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 الدولي التشريع ظل في الطفل حقوق حمايةل القانونية اآلليات

 الميثاق وقصور الحماية مظاىر /  1989  لسنة الطفل لحقوق الدولية االتفاقية  حالة دراسة

 (الجزائر) سعيدة  –الدكتور موالي الطاىر كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  / عبد المومن بن صغير .أ
       

 

  :المداخلة ملخص

 الدويل، أو الداخلي اؼبستوى على سواء والفقهاء اؼبفكرين من الكثَت واىتمام بال شغلت اليت اؼبواضيع أىم من اإلنسان حقوق تعترب

 بُت حدثت اليت واؼبذابح واعبرائم لألىوال نتيجة العشرين القرن مطلع مع والعناية األمهية ىذه والدولية،وازدادت الوطنية والتشريعات

 لتحقيق األساسية الشروط أحد ىي اإلنسان غبقوق الفعالة الدولية اغبماية بأن ذلك بعد ساد العاؼبيتُت،حيث اغبربُت يف األوروبية دولال

 دبسألة مهتم وىو اغبرب تلك من خرج الثانية،أنو العاؼبية اغبرب بعد الدويل اجملتمع على يالحظ ما فأول ،(1)الدوليُت واألمن السلم

 عن البحث أرتبط وحريتو،فقد كرامتو لو حقوق،تضمن من اإلنسان بو يتمتع ما يشمل السالم دام ،وما قبل ذي من أكثر عاؼبيال السالم

 األمم شعوب أىداف من أن على بالًتكيز اؼبيثاق ديباجة بدأت ذلك اإلنسان،ونتيجة غبقوق اؼبتحدة األمم ميثاق بصياغة السالم

 وصغَتىا كبَتىا واألمم والنساء للرجال ودبا وقدره الفرد وبكرامة لإلنسان األساسية باغبقوق ائهمإًل على جديد من تأكيدىم اؼبتحدة

 أكرب جو يف اغبياة مستوى قدما،ورفع االجتماعي بالرقي الدفع ىدف أخرى،على جهة من الديباجة نصت متساوية،كما حقوق من

 من اإلنسان غبقوق الدولية االتفاقيات من العديد عقد إىل الثانية عاؼبيةال اغبرب بعد الدول اذبهت األساس ىذا ،وعلى(2)اغبرية من

.  الدويل اجملال إىل احمللي االىتمام النطاق من اإلنسان حقوق قضية إخراج على عملت ،اليت(3)الدولية اؼبنظمات خالل

 مثل اإلنسان حبقوق اػباصة الدولية فاقياتاالت من العديد ظهور اإلنسان،ورغم حقوق من (3)يتجزأ ال جزء الطفل حقوق وتشكل     

 واالقتصادية والسياسية اؼبدنية اإلنسان غبقوق الدوليُت العهدين ،وكذا 1948 ديسمرب 10 يف الصادر اإلنسان غبقوق العاؼبي اإلعالن

.  1989 لسنة الطفل غبقوق خاصة دولية اتفاقية أفردت فقد اؼبتحدة األمم منظمة أن ،إال1966 سنة الصادر واالجتماعية

 

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 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 
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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

 الدويل، أو الداخلي اؼبستوى على سواء والفقهاء اؼبفكرين من الكثَت واىتمام بال شغلت اليت اؼبواضيع أىم من اإلنسان حقوق تعترب     

 بُت حدثت اليت واؼبذابح واعبرائم لألىوال نتيجة العشرين القرن مطلع مع والعناية األمهية ىذه والدولية،وازدادت الوطنية والتشريعات

 لتحقيق األساسية الشروط أحد ىي اإلنسان قغبقو الفعالة الدولية اغبماية بأن ذلك بعد ساد العاؼبيتُت،حيث اغبربُت يف األوروبية الدول

 دبسألة مهتم وىو اغبرب تلك من خرج الثانية،أنو العاؼبية اغبرب بعد الدويل اجملتمع على يالحظ ما فأول ،(1)الدوليُت واألمن السلم

 عن البحث أرتبط وحريتو،فقد كرامتو لو حقوق،تضمن من اإلنسان بو يتمتع ما يشمل السالم دام ،وما قبل ذي من أكثر العاؼبي السالم

 األمم شعوب أىداف من أن على بالًتكيز اؼبيثاق ديباجة بدأت ذلك اإلنسان،ونتيجة غبقوق اؼبتحدة األمم ميثاق بصياغة السالم

 وصغَتىا كبَتىا واألمم والنساء للرجال ودبا وقدره الفرد وبكرامة لإلنسان األساسية باغبقوق إمنائهم على جديد من تأكيدىم اؼبتحدة

 أكرب جو يف اغبياة مستوى قدما،ورفع االجتماعي بالرقي الدفع ىدف أخرى،على جهة من الديباجة نصت متساوية،كما حقوق من

 من اإلنسان غبقوق الدولية االتفاقيات من العديد عقد إىل الثانية العاؼبية اغبرب بعد الدول اذبهت األساس ىذا ،وعلى(2)اغبرية من

.  الدويل اجملال إىل احمللي االىتمام النطاق من اإلنسان حقوق قضية إخراج على عملت لدولية،اليتا اؼبنظمات خالل

 مثل اإلنسان حبقوق اػباصة الدولية االتفاقيات من العديد ظهور اإلنسان،ورغم حقوق من (3)يتجزأ ال جزء الطفل حقوق وتشكل     

 واالقتصادية والسياسية اؼبدنية اإلنسان غبقوق الدوليُت العهدين ،وكذا 1948 ديسمرب 10 يف الصادر اإلنسان غبقوق العاؼبي اإلعالن

.   1989 لسنة الطفل غبقوق خاصة دولية اتفاقية أفردت فقد اؼبتحدة األمم منظمة أن ،إال1966 سنة الصادر واالجتماعية

: وىي األسباب من عبملة ذلك ويرجع .

 من الضعيفة الفئة ؽبذه الالمتناىي االستغالل ظل يف خاصة قانونية ضباية توفَت تستدعي يتاجملتمع،ال من الفئة ىذه خصوصية -01

. اجملتمع

 واالستغالل اؼبعاملة وسوء اإلمهال من لو ضباية الطفل غبقوق الدولية االتفاقية أرستها اليت القانونية واؼبعايَت العامة اؼببادئ ربليل-02

. األساسية اإلنسانية غبقوقو وضمانا

 ذبسيد إشكاليات تناول خالل من االتفاقية ىذه سبقت اليت الدولية االتفاقيات بعض شابت اليت والثغرات النقائص على الوقوف-03

. 1924 لسنة الطفل حقوق لالتفاقية بالنسبة الشأن ىو ما مثل االتفاقيات ىذه أحكام ضوء يف ومعوقاهتا الطفل حقوق
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 نصت ما ضوء على واإلنسانية والثقافية االجتماعية،واالقتصادية، واؼبيادين اجملاالت ـبتلف يف الطفل حقوق على الضوء تسليط-04

. 1989 لسنة الطفل حبقوق اػباصة الدولية االتفاقية عليو

 .األمم مسَتة لقياس العامة اؼبؤشرات ضوء وعلى الدويل اجملتمع يف الطفل حياة هبا تتسم اليت األوضاع واقع تقييم-05

.  الطفل حقوق مع التعاطي يف ومسؤولياهتا،الدويل اجملتمع ومنظمات الدولية واؽبيئات واغبكومات أسرة كل دور تقييم-06

 الحق جاء وقل:)الكرمي القرآن يف جاء الباطل،كما خالف اغبق،وىو صبع فهي اغبقوق إضافية،أما مركبة كلمة الطفل حقوق إن       

. (4)وغَته والنصيب،والعدل،والواجب،واليقُت اغبظ ،ومنها عدة دبعان  اللغة يف يستخدم وىو ،(81: اإلسراء) ،( الباطل وزىق

 النصيب ،وىو اغبقوق صبعو اغبق:الوسيط اؼبعجم ،ويف(5)الرجل يستحقو ما بو للواقع،ويراد اؼبطابق اغبكم ىو:االصطالحي ومعناه

. اعبماعة أو للفرد الواجب

 من الطفل يستحقو ما ىو الطفل ،فحقوق عمره من عشرة طبس البلوغ،أو الرشد،أو مرحلة يبلغ مل الذي الصغَت الولد الطفل،فهو وأما

. وحظو نصيبو

.   (6)احمللية،واإلقليمية القوانُت،واإلعالنات خالل اؼبقررة اؼبستحقات معٌت على تدل واغبقوق

 مستمرة،وعليو بصفة اؼبقابلة اؼبشكالت التمييز،وحل واإلنصاف،وؿباربة العدل إقامة: ثالثة معان على عادة تطلق والعاؼبية،وىي

.  وضعية أو كانت دينية واإلعالنات القوانُت عرب نصيبو من الطفل يستحقو ما ىي" الطفل حقوق" بأن نقول أن نستطيع

 إىل حاجة يف وإنسانا طفال حاملها،بوصفو صفة على للطفل،تركز وشخصية فردية حقوق ؾبموعة عن عبارة:)بأهنا الطراونة عرف وقد

. (7)(وعناية رعاية

 شخصية لو تضمن ضرورية حاجات من اإلسالمية الشريعة لو كفلتو لو،وما فرض الذي ونصيبو حظو:بأنو الطفل حق سويلم وعرف

(. متكاملة سوية

: األيت النحو على الرئيسية البحث إشكالية طرح ديكن االتفاقية ىذه على اعبزائر مصادقة ظل ويف

 ؟1989 لسنة الدولية االتفاقية ظل يف الطفل حقوق غبماية القانونية تاآلليا ىي ما

 ؟ الطفل حقوق غبماية وفعال ناجع تطبيق دون حالت اليت والعراقيل الصعوبات ىي ما

 ؟ الطفل حقوق ضباية وتعزيز لتفعيل اؼبستقبلية اؼبواجهة ىي وما

: إىل البحثية الورقة ىذه بتقسيم قمت التساؤالت ىذه على لإلجابة

 

:  1989 لسنة الدولية االتفاقية ظل في الطفل حقوق حماية مظاىر: األول المحور

 1989 لسنة الطفل لحقوق  الدولية االتفاقية ظل في الطفل حقوق حماية تعترض التي الصعوبات :انيالث المحور
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 والعالقة الصلة ذات األخرى والمؤسسات الراىنة المستقبلية التشريعات ظل في الطفل لحقوق القانونية الحماية مآل-

. الخاتمة في المقدمة التوصيات خالل من الطفل حقوق بموضوع

  1989 لسنة الدولية االتفاقية ظل في الطفل حقوق حماية مظاىر:  :أوال

 إىل ينتبو الدويل اجملتمع والنساء،جعلت األطفال صبعاء،السيما اإلنسانية أصابت وويالت كوارث من العاؼبيتُت اغبربُت خلفتو ما إن     

 فيما احملاوالت ىذه أشبرت األطفال،وقد حقوق ربمي دولية قواعد لوضع ؿباوالت عدة يف عنها،فبادر الناجم (8)اؼبأساوي الوضع خطورة

 أخر يف عنو لتتمخض ، 1959 لسنة الطفل غبقوق اؼبتحدة األمم إعالن تلتو 1924 لعام الطفل غبقوق جنيف إعالن والدة عن سبق

. 1989 الطفل غبقوق الدولية االتفاقية إبرام اؼبطاف

 من اؼبوضوع ىذا نتناول غبمايتها،سوف آليات ووضع خاصة حقوق من عنها قبم وما االتفاقية ىذه جبوانب التامة اإلحاطة وبغية

 لالتفاقية األساسية االتفاقية،اؼببادئ إعداد ومالبسات ظروف ،ربديد1989  لسنة الطفل غبقوق الدولية باالتفاقية التعريف: خالل

 من االتفاقية ىذه مساوئ إىل اإلشارة اغبماية،مث مظاىر تكرس واليت االتفاقية ىذه ظل يف الواردة اغبقوق وكذا ، الطفل غبقوق الدولية

.   والعيوب النقائص خالل

: مميزاتها أىم حديدوت 1989  لسنة الطفل لحقوق الدولية باالتفاقية التعريف-01        

: الطفل لحقوق الدولية باالتفاقية التعريف(-أ)    

 تنفيذ تراقب مادة 54 على اؼبشتمل اؼبيثاق والثقافية،وىو ،والسياسية،واالقتصادية اؼبدنية األطفال حقوق حيدد دويل ميثاق ىي        

.  العامل دول ـبتلف من أعضاء من اؼبكونة اؼبتحدة لألمم التابعة الطفل حقوق عبنة االتفاقية

 تطبيق يف التقدم مدى فحص ليتم دوري بشكل الطفل حقوق عبنة أمام واؼبثول تقارير إرسال االتفاقية أقرت اليت الدول حكومات على

 الدول، تلك يف األطفال حقوق ووضع االتفاقية

 لألمم العامة اعبمعية قامت جزئي،وقد أو كامل لبشك االتفاقية على بالتصديق اؼبتحدة األمم يف األعضاء الدول غالبية قامت لقد

 20 يف الدويل القانون ضمن من االتفاقية إدراج على باؼبوافقة اؼبتحدة

 الدول عليها صادقت أن ،بعد1990 سبتمرب/أيلول 02 يف التنفيذ حيز دخلت وقد 25/44 رقم قرار ،دبوجب1989 نوفمرب/ الثاين تشرين 

 اؼبتحدة،أو األمم منظمة إىل انضمت اليت الدول من أكثر طرفا دولة 193 قبل من اآلن حىت عليو التصديق تم ،وقد49 للمادة وفقا اؼبوقعة

.. جنيف باتفاقيات اعًتفت اليت الدول

 والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية اؼبدنية اغبقوق من كبَتة ؾبموعة عن عبارة، مادة 54 من سابقا أشرنا كما االتفاقية تتكون

. سبييز دون للطفل كفالتها الواجب

 حقوق ضباية ضرورة من اإلنسان حبقوق اؼبتعلقة األخرى الدولية والوثائق اؼبتحدة األمم ميثاق يف ورد ما إىل أشارت فقد الديباجة أما

 رعاية يف الطفل حقوق بشأن لوثائقا ىذه يف ورد دبا كذلك الديباجة البشرية،وتنوه األسرة أعضاء عبميع بالكرامة واالعًتاف اإلنسان

 اؼبتحدة األمم إعالن ،و 1924  لعام الطفل غبقوق جنيف إعالن يف ورد دبا وبعدىا،وكذلك الوالدة قبل مناسبة قانونية وضباية ومساعدة

 ال العامل من ـبتلفة أكباء يف أطفاال ىناك بأن الديباجة تعًتف للطفل،كما خاصة رعاية توفَت إىل اغباجة من 1959 لسنة الطفل غبقوق
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 مع الدويل التعاون يتطلب األطفال معيشة ظروف ربسن خاصة،وأن رعاية إىل حيتاجون ىؤالء للغاية،وبأن صعبة ظروف يف يعيشون زلوا

. الطفل غبماية الثقافية وقيمتها الشعوب تقاليد االعتبار بعُت األخذ

 وحبقوقو الطفل بتعريف أحاطت مادة وأربعُت إحدى ويتضمن:األول أجزاء،اعبزء الثةث إىل تنقسم فهي االتفاقية نصوص إىل بالنسبة وإما

 أساس على سبييز دون ذلك ربقيق يف والدولة واؼبؤسسات األسرة ودور وضبايتو طفال،واحتياجاتو لكونو وحده بو واػباصة كإنسان العامة

-425)  من اؼبواد ويشمل االتفاقية وتطبيق نشر أساليب فيتضمن الثاين اعبزء الوالديو،أم أو لو الرأي أو  الدين أو اللغة أو اعبنس أو اللون

  (. 54-46)  من اؼبواد اؼبفعول،ويشمل نافذة االتفاقية عبعل الالزمة والًتتيبات الشروط يعطي الثالث واعبزء،(45

: األخرى ةالدولي االتفاقيات باقي عن وتميزىا الطفل لحقوق الدولية االتفاقية خصوصية مدى(-ب)

 األخرى الدولية االتفاقيات من غَتىا عن 1989 لسنة الطفل غبقوق الدولية االتفاقية بو تتميز ما أىم إن       

: (09)يلي ما نذكر

 منحتو ما حيث من الطفل،وذلك ضبية عاعبت اليت األخرى اإلنسان حقوق اتفاقيات من عداىا ما تفضل الطفل حقوق اتفاقية إن-01

 فيها الواردة واؼبفسرة اؼبفصلة باغبقوق االستعانة ديكن االتفاقيات،لذلك من غَتىا يف صريح بشكل ترد مل وحريات حقوق من للطفل

 الدولية االتفاقيات مثال تعترب العامة،وعليو اإلنسان حقوق اتفاقيات يف عليها اؼبنصوص الطفولة بشأن العامة النصوص وتفسَت لفهم

 حقوق أن خاصة،حبكم اتفاقية 1989 لسنة الطفل غبقوق الدولية االتفاقية تعد العامة،بينما اؼبرجعية اإلنسان حقوق حبماية اػباصة

. اإلنسان حقوق من يتجزأ ال جزء تبقى الطفل

 ال اليت البنود على التحفظ حرية األطراف الدول إعطاء دويل،مع قانونا للطفل،وأصبحت األساسية اغبقوق كافة االتفاقية مشلت-02
. دولة كل خصوصية مع تتماشى

 األعلى بالسن أخذت اإلنسان،حيث حقوق اتفاقيات معظم أغفلتو الذي األمر وىو الطفل ىو من الدقة وجو على حددت أهنا-03

 دون ىو دبا الرشد سن حيدد قانون لديهم كان إن ذلك دون ىو دبا اغبق الدول إعطاء عاما،مع عشر شبانية يف فبثال فولةللط

(. القانوين الرشد السن ربديد يف الدول الختالف راجع ذلك يف والسبب)ذلك،

. عهام تعارضها حال األخرى اؼبصاحل من عداىا ما على األولوية الطفل مصاحل منحت أهنا-04

. سواء حد على اغبرب زمن السلم،ويف وقت يف الطفل شؤون عاعبت أهنا-05

 اىتمت اؼبعاق،حيث الطفل كذلك االتفاقية تنس مل العادية الظروف ظل يف الصحيح السوي الطفل حبقوق اىتمامها جانب إىل-06

 أو لغوية أو ثقافية أقلية إىل ينتمي الذي طفلوال الالجئ اؼبعاق،والطفل اػباصة،كالطفل الظروف أو اغباجات ذوي األطفال حبقوق

. اعبانح ديٍت،والطفل

 ىذا لتحقيق الدويل اؼبستوى على تدابَت ازباذ إىل حباجاتو،ودعت الطفولة،والوفاء ورعاية غبماية الدويل التعاون إىل االتفاقية دعت-07

. الغرض

 حوايل عليها اؼبصادق الدول عدد ويبلغ دولة 197 عن يزيد ما إقرارىا ندع عليها يصادق اإلنسان حبقوق تتعلق دولية اتفاقية أول أهنا-08

. تمييز وبدون مكان كل في األطفال على تنطبق عالمية وثيقة تعتبر ذلك ،وبموجبدولة 191
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: االتفاقية إعداد ومالبسات ظروف-02

 األجهزة أحد –واالجتماعي االقتصادي للمجلس باقًتاح وتقدمت (10)اؼبناسبة ىذه بولندا انتهزت ،1989 للطفل الدويل العام يف       

 القانون قوة بإضفاء اغبماية،وذلك من مزيدا الطفل منح بغرض الطفل غبقوق اتفاقية إعداد اؼبتحدة،مفاده األمم منظمة يف الرئيسية

. الطفل حقوق على التعاىدي

 للغاية صعبة ظروفا يعيشون العامل بلدان صبيع يف أطفاال شبة بأن إلدراكهم دولال بعض من وضباسا تأييدا (11)البولندي االقًتاح لقي ولقد

 زبلقو الدول،وما بُت والنزاعات اغبروب ظل يف سيما ال تضررا الناس،واألكثر بُت من األضعف الفئة ألهنم خاصة مراعاة إىل وحيتاجون

. الطفل ىو األوىل ةالدرج يف منها اؼبتضرر وصحية،يكون واجتماعية اقتصادية أزمات من

 بدورىا اؼبتحدة،فقامت لألمم التابعة اإلنسان حقوق عبنة إىل االتفاقية ىذه ؿبتوى بإعداد يعهد أن على اؼبؤيدة الدول أمل استقر وقد

 ضورح اؼبتحدة األمم منظمة يف األعضاء الدول ؼبمثلي السماح مع دولة 43 من مكون اؼبشروع ىذا إلقباز متكامل عمل فريق بتشكيل

. (12)مراقب بصفة الفريق اجتماعات

 1988 عام ديسمرب يف الثانية القراءة عليو جرت مشروع عن النهاية يف سبخضت لالتفاقية اإلعداد من سنوات عشرة من يقارب ما وبعد

 إىل أحالو الذي يواالجتماع االقتصادي اجمللس ،مث 1989 مارس يف اإلنسان حقوق عبنة قبلتو اؼبتحدة،وقد األمم على للعرض وذبهز

 اؼبواد صبيع تضمنت اليت الطفل، حقوق اتفاقية على 1989 الثاين تشرين 20 يف بدورىا وافقت واليت اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية

 شارةاإل على االتفاقية ديباجة حرصت ؽبا،لذلك السابقة الدولية العهود أو اإلعالنات احتوتو ما صبيع يف الطفل لصاحل الواردة والنصوص

.  الوثائق ىذه صبيع يف الواردة باغبماية يتمتع الطفل أن اعتبار على واؼبواثيق العهود تلك إىل

 مل قياسيا رقما ىذا بلدا،ويعترب 61 التوقيع باب فيو فتح الذي األول اليوم ،وىو 1990 الثاين كانون 26 يف االتفاقية ىذه على وقع وقد
 .(13)عليها دولة 20 مصادقة من يوما ثالثُت مضي بعد 1990 أيلول 12 من التنفيذ حيز االتفاقية مثيل،ودخلت لو يسبق

 

: االتفاقية تضمنتها التي الطفل حقوق-03 

 اؼبتحدة لألمم العامة اعبمعية قبل من اعتمادىا مت الطفل،فقد غبقوق الدولية االتفاقية هبا حظيت اليت الكبَتة األمهية بسبب        

 الذكر أسلفنا ،وكما(14)والصومال األمريكية اؼبتحدة الواليات عدا ما اؼبتحدة األمم يف األعضاء الدول صبيع عليها صادقت باإلصباع،كما

 هبا باالعًتاف االتفاقية يف األطراف الدول للطفل،وألزمت بالنسبة عنها غٌت ال اليت اغبقوق من صبلة عددت قد (41-06)  من اؼبواد فإن

. البشر من الفئة ىذه ؽبا تعرضت اليت االنتهاكات من اغبقوق ىذه ضباية تكفل اليت األساسية الضمانات ووضع

: (15)األيت النحو وعلى احتوهتا اليت األطفال حقوق بعض على الضوء نسلط أن ديكننا أنفا اؼبذكورة اؼبواد نصوص ربري خالل ومن

: الوالدة منذ وجنسية اسم في الطفل حق-01

 في والحق اسم في والدتو منذ الحق لو ويكون فورا والدتو بعد الطفل يسجل:)أنو على تنص واليت 01 الفقرة/  07 اؼبادة تنص    

...(. جنسية اكتساب
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 جنسية أكانت سواء جنسية على اغبصول يف اغبق لو أن حيا،كما والدتو منذ اسم يف اغبق طفل لكل القانوين النص ىذا من انطالقا     

 إشكالية يثَت ما اعبنسية،وىو عدمي الطفل يصبح ذلك اعبنسية،وبدون زبص دولة كل قانون أحكام وفق على مكتسبة جنسية أم أصلية

. اغبق ىذا انعدام ظل يف (16)ضبايتو

 االتفاقيات خالل من أو الداخلية قوانينها خالل من سواء اإلشكال ىذا تفاديها على الدول دأبت طاؼبا ال اإلشكال ؽبذا وكتفادي

. اجملال ىذا خبصوص أخرى دول مع تعقدىا اليت الدولية

 وصالتو واظبو جنسيتو ذلك يف دبا ىويتو على اغبفاظ يف الطفل حقوق باحًتام فيها األطراف ألزمت فقد بالذات االتفاقية جانب ومن

.   القوانُت أحكام بينتو الذي النحو على العائلية

 بدون منها حرمانو جواز وعدم بو خاصة جنسية شخص لكل يكون أن ضرورة إىل  1948 عام اإلنسان غبقوق العاؼبي اإلعالن أشار وقد

. (17)قانوين مسوغ

: التعبير حرية في الطفل حق-02

 االتفاقية ىذه يف فقط يرد مل اغبق وىذا ،اآلخرين اجملتمع أفراد حال حاؽبم األطفال هبا يتمتع اليت اعبوىرية اغبقوق من اغبق ىذا يعد     

 من 13 اؼبادة عليو نصت اغبق وىذا،1948 ديسمرب يف الصادر العاؼبي اإلعالن-اإلنسان غبقوق العامة االتفاقية إليو أشارت الدولية،وإمنا

 المعلومات أنواع جميع طلب حرية الحق ىذا التعبير،ويشمل حرية في الحق للطفل يكون) :بقوؽبا 1989 لسنة دوليةال فاقيةاالت

 يختارىا أخرى وسيلة أية الفن،أو الطباعة،أو أو الكتابة أو بالقول ،سواء للحدود اعتبار أي دون وإذاعتها وتلقيها واألفكار

...(. الطفل

 نص حالة يف (18)الذكر السالفة اؼبادة نفس من الثانية الفقرة يف القيود من نوع ألي اغبق ىذا إخضاع جواز عدم إىل االتفاقية أشارت وقد

 الصحة أو العامة اآلداب أو العام بالنظام ضررا أغبقت أو ظبعتهم أو اآلخرين حبقوق تضر فبارستو كانت ذلك،أو على القانون

   .(19)العامة

: والدين والوجدان التفكير حرية في الطفل حق-03

 باعتبارىا الدينية الشعائر وفبارسة الوجدان أو التفكَت يف الطفل حقوق احًتام فيها األطراف الدول على الدولية االتفاقية أوجبت       

 الدول ربًتم أن شريطة اغبق ىذا من حرمانو جيوز اؼبعمورة،وال ىذه وجو على إنسان كل هبا يتمتع أن جيب اليت اؼبدنية اغبقوق من

 مع يتفق دبا اغبق ىذا فبارسة يف الطفل توجيو يف عليو القانونيُت الوالدين،واألوصياء وواجبات حقوق اإلطار ىذا يف األطراف

 اإذ أو العام للنظام ضباية القانون يف عليها اؼبنصوص للقيود إال اغبق ىذا فبارسة إخضاع جيوز أخرى،ال جهة جهة،ومن من ،ىذا...قدراتو
. وحرياهتم اآلخرين حقوق دبمارسة األمر تعلق

.  (20)20 اؼبادة يف اغبق ىذا تضمن قد أنو قبد 1948 لعام اإلنسان غبقوق العاؼبي اإلعالن إىل وبالرجوع

: قوؽبا خالل من اغبق ىذا على منو 14 اؼبادة يف نصت ،فقد 1989 لعام الطفل غبقوق الدولية االتفاقية أما

 الوالدين وواجبات حقوق األطراف الدول تحترم كما ، والدين والوجدان الفكر حرية في الطفل حق األطراف الدول تحترم)

(. المتطورة الطفل قدرات مع تنسجم بطريقة حقو ممارسة في الطفل توجيو عليو،في القانونيين للحالة،األوصياء وكذلك،تبعا
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: مالئم معيشي بمستوى التمتع في الطفل حق-04

 والروحي والعقلي البدين الطفل منو مع مالئم معيشي دبستوى بالتمتع األطفال حبق أيضا الطفل غبقوق الدولية االتفاقية تاعًتف   

: بقوؽبا االتفاقية ىذه من 27 اؼبادة دبوجب ذلك على نصت واالجتماعي،وقد واؼبعنوي

 كما ،(واالجتماعي والمعنوي والروحي العقليو البدني لنموه مالئم معيشي مستوى في طفل كل بحق األطراف الدول نعترف)

 بتأمُت اؼبادية إمكاناتو حدود يف أساسية مسؤولية الطفل عن مسئول أخر شخص أي أو أحدمها أو الوالدين جانبها من االتفاقية ضبلت

 مساعدة أجل من الالزمة ابَتالتد إمكانياهتا مع يتناسب ودبا تتخذ بأن فيها األطراف الدول الطفل،وألزمت لنمو مناسبة معيشية ظروف

. (22)واؼبسكن والكساء للتغذية الالزمة اؼبساعدات وتقدمي (21)اغبق ىذا إعمال على الطفل عن اؼبسئول الشخص أو الوالدين

: التعليم في الطفل حق-05

 ىذا اػباصة،ويف أو العامة الدولية،سواء االتفاقيات كل هبا اعًتفت للطفل،واليت األساسية اغبقوق أىم من التعليم حق يعترب              

 األطراف الدول على التعليم،وأوجبت يف الطفل حق،1989  لسنة الطفل غبقوق الدولية االتفاقية من 28 اؼبادة تناولت باػبصوص اجملال

 مع للجميع ومتاحا وؾبانيا إلزاميا االبتدائي التعليم جعلت الفرص،كما التكافؤ من أساس وعلى اعبوىري قاحل ىذا دبثل االعًتاف

 التعاون بتشجيع االتفاقية نادت لألطفال،كما وإتاحتها مهنيا،وتوفريها أو عاما أكان سواء الثانوي التعليم وتطوير تشجيع ضرورة

 والتقٍت،وإىل العلمية اؼبعرفة إىل الوصول وتيسَت العامل صبيع يف واألمية اعبهل على القضاء هبدف وذلك بالتعليم اؼبتعلقة األمور يف الدويل

 حد إىل شبيها قبده الذكر السالفة 28 اؼبادة نص من التحري خاصة،ومن بصفة النامية الدول احتياجات ومراعاة اغبديثة التعليم وسائل

 التعليم يكون وأن التعليم يف اغبق شخص لكل أعطت اليت 1948 سنة الصادر اإلنسان غبقوق العاؼبي اإلعالن من 26 اؼبادة نص مع ما

 اإلعالن اؼببادئ على (23)تأكيد أعادت قد الطفل غبقوق الدولية االتفاقية ديباجة أن قلنا كما طبيعي،إذ أمر وؾبانا،وىذا إلزاميا االبتدائي

. اإلنسان غبقوق العاؼبي

: إليها واالنتساب الجمعيات تكوين حرية في الطفل حق-06

 الدول على منها 14 اؼبادة دبوجب أوجبت 1989 لسنة الطفل غبقوق الدولية االتفاقية عليها نصت اليت اغبقوق ؾبمل غرار على     

 جيوز اآلخرين،وال مع السلمي جتماعاال حرية إليها،ويف واالنتساب اعبمعيات تكوين يف األطفال حبقوق االعًتاف ضرورة فيها األطراف

 تعلق حالة العامة،أو اآلداب أو العام للنظام ضباية ذلك على القانون نص إذا تقييدىا،إال أو اغبقوق ىذه فبارسة من األطفال حرمان

.  وحرياهتم األفراد حبقوق األمر

. منو 20 اؼبادة يف اغبق ىذا على نص قد اأيض قبده 1989 سنة الصادر اإلنسان غبقوق العاؼبي اإلعالن إىل وبالرجوع   

:  االقتصادي االستغالل من حمايتو في الطفل حق-07

 عدم كافة،وضرورة االقتصادي االستغالل أنواع من ضبايتهم خاصة،وأوجبت عناية األطفال غبقوق الدولية االتفاقية أولت       

 إمكانياهتم مع يتناسب ال بصحتهم،أو ضارا أو تعليمهم أمام عائقا يشكل أو صحتهم على خطَتا يكون عمل أي يف إقحامهم

. االجتماعية أو اؼبعنوية أو العقلية أو اعبسدية

 أمت على اؼبادة ىده تنفيذ كفالة شأهنا من اليت كافة واالجتماعية واإلدارية التشريعية التدابَت االتفاقية ىذه يف األطراف الدول وتتخذ

. .(24)الصلة ذات األخرى الدولية االتفاقيات أحكام مراعاة وجو،مع
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: الجنسي االستغالل من حمايتو في الطفل حق-08

 أشكال صبيع من الطفل ضباية االتفاقية يف األطراف الدول تتعهد 1989 لسنة الطفل غبقوق الدولية االتفاقية من 34  اؼبادة لنص طبقا  

 ثنائية الدولية االتفاقيات الصعيد على أو الداخلية قوانينها يف سواء اغبق ىذا لتفعيل الالزمة الضرورية التدابَت اعبنسي،وتتخذ االستغالل

 الالزمة التدابَت بُت ومن.الدعارة دور يف أو اؼبشروعة غَت يةاعبنس اؼبمارسات يف األطفال استعمال دينع األطراف،كما متعددة أو كانت

: نذكر األطراف الدول عاتق على اؼبلقاة

. مشروع غَت جنسي نشاط أي تعاطي على الطفل إكراه أو ضبل دينع(-أ)

. اؼبشروعة غَت اعبنسية اؼبمارسات من غَتىا أو الدعارة يف لألطفال االستغاليل االستخدام(-ب)

. الداعرة واؼبواد العروض يف لألطفال االستغاليل خداماالست (-ج)

: القاسية المعاملة أو للتعذيب التعريض عدم في األطفال حق-09

 غبقوق العاؼبي لإلعالن بالنسبة الشأن ىو ما اإلنسان،مثل حقوق حبماية اػباصة الدولية االتفاقيات غالبية اغبق ىذا على أكدت      

 أو  للعقوبات وال للتعذيب إنسان أي يعرض ال:) على نصت اليت الخامسة اؼبادة نص خالل من 1948 سنة الصادر اإلنسان

(. بالكرامة الحاطة أو الوحشية أو القاسية المعامالت

 الطفل تعريض عدم ضرورة على نصت ذلك،حيث على وتأكيد لتدعيم 1989 لسنة الطفل حبقوق اػباصة الدولية االتفاقية وجاءت 

 اعبرائم عن اؼبؤبد السجن أو اإلعدام عقوبة حرمت بالكرامة،كما اغباطة أو الالإنسانية أو القاسية اؼبعاملة أو التعذيب واعأن من نوع ألي

. (25)(1989 لسنة الطفل غبقوق الدولية االتفاقية من 37 اؼبادة لنص طبقا)سنة عشر شبانية عن أعمارىم تقل قاصرين أشخاص يرتكبها اليت

 1989 لسنة الطفل لحقوق  الدولية االتفاقية ظل في الطفل حقوق حماية تعترض التي الصعوبات :انيالث المحور

 واؼبساوئ عيوب خالل من 1989 لسنة الدولية االتفاقية ظل يف الطفل حقوق ضباية تعًتض اليت والعراقيل الصعوبات أىم تتحدد    

: (26)يلي فيما إجيازىا ديكن االتفاقية،واليت ىذه شابت اليت والسلبيات

 سبق الطفل حقوق على نصت اؽبامة،حيث اغبقوق بعض تتضمن مل أهنا اغبقوق،إال لبعض وتفصيلها االتفاقية ىذه خصوصية رغم-01

 توضح االتفاقية وأن والعقلية،السيما البدنية الطفل حالة مع يتالءم شكلب صياغتها مراعاة دون اإلنسان حقوق وثائق معظم يف ورودىا

 االتفاقية ربظر أن يتطلب كان اغبياة،فقد يف حقو ذلك والعقلي،ومثال البدين نضجو لعدم نظرا خاصة ضباية إىل الطفل حاجة جبالء

 إليها مل اغبالة اغبياة،وىذه يف اعبنُت غبق ضباية ضبلها تضع حىت اغبامل األم على اإلعدام حكم تطبيق اإلجهاض،أو ظاىرة

. العامل دول يف مهيب بشكل منتشرة  نعلم كما حالة االتفاقية،وىي

 اعبنس،غَت أشكال فبارسة على األطفال ربريض منع أو اعبنسي االعتداء ظاىرة إىل تعرضت قد الطفل غبقوق الدولية االتفاقية إن-02

 يف لالنتباه ملفت بشكل تتواجد اليت الظاىرة ىذه من األطفال ضباية خاصة اغبايل، الوقت يف اىرةالظ ىذه مستجدات إىل تتطرق مل أهنا
 مستجدات إىل اإلشارة من بد ال اإلباحية،لذلك اؼبواقع خالل من اعبنس ظاىرة على األطفال ربرض باالنًتنت خاصة ومواقع شبكة

. بالذات الظاىرة ىذه خيض فيما إسبامها أو اؼبواد بعض تعديل يف الظاىرة ىذه
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 حقوقا سلبتها اؼبقابل يف أهنا وضبايتو،إال الطفل رعاية يف والوالدين لألسرة االتفاقية بو تعًتف الذي األساسي الدور من الرغم على  -03

 عن الصادر ثقافيةوال واالجتماعية االقتصادية اإلنسان غبقوق مثال الدويل األخرى،فالعهد اإلنسان حقوق وثائق هبا ؽبما أقرت جوىرية

 الذي واألخالقي الديٍت التعليم ألطفاؽبم يؤمنوا ألطفاؽبم،وأن مدارس من يرونو ما اختيار حبرية واألوصياء لألباء يعًتف اؼبتحدة األمم

 المادة)والسياسية اؼبدنية اإلنسان غبقوق الدويل العهد يف مشابو نص ورد وقد( 13/07 اؼبادة)اػباصة معتقداهتم مع يتماشى

 يعد فبا الطفل لوالدي اغبق ىذا أغفلت قد الطفل حقوق اتفاقية الدوليتُت،فإن الوثيقتُت ىاتيُت يف للوالدين اغبق ىذا إقرار ورغم،(17/04

. سابقة دولية وثائق يف ؽبما إقرارىا مت حقوق عن تراجعا

 قبلهم من رقابة ألي زبضع ال مستقل،وحريات بشكل ديارسها حقوقا دبنحو الطفل،وذلك على الوالدين سلطة من االتفاقية قيدت-04

 الطفل توجيو على فقط مقصورا اآلباء دور اػباصة،وجعلت اغبياة يف اؼبعلومات،واغبق وتلقي والوجدان الفكر وحرية اؼبراسالت كحرية

. اؼبتطورة الطفل قدرات مع تنسجم بطريقة اغبقوق ىذه فبارسة يف

 ذلك،حقوق من منها عدد تفصيل أغفلت قد أهنا إال األساسية الطفل حقوق من الكثَت لتتناو قد االتفاقية أن من الرغم على-05

 قبل مناسبة قانونية غبماية الطفل حاجة عن ديباجتها يف عارضة ىامشية إشارة على ذلك يف اقتصرت أهنا اؼبيالد،حيث قبل الطفل

 حق بأىم خطَتا مساسا تعد اليت (27)اإلجهاض ظاىرة عن ربدث مل بقليلة،فمثال ليست ىي اليت اغبقوق ىذه يف تتفصل أن دون الوالدة

 لتلبية األولوية على اغبصول يف واغبروب الطبيعية الكوارث أثناء الطفل حق أيضا ذلك اغبياة،ومن حق وىي أال الطفل حقوق من

 عن التعبَت يف الطفل حق االستثنائية،وكذلك الظروف أثناء باألطفال تتعلق حقوق ومأوى،وىي صحية ورعاية غذاء من احتياجاتو

 بعاىات إصابتو إىل يؤدي ردبا عقاب دون االجتماعي والظلم العنصرية والتفرقة االحتالل اذباه اؼبختلفة الشرعية بالوسائل مشاعره

. نفسية أو مستددية

 ا،ومللو وضباية الطفولة رعاية لألمومة حقوق أية ترتب واألمومة،ومل الطفولة بُت بالربط يتعلق عنصر أىم عن االتفاقية أغفلت -06

 الصحية الرعاية كفالة يف األطراف الدول واجب بشأن( 03 الفقرة/24) وىي،اؼبادة واحدة ؼبادة االتفاقية إفراد يف إال ذلك نستشف

.  الضرورية العالقة ىذه إثراء ؾبال يف قصور وبعدىا،وىذا الوالدة قبل لألمهات اؼبناسبة

 وإبداء الدول من تقارير تلقي ؾبرد على يقتصر عملها أن ،إذ باغبماية اػباصة تاآلليا يف الضعف االتفاقية ىذه على يعاب ما أىم-07

 وقت يف األطفال ؽبا يتعرض اليت الالإنسانية اؼبمارسات بعض ذبرمي هبا اؼبفًتض التقارير،وكان ىذه بشأن والتوصيات اؼبقًتحات بعض

  . اليوم عامل من عديدة أكباء يف الطفل حقوق انتهاكات فيو تتصاعد

:   الخاتمة

 الذي ،األمر والنقص القصور بعض يشوهبا مازالت أهنا إال،1989 لسنة الطفل حقوق حبماية خاصة اتفاقية إبرام من الرغم على    

 اؼبواد بعض تعديل ضرورة للعوؼبة،وبالتايل اؽبائل تطور مع خاصة ـبيف بشكل تتطور زالت ال اليت القضايا بعض إىل االلتفاف يستدعي

 العصر تطور ومقتضيات تتماشى باالتفاقية،وجعلها لقةاؼبتع

: قبد العصرية القضايا ىذه بُت ومن

 خطَتا وانتهاكا جردية االنًتنت شبكة على اإلباحية اؼبواد يف األطفال استغالل اعتبار األنًتت،وخاصة خطر من األطفال ضباية-01

. والنفسية البدنية وسالمتو كرامتو ديس الطفل غبقوق
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 إلنتاج اعبديدة والتكنولوجيات االنًتنت واستعمال اإلباحية اؼبواد يف األطفال استغالل واستئصال منع بالذات،وبغية النقطة ىذه ويف   

: يلي دبا توصى وخارجو االنًتنت عرب اعبنسي االعتداء ألغراض األطفال وإغواء وتوزيعها لألطفال اؼبستغلة اإلباحية اؼبواد

 الربتوكول سيما اإلباحية،وال اؼبواد يف األطفال باستغالل اؼبتعلقة واإلقليمية الدولية الصكوك على بعد اؼبصدقة غَت الدول تصديق(-أ)  

. اإلباحية اؼبواد يف األطفال واستغالل األطفال وبغاء األطفال ببيع اؼبتعلق الطفل حقوق باالتفاقية اؼبلحق االختياري

 على لألطفال اعبنسي االستغالل يشكلها اليت اعبردية من وضبايتو الطفل حقوق احًتام يضمن وشامل واضح وطٍت قانون اعتماد(-ب)

: يلي ما يتضمن أن أن القانون ؽبذا االنًتنت،وينبغي شبكة

 األنًتنت،مع شبكة على اإلباحية اؼبواد يف األطفال اإلنسان،استغالل حبقوق اؼبتعلقة الدولية للمعايَت وجيرم،وفقا وحيظر يعرف أن-      

. سنة 18 عن عمره يقل شخص بأنو الطفل تعريف

 اؼبشاىد ذلك يف عبنسي،دباا االستغالل يف اؼبشاركة على اؼبوافقة سلطة األحوال من حال بأي ديلك ال الطفل ان على ينص أن     -

. اإلباحية

 واؼبشاىد باغباسوب اؼبنتجة الصور ذلك يف قصد،دبا عن وحيازهتا واستالمها وتوزيعها لألطفال اؼبستغلة اإلباحية اؼبواد إنتاج جيرم أن     -

 اتصال أي جير مل ولو قصد عن ومشاىدهتا عليها واغبصول القبيل ذلك من مواد استهالك لألطفال،وكذلك االستغاليل الطابع ذات

. بالطفل فعلي

.     جنسية ألغراض االنًتنت شبكة عرب األطفال إغواء جيرم أن       -

 األطفال مع يعملون الذين اآلخرين السن صغار ورابطات واألساتذة واإلباء األطفال تستهدف والتوعية للتثقيف حبمالت القيام-ج     

 اعبديدة والتكنولوجيات النقالة واؽبواتف االنًتنت باستعمال اؼبتصلة اعبنسي االستغالل طردبخا درايتهم ربسُت ولصاغبهم،بغية

 على واغبصول أنفسهم ضباية من األطفال سبكن اليت بالوسائل اؼبتعلقة للمعلومات كبَتة أمهية منح اغبمالت،ينبغي ىذه األخرى،ويف

. االنًتنت شبكة على اعبنسي واالستغالل اإلباحية اؼبواد يف األطفال استغالل حاالت عن واإلبالغ اؼبساعدة

 مثال تعمل الطفل،كأن حقوق فيها تنتهك اليت الدول على صرامة أكثر إجراءات تتخذ أن الطفل حقوق دبراقبة اؼبعنية اللجنة على-02

 ىذه على صارمة عقوبات يقاعا إىل الدول،والدعوة من دولة أية يف ترتكب مىت األطفال حقوق انتهاكات يفضح سنوي تقرير نشر على

. منها الدبلوماسي التمثيل سحب عليها،وحىت وسياسية اقتصادية عقوبات وتوقيع الدول مقاطعة إىل اؼبخالفة،والدعوة الدول

 إنقاذ حالة يف إال إجهاضو بو،وربرمي خاصة قانونية ضباية اغبياة،وتوفَت يف اعبنُت حق على للتأكيد اؼبخلصة والتوعية اعباد العمل-03

. االختصاص أىل من عبنة تقرير وفق الرظبية اؼبؤسسات يف إال اإلجهاض عمليات تتم ال ان على األم حياة

 تعهداهتا احًتام بإعالهنا االكتفاء عدم 1989 لعام الطفل غبقوق الدولية واالتفاقية اؼبتحدة األمم يف األطراف الدول على ينبغي-04

 تعٍت قانونية مواد الداخلية تشريعاهتا تضمُت إىل تبادر أن عليها الصلة،بل ذات األخرى واالتفاقياتاالتفاقية، ىذه دبوجب والتزاماهتا

. الزمن دبرور تطالبها انتهاكات أية مواجهة ؽبا،يف الناجعة الضمانات وايراد األطفال حبقوق

 صبيع غبماية وناجعا فعاال تعاونا يستزم االنًتنت الاستعم ؾبال يف اؼبختلفة البلدان بُت حدود وجود عدم الن الدويل التعاون تعزيز-05

. االنًتنت شبكة على اؼبرتكبة اعبرائم عن لإلبالغ دويل منتدى إنشاء خالل من وجدوا أينما األطفال
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 األطفال حبماية اؼبتعلقة الدولية واؼببادئ القوانُت بتفعيل للمطالبة لألطفال، الداعمة اإلنسانية واؼبنظمات اؽبيئات كافة استنفار جيب-06

. كافة العامل دول واغبروب،يف النزاعات أثناء

: والمراجع والمصادر الهوامش قائمة

 للطباعة اؽبومة ،دار(واآلليات المحتويات)،الدولية والعالقات الدولي القانون في اإلنسان حقوقالعزيز، عبد د،قادري أنظر -01

. 110 ،ص2003والتوزيع،بوزريعة،اعبزائر، والنشر

 حفظ...-1:األىداف تلك بُت من وكان...اؼبنظمة، أىداف بُت من: أنو على 1945 لسنة اؼبتحدة األمم ميثاق من األوىل اؼبادة نصت-02

(. الدوليُت والسلم األمن

. 03،ص1999،اإلنسان لحقوق الدولية االتفاقياتوائل، عالم أنظر-03

 ،مكتبةالوسيط المعجمالعربية، اللغة ؾبمع وأيضا.144 ،ص1973 ،21 الشرق،بَتوت،الطبعة ،داراللغة في المنجداؼبؤلفُت، ؾبموعة-04

. 188،ص2001ديوبند،اؽبند، زكريا

. 188،ص8ج،1993الرابعة، الطبعة اإلسالمية،الكويت والشؤون األوقاف وزارة،الفقهية الموسوعةالفقهاء، من ؾبموعة-05

 ؿبمود واإلقليمية،إعداد العاؼبية الوثائق حول دراسات،المتحدة األمم إطار في اإلنسان حقوقالدقاق، السعيد د،ؿبمد أنظر-06

. 63،ص1989األوىل، للماليُت،بَتوت،الطبعة العلم وزير،دار العظيم بسيوين،عبد شريف

 والبحث العايل التعليم وزارةد،السوي دولة وفي اإلسالم في ورعايتو الطفل حقوقالعتييب، فرحان بن فرج بنت فاطمة-07

. 27،ص2008السعودية، العربية العلمي،اؼبملكة

 القانونية للعلوم تكريت جامعة ؾبلة، 1989 لعام الدولية االتفاقية ضوء في الطفل حق،العنكود خلف عبد كامل د، أنظر-08

. 12 ،ص14،2012العدد ،04السنة/04 والسياسية،اجمللد

 الدراسات كلية ماجستير، مقارنة،رسالة دراسة-الدولية واالتفاقيات اإلسالم في الطفل حقوقاهلل، عبد ؿبمود خليل ظبر أنظر-09

. 160-159 ص-،ص2003الوطنية،فلسطُت، النجاح العلي،جامعة

 ،وضمان الطفل غبقوق الكافية الرعاية لتأمُت العاؼبية الطفل سنة اؼبتحدة األمم اعتربهتا ،حيث عاؼبية مناسبة 1989 سنة اعتربت-10

 األمم وخصصت ، 1959 لسنة الطفل غبقوق اؼبتحدة األمم إعالن يف جاءت اليت والشعارات والقيم واغبقوق للمبادئ العملي التنفيذ

 اإلسالمي واإلعالن العالمي اإلعالن مع مقارنة دراسة اإلسالم في اإلنسان حقوق،يليالزح أنظر للطفل، عاؼبيا يوما اؼبتحدة

. 261 ،ص1997الثانية، كثَت،بَتوت،الطبعة إبن دار،اإلنسان لحقوق

 الدراسات كلية ماجستير، مقارنة،رسالة دراسة-الدولية واالتفاقيات اإلسالم في الطفل حقوقاهلل، عبد ؿبمود خليل ظبر أنظر-11

.  146 ،ص2003الوطنية،فلسطُت، النجاح علي،جامعةال

. 67-66ص،-ص،1989 األردن، عمان،،اإلنسان لحقوق الدولي القانونغسان، اعبندي أنظر-12

:  اؼبتحدة األمم موقع:بالطفل،االنًتنت اؼبعنية االستثنائية االتفاقية،الدورة مقدمة أنظر-13
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http://www.un.org/arabi/ga/children/ children.htm. 

 .االتفاقية ذات من 01 الفقرة/49 اؼبادة أنظر-14

. 18 ص إىل 15 السابق،ص ،اؼبرجع 1989 لعام الدولية االتفاقية ضوء في الطفل حق،العنكود خلف عبد كامل د، أنظر -15

 الفكر دار،الدولي القانون في األجنبية االستثمارات ضماناتصدقة، ىشام عمر اػبصوص، هبذا أنظر-16

 االستثمار وتشجيع لحماية الثنائية المقاربة ، اؼبومن عبد صغَت بن وأيضا ،.80 ص،2008األوىل، اعبامعي،اإلسكندرية،الطبعة

 موالي الدكتور السياسية،جامعة والعلوم اغبقوق الدولية،كلية والعالقات الدويل القانون اغبقوق،زبصص يف ماجستَت مذكرة،األجنبي

. 47 ص،2010 ،سعيدة، الطاىر

. 1948 ديسمبر 10 : بتاريخ الصادر اإلنسان غبقوق العاؼبي اإلعالن من 15 اؼبادة أنظر-17

 القيود،بشرط لبعض اغبق ىذا فبارسة إخضاع جيوز:) أنو على 1989 لسنة الطفل حقوق اتفاقية من 13 اؼبادة من الثانية الفقرة نصت-18

 الصحة العام،أو النظام أو الوطٍت األمن ضباية-ب/ظبعتهم أو الغَت حقوق احًتام-أ:يلي ما لتأمُت الزمة تكون وأن عليها القانون ينص أن

(. العامة اآلداب أو العامة

 ،جامعة واإلدارية القانونية العلوم ؾبلة،العامة للسكينة القانونية الحمايةبلقاسم، دامي ،أنظرالتفاصيل من للمزيد أنظر-19

 للنشر جسور،اإلداري القانون في الوجيزبوضياف، د،عمار دىا،وايضابع وما 99 ،ص02،2004تلمسان،العدد

. 376 ،ص2007،الثانية الطبعة،والتوزيع،احملمدية،اعبزائر

 الجمعيات في االشتراك حرية في الحق شخص لكل:) أنو على 1948 لسنة اإلنسان غبقوق العاؼبي اإلعالن من 20 اؼبادة تنص-20

(. السلمية والجماعات

. 16 السابق،ص ،اؼبرجع 1989 لعام الدولية االتفاقية ضوء في الطفل حق،العنكود خلف عبد كامل د، أنظر --21

. 1989 لسنة الطفل غبقوق الدولية االتفاقية من 27 اؼبادة من( 3-2) الفقرتُت ذلك على نصت-22

. 17 السابق،ص اؼبرجع،العنكود خلف عبد كامل د، أنظر -23

 تكفل التي والتربوية واالجتماعية واإلدارية التشريعية التدابير األطراف الدول تتخذ:) أنو على الثانية الفقرة/ 32 اؼبادة تنص-24

 بما خاص بوجو األطراف الدول الصلة،تقوم ذات األخر الدولية الصكوك أحكام مراعاة الغرض،ومع المادة،ولهذا ىذه تنفيذ

: يلي

. لعملبا لاللتحاق دنيا أعمار أو أدنى عمر تحديد(-أ)

 وظروفو العمل لساعات مناسب نظام وع(-ب)

(. بفعالية المادة ىذه إنفاذ بغية لضمان مناسبة أخرى جزاءات أو عقوبات فرض(-ج)

: األطراف الدول تكفل:)أنو على 1989 سنة الصادرة الطفل غبقوق الدولية االتفاقية من 37 اؼبادة نصت-25
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 أو اإلعدام عقوبة تفرض اؼبهينة،وال أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو اؼبعاملة ضروب من لغَته أو للتعذيب طفل أي يعرض أال(-أ)

...(. عنهم لإلفراج إمكانية وجود دون سنة عشرة شباين عن أعمارىم تقل أشخاص يرتكبها جرائم بسبب اغبياة مدى السجن

. 162-161 ص،-السابق،ص اؼبرجع مقارنة، دراسة-الدولية اتواالتفاقي اإلسالم في الطفل حقوقاهلل، عبد ؿبمود خليل ظبر أنظر -26

 ؾبلة،األردني والقانون الدولية والمبادئ المواثيق مع مقارنة بالطفولة اإلسالمية الشريعة عنايةاعبريبان، أبو إبراىيم ؿبمد د،-27

. 147 ،ص2011الثاين،يونيو، عشر،العدد التاسع اإلسالمية،اجمللد الدراسات ،سلسلة اإلسالمية اعبامعة

 


