١تبادئ كاألحكاـ اليت جاءت هبا الشريعة ُب ىذا الصدد.
 -إف احقكؽ الصرقة وتخص اطتؿ إلمب ركمؿ ويضبب اويض آلخظ ،كوبالباي فإف حظمبف اطتؿ مف أم ملبب

ريظضه الضربع ك ألهل.
ب -االقتراحات(:كجهت للجزائر فحسب).

تتمثل ا١تقًتحات اليت نرجو أف تؤخذ بعُت االعتبار باآلٌب:
 إلغاء العقوبة البدنية كوسيلة للتهذيب .كٯتكن الدكلة اعتماد تشريع ٯتنع ٦تارسة العقوبة البدنية صراحة كاالطبلع ْتمبلت توعية عامةلتعزيز حق الطفل ُب اٟتماية من ٚتيع أشكاؿ العنف ،ككذلك حكؿ كسائل هتذيب سلمية كبديل.
 اٗتاذ التدابَت البلزمة بشكل عاجل ﵀اربة االٕتار ُب األطفاؿْ ،تيث ٖتولت اٞتزائر إٔب ٤تطة انتقالية للتجارة بُت أفريقيا كأكركبا الغربية. سن قانوف كطٍت ١تنع كٛتاية األطفاؿ من االٕتار هبم ألغراض جنسية أك استغبللية أخرل كيعرؼ االٕتار كتهمة جنائية خاصة. ٗتفيض اٟتكم على طفل ُب الثالثة عشر من عمره بأحكاـ تًتاكح من 10إٔب 20سنة. مراجعة قوانُت األسرة كاألحواؿ الشخصية لتتماشى مع العهد الدكٕب للحقوؽ ا١تدنية كالسياسية كاتفاقية حقوؽ الطفل ،السيما فيما يتعلقبسلطة الوٕب كقواعد الزكاج كالطبلؽ كالقرارات ا٠تاصة ْتضانة األطفاؿ.
 اٟتق ُب العمل كظركؼ عمل عادلة كمقبولة كىذا باٗتاذ تدابَت فعالة ١تنع االستغبلؿ االقتصادم لؤلطفاؿ ،كالسيما ُب القطاع ا٠تاص غَتالرٝتي ،كتعزيز آليات الرقابة على العمل لقياس حجم عمالة األطفاؿ
 ضركرة أف تتضمن االتفاقيات الدكلية ا١تعنية ْتقوؽ الطفل آلية فعالة لضماف التزاـ الدكؿ بأحكامها  ،كاف توجد ىيئات دكلية تراقب تطبيقاالتفاقيات.
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تعزيز منظومة حماية الطفولة في التشريع الجزائرم
الدكتور سعداكم محمد رئيس المجلس العلمي بكلية الحقوؽ كالعلوـ السياسية جامعة طاىرم محمد بشار (الجزائر)

مقدمة :
عرؼ التشريع اٞتزائرم تطورا مهما ُب ٣تاؿ تعزيز منظومة اٟتماية اليت ٬تب أف توفرىا األجهزة اٟتكومية للطفولة بدءا بالتعديبلت ا١تدخلة
على مسائل اٞتنسية خصوصا ما تعلق بالطفولة ا١تتضررة من الزكاج ا١تختلط كىو ما دفع با١تشرع إٔب تعديل قواعد القانوف الدكٕب ا٠تاص
 2014بعد ما عرفتو اٞتزائر من جرائم
اٞتزائرم عموما كعلى ا٠تصوص قواعد قانوف اٞتنسية  .إضافة إٔب تعزيز اٟتماية اٞتزائية مؤخرا ُب
اختطاؼ األطفاؿ 620كتعريضهم للخطر ما دفع ا١تشرع اٞتزائرم إٔب تشديد العقاب كتعزيز اٞتانب اٞتزائي .
المطل األكؿ  :التعزيزات في مجاؿ الجنسية
 1970ا١تتضمن قانوف اٞتنسية اٞتزائرية ا١تعدؿ كا١تتمم باألمر
نظم ا١تشرع اٞتزائرم مسائل اٞتنسية من خبلؿ األمر 86/70ا١تؤرخ ُب 15ديسمرب
 . 2005كيعد اؿطفل ٤تور أحكاـ قانوف اٞتنسية خصوصا اٞتنسية األصلية .
 01/05ا١تؤرخ ُب 27فرباير
كمن أىم األحكاـ التي عز بها المشرع الجزائرم حماية الطفولة في ىذا القانوف :
تعديلو  -باألمر - 01/05للمادة 06من األمر 86/70حيث أصبحت اٞتنسية األصلية بناء على رابطة الدـ ٔتوجب التعديل ٘تنح للولد
آبكلود من أـ جزائرية 621مهما كانت كضعية األب  .كاٟتكم اٞتديد ىنا ىو انو ُب األمر 86/70كاف ا١تشرع اٞتزائرم ٯتنح اٞتنسية اٞتزائرية
بناء على رابطة الدـ من جهة األـ فقط إذا كاف األب ٣تهوؿ اٞتنسية أك كاف عدًن اٞتنسية .كتظهر ىنا اٟتماية اليت يقررىا ا١تشرع اٞتزائرم
للطفل ُب ىذه األكضاع حىت ال يبقى الطفل دكف جنسية كبالتإب حرمانو من حق االنتماء السياسي كالتمتع ٔتا يوفره ىذا االنتماء من ٛتاية ،
لكن إذا كاف األب أجنبيا معلوـ اٞتنسية كبالرغم من أف األـ جزائرية اٞتنسية فاف الطفل ا١تولود ُب ا٠تارج ال ٭تمل اٞتنسية اٞتزائرية  .أما ُب
التعديل فاف ا١تشرع اٞتزائرم كبعد األكضاع اليت ظهر أف الطفولة اٞتزائرية تعانيها ُب حالة زكاج اٞتزائريات من األجانب ٍب يقع فك الرابطة
2014
 620عن موقع ا١تديرية العامة لبلمن الوطٍت اٞتزائرم  .زيارة بتاريخ 02نوفمرب

 ،2013أشار مدير الشرطة القضائية إٔب أف عمليات
 2003إٔب غاية
 :خبلؿ عرضو لئلحصائيات ا١تسجلة لدل مصاّب األمن الوطٍت من سنة

 2012كانت عبارة عن أْتاث ُب فائدة العائبلت ،تضم حاالت ىركب كاختفاء تراكحت أسباهبا بُت العنف العائلي
اختطاؼ القصر متبوع باالعتداء اٞتنسي أك القتل خبلؿ ىذه ا١تدة بلغ 11اختطاؼ ،كجل اٟتاالت ا١تسجلة خبلؿ سنة
 538،2012حالة من بينهم 292فتاة ،ىذه األرقاـ ٚتيعها صنفت ُب خانة كاحدة كىي خطف األطفاؿ.
كالتسيب ا١تدرسي ،حيث أحصت ا١تديرية العامة لؤلمن الوطٍت ُب ىذا الصدد سنة

 621ا١تادة 06كانت صياغتها ُب األمر 86/70كاألٌب  :يعترب من اٞتنسية اٞتزائرية بالنسب:
 الولد ا١تولود من اب جزائرم-

الولد ا١تولود من أـ جزائرية كاب ٣تهوؿ
الولد ا١تولود من أـ جزائرية كاب عدًن اٞتنسية
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الزكجية حيث يكوف األكالد قد كلدكا ُب ا٠تارج من أب أجنيب معلوـ اٞتنسية كاألـ جزائرية كىنا ُب العادة تلجا ىذه األـ إٔب العودة بأبنائها
إٔب الوطن كلكنها ستجد أف أبناءىا أجانب حاملُت ٞتنسية أبيهم ٦تا يتطلب خضوعهم إٔب القانوف ا١تنظم لوضعية األجانب  .ىنا تدخل
ا١تشرع اٞتزائرم لتوفَت ٛتاية اكرب ٢تذه الطفولة كمنح اٞتنسية اٞتزائرية األصلية برابطة الدـ من جهة األـ بالرغم من أف األب أجنيب معلوـ
اٞتنسية  .كأصبحت األـ اٞتزائرية اليت ٭تدث معها فك للرابطة الزكجية مع الزكج األجنيب ٕتد نفسها مع أبنائها حاملُت للجنسية اٞتزائرية .
ٕتدر اإلشارة إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓتصوص الولد ا١تولود من أـ جزائرية كأب أجنيب معلوـ اٞتنسية كاف ٯتنحو اِبنسية اٞتزائرية األصلية لكن
برابطة اإلقليم مىت توافرت الشركط التالية: 622
 أف يكوف ىذا الولد مولودا ُب اٞتزائر.
 أف يكوف األب ىو نفسو مولود باٞتزائر.
كيظهر من خبلؿ ا١تادة اف اٟتماية ٓب تكن تشمل الولد ا١تولود ُب ا٠تارج من أب أجنيب معلوـ اٞتنسية كأـ جزائرية .
تقريره ُب ا١تادة ا١تادة 02من األمر 01/05أف القواعد اٞتديدة – أ٫تها القاعة اليت سبق شرحها – للحصوؿ على اٞتنسية اٞتزائرية كجنسية
أصلية برابطة الدـ تسرم حىت على األشخاص ا١تولودين قبل تاريخ التعديل٦ .تا يستفاد منو ٘تديد اٟتماية القانونية بأثر رجعي حىت للموؿكدين
 2005من أـ جزائرية كأب أجنيب معلوـ اٞتنسية.
قبل فرباير
كمن الناحية اإلجرائية٢ 623تؤالء  -ا١تولودين قبل التعديل – فإهنم مطالبوف بإثبات اٞتنسية اٞتزائرية لبلـ كقت ميبلدىم الف العربة ّتنسية األـ
كقت ميبلد الطفل.
إضافة إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم قرر ٓتصوص الولد ا١تولود ُب اٞتزائر من أب ٣تهوؿ كأـ مسماة ُب شهادة ميبلده من غَت بيانات أخرل تثبت
جنسيتها  :أف ىذا الولد ٯتكنو إثبات ٘تتعو باٞتنسية اٞتزائرية كجنسية أصلية برابطة اإلقليم عن طريق تقدٯتو لشهادة ميبلده كشهادة مسلمة
من ا٢تيئات ا١تختصة .624
مثب لوضعيتو من جهة كىي ُب نفس الوقت تعفيو من إثبات ا٨تداره من جزائريُت من جهة أخرل .
ىذه الشهادة تكوف تة
المطل اللاني  :األحكاـ التي عز بها المشرع الجزائرم حماية الطفولة في المجاؿ الجزائي:
ادخل ا١تشرع اٞتزائرم ُب اآلكنة األخَتة تعديبلت مهمة على قانوف العقوبات تعزيزا للمنظومة اٞتنائية عموما كٖتديدا ُب ٣تاؿ ٛتاية الطفولة
 2014من جرائم اختطاؼ األطفاؿ.
 2013ك
بعد ما عرفتو اٞتزائر ُب
 156ا١تتعلق بقانوف العقوبات اٞتزائرم أحد ابرز التعديبلت ُب ٣تاؿ
 2014ا١تعدؿ كا١تتمم لؤلمر/66
كيعترب القانوف 01/14ا١تؤرخ ُب 04فرباير
ٛتاية الطفكلة .
أكال  :التعديالت المدخلة بخصوص المسؤكلية الجزائية  :المادتاف 05ك 49من قانوف العقوبات :
 - 622ا١تادة 07من األمر 86/70كانت ٤تررة كاآلٌب  :يعترب من اٞتنسية اٞتزائرية بالوالدة ُب اٞتزائر :
ا -الولد ا١تولود ُب اٞتزائر من أـ جزائرية كمن أب أجنيب ىو نفسو مولود ُب اٞتزائر إال إذا رفض اٞتنسية اٞتزائرية ُب أجل مدتو عاـ قبل بلوغ سن الرشد .
 - 623بينت ا١تواد من 31إٔب 36من قانوف اٞتنسية اٞتزائرية اٟتإب قواعد إثبات اٞتنسية كاإلجراءات ا١تتبعة ُب ذلك
 - 624ا١تادة 32من قانوف اٞتنسية اٞتزائرية اٟتإب .
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تعديل ا١تادة : 05يتمثل التعديل الذم ادخلو ا١تشرع اٞتزائرم على ا١تادةُ 05ب إضافة عبارة " :ماعدا ُب اٟتاالت اليت يقرر فيها القانوف
حدكدا أخرل قصول"  .كىي عبارة أضافها ا١تشرع ُب معرض تنظيمو للعقوبات األصلية ٖتديدا عقوبة السجن ا١تؤقت اليت كانت ٤تددة
با١تدة من 05سنوات إٔب 20سنة  .كرغم أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يقرر السجن ا١تؤبد بنص ا١تادة فقد أجاز ٘تديد فًتة السجن ا١تؤقت إٔب ما فوؽ
 20سنة عند االقتضاء  .كٕتدر اإلشارة إٔب انو عاقب بالسجن ا١تؤبد ُب نص ا١تادة 291بعد تعديلها بالقانوف. 01/14
التعديالت المدخلة كالمرتبطة باألىلية بنص المادة: 49
ال يكوف ٤تبل للمتابعة اٞتزائية القاصر الذم ٓب يكمل 10سنوات
القاصر الذم يًتاكح سنو بُت 10ك 13سنة ال توقع عليو إال تدابَت اّبماية كالتهذيب.
ُب مواد ا١تخالفات يكوف القاصر ٤تبل للتوبيخ
ٮتضع القاصر الذم يبلغ سنو من 13إٔب 18سنة أما لتدابَت اٟتماية أك التهذيب أك لعقوبات ٥تففة.
انيا:
إ٘تاـ القانوف با١تادة 195مكرر كا١تادة 293مكرر: 1
ٛتاية الطفل من التسوؿ كالتشرد – ٛتاية الطفل ـف ا٠تطف .
حماية الطفل من التسوؿ كالتشرد :
أكال  :قبل صدكر القانوف : 01/14تؤب ا١تشرع اٞتزائرم تنظيم التسوؿ كالتشرد ٖتت عنواف الفصل السادس  :اٞتنايات ك اٞتنح ضد األمن
العمومي ٖ ،تديدا القسم الرابع بعنواف  :التسوؿ كالتطفل . 625
عاقب ا١تشرع اٞتزائرم ُب قافكف العقوبات على التسوؿ بنص ا١تادة 195بقو٢تا  ":يعاقب باٟتبس من شهر إٔب ستة أشهر كل من اعتاد ٦تارسة
التسوؿ ُب أم مكاف كاف كذلك رغم كجود كسائل التعيش لديو أك إمكانو اٟتصوؿ عليها بالعمل أك بأية طريقة مشركعة أخرل".
كما يبلحظ أف ا١تشرع اٞتزائرم ٓب يعرؼ التسوؿ ،كإ٪تا عاقب على االعتياد عليو كاٗتاذه طريقة للتكسب ،كال نعتقد أف ىناؾ إشكاال ُب
مفهوـ التسوؿ ُب حد ذاتو .ألنو معركؼ لدل اٞتميع بأنو ٞتوء الشخص إٔب طلب ا١تاؿ أك القوت ٣تانا دكف تقدًن مقابل رغم قدرتو على
الكسب بالطرؽ ا١تشركعة .كيعترب االعتياد عليو جرٯتة ١تا ٢تا من ضرر على اجملتمع.
أما التشرد فقد نصت ا١تادة 196من قانوف العقوبات اٞتزائرم على أنو  ":يعد متشردا كيعاقب باٟتبس من شهر إٔب ستة أشهر كل من ليس
طلبللعمل أك يكوف
لو ٤تل إقامة كال كسائل تعيش كال ٯتارس عادة حرفة أك مهنة رغم قدرتو على العمل كيكوف قد عجز عن إثبات انو قدـ ا
قد رفض عمبل باجر عرض عليو".
كا١تبلحظ ىنا أف التشرد يعترب جرٯتة ُب حد ذاهتا دكف اشًتاط االعتياد عليو  .الف التشرد يؤدم حتما إٔب التسوؿ كأب أكثر من ذلك .

 2014كاعاد
 156أب التسوؿ كالتطفل بالقانوف . 04/82اال انو عاد ُب
ٕ - 625تدر االشارة أب اف ا١تشرع اٞتزائرم قد غَت تسمية ىذا القسم من التسوؿ كالتشرد كما كاف منصوصا عليو ُب القانوف/66
اليو تسميتو  :التسوؿ كالتشرد  .بالقانوف. 01/14
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أما من ناحية نظاـ اٞتزاء الذم اعتمده ا١تشرع ُب ىذه اٞترائم عندما يكوف اجملرـ طفبل فقد جاء بنص ا١تادة 196مكررعلى النحو التإب :
فيما ٮتص ا١تخالفات ا١تنصوص عليها ُب ا١تادتُت  195ك  196ا١تذكورة أعبله ال يتخذ ضد األحداث الذين ٓب يبلغوا الثامنة عشرة ،إال تدابَت
اٟتماية أك التهذيب .626
ٕتدر اإلشارة إٔب أف ا١تشرع اٞتزائرم حاكؿ ٕترًن كل فعل من شافقأف تكوف نتيجتو عموما تعريض الطفل للخطر كخصوصا كصوؿ الطفل
 316من قانوف العقوبات .كٕترًن فعل ترؾ احد
إٔب حالة التسوؿ أك التشرد :كتجرًن فعل التخلي عن الطفل أك تعريضو للخطر ا١تواد 314ك
الوالدين أك كبل٫تا ١تقر األسرة باعتباره هتربا من ا١تسؤكلية كىو اعتداء على حق الطفل ُب الرعاية كتعريضو ٠تطر التشرد كاال٨تراؼ ٔتقتضى
ا١تادة 01/ 330من نفس القانوف  .كما جرـ فعل تعريض امن األطفاؿ أك صحتهم ٠تطر جسيم باف يسئ معاملتهم ا كاف يكوف مثبل سيئا ٢تم
لبلعتياد على السكر أك سوء السلوؾ  .ا١تادة . 03/330كما جرـ انتهاؾ اآلداب بُت ا﵀ارـ كشدد العقوبة إذا كاف الضحية قاصرا .كجرـ بشدة
ٖتريض القصر على الفسق كالدعارة ُب ا١تواد من 342إٔب 349مكرر كمن قواعد التجرًن األساسية أيضا ىو ٕترًن ا١تشرع اٞتزائرم لفعل
خطف القصر كعدـ تسليمهم با١تواد من 326إٔب 329مكرر.
انيا :بصدكر القانوف: 01/14
اكال  :بخصوص جرائم التسوؿ :
ادخل ا١تشرع اٞتزائرم إ٘تاما للمادة 195با١تادة 195مكرر اليت تنص على  ":يعاقب باٟتبس من ستة أشهر إٔب سنتُت كل من يتسوؿ بقاصر
ٓب يكمل 18سنة أك يعرضو للتسوؿ ".
كهبذا النص يكوف ا١تشرع اٞتزائرم قد أغلق الباب أماـ التحايل على نص ا١تادة 195اليت كانت تعاقب ا١تتسوؿ ُب حد ذاتو كلكن غالبا ما
يكوف كراء ىذا القاصر أشخاص يتكسبوف بدفعو إٔب التسوؿ باستغبللو كاستنزاؼ جهده كطاقتو  .ىذا إضافة إٔب األثر االجتماعي السليب
للتسوؿ ُب حد ذاتو .
كقد نص ا١تشرع اٞتزائرم ُب الفقرة الثانية من ا١تادة 195مكرر على أف العقوبة تضاعف عندما يكوف الفاعل احد أصوؿ القاصر أك أم
شخص لو سلطة عليو.
كللتشديد ىنا مربره الف االستغبلؿ ٦تن عليو ُب األصل كاجب الرعاية ك اإلنفاؽ ىو ادعى لتشديد العقاب  .كيسرم نفس اٟتكم على من لو
سلطة على القاصر .
ثانيا ٓ :تصوص جرائم ا٠تطؼ  627كبيع االطفاؿ كتصوير القصر ُب حالة ٦تارسة انشطة جنيسة كاالغتصاب كالفواحش بُت ا﵀ارـ كٖتريض
القاصر على الفسق كالدعارة .
 626ا١تادة 12من القانوف 01/14ألغت ا١تادة 196مكرر  .ك٨تن نوردىا لبلستدالؿ فقط على ما كاف منصوصا عليو قبل التعديل .
 2014كاف العقاب على النحو التإب  :المادة  291 :يعاقب بالسجن ا١تؤقت من ٜتس إٔب عشر سنوات آؿ من اختطف أك قبض أك حبس أك حجز أم شخص بدكف أمر من
 627قبل تعديل
يها القانوف بالقبض على األفراد .كتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا ٟتبس أك ٟتجز ىذا الشخص .إذا استمر اٟتبس أك اٟتجز ١تدة أآثر
السلطات ا١تختصة كخارج اٟتاالت اليت ٬تيز أك يأمر ؼ
من شهر فتكوف العقوبة السجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب عشرين سنة.
المادة  292 :إذا كقع القبض أك االختطاؼ مع ارتداء بزة رٝتية أك شارة نظامية أك يبدك عليها ذلك على النحو ا١تبُت ُب ا١تادة  246أك بانتحاؿ اسم آاذب أك ٔتوجب أمر مزكر على السلطة العمومية
فتكوف العقوبة السجن ا١تؤبد.
كتطبق العقوبة ذاهتا إذا كقع القبض أك االختطاؼ بواسطة إحدل كسائل النقل اآللية أك بتهديد اجملٍت عليو بالقتل.
المادة  293 :إذا كقع تعذيب بدين على الشخص ا١تختطف أك ا١تقبوض عليو أك ا﵀بوس أك ا﵀جوز يعاقب اٞتناة بالسجن ا١تؤبد

2.000.000
 1.000.000دج أب
ا١تادة 293مكرر  :كل من ٮتطف اك ٭تاكؿ خطف شخص مهما بلغت سنو مرتكبا ُب ذلك عنفا اك هتديدا اك غشا يعاقب بالسجن ا١تؤقت من عشر سنوات أب عشرين ستة كبغرامة من
دج .
كيعاقب اٞتاين بالسجن ا١تؤبد اذا تعرض الشخص ا١تخطوؼ أب تعذيب جسدم .
كاذا كاف الدافع أب ا٠تطف ىو تسديد فدية يعاقب اٞتاين بالسجن ا١تؤبد ايضا .
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تعزيز الحماية فيما يتعلق بجريمة الخطف :
يظهر من خبلؿ التعديل بالقانوف 01/14أف ا١تشرع اٞتزائرم قد رفع من درجة العقاب ُب جرائم ا٠تطؼ سواء كقع ا٠تطف على البالغُت أك
 1005إٔب 10سنوات إٔب السجن ا١تؤقت من 10إٔب 20سنة .
على القصر  ،حيث ارتفعت العقوبة من السجن ا١تؤقت من
كرفع عقوبة السجن ا١تؤقت من 10إٔب 20سنة إٔب السجن ا١تؤبد .
 156با١تادة 293مكرر 01اليت عاقب من خبل٢تا على ا٠تطف حينما يكوف الضحية قاصرا  ،حيث أفرد
قاـ ا١تشرع اٞتزائرم بإ٘تاـ األمر/66
للقاصر مادة خاصة بو بعد اف كاف القاصر ٮتضع لنص عاـ ُب السابق  .كنصت ا١تادة 293مكرر 01على ":يعاقب بالسجن ا١تؤبد كل من
ٮتطف أك ٭تاكؿ خطف قاصر ٓب يكمل ٙتاين عشرة سنة عن طريق العنف أك التهديد أك االستدراج أك غَتىا من الرسائل .
كتطبق على الفاعل العقوبة ا١تنصوص عليها ُب ا١تادة 263من ىذا القانوف إذا تعرض القاصر ا١تخطوؼ إٔب تعذيب أك عنف جنسي أك إذا
كاف الدافع إٔب ا٠تطف ىو تسديد فدية أك إذا ترتبت عليو كفاة الضحية .
ال يستفيد اٞتاين من ظركؼ التخفيف ا١تنصوص عليها ُب القانوف مع مراعاة أحكاـ ا١تادة 294أدناه".
كبالعودة إٔب ا١تادة٧ 263تدىا تنص على عقوبة اإلعداـ  .أما ا١تادة 294فهي تنص على حاالت االستفادة من التخفيف .
تعزيز الحماية بخصوص جريمة بيع األطفاؿ :
أكرد ا١تشرع اٞتزائرم ا١تادة 319مكرر اليت ٬ترـ من خبل٢تا بيع األطفاؿ ُب معرض تنظيمو ٞترائم ترؾ األطفاؿ كتعريضهم للخطر .حيث
 1.500.000دج كل من باع أك اشًتل
 500.000إٔب
نصت ا١تادة 319مكرر على  :يعاقب باٟتبس من 05سنوات إٔب 15سنة كبغرامة من
طفبل دكف سن 18ألم غرض من األغراض كبأم شكل من األشكاؿ .
كيعاقب بنفس العقوبة كل من حرض أك توسط ُب عملية بيع األطفاؿ .
إذا ارتكبت اٞترٯتة ٚتاعة إجرامية منظمة أك كانت ذات طابع عابر للحدكد الوطنية  ،تكوف العقوبة السجن من 10سنوات إٔب 20سنة
2.000.000
 1.000.000دج إٔب
كغرامة من
كيعاقب على الشركع بنفس عقوبات اٞترٯتة التامة .
تعترب ظاىرة بيع األطفاؿ كاحدة من اٞترائم ا٠تطَتة اليت تعيد البشرية إٔب الوراء آالؼ السنُت أب زمن الرؽ كبيع البشر  .كقد جاء ا١تشرع
اٞتزائرم على ٕترٯتها بعد اف كاف قد جرـ جرٯتة بيع األعضاء البشرية ُب السابق .
تعزيز الحماية بخصوص جريمة تصوير القصر في حالة ممارسة أنشطة جنسية :
 1.500.000دج كل
 500.000إٔب
أكرد ا١تشرع ا١تادة333مكرر 01اليت تنص على  :يعاقب باٟتبس من 05سنوات إٔب 10سنوات كبغرامة من
من صور قاصرا ٓب يكمل 18سنة بأم كسيلة كانت كىو ٯتارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية اك غَت حقيقية اك صور األعضاء اٞتنسية
للقاصر ألغراض جنسية أساسا أك قاـ بإنتاج أك توزيع اك نشر اك تركيج اك استَتاد اك تصدير اك عرض اك بيع اك حيازة مواد إباحية متعلقة
بالقصر.
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ُب حالة اإلدانة تأمر اٞتهة القضائية ٔتصادرة الوسائل ا١تستعملة الرتكاب اٞترٯتة كاألمواؿ ا١تتحصل عليها بصفة غَت مشركعة مع مراعاة
حقوؽ الغَت حسن النية .
يعترب ىذا الوجو من اٟتماية من االكجو اٞتديدة اليت عزز هبا ا١تشرع اٞتزائرم منظومة اٟتماية بعد اف كاف ُب السابق يعاقب كل من صنع أك
حاز أك استورد أك سعى ُب استَتاد من أجل التجارة أك كزع أك أجر أك لصق أك أقاـ معرضا أك عرض أك شرع ُب العرض للجمهور أك باع أك
شرع ُب البيع أك كزع أك شرع ُب التوزيع كل مطبوع أك ٤تررا أك رسم أك إعبلف أك صور أك لوحات زيتية أك صور فوتوغرافية أك أصل الصورة أك
قالبها أك أنتج أم شيء ٥تل باٟتياء .كيظهر جليا اف ا١تشرع يساير باٟتماية ما تعرفو األكساط اإلجرامية اليوـ من تفشي لظاىرة تصوير
القاصر ُب أنشطة إباحية كا١تتاجرة هبا .
تعزيز الحماية بخصوص جريمة االغتصاب كالفواحش بين المحارـ كتحريض القاصر على الفسق كالدعارة
ٓتصوص جرٯتة االغتصاب قاـ ا١تشرع بتعديل نص ا١تادة 628336من قانوف العقوبات حيث أصبحت ُب القانوف 01/14كاآلٌب  :كل من
ارتكب جناية االغتصاب يعاقب بالسجن ا١تؤقت من 05سنوات إٔب 10سنوات  .إذا كقع االغتصاب على قاصر ٓب يكمل 18سنة فتكوف
العقوبة السجن ا١تؤقت من 10سنوات إٔب 20سنة .
ٓتصوص جرٯتة الفواحش بُت ا﵀ارـ  :ابقي ا١تشرع على نص ا١تادة 337مكرر كما ىو من حيث اٞتزاء اٞتنائي ا١تقرر للجرائم بُت ا﵀ارـ مع
إضافتو للفقرة التالية  :كتطبق على العبلقات اٞتنسية بُت الكافل كا١تكفوؿ العقوبة ا١تقررة للفاحشة ا١ترتكبة بُت األقارب من الفركع أك
األصوؿ .
كىو ما يستفاد منو توسيعو للحماية لتشمل ا١تكفوؿ  .كتسقط اؿكفالة ُب حاؿ ثبوت التهمة .
ٓتصوص جرٯتة ٖتريض القاصر على الفسق كالدعارة  :أكرد بشانو تعديبل للمادة 342حيث أصبحت كاآلٌب  :كل من حرض قاصرا ٓب
يكمل الثامنة عشرة سنة على الفسق أك فساد األخبلؽ أك تشجيعو عليو أك تسهيلو لو كلو بصفة عرضية يعاقب باٟتبس من ٜتس سنوات
إٔب عشر سنوات كبغرامة من  20.000إٔب  100.000دج.
كيعاقب على الشركع ُب ارتكاب اٞتنحة ا١تشار إليها ُب ىذه ا١تادة بالعقوبات النقررة للجرٯتة التامة .
 10.000كحد
السالبللحرية من
ة
كما ٕتدر اإلشارة إٔب أف ا١تشرع قد رفع العقوبات ا١تقررة ُب ا١تادةُ 344ب جانبها ا١تإب فقط دكف العقوبة
 200.000دج كحد أقصى .
 20.000كحد ادين إٔب
 100.000كحد أقصى إٔب
ادين ك

 628ا١تادة 336كاف منصوصا عليها كاآلٌب  :كل من ارتكب جناية ىتك عرض يعاقب بالسج ف ا١تؤقت من ٜتس إٔب عشر سنوات.
كإذا كقع ىتك العرض ضد قاصرة ٓب تكمل السادسة عشرة فتكوف العقوبة السجن ا١تؤقت من عشر سنوات إٔب (عشرين سنة
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عمالة االطفاؿ في المجتمع الجزائر كعالقتها باخفاض المستول الدراسي
د .نسيسة فاطمة الزىراء  /جامعة خميس مليانة (الجزائر)
الملخص:
األسر منذ القدـ تعتمد على األطفاؿ ُب أداء العديد من ا١تهاـ سواء أكانت داخل ا١تنزؿ أك خارجو؛ مثل الزراعة ،كُب األعماؿ ا٠تاصة
باألسرة .كباإلضافة إٔب ذلك فإف ىذه ا١تساعدة من قبل الطفل كاف األىل يعتربكهنا نوعان من التدريب للطفل لتساعده مستقببل على ٖتمل
ا١تسؤكلية كالقدرة على القياـ بأنشطة اقتصادية  .بينما تسمى األعماؿ التطوعية اليت ال تشكل أم آثار سلبية على ٪تو الطفل العقلي
كاٞتسدم كالذىٍت كخاصة عندما يقوـ الطفل هبذه األعماؿ عن رغبة كباستمتاع "عمل األطفاؿ اإل٬تايب ".كعمل األطفاؿ ٔتفهومو السليب
ىو العمل الذم يضع أعباء ثقيلة على الطفل كيستغلقاقتصاديان ٦تا يؤدم إٔب هتديد سبلمتو كصحتو كرفاىيتو  .كتعترب ظاىرة عمل األطفاؿ
ؼ
ظاىرة عا١تية بدأت تنتشر كتتوسع ُب اآلكنة األخَتة كتًتؾ آثاران سلبية تنعكس على الطفل بشكل خاص ،كعلى األسرة كاجملتمع بشكل عاـ،
كىذه ظاىرة متعددة األبعاد كتشكل ٖتديا بالغ التعقيد  .كتتفاكت مشكلة عمل األطفاؿ من دكلة ألخرل لكنها أكثر شيوعا ُب البلداف
الفقَتة كالنامية ،كبالرغم من ذلك تعاين أيضا منها الدكؿ ا١تتقدمة  .بدأ االىتماـ العا١تي ْتقوؽ الطفل منذ إعداد مسودة اإلعبلف العا١تي
ٟتقوؽ الطفل ُب عاـ  ،1957حيث نص اإلعبلف على كجوب كفالة كقاية الطفل من ضركب اإل٫تاؿ كالقسوة كاالستغبلؿ ،كأف ال يتعرض
لبلٕتار بو بأم كسيلة من الوسائل ،كأف ال يتم استخدامو قبل بلوغ سن مناسب ،كأف ال يسمح لو بتوٕب حرفة أك عمل يضر بصحتو أك يعرقل
 1989على ضركرة السعي ٟتماية
تعليمو أك يضر بنموه البدين أك العقلي أك األخبلقي .كما كنصت اتفاقية حقوؽ اؿطفل كاليت أصدرت عاـ
الطفل من االستغبلؿ االقتصادم كمن أداء أم عمل يرجح بأف يكوف خطرا أك ٯتثل إعاقة لتعليمو أك ضررا بصحتو أك بنموه البدين أك العقلي
أك الركحي أك ا١تعنوم أك االجتماعي .كما ألزمت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة الدكؿ األعضاء اٗتاذ التدابَت التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية
كالًتبوية اليت تكفل ىذه اٟتماية ،كبشكل خاص كضع حد أدىن لسن االلتحاؽ بالعمل كنظاـ مبلئم لساعات العمل كظركفو كفرض
عقوبات مناسبة لضماف فعالية تطبيق ىذه النصوص .كقد أظهرت العديد من الدراسات اليت أجريت العديد من األسباب اليت يعزل ٢تا
بانتشار ظاىرة عمل األطفاؿ حيث تتعددت ألسباهبا  ،كلكنها متداخلة كمتشابكة كمًتابطة فيما بينها٦ ،تا ٬تعل صعوبة ُب إ٬تاد حلوؿ
للمشكلة٦ .تا جعلنا ندرس ىذه الظاىرة اليت أثرت على الطفل من كل اٞتوانب حىت ُب ا١تستول الدراسي الذم تدىور ١تعظم األطفاؿ الذين
٬تربكف على العمل كالتخلي عن كل رغباهتم كُب األخَت نطرح اإلشكاؿ  :ما ىي أسباب عمالة األطفاؿ ُب اجملتمع اٞتزائرم؟ كىل لعمالة
األطفاؿ دكر ُب تدين ا١تستول التعليمي للطفل؟
الكلمات المفتاحية :األطفاؿ ،عمالة األطفاؿ ،اجملتمع اٞتزائرم ،ا١تستول الدراسم.
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Abstract:
Families since ancient rely on children to perform a variety of tasks, whether inside or outside the home; such as agriculture,
and on the family business. In addition to this, the assistance of the child's parents consider it a kind of training for the child to
help him in the future to take responsibility and the ability to carry out economic activities. While volunteer work that does
not pose any negative effects on mental and physical, mental, especially when the child in this business for desire and relish
"positive child labor" .uaml children negative sense is the work that puts a heavy burden on the child and exploited
economically child's growth is called, leading to the threat of safety and health and well-being. The phenomenon of child
labor is a global phenomenon began to spread and expand in recent times and have negative effects on the child are reflected
in particular, and on the family and the community in general, and this multi-dimensional phenomenon and constitute a very
complex challenge. The problem of child labor vary from one country to another but is most common in poor and developing
countries, although it is also suffering from advanced countries. Global attention began to children's rights since the drafting
of the Universal Declaration of the Rights of the Child in 1957, where the text of the declaration on the necessity of ensuring
the protection of the child from the cruel neglect, cruelty and exploitation, and that is not exposed to trafficking by any means,
and not to be used before they reach the appropriate age, and does not allow him to take over the work of craft or hurt his
health or education, or hinder its growth harms the physical, mental or moral. As stipulated Convention on the Rights of the
Child, which issued in 1989 on the need to strive for the protection of children from economic exploitation and from
performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the education or harm their health or physical, mental,
spiritual, moral or social development. United Nations General Assembly also committed Member States to take appropriate
legislative, administrative, social and educational measures to ensure this protection, and in particular the establishment of a
minimum age for employment and appropriate regulation of the hours and conditions of employment and to impose
appropriate sanctions to ensure the effective application of these Nasos.oukd Many studies have shown that many of the
conducted reasons that have attributed the spread of the phenomenon of child labor where Taataddt causes, but overlapping
and interrelated and interdependent, making it difficult to find solutions to the problem. Which let us examine this
phenomenon which has affected all aspects of the child even in the academic level at which the deterioration of most of the
children who are forced to work and abandon all desires In the last problematic ask: What are the causes of child labor in
Algerian society? Is the role of child labor in the low educational level of the child?

:المقدمة
تؤسسات الدكلية كقد أدل ىذا االىتماـ١تكومية كاٟتية كبَتة خاصة بالنسبة للمنظمات غَت ا٫تزائر كالعآب أٖٞتتل قضية عمالة األطفاؿ ُب ا
تكومات الوطنية بإصدار عدد منٟتماية حقوؽ األطفاؿ كرعايتهم كما أدل إٕب قياـ اٟ إٕب صدكر عدد من االتفاقيات الدكلية اليت هتدؼ
تستوم ا﵀لى كالدكٕب إال أف األطفاؿ١ كعلى الرغم من ىذا االىتماـ على ا،تاية كرعاية حقوؽ األطفاؿٛ التشريعات كالقوانُت اليت هتدؼ إٕب
تزائر كتشَت بعض التقارير كالدراسات الدكلية كا﵀لية أف الفقرٞتعرضُت للخطر يزداد عددىم سواء على مستوم العآب أك ُب ا١العاملُت كا
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كتدىور العملية التعليمية يعداف من األسباب الرئيسية لزيادة عمالة األطفاؿ خاصة ُب قطاع الزراعة كما تشَت معظم ىذه التقارير بأف
سياسات ٖترير األسواؽ سا٫تت بشكل كبَت ُب تنامي الظاىرة كانتهاؾ حقوؽ األطفاؿ ُب الرعاية كاٟتماية .
كُب اٞتزائر بالرغم من صدكر قانوف الطفل رقم () 12الذم ٭تظر عمل األطفاؿ كٖتتوم بنوده على الكثَت من النصوص اليت تكفل ٛتاية
حقوؽ األطفاؿ إال أف التطبيق العملي يؤدم إٕب انتهاؾ حقوؽ األطفاؿ حيث يصل عدد األطفاؿ العاملُت إٕب أكثر من ثبلثة مليوف طفل
عامل معظمهم يعمل ُب ظركؼ عمل خطرة خاصة العاملُت منهم ُب ٣تاؿ الزراعة ،كتشَت بعض التقارير إٔب تدىور ظركؼ تشغيل األطفاؿ
من حيث تدين األجر كعدـ كجود إجازات باإلضافة إٕب إ٫تاؿ مؤسسات الدكلة لكفالة حقوؽ ىؤالء األطفاؿ ُب التعليم كالرعاية الصحية
كاالجتماعية كغَتىا من صور الرعاية ك تشَت ىذه التقارير إال أنو على الرغم من عمل ا١تنظمات غَت اٟتكومية ٟتػػماية حقػػوؽ األطفاؿ ُب
اٞتزائر إال أف ىذه اٞتهود ال تصل إٔب حلوؿ ١تشكبلت األطفاؿ كأسرىم ا١تًتاكمة ٦تا يؤدل الستمرار عمل األطفاؿ سواء ُب ا١تدف أك الريف
على حد سواء كتزايدىا بسبب التخلف االقتصادم كاالجتماعي كعدـ التوزيع العادؿ للثركة بُت الريف كاٟتضر أك العاملُت باجر كأصحاب
األعماؿ كا١تزارع الكبَتة .
كما تشَت بعض التقارير إٔب كجود قصور تشريعي ُب بعض القوانُت اٞتزائرية كاليت ٔتوجبها ال يكفل للطفل العامل االشًتاؾ ُب نقابة مهنية
تدافع عنو أك عدـ مشولو بالرعاية الصحية كاالجتماعية أك حقو ُب اٟتماية القانونية كاليت ينظمها قانوف العمل اٞتزائرم.
كذلك تؤكد تقارير مركز األرض أف األطفاؿ العاملُت ُب الزراعة يتعرضوف ١تخاطر ا١تبيدات اليت تسبب ٢تم مشاكل صحية عديدة قد تؤدل
إٔب الوفاة أك اٟتياة مع ا١تعاناة من األمراض ا١تزمنة .
إف ظاىرة اشتغاؿ الطفل اٞتزائرم بدأت ُب االنتشار ُب اآلكنة األخَتة خاصة بعد التطورات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية اليت عرفتها
اٞتزائر ،ككوف ىذه الظاىرة أيضا قد يكوف ٢تا أ٫تية بالغة من حيث تأثَتىا ُب اجملتمع اٞتزائرم سواء كاف ذلك بصور سلبية أك إ٬تابية مع العلم
أف ىذه الظاىرة أصبحت ذات أ٫تية بالغة بفضل كسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ.
كل ىذا جلب اىتمامنا ﵀اكلة الكشف عن ىذه الظاىرة كالتعمق فيها ١تعرفة ما الذم ٬تعل الطفل اٞتزائرم يدخل ُب ميداف العمل عوض
الذىاب إٔب ا١تدرسة أك االرتياح ُب أكقات فراغو ُب حالة انتمائو إٔب ا١تنظومة الًتبوية.
أكال :تحديد المفاىيم
 /1تعريف الطفل(:)629
الطفل بكسر الطاء :الصغَت من كل شيء عينان كاف أك حدثان ،يقاؿ :ىو يسعى ٕب ُب أطفاؿ اٟتوائج أم صغارىا ،كيقاؿ  :أتيتو كالليل طفل
أم ُب أكلو ،كأطفلت األنثى :صارت ذات طفل ،كا١تصدر :الطىىفل (بفتح الطاء كالفاء ) ،كالطفالة كالطفولة كالطفولية ،كالطفل ا١تولود ما داـ

ناعمان ،كالولد حىت البلوغ ،كىو للمفرد ا١تذكر ،كُب التنػزيل العزيز  :كإذا بلغ األطفاؿ منكم اٟتلم فليستأذنوا [النور  ،]59:كقد يستوم ُب
ا١تذكر كا١تؤنث كاٞتمع ،قاؿ ا﵁ تعأبٍ :ب ٩ترجكم طفبلن[اٟتج ،]5:كقاؿ ا﵁ تعأب :أك الطفل الذين ٓب يظهركا على عورات النساء [النور :
.]31

( )629مينـ أاتبظ اقظآف ،747/1 ،امينـ اكسرط.566/2 ،
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 /2المدرسة  :ىي مؤسسة اجتماعية تعكس الثقافة اليت ىي جزء من اجملتمع كتنقلها أب األطفاؿ ُب شكل مها رات خاصة كمعارؼ عن
طريق نظاـ اجتماعي مصغر يتعلم فيو الطفل القواعد األخبلقية كالعادات االجتماعية كاالٕتاىات كطرؽ بناء العبلقات مع اآلخرين.
 /3تعريف عمالة االطفاؿ :ٯتكن تعريفها بأهنا كل جهد جسدم يقوـ بو الطفل كيؤثر على صحتو اٞتسدية كالنفسية كالعقلية كيتعارض مع
تعليمو األساسي كيستفيد من ضعفو كعد قدرتو على الدفاع عن حقوقو إذ يستغل كعمالة رخ يصة بديلة عن عمل الكبار ٦تا يعيق تعليم
الطفل كتدريبو كيغَت حياتو كمستقبلو كال يساىم ُب تنميتهم.
انيا :اشتغاؿ األطفاؿ
٬تب التفريق بُت العمل ا١تأجور ،ا١تستقر كا١تنظم حسب التشريعات ا١تعموؿ هبا كالعمل على شكل أنشطة متنوعة كمثمرة ؛ حيث أف " بعض
األطفاؿ مستخدمُت كمأجورين كال يفرؽ بينهم كبُت الكبار إال السن كآخركف يشاركوف ُب تربص مأجور كآخركف يقضوف عمبل حسب
عدد ا١تنتوجات ٟتساب الغَت ُب بيوهتم كآخركف يقوموف بأعماؿ عائلية بدكف أجرة أك يقضوف بعض ا٠تدمات مقابل جزاء ٥تتلف األ٫تية. 630
ُب اٟتقيقة يعمل األطفاؿ ُب أنشطة مختلفة ُب ظركؼ متنوعة للغاية اليت ٯتكن أف ٯتثلها على خط مستمر ُ :ب أحد طرفيو العمل ا١تفيد الذم
يقوم كيساعد التطور البدين كالعقلي كالركحي كا٠تلقي كاالجتماعي للطفل بدكف أف يؤثر على دراستو كألعابو كراحتو .كُب الطرؼ اآلخر
العمل االستغبلٕب الذم يهدـ شخصيتو كبُت قاذين الطرفُت ٧تد مناطق كاسعة للنشاط مع عمل ال يعاكس دائما تنمية الطفل .فإف
اليونسيف منذ  15سنوات اليت مضت قد قررت أف عمل األطفاؿ يعترب استغبلؿ عندما:
يكوف عمبل ُب مدة كاملة ألطفاؿ ُب سن مبكر.ساعات جد عديدة ٯتضيها الطفل ُب العمل.األعماؿ اليت تؤثر سلبا – بدنيا ،اجتماعيا كسيكولوجيا.عمل كحياة ُب الشارع ُب ظركؼ قليلة النظافة كخطَتة.أجرة غَت كافية.فرض مسؤكلية متجاكزة اٟتدكد.عمل يعرقل الدخوؿ ُب التعليم.ا١تس بشرفهم كعدـ احًتاـ أنفسهم مثل االستعباد كالعبودية كاالستغبلؿ اٞتنسي.ففي الشارع يتعرض األطفاؿ إٔب تقلبات الطقس كإٔب مطاردة الشرطة كإٔب عنف الكبار أك إٔب عصابات الشباب .كعندما يكوف ٢تم مكاف
عمل مستقر ،تنعدـ فيو أدىن شركط للنظافة الصحية.

630

Bouhdiba (Abdelwahab), L’exploitation du travail des enfants. Les Nations Unies, New
York, 1982,
page 5.
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"ٔتا أف اليد العاملة الطفولية ليست صعبة تقنيا للتعويض كال تكلف ٙتنا أقل بكثَت من اليد العاملة للكبار فإ ذا بو ٯتكننا أف نستخلص أف
ىناؾ أسباب غَت اقتصادية تدفع إٔب استخدامها .يبدك أف أىم سبب ىو أف األطفاؿ ليسوا بواعيُت ْتقوقهم كال يتسببوف ُب أية مشكلة كىم
منضبطوف يتقبلوف العمل ا١تتكرر كا١تمل بدكف شكول ( .لذا يكلفوف بأعماؿ يرفضها الكبار الذين يعتربكهنا ٘تس شرفو ـ )كىم أكثر قابلية
للثقة ,كال يسرقوف كال يتغيبوف كثَتا مثل الكبار. 631
"كغالبا ما أرباب العمل ال ٭تًتموف التشريع ألهنم يعرفوف أف مفتشي العمل ال يستطيعوف مراقبة ا١تؤسسات غَت القانونية كغَت ا١تصرح هبا اليت
عددىا ال ٭تصى كاليت تنتشر ُب مؤخرات الساحات با١تدف كُب األرياؼ البعيدة كحىت ُب كسط البحر .كٔتا أف ليس لؤلطفاؿ كلو ٦تثل كاحد
كٔتا أف عملهم غَت قانوين ،فإهنم ال يستطيعوف أف يتقدموا بشكول إٔب السلطات". 632
اللا :أسباب عمالة األطفاؿ
 /1أسباب اجتماعية
أػ التفكك األسرم .ب ػ التسرب ا١تدرسي  .ج ػ ارتفاع معدؿ اإلنجاب لدل األسر الفقَتة  .د ػ مساعدة األىل ُب الدخل األسرم  .ىػ ػ رفاؽ
السوء.
 /2أسباب اقتصادية
أ ػ الفقر  .ب ػ كفاة ا١تعيل  .ج ػ البطالة  .د ػ تعلم صنعة أكلياء األمور .
 /3أسباب سياسية
أ ػ االستعمار كاٟتركب.ب ػ األزمات  .ج ػ العنصرية  .د ػ عدـ متابعة كمراؽبة أصحاب العمل الذم يلجئوف لعمالة األطفاؿ .
رابعا :كسائل معالجة عمالة األطفاؿ
 1ػ كفالة اليتيم  .دعم اآلسر الفقَتة  .توعيو األسر باالىتماـ بأطفا٢تم  .متابعة القوانُت السياسية اليت هتدؼ إٔب اٟتد من عمالو األطفاؿ .
إشباع احتياجات األطفاؿ .توفَت فرص عمل ألكلياء األمور .
خامسا :اآل ار الناجمة عن عمالة األطفاؿ
اال ار االجتماعية  :التسرب من ا١تدرسة  .تشرد األطفاؿ  .اال٨تراؼ األخبلقي .
اآل ار الصحية :تناكـ ؿ األطفاؿ للمخدرات  .ضعف البصر للفتيات الصغَتات  .تشوه الفقرات العضمية.
اال ار اقتصادية  :تدين العائد االقتصادم  .زيادة انتشار البطالة.
631

BIT, Le travail des enfants : l’intolérable en point de mire. Conférence internationale
du travail, 86ème
session, Bureau International du Travail, Genève, 1998, page 21.
632
Centre de Documentation du comité français FISE / UNICEF, Le travail des enfants. Fond des
Nations
Unies pour L’enfance, décembre 1988, page 37.
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اال ار نفسية :العدكانية  .حب االساء ة لآلخرين  .تعرضهم للعدكاف اٞتنسي كا١تعنوم .اٟتقد كالكراىية لكل ناجح .
سادسا:حقوؽ الطفل
شجع اإلسبلـ التعليم تشجيعان عظيمان كجعل العلم من أٝتى العبادات كجعل العلماء كرثة األنبياء كقد كردت ُب
حق الطفل في التعليم :فقد َّ
فضل العلم كمنزلة العلماء آيات كأحاديث كثَتة منها قولو تعأب  {:ىش ًه ىد اللَّلوي أىنَّلوي الى إًلىوى إًالَّل يىو كالٍمالىئً ىكةي كأيكليو ً
العل ًٍم قىائًمان بًال ًٍق ٍس ًط }[ آؿ
ى
ىى ى

عمراف.]19:

ك طى ًري نقا يػلٍت ًم ً ً ً
ٍج ًنَّلة»(.)633
قاؿ ىر يس ي
اؿ :ى
كع ٍن أىبًي يى ىريٍػ ىرةى قى ى
وؿ اللَّل ًو  « : ىم ٍن ىسلى ى
ى
َّلل اللَّلوي لىوي طى ًري نقا إًلىى ال ى
س فيو عل نٍما ىسه ى
ىى ي
كقد حرص اإلسبلـ على إذاعة العلم بُت أفراد اجملتمع ا١تسلم كنشره بُت سائر طبقاتو ،كاٗتذ ُب ذلك خطوات جادة منها إلزاـ الوالدين
بتعليم األكالد كحثهم على االىتماـ بذلك ،كجعل ىذا التعليم ح ٌقان لؤلكالد على اآلباء ك٦تا يؤكد ذلك ما ركاه أبو نعيم ُب اٟتلية بسند حسن
حق الولد على الوالد أف يعلمو الكتاب كالرمي كالسباحة ،كأف يورثو طيبان(.)634
من قولو تعأبُّ " :
التعليم حق أساسي من حقوؽ الطفل على ذكيو ك٣تتمعو كدكلتو اليت يستظل بظلها ،كمن حق الطفل ُب اإلسبلـ أف ييعلم القرآف ك٭تفظ شيئان
من سوره كآياتو لكي يؤدل هبا الصبلة كيػينىشَّأ على اإلٯتاف با﵁ كحب القرآف كحب رسوؿ ا﵁ .
فالعلم طريق اإلٯتاف ،كإف اٟتياة ال تكوف صاٟتة دكف العلم؛ إذ بالعلم تزرع األرض كبالعلم تزدىر التجارات ،كتنشأ ا١تصانع ،كبالعلم تبٌت
ا١تدف ،كبالعلم تنشأ الطرؽ كتبٌت اٞتسور ،كبالعلم تعد القوة اليت تدفع العدكاف ،كتردع مطامع الطامعُت ،كبالعلم تنتشر دعوة اإلسبلـ ُب
العآب.
كالتبكَت ُب طلب العلم لو كبَت الفائدة كعظيم اٞتدكل لنشاط اٞتسم كصفاء النفس ،كراحة الباؿ ،يقوؿ ابن ٚتاعة  :كعلى الشخص أف
يغتنم كقت فراغو كنشاطو كزمن عافيتو كشرخ شبابو ،كنباىة خاطره ،كقلة شواغلو قبل عوارض البطالة أك موقع الرياسة ،كيستحب لطالب
العآب أف يكوف عزبان ما أمكنو لئبل يقطعو االشتغاؿ ْتقوؽ الزكجية كطلب ا١تعيشة عن إكماؿ طلب العلم.
كقد كاف رسوؿ ا﵁ يعٌت بًتسيخ العلم كتعميق ا١تعرفة ،فكاف يعمل على تأكيدىا كيرىب عليها الكبار كالصغار.
قاؿ يومان لعبد ا﵁ بن عباس":يا غبلـ إين أعلمك كلمات :احفظ ا﵁ ٭تفظك ،احفظ ا﵁ ٕتده ٕتاىك ،إذا سألت فاسأؿ ا﵁ ،كإذا استعنت
فاستعن با﵁ ،كاعلم أف األمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء ٓب ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو ا﵁ لك ،كإف اجتمعوا على أف يضركؾ بشيء
ٓب يضركؾ إال بشيء قد كتبو ا﵁ عليك؛ رفعت األقبلـ كجفت الصحف"(.)635
كىذا التوجيو الكرًن ليس تربية على اعتزاؿ اٟتياة ،كلكنو تصحيح للقيم و
تفاع هبا فوؽ مستول الفنت كالشهوات ،فعلى
كتساـ بالنفس ،كار ه
اإلنساف أف يتوجو إٔب ا﵁ تبارؾ كتعأب ُب كل شئونو ،كعليو أف ٬تتهد ُب القياـ باألكامر كاجتناب النواىي ،ك٭ترص على أف يسلم كجهو ﵁
كيكوف مع ا﵁ ليكوف ا﵁ معو.
 )633أخظنه الظمهم في صحرحه ،وبب فضؿ طلب ايلـ ( )385/4ح (.)2646
 )634نمع انك مع أك انبمع اكورظ السركطي (.)434/1
( )635ظك ذ الظمهم.
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كاإلسبلـ ال يفرؽ بُت الذكور كاإلناث ُب الًتبية كالتعليم فلكل من اٞتنسُت اٟتق ُب تربية حسنة ،كَب أف يتعلم العلم النافع ،كيدرس ا١تعارؼ
الصحيحة ،كيأخذ بأسباب التأديب ككسائل التهذيب لتكمل إنسانيتو ،كليستطيع النهوض باألعباء ا١تلقاة على عاتقو.
سابعا:اآل ار المترتبة على عمل األطفاؿ
إف مشكلة عمل األطفاؿ مشكلة معقدة كمتشعبة حيث تتأثر كتؤثر على ٚتيع اٞتوانب ا١تتعلقة بالطفل من إقتصادية كاجتماعية كصحية
كثقافية كُب بعض األحياف يكوف تأثَتىا سليب كمدمر على الطفل كبالتإب علل أسرتو.
ىناؾ أربعة جوانب يتأثر هبا الطفل نتيجة توجهو لسوؽ العمل ُب مرحلة عمرية مبكرة كىي:
 /1التطور كالنمو الجسدم :تتأثر صحة الطفل بطبيعة كبيئة العمل نظرا للمخاطر اليت قد تعوؽ ٪توه ،فالناحية العضوية للطفل العامل سوؼ
تتأثر سلبان نتيجة عملو .حيث أف إصابات العمل كما ينطوم عليها من ٥تاطر من شأهنا النيل من صحتو ،كاإلضرار بنموه اٞتسدم مع عدـ
تقدًن رعاية صحية لو  .فمثبل ىناؾ ٥تاطر مرتبطة بالسقوط من أماكن مرتفعة أك التعرض للجركح كالكدمات اٞتسدية ،أك التعرض لبعض
الغازات الضارة.
 /2التطور المعرفي :يتأثر التطور ا١تعرُب للطفل الذم يًتؾ ا١تدرسة كيتوجو لسوؽ العمل من خبلؿ تأثر قدرتو على القراءة كالكتابة٦ ،تا يؤثر
على ٖتصيلو العلمي ،كالذم يقلل من الفرص ا١تتاحو لو مستقببل ُب ٖتسُت تطوره ا١تعرُب.
 /3التطور العاطفي  :يتأثر الطفل نتيجة استمرار غيابو عن ا١تنزؿ كلفًتات طويلة نسيبا ،كلتعرضو لئلرىاؽ الذم يصيبو نتيجة العمل كما
يصادفو من مشاكل ُب العمل إٔب بطء أك تاخر تطوره العاطفي.
 /4التطور االجتماعي كاألخالقي :كنتيجة بعد الطفل عن األسرة خبلؿ فًتة العمل ُب بيئة غريبة عليو ،كشعوره بعدـ األماف ،كا٠توؼ من
اجملهوؿ ،كعدـ القدرة على التفاعل ُب بيئة العمل فإنو يفقد القدرة على التمييز بُت الصواب كا٠تطأ ،األمر الذم يعرضو لئلستغبلؿ كالتعرض
لئلساءة كالعنف.
امنا :موقف الشريعة اإلسالمية من عمالة األطفاؿ
يتبُت لنا مدل عناية اإلسبلـ بالطفل منذ نشأتو كيتبُت أيضان حرمة استغبلؿ الطفل كإجباره علل العمل دكف السن القانوين  ,فإذا كانت
ا١تواثيق الدكلية قد كفلت لو حق اٟتياة السعيدة فاف اإلسبلـ سبق ىذه األنظمة الوضعية ُب كفالة حقوؽ الطفل.
كإذا ثبت ىذا فانو ٭ترـ استغبلؿ الطفل ٔتا ٮترج عن طفولتو  ,فاف ا١تعركؼ عن فًتة الطفولة أهنا فًتة يًتىب فيها الطفل على األخبلؽ كا١تثل
العليا ,كذلك من خبلؿ الًتبية ُب األسرة كا١تدرسة كا١تسجد ,لذا كجب على األكلياء عدـ استغبلؿ األطفاؿ باألعماؿ ا١ترىقة الشاقة.
الخاتمة:
من خبلؿ ما سبق تتبُت ا١تنزلة الرفيعة اليت حظيت هبا مرحلة الطفولة ُب الشريعة اإلسبلميةْ ،تيث تعلقت هبا أحكاـ ؾثَتة ،كقد تأكد ذلك
كلو من خبلؿ آيات القرآف اجمليد كأحاديث النيب الكرًن ،اليت تؤسس لكل ىذا كتضع لو ا١تعآب البارزة كالقواعد اليت يقاس عليها.
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كقد تبُت كذلك من خبلؿ التفصيل السابق أف ما جاءت بو االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل (الصادرة عن األمم ا١تتحدة ُب نيومكرؾ سنة
 )1990ال ٮترج ُب كلياتو كال جزئياتو عما قرره اإلسبلـ للطفل من حقوؽ (قبل أربعة عشر قرنان من الزماف) ،مع امتياز ما قرره اإلسبلـ للطفل
من حيث مراعاتو ا﵀افظة على منظومة القيم الدينية كاألخبلقية كلها.
كتتمثل النتائج فيما يلي:
 -1اإلسبلـ سبق القوانُت كاألنظمة الوضعية ُب كفالة حقوؽ الطفل ,فالطفل ُب اإلسبلـ أمانة ُب يد كٕب أمره ا١تسئوؿ عنو.
 -2يعد الفقر كاألزمات كاجملاعات كاٟتركب من أىم أسباب انتشار ظاىرة عمالة األطفاؿ.
بيتكعدـ استغبللو كعدـ ضربو كالرفق كاللُت معو
 -3لقد كفل اإلسبلـ للطفل ٚتلة من اٟتقوؽ منها حقو ُب اٟتفاظ على حياتو كتعليمو كتر ق
كعدـ ٖتميلو ما ال يطيق.
 -4٭ترـ استغبلؿ األطفاؿ بالعمل ا١ترىق؛ ذلك الف فًتة الطفولة فًتة يًتىب هبا الطفل على األخبلؽ كا١تثل العليا كينشئ تنشئة اجتماعية
سليمة ,كذلك من خبلؿ الًتبية اليت يتلقاىا من مؤسسات التنشئة االجتماعية [ األسرة -ا١تدرسة -ا١تسجد].
كما ٬تب القياـ ب:
 العمل على توفَت احتياجات األطفاؿ؛ اٞتسمية كا١تعنوية. االىتماـ بأمر تعليم األطفاؿ. ضركرة القياـ ٓتطوات عملية ٟتماية األطفاؿ من األخطار النإتة عن الربامج ا١تضرة لوسائل اإلعبلـ. دعم الربامج اليت تؤدم إٔب النهوض بالقيم الثقافية كا١تعنوية كاألخبلقية لؤلطفاؿ.المراجع:
2002
./2001
 *1العوامل ا١تؤدية إٔب تشغيل الطفل اٞتزائرم ،رسالة ماجستَت ُب علم االجتماع ،جامعة اٞتزائر،
 *2عبد اٞتواد ٤تمود (٤تمد )  ،عمالة األطفاؿ ُب الوطن العريب  :دراسة ٖتليلية .ا١ترؾز القومي لبلمتحانات كالتقوًن الًتبوم ،جامعة الدكؿ
العربية . 1998،
.2002
 *3رائد اٛتد ٤تمود زيد ،ظاىرة عمالة االطفاؿ ُب الضفة الغربية كسياسات مكافحتها ،رسالة ماجستَت،
1* BIT, Le travail des enfants : l’intolérable en point de mire. Conférence internationale du travail, 86ème session, Bureau
International du Travail, Genève, 1998.
2* Bouhdiba (Abdelwahab), L’exploitation du travail des enfants. Les Nations Unies, New York, 1982.
3* Centre de Documentation du comité français FISE / UNICEF, Le travail des enfants. Fond des Nations Unies pour
L’enfance, décembre 1988.
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التربية البيئية كتملالت الطفل حوؿ البيئة
أ.د .بنعيسى غبوش  /جامعة سيدم محمد بن عبد اهلل  /كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية -ظهر المهرا – فاس  -مختبر العلوـ المعرفية
– فاس -المغرب

د .سامويل ليبا  - Samuel LEBAZجامعة ركين ،PSY-NCA FIACRE ،فرنسا

د .دلفين بيكار  - Delphine PICARDجامعة إيكس-مرسيليا ،مركز البحث  ،PsyCléفرنسا

ملخص
إذا كانت ا١تواثيق الدكلية تؤكد صراحة على حق الطفل ُب التعلم ،فمن حقو أف يتعلم كفق قدراتو الذىنية ككفاءاتو ا١تعرفية ،كمن ٍب ،كجب
تطوير مناىج تربوية تراعي خصوصياتو ا١تعرفية كالوجدانية .كإذا كاف من حق الطفل أيضا أف يعيش ُب بيئة نظيفة كسليمة ،فمن كاجبنا تربيتو
على حسن التعامل مع بيئتو كا﵀افظة عليها ،كٖتسُت مواقفو ٕتاىها.
كعلى أساسو ،ستعمل ىذه ا١تداخلة على االستفادة من اإلطار النظرم للًتبية ا١تعرفية ،بغية بلورة تصور للًتبية البيئية يرتكز على استثمار
أمثل للكفاءات ا١تعرفية للمتعلم .كبذلك ،فإف تطوير تربية بيئية متوازنة ،ٯتر أساسا عرب ٖتسُت أساليب تقدًن ا١تعارؼ للطفل ككيفية استيعابو
٢تا كتفاعلو معها ،ككيفية االرتقاء السلس ٔتعارفو الساذجة حوؿ البيئة إٔب معارؼ علمية حو٢تا.
كإذا كانت أغلب الدراسات ا١ترتبطة بالبيئة ،كأغلب مناىج الًتبية البيئية ترتكز أساسا على مبلحظة مواقف الطفل كسلوكاتو ٕتاه البيئة
ك٤تاكلة تعديلها ،فإننا ُب ىذه الدراسة ،سنعمل على رصد ٘تثبلت الطفل حوؿ البيئة باستعماؿ تقنية التعبَت بالرسم ،لدل عينة من األطفاؿ
ا١تغاربة (بُت  7سنوات ك 12سنة) .ىدفنا ىو الكشف عن مضموف ٘تثل الطفل ١تفهوـ التلوث (بتمظهراتو الثبلثة :الغازم ،كالسائل،
كالصلب) ،كتتبع مساره النمائي .كيكوف ىدؼ ىذه الدراسة ٤تاكلة توظيف نتائجها السيكولوجية ُب ٣تاؿ الًتبية ،لتطوير مسار تعليمي
يراعي خصوصيات الطفل ا١تعرفية ،كيساعده على تطوير مواقف كجدانية إ٬تابية ٕتاه البيئة.
الكلمات المفتاحية :البيئة ،الطفل ،التربية المعرفية ،التربية البيئية ،التملل.
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L’éducation à l’environnement et les représentations de la pollution chez
l’enfant
Pr. Benaissa ZARHBOUCH - Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Laboratoire des Sciences Cognitives LASCO,
Fès, Maroc
Dr. Samuel LEBAZ - Université de Rouen, PSY-NCA FIACRE EA4700, 76821 Mont Saint Aignan, France
Dr. Delphine PICARD - Aix Marseille Université, PSYCLE EA3273, 13621 Aix en Provence, France

Résumé
Si les chartes internationales insistent sur le droit de l'enfant à l'éducation, il est de son droit d’apprendre en conformité
avec ses capacités mentales et cognitives et donc, développer des méthodes éducatives adaptées aux spécificités cognitives et
émotionnelles de l’enfant. Si l’enfant a le droit de vivre dans un environnement propre et sain, il est de notre devoir de lui
préparer une éducation qui favorise la bonne gestion et la préservation de l'environnement.
Ainsi, notre intervention puisera dans le cadre théorique de l'éducation cognitive afin de développer une vision de
l'éducation à l'environnement, basée sur l’exploitation optimale des capacités cognitives de l'apprenant. De ce fait, le
développement d'une éducation à l'environnement équilibrée, passe principalement par l’amélioration des méthodes de
transmission des savoirs aux enfants et par la compréhension de la façon avec laquelle l’apprenant assimile et interagit avec
ces savoirs, pour aboutir à une évolution homogène de ses connaissances naïves sur l'environnement vers des connaissances
scientifiques.
Alors que la plupart des études sur l'environnement et la plupart des méthodes éducatives à l'environnement reposent
principalement sur l’observation des attitudes et des comportements des enfants vis-à-vis de l'environnement et tentent de les
modifier, nous avons essayé dans cette étude, de déchiffrer les représentations mentales de l'enfant sur environnement, à l'aide
de la technique d'expression par le dessin, chez des enfants marocains (7 à 12 ans). Notre objectif est de détecter le contenu et
le développement de la notion de pollution selon ses trois formes : gazeuse, liquide et solide. Le but de cette étude est
d'essayer d’exploiter ces résultats psychologiques dans le domaine de l'éducation, pour contribuer à l’élaboration d’un
parcours éducatif sensible aux connaissances des enfants et qui favorise le développement des attitudes positives vis-à-vis de
l'environnement.
Mots-clés : environnement, enfant, éducation cognitive, éducation à l’environnement, représentation.
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 .1تقديم
قد يتساءؿ الباحث عن كمية األشجار اليت يلزـ قطعها لتموين حاجيات أطفاؿ ا١تدارس بالكتب اليت ٭تتاجوهنا .كإف كاف الكتاب
ضركرة تربوية ُب التعليم ،فإف ما نبلحظو من ازدياد تقدًن الكتب ا١تًتفة لؤلطفاؿ كعددىا ،مع ما يتطلبو ذلك من طباعة ملونة ،يدفعنا إٔب
التساؤؿ أيضا عن كمية ا١تواد السامة اليت يتضمنها مداد ا١تطابع ،كما مدل انتشارىا ُب البيئة بعد التخلص السنوم من عدد الكتب ا٢تائل،
إذ أضحى الكتاب ال يتجاكز عمره االفًتاضي سنة كاحدة ،بالنظر إٔب استعمالو للكتابة كإ٧تاز التمارين .كإف كانت ىذه ا١تسألة تتطلب ْتثا
تقنيا من نوع آخر ،مغايرا للبحث الذم سنعمل على تقدٯتو ،فإف ىذا الًتؼ كىذا التبذير للثركة الطبيعية بغرض ٖتقيق منافع مادية من إعادة
طباعة الكتب سنويا ،يعترب ُب تقديرنا جرٯتة ضد البيئة .فمثبل ،طفل ُب القسم السابع ٔتدرسة حرة ٔتدينة فاس ا١تغربية ،يستعمل 17دفًتا
 )29.7كاثناف منها ٭تتوم 384صفحة!! كما ٭تتاج الطفل نفسو إٔب9
يصل كزهنم حوإب 5كيلوغرامات ،منها 4دفاتر من اٟتجم الكبَت (*21
 3.400غراـ .فهل كل ىذه األدكات معقولة تربويا؟ أـ أف الربح ا١تادم ىو ا٢تاجس ا﵀رؾ إلغراؽ التلميذ
كتب ملونة ،يصل كزهنا حوإب
كاألسرة كإثقاؿ كاىلها بكل ىذه األدكات؟ إف أخذنا بعُت االعتبار عدد األطفاؿ ا١تتمدرسُت على كوكبنا كما ٭تتاجونو من دفاتر ككتب،
تصورنا ىوؿ الكارثة اليت ستحيق بغاباتنا خاصة كبيئتنا عامة .فهل ٨تن بصدد توريط أنظمتنا الًتبوية ُب ا١تسؤكلية عن تدىور البيئة؟
لن يكوف اٞتواب عن األسئلة السابقة موضوع دراستنا ،بل نبهنا من خبل٢تا على أف ىواجس الربح ا١تادم تورط أنظمتنا الًتبوية.
2002؛ عبد الرٛتن
كيكوف إشكاؿ كيفية ٘تثل الطفل للتلوث٤ ،تور اىتمامنا .فلئف كاف علم النفس البيئي (راجع مثبل :ماؾ آندرك ،ترٚتة
 )1997يعمل على دراسة التأثَتات البيئية على سلوؾ األفراد ،بالنظر إٔب كوف "القضايا البيئة أضحت ملحة ،ماداـ االىتماـ
٤تمد عيسوم،
 ،)9:2002فإف ٓبكضوع التلوث ُب ىذا السياؽ راىنيتو الكربل؛ لكونو يعد معضلة بيئية هتدد
العاـ بالبيئة آخذ ُب النمو" (ماؾ آندرك ،ترٚتة
صحة الكائنات اٟتية ،كسيؤدم حتما إٔب حدكث خلل دائم ُب أداء بيئتنا ،باعتبارىا نظاما بيئيا متناغما ،إذا اختل جزء منها تداعت لو باقي
األجزاء .كإذا كانت بعض التعاريف العربية تشَت إٔب أف التلوث يقصد بو "اإلفساد الصناعي للتكوين الطبيعي للبيئة كذلك بتلوث اٞتو
 ،)1997فإننا
باألتربة كالغازات الضارة ككذلك تلوث ا١تياه ٔتخلفات ا١تصانع كما إٔب ذلك من مصادر التلوث" ( عبد الرٛتن ٤تمد عيسوم،
نرل أف ىذا التعريف ال ٭تيط بظاىرة التلوث ُب ٣تملها ،لكونو يعتمد ـصدرا كاحدا للتلوثُ ،ب حُت أنناُ ،ب ىذه الدراسة ،نتبٌت تعريف
ناتج عن بعض ا١تكونات (الطبيعية أك الكيميائية أك ا١تشعة) أك النفايات (ا١تنزلية أك الصناعية) أك
التلوث الذم يفيد عموما بأف تدىور البيئة ه
ا١تضايقات ا١تختلفة (الضوضاء ،كالضوء ،كاٟترارة) .كيرتبط التلوث أساسا بالنشاط اإلنساين ،كما قد يكوف مصدره طبيعيا (مثل ثورة
بركانية) .كإف كانت بعض الدراسات انصبت على الكشف عن مواقف الراشد من البيئة باعتبارىا سلوكات خارجية (راجع مثبلKaiser, :
 F.G., Ranney, M., Hartig, T. & Bowler, P.A., 1999ككذلك ،)Morrone, M., Mancl, K. & Carr, K., 2001 :فإف التساؤؿ عن كيفية
٘تثل األطفاؿ للتلوث البيئي كتصورىم لو باعتباره سَتكرات ذىنية معرفية ،يعد مسألة ىامة ُب ىذه الدراسة١ ،تا ٢تا من آثار عملية على
 ،)1133اليت ارتأت أنو "ينبغي أف يكوف األطفاؿ معنيُت با١تشاكل البيئية
:2012
ا١تستول الًتبوم ،ارتباطا ٔتا أشارت إليو دراسة ( Özsoy
ككاعُت هبا ،ك٬تب أف تكوف لديهم مواقف إ٬تابية ٕتاىها ،للتمكن من حل ىذه ا١تشاكل" ،انطبلقا من كوف البيئة ىي ،حسب تعريف عبد
" :)1994كل ما ىو خارج عن الكائن اٟتي".
ا١تنعم اٟتنفي (
.1972
انبثقت ألكؿ مرة اٟتاجة إٔب تربية بيئية ُب إطار مؤ٘تر األمم ا١تتحدة حوؿ البيئة اإلنسانية ُب ستوكهوٓب ُ Stockholmب يونيو
ىذا ا١تؤ٘تر الذم أشار إٔب ىوؿ تدىور بيئة كوكبنا ،اعًتؼ بالًتبية البيئية بوصفها أداة أساسية ١تكافحة تدىور البيئة ا١تعيشية ،كدعا إٔب
 ،)1977يكمن ُب خلق ٣تتمع
النهوض هبا ُب ٚتيع البلداف .إف ا٢تدؼ العاـ من الًتبية البيئية ،كما ىو موضح ُب إعبلف تبليسي ( Tiflis
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عا١تي كاع با١تشاكل البيئية ،كيسعى إٔب حل ا١تشاكل اٟتالية كاستباؽ ا١تشاكل ا١تستقبلية ،بشكل مستنَت ك٤تفز ،يوٕب أ٫تية كربل لًتبية
األفراد .كُب ىذا السياؽ ،من الواضح أف ا١تدارس تلعب دكرا ٤توريا ُب الًتبية البيئية ،منذ سن مبكرة.
كمع ذلك ،على الرغم من النصوص الرٝتية ،يبدك أف تناكؿ ا١تشكبلت ا١تتصلة بالبيئة كالتلوث بشكل خاص ،يتم بشكل ىامشي ُب
النظاـ الدراسيُ .ب حالة ا١تناىج الدراسية ا١تغربية مثبل ،ال يتم تناكؿ ىذه القضايا خبلؿ الست ( )6سنوات من التعليم االبتدائي ،كيتم تناك٢تا
بشكل ٤تدكد ُب السنوات الثبلث ( )3ا١توالية (انظر اٞتدكؿ رقمُ .)1ب ىذا السياؽ ،يكتسب التبلميذ معلومات عن التلوث بشكل رئيس
من مصادر غَت رٝتية مثل كسائل اإلعبلـ٦ ،تا يؤدم إٔب تصورات نسقية بشكل ضئيل كسطحية كغَت مبلئمة جزئيا ( .)Ali, 1999كُب إطار
ترقية الًتبية البيئية ُب النظاـ ا١تدرسي ،من ا٢تاـ معرفة كيف يتصور أطفاؿ ا١تدارس االبتدائية التلوث كيتمثلونو ،هبدؼ تطوير تعليم فعاؿ
كل الدراسي ،من ا٢تاـ أيضا اإل١تاـ
يأخذ بعُت االعتبار التصورات األكلية لؤلطفاؿ حوؿ التلوث .كألف ىذه التصورات عرضة للتغيَت مع ا١تست
هبا حىت يتسٌت توجيو التعليم ُب ا١تدرسة كتنظيمو كبنينتو بشكل فعاؿ.
الجدكؿ رقم ( .)1مقاربة قضايا التلوث في البرامج التعليمية في المغرب
المستول الدراسي

البرنامج الدراسي

المحتول

6-5

التفتح العلمي

 التلوث ،التربة ،الفصوؿالتلوث بشكل عاـ كآ اره على صحة اإلنساف

العلوـ الطبيعية

7

 تلوث الماء كالهواء كآ ارىما على صحة اإلنسافاالجتماعيات

9

 -أ ر األنشطة البشرية على البيئة

 )1999أفضت إٔب ا٠تبلصة السالفة بالنظر إٔب السنة اليت أ٧تزت فيها ،فإننا نبلحظ أف األمر قد بدأ يتحلحل
كإف كانت دراسة ( Ali
ُ 2003ب ا١تستول السابع ،نبلحظ أف الوضع االعتبارم للبيئة بدأ يتغَت ٨تو
 .2003فبالرجوع إٔب الكتب ا١تدرسية مثبل ا١تعتمدة منذ
منذ
 ،2009ؾما ىو
اإل٬تاب ،كأضحت القضايا البيئية أكثر حضورا ُب الكتب ا١تدرسية ا١تغربية ،كخصوصا الكتب ا١تدرسية ا١تعتمدة بعد سنة
موضح ُب اٞتدكؿ رقم ( )2ا١توإب.
الجدكؿ رقم ( :)2بعض نما ج المواضيع البيئة في الكت المدرسية
سنة االعتماد

الكتاب

علوـ اٟتياة كاألرض

2003

الطبعة

2014

الموضوع

طريقة طرح الموضوع

 .1التوازف الطبيعي

 .1صورة  +نص قرائي

 .2ا١توارد ا١تائية

 .2صورة كعنواهنا

 .3األخطار اليت هتدد ا١توارد ا١تائية

 .3صورة كعنواهنا
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االجتماعيات

2004

2014

البحار كا﵀يطات مصدر الغذاء

مثاؿ قرائي

العلوـ الفيزيائية

2003

2014

السلوكات ا١تلوثة كمعاٞتة ا١تياه

درس كامل

الًتبية اإلسبلمية

2009

2014

الًتبية البيئية

كحدة من 4دركس

اللغة العربية

2003

2014

تلوث البيئة

نص قرائي

بناء على ما سلف ،يكمن ا٢تدؼ الرئيس من ىذه الدراسة ُب الكشف عن تصورات األطفاؿ ك٘تثبلهتم للتلوث ،كٖتديد كيفية ٪تو
ىذه التمثبلت مع السن لدل األطفاؿ ا١تغاربة ا١تتمدرسُت ُب ا١تدارس االبتدائية (ا١تستويات الدراسية ،6-2أم ما بين 7سنوات ك 12سنة).
 .)2012معظمها اىتم بتلوث ا٢تواء كا١تاء ،كاستخدمت أسلوب ا١تقابلة
إف األعماؿ السابقة حوؿ تصورات األطفاؿ للتلوث قليلة (،Özsoy
لدراسة آراء التبلميذ حوؿ ىذه الظاىرة .كىكذا ،فقد ركزت بعض الدراسات على تصورات األطفاؿ للتلوث اٞتوم كا١تائي من خبلؿ
مقاببلت شبو-مهيكلة ُ( semi-structurésب اليوناف )Dimitriou & Christidou, 2007 ،أك مهيكلة (ُب ا٢تند )Saxena, 2009 ،كاستمارات
مكتوبة (اليوناف .)Straridou & Marinopoulos, 2001 ،كشفت ىذه الدراسات أف لؤلطفاؿ بُت 7سنوات ك 13سنة تصورات ٤تسوسة
كعامة كغَت نسقية للتلوث اٞتوم :إهنم يتصوركف أساسا مصادر خاصة للتلوث (مثل الغازات ا١تنبعثة من السيارات) ،كاألضرار الناٚتة عنها
على اإلنساف كغَته من الكائنات اٟتية .كمع ذلك٬ ،تدكف صعوبات ُب شرح العبلقات ا١تتبادلة بُت مكونات البيئة بدقة (تلوث ا٢تواء
كظركؼ ا١تعيشة) .ككفقا لطرح ) ،Dimitriou & Christidou (2007يعتمد األطفاؿ بشكل رئيس على مصادر غَت رٝتية كخارج-مدرسية،
كيرجع ذلك جزئيا إٔب غياب نقاش نسقي كمبلئم حوؿ التلوث ُب الربامج ا١تدرسية .كيشَت ىذاف ا١تؤلفاف كذلك إٔب أنو "سيكوف من ا٢تاـ
دراسة جوانب أخرل من فهم التبلميذ لتلوث ا٢تواء باستخداـ تقنيات ٥تتلفة (على سبيل ا١تثاؿ ،الصور أك الرسومات)" (ص.)28
إضافة إٔب ىذه الدراسات ،تستخدـ دراستنا الرسم ،كٖتديدا رسم ا١تناظر الطبيعية ،باعتباره تقنية لدراسة تصورات األطفاؿ ك٘تثبلهتم
للتلوث .إف لتقنية ا١تقابلةُ ،ب الواقع ،بعض القيود ،السيما كأنوا ٯتكن أف ٖتجب طبيعة ا١تعرفة ا١تفاىيمية اليت لدل األطفاؿ حوؿ ظاىرة ما
 ،)1999يقلل الرسم من ا١تطالب االجتماعية للمقابلة ،كبذلك يسمح
،1998
( .)Siegal & Surian, 2004كفقا لكل من  Grossك( Hayne
دؽ كمشولية ُب إنتاجو الرسومي ،مقارنة مع ا١تعلومات اليت ٯتكن
الرسم للطفل بأف يشعر ٔتزيد من الراحة :فالطفل يستخدـ معلومات أكثر ة
اٟتصوؿ عليها عند استعماؿ اإل٧تاز اللغوم الشفوم .فالرسم عموما يعد لغة رسومية ( )Picard & Zarhbouch, 2014ٯتكن استخدامها
لدراسة ٪تو ا١تفاىيم لدل األطفاؿ .كعلى الرغم من أف الرسم ال ٯتكن اعتباره انعكاسا بسيطا كمباشرا للتمثبلت الذىنية للطفل ( & Thomas
 ،)Silk, 1990فإف ٖتليل ا﵀تول الدالٕب للرسم ٯتكن أف يكشف معلومات ىامة حوؿ كيفية إدراؾ الطفل للظواىر ا١تختلفة كتصورىا .كُب
ىذا السياؽ ،ركزت أعماؿ سابقة على فهم األطفاؿ لظواىر كمفاىيم متنوعة جدا ،ٯتكن تلخيصها ُب اٞتدكؿ رقم (:)3
الجدكؿ رقم ( :)3بعض المفاىيم المدركسة باستعماؿ الرسم
المفهوـ

البلد

أمللة عن األبحاث

ا١توت

اليوناف

Bonoti, Leondari, & Mastora, 2013
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Tamm & Granqvist, 1995

السويد

Yang & Chen, 2002

الصُت

Dikmenli, 2010

تركيا

Eshach & Schwartz, 2006

ىولندا

Sözen & Bolat, 2011

تركيا

Bartoszeck & Bartoszeck, 2012

الربازيل

Savy & Clément, 2002

فرنسا

Prokop & Facovicova, 2006

سلوفاكيا

Reiss et al., 2002

، الربازيل، بلدا (أسًتاليا11
)... ركسيا،تارؾ٪الدا

Carvalho, Silva, Lima, & Coquet, 2004

الربتغاؿ

Texeira, 2000

الربازيل

Megalakaki & Fouquet, 2009

فرنسا

Vosniadou & Brewer, 1992

اليوناف

Panagiotaki, Nobes, & Potton, 2009

تلًتا٧ا

Hannust & Kikas, 2007 ; 2010

إستونيا

Piko & Bak, 2006 ; Pluhar, Piko, Uzzoli, Page, & Dull, 2010

)اجملر (ىنغاريا

Pridmore & Bendelow, 1995

تلًتا٧ا

Farver, Ghosh, & Garcia, 2000 ; Lewis, & Osofsky, 1997

تتحدة األمريكية١الواليات ا

تبليا٠انقساـ ا
انتقاؿ الصوت

الدماغ

تسم اإلنساينٞا

تضم٢ا

شكل األرض

ترض١الصحة كا
تناطق١العنف ُب ا
تضريةٟا
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البيئة

تركيا

Özsoy, 2012 ; Yimaz, Timur, & Timur, 2013

الواليات ا١تتحدة األمريكية

Shepardson, Niyogi, Choi, & Charusombat, 2009

السويد

Alerby, 2000

ا١تكسيك

Barraza, 1999

ا١تغرب

)2006
زغبوش كطركاديك (

السهم الزمٍت

خدـ أم دراسة  -على حد علمنا -الرسم باعتباره كسيطا
يتم التعبَت عن كل ا١تفاىيم السابقة من خبلؿ الرسم .كمع ذلكٓ ،ب تست
لدراسة تصورات األطفاؿ حوؿ التلوث ك٪توىا مع التقدـ ُب السن.
 ).2013لدراسة
2012؛  Yimazكآخركف،
نستخدـ ،إذفُ ،ب ىذه الدراسة تقنية "ارسمٍ-ب-اشرح" ( انظر على سبيل ا١تثاؿ ،Özsoy
تصورات األطفاؿ حوؿ التلوث ،كما يعرب عنها من خبلؿ رسم مناظر طبيعية .يكمن ىدفنا الرئيس ُب ٖتديد كيفية تطور ىذه التمثبلت مع
السن لدل الطفل ا١تغريب ا١تتمدرس ُب ا١تدارس االبتدائية (ا١تستويات الدراسية ،6-2أم الذين تًتاكح أعمارىم بُت  7سنوات ك 12سنة).
كيكمن ىدفنا الثانوم ُب دراسة الدكر الذم يلعبو الوسط الذم يعيش فيو الطفل (حضرم أك قركم) على ٘تثلو ١تفهوـ التلوث .كسنناقش
اآلثار ا١تًتتبة عن نتائج دراستنا ُب ٣تاؿ الًتبية البيئية ُب ا١تدارس االبتدائية ُب ا١تغرب.
 .2التجربة :1تملالت األطفاؿ للتلوث
يكمن ا٢تدؼ من التجربة األكٔب ُب ٖتديد تصورات األطفاؿ حوؿ التلوث ،كما عربكا عنو من خبلؿ رسم منظر طبيعي ملوث
مقارنة مع رسم مرجعي (منظر طبيعي غَت ملوث) كتطورىا مع ا١تستول الدراسي للطفل.
 .1.2منهج الدراسة
* المشاركوف :شارؾ ُب ىذه الدراسة 100طفل مغريبٚ ،تيعهم متمدرسوف ُب مناطق حضرية (مدينة فاس ا١تغربية) ،ينتموف لست
( )6مستويات دراسية ( ،)6،5،4،3،2كتًتاكح أعمارىم بُت 7سنوات ك 12سنة .كٯتكن بياف خصوصيات ا١تشاركُت ُب اٞتدكؿ رقم (:)4
الجدكؿ رقم ( :)4خصوصيات المشاركين في الدراسة
ا١تستول الدراسي (الفئة العمرية)

)8-7( 2

)9-8( 3

)10-9( 4

)11-10( 5

)12-11( 6

العدد (ٔتا فيهم اإلناث)

)11( 20

)9( 20

)10( 20

)14( 20

)10( 20

متوسط السن (اال٨تراؼ ا١تعيارم) بالشهر

)8( 92

)6( 102

)13( 117

)6( 127

)10( 140
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ٓب ندرج أطفاؿ ا١تستول األكؿ ( 7-6سنوات) ُب ىذه الدراسة ،ألف دراسة استكشافية أكلية ،كشفت عن كوف أغلب األطفاؿ ُب
ا١تستول األكؿ ،يفشلوف ُب إدخاؿ تغيَتات مبلئمة ُب رسم ا١تنظر الطبيعي لتعيُت التلوث.
* أدكات الدراسة كإجراءاتها
ًب تزكيد كل طفل بورقة بيضاء (الشكل رقم )1تتضمن مساحتُت ٤تددتُت للرسم ( 18سم طوال ك 11سم ارتفاعا) ،ككذا 12قلما
ملونا (أٛتر ،أخضر فاتح ،أخضر غامق ،بٍت فاتح ،بٍت غامق ،كردم ،أزرؽ فاتح ،أزرؽ غامق ،أصفر ،برتقإب ،أسود ،بنفسجي) كقلم
رصاص للرسم .كانت التعليمة الشفوية كالتإب " :سأطلب منك إ٧تاز رٝتُت :الرسم األكؿ ١تنظر طبيعي غَت ملوث .كالرسم الثاين ١تنظر
طبيعي ملوث٬ .تب أف نرل ُب رٝتك أف ا١تنظر الطبيعي يبدك ملوثا .يجب أف ٭تتوم الرٝتُت معا على ٝتاء كأشجار كهنر .ٯتكنك أف تضيف
عناصر أخرل إف أردت ذلك .ىذه أقبلـ .ٯتكنك استعماؿ األقبلـ اليت تريد إل٧تاز رٝتك .ستفسر ٕب الحقا كيف فعلت لكي يبدك ا١تنظر
الطبيعي ملوثا" .كاف الرسم األكؿ دائما ١تنظر طبيعي غَت ملوث (يفيد ُب كونو رٝتا مرجعيا) ،متبوعا برسم ا١تنظر الطبيعي ا١تلوث .اشتغل
األطفاؿ فرادل ُب قسم ٔتدرستهم ،ككانوا متباعدين بشكل كاؼ حىت ال ينظر البعض إٔب رسم البعض اآلخر.
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……………………………………………………………………………
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الشكل رقم ( :)1كرقة المعلومات كالتعليمات ككرؽة الرسم المقدمة للطفل
* ترميز رسوـ المنظر الطبيعي الملوث
هبدؼ ٖتديد التغيَتات الرسومية اليت أدخلها الطفل لتعيُت التلوث ،قارنا رسوـ ا١تنظر الطبيعي ا١تلوث مع ا١تنظر الطبيعي غَت ا١تلوث،
آخذين بعُت االعتبار أيضا التفسَتات اليت قدمها األطفاؿ .رصدنا ما ٣تموعو 12صنفا من التغيَتات كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ رقم (.)5
ٯتكن أف يتضمن كل رسم أحد ىذه التغيَتات أك أكثر .قمنا بع ٌد تكرارات إنتاج كل صنف من التغيَتات ،كأحصينا عدد التغيَتات ا١تدرجة
ُب كل رسمً .ب القياـ بالًتميز كفق ىذا اٞتدكؿ من قبل ٤تكمُت اثنُت اشتغبل بشكل مستقل .كقد ًب حل حاالت عدـ اتفاؽ ا﵀كمُت ()%5
من خبلؿ النقاش قبل مباشرة التحليل اإلحصائي.
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الجدكؿ رقم ( :)5الئحة مختلف أصناؼ التغييرات المدرجة في رسم المنظر الطبيعي الملوث
"أ"

إضافة نفايات منزلية (أكياس األزباؿ ،ببلستيك ،قنينات ُب النهر ك/أك على سطح األرض)

"ب" إضافة بقع سوداء (على عناصر ا١تنظر الطبيعي :النهر ،األشجار ،سطح األرض ،السماء ،الشمس)
"ج" تلوين أسود (لعناصر ا١تنظر الطبيعي :السماء ،النهر ،سطح األرض ،أشجار ،مشس)
"د"

تقليص (عدد) أشكاؿ اٟتياة (حيواف ،نبات ،مشس)

"ىػ"

ٗتريب (جزئي أك كلي) أشكاؿ اٟتياة (أشجار مكسرة ،تالفة ،يابسة ،حيوانات ميتة :قطط ،كبلبٝ ،تك ،طيور)

"ك"

تعابَت الوجو اٟتزينة (على األشجار أك الشمس أك األشخاص)

""

إضافة حضور إنساين (أشخاص ،مساكن ،مصانع ،سيارات ،طائرات)

"ح" إضافة دخاف (ناتج عن معامل ،منازؿ ،سيارات)
"ط" إضافة نفايات صناعية (ـياه عادمة)
"م" سحب ماطرة
"ؾ" إضافة نفايات نباتية
"ؿ" إضافة حيوانات خطرة (ثعابُت)
 .2.2تقديم النتائج
* عدد التغييرات المدرجة في رسوـ المنظر الطبيعي الملوث
يقدـ الشكل رقم ( ،)2تطور متوسط أعداد التغيَتات ا١تدرجة ُب رسم ا١تنظر الطبيعي ا١تلوث حسب ا١تستول اؿدراسي ً .ب القياـ
بتحليل التباين ( )ANOVAحوؿ عدد التغيَتات حسب ا١تستول الدراسي ( )5كاٞتنس ( )2باعتبارىا عوامل بُت-فردية .كقد ًب ٖتديد مستول
 0.05لذلك.
ألفا من
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*
*

الشكل رقم ( :)2متوسط عدد التغييرات المدرجة في رسم المناظر الطبيعية الملو ة حس المستول الدراسي
 ،19.39دالة عند
أشار ٖتليل التباين إٔب كجود تأثَت داؿ للمستول التعليمي على عدد التغيَتات اليت أدخلت ُب الرسم (ؼ(=)90،4
 ،)0.05كبُت ا١تستول3
 .)0.001كأظهر االختبار البعدم لتوكي  Tukeyزيادة دالة ُب عدد التغيَتات بُت ا١تستول 2كا١تستول( 3دالة عند
)0.01؛ كما أظهر عدـ كجود فرؽ داؿ ُب عدد التغيَتات بُت ا١تستول 4كا١تستول ،5كبُت ا١تستول 5كا١تستول.6
كا١تستول( 4دالة عند
إضافة إٔب أف تأثَت عامل اٞتنس غَت داؿ ،كال يوجد أم تأثَت للتفاعل بُت اٞتنس كا١تستول التعليمي.
* أصناؼ التغييرات المدرجة في رسومات المنظر اؿطبيعي الملوث
يبُت اٞتدكؿ رقم ( )6أدناه ،تكرارات إ٧تاز كل صنف من التغيَتات حسب ا١تستول الدراسي٘ .تت االستعانة باختبار فيشر Fisher
١تبلحظة توزيع تكرارات حدكث كل صنف من التغيَتات كفقا ١تستويات الدراسة .كبسبب كجود مقارنات متعددةً ،ب تطبيق تصحيح ىوٓب
 .0.05تظهر القيم ا١تعدلة ُب آخر عمود يسار اٞتدكؿ رقم (.)6
 Holmمع مستول ألفا يساكم
الجدكؿ رقم ( .)6التكرار حس األعداد (كالنس المئوية) لكل صنف من التغييرات في رسومات المنظر الطبيعي الملوث

حس المستول الدراسي .بالحرؼ األسود :تكرارات تساكم ٘50أك تفوقها
المستول الدراسي
أصناؼ التغييرات

أ-إضافة نفايات منزلية

2

3

4

5

6

ف=20

ف=20

ف=20

ف=20

ف=20

)%45( 9

)%80( 16 )%95( 19 )%60( 12 )%70( 14
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ب-إضافة بقع سوداء

)%50( 10

)%15( 3

ج-تلوين أسود

)%40( 8

)%100
( 20 )%55( 11 )%85( 17 )%70( 14

0,001
دالة عند

د-تقليص أشكاؿ اٟتياة

)%35( 7

)%85( 17 )%85( 17 )%90( 18 )%70( 14

0,01
دالة عند

)%15( 3

)%20( 4

-

0.05
دالة عند

ىػٗ-تريب أشكاؿ اٟتياة

)%15( 3

)%20( 4

)%40( 8

)%50( 10

)%35( 7

غَت دالة

ك-تعابَت الوجو اٟتزينة

)%20( 4

)%30( 6

-

)%5( 1

)%10( 2

غَت دالة

)%15( 3

)%30( 6

)%90( 18 )%75( 15 )%50( 10

0,001
دالة عند

إضافة اٟتضور اإلنساينح-إضافة الدخاف

)%5( 1

)%10( 2

)%40( 8

)%70( 14 )%50( 10

0.001
دالة عند

ط -إضافة نفايات صناعية

-

-

)%5( 1

)%5( 1

)%15( 3

غَت دالة

م-غيوـ ماطرة

)%10( 2

)%20( 4

)%50( 10

)%15( 3

-

0,01
دالة عند

ؾ-إضافة نفايات نباتية

-

-

)%20( 4

-

)%15( 3

غَت دالة

ؿ-إضافة حيوانات خطَتة

-

-

-

)%5( 1

-

غَت دالة

أظهرت النتائج تطورا حسب ا١تستول التعليمي ُب أصناؼ التغيَتات اليت أدخلت ُب رسومات ا١تناظر الطبيعية ا١تلوثة .بالفعل ،إذا
نظرنا إٔب أصناؼ التغيَتات اٟتاضرة ُب ٘50أك أكثر من الرسومات ،فإهنا ٗتتلف ُب طبيعتها كتصبح تدر٬تيا أكثر عددا كلما زاد مستول

التعليمُ .ب ا١تستول 8-7( 2سنوات) ،يتم تعيُت التلوث بشكل رئيس بوجود بقع سوداء (الصنف "ب"ُ )٘50 ،ب الرسم .ىذا الصنف من

التعيُت (انظر الشكل رقم )1.3قليل التمايز كيقًتف بفكرة "القذارة" ك"األكساخ" لدل األطفاؿ ،كتنخفض تكراراتو بشكل داؿ مع ارتفاع

 .)0.05يضيف بعض أطفاؿ ا١تستول 2أيضا النفايات ا١تنزلية (الصنف "أ" ،)٘45 ،كتلوين أسود لعناصر ا١تنظر
مستول التعليم (داؿ عند
الطبيعي (الصنف "ج" .)٘40 ،إف الصنفُت األخَتين من التغيَتات يصبحاف أكثر تكرارا ُب ا١تستول 3من التعليم.
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الشكل رقم .1.3رسومات من منظر طبيعي عاد (أعلى) كملوث (أسفل) لطفلُت من ا١تستول .2رسم اليمُت (طفل 7،سنوات ك5

أشهر) :تعيُت التلوث بإضافة بقع سوداء (صنف "ب") ،كتقليص أشكاؿ اٟتياة (صنف "د") ،كتعابَت الوجو اٟتزينة (صنف "ك")؛ كيفسر
الطفل بأف "السماء قذرة" ،كىناؾ "قمامة ُب النهر كعلى الشجرة" .رسم اليسار (طفلة 7،سنوات ك 11شهرا) :عيٌنت التلوث بإضافة بقع

سوداء (صنف "ب")؛ كتفسر الطفلة بأهنا رٝتت "القمامة على األشجار ،كُب النهر ،كُب السماء ،أشياء كسخة ".

أما ُب ا١تستول 9-8( 3سنوات) ،فيتم التعيُت الرسومي للتلوث أساسا من خبلؿ كجود النفايات ا١تنزلية (صنف "أ" ،)٘70،كالتلوين

األسود لعناصر ا١تنظر الطبيعي (صنف "ج" ،)٘70،كتقليص أشكاؿ اٟتياة (صنف "د" .)٘70،كتشَت اختبارات فيشر إٔب أف تكرار توزيع
 .)0.05كما
ىذه األصناؼ الثبلثة من التغيَتات (أصناؼ" :أ" ،ك"ج" ،ك"د") ٗتتلف بشكل كبَت حسب ا١تستول الدراسي (كلها دالة عند
يتضح من النتائج ُب اٞتدكؿ رقم ( )6أف كل صنف من أصناؼ التغيَتات يصبح أكثر تكرارا مع ارتفاع ا١تستول الدراسي.
يعُت التلوث ُب الرسم أساسا عن طريق كجود النفايات ا١تنزلية (صنف "أ" ،)٘60،كالتلوين األسود
كُب ا١تستول 10-9( 4سنوات)ٌ ،

لعناصر ا١تنظر الطبيعي (صنف "ج" ،)٘85،كتقليص أشكاؿ اٟتياة (صنف "د" ،)٘90،ينضاؼ إليها حضور اإلنساف (صنف " "،)٘50،

كالغيوـ ا١تاطرة (صنف "م" .)٘50،كتشَت اختبارات فيشر إٔب أف توزيعات تكرار ىذاف الصنفاف من التغيَتات (صنفا " " :ك"م") تتفاكت
 .)0.01ككما يتضح ذلك من نتائج اٞتدكؿ رقم ( ،)6تصبح التغيَتات من صنف
بشكل ملحوظ ْتسب ا١تستول الدراسي (كلها دالة عند
" " أكثر تكرارا مع ارتفاع ا١تستول الدراسي .كبا١تقابل ،فإف كجود غيوـ ماطرة (صنف "م") يبدك أساسا ٦تيزا للرسومات ا١تنجزة من قبل
أطفاؿ ا١تستول.4
أما ُب ا١تستول 11-10( 5سنة) ،فإف التعيُت الرسومي للتلوث يكمن أساسا ُب حضور النفايات ا١تنزلية (صنف "أ" ،)٘95،كالتلوين

األسود لعناصر ا١تنظر الطبيعي (صنف "ج" ،)٘55،كتقليص أشكاؿ اٟتياة (صنف "د" ،)٘85،كحضور اإلنساف (صنف " "،)٘75،
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ينضاؼ إليها تدمَت أشكاؿ اٟتياة (صنف "ىػ" ،)٘50،كدخاف ا١تصانع كالسيارات كمساكن اإلنساف (صنف "ح" .)٘50،كتشَت اختبارات

فيشر إٔب أف توزيعات تكرار التغيَتات ُب صنف "ىػ"ٓ ،ب تتغَت بشكل داؿ حسب ا١تستول الدراسيُ ،ب حُت أف تلك اليت تتعلق بالتغيَتات
 .)0.001ككما يتضح ذلك من نتائج اٞتدكؿ رقم ( ،)6فإف تغيَتات
ُب صنف "ح" ،تتفاكت تفاكتا كبَتا ْتسب ا١تستول الدراسي (دالة عند
صنف "ح" تصبح أكثر تكرارا مع ارتفاع ا١تستول الدراسي.

كأخَتاُ ،ب ا١تستول  12-11( 6سنة) ،٭تدث التعيُت الرسومي للتلوث أساسا من خبلؿ التغيَتات ا٠تمسة التالية :كجود النفايات

ا١تنزلية (صنف "أ" ،)٘80،كالتلوين األسود لعناصر ا١تنظر الطبيعي (صنف "ج" ،)٘100،كتقليص أشكاؿ اٟتياة (صنف "د"،)٘85،

كاٟتضور اإلنساين (صنف " " ،)٘90،كالدخاف ا١تتصاعد من ا١تصانع كالسيارات كمساكن اإلنساف (صنف "ح"( )٘70،انظر الشكل رقم

 .)2.3كٕتدر اإلشارة إٔب حضور التغيَتات ُب صنف "ك" ( تعابَت الوجو اٟتزينة) ،كصنف "ط" ( إضافة النفايات الصناعية) ،كصنف "ؾ"

(إضافة ا١تخلفات النباتية) ،إال أف تكرارات صنف "ؿ" (كجود حيوانات خطرة) منخفضة ُب الرسومات (ما بُت 5ك .)٘30كتشَت اختبارات

فيشر إٔب أف توزيعات تكرار ىذه األصناؼ األربعة من التغيَتات ("ك"" ،ط"" ،ؾ"" ،ؿ") ٓب ٗتتلف بشكل داؿ حسب ا١تستول الدراسي.

الشكل رقم .2.3رسومات طفلُت من ا١تستول١ 6تنظر طبيعي عاد (أعلى) كملوث (أسفل) .الرسم ٯتينا (طفلة 11،سنة ك 11شهرا):

تعيُت التلوث بإضافة النفايات ا١تنزلية (صنف "أ") ،كالتلوين األسود (صنف "ج") ،كتقليص أشكاؿ اٟتياة (صنف "د") ،كإضافة اٟتضور

اإلنساين (صنف " ") ،كإضافة الدخاف (صنف "ح") ،كإضافة النفايات الصناعية (صنف "ط") ،كإضافة النفايات النباتية (صنف "ؾ")؛

كيوضح الطفل أف "األسماؾ ميتة بسبب التلوث الناجم عن ا١تصانع كاألكراؽ ا١تتساقطة ،كمصانع الزيوت تلوث النهر ،كالشمس ٓب تعد
ساطعة ،كالدخاف الناجم عن اٟتافلة كا١تصانع يؤثر على السماء ،كالنفايات ،كٓب تعد ىناؾ قركد كال طيور ،كالسماء ملبدة بالغيوـ بسبب
عُت التلوث بإضافة النفايات ا١تنزلية (صنف "أ")،
دخاف ا١تصانع ،كا١تلونة باللوف األسود" .الرسم يسارا (طفل 10،سنوات ك 11شهرا)ٌ :
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كالتلوين األسود (صنف "ج") ،كتقليص أشكاؿ اٟتياة (صنف "د") ،كإضافة اٟتضور اإلنساين (صنف " ") ،كإضافة الدخاف (صنف "ح")؛
كيقوؿ الطفل إنو رسم "القاذكرات ُب النهر ،كدخاف السيارات ُب ا٢تواء ،كاألشجار ا١تيتة".
 .5.2خالصة
أظهرت نتائج التجربة 1التطور التدر٬تي لرسومات منظر طبيعي ملوث كفقا لتطور ا١تستول التعليمي ،بدءا من مستول التمثيبلت
الرسومة قليلة التمايز ُب ا١تستول( 2حيث يعادؿ التلوث األكساخ) إٔب ٘تثيبلت رسومية غنية كمتبلكرة عند ا١تستويُت 5ك٘( 6تظهرات مرئية،
أسباب التلوث كعواقبو) .كبذلك ،نبلحظ أنو لدل األطفاؿ الصغار (ا١تستول 8-7:2سنوات) فهم أكٕب للتلوث ،يتجلى من خبلؿ كجود
تكوف مفهوـ التلوث
بقع سوداء على عناصر ا١تنظر الطبيعي .كبذلك ،ٯتكن أف يكوف التلوث كل شيء غَت نظيف ،كىو ما يفيد أف بدامات ٌ
لدل الطفل تتميز بالتعميم كالتبسيط .كابتداء من ا١تستول  9-8( 3سنوات) ،يتمثل األطفاؿ التمظهرات ا١ترئية للتلوث (النفايات ا١تنزلية،
كالتلوين األسود) ،ككذا تبعات التلوث على اٟتياة العضوية (تقلص أشكاؿ اٟتياة)ً .ب يغتٍت ىذا التصور ُب ا١تستول 10-9( 4سنوات) ،من
خبلؿ األخذ بعُت االعتبار حضور اإلنساف (حيث تعد أنشطتو السبب الرئيس للتلوث البيئي)ٍ ،ب ا١تستول 11-10( 5سنة) من خبلؿ األخذ
بعُت االعتبار السبب الرئيس للتلوث اٞتوم (كجود األٓترة السامة النإتة عن األنشطة اإلنسانية) كالعواقب ا١تدمرة للتلوث على اٟتياة (تدمَت
أشكاؿ اٟتياة).
تشَت ىذه النتائج إٔب أف تصورات األطفاؿ للتلوث ٗتضع لتغيَتات مهمة مع النمو .كمع ذلك ،تعكس ىذه التصورات ،كما ًب
التعبَت عنها ُب رسومات ا١تنظر الطبيعي ا١تلوث ،فهمان ٤تدكدان لظاىرة التلوث البيئي ،حىت ُب 12عاما .بالفعل ،فاألطفاؿ ينتبهوف بشكل
أساسي إٔب األشكاؿ ا١ترئية من التلوث ،كبشكل خاص النفايات ا١تنزلية ،كيعرفوف الدكر ا١تلوث لؤلنشطة اإلنسانية (كسائل النقل كا١تصانع).
إهنم أيضا منشغلوف بشأف األبعاد البيولوجية للتلوث ،خاصة فيما يتعلق بتأثَتىا على أشكاؿ اٟتياة :اٟتيوانية كالنباٌبة .إال أف جوانب التلوث
ا١ترئية بشكل أقل (مثل النفايات الصناعية كالتلوث النوكم) ،كا١تضايقات (التلوث الصوٌب ،كالضوئي) ،كا١تظاىر الطبيعية للتلوث ،قليبل ما
تشكل جزءا مند٣تا من بناء ٘تثل الطفل ١تفهوـ التلوث أك قد تكوف غائبة ٘تاما عنو .كانطبلقا من ىذه ا٠تبلصات ،نتساءؿ :ىل للمنطقة
السكنية تأثَت على تبلور مفهوـ التلوث كعلى مضامينو لدل الطفل؟
 .3التجربة :2تأ ير المنطقة السكنية على تملالت الطفل للتلوث
إذا كنا ُب التجربة 1قد الحظنا أطفاال من مناطق حضرية ،فإننا سنقارف ُب التجربة 2رسومات ا١تناظر الطبيعية ا١تلوثة كغَت ا١تلوثة
اليت ينتجها األطفاؿ الذين يعيشوف ُب مناطق حضرية كقركية ،هبدؼ ٖتديد ما إذا كاف ١تنطقة سكن الطفل ،تأثَت على طريقة التعيُت
الرسومي للتلوث ُب ا١تنظر الطبيعي.
 .1.3منهج الدراسة
شارؾ ُب التجربة ،2ستوف ( )60طفبل مغربيا يعيشوف ُب مناطق قركية (القرل الصغيرة ا﵀يطة ٔتدينة فاسُ ،ب دائرة نصف قطرىا
حوإب 80كم) ،تًتاكح أعمارىم بُت 9سنوات ك 12سنة ،كينقسموف إٔب 3مستويات دراسية 4:ك 5ك ،6إضافة إٔب ستُت ( )60طفبل من
كسط حضرم ًب االحتفاظ هبم من التجربة .1كبياف ذلك ُب اٞتدكؿ رقم (.)7
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الجدكؿ رقم ( :)7خصوصيات المشاركين في الدراسة من المجالين القركم كالحضرم
المنطقة السكنية
ا١تستول
العمرية)

الدراسي

قركم
(الفئات

حضرم

)10-9( 4

قركم

حضرم

)11-10( 5

قركم

حضرم

)12-11( 6

العدد (اإلناث)

)10( 20

)10( 20

)10( 20

)14( 20

)10( 20

)10( 20

متوسط السن (اال٨تراؼ ا١تعيارم)
بالشىر

)13( 129

)13( 117

)12( 131

)6( 127

)12( 149

)10( 140

لتحليل التغايرات ا١ترتبطة بالسن ُب رسم ا١تنظر الطبيعي ا١تلوث ،اخًتنا ىذه ا١تستويات الدراسية الثبلثة ( ،)6،5،4ألف نتائج التجربة الرئيسة
األكٔب أظهرت بعض االستقرار ُب عدد كطبيعة التغيَتات ا١تدرجة ُب رسم منظر طبيعي ملوث ابتداء من ا١تستول .4ك٘تت مقارنة معطيات
ىذه العينة اٞتديدة مع معطيات 60طفبل مغربيا من ا١تناطق اٟتضرية (مدينة فاس) من ا١تستويات الدراسية نفسها (أم 4:ك 5ك ،)6اليت ٘تت
مبلحظتها سابقا ُب التجربة .1كانت األدكات كاإلجراءات مطابقة ٘تاما لتلؾ ا١تستعملة ُب التجربةً .1ب ترميز رسومات ا١تنظر الطبيعي
ا١تلوث كفق شبكة التغيَتات 12ا١تستخلصة ُب التجربة( 1راجع اٞتدكؿ رقم ٓ .)5ب نرصد أم تغيَتات جديدة ُب رسومات األطفاؿ ُب
التغيرات اٟتاضرة ُب الرسم .كقد أ٧تز الًتميز من قبل
ا١تناطق القركية .أحصينا تكرار إنتاج كل صنف من أصناؼ التغيَتات ،كأحصينا عدد ي
٤تكمُت اثنُت عمبل بشكل مستقل .كًب حل بعض حاالت ا٠تبلؼ النادرة ا١تبلحظة ( )٘3من خبلؿ ا١تناقشة قبل الشركع ُب التحليل
اإلحصائي.
 .2.3تقديم النتائج
* عدد التغييرات التي أدخلت
يبُت الشكل ( )4أدناه ،متوسط عدد التغيَتات اليت أدخلت ُب رسم ا١تنظر الطبيعي ا١تلوث كفقا للمنطقة السكنية .أجرم ٖتليل التباين على
عدد التغيَتات اليت أدخلت حسب ا١تستول الدراسي ( ،)3كاٞتنس ( )2كا١تنطقة السكنية ( )2بوصفها عوامل بُت-األفراد .كما ًب استخداـ
 0.05لذلك.
مستول ألفا من
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الشكل رقم ( :)4متوسط عدد التغييرات التي أدخلت في رسم منظر طبيعي ملوث كفقا لمنطقة سكن األطفاؿ
بينت النتائج أف ا١تنطقة السكنية ٢تا تأثَت على عدد التغيَتات اٟتاضرة ُب الرسومات ،كما يشهد على ذلك التأثَت الداؿ لعامل ا١تنطقة
 :)0.001فأطفاؿ الوسط اٟتضرم ينجزكف تغيَتات رسومية أكثر (ُب ا١تتوسط 4.72:تغيَت/رسم) أكثر من
 ،24.64دالة عند
(ؼ(=)108،1
 3.85تغيَت/الرسم) .كأشار ٖتليل التباين أيضا إٔب تأثَت داؿ للمستول التعليمي على عدد التغيَتات اليت
أطفاؿ ا١تناطق القركية (ُب ا١تتوسط:
 .)0.001كيشَت االختبار البعدم ا٠تاص  HSDلتوكي  Tukeyزيادة ُب عدد التغيَتات بُت
 ،5.49دالة عند
أدخلت ُب الرسم( ،ؼ(=)108،2
 ( )4.80دالة عند .)0.05كما أف تأثَت عامل اٞتنس غَت داؿ ،كٓب يتم تسجيل أم تأثَت
 )4.20كا١تستول( 6متوسط=
ا١تستول ( 5متوسط=
للتفاعل.
* أصناؼ التغييرات التي أدخلت
يبُت اٞتدكؿ رقم ( )8أدناه ،تكرارات إنتاج كل صنف من التغيَتات حسب ا١تناطق السكنيةً .ب تطبيق اختبار فيشر  Fisherعلى توزيع
تكرارات كل صنف من التغيَتات على أساس ا١تنطقة السكنية .كبالنظر إٔب ا١تقارنات ا١تتعددةً ،ب تطبيق تصحيح ىوٓب  Holmمع مستول
 .0.05إف القيم ا١تعدلة تىظهر ُب أقصى عمود يسار اٞتدكؿ رقم (.)8
ألفا من
الجدكؿ رقم ( :)8التكرار حس األعداد (كالنس المئوية) لكل صنف من التغييرات في رسومات منظر طبيعي ملوث حس
المنطقة السكنية

أصناؼ التغيَتات

ا١تنطقة السكنية
حضرية

قركية

اختبار فيشر

"أ"-إضافة نفايات منزلية

)%78( 47

)%50( 31

0,05
دالة عند

"ب"-إضافة بقع سوداء

)%12( 7

)%28( 17

غَت دالة

"ج"-تلوين أسود

)%80( 48

)%78( 47

غَت دالة
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"د"-تقليص أشكاؿ اٟتياة

)%87( 52

)%83( 50

غَت دالة

"ىػ"ٗ-تريب أشكاؿ اٟتياة

)%42( 25

)%40( 24

غَت دالة

"ك"-تعابَت الوجو اٟتزينة

)%5( 3

)%3( 2

غَت دالة

" "-إضافة اٟتضور اإلنساين

)%72( 43

)%33( 20

0,001
دالة عند

"ح"-إضافة الدخاف

)%53( 32

)%28( 17

غَت دالة

"ط" -إضافة نفايات صناعية

)%8( 5

)%7( 4

غَت دالة

"م"-غيوـ ماطرة

)%22( 13

)%7( 4

غَت دالة

"ؾ"-إضافة نفايات نباتية

)%12( 7

)%15( 9

غَت دالة

"ؿ"-إضافة حيوانات خطَتة

)%2( 1

)%10( 6

غَت دالة

تبُت نتائج ىذه التجربة أف للمنطقة السكنية تأثَت على تكرار توارد صنفُت من التغيَتات ،كىي إضافة النفايات ا١تنزلية (صنف "أ") ،أكثر
تكرارا بُت األطفاؿ ُب ا١تناطق اٟتضرية ( )٘78منو ُب ا١تناطق القركية ( ،)٘52كإضافة اٟتضور اإلنساين (صنف " ") ،أكثر شيوعا لدل
األطفاؿ ُب ا١تناطق اٟتضرية ( )٘72منو لدل أطفاؿ ا١تناطق القركية ( .)٘33كما ال تتغَت ىذه التشكيلة من النتائج جذريا عند القياـ بتحليل
كل مستول دراسي على حدة.
 .3.3خالصة
أظهرت نتائج التجربة 2أف تصورات األطفاؿ للتلوث تتغاير كفقا ٓبنطقة سكنهم :حضرية أك قركية .فأطفاؿ القرية يضيفوف عموما تغيَتات
أقل ُب رسوماهتم للمنظر الطبيعي ا١تلوث من أطفاؿ ا١تناطق اٟتضرية .كعلى كجو التحديد ،فهم يعيٌنوف ُب أحياف أقل التلوث عن طريق
إضافة النفايات كإضافة اٟتضور اإلنساين .ىذا االختبلؼ قد يعٍت أف األطفاؿ يبنوف تصورا حدسيا حوؿ التلوث ،مؤسسا على ما تنقلو
كسائل اإلعبلـ حوؿ ىذا ا١توضوع ،كإٔب حد كبَت على ٕتربتهم ا٠تاصة مع البيئة.
 .4خالصة عامة
تظهر نتائج ىذه الدراسة ما يلي )1:إف رسم ا١تنظر الطبيعي مصدر معلومات مبلئم لدراسة تصورات التلوث لدل األطفاؿ )2.إف تصورات
األطفاؿ ا١تغاربة من ا١تستول االبتدائي للتلوث البيئي تتغَت مع النمو :فهي غَت متمايزة ُب 8-7سنوات ،كتغتٍت ُب 10سنوات لتأخذ بعُت
االعتبار كبل من ا١تظاىر ا١ترئية ٢تذه الظاىرة كأسباهبا كعواقبها الرئيسة ُب اآلف نفسو )3.كمع ذلك ،حىت ُب 12سنة ،ال تزاؿ ىذه التصورات
٤تدكدة للغاية كجزئية :فهي ال تعكس ٚتيع مظاىر ىذه الظاىرة ا١تعقدة اليت ىي التلوث )4.إف ا١تنطقة السكنية للطفل كنوع ا٠تربة اليت لديو
مع بيئتو ا١تباشرة (مناطق حضرية أك قركية) ،تشرط جزئيا تصورات األطفاؿ للتلوث.
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إال أف ما يلزـ التنبيو عليو ،ىو أف الطفل (حىت ُب ا١تستول  )6يساكم أحيانا ُب ٘تثلو للتلوث ،بُت السموـ ا٠تطرة الناٚتة عن ا١تعامل
كالسيارات ،كبُت األكساخ البسيطة الناٚتة أحيانا عن سقوط ا١تطر أك سقوط أكراؽ األشجار .كإف ٓب نعمل ُب إطار تربية بيئية مناسبة على
تغيَت ىذه التصورات الساذجة ،قد نكرس لديو أفكار غَت عقبلنية حوؿ كوف التلوث ليس باألمر ا٠تطر (مثبل :إف كنا نستطيع مسح
األكساخ ،فإننا نستطيع تنظيف ا١تواد ا١تلوثة !!!) ،ما قد يؤدم إٔب تبٍت مواقف غَت سليمة ٕتاه البيئة مستقببل.
 .1.4انعكاسات تربوية
ٯتكن عموما أف نستخلص أف األطفاؿ ا١تغاربة غَت جاىلُت باؿتلوث البيئي ،بل على العكس من ذلك ،إهنم يظهركف ُب كقت مبكر
حساسية ٢تذه الظاىرة كألشكا٢تا ا١تدمرة بشدة للحياة النباتية كاٟتيوانية .كمع ذلك ،فإف تصوراهتم جزئية ،كٖتتاج التطوير كالتهذيب ٖتت
مسؤكلية الراشدين من خبلؿ تعليم مدرسي مؤطَّر ضمن النظاـ الًتبوم الرٝتي .إف التصورات الساذجة حوؿ التلوث البيئي لدل األطفاؿ،
٬تب أف تكوف أساسا لبلورة التعلمات ا١تناسبة ١تستواىم الدراسي ،كتطوير برامج الًتبية البيئية اليت تعزز الوعي البيئي كمشاكل التلوث البيئية.
ُب ىذا السياؽ ،ٯتكن تقدًن أربع مقًتحات:
 )1االنطبلؽ من التمثبلت القائمة لدل األطفاؿ ١تناقشة التلوث ُب األقساـ الدراسية .فالتصورات الساذجة ٯتكن أف تشكل عائقا أماـ
اكتساب ا١تفاىيم الصحيحة علميا إذا ًب ٕتاىلها من قبل ا١تدرسُت ( .)Thornber, Stanisstreet, & Boyes, 1999كبد٣تها ُب العملية
التعليمية نفسها ،ٯتكنها أف تشكل مؤشرات مبلئمة لعوائق ٤تتملة ُب كجو التعلم ،كاليت على ا١تدرس أف يأخذىا بعُت االعتبار كيتجاكزىا
هبدؼ تقدًن مفاىيم صحيحة علميا لؤلطفاؿ.
 )2تطوير اىتماـ األطفاؿ بقضايا التلوث البيئي باالنطبلؽ من االشتغاؿ على اىتمامهم القائم كا١تشحوف كجدانيأ ،تا ُب ذلك حساسيتهم
الواضحة ٕتاه التأثَتات ا١تدمرة للتلوث على أشكاؿ اٟتياة اٟتيوانية كالنباتية (راجع .)Dimitriou & Christidou, 2007 :كٯتكن أيضا معاٞتة
مفاىيم أكثر تعقيدا من مثل فقداف التنوع البيولوجي.
 )3تكييف ا٠تطاب كالربامج مع عمر الطفل .كٯتكن تصور مقاربة ٤تسوسة للتلوث البيئي ،تأخذ بعُت االعتبار جوانبها القابلة لئلدراؾ،
كالقابلة للقياس ،أك ا١تألوفة لدل األطفاؿ الصغار ،منذ ا١تستويات الدراسية األكٔب .كانطبلقا من ا١تستول الدراسي 11-10( 5سنة) ،ٯتكن
كضع أسس مقاربة أكثر ٕتريدا للتلوث البيئي ،ٯتكن أف تنطوم على جوانب غَت مرئية فيو ،ككذا اآلليات ا١تختلفة ا١تتدخلة فيو.
 )4استخداـ البيئة نفسها كفضاء للتعليم .يدعم بعض الباحثُت فكرة أف تكوف مضامُت الًتبية البيئية مبلئمة ،كأف ٘ترر للمتعلمُت خارج
الفصوؿ الدراسية ،أم ُب الطبيعة نفسها ( .)Ballantyne & Packer, 2002 ; Özsoy, 2012إف تشجيع ٕتارب األطفاؿ ُب بيئات طبيعية
٥تتلفة (حضرية كقركية) ُب إطار التعلمات ا١تدرسية ،ٯتكن أف يساعد على اٟتد من الفوارؽ ا١تتعلقة با١تعرفة البيئية بُت األطفاؿ من مناطق
سكنية ٥تتلفة ،ليفهموا ٚتيعهم الوجوه ا١تتعددة للتلوث البيئي.
 .2.4التربية البيئية كالسياؽ
 ،)2006فإف ىذه ا١تسألة قد
إذا كاف اكتساب ا١تعرفة العلمية ٯتر أساسا عرب الغَت أك عرب كسائل اإلعبلـ أك عرب٫تا معا ( Harrisك،Koenig
كشفت عنها دراستنا لتمثل مفهوـ التلوث لدل الطفل ا١تغريب ،إذ يتشكل ىذا التمثل من معرفة ساذجة كحدسية استقيت من ٕتربة الطفل
 ،)7 :1985يتميز بغياب "مصادر التثقيف ()...
مع ٤تيطو ،بالنظر إٔب كوف السياؽ االجتماعي-الثقاُب لؤلطفاؿ ا١تغاربة ،حسب ربيع (
 ،)2006فإننا نبلحظ فيما ٮتص
كانعداـ ا١تؤسسات الًتبوية ا١توازية" .كإذا كاف الكتاب ا١تدرسي ىو ا١تصدر الوحيد لثقافة الطفل (فراعي،
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( 2003راجع اٞتدكؿ رقم ()2
ا١تفاىيم البيئية ،كجود خصاص ُب تناكؿ ىذا ا١توضوع ُب الكتب ا١تدرسية ،خصوصا تلك ا١تعتمدة قبل سنة
سابقا).
كألف ا١تنطقة السكنية تؤثر على تبلور ا١تفاىيم كبىنينتها ،فإنو ٯتكن استنتاج أف السياقات اإليكولوجية كالثقافية" ،تؤثر" بالفعل على ٪تو
 .)2007إف نتائج دراستنا تفيد أف لؤلطفاؿ ٘تثبلت سياقية خاصة مرتبطة با١تفاىيم البيئية ذات الطبيعة الساذجة
معارؼ األطفاؿ (،Troadec
 ،)2005اليت تفيد كجود ٘تثبلت
ا١تتشكلة بعفوية ا١تبلحظة كالتبليغ .إنو الطابع ا١تعرُب للتمثبلت ا١تنسجم كتصورات  Vosniadouكآخرين (
 )2005إٔب أف تدريس ا١تفاىيم العلمية
"داخلية" قبلية لدل األطفاؿ تؤطر بناءىم للمفاىيم الفلكية .كبذلك خلصت فوسنيادك كآخركف (
يستلزـ تفسَتا يأخذ بعُت االعتبار معارؼ األطفاؿ القبلية .إنو األمر الذم يستلزـ العمل على ٖتويل ا١تعارؼ القبلية بسبلسة من طابعها
السياقي الساذج إٔب طابعها العلمي.
كلكي تتحقق النجاعة القصول من الًتبية البيئية ،يستلزـ األمر توعية األطفاؿ ،منذ ا١ترحلة ا١تبكرة من حياهتم ،بضركرة اٟتفاظ على البيئة،
من خبلؿ ٛتلهم على التساؤؿ عن أ٫تية البيئة اٟتيوية ُب حياتنا ،كٖتسيسهم هبذه ا١تسألة من خبلؿ تعويدىم على تبٍت مواقف إ٬تابية ٕتاه
يئة ،ألنو من الصعب بعد ذلك تغيَت السلوكات غَت ا١تبلئمة أك العادات السيئة .كىو ما سيسمح للطفل بالتصرؼ بشكل مسؤكؿ ،إ ٍف
الب
ٖتص ىن بأخبلقيات التعامل العقبلين كالوجداين اإل٬تايب مع البيئة ،كف ًه ىم أف لسلوكاتو نتائج مباشرة على الوسط الذم يعيش فيو.
َّ
كعلى أساس ما سلف ،ال ٯتكن اعتبار الًتبية البيئية ٗتصصا جديدا ،بل مقاربة متعددة التخصصات ،ٯتكنها توظيف كل اٟتقوؿ ا١تعرفية
لتبليغها ،من مثل :العلوـ بأصنافها ،كدركس اللغة ،كاٞتغرافيا ،كالًتبية على ا١تواطنة ،كالًتبية الدينية ،كالفنوف ،كغَتىا .لكن ىذا األمر لن ٭تقق
النتائج ا١ترجوة منو إف ٓب تؤخذ معارؼ الطفل ك٘تثبلتو العفوية كسَتكرات تعلمو بعُت االعتبار" ،فبناء ا١تعرفة العلمية تستلزـ أكال أخذ ا١تتعلم
قر دكف ٖتفظ ،بأف الطفل الذم يتعلم سلوكا إ٬تابيا ٕتاه البيئة منذ الصغر ،سيستمر ُب
بعُت االعتبار" ( .)de Vechi, Giordan, 1991كقد ني ُّ
اإلتياف هبذا السلوؾ اإل٬تايب مستقببل .كما غَت ذلك ،سنعاين أيضا من األمية البيئية ،كستكوف عواقبها كخيمة حتما علينا كعلى بيئتنا كعلى
مستقبل كوكبنا .كإف ٓب نراجع أيضا كمية الكتب كالدفاتر اليت نطالب التبلميذ هبا ،مع ما يستلزمو ذلك من قطع األشجار لصناعة الورؽ،
كاستعماؿ ا١تواد الكيميائية السامة لصناعة ا١تداد الضركرم لطباعة الكتب ،فإننا سنكوف بصدد توريط نظامنا الًتبوم ُب ا١تسؤكلية عن تدىور
جزء من بيئتنا .كقد يكوف اٟتل ٢تذه ا١تعضلة ُب استعماؿ التقنيات اٟتديثة كالكتب االلكًتكنية ،إف راعينا أيضا التقليل من تأثَت التقنيات
اٟتديثة على البيئة ،سواء عند صناعتها أك عند التخلص منها.
شكر
يتوجو ا١تؤلفوف بالشكر لؤلطفاؿ الذين شاركوا ُب ىذا ا١تشركع ،ككذا لؤلطر التعليمية كالًتبوية كاإلدارية ٔتدارسهم .ك١تساعدهتم ُب ٚتع
البيانات ،الشكر موصوؿ لكل من :حسيبة الطايفي الربنوصي ،إٯتاف ـغناكم ،كساـ زينوف ،بشرل اٟتجيوم ،رشيدة ٓتًتم ،سكينة النورم،
ٝتَتة آيت احساين ،عواطف أزمي بربرة ،فاطمة الزىراء ٟتكَتة ،كرٯتة حلماكم ،كوثر اٞتابرم ،سليمة منوٝ ،تَتة التيجاين.
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حق التعلم لدل الطفل :لبناف نمو جان
د .د.ربى الشعراني حمودة  /أستا في كلية التربية  /الجامعة اللبنانية – لبناف

تركز االتفاقية في موضوع ضماف حق األطفاؿ في التعليم على توفير العناصر التالية :الزامية التعليم ،ك٣تانيتو ،توفره للجميع،
تكافؤ الفرص ،نوعية التعليم ،كإدارة العملية التعليمية ٔتا يتفق مع كرامة الطفل كتنمية شخصيتو .كأبرز ما أ٧تز ُب لنباف بالنسبة
٢تذه العناصر ىو التإب:
•

 ،1998على أف تليو
االلزامية :أصبح التعليم إلزاميا حىت سن الثانية عشرة كخطوة أكٔب ،كفقا للمرسوـ 686الصادر عاـ
خطوات لرفع ىذه السن أب ا٠تامسة عشرة ،ام ٔتا يشمل كامل مرحلة التعليم األساسي.
ىذا النص حديث ،كٓب توضع بعد النصوص كاالليات التنفيذية لتطبيقو الكامل.

•

اللباين ،التعليم متاح ٣تانان للجميع من خبلؿ ا١تدارس الرٝتية .كلكن كاقعيان ،ال تستوعب
المجانية :استنادا أب التشريع ف

ا١تدراس الرٝتية سول %30من اٚتإب التبلميذ ،مقابل %70للقطاع ا٠تاص .كُب كلتا اٟتاؿتُت ،إؼف مبدأ اجملانية غَت متحقق فعليا،
إذ تبلغ متوسط كلفة التلميذ ُب التعليم للولد الواحد ُب لبناف حواؿ 1.5مليوف لَتة لبنانية.
 421000لَتة لبنانية .كتشكل نفقات التعليم حوإب
حىت ُب ا١تدرسة الرٝتية اجملانية ،فاف كلفة التلميذ الواحد تبلغ ُب ا١تتوسط
 %13.1ـف نفقات االسرة.
• قبل الدخوؿ ُب التزاـ ا١ترجعيات الًتبوية ا١تسؤكلة تنفيذ ىذا البند ،نرل أف ٙتة أسبابان ً
موجبةن دفعت با١تشًتع إٔب فرض إلزامية
التعليم ،كأبرزىا ٛتاية الطفل ،ىعٍبػىر ٖتصينً ًو بالعلم ُب ا١تراحل التأسيسية ،كىي اليت تبدأ ٔترحلة الركضة ( مدهتا ثبلث سنوات )
إضافةن إٔب اٟتلقتُت األكٔب كالثانية من التعليم األساسي (مدهتما 6سنوات ) ،فيبلغ ىذا الطفل الثانية عشرة من عمرهُ ،ب حاؿ ٓب
ييضيِّع أيان من سنوات الدراسة.
• إف ىذه السن (أم الثانية عشرة) ىي ا١تعتمدة من قبل ا١تشًتع لدخوؿ الطفل معًتؾ العمل ا١تهٍت ،إذا شاء .كيٯتنع منعان باتان دخوؿ
ىذا ا١تعًتؾ قبل ىذه السنْ ،تيث ٮتضع رب العمل للمساءلة القانونية.
السؤاؿ المركزم :أين نحن اآلف من إلزامية التعليم في لبناف؟
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•

التزامان بالدستور اللبناين ،كإثر مطالبات كٖتركات قاـ هبا اجملتمع األىلي ٔتختلف أطيافو ،صدرت مراسيم كتوجيىات أفضت إٔب
ترٚتة ىذه ا١تسألة  .أم أف إلزامية التعليم غدت مسألة ٤تسومةن قانونان .كلكن حىت تارٮتو ٓب تضع ا١ترجعيات الًتبوية آليات تنفيذ
إلزامية التعليم ُب ا١ترحلة االبتدائية ،على غرار ما ٬ترم ُب سائر بلداف العآب.
ٔتعٌت أكثر تفصيبلن نتطارح األسئلة اآلتية:
ىل ىناؾ إلز هاـ لؤلىل بإٟتاؽ أبنائهم بل أطفا٢تم با١تدرسة؟
ىل ٙتة مساءلة قانونية لؤلىل فيما لو ٗتلفوا عن ىذا الواجب؟
ما ىي الصورة اليت يتم عربىا تنفيذ ىذه ا١تسألة؟

•

َّ
أم إٓبات لتنفيذه ،اللهم إال تسجيل الطبلب
إف كل ما فعلو القيموف على الًتبية تكريسهم إلزامية التعليم على الورؽ ،كٓب يعتمدكا َّ
٣تانان ُب اٟتلقتُت األكٔب كالثانية من التعليم األساسي كتأمُت الكتب ا١تدرسية ٣تانان ٞتميع الطبلب ُب مرحلة التعليم األساسي .
ُب ظل التوسع ا١تدرسي الرٝتي ،أم بناء ٣تمعات مدرسية كربل كتعميم ا١تدارس ُب ا١تدف كالقرلٙ ،تة مقعد ألم و
طفل لبناين ييريد
االلتحاؽ با١تدرسة!
إف ىذا الواقع فرغ ،إٔب حد كبَت ،مسألة إلزامية التعليم من مضامينهاْ ،تيث غدت ٔتثابة و
مسألة "اختيارية "ُ ،ب غياب الضوابط
ٌ
تسرب ا١تدرسي.
اليت أ١تعنا إليها .كقد أدل ذلك ،فيما أدل ،إٔب بركز مسألة على جانب كبَت من ا٠تطورة  ،ىي مسألة اؿ ٌ
كصنف
صنف من األطفاؿ ٓب يلتحق أصبلن با١تدرسة  ،كىو ييعاين أميَّةن مطلقة؛
ه
التسرب ا١تدرسي يندرج ٖتت صنفُت :ه
إشارةن إٔب أف ٌ
و
ثاف التحق لبضع سنوات كترؾ ا١تدرسة قبل إهناء ا١ترحلة االبتدائية.
التسرب ا١تدرسي ،أبرزىا عاـالف  :الفقر كاٞتهل ،ك٫تا كجهاف لعملة كاحدة!
ىناؾ عوامل يمتعدِّدة لقضية ٌ
إف بعض األىإب ،كال سيما ُب الطبقات ا١تعدمة كالفقَتة ،يركف َّ
أف أطفا٢تم ُب حاؿ التحاقهم با١تهن ييسهموف "اقتصاديان" ُب دعم
عائلتهم  .كتكفي جولةه ُب شوارع طرابلس كدساكرىا كي نرل آالؼ األطفاؿ (ٖتت سن الثانية عشرة ) معملوف ُب مهن
يتعرضوف لشىت أنواع االمتهاف ،ناىيك عن حوادث العمل كعن األعطاب اليت
مهن شاقةٌ ،
ا١تيكانيك كالتجارة كاٟتدادة  ..كىي ه
تيصيب أجسادىم طرية العود!
و
إحصائيات حوؿ أعداد ا١تتسربُت من ا١تدارس أك غَت ا١تلتحقنب هبا أصبلن ! فأم
من سخريات األمور أف كزارة الًتبية ال ٘تلك
و
باحث جاد ال بد أف يعود إٔب ا١تؤسسات غَت الرٝتية ،سواءه أكانت دكلية أك ٤تلية ،كي يستجلي ىذه ا١تسألة.

•

•
•
•
•
•

• التعليم المتاح للجميع :من جهة العرض ،يتوفر بشكل عاـ مقعد دراسي لكل تلميذ .كمن جهة الطلب ،فاف األسر ا١تقيمة تقبل
على تسجيل أكالدىا ُب ا١تدارس بنسب مرتفعة ،كىو ما ٓب ٖتل دكنو سنوات اٟترب.
 ،%57.6كىي
 %87.7ك
تبلغ معدالت االلتحاؽ الدراسي ا٠تاـ ُب ا١تراحل االبتدائية كا١تتوسطة كالثانوية على التوإب %97.4:ك
الثانوم.
معدالت مرتفعة نسبيا ،كاف كاف يسجل مستول مرتفع من التسرب الدراسي ُب ا١ترحلتُت ا١تتوسطة ك ة
 25354طفبلن تًتكاح أعمارىم بُت  6ك 18سنةٓ ،ب يذىبوا ابدان أب ا١تدرسة ،بينهم
• استنادا أب البيانات االحصائية اٟتديثة ،إؼف
 11953طفبلن تًتاكح أعمارىم بُت 6ك11سنة ،ليسوا ُب ا١تدارس االبتدائية.
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• تكافؤ الفرص التعليمية :يتناكؿ التقرير ىذا اٞتانب ٞتهة التكافؤ بُت الذكور االناث ،كٞتهة التفاكت ا١تناطقي كاالجتماعي.

• فيما يختص بالوجو األكؿ ،ال يسجل ٘تييز بُت الذكور كاالناث ُب معدالت االلتحاؽ الدراسي ،ال بل إف نسبة االناث من
إٚتإب التبلميذ تزيد عن نسبة الذكور ُب ا١تراحل ا١تتوسطة كالثانوية كاٞتامعية ،ال سيما ُب ا١تؤسسات اٟتكومية.
• أما التفاكت ا١تناطقي فهو يتمثل أساسا ُب التفاكت ا١تًتاكم الذم يتجلى ُب معدالت االمية .ففي حُت يبلغ ا١تعدؿ الوطٍت لبلمية
. )%30.5
 ،%13.6فانو يزيد عن ىذا ا١تستول بوضوح ُب ا١تناطق ا﵀ركمة فيصل ُب اقصاه ُب قضاء عكار الريفي (
• أما التفاكت ُب فرص التعليم حس الوضع االجتماعي لالسرة ،فهو يتجلى بشكل خاص ُب تركز انتساب االسر ذات الدخل
ا١تتدين أب ا١تدراس الرٝتية (كا٠تاصة اجملانية) ،مقابل تركز الفئات الوسطي كا١تيسورة ُب ا١تدارس ا٠تاصة ذات نوعية التعليم االفضل.
كىذا ا٠تلل يبلغ اقصاه ُب مرحلة الركضة.
عمل األطفاؿ
•
•
•

 ، 1991ازداد االىتماـ بتقييم ظاىرة تشغيل األطفاؿ ،كمكافحتها.
منذ توقيع لبناف على "اتفاقية حقوؽ الطفل " سنة
 1946يعترب سن الثامنة ىو اٟتد األدىن الذم ال ٬توز دكنو تشغيل األطفاؿ.
كاف قانوف العمل ا١تعموؿ بو ُب لبناف منذ
 1996عدلت بعض فقرات قانوف العمل ك اشتمل التعديل على النقاط التالية :رفع اٟتد االدىن لعمر الطفل ا١تسموح
كُب ٘توز
بتشغيلو قانونا من 8سنوات أب 13سنة مكتملة؛ كرفع سن الشموؿ بالشركط ا٠تاصة بعمل األحداث من 16سنة أب 18سنة.
عديل ،مثل استمرار عدـ مشوؿ األطفاؿ العاملُت كخدـ ُب ا١تنازؿ
إال أف ٙتة نقاط أخرل ُب قانوف العمل ٓب يشملها ىذا الت
باٟتماية القانوفية ،كعدـ تعديل القوانُت ا٠تاصة باٟتد االدىن لؤلجور اليت ال تلزـ رب العمل بدفع اٟتد األدىن لؤلجور أب العامل
اك ا١تستخدـ إال عند إ٘تامو العشرين من عمره ،كحرماف اٟتدث العامل من حق االنتساب أب النقابة.
إف النصوص ليست كافية كحدىا لتوفَت اٟتماية البلزمة .كتنصب اٞتهود الرٝتية كاألىلية على تبلُب بعض الثغرات ُب القانوف
نفسو ،كيطاؿ ذلك أكال العمل على رفع الغرامات ا١تفركضة على ٥تالفة ا١تواد ا١تتعلقة بتشغيل األحداث ،حيث إف ا١تستويات
اٟتالية لقيمة الغرامات ا١تنصوص عليها ال تشكل عنصر ردع ٢تذه ا١تخالفات  ،كقد كضع مشركع مرسوـ بذلك .كما كضع
مشركع مرسوـ حظر استخداـ األحداث ُب األعماؿ ا٠تطرة بطبيعتها اك اليت تشكل خطرا على اٟتياة اك الصحة اك األخبلؽ.
 43415طفبلن ،ٯتثلوف %8.3من اٚتإب االطفاؿ ضمن
يقدر عدد األطفاؿ العاملُت ٦تن تًتكاح أعمارىم بُت 10ك 17سنة ْتوإب

•

 5108أطفاؿ يشكلكف %1.9من إٚتإب
األكلى ىم األطفاؿ العاملوف ٦تن ٕتاكزكا العاشرة كٓب يتجاكزكا الرابعة عشرة ،كعدد ىؤالء

•

•

•

ىذه الشر٭تة العمرية ،كحوإب %4.6من إٚتإب القول العاملة .يقسم ىؤالء أب فئتين فرعيتين :

.1996
الفئة العمرية ا١تقابلة ،كىؤالء ٬ترم تشغيلهم خبلفا للقانوف اعتبارا من التعديل الصادر ُب ٘توز

•

كالفئة اللانية ىم األطفاؿ من الفئة العمرية 17-14سنة ،كىؤالء ٬توز تشغيلهم ضمن الشركط ا١تنصوص عليها ُب قانوف العمل،
 %14.5من الفئة العمرية ا١تقابلة .كيًتكز عمل األطفاؿ ُب ا١تناطق ا﵀ركمة الريفية كا١تدنية على
 38307أطفاؿ يشكلوف
كعددىم
حد سواء ،كُب عدد من ا١تهن بعضها ال ٮتلو من ا٠تطورة علل صحة األطفاؿ كحياهتم .

في مواجهة المسألة ..مقترحات كرؤل
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•
•

•
•

•
•

إزاء ىذا الواقع عمليان  ،نرل أف ييصار إٔب اعتماد ا٠تطوات اآلتية:
ٛتلة و
أ -التأكيد ،من قبل ا١ترجعيات الًتبوية ا١تسؤكلة ،على مسألة إلزامية التعليم ،عبػر ً
توعية على أ٫تيتً ًو ال يقصول ،يمتعاكنةن ُب ذلك
ىٍ ى
مع سائر كسائل اإلعبلـ ،كال سيما اإلعبلـ التواصلي  .أم إطبلؽ ٛتلة كطنية شاملة تتضافر فيها ٚتيع اٞتهود ،كال سيما جهود
اجملتمع األىلي كا١تدين.
ب -إنشاء مصلحة أك دائرة ُب كزارة الًتبية الوطنية ،مهمتها تنفيذ إلزامية التعليم كمراقبة االلتزاـ بو ،كٖتديد أسس ١تساءلة األىل،
كصوالن إٔب فرض "عقوبات" ،على غرار ما ٬ترم ُب دكؿ العآب اليت تفرض على مواطنيها إلزامية التعليم.
ج -تعطيبلن لكل ذرائع األىل حوؿ دفع أطفا٢تم إٔب معًتؾ العمل ا١تهٍت ،على خلفيات اقتصادية ،ينبغي على "الدكلة " ،كليس
على كزارة الًتبية كحسب ،تأمُت كل مستلزمات العملية التعلمية لؤلطفاؿ ،أقلٌو ُب ا١ترحلة االبتدائية :من كتب مدرسية كقرطاسية
كإعفاء هنائي من رسوـ التسجيل كرسم الصندكؽ ا١تدرسي كتوفَت إطعاـ الطفل كجبتُت  :صباحية كعند الظهر ،إضافةن إٔب ضمانًًو
صحيان..اْب.
د -تطوير "برنامج دعم األسر الفقَتة" ا١تعتمد حاليان من قبل كزارة الشؤكف االجتماعيةْ ،تيث ييلحظ فيو بن هد يعود إٔب س ٌد ما ٯتكن
أف ييوفره الطفل من و
عمل مو ين.
قارب  :من كجهة نظر
ٌ
يتحصل لنا أف معاٞتة ا١تسألة ال ٯتكن حلُّها ىعٍبػىر تدابَت قانونية كإدارية ْتتة ،فا١تعاٞتة اٟتقيقية كالناجزة تي ي
القانوف كمن جانب اقتصادم كمن جانب توعوم .كال بد أف يكوف ىناؾ دكر للمجتمع األىلي كا١تدين ،كىذا ما نلحظيوي ُب ٚتيع
بلداف العآب اليت قي ً
ض ىي على األمية فيها  ،ككاف أف يج ٌففت فيها منابع الفقر كاٞتهل!
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الطفل حماية ربانية ككضعية
المحامي احمد شعراني  /مدير مجمع الباف التربوم
اٟتمد ﵁ رب العا١تُت  ،كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا٠تلق سيد ا١ترسلُت ٤تمد بن عبد ا﵁ كعلى آلو كصحبو أٚتعُت  ،كبعد :
إف حقوؽ الطفل جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف .
ممن خلقنا تفضيال ﴾ .
كرمنا بني آدـ كحملناىم في البر كالبحر كر قناىم من الطيبات كف ٌ
ضلناىم على كلير ٌ
قد قاؿ تعأب  ﴿ :كلقد ٌ
فهما فتشنا ُب القوانُت كالشرعات الدكلية كاالتفاقيات كالربكتوكوالت لن ٧تد من يو ًب كيرعى ك٭تمي بشكل خاص كاالنساف بشكل عاـ
كالتشريع اإلسبلمي ؛ كال ريب ُب ذلك فاإلسبلـ ليس قانونان فحسب  ،كليس نظامان مدنيان فحسب  ،كليس حكمان إ٢تيان فحسب بل ٚتيع
ذلك كلو فهو نظاـ حياة كامل  ،يشمل الركح كاٞتسد  ،يشمل الدين كالدنيا  ،يشمل ا١تادة كالغيبيات كـا كرائها فا﵁ ا٠تالق ىو أعلم ٔتن
خلق كما يصلح لو  ﴿:أال يعلم من خلق كىو اللطيف الخبير﴾ فإذا أطلٌعنا على القوانُت الوضعية بدءان من القانوف اللبناين إٔب االتفاقيات
 )1990لوجدنا أف اٟتقوؽ األساسية اليت ذكرت عن
 1989كاتفاقية 636حقوؽ الطفل
الدكلية (اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ الطفل ُب صورتو اٞتديدة
الطفل تشمل حقوؽ ككاجبات كٛتاية الطفل " ككلها سطرىا التشريع اإلسبلمي منذ بدء التنزيل كالعصور األكٔب :

حيث عددت  :اٟتق ُب اٟتياة  ،اٟتق ُب اٟتصوؿ على اسم كجنسية  ،اٟتق ُب تلقي الرعاية من كالديو كاٟتفاظ على صلة معهما كلو كانا
منفصلُت  ،كاٟتق بأف ينشأُ 637ب ظركؼ كٛتاية عائلية كظركؼ شرعية مستقرة .
اٟتق ُب التعبَت عن الرأم  ،اٟتق ْتمايتو من التنكيل كاالستغبلؿ  ،اٟتق ُب التعليم ، 638اٟتق ُب الطبابة كاالستشفاء  ،كاٟتد األدىن للسن
ا١تقرر لعمل األطفاؿ 639إٔب كثَت من اٟتقوؽ ا١تتعلقة بتكوين شخصيتو كاٟتفاظ على استقبللو ا١تادم كاالجتماعي كاالقتصادم كىي كثَتة
إٔب اٟتقوؽ اليت ٖتمي من خطورة رمي األطفاؿ ُب ا١تستنقعات السيئة كبيع األطفاؿ كاستغبل٢تم ُب البغاء كا١تواد اإلباحية كٛتايتهم من
ا١تنازعات ا١تسلحة. 640

 -6 6االذفال١ح اٌع١ٌٚح ٘١ِ ٟثاق ظ٠ ٌٟٚسعظ زمٛق اٌطفً اٌّعٔ١ح  ،اٌك١اق١ح  ،االلرظاظ٠ح ٚاٌثماف١ح ٠ٚؽالة ذٕف١ػ االذفال١ح ٌدٕح
زمٛق اٌطفً اٌراتؼح ٌألُِ اٌّرسعج اٌّىٔٛح ِٓ أػؼاء ِٓ ِطرٍف ظٚي اٌؼاٌُ .
ِٓ اذفال١ح زمٛق اٌطفً ذؼّٕد ٘ػٖ اٌسمٛق ِٓ ذكّ١ح األٚالظ ٚأذل١ر ُٙف ٟغٌه ٚتال ٟاألِٛؼ
 -6فاٌّٛاظ ِٓ  6ئٌٝ
األقاق١ح اٌؼائٍ١ح .
ً
ً
 6/ /اٌػ ٞخؼً اٌرؼٍِ ُ١دأ١ا ٚئٌؿاِ١ا ف ٟاٌّؽزٍح االترعائ١ح األ ٌٝٚز١س ٔظد اٌّاظج
 -6اٌمأ ْٛؼلُ  6 6ذاؼ٠ص
 4ػٍ ٝأْ اٌرؼٍِ ُ١دأ. ٟ
ٚاٌرٛط١ح ؼلُ  64تشأْ اٌسع األظٌٔ ٝكٓ اقرطعاَ األؽفاي اٌر ٟألؽذٙا اٌدّؼ١ح
 -6غوؽخ اذفال١ح اٌؼًّ اٌع١ٌٚح ؼلُ
ٚذٕض ٘ػٖ
ٚاٌر ٟط ّعق ػٍٙ١ا ٌثٕاْ تّٛخة اٌمأ ْٛؼلُ  4ذاؼ٠ص /6/5
اٌؼّ١ِٛح ٌألُِ اٌّرسعج تراؼ٠ص / /5
االذفال١ح ػ ٝأٔٗ ال ٠دٛؾ أْ ٠ى ْٛاٌسع األظٌٍٔ ٝكٓ اٌّمؽؼ ٌؼًّ األؽفاي أظٔ ِٓ ٝئٔٙاء اٌعؼاقح اإلٌؿاِ١ح ٚال ٠دٛؾ ف ٟأٞ
اٌػ ٞػعي تؼغ اٌّٛاظ ٚؼفغ اٌكٓ
زاي أْ ٠مً ػٓ ضّف ػشؽج قٕح ٚ .تاإلشاؼج ئٌ ٝاٌمأ ْٛاٌٍثٕأ ٟؼلُ 6/5 6
قٕح .
اٌمأ١ٔٛح ِٓ قثغ قٕٛاخ ئٌٝ
ٚوػٌه تؽٚذٛوٛي تٟع األؽفاي
 -64تؽٚذٛوٛي االشرؽان ف ٟإٌّاؾػاخ اٌّكٍسح اٌر ٟذثثٙا اٌدّؼ١ح اٌؼّ١ِٛح ف ٟأ٠اؼ
أ٠اؼ .
ٚاقرغالي األؽفاي ف ٟاٌثغاء ٚاٌّٛاظ اإلتاز١ح
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

367

أعماؿ المؤتمر الدكلي السادس :الحماية الدكلية للطفل  /طرابلس  22 - 20نوفمبر 2014

كجو لو اإلسبلـ كرسالة كتشريع كقانوف كتنظيم ٟتفظ اٟتياة بل تقديسها ليس فقط للطفل عند كجوده بل قبل كجوده حىت
كىذا كما ذكرت ٌ
كقبل أف ٮتطو الرجل أم خطوة ٨تو الزكاج  ،فقد ىك ٌجو الشارع إٔب اختيار ا٠تطوات السليمة ٟتسن بناء ا١تشركع ا١تستقبلي لكل إنساف كىو
"األسرة" كذلك من خبلؿ حسن اختيار الزكجة الشريك اؿقائم بالعملية األسرية الًتبوية .
فاإلسبلـ دين الفطرة لذلك راعى ُب ىذا االختيار كل اٞتوانب فاالختيار يكوف على أساس الدين كا٠تيليق كاٞتماؿ كالنسب .
كإ٪تا يجعل الدين أك٢تا ألف بالدين ٭تفظ ا١تاؿ كالنسب كاٞتماؿ كقد أٚتع الفقهاء على أف األفضل للخاطب أف يبحث عن تأمُت ا١تعايَت
ٚتيعها ؛ كتكفل البارم بعد ذلك ْتفظها بتقول ا١تؤمنُت فاظفر بذات الدين اليت إذا نظرت إليها أسرتك كإذا أمرهتا أطاعتك كإذا غبت عنها
حفظتك ُب نفسها كمالك .
فالًتبية الصاٟتة اليت يسعى ا١تتقي للوصوؿ إليها ىي اليت ينجو هبا من النار كيسعد ُب الدنيا كاآلخرة حيث تبدأ العناية بالطفل قبل أف يدخل
كجنِّب الشيطاف ما رزقتنا فقضى بينهما كلد ٓب يضره " .
إٔب رحم أمو " لو أف أحدكم إذا أتى أىلو قاؿ بسم ا﵁  ،اللهم جنبنا الشيطاف ى
أٓب يقل عمر بن ا٠تطاب رضي ا﵁ عنو للوالد الذم يشكو كلده العاؽ " عققت كلدؾ قبل أف يعقك ". 641
نعم كالًتبية الصاٟتة تستمر كاٞتنُت نطفة ُب رحم أمو فاٟتفاظ على حياتو كحرمة إسقاطو كاالعتناء بو كىو ُب الرحم كتأمُت الغذاء الكامل لو
حيث أباح للمرأة اٟتامل الفطر لتغذية الطفل تغذية كاملة كلو ٓب يشكل ذلك أذل على األـ .
( 1999ـ )2مطابقة للتشريع اإلسبلمي حيث إف مصاّب الطفل
فاقية الدكلية الصادرة عن األمم ا١تتحدة
كقد جاءت حقوؽ الطفل ُب االت
الفضلى يكوف ٢تا االعتبار األكؿ .
كما ٕتب النفقة ألمو كىو ُب رٛتها أف طيلقت ﴿ كإف كن أكالت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ (الطبلؽ) .
سمى  ،كيكفل لو الرضاع حولُت كاملُت كالنفقة على الوالد  ﴿:كالوالدات يرضعن
ٍب يعق عنو عقيقة تيذبح ُب السابع ي
ك٭تلق شعر رأسو كيي ٌ

أكالدىن حولين كاملين ﴾ ﴿ كعلى المولود لو ر قهن ككسوتهن ﴾ .

كبعد ذلك تكفل بكامل حقوقو ا١تالية كاالقتصادية ُب التملك كحفظها سواء كاف جنينان أك طفبلن ذكران أك أنثى  ،فحقو ُب ا١تَتاث ثابت
كصك ملكيتو ثابت كذلك لو .
إضافة ٟتماية كامل حقوقو ُب التعليم كالطبابة كاٟتماية من كل ا١تؤثرات اليت تؤدم بشخصية الطفل إٔب اال٨تراؼ كالضياع ...
إٔب أف نصل إٔب مراعاة الطفل النفسية اليت أحاطها اإلسبلـ بكل عناية  ،فأفضل الصدقة اؿلقمة يرفعها الرجل إٔب ُب زكجتو أك أكالده ،

كالصحة النفسية للجنُت من خبلؿ إبعاد كل ا١تزعجات عن أمو كالرضا فيو مهما كاف جنسو ذكر أك أنثى ﴿ يه لمن يشاء إنا ان كيه

لمن يشاء الذكور ﴾ .

 -64اقرعػ ٝأِ١ؽ اٌّإِٕ ٓ١ػّؽ ؼػ ٟهللا ػٕٗ اٌٌٛع فماي ٌٗ ٠ا أِ١ؽ اٌّإِٕ ٓ١أٌ١ف ِٓ زك اٌٌٛع ػٍ ٝأت ٗ١أْ ٠سكٓ اضر١اؼ
أِٗ ٚاقّٗ ٚأْ ٠ؼٍّٗ اٌىراب*  ،فٛاٌع٠ ٌُ ٞفؼً ِٓ غٌه شٟء " .
طٛؤٖ أزكٓ ِٓ ػٛء اٌمّؽ ٠كّ ٝذاج اٌٛلاؼ .
* ِٓ لؽأ اٌمؽآْ ٚػًّ تّا ف ٗ١أٌثف هللا ٚاٌع ٗ٠ذاخا ً  َٛ٠اٌم١اِح َ
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كتأمُت اٞتو ا١تريح ٢تا " خيركم خيركم ألىلو " فمسألة تقبيل األكالد كإظهار العاطفة اٞتياشة ٢تم تؤمن ٢تم االستقرار العاطفي (فبعض
األشداء يعتربكف إف تقبيل الطفل يوىنو كيضعفو حىت قاؿ أحدىم لرسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم عندما رآه يقبل أبناءه " إف عندم عشرة
أبناء ٓب أيقبل أحدان منهم قط فأجابو اٟتبيب الودكد " من ال يىرحم ال ييرحم " .

كلقد جاء تنظيم حياة الطفل ُب بيئتو بطريقة ٤تببة لتكتمل شخصيتو العاطفية .
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العنف المدرسي كأ ره على التحصيل الدراسي كالسلوكي للطفل
مجمع البياف التربوم (لبناف)
االستا ة إباء محمد الدريعي  /مديرة الشؤكف التربوية العامة في َّل

مق ٌدمة :
اقتحم مفهوـ العنف ُب األلفية الواحد كالعشرين ٣تاؿ تفكَتنا ك٦تارساتنا كسلوكاتنا ُب كافة اجملاالت كصار مصطلح العنف غَت غريب على
مسامعنا حيث صرنا نرل كنسمع كنشاىد صنوفان كأنواعان من العنف كالعنف األسرم كالعنف ضد ا١ترأة كالعنف الديٍت كالعنف ا١تدرسي كغَت
ذلك من ا١تسميٌات اليت تندرج أك تتعلق هبذا ا١تفهوـ .

و
٦تارسان ُب كثَت من البيئات كاجملتمعات بل لعلو يعترب مبلصقان ٢تا على الصعيدين
كلو عدنا إٔب حقبة أك قركف خلت لوجدنا ىذا ا١تفهوـ ى
الفردم كاٞتماعي كيأخذ صوران كأشكاالن ٥تتلفة فيما مضى كما زاؿ موجودان بصوور ككجوه كأساليب جديدة  .كبالرغم من التطور الفكرم
كالتكنولوجي إال أ ٌف العنف ال يزاؿ يتمثل بالتهديد كاإليذاء كقد يصل إٔب القتل كقد يكوف ُب صور معنوية ٥تتلفة كاالستهزاء كاٟتط من قيمة
اآلخر كالسيطرة الكاملة عليو كقمعو كمنعو من التعبَت أك من اٗتاذ القرارات كاٟترب النفسية اليت تي ىشن بطرؽ ككجوه ال حصر ٢تا كغَت ذلك من
الوسائل .
كاالٕتاه ٨تو العنف ٧تده لدل األفراد أك اجملتمعات كقد تزيد نسبة العنف ُب اجملتمع الواحد كقد تنقص كقد تظهر ُب ٣تتمع بسبب ظركؼ
معينة كٗتتلف ىذه النسبة من ٣تتمع إٔب ٣تتمع كمن زمن إٔب زمن كصور التعبَت عن ىذا العنف قد تأخذ مسارات متباينة تبعان للمنخات
كالظركؼ اليت يعيشها اجملتمع من الناحية الثقافية كاالقتصادية كالسياسية ا١تختلفة .
كحيث إف مسألة العنف ليست ٤تصورة ُب مكاف ما أك زماف معُت فقد بدأ االىتماـ العا١تي هبذه الظاىرة سواء على مستول الدكؿ أك
الباحثُت أك العاملُت ُب اجملالُت السلوكي كالًتبوم أك على مستول ا١تؤسسات كا١تنظمات اليت تعٌت ْتقوؽ اإلنساف بشكل عاـ كبالطفل
بشكل خاص كذلك نتيجة لتطور الوعي النفسي كاالجتماعي بأ٫تية مرحلة الطفولة كضركرة توفَت البيئة ا١تبلئمة لنمو األطفاؿ ٪توان سليمان
جسديان كنفسيان كاجتماعيان ١تا لذلك من أثر على شخصية الطفل ُب ا١تستقبل .
كقد قامت األمم ا١تتحدة بصياغة اتفاقيات عا١تية تنص على ضركرة ٛتاية األطفاؿ من ٚتيع أشكاؿ اإلساءة كاالستغبلؿ كالعنف اليت
السلم كاٟترب .
يتعرضوف ٢تا ُب زمن ِّ
كما ًبَّ ذكره َّ
فإف للعنف صوران متباينة  ،كُب ىذه ا١تداخ لة سيتم اٟتديث عن العنف ا١تدرسي ضمن النقاط التالية :
 كيف نػي ىعٌرؼ العنف ا١تدرسي ؟ -ما ىي أشكاؿ العنف ا١تدرسي ؟
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ىل من مظاىر أخرل للعنف ُب اٟتياة ا١تدرسية ؟
أسباب ٦تارسة العنف ؟
آثار ٦تارسة العنف على الطفل .
ما ىي االجراءات الواجبة للحماية من العنف ا١تدرسي .

تعريف العنف المدرسي :
ىو أم سلوؾ يتسم بالعدكانية الظاىرة أك ا١تقنٌعة ُب ا١تدرسة كينتج عنو أذل بدنيان أك نفسيان على الطفل .
كٕتدر اإلشارة إٔب أف العنف ا١تدرسي ىو عملةه ذات كجهُت .
 الوجو األكؿ  :العنف من ا١تعلم على الطفل أك التلميذ . الوجو اؿثاين  :العنف من الطفل ضد البيئة ا﵀يطة بو داخل ا١تدرسة .تفصيل في أشكاؿ العنف من المعلم على الطفل ( :الوجو األكؿ)
ىناؾ ال ة أنواع من العنف :
 العنف اٞتسدم  :كالضرب – الصفع – شد الشعر – القرص – احتجاز ُب الصف أكقات اللعب – إخراج من الصف أثناء الشرح . العنف النفسي أك ا١تعنوم :االىانة – اإلذالؿ – السخرية من التلميذ أماـ زمبلئو – نعتو بصفات مؤذية – احتجازه ُب الصف – القساكة ُب التخاطب – النقد
ا١تستمر – التميز بُت األطفاؿ – الربكدة العاطفية ُب التعاطي معو – عدـ احًتامو – عدـ تقدير جهوده – عدـ ا١تباالة بو أك هتميش
إ٧تازاتو .
 العنف اٞتنسي  :كيتدرج من استعماؿ كلمات ذات داللة جنسية  ،إٔب استدراجو ألفعاؿ شاذة كمريبة تصل إٔب حد التحرشاٞتنسي .
كما أ ٌف ىناؾ أنواعان من العنف غَت ا١تنظورة على ا١تستول الًتبوم العاـ قد تكوف موجودة ُب اٟتياة ا١تدرسية .
حيث ال يقتصر العنف على ما سبق ذكره  ،فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر  ،تيعترب األبنية ا١تدرسية غَت ا١تبلئمة نوعان من أنواع العنف البلمرئي
كأف تكوف ا١تدرسة ضمن أحياء سكنية مليئة بالضجيج أك عدـ كجود مبلعب ما ٭ترـ الطفل من اللعب كقد يتمثل ُب ا١تناىج الدراسية غَت
ا١تبلئمة المكاناتو كقدراتو العمرية أك الذىنية .
كأيضان إلزاـ الطفل بربامج تعليمية تقتضي بالضركرة ٛتل اٟتقيبة ا١تدرسية اليت تزف أضعاؼ ما يستطيع الطفل ٛتلو .
ىذه األمثلة كإف كانت ال تصب ُب إطار العنف الذم تيصاغ لو قوانُت اٟتماية إال أهنا ٘تثل شكبلن من أشكاؿ العنف الذم ٬تب البحث فيو
كإ٬تاد حلوؿ ٖتمي الطفل كتضمن لو حقوقو ُب ىذا اإلطار .
من ناحية أخرل ٧تد أف اجملتمعات كا١تدارس تشكو من ظاىرة العنف عند الطبلب بشكل عاـ فما ىي تفصيبلت ىذه الظاىرة ؟
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األسباب ا١تؤدية لتأسيس سلوؾ العنف لدل األطفاؿ :
ٍتسب كتتكوف من
بناءن على الدراسات النفسية كاالجتماعية ٯتكن القوؿ على أف سلوؾ العنف على ا١تستول الفردم أك اٞتماعي ىو عادة تيك ى
خبلؿ العبلقات الشخصية كاالجتماعية اليت يتم النشوء عليها .
أما أىم األسباب اليت تؤكد الدراسات أهنا تؤدم لتأسيس سلوؾ العنف لدل األطفاؿ فهي :
العوامل األسرية :
 أساليب التنشئة ا٠تاطئة مثل (القسوة – اإل٫تاؿ – التباىي ُب استخداـ العنف من األب ٖتديدان – القمع على ا١تستول الفكرمكاٟتركي من خبلؿ الًتبية على اٟتبلؿ كاٟتراـ دكف تفسَت لذلك كا١تنع من اللعب كاٟتركة دكف تفسَت كتربير أيضان .
 فقداف اٟتناف  :نتيجة الطبلؽ أك كفاة أحد الوالدين . الشعور بعدـ االستقرار األسرم  :نتيجة لكثرة ا١تشاجرات األسرية كالتهديد الدائم من قبل الزكج بالطبلؽ . كثرة عدد أفراد األسرة  :فلقد يكًجد من خبلؿ العديد من الدراسات أف ىناؾ عبلقة بُت عدد أفراد األسرة كسلوؾ العنف . بيئة السكن  :حيث ييؤثر مكاف السكن ُب مناطق مكتظة أك فقَتة على تىػبىػ ٍِّت سلوؾ العنف كوسيلة ٟتل ا١تشكبلت .العوامل االجتماعية :
 تلعب الثقافة دكران كبَتان ُب تأسيس العنف ُب اجملتمع فإذا كانت الثقافة كا١تمارسة داخل اجملتمع تشجع على العنف كتفتخر بو فبلشكل أف الفرد سيعترب ىذه ا١تمارسات كنوع من أنواع البطولة اليت ٯتجدىا كينتهجها .
 اجملتمع ىو ا٠تزاف الذم تنبثق منو كل ا١تمارسات الفردية كاٞتماعية لذا فإنو يؤثر ُب نى ىسق األسرة كالتعليم كاإلعبلـ  ،فإذا سادالعنف ُب األسرة فبل شك أف ىذه ا١تمارسات ستنتقل إٔب ا١تدرسة .
ا١تهمشة كا١تهملة داخل اجملتمع  :ٯتيل ساكنوىا إٔب تبٍت العنف نتيجة الشعور باالحباط كفقداف الفرص ُب إ٬تاد كسائل
 ا١تناطق ٌبديلة .
 الفقر  :حيث يعترب من األسباب الرئيسة ُب انتشار سلوؾ العنف نتيجة إلحساس الطبقة الفقَتة بالظلم الواقع عليها كخاصة مغغياب الضماف – االجتماعي كالصحي كالتعليمي – الذم ييعترب من حقوؽ اإلنساف البديهية .
 عدـ االستقرار داخل اجملتمع  :كيشمل نواحي العدالة كا١تساكاة كفرص العمل ٦تا يولد شعوران بالغربة داخل الوطن مع ما يصاحبذلك من مشاعر نفسية كعاطفية تريب الكره للذات كللمحيط ٦تا ينعكس على ا١تمارسات اليت تظهر بصكرة العنف .
 اٟتركب كالغزك كاالحتبلؿ  :تؤثر بشكل مباشر على سلوؾ الفرد كاجملتمع بشكل عاـ كعلى األطفاؿ بشكل خاص حيث يعانوفمن عدـ األماف كا٠توؼ القاتل كانعداـ االستقرار الذم يصل إٔب التهجَت كالسلب كالقتل .
ىذه ا١تشاعر ا١تتضاربة تؤدم بشكل صارخ إٔب استعماؿ اؿعنف بغية الوصوؿ إٔب اٟتقوؽ الطبيعية ا١تسلوبة .
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العوامل النفسية :
وجو العنف ٨تو مصدر اإلحباط الذم ٭توؿ دكف ٖتقيق أىداؼ الفرد أك اٞتماعة سواء كانت ماديٌة أك
 اإلحباط  :إذ عادةن ما يي َّنفسية أك اجتماعية .
 ٤تاكلة إثبات الذات  :كباألخص عند األطفاؿ الذين معانوف من هتميش معُت ُب ا﵀يط األسرم فيلجأكف إٔب استعماؿ العنف٥تربة أك عنيفة .
كوسيلة إلثبات األنا كالوجود عن طريق لفت النظر بأعماؿ ٌ
 التعرض ا١تسبق للعنف  :فالعنف ال شك يولد العنف بطريقة مباشرة رٔتا على مصدر العنف أك توجيو العنف إٔب اٟتلقة األضعفكا١تدرس أك مسؤكؿ ا١تدرسة .
ُب ا١تدرسة أك ا﵀يط – أك إٔب الشخص ا١توازم ١تصدر العنف ِّ
حماية الذات :
تعرض لتهديد مادم أك معنوم كقد تصبح الوسيلة األمثل ُب حاؿ كاف
قد يستعمل الطفل العنف كوسيلة للدفاع عن النفس ُب حاؿ َّ
ا١تعنَّف أقل قدرة منو على الصعيدين اٞتسدم كالفكرم .
ملء أكقات الفراغ :
كتعزز قدراتو الفكرية كاٞتسدية كتساعد على تصريف الطاقة الزائدة ا١توجودة عنده ٦تا ينعكس
هتم الطفل ك٘تؤل كقتو ٌ
كذلك لعدـ كجود أنشطة ي
على طريقة التعاطي مع البيئة كاألشخاص كردكد األفعاؿ ٕتاه تصرفات اآلخرين .
كسائل اإلعالـ كألعاب األطفاؿ :
حيث يلعب اإلعبلـ دكران كبَتان ُب تأسيس سلوؾ العنف لدل األطفاؿ من خبلؿ الربامج كا١تسلسبلت اليت ٖتتوم على عناصر اإلهبار
كالسرعة كاٟتركة لؤلطفاؿ ُب تلك ا١تسلسبلت كاليت يقوـ الطفل ٔتحاكلة تطبيق ا١تشاىد على أرض الواقع كاليت تكرس مفهوـ السيطرة كالقتل
كالعدكاف .
كلو عدنا إٔب أشكاؿ العنف ا١تدرسي الذم ًبٌ تقسيمو على الشكل التإب :
 عنف بُت الطبلب فيما بينهم . عنف من الطبلب على البيئة ا﵀يطة (ا١تدرسة) . عنف من ا١تعلم على الطبلب .لوجدنا أف ىذا التأثَت يصل إٔب ٣تاالت ٥تتلفة .
جدكؿ تأثَت العنف على الطبلب ُب اجملاؿ  :السلوكي – التعليمي – االجتماعي – االنفعإب.
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اجملاؿ السلوكي
 -1عدـ القدرة على الًتكيز

اجملاؿ التعليمي

اجملاؿ االجتماعي

 -1ىبوط ُب التحصيل التعليمي  -1حب االنعزاؿ عن الناس

 -2عدـ القدرة على االنضباط  -2 .تأخر عن ا١تدرسة .

اجملاؿ االنفعإب
 -1ا٩تفاض الثقة بالنفس.

 -2عدـ كجود عبلقات  -2إحباط يصل إٔب درجة
االكتئاب .
اجتماعية مع األطفاؿ .

 -3البلمباالة باألنظمة كالقوانُت  -3غياب متكرر غَت مربر
.
 -4رفض للمشاركة ُب األنشطة  -3عدـ ا١تشاركة ُب نشاطات  -3ردكد فعل سريعة غَت
موضوعية .
ٚتاعية .
 -4العصبية الدائمة ُب ا١توقف  .ا١تدرسية .
 -5مخاكؼ غَت مربرة .
 -6تشتت االنتباه .

 -5ا٢تركب من ا١تدرسة بشكل  -4العدكانية ٕتاه اآلخرين.
دائم أك متقطع .

 -4ا٢تجوـ أك الدفاع ُب ا١تواقف .
 -5شعور بالتوتر الدائم.

 -7سرقة أغراض الزمبلء.

 -6احتقار الذات .

 -8الكذب .

 -7شعور با٠توؼ كعدـ األماف .

 -9عنف بالكبلـ أك أثناء اٟتوار
.
 -10رغبة ُب ضرب اٟتيوانات
كتعذيبها .
٦ -11تارسات شاذة .
إف العنف الذم ٯتارسو الطبلب أك األطفاؿ ما ىو إال نتيجة ١تمارسات عنيفة ًبٌ تطبيقها على األطفاؿ بشكل أك بآخر كيتبادر إٔب األذىاف
سؤاؿ .
٭ترضوف ا١تعلم على ٦تارسة العنف ؟
ىل ىناؾ طبلب ٌ
كاٞتواب أف ىناؾ أطفاؿ أكثر عرضة للوقوع ضحايا العنف ا١تدرسي منهم :
 األطفاؿ ذكك الطباع الصعبة . األطفاؿ الذين يعانوف من اٟتركة الزائدة كالذين يصعب ضبطهم . األطفاؿ الذين يعانوف قصوران ما ُب ٪توىم الطبيعي أك ا١تصابوف بإعاقة تعليمية .كما يسبب العنف ىنا  ،ليس اإلصابة ْتد ذاهتا كإ٪تا خيبة أمل ا١تعلم من التوقعات كتباعد الصورة اليت يتمناىا عن الصورة الواقعية لقدراتو
اٟتقيقية .
األسباب التي تدفع بالمعلم إلى ممارسة العنف :
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 عدـ معرفة ا١تعلم بقكاعد النمو السليم كْتاجات التلميذ كإمكاناهتم كارتفاع سقف االحباط الذم يتعرض لو ا١تعلم عند رؤيةالنتائج التقيمية للطفل .
يفسر عدـ انتباىهم أك حركتهم أك معارضتهم لتعليماتو
 كجود إدراؾ خاطئ لدل ا١تعلم عن قدرات األطفاؿ كإمكاناهتم ما ٬تعلو ٌعلى أهنا إشارة نبذ كهتميش لشخصو فَتد عليها بنوع من العدكاف كالعنف .
تعرضو ُب طفولتو إٔب شكل من أشكاؿ العنف أك مشاىدة العنف ُب أجوائو األسرية ٦تا ٭تدكه إٔب
 كجود إحباط ُب سَتة ا١تعلٌم أك ٌاختبار العنف ُب مرحلة الرشد ك٦تارستو على طبلبو .
ىل توجد قوانين رادعة للعنف المدرسي ؟
كما ذكرت تساىم اجملتمعات كبعض البيئات ُب قبوؿ العنف كُب شيوع ىذه الثقافة بل كترك٬تها .
ا١تمارس على األطفاؿ بكافة أشكالو .
كال توجد ُب القوانُت اللبنانية نصوص رادعة للعنف ى
كالقوانُت ا١توجودة ُب قانوف العقوبات ىي قوانُت رادعة لؤلذل الذم يلحقو شخص بآخر من دكف أم إشارة إٔب العنف على األطفاؿ ٔتا فيو
العنف ا١تدرسي .
تكرس يسلطة األب ا١تعلم كال تضع أم حدكد
تكرس االيدييولوجيا االجتماعية السائدة كاليت ٌ
بل إننا ٧تد على العكس بعض القوانُت اليت ٌ
فاصلة بُت تأديب الولد كبُت تعنيفو فنص ا١تادة 187من قانوف العقوبات يقوؿ :
الفعل الذم ٬تيزه القانوف  .ك٬تيز القانوف ضركب التأديب اليت ينز٢تا باألكالد آباؤىم كأساتذهتم على ٨تو ما يبحو العرؼ العاـ
" ال ييعد جرٯتة ي
".
ما ىي االجراءات الواجبة للحماية من العنف المدرسي ؟
٦تا ال شك فيو أف معظم حاالت التسرب ا١تدرسي كالنزكؿ إٔب سوؽ العمل ُب عمر الطفولة كا٩تفاض ا١تستول التعليمي لدل األطفاؿ تعود
أكثر أسباهبا إٔب العنف سواء كاف داخل األسرة أك ا١تدرسة .
لذا فإنو من الضركرة ٔتكاف أخذ االجراءات التالية :
-4
-5
-6
-

إعداد مسح شامل لظاىرة العنف ا١تدرسي لتحديد حجمو .
صياغة أسس تربوية كقوانُت جديدة تلغي العقاب ا١تدرسي اٞتسدم .
تأىيل ا١تعلمُت كتفعيل تدريبهم .
إلغاء قوانُت كاستحداث أخرل رادعة للعنف ا١تدرسي .
تشديد الدكلة على آلية تنفيذ ىذه القوانُت .
٥تتصة ُب قضايا األطفاؿ .
إنشاء ٤تاكم َّ
إنشاء ىيئة تابعة لوزارة الًتبية كالتعليم تعٌت بالشكاكل كتدريب القيمُت على مهمة الًتبية كالتعليم ا١تدرسي .
مراقبة الدكلة اللبنانية مدل تطبيق اتفاقية حقوؽ الطفل كآليات تنفيذىا .
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ً
صي حاالت العنف ك٥تتلف
 إلزاـ ا١تدارس على ا١تستول الرٝتي كا٠تاص بأف تيػ ٍلحق ّتهازىا البشرم ذكم اختصاص مؤىلُت لتىػ ىق ٌعرض ٢تا التبلميذ كا١تشاركة بإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا .
ا١تشاكل اليت يت
تفعيل دكر العاملُت ُب ٣تاؿ حقوؽ اإلنساف لصياغة قوانُت ٖتد من ظاىرة العنف ا١تدرسي . التوعية االجتماعية عرب كسائل اإلعبلـ للوالدين كأكلياء األمور بشكل عاـ ُب أساليب التنشئة االجتماعية ا١تناسبة لكل مرحلةعمرية باعتبار أف األسرة ىي ا١تصدر األساسي ُب تأسيس سلوؾ العنف بشكل عاـ .
 التوعية االجتماعية من خبلؿ الندكات كا١تؤ٘ترات حوؿ حقوؽ الطفل ُب الرعاية الصحية كالنفسية كاالجتماعية كحقو ُب اللعبكا١تشاركة كالتعبَت عن الرأم كحقو ُب الشعور باألمن النفسي كاالجتماعي .
 تشكيل ٣تلس من إدارات ا١تدارس كا١تعلمُت كإجراء لقاءات حوؿ ا٠تصائص النمائية لكل مرحلة عمرية كا١تشكبلت النفسيةكالعمرية ا١تًتتبة عليها كطريقة التعامل معها كخصوصان سلوؾ العنف .
 تنفيذ ندكات للمدارس حوؿ حقوؽ الطفل ا١تعنوية كالنفسية كاٞتسدية كاالجتماعية كا١تدنية . تنفيذ بر١تاف األطفاؿ بشكل دائم كتجسيد كاقعي لفكرة الدٯتقراطية كالتعبَت عن الرأم كا١تشاركة ُب صنع القرارات اليت تتعلقبشؤكهنم .
 تأسيس مركز عبلجي على ا١تستول الوطٍت يعٌت بتوجيو كعبلج األطفاؿ ا١تمارسُت للعنف أك األطفاؿ الذين مورس عليهم العنفكفعاؿ كعلى أيدم أخصائيُت كأطباء ُب ىذا اجملاؿ .
بشكل دقيق ٌ
كأخَتان فإنٍت أتوجو بالشكر على حسن استماعكم ٢تذا ا١تلخص عن العنف ا١تدرسي عسى أف يكوف نافعان للمجتمع كمؤسسان ١تنع سلوؾ
العنف ك٦تارستو على األطفاؿ .
المراجع :
 )2003أخطر مشكبلت الشباب (القلق – العنف – اإلدماف)  ،القاىرة – دار الغريب.
 نبيل راغب ( ٭تِت حجازم (ب ت) ا١تساعد ُب التعامل مع العنف ا١تدرسي كحل الصراعات  ،مركز الشرؽ األكسط للدٯتوقراطية – بيت حنينا –القدس .
 )1992الطب النفسي ا١تعاصر  ،القاىرة – األ٧تلو ا١تصرية .
 أٛتد عكاشة ( ٤تمد بو بكرم  " :تأمبلت ُب فظاـ التعليم با١تغرب " مطبعة فكيك الدار البيضاء .. 1997
 مصطفى البًت – العنف العائلي – أكادٯتية نايف العربية للعلوـ األمنية – الرياض. 1995
 سعيد اٝتاعيل علي – فلسفات تربوية معاصرة – سلسلة عآب ا١تعرفة – – 2005تربية كطفولة – باٝتة ا١تنبل – كلية الصحة العامة ُب اٞتامعة اللبنانية .
٣ -تلة اٞتيش –
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البياف الختامي للمؤتمر الدكلي السادس لمركز جيل البحث العلمي حوؿ:
"الحماية الدكلية للطفل بعد بدأ نفا البركتوكوؿ االختيارم اللالث"
طرابلس ،لبناف َِ ِِ -نوفمبر َُِْ
تزامننا مع اليوـ العالمي لحماية الطفل ا١تصادؼ لػ َِ نوفمرب من كل سنة ،كعشية االحتفاؿ بالذكرل الػ ُٕ الستقبلؿ
لبناف ،نظم مركز جيل البحث العلمي بالتعاكف مع مختبر العلوـ المعرفية (بجامعة فاس) كمجمع البياف التربوم ٔتدينة طرابلس،
٘ترا دكلينا حوؿ ":اٟتماية الدكلية للطفل بعد بدأ نفاذ الربكتوؾكؿ االختيارم الثالث" ،كالذم داـ ثبلث أياـ من َِ إٔب ِِ تشرين
مؤ ن

الثاين /نوفمرب َُِْ  ،كحضره أساتذة من خَتة باحثي الوطن العريب ،كألقوا فيو مداخبلت مست إشكاليات ىذا ا١تؤ٘تر ك٥تتلف
ا﵀اكر ا١تسطرة.

كلقد توزعت أكراؽ أْتاث ا١تؤ٘تر على عشر جلسات علمية أكادٯتية تناكلت حقوؽ الطفل كاآلليات الدكلية الكفيلة بضماف
٘تتعو هبا ،كدارت حوؿ ستة ٤تاكر ىي:
 المحور األكؿ :اإلطار ا١تفاىيمي ٟتقوؽ الطفل.
 المحور اللانيٛ :تاية األطفاؿ من االستغبلؿ.

 المحور اللالثٛ :تاية األطفاؿ ُب ضوء قواعد كمبادئ القانوف الدكٕب اإلنساين.
 المحور اؿرابع :اٞتهود العربية ٟتماية األطفاؿ.

 المحور الخامس :اٞتهود الدكلية ٟتماية األطفاؿ.

 المحور السادس :آليات عملية لتفعيل حقوؽ الطفل.
كيعترب ىذا ا١تؤ٘تر استكماال ١تسار مركز جيل البحث العلمي ٨تو ٕتسيد كافة توصيات مؤ٘تراتو السابقة على أرض الواقع،

ْتيث أ كصت اللجنة العلمية ١تؤ٘تره الدكٕب األكؿ حوؿ "حقوؽ اإلنساف في ظل التغيرات العربية الراىنة " الذم انعقد ببَتكت
نظرا أل٫تية ٛتاية ىذه الفئة ،سيما بعد انتشار النزاعات
بنيساف  /أبريل َُِّ على " :ضركرة عقد مؤ٘تر خاص ْتقوؽ الطفل " ن
ا١تسلحة كالوسائل التكنولوجية اليت تسهل عملية استغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد ا٠تليعة كاإلباحية.
يوما بتخصيص صفحة على موقع مركز جيل
ىذا كقد ًب التحضَت لتوصيات ا١تؤ٘تر الدكٕب السادس منذ أكثر من عشرين ن
البحث العلمي مفتوحة لكل الباحثُت من ٥تتلف الدكؿ العربية إليصاؿ اقًتاحاهتم إٔب اللجنة العلمية للمركز .
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كعلى ىامش المؤتمر اجتمعت لجنة صياغة التوصيات ،تحت رئاسة الدكتورة سركر طالبي المل كبعضوية كل من

األساتذة:

رئيس الهيئة العلمية :أ.د .مصطفى بوعناني (المغرب) .
أ.د .معلم يوسف (اٞتزائر)
٤تمد ضياء ال ٌدين خليل إبراىيم (العراؽ).
ـ.دٌ .
د .عبد العزيز خنفوسي (اٞتزائر).
د .طارؽ عفيفي صادؽ أٛتد (مصر).
د .مصبايح فوزية (اٞتزائر).
د .رىب الشعراين (لبناف).
د٤.تمد ٤تمد سادات (اإلمارات).
د .بن عياد جليلة (اٞتزائر).
أ .اباء الدريعي (لبناف)
أٚ .تاؿ بلبكام (اٞتزائر).
أ .أميمة ٝتيح الزين (لبناف).
أ .عبد آبكمن بن صغَت (اٞتزائر).
ا١تقرر :أ.د .بنعيسى زغبوش (ا١تغرب)
كقد خلصت ىذه اللجنة إلى مجموعة من النتائج ىي:
 إٚتاع األساتذة الباحثُت ا١تشاركُت ُب ا١تؤ٘تر على أف حقوؽ الطفل جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف ،كمكفولة ُب ٥تتلف الشرائع
السماكية.
 لقد منحت الشريعة اإلسبلـ ية الطفل حقوقان قبل كالدتو ،كأخرل بعد كالدتو ،بإرضاعو كحضانتو إٔب غاية بلوغو سن الرشد ،كذلك
بتشريع ٣تموعة من اٟتقوؽ هتدؼ لًتبية الطفل كحفظو ،كٕتنيبو ما يضره  ،كتدكر ُب ٣تملها حوؿ ٛتايتو من ا٢تبلؾ أك الضياع أك
التشرد ،فضبلن عن ٖتقيق مصاٟتو اليت ٖتفظ لو إنسانيتو ،كتوفر لو العيش الكرًن بل كا١تستقبل اآلمن ما أمكن.
 تعد مرحلة الطفولة من أىم مراحل النمو كأكثرىا أثران على حياة اإلنسافَّ ،
كإف االىتماـ هبذه الشر٭تة ىو ضماف الستمرارية اجملتمع
للمساىم الفعالة ُب تنمية كتقدـ اجملتمع.
ة
كتطوره ،فإعداد الطفل للمستقبل إعدادان سليمان سيعبد الطريق ألجياؿ الغد
 تعترب اتفاقيات حقوؽ الطفل الدكلية كاإلقليمية ٔتثابة الشريعة العامة ٟتقوؽ الطفل.
 على الرغم من أف اإلنسانية قد خطت خطوات ىائلة لصاّب األطفاؿ ،كحققت الكثَت من اإل٧تازات ُب ٣تاالت عديدة ٗتص
األطفاؿ ،إال أف مبليُت األطفاؿ على مستول العآب ال يزالوا معرضُت لشىت أنواع األذل كاالستغبلؿ ،كىناؾ عدة أسباب تؤدم إٔب
عدـ احًتاـ حقوؽ الطفل ،على رأسها النزاعات ا١تسلحة.
ٓ ب تتناكؿ اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ ٛتاية األطفاؿ خبلؿ النزاعات ا١تسلحة ،بل أحالت األمر إٔب قواعد كمبادئ القانوف
الدكٕب اإلنساين.
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كاستنادا إلى ىذه النتائج ،توصلت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات ،نوردىا فيما يلي:
توصيات مؤتمر " الحماية الدكلية للطفل بعد بدأ نفا البركتوكوؿ االختيارم اللالث" :
أكالن :توصيات عامة:
 ضركرة اعتبار اٟتقوؽ األساسية ا١تنصوص عليها ُب اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ ُٖٗٗ ٔتثابة اٟتد األدىن للحماية كالرعاية اليت ٬تب
أف توفرىا ٚتيع الدكؿ دكف استثناء ألطفا٢تا ،كىذا دكف ا١تساس با٠تصوصيات الدينية.
 عدـ اكتفاء الدكؿ باالنضماـ إٔب االتفاقيات الدكلية ا٠تاصة ْتماية الطفل ،بل عليها سن تشريعات داخ لية تضمن ٢تم كافة
حقوقهم كتواكب كٖتظر األساليب ا١تبتكرة الستغبل٢تم.
 دعوة ا١تؤسسات العلمية كالباحثُت كأىل الفكر إٔب نشر ثقافة السلم كالتعايش كالتسامح ،كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف عامةن كالطفل
خاصةن.
٬ تب التوعية ٓتطورة زكاج القاصرات ١تا ٢تا من آثار خطَتة على الف تيات؛ مع خلق نوع من التعاكف كالتكامل بُت ا١تؤسسات
اٟتكومية كغَت اٟتكومية خاصةن اٞتمعيات األىلية من أجل نشر الوعي ٔتخاطر ىذا الزكاج ،كالقضاء على مثل ىذه الظاىرة.
 ظاىرة اختطاؼ األطفاؿ من أخطر اٞترائم بالنظر إٔب آثارىا السلبية على أمن ك استقرار اجملتمع ،فعلى ا١تؤسسات الرٝتية كغَت
الرٝتية التوعية كالتوجيو إزاء ٥تاطرىا ،كما يتوجب إقرار عقوبات مشددة ١ترتكيب ىذه اٞترٯتة ،ك عدـ استفادهتم من ظركؼ التخفيف
لوضع حد ٢تذه الظاىرة  ،كما يتوجب على اإلعبلميُت ضركرة التوعية كالتعريف ٔتخاطر ىذه الظاىرة ك أضرارىا على الفرد ك اجملتمع
.
انينا :حماية األطفاؿ من االتجار كاالستغالؿ:
 تعديل اتفاقية حقوؽ الطفل ٔتا يتماشى مع التطور العلمي تفادينا الستغبلؿ األطفاؿ كجعلها تتماشى كمقتضيات تطور العصر.
 تعزيز التعاكف الدكٕب لوضع حد لبلٕتار كاستغبلؿ األطفاؿ عرب التقنيات اٞتديدة.
ٛ تاية األطفاؿ من خطر اإلنًتنت ،كخاصة اعتبار استغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية على شبكة اإلنًتنت جرٯتة ،كانتهاكا خطَتا
ٟتقوؽ الطفل ٯتس كرامتو كسبلمتو البدنية كالنفسية.
 تصديق الدكؿ غَت ا١تصدقة بعد على الصكوؾ الدكلية كاإلقليمية ا١تتعلقة باستغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية ،كال سيما الربكتوكوؿ
االختيارم ا١تلحق باتفاقية حقوؽ الطفل ،ا١تتعلق ببيع األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية.
 اعتماد تشريعات كطنية كاضحة كشاملة ،ككضع السياسات كا٠تطط اليت تضمن احًتاـ حقوؽ الطفل كٛتايتو من كل أشكاؿ
االستغبلؿ.
ٕ ترًن إنتاج ا١تواد اإلباحية ا١تستغلة لؤلطفاؿ كتوزيعها كاستبلمها كحيازهتا عن قصدٔ ،تا ُب ذلك الصور ا١تنتجة باٟتاسوب كا١تشاىد
ذات الطابع االستغبلٕب لؤلطفاؿ ،ككذلك استهبلؾ مواد من ذلك القبيل ،كاٟتصوؿ عليها كمشاىدهتا عن قصد كلو ٓب ٬تر أم اتصاؿ
فعلي بالطفل.
 القياـ ْتمبلت للتثقيف كالتوعية تستهدؼ األطفاؿ كاآلباء كاألساتذة كمنظمات اجملتمع ا١تدين اليت تعمل مع األطفاؿ كلصاٟتهم،
بغية ٖتسُت درايتهم ٔتخاطر االستغبلؿ اٞتنسي ا١تتصلة باستعماؿ اإلنًتنت كا٢تواتف النقالة كالتكنولوجيات اٞتديدة األخرل ،كُب ىذه
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اٟتمبلت ينبغي منح أىمية كبَتة للمعلومات ا١تتعلقة بالوسائل اليت ٘تكن األطفاؿ من ٛتاية أنفسهم ،كاٟتصوؿ على ا١تساعدة كاإلببلغ
عن حاالت استغبلؿ األطفاؿ ُب ا١تواد اإلباحية ،كاالستغبلؿ اٞتنسي على شبكة اإلنًتنت.
 توفَت مؤسسات ُب ٣تاؿ الصحة النفسية كا٠تدمة االجتماعية ،كىذا للتكفل باألطفاؿ على ٚتيع ا١تستويات.
 ضركرة تأىيل ضحايا جرائم االٕتار ،ككذلك توعية اجملتمع بكيفية تقبل ىذه الضحية مرنة أخرل بعد عبلجها.
 العمل على كضع مشركع قانوف عريب ٪توذجي ١تواجهة جرائم االٕتار باألشخاص ،يراعي ا٠تصوصيات الوطنية ،كالسمات القومية
للمجتمع العريب ،كحث الدكؿ العربية على تبٍت قواعد قانونية كعملية ١تواجهة االٕتار باألطفاؿ كالنساء.
٬ تب إنشاء ىيئة ١تكافحة االٕتار بالبشر كمساعدة الضحايا على العودة إٔب الوطن األـ أك البقاء ُب الدكلة ا١تستقبلة ،شريطة أف
تكوف ذات طابع دكٕب ك٢تا فركع إقليمية ُب الدكؿ ا١تختلفة.
 مساعدة ضحايا االٕتار ُب اٟتصوؿ على كافة إجراءات الدعمٔ ،تا ُب ذلك إنشاء مراكز إيواء تقدـ ٢تم الرعاية الصحية اٞتسدية
كالنفسية كاالستشارات الصحية كالقانونية كاالجتماعية  .ىذا ك٬تب كذلك إعادهتم إٔب أكطاهنم األصلية بعد إزالة آثار ما تعرضوا إليو
أك اٗتاذ تدابَت إلعادة دمج الضحايا ُب اجملتمع الذم يعيشوف فيو ،كأف تشتمل برامج إعادة االندماج إٔب ٘تكُت الضحايا كتطوير
قدراهتم إلعالة أنفسهم اقتصاديا من خبلؿ توفَت التدريب ا١تهٍت ،أك دعم النشاط التجارم ،أك توفَت فرص عمل.
 تنظيم دكرات تدريبية ﵀ققي الشرطة كالنيابة كالقضاة كاؿعاملُت ُب ا١تنظمات غَت اٟتكومية هبدؼ تطوير آليات لتحديد ضحايا
االٕتار كإنقاذىم ،ككذا للعاملُت ُب الشرطة كحرس اٟتدكد كاٞتوازات كا٢تجرة كاٞتنسية هبدؼ مساعدهتم ُب التعرؼ على مؤشرات
اٞترائم ا١تتعلقة باالٕتار ،كإمدادىم با١تهارات كا١تعرفة البلزمة لتحديد الضحايا كإنقاذىم.
اللنا :حماية األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة:






حظر اشًتاؾ األطفاؿ ُب النزاعات ا١تسلحة كإدانتو إدانة تامة ،فإهناء عملية ٕتنيد األطفاؿ مسؤكلية كل الدكؿ كالشعوب ،كلدل الكبار
كاجب أخبلقي ُب ٛتاية األطفاؿ ،كإيقاؼ ذْتهم كتدمَت براءهتم ،كاغتياؿ طفولتهم ،ك لنتذكر أف األطفاؿ ىم مستقبل ىذا العآب،
كىم الذين سيصنعوف التاريخ القادـ.
استنفار كافة ا٢تيئات كا١تنظمات اإلنسانية الداعمة لؤلطفاؿ ،كىذا من أجل ا١تطالبة بتفعيل القوانُت كا١تبادئ الدكلية ا١تتعلقة ْتما ية
األطفاؿ أثناء النزاعات كاٟتركب ُب دكؿ العآب كافة.
يجب اف يكوف الطفل ُب ٚتيع الظركؼ بُت االكائل ا١تتمتعُت باٟتماية كاإلغاثة.
ا١تطالبة بإبراـ اتفاقية دكلية خاصة ْتماية األطفاؿ أثناء النزاعات ا١تسلحة.

رابعا :فيما خص حماية االطفاؿ من العنف





إعداد مسح شامل لظاىرة العنف ا١تدرسي لتحديد حجمو .
صياغة أسس تربوية كقوانُت جديدة تلغي العقاب ا١تدرسي اٞتسدم .
تأىيل ا١تعلمُت كتفعيل تدريبهم .
إلغاء قوانُت كاستحداث أخرل رادعة للعنف ا١تدرسي .
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تشديد الدكلة على آلية تنفيذ ىذه القوانُت .
٥تتصة ُب قضايا األطفاؿ .
إنشاء ٤تاكم َّ
إنشاء ىيئة تابعة لوزارة الًتبية كالتعليم تعٌت باؿشكاكل كتدريب القيمُت على مهمة الًتبية كالتعليم ا١تدرسي .
ً
صي حاالت العنف ك٥تتلف ا١تشاكل
إلزاـ ا١تدارس على ا١تستول الرٝتي كا٠تاص بأف تػي ٍلحق ّتهازىا البشرم ذكم اختصاص مؤىلُت لتىػ ىق ٌ
اليت يتعرض ٢تا التبلميذ كا١تشاركة بإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا .
تفعيل دكر العاملُت ُب ٣تاؿ حقوؽ اإلنساف لصياغة قوانُت ٖتد من ظاىرة العنف ا١تدرسي .
التوعية االجتماعية عرب كسائل اإلعبلـ للوالدين كأكلياء األمور بشكل عاـ ُب أساليب التنشئة االجتماعية ا١تناسبة لكل مرحلة عمرية
باعتبار أف األسرة ىي ا١تصدر األساسي ُب تأسيس سلوؾ العنف بشكل عاـ .
اؿتوعية االجتماعية من خبلؿ الندكات كا١تؤ٘ترات حوؿ حقوؽ الطفل ُب الرعاية الصحية كالنفسية كاالجتماعية كحقو ُب اللعب كا١تشاركة
كالتعبَت عن الرأم كحقو ُب الشعور باألمن النفسي كاالجتماعي .
تشكيل ٣تلس من إدارات ا١تدارس كا١تعلمُت كإجراء لقاءات حوؿ ا٠تصائص النمائية لكل مرحلة عمرية كا١تشكبلت النفسية كالعمرية
ا١تًتتبة عليها كطريقة التعامل معها كخصوصان سلوؾ العنف .
تنفيذ ندكات للمدارس حوؿ حقوؽ الطفل ا١تعنوية كالنفسية كاٞتسدية كاالجتماعية كا١تدنية .
تنفيذ بر١تاف األطفاؿ بشكل دائم كتجسيد كاقعي لفكرة الدٯتقراطية كالتعبَت عن الرأم كا١تشاركة ُب صنع القرارات اليت تتعلق بشؤكهنم .
تأسيس مركز عبلجي على ا١تستول الوطٍت يعٌت بتوجيو كعبلج األطفاؿ ا١تمارسُت للعنف أك األطفاؿ الذين مورس عليهم العنف بشكل
كفعاؿ كعلى أيدم أخصائيُت كأطباء ُب ىذا اجملاؿ .
دقيق ٌ

خامسا :اعتماد برنامج عاـ ال ي األبعاد لخدمة الطفولة العربية يرتكز على المحاكر التالية:
 البحث العلمي التكوين كالتدريب تأطَت األْتاث كا١تشاريع العلمية ا١تشًتكةكنقًتح أف يتمفصل ىذا الربنامج إجرائيا كفق الصيغة التالية:
 .1خلق مرصد عربي للبحث في قضايا الطفولة كفق تخصصات مختلفة
 العمل علل خلق فركع جهوية أك إقليمية للمرصد موطنة ٔتجموع األقطار العربية تعزيز الشراكات العلمية بُت بنيات البحث ا١تشكلة للمرصد توجيو ا١تشاريع البحثية داخل ا١ترصد ألف تكوف "داخل التخصصات" ك"فيما بُت التخصصات" القياـ ببحث بيبليوغراُب حوؿ الطفولة كتعميمو على ا١تهتمُت -العمل على أف يكوف ا١ترصد قوة اقًتاحية للمؤسسات الرٝتية كغَت الرٝتية العربية بناء على نتائج دراساتو العلمية كاألكادٯتية

 .2خلق شبكة من العالقات كالتعاكنات بين الباحلين العرب المهتمين بالطفولة كقضاياىا من أجل تبادؿ األبحاث كالخبرات بينهم
 كضع اسًتاتيجية عربية ؿتطوير ا﵀تول الرقمي لؤلْتاث ا١تنجزة حوؿ قضايا الطفولة كإشكاالهتا تعزيز الثقافة الرقمية فيما ٮتص نشر ا١تعلومات كا١تعارؼ حوؿ الطفولة كتباد٢تا بُت البنيات البحثية كا١تؤسسات األكادٯتيةwww.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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 إطبلؽ مبادرات لتحفيز البحوث ا٠تاصة بقضايا الطفولة (منح ،جوائز ،ندكات ،مؤًبرات ،أياـ دراسية ،نشر األْتاث ا١تتميزة)... تكوين األطر ا١تتخصصة ُب ٣تاؿ الطفولةسادسا :اآلليات العملية لتفعيل حقوؽ الطفل:
 خلق برامج ْتثية موجهة لتطوير البحث العلمي ُب ٣تاالت ٥تصوصة تتصل اتصاال مباشرا بالطفولة
 خلق مواقع رقمية للتعريف ٔتجاالت االشتغاؿ حوؿ الطفولة كتطوير مضامينها
 خلق برامج التعلم عن بعد كالتعلم االلكًتكين ُب ٣تاؿ الطفولة
 خلق برنامج التوثيق البيبليوغراُب لئلنتاج العلمي حوؿ الطفولة
ٛتلة و
 التأكيد ،من قبل ا١ترجعيات الًتبوية ا١تسؤكلة ،على مسألة إلزامية التعليم ،عبػر ً
توعية على أ٫تيتً ًو ال يقصو ل ،يمتعاكنةن ُب ذلك مع
ىٍ ى
سائر كسائل اإلعبلـ ،كال سيما اإلعبلـ التواصلي ،أم إطبلؽ ٛتلة إعبلمية شاملة تتضافر فيها ٚتيع اٞتهود ،كال سيما جهود اجملتمع
األىلي كا١تدين.
"الدكلة" ،كليس على
 تعطيبلن لكل ذرائع األىل حوؿ دفع أطفا٢تم إٔب معًتؾ العمل ا١تهٍت ،على خلفيات اقتصادية ،ينبغي على
كزارات الًتبية فحسب ،تأمُت كل مستلزمات العملية التعلمية لؤلطفاؿ ،أقلٌو ُب ا١ترحلة االبتدائية  :من كتب مدرسية كإعفاء هنائي من
رسوـ التسجيل كرسم الصندكؽ ا١تدرسي إضافةن إٔب ضمانًًو صحيان.
 كضع برامج تعليمية كتربوية جديدة لؤلطفاؿ توفر ٢تم العناية بصحتهم النفسية ،مع االىتماـ بإعداد ا١تدرسُت كتأىيلهم مهنينا كتربوينا.
 العمل على نشر ثقافة حقوؽ الطفل كزيادة الوعي هبا لدل ٚتيع أفراد اجملتمع ،كعدـ قصر ذلك على الدارسُت كا٢تيئات ا١تعنية فقط،
كحىت يتحقق ذلك ٬تب أف يكوف ىناؾ اىتماـ بتدريس مادة حقوؽ اإلنسا ف كالقانوف الدكٕب اإلنساين ُب ا١تراحل الدراسية ا١تختلفة اليت
بناءا على توصية
تسبق التعليم اٞتامعي ،كمساىمةن من مركز جيل البحث العلمي في نشر حقوؽ الطفل على أكسع نطاؽ ،قرر ن

لجنة الصياغة بالمؤتمر ،نشر أعماؿ ىذا المؤتمر في عدد خاص من مجلة جيل حقوؽ اإلنساف ،كعلل مواقعو اإللكتركنية.
 كما يوصي كل األساتذة ا١تشاركُت ُب فعاليات ىذا ا١تؤ٘تر بضركرة عقد مؤ٘ترات متخصصة كدكرات تدريبية ُب مناطق متعددة من
الوطن العريب.
 رفع توصيات ىذا ا١تؤ٘تر إٔب اٞتهات ا١تعنية ْتماية األطفاؿ ،كنشرىا على نطاؽ كاسع من خبلؿ الصحافة كاإلعبلـ ،ك٥تتلف مواقع
التواصل االجتماعي.
 كُب األخَت يدعو مركز جيل البحث العلمي ٚتيع ا١تشاركُت ُب ىذا ا١تؤ٘تر كأعضائو كمتتبعيو ،للمسا٫تة ُب ترقية حقوؽ الطفل من
خبلؿ نشر التوعية بُت األكساط ا١تعنية ،كمواصلة البحث كنشر ا١تقاالت كالدراسات ا١تتخصصة ،كىو بدكره يتكفل بتنظ ًن دكرات
تعليمية ٣تانية ألعضائو ابتداءن من مطلع األسبوع ا١تقبلٖ ،تت رعاية كدعم االٖتاد العا١تي للمؤسسات العلمية "."UNSCIN
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