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 المقدمة

 ، األمرالجميع يراود أمالً  اليمن سبببيظل في الطفل حقوق واحترام إعالء إن المعلوم من أصبببب 

 فقط الواقع، ليس أرض على حقيقة ابجعله تُعنى التي اآلليات إلنشاء العمل ضرورة يقتضي الذي

 بدءاً بنشبببر وتعميل الثقافة أيضببباً، الفعلية الواقعية الناحية من النظرية وانما القانونية الناحية من

 لدى كافة شرائ  وأطياف المجتمع عامة، واألطفال أنفسهم خاصة. اإلنسانية

مالئمة تعد  بيئة مجتمعية وجودللطفل خطوة هامة وأساسية، إال أن  اإلنسانية الحقوق ويعد تشريع

 وفقا الحقوق تلك ضبببببببمانات وتطبيل تحقيل فرص لتوفير تكفي بدرجة الخطوة األكثر أهمية،

متجددة  حقوق إنسانا، وهي كونه لمجرد للطفل بها االعتراف يتعين التي اإلنسانية، لمعايير التنمية

ت اإلنسببببببان على مر العصببببببور وتطور علوم الكون واإلنسببببببان، وبتتير احتياجا ومتطورة، بتقدم

 واألزمان.

تنظيم العالقات  إلىويهدف المشرع عبر بناء وصياغة حزمة التشريعات والقوانين بصورة عامة، 

االجتماعية بين أفراد المجتمع بعضببببهم البعض، وبين الحكومة والمجتمع، وتسببببهم في بناء مجتمع 

م الجميع بتطبيل ما تضمنه القانون من قوي ومتماسك، حيث تستند العالقات االجتماعية على التزا

مسبببببببؤوليات وحقوق قانونية واجبة التنفيذ، ألنه من الحتمي والضبببببببروري أن يقوم كل نظام على 

ترتيب وتنظيم المجتمع وأوضبباعهو وقيام ما يسببمى بالنظام قالعقدج االجتماعي، وتضببم المجتمعات 

ا القدرة على إقامة التشبببريعات وتطبيقها الوطنية في نظامها الداخلي مؤسبببسبببات تنفيذية دائمة، لديه

على جميع أفراد المجتمع بدون اسبببببببتثناءات، لكن األمر يكون مختلف عند المجتمع الدولي، وذلك 

 لكونه يحتوي على سبببلطة عليا تقوم باإلشبببراف على تلك الواجبات القانونية، وألن المجتمع الدولي

المجتمع الدولي يقع في أزمات متكررة ويصب   أن إالاتجه نحو بناء آفاق إنسانية جديدة ومتجددة، 

أكثر تعقيًدا وصعوبة مع تصاعد التطور اإلنساني ويتنامى مع تناميه، مما يستدعي عمل مراجعات 

 دورية لطبيعة النظام االجتماعي وموائمته مع احتياجات المجتمعات اإلنسانية كل على حدة.

قانونية  بارزة التي تشبببببببتل المجتمعات في دول العالم، وتعد حقوق الطفل من أهم القضبببببببايا ال ال

 والمجتمع اليمني على وجه الخصوص، ومن هذه األهمية التي احتلتها قضية حقوق الطفلو اقدمتُ 

بالعمل جاهد على إعداد صببببببفحات هذا الكتاب، لقناعتي الراسببببببخة التي توالدت مع بداية التحاقي 

سابقاًج، ثم قالحبيشي لرعاية وتأهيل  -االجتماعيةم في دار قالرعاية 1996بالعمل االجتماعي عام 

العمل اإلنساني في جمعية  تزامناً معج عام، 16حالياًج والتي استمرت لمدة ق -وأبناء الشهداء األيتام
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المجال الحقوقي ومناصببراً لقضببايا حقوق ثم ، ج عام11م ولمدة ق2002الهالل األحمر اليمني عام 

م، والمشببباركة في برامج ومشببباريع تقديم خدمات العون القانوني 2005عام  منذُ اإلنسبببان والطفل 

والقضبببائي واالجتماعي لاطفال في تماس مع القانون، وتعزيز أنظمة العدالة التصبببالحية، والدفاع 

عن األطفال المعرضبببببببين لعقوبة اإلعدام، فضبببببببالً عن قيامي بتنسبببببببيل وتنظيم عدد من اللقاءات 

لدورية حول أوضبببببباع األطفال في اليمن في إطار محافظة إب، التشبببببباورية حول إعداد التقارير ا

وتقديم أوراق ومداخالت علمية لعدد والقيام بمسبوحات الرصبد لالنتهاكات الجسبيمة ضبد األطفال، 

م، وألمانيا 2020من المؤتمرات الدولية الخاصة بمناقشة قضايا الطفولة في كالً منو العراق عام 

ها قم، فضبببببببالً عن المؤتمرا2021عام  ية لحقوق الطفل في اليمن وعدد ج مؤتمرات 7ت التقييم

مج، تنظمها هيئة التنسبببببببيل للمنظمات اليمنية غير الحكومية 2021 -2010المنعقدة خالل الفترة ق

ج عام حتى اآلن، 12ق منذُ أعمالها في محافظة إب تنسبببببيل مهام بلرعاية حقوق الطفل، والتي أقوم 

بموجب قرار وزير العدل رقم  إب لعدالة األطفال بمحافظةللجنة الفرعية  تيعضببببويوفضببببالً عن 

والقيام بالزيارات الميدانية لاطفال في أماكن االحتجازو بصبببببورة شببببببه م، 2020ج لسبببببنة 291ق

منتظمة ومتابعة أوضببباعهم المعيشبببية والصبببحية والتعليمية والنفسبببية، وسبببير قضببباياهم في سبببلك 

ذلك شبببببببكل لدي تراكم معرفي وخبرة عملية في  كلالقضببببببباء وإجراءات محاكمتهم وفل القانون، 

تشببخيص وتحليل التشببريعات والقوانين ذات الصببلة بحقوق اإلنسببان والطفل وتطبيقها على الواقع، 

هذه الصبببببببفحات التي أكتبها مقدمة لهذا العمل الفكري، هي نتيجة مالحظاتي وخبراتي خالل وأن 

ظت خالل تلك الفترة وحالياً تحديات تواجه وشببببهدُت والحسببببنوات حياتي المهنية الطويلة نسبببببياً، 

تطبيل تلك األفكار الحديثة في ظل واقع المجتمع اليمني، الذي يعاني من مشبببببكالت مركبة عديدة، 

أبرزها نقص الموارد وتدني االقتصببببباد الوطني وانعكاسببببباتها على مختلف مجاالت الحياة إجماالً، 

التربوية والتعليمية واألمنية والقضببائية، وزيادة  وتدني تأهيل العاملين مع األطفال في المؤسببسببات

األطفال في أماكن االحتجاز، وانتشار ظاهرة جنوح األطفال في المجتمع، فضالً عن انتشار  أعداد

ظواهر التسببببببول وعمالة األطفال، كل تلك الظواهر السببببببلبية على األطفال والمجتمع معاً، اتجهت 

، وتطورت لتصببل لمصبباف الجرائم المنظمة الموجهة نحو حديثاً نحو االتصبباف بالظواهر المنظمة

السبببياسبببية النسبببيج االجتماعي وتعميل مشبببكالته، مسبببتتلة بذلك حاالت الضبببعف وهشببباشبببة البيئة 

اليمنية المتصبببببببدعة حالياُ جراء الحرب والصبببببببراعات المحتدمة بين واالجتماعية واالقتصبببببببادية 

سبببببببتشبببببببعر اً، ولذلك فإن واقع األمر يتطلب أن تُ األطراف الداخلية ومن يقف وراءها اقليمياً ودولي
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المسبببؤولية االجتماعية مسبببتندة إلى جملة من التشبببريعات والقوانين المواءمة مع االتفاقيات الدولية 

ات جسبببيمة انتهاكوآلياتها، وبما يكفل الحد من انتشبببار الظواهر السبببلبية ضبببد األطفال، والتي تُعد 

ها، عبر سبببلسبببة من األدوار المترابطة والمتكاملة فيما بينها بحقوق الطفل، ووصبببوالً لمنعها وايقاف

على المسبببتوى الوطني والدولي، وتقوم بها مؤسبببسبببات معنية بحماية الطفولة ورعاية حقوقها، قام 

بإنشائها المجتمع الدولي على مستوى العموم فاإلقليمي على مستوى القوميات واللتات والجترافيا، 

 فة المجتمعية ومقوماتها السياسية واالقتصادية والعقائدية الدينية.ثم الوطني على مستوى الثقا

كما يتناول هذا الكتاب اسبببببببتعراض حقوق الطفل وتشبببببببريعاته في اليمن وفقاً لالتفاقيات الدوليةو 

تمهيد  األول، يمثل الباب، أربعة أبوابينقسببببم إلى بمنظوره القانوني وإجراءات تطبيقه تربوياً، إذ 

ثانيو مفاهيمي للطفل  باب ال والطفولة ومراحل تطوره يتوزع في فصبببببببلين للطفل ولحقوقه، وال

يتضبببببببمن ثالثة فصبببببببول تحتوي في طياتها على االتفاقيات والمواثيل اإلعالنات الدولية والعربية 

ثا والتشبببببببريعات الوطنية لحقوق الطفل، باب ال في ثالثة فصبببببببولو المنظمات : فيتناول لثأما ال

ؤسببببسببببات واالتحادات العربية والمؤسببببسببببات المجتمعية والتربوية اليمنية والوكاالت الدولية والم

ومقترحات  ،حقوق الطفل اليمنيو واقع فصبببلينفي  تناوالً م: رابعالفصبببل اللحقوق الطفل، ثم يأتي 

 تطبيقها ومتطلباتها.

ية وإلخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجودو فقد تمت االسبببتعانة بالعديد من المراجع والمصبببادر اليمن

والعربية التي تتعلل بالتشبببريعات والقوانين الخاصبببة بحقوق الطفل. وبناًء على الدعم الذي حصبببل 

عليه الكتاب من النقد والتصويب، الذي تكرم به عدد من األساتذة األفاضل، جزاهم هللا خيراً ونفع 

 .هودهم في خدمة العلم والمتعلمينبعلمهم واثابهم على ج

  

 توفيق""وهللا ولي الهداية وال

 المؤلف 

 هـ1444ربيع ثان  2

 م2022أكتوبر 27
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 الفصل األول

 الطفل 
 مفهوم الطفل: -1

وتعني "الشببببببخص الذي ال يتكلم"، وحدد الرومان  (Infans) تعود كلمة طفل إلى الكلمة الالتينية

سنوات، وتطور هذا المفهوم على مر العصور والثقافات  7سن  سنوات الطفولة من الوالدة وحتى

 .سن البلوغ لتعني أخيراً أن سن الطفولة يبدأ منذ والدة اإلنسان وحتى

تعريف الطفل يُشببير مفهوم الطفل إلى معانو وإشببارات ُمختلفة وُمتعدتدة تصببف على األغلب مرحلة  

من عمر اإلنسببببان، وت عرض القواميس والمعاجم والمنظ مات الدوليتة تعريفاتو مخصببببوصببببةو زمنيتة 

فة لمفهوم الطتفل، ومن هذه  ت تتمي ُز كلها بسبببببببماتو ُمعيتنة تتتفُل مع رسبببببببالة المنظ مة أو الجهة الُمعرط

فٌل بطكسبببرط الطاءط وتسبببكيُن الفاء، كلمة مفرد جمعها أطفال،  التعريفات ما يأتي: تعريف الطفل لتة طط

ماً دون  البلوغ، والطتفل أول الشيء، والطفل أوُل حياة  وهي الجزء من الشيء، والمولوُد ما دام  ناعط

ا مفهوم الطفببل في  1المولودط حتى بلوغببه، ويطلل للببذكر واألنثى. تعريف الطفببل اصبببببببطالحبباً أمببت

انط والتي تبدأُ بالوالدةط، وقد االصبببببببطالح فإن ه مبنيل على المرحلة العمريتة األولى من حياة اإلنسببببببب

اً لمعنى الطفل، وهو كما جاء في  عب رت آياُت القرآنط الكريم عن هذه المرحلة لتضببع مفهوماً خاصببت

ْفالًج، ُجُكْم طط قوله تعالى: قثُم  نُْخرط
ه على  2 إذ ت ت سبببببُم هذه المرحلة الُمبكترة من عمر اإلنسبببببانط باعتمادط

 3ن واألشبببقتاء بصبببورة شببببه كلي ة، وت سبببتمرت هذه الحالة حت ى سبببن  البلوغ .البيئة الُمحيطة به كالوالدي

الطفل في قاموس أكسفورد يُطلل مصطل  الطفلط بناًء على قاموس أكسفورد على المولود البشريت 

حديث الوالدة حتى يبلغ سن  الرشد، وينطبُل ذلك على الذكر واألنثى، وتُدعى المرحلة التي يعيشها 

  4مرحلة الطتفولة. الطتفلُ 

ف قاموس لونجمان الطتفل بأنته الفرد صببتير السببنت الذي لم يصببل بعد  ت تعريف قاموس لونجمان يُعرط

  5لحالة البلوغ، ويُحدُد القاموس بداية مرحلة الطتفولة ابتداًء بالوالدة حتتى سن البلوغ.

فل، إذ يعتمد في تعريف الطفل في علم النفس يعرُض علم النفس مفاهيم جديدةً تتعل ل  بتعريف الطت

ات األطفال وعقولطهم ضببببببمن المرحلةط يتعريفه للطفل على دراسببببببة التتفاعالت الُمتتيترة في سببببببلوك

ري ة التي يمرُّ بها الجنين أثناء تخلُّقه قبل الوالدة وامتداداً لمرحلة الُمراهقة، وي شبببببببمل تعريف  التطوُّ

اتو يوالتتنمية العقليتة، وما يُصببببببباحب ذلك من سبببببببلوك علم النتفس للطفل ُمتتيترات النموت الجسبببببببديت 

رات عاطفي ة واجتماعي ة. وتطوُّ
6  

ف علماء النفس الطتفل بأن ه اإلنسان ُمكتمل الخلقة والتتكوين الذي لم يصل بعد لمرحلة النتضج،  ت ويُعرط

قدراتو وُمميتزاتو عقل لك الفرد من  لك ذ ما امت يه عالماُت البلوغ، مه ة ولم ت ظهر عل يت ة وسبببببببلوك ي 

                                                           
 "معنى طفل"، معجم المعاني 1
 .5سورة الحج ، آية  2
 12، جزء 21-11الكتب المصرية، صفحة  ج، تفسير لقرطبي، القاهرة: دار1964محمد القرطبي ق 3

4 "child", oxford dictionaries 
5 "child", Longman  
 آمال صادق، فؤاد أبو حطب، نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين قالطبعة الرابعةج، مصر: مكتبة اإلنجلو 6

 .المصرية، صفحة 4-6، جزء 1

https://www.layalina.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-337314.html
https://www.layalina.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-337314.html
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بروز عالماتو وميوالت نفسبببي ة لدى  7:وعاطفيتة، ويصبببُف علماُء النفس بلوغ الطفلط بإحدى حالتين

الذ كر، وظهور دالالت البلوغ، كاالحتالم والقذف. بروز عالماتو وتتيُّراتو جسببببدي ة ومزاجي ة لدى 

ة األولى.   األنثى، واستحاضتها للمرت

ماع اختلف علماء االجتماع في تعريفهم لمفهوم الطتفل وتحديد ماهيته، تعريف الطفل في علم االجت

يُطل ل مفهوم الطفل على اإلنسببببان منذ لحظات  االتّجاه األول: 8:وبرز في ذلك اتتجاهات عديدة منها

والدته األولى حتى يبلغ رشده، ويُحدتد سن الرشد نظاُم الدتولة والمجتمع والقانون في كل بلدو بشكلو 

. ُمسببببتق يُحدتد مفهوم الطتفل باإلنسببببانط الوليدط ضببببمن المرحلة العمريتةط األولى حت ى  االتجاه الثاني:لت

بلوغ الثاني عشبببببببر عاماً من عمره بتض النتظر عن بلوغه وعن التتشبببببببريعات الُمتتبعة في بالده 

لحظة والدته حتتى يصبببببببف الطتفل بأنته الوليد منذ  االتّجاه الثّالث:والقوانين واألنظمة واالتتفاقيات. 

ف الطفُل  ق بين الرشببببببببد والبلوغ. التعريف البيولوجي والتربوي للطفبل يُعر  بلوغه، على أن يُفرت

بيولوجيتاً بأن ه الفرد الذي يقع في طور النتضوج، ابتداًء من مراحله األولى في حالة الرضاعة حتتى 

 9مرحلة البلوغ.

الطفولة، ذلك ألن حياة اإلنسببان وحدة متصببلة  ليس من اليسببير وضببع تعريف جامع ومانع لمفهوم

متداخلة، ومن الصببببببعوبة بمكان االتفاق على مرحلة زمنية بعينها كنهاية لمرحلة الطفولة في حين 

وعموماً تحدد مفهوم الطفولة من وجهة  10يمكن الوصبببول إلى شببببه اتفاق على بداية هذه المرحلة،

لمبكرة من الحياة اإلنسببانية التي يعتمد فيها الفرد على نظر علماء االجتماع بأنها هي: "تلك الفترة ا

والديه اعتماداً كلياً فيما يحفظ حياته، ففيها يتعلم ويتمرن للفترة التي تليها، وهي التي تتشكل خاللها 

 .11حياة اإلنسان ككائن اجتماعي

أكلهم وهناك من يرى أن الطفولة تتحدد بالمدة التي يعتمد فيها الصبببببببتار على الكبار في م

ومشبببربهم، ومأواهم، والدفاع عنهم، وتدريبهم على مواجهة مطالب الحياة، وتتميز مرحلة الطفولة 

بأنها مرحلة نمو سبببببريع، جسبببببمانياً وعقلياً ووجدانياً، وهي أسبببببرع مراحل النمو اإلنسببببباني على 

مقاومة  اإلطالق، فضبببببببالً عن ذلك فهي المرحلة الوحيدة التي تتميز بالحد األدنى من القدرة على

 .12المدخالت والمؤثرات الخارجية من البيئة االجتماعية

 ولة في المجتمع:أهمية الطف  -2

يُعد األطفال ثروة الشعوب وأملها في صناعة مستقبل إنساني أفضل، وتنمية الطفولة هي الركيزة 

 ،اخفل معهااألساسية لمستقبل األمة، فإذا صل  مستقبل الطفولة صل  مستقبل األمة كلها وإذا أخفل 

ويعد االهتمام بالطفولة في الوقت الحاضر مؤشراً مهماً لتقدم األمم والشعوب، لذا نال مجال الطفولة 

في معظم دول العالم وخاصة المتقدمة اهتماماً غير مسبوق من قبل المسئولين والهيئات والمؤسسات 

راسات العلمية، أن الطفل أدركت تلك الدول من خالل البحوث والد ، حيث13الرسمية وغير الرسمية

                                                           
  موسوعة علم نفس الطفل"، موسوعة علم نفس الطفل. 7

 .61-15ميلود شني، الحماية الدولية لحقوق الطفل، بال: بال، صفحة  8
 . خالد فهمي ق2012ج، النظام القانوني لحماية الطفل ومسؤوليته الجنائية والمدنية، اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، صفحة 920-18

 11، 1988الدويبي، 10

 2، 1992رشوان، 11
 39، 1988إبراهيم، 12

 117، 2006لعطار،ا 13
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هو العامل األساسي في تطورها وازدهارها وقوتها في السنوات المقبلة، كما أن مصيرها على 

 .14المدى البعيد يرتبط كل االرتباط بأطفالها

كما أن األطفال في أي مجتمع هم المسببببببتقبل واألمل له، وينبتي أن يحصببببببلوا على الرعاية 

ل توفير كافة ظروف العيش الكريم، والتنشئة األسرية السليمة التي والحماية الكاملة، وذلك من خال

تجعل منهم جيالً صبببببببالحاً، متسبببببببلحاً بالعلم والعقيدة الروحية السبببببببامية التنية بالقيم واألخالقيات 

المجتمعية الحميدة، كما أن األطفال اليوم هم جيل المسبببتقبل، وأن الطفل ال يولد شبببخصببباً بل فرداً، 

خص يافع، يتسبببم بالرشبببد والعقالنية من خالل تراكم الخبرات والتجارب، وقد جاء ويتحول إلى شببب

في األقوال المأثورة "حدثني عن أطفال أية أمة أحدثك عن ماضيها، وأصف لك حاضرها، وأنبئك 

 . 15بمستقبلها"

وتعد مرحلة طفولة اإلنسببان من أبرز المحطات الرئيسببة في مسببيرته الحياتية، اذ تترك عبر 

ها المتالحقة أعمل األثر في بنيان شخصيته الفردية، فمنذ بداية الحياه بمختلف أشكالها وتعدد أحداث

مستوياتها الحضارية، تسعى إلى حماية نفسها إن كان في مقدورها استثمار مواردها نحو األفضل، 

أو في مقدرتها على مواجهه تحديات العصبببببببر، ومن جهة أخرى فإن االهتمام بالطفولة من أهم 

المعايير التي يقاس بها تقدم المجتمعات وتطورها، اذ إن االهتمام بالطفولة هي في الواقع اهتمام 

بمسبتقبل األمة، كما أن إعداد األطفال وتربيتهم لمواجهة التحديات الحضبارية بفعل حتمية التطور، 

 . 16وبما للطفولة من حقوق يفترض االلتزام بكفالتها

 -يأتي:وفي ضوء مما سبل، يستنتج ما 

 أن مرحلة الطفولة تعد مرحلة مبكرة من مراحل نمو اإلنسبببببببان، تتميز بالنمو الجسبببببببمي -

سريع، والمحاوالت األولى للتعلم من خالل اللعب والتعليم الرسمي وغير الرسمي ومن  ال

 خاللها تتكون المالم  الرئيسة لشخصية الفرد، ومن هنا تبرز أهميتها.

 وفل احتياجاتهم األسبباسببية في كل مرحلة من مراحلأهمية حصببول األطفال على حقوقهم  -

إن  نموهم، وأن اختالل تطبيل الحقوق يؤدي حتماً إلى تشبببببويه مسبببببتقبل المجتمع ككل، إذ

ها المجتمعات استشعرت ذلك وسعت إلى تتويج مساعيها تجاه حقوق أطفالها باالعتراف ب

ثير من كانية، وتطورت معها شبببيئاً فشبببيئاً، بالتزامن مع التطور في متطلبات الحياة اإلنسببب

 المفاهيم والمعارف. 

 مراحل نمو الطفل: -3

تُعدت حياة اإلنسان ونموه وحدة متصلة ومتداخلة الحلقات وتقسيمها إلى مراحل عمرية من األمور 

اإلجرائية االصببببببطالحية، إذ ال ينتقل اإلنسببببببان من مرحلة نمو إلى مرحلة أخرى انتقاالً مفاجئاً، 

 يصب  مراهقاً بين يوم وآخر، ولكنه ينتقل بالتدريج من مرحلة عمرية إلى أخرى، فمثالً الطفل ال

وهذا يعني أن كل مرحلة من مراحل نموه تمثل اتصبببببباالً واسببببببتمراراً لخصببببببائص مرحلة النمو 

السببابقة لها، وبناًء على هذا فإنه ليس من السببهل بمكان وضببع حدود عمرية أو جسببمية دقيقة لكل 

لطفولة، فهناك العديد من االعتبارات والظروف الجسببببمية والنفسببببية والعقلية مرحلة من مراحل ا

                                                           
 7، 2005القزويني، 14
 679، 2013الزغبي وحمد، 15

 3، 2006الهبوب، 16
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. ولذا فإنه يمكن تحديد مراحل نمو الطفل وفقاً لما تتميز 17واالجتماعية التي تؤثر في نمو الطفل

به كل مرحلة من سبببببببمات وخصبببببببائص تجعلها مختلفة إلى حد ما عن المرحلة التي تليها، حيث 

 18ي:يمكن تقسيمها كما يل

 مرحلة ما قبل الوالدة. -

 مرحلة الرضاعة. -

 مرحلة الطفولة المبكرة. -

 مرحلة الطفولة المتوسطة. -

 مرحلة الطفولة المتأخرة. -

 مرحلة المراهقة. -

وتقسببببببم مراحل الطفولة بحسببببببب مراحل نمو الطفل إلى المراحل المحددة في الجدول رقم 

        : 19ج 1ق

 (1جدول )

 عملية نمو الطفل وسماتها العامة.المراحل الزمنية التي تمر بها 

 سماتها تربويا   العمر الزمني المرحلة م

1 
ما قبل 

 الميالد

من اإلخصاب إلى 

الميالد، ومدتها 

 يوما  تقريبا   280

 الحمل

مرحلة التأسيس ووضع األساس الحيوي للنمو 

النفسي. فما يحدث للطفل قبل الميالد له أهمية 

 ولوجيكبيرة في تحديد مسار نموه الفسي

 سنة 2 -1 المهد 2
 -الوليد

 الرضاعة

تعد من المراحل المهمة في حياة الطفل 

 ج15، 1988واستمرارية وجوده قالدويبي،

3 
الطفولة 

 المبكرة
 سنوات 5 -2

ما قبل المدرسة 
)الحضانة، 

 الروضة(

يتعلم الطفل كثيرا من المهارات ويوسع محيطه 

 يةاالجتماعي ويبدأ نوعاً من العالقات االجتماع

4 
الطفولة 

 المتوسطة
 نواتس 8 -6

 من التعليم 1-3

 األساسي

 ً  يحقل الطفل في هذه المرحلة نمواً جسمياً وعقليا

سريعاً ويتعرف على كثير من األمور االجتماعية 

ويتحصل على كثير من المعلومات والمهارات 

 ويكون أكثر قدرة على تكوين عالقات مع التير.

5 
الطفولة 

 المتأخرة
 نةس11 -9

 من التعليم 4-6

 األساسي

بطؤ معدل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة 

 السابقة، والمرحلة الالحقة، ويزداد التمايز بين

 ج73، 1994الجنسين بشكل واض  ق زهران،

6 
المراهقة 

 المبكرة
 سنة 14 -12

 من التعليم9 -7

 االساسي

التوحد مع الوالدين كمثال ونموذج، السعي لتحمل 

ة ة مع تفضيل بقاءه طفال لينعم بالطمأنينالمسئولي

 واألمن، االهتمام بأعضاء نفس الجنس،

7 
المراهقة 

 المتوسطة
 التعليم الثانوي ةسن17 -15

ظهور اهتمامات وميول جديدة وكثيرة، يسعى 

لالستقاللية رغم حاجته للمساعدة، يعاني من 

                                                           
 11، 1992الدويبي، 17

 16، 1998خزاعلة، 18

 137، 1994معوض،استنتاجات الباحث من  19
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مشكالت لم تكن موجودة في مرحلة سابقة ويسعى 

 اسب ومعايير الجماعة.لحلها بما يتن

8 
المراهقة 

 المتأخرة
 التعليم العالي سنة 21 -18

االتجاه نحو الوالدين كأصدقاء، ثبوت الميول 

وقلتها، السعي لالعتماد على النفس من أجل 

ذ األمن، االهتمام بأعضاء الجنس اآلخر، عليه اتخا

هنة قرارات تتعلل بمستقبل حياته منها: التعليم والم

كوين أسرة وتكوين صداقات وممارسة والزواج وت

 بعض الهوايات.

 لطفولة: امتطلبات وحاجات  -4

تتطلب الطفولة في مراحل نموها المختلفة إشبببباع مجموعة من الحاجات، ولضبببمان الحصبببول 

ة على طفولة سبببعيدة وسبببوية، فإن هذا يتطلب توفير أفضبببل الخدمات الصبببحية والتتذية المناسبببب

مييز ى المالئم، وكبببذلبببك حمبببايتهم من العنف واإليبببذاء والحرمبببان والتوالتعليم المبكر، والمبببأو

تطور واالسبببتتالل. ويعرف مفهوم المتطلبات والحاجات: أنها تلك األشبببياء الضبببرورية للنمو وال

 والتقدم، التي بفقدها تنشبببببببأ مشبببببببكالت وتوترات وعقبات في نمو وتطور الطفل، وهي متطلبات

يز، نوية، وفي ذات الوقت ضببببببرورية لجميع األطفال دون تميوحاجات تتراوح بين المادية والمع

ف كما أنها شبببرط أسببباسبببي في بناء قدرات ومهارات األطفال، ومن واجب األهل والمربين التعر

 عليها وفهمها، والقيام بأدوار تتالءم مع متطلبات وحاجات أطفالهم، حسب أعمارهم. 

 نحو اآلتي: ويمكن عرض هذه المتطلبات والحاجات بإيجاز على ال

 المتطلبات والحاجات البيولوجية: -أ

تتمثل في الحاجة إلى التذاء المناسبببببببب لعمر الطفل، والحاجة إلى الراحة والنوم بطريقة سبببببببليمة 

وصببحية. والحاجة إلى عملية اإلخراج وما يرتبط بها من أسببلوب نظافة واهتمام ورعاية. ويعدت أيت 

 ً  رئيسبباً لاصببابة بكثير من األمراض، فسببوء التتذية نقص في إحدى تلك الحاجات البيولوجية سببببا

  20مثالً قد يؤدي إلى تأخر النمو والتبلد وعدم قدرة الطفل على النشاط.

 المتطلبات والحاجات النفسية: -ب

يمثل إشببببباع الحاجات النفسببببية أسبببباسبببباً مهماً في تشببببكيل شببببخصببببية الطفل واسببببتقراره النفسببببي 

شعور واالجتماعي، إذ منذ البدايات األولى  شعور باألمن، وال شعور بالحب، وال لنموه، يحتاج إلى ال

باالهتمام والتقدير من قطبل أفراد أسببرته، ومن ثم يتجه نحو الشببعور بالرغبة باالسببتقاللية واالعتماد 

على الذات وتحمل المسبببببؤولية. وتتطور هذه االحتياجات بتطور نمو الطفل، فحاجته للحب واألمن 

في مظاهرها عن مرحلة الطفولة المبكرة مثالً، كما أن عدم إشباع تلك  في مرحلة الرضاعة تختلف

الحاجات بشببببكل سببببليم، يؤثر على نمو الطفل وتوافقه النفسببببي والعاطفي واالجتماعي والسببببلوكي، 

 . 21ومثل هذه التأثيرات قد تكون قصيرة أو طويلة األجل

 

                                                           
 55، 1994معوض، 20

21 Davison & Nicol,1997 ،54 
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 المتطلبات والحاجات االجتماعية: -ج

ماعية  فاعل تتمثل الحاجات االجت ها في الحاجة إلى تعلم الت فة مسبببببببتويات كا في مرحلة الطفولة ب

سن واالتصال باآلخرين، والتوافل  االجتماعي وتكوين العالقات االجتماعية مع األصدقاء ورفاق ال

االجتماعي، وتكوين الضمير، وتعلم التمييز بين الصواب والخطأ والخير والشر، ومعايير األخالق 

فراد الجنس، وتعلم متطلبات األدوار االجتماعية التي يعيشها الطفل في مختلف والقيم، والتوحد مع أ

 . 22مراحل نموه

 المتطلبات والحاجات المعرفية واإلدراكية:  -د

هي الحاجة إلى تنمية القدرات الذهنية والعقلية عند الطفل، بحيث تتناسبببببببب خطوات إشبببببببباعها مع 

معرفية واإلدراكية من اللحظات األولى لوالدة الطفل، مراحل النمو المختلفة، وتبدأ عملية التنمية ال

وتتطور بشكل متوازن بحيث تتناسب مع القدرات العقلية واإلدراكية للطفل، ولقد اهتمت العديد من 

النظريات بتفسببير تكوين قدرات التعلم واإلدراك، ومن أشببهر علماء نظريات اإلدراك هو "بياجيه" 

Piagtناس ي لذي ذهب إلى أن ال يات التعلم والتفكير من مرحلة ، ا فة من عمل مرون بمراحل مختل

 . 23الرضاعة إلى الشباب، ولكل مرحلة خصائصها المتميزة في التفكير والتعلم

 المتطلبات والحاجة إلى اللعب والترويح: -ه

يُعدت اللعب من أقوى الميول الفطرية لدى الطفل وأكبرها قيمة، وهو سلوك تلقائي صادر عن رغبة، 

سببببتتالل لطاقة الجسببببم الحركية لحصببببول الفرد على متعة نفسببببية، ويمثل اللعب ضببببرورة وهو ا

سات والبحوث أن اللعب عنصر  شير الدرا بيولوجية تساعد على التطور والنمو عند الطفل، حيث ت

مهم وله داللة عميقة في نمو شخصية الفرد، كما يمثل اللعب عالجاً للمواقف اإلحباطية عند الطفل، 

يمارس في جميع مراحل العمر لدى الطفل بأشبببببببكال مختلفة، وبحسبببببببب ما توفره البيئة كما أنه 

. ولذا اعترفت اتفاقية حقوق الطفل بأحقية الطفل في 24االجتماعية والمسببببببتوى االقتصببببببادي للطفل

 .25الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام المناسبة لسنه

 عن ذاته وتوكيدها:  المتطلبات والحاجة إلى التعبير -و

إن تشبببجيع اآلباء ألطفالهم في التعبير عن ذواتهم واإلفصببباح عن شبببخصبببياتهم وتوكيدها، أمر مهم 

جداً، حيث يؤدي إلى تنمية تلك الشخصيات الصتيرة وباآلتي يساهم في النمو السوي لهم، وبالمثل 

قادر على الدخول في  فإن إعاقة هذه الحاجة في الصبببببببتر قد تؤثر في الكبر، وتجعل الفرد غير

المنافسببببببة مع اآلخرين في المواقف المتعددة في مجال الدراسببببببة أو مجال العمل، وقد تجعل الفرد 

متوانياً في الحصبببببول على حقوقه المشبببببروعة، ويعتمد على اآلخرين في حل مشبببببكالته وقضببببباء 

يث أمام الكبار على الحد. بل إن بعض الثقافات المحلية تعتبر أن تجرؤ االبن الصبببببببتير 26حاجاته

                                                           
 71، 4200أبو جادو، 22

 76، 1996الصافي، 23

 61، 1994معوض، 24

 54، 1995لصيقلي،بيبي وا 25

 95، 1994معوض، 26
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والقسوة في التعامل والتربية، واإلهانة واإلذالل التي يعتبر نوعاً من إساءة األدب، فضالً عن القمع 

 . 27إيقاعها على األبناءيتعمد بعض اآلباء 

 -لمتطلبات وحاجات الطفولة ما يأتي: ،سبقما م ويتبين

صببر رابطة األطراف، فكلت عنتعدد حاجات الطفولة وتداخلها، فهي تشببكل حلقة أو سببلسببلة مت -

في أحدها يؤثر ويتأثر بالعناصببببر األخرى، وعدم إشببببباع إحدى تلك الحاجات يؤدي بشببببكل 

ي مباشر أو غير مباشر إلى حدوث خلل في درجة إشباع الحاجات األخرى، مما قد يتسبب ف

 حدوث مشببكالت لدى الطفل. كما يتضبب  كذلك الدور الذي يلعبه المسببتوى االقتصببادي لدخل

األسبببببرة، فمن الطبيعي أن انخفاض الدخل قد يسببببباهم في صبببببعوبة إشبببببباع بعض احتياجات 

 الطفولة، خاصةً المادية منها.

الحة أن تنمية الطفولة تحتاج إلى صببحة وغذاء وتعليم ومياه صببالحة للشببرب وبيئة ثقافية صبب -

ل تفهم الروحية والمهارية للطفل، وكل ذلك ال يكون إال من خالو لفكريةا تشببببببببع الحاجات

ص واض  لحاجات الطفولة وتطبيل سليم لحقوقهم التي نصت عليها التشريع السماوي، ونصو

        اتفاقيات ومعاهدات حقوق الطفل.

ل أن أهمية حصبول األطفال على حقوقهم وفل احتياجاتهم األسباسبية في كل مرحلة من مراح -

ن بل المجتمع ككل، إذ أنموهم، وأن اختالل تطبيل الحقوق يؤدي حتماً إلى تشبببببببويه مسبببببببتق

 ً  المجتمعات اسبببتشبببعرت ذلك وسبببعت إلى تتويج مسببباعيها تجاه أطفالها باالعتراف بها شبببيئا

لمفاهيم افشبببيئاً، بالتزامن مع التطور في متطلبات الحياة اإلنسبببانية، وتطورت معها كثير من 

 والمعارف.

 مل المؤثرة على الطفولة:العوا -5

مل ة قبل مولده، ومن هنا نجد أن هناك مجموعة من العواإن رحلة اإلنسبببببببان تبدأ مع الحيا

د به المختلفة التي تؤثر في هذه المرحلة وتحدد الوضببببع الجسببببدي والنفسببببي والعقلي الذي يول

 الطفل، ويمكن عرضها بإيجاز كما يلي:

ية: -أ مل الوراث هذه المرحلة بحيث توضبببببببع  العوا ية ل وهي التي تؤثر في مراحل النمو اآلت

ذه المرحلة الجنينية، ومن العوامل التي تبدو واضببببحة وتتحدد بالوراثة شببببكل بذورها في ه

وحجم الجسبببببببم، ومظهر الوجه، ولون العينين، ولون الشبببببببعر... إلب. وكذلك توجد بعض 

األمراض التي ثبت انتقالها بالوراثة مثل مرض السببببببكر، وبعض أنماط الضببببببعف العقلي، 

إلى وجود نسببببببة كبيرة من األمراض  ولقد أشبببببارت إحصببببباءات منظمة الصبببببحة العالمية

ثة، وُقدر وجود طفل واحد بين كل ق نا الحدي ية في مجتمعات ج طفالً يحمل أحد 250الوراث

 . 28مظاهر األمراض الوراثية منذ والدته، وأن ربع إجهاض النساء يعود إلى أسباب وراثية

لوب االهتمام تشبببكل األم العنصبببر األسببباسبببي فيها، فنوعية التذاء وأسببب العوامل الصححححية: -ب

بالصبببحة، والوعي بالمتابعة أثناء فترة الحمل يؤدي دوراً مهماً  في النمو الصبببحي للجنين، 

                                                           
 27، 2006الخضير، 27

 5، 1999الطيبي، 28
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فسبببببببوء التتذية في فترة الحمل يكون له مجموعة من األضبببببببرار والمخاطر والتي يتعاظم 

خطرها في المراحل األخيرة من الحمل فخالل هذه الفترة يكتسبببببب الجنين النمو الجسبببببمي 

له ألن يكون قريباً من وزنه عند الوالدة، وكذلك تنمو خاليا المب في هذه المرحلة الذي يؤه

ثة، وعلم النفس، أثر  لدراسببببببببات العلمية في علم األجنة، وعلم الورا تت ا قد أثب المهمة، ول

العوامببل البيئيببة المحيطببة بببالجنين، وأن كثيراً من أعراض الخلببل العقلي أو النفسبببببببي أو 

إلى مشببببكالت تعرضببببت لها األم الحامل، وأول تلك العوامل غذاء  الجسببببمي قد يكون مرده

األم، ألن حاجة الجنين للتذاء تزداد يوماً بعد يوم، واألم التي تعيش في ظروف اقتصببببببادية 

صعبة وتعاني من الحرمان المادي الذي ال يسم  لها بتتذية صحية واهتمام متكامل وشامل 

. كما أن حالة األم النفسببية 29طفل يعاني من مشببكالتأثناء الحمل، قد تكون سبببباً في والدة 

وما تتعرض له األم الحامل من انفعاالت مختلفة كالتضببببب والخوف والقلل ونحوه قد يؤثر 

على صببحة الجنين، كما تمتد العوامل البيئية لتشببمل الخدمات الصببحية والطبية المقدمة لام 

افية خاصة في حالة تعسر الوالدة، حيث الحامل أثناء الوالدة، وما تتطلبه من إجراءات إسع

إن افتقاد هذه اإلمكانات قد يسبببب حدوث مشببكالت للطفل كاالختناق، وانقطاع األوكسببجين 

الذي يعرض مب الطفل للتلف، وتأثر المناطل التي تحكم النشببببببباط الحركي في المب. ولذا 

" التي أحدثتها منظمة قامت األمم المتحدة بعقد "اتفاقية اسبببتخدام النسببباء قبل الوضبببع وبعده

م، حيث وضبببببببعت أول المعايير الدولية لحماية المرأة العاملة قبل 1919العمل الدولية عام

م، وهي تدعو في صبببببببيتتها الحالية إلى جعل 1952الوالدة وبعدها، وتمت مراجعتها عام

من الحد األدنى إلجازة األمومة ال يقل عن اثني عشبببر أسببببوعاً، كيت يحل للمرأة االسبببتفادة 

 .30كل اإلعانات الصحية
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 الفصل الثاني

  الطفل حقوق

 تطورها:مراحل نشأة حقوق الطفل و -1

لها مرت حقوق الطفل في المجتمعات اإلنسبببببببانية بالعديد من المراحل التاريخية، وتطورت خال

 -حتى وصلت إلى العصر الحاضر، والتي يمكن عرضها بإيجاز كما يأتي:

 الحضارات القديمة:المرحلة األولى: مرحلة 

إنسببببانية  قيمة ذوي األطفال بشببببرا تعتبر لم القديم، العالم عرفها التي الحضببببارات معظم إن

 إن النظام إذ مسببتقلة، اجتماعية كفئة الالزم االهتمام تلل لم فالطفولة فيهم، أصببلية وكرامة كاملة،

أبنائه أو بيعهم أو  بطرد باسببتمر حل األ فقد األبوية السببلطة نظام كان المجتمعات تلك في السببائد

 .31الهيمنة عليهم من قتلهم كنوع

في  لم تنظر التيارات الفلسببببببفية في العصببببببور القديمة للطفل كفرد بحد ذاته، بل كمواطنحيث 

اني طور التكوين، حيث كانت النظرة السبببببببائدة لدى الفيلسبببببببوف اليوناني أفالطون وتلميذه اليون

لبلوغ. فبقي على ولده، والطفولة هي فترة انتقالية إلى مرحلة اأرسطو، أن الوالد لديه سلطة حاكمة 

 . الوضع على ما هو عليه في العصور الوسطى بسبب هيمنة أفكار أفالطون وأرسطو

أو  وأده يقرر الذي وهو أبيه على يُعرض الطفل يولد عندما 32اإلثينية الحضبببارة فيإذ أنه 

إلى  جمهوريته في أفالطون دعا اليونانيون، فقد سببفةالفال عمالقة المسببلك هذا وتبنى اإلبقاء عليه،

يام مقترًحا أمهاتهم، األطفال عن عزل يات ق نات المرب ية  األمهات في مقام أو الحاضببببببب الترب

 إما من تتكون شبببؤونهم تتولى إلى هيئة بهم يُعهد يولدون األطفال فعندما أما قال:" إذ والرعاية،

 ،...الرجال والنسبباء بين مشببتركة المهام العامة ادامتم معا، الجنسببين من وإما أو نسبباء، رجال

 وحدهن يقطن إلى مربيات ويعهد الموظفين، صفوة بأبناء الموظفون هؤالء يُعنى أن الواجب ومن

ا مكانًا  أجسببببامهم وفي يولدون أولئك الذين مرتبة األقل أطفال المواطنين أما المدينة، من خاصببببً

 الوسبببطى القرون في عن األعين"، أما بعيد خفي مكان يف يخبئوهم أن فعليهم أو تشبببويه عيب،

 في فكانوا األطفال كاليافعين، فقد ُعومل حقوقها، أبسببببط من أوروبا في عموما الطفولة ُحرمت

 القائل المبدأ وفل الطفل والنسبباء، ولقد ُعومل للرجال منسببوخة مصببترة صببوراً  وملبسببهم مأكلهم

 .33الطفل يُره ب ويُعاقب لكي يُطرد الشر منه الشر كامن في طبيعته، وعلى ذلك فإن بأن

 مرحلة الحضارة الحديثة:المرحلة الثانية: 

 حيث نشببر الفيلسببوف الفرنسببي جان جاك روسببوفي العصببور الحديثة تتيرت النظرة للطفل، 

(Jean-Jacques Rousseau) (1778-1712)  ،بعنوان قإميبببلج أو التربيبببة ً كتببباببببا

سببو من خالله المفهوم األرسببطي للطفولة، واعتبر المفكر ، خفف رو1755المنشببور في عام 

                                                           
 9، 2011بولحية، 31

أصبحت المدينة  ناأثي ،إوروبا موجودة في جنوب عام 5000حيث كانت مستوطنة بإستمرار لما يقرب من  هي إحدى أقدم المدن في العالم، أثينا 32
 .للحضارة الغربية ، وإنجازاتها المعمارية في القرن الخامس قبل الميالد وضعت أسس التقدمقبل الميالد في العقد األول لليونان القديمة القائدة

 6، 1425الحليبي، 33

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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أن "الناس متساوون ولديهم حقوق   (1704-1632) (John Locke) البريطاني جون لوك

 ."منذ الوالدة

حيث قام الفيلسبببببببوف  فرنسبببببببا هي أول دولة حققت تطوراً في مجال حقوق الطفل،وكانت 

بدراسات استقصائية، كانت ملهمة  جLouis Reneج ق1932 -1874ق الفرنسي لويس رينيه

لة األطفال في عام  قانون ينظم عما قانون األول المتعلل 1841للتصبببببببويت على  ، وينص ال

بحقوق الطفل، على منع تشبببتيل أي طفل دون سبببن الثماني سبببنوات ، كما حدد سببباعات عمل 

طفال تحت األطفال بثماني سبببباعات يومياً كحد أقصببببى، وحظر القانون أيضبببباً العمل الليلي لا

، حيث حظر 1892سن الثالثة عشرة سنة، وُعدتل هذا القانون في القرن التاسع عشر في عام 

 .عمل األطفال تحت سن الثالثة عشرة سنة، ويقتصر يوم العمل على عشر ساعات

صبببدر في فرنسبببا قانون حظر بموجبه اغتصببباب األطفال، وشبببهدت هذه  1898وفي عام 

، والذي 1889لعام  24لسلطة األبوية، حيث ترجم بصدور القانون المرحلة انتقاد الليبراليين ل

على هذا القانون يجوز للمحكمة أن  اعتبر نقلة نوعية على صببببببعيد تعزيز حقوق الطفل، وبناءً 

تحرم الوالدين من سببلطتهما على ولدهما إذا أسبباءا اسببتخدامها قكالضببرب وإجباره على العمل 

 .صار للطفل بعض الحقوقفي سن صتيرج، وبموجب هذه القوانين 

أصببببببببحت فكرة حقوق الطفل عابرة  وفي فترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية،

المجلس )- للحدود، حيث تم إنشببببببباء العديد من المنظمات منها، االتحاد الدولي إلنقاذ األطفال

ة حماية في مدينة جنيف السببويسببرية، وجمعي 1920الذي تأسببس عام  (SCIU الدولي للعلوم

، وسبببعت هذه المنظمات للعمل 1921الطفل الدولية التي أنشبببأها الفرنسبببيون والبلجيكيون عام 

اعتمدت عصببببببببة األمم إعالن  1924سببببببببتمبرمأيلول من عام  1في جميع أنحاء العالم، وفي 

حقوق الطفل، وهو أول قانون دولي معتمد يعترف بحقوق الطفل، لكن تأثير هذا القانون بقي 

 .على بعض الدول كفرنسا وكندا مقتصراً 

 مرحلة الحضارة المعاصرة:ة: لثالمرحلة الثا

تحدة للطفولة، منظمة األمم الم 1946أنشبببأت األمم المتحدة في عام  ،الحرب العالمية الثانية بعد

، تبنت األمم المتحدة اإلعالن العالمي 1948والتي ُكرسبببببببت للمرة األولى لاطفال، وفي عام 

لحقوق اإلنسبببببببان، والذي يعترف بأن "لامومة والطفولة الحل في مسببببببباعدة خاصبببببببة." تتمثل 

ب"حماية الطفل من دون أي اعتبار للجنس أو جنسبببببية والعقيدة، ومسببببباعدته من خالل الحفاظ 

 ." ى سالمة األسرةعل

تبنبت منظمبة األمم المتحبدة إعالنباً لحقوق  1959نوفمبرم تشبببببببرين الثباني من عبام  20وفي 

الطفل، تضببببببمن دعوة "اآلباء واألمهات والمنظمات الطوعية والسببببببلطات المحلية والحكومات 

 ."القومية إلى االعتراف بحقوق الطفل

الخاص بالحقوق االقتصبببببببادية واالجتماعية تبنت األمم المتحدة العهد الدولي  1966وفي عام 

والثقافية المتضبببمن قحماية األطفال من االسبببتتالل االقتصبببادي، والحل في التعليم والصبببحةج، 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتضمن قحل الطفل في الحصول على اسم 

 ً األطفال في حاالت الطوارئ بشبببببببأن حماية النسببببببباء و وجنسبببببببيةج، كذلك تبنت المنظمة إعالنا

والنزاعات المسببببببلحة، وفي مسببببببعًى منها لتكريس حقوق الطفل أطلقت األمم المتحدة على عام 

https://www.ra2ej.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-337178.html
https://www.ra2ej.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%D9%87%D8%A7-337178.html
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اسببببم "العام العالمي للطفل"، وأعلنت تشببببكيل فريل عمل ضببببمن لجنة حقوق اإلنسببببان  1979

 .1989لصياغة اتفاقية خاصة لحقوق الطفل، تم االنتهاء منها في عام 

سعي المنظمات الدولية المعنية باألطفال، وخاصة منظمة اليونيسيف إلى إصدار  أثمر أي أنه؛

م االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989الجمعية العامة لامم المتحدة في العشببببببرين من نوفمبر عام

التي تعد أكمل النصببببببوص التي تشببببببكل مدونة حقوق اإلنسببببببان، وأهم محطة في مسببببببيرة حقوق 

 . 34الطفل

سببببباسبببببية المرحلة اتسبببببمت باالهتمام الكبير في حقوق الطفولة فإلى جانب المواثيل األكما أن هذه 

لخاصبببة الخاصبببة باألطفال، فإن لاطفال حقوقاً أخرى تضبببمنتها عدد من االتفاقيات، واإلعالنات ا

 التي أصدرتها األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.

 أتي: ويمكن ايجاز مراحل تطور تشريعات حقوق الطفل، كما ي

 :م(1954 -1923خالل الفترة ) الجيل األول لحقوق الطفل
 ج.1923إعالن اتحاد غوث األطفال لحقوق الطفل ق 
 ج.1924إعالن جنيف لحقوق الطفل ق 
 ج.1926االتفاقية الخاصة بالرق ق 
 ج.1930اتفاقية السخرة ق 
 ج.1948اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها ق 
 ج.1948اد الدولي لرعاية األطفال قإعالن االتح 
 ج.1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ق 
  ج.1954ق الجنسية العديمياالتفاقية الخاصة بوضع األشخاص 
 ج.1956االتفاقية التكميلية للقضاء على الرق وتجارة الرقيل ق 

 :م(1978 -1959خالل الفترة ) الجيل الثاني لحقوق الطفل
 ج.1959حقوق الطفل قإعالن األمم المتحدة ل 
 ج.1960االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ق 
 ج.1961اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية ق 
 ج.1965ق التوصية الخاصة بالرضى والسن الدنيا وتسجيل عقود الزواج 
 ج.1965اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ق 
 ج.1966لحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية قالميثاق الدولي الخاص با 
 ج.1966الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ق 
  ج.1973لسن الدنيا لالستخدام قا - 138االتفاقية 
 ج.1974المبادرة البولندية ق 
  اإلعالن الخاص بحماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والنزاعات

 ج.1978ق المسلحة
 :م(1999 -1979خالل الفترة ) لجيل الثالث لحقوق الطفلا

 ج.1979السنة الدولية للطفل ق 
 ج.1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ق 
 ج.1980االتـفاقـية الخاصة باألوجه المدنية لخـطف األطفـال على المـستوى الدولي ق 

                                                           
 32، 2001،اليونسكو 34
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 ج.1985ث ققواعد بكينج قالقواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحدا 
 ج.1989اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ق 
 ج.1990اإلعالن العالمي حول التربية للجميع ق 
 ج.1990اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل ق 
 ج.1990ق بادئ الرياضم -مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث 
 ج.1996ق ستتالل القائم على االتجار الجنسي باألطفال وخطة العملإعالن مكافحة اال 
 اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 

 ج.1999ق

 :م(2011 -2000خالل الفترة ) لحقوق الطفل الرابعالجيل 
  ألطفال واستتالل االبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل: بشأن عدم بيع األطفال

 ج.2000قالمواد اإلباحية  في البتاء وفي
 اعات البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل: بشأن عدم إشراك األطفال في النز

 ج.2000قالمسلحة 
  ج.2011قالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل: بشأن تقديم البالغات والشكاوى 

 :     حقوق الطفل في اإلسالم
 القبائل بعض أن ذلك الحياة، ه فيبحق اإلسالم ظهور قبل العرب بعض جاهلية فيم يحظى الطفل ل

 تكثر عيلتهم، إذ لئال حية دون األنثىأي كانوا فقد الفقر، وخشية العار من خوفًا أوالدها تئد كانت
ن ذكراً، يورثون األنثى وال الصتير وإن كا ال كانوا كما غيرهم، من للبنات كراهية أشد كانوا

 في يفرق لمف لانسان، مكرما اإلسالم جاءو .35ويقولون ال يعطى إال من قاتل على ظهور الخيل
أسود وأبيض أو عربي وأعجمي، فنص التكريم ال  بين ورجل، امرأة بين وكهل، طفل بين التكريم

               قيد فيه وال حصرو

وجعل التقوى أساس ومعيار  37يزيد عن الحل،، والتكريم، لتةً: 36       

األفضلية بين الناسو بهدف غرس قيم التعايش في ميزان االنصاف والعدالة، واستنادها على مبدأ 
المخلوقات، كما  أعظمكرم اإلسالم اإلنسان واعتبره وبهذا االتقان والتجويد في األقوال واألفعال، 

الدين  هاسماوية أو تشريعات كما أنصف اتديانال بقية لم تنصف فيأنها أعطى المرأة حقوقها حيث 
 ي.إلسالما

والمحافظة على صحته وأخالقه،  ،أمل المستقبلوالتد  و إذ أنه رُجلأما فيما يتعلل بالطفل
ومن القضايا الهامة التي ركز عليها اإلسالم في صون الطفل  ،وتربيته تربية إسالمية صحيحة

، بعد ، فيماكافة التشريعات والقوانين واالتفاقيات المتعلقة بالطفلأساسا لو وأصبحت وإعطائه حقوقه

              الدنياو  الحياة زينة فاألبناء

 عالم يرسم وسلم عليه هللا صلى هللا ورسولها، رأي أنهم متمم الحياة واستمرا ،38    

                                                           
 48، 2013العربي، 35
 .70سورة اإلسراء أية رقم  36
 82، 2012الزغير، 37
 .46سورة الكهف آية رقم  38
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نَّة د ع اِميصُ  اُرُهم  ِصغ  )فيقول:  الجنة من قريب عالم كأنهيصوره و الطفولة، ، والدعاميص نوع )الج 
 .39من الفراشات الجميلة

رسببالته في سبببل تنظيم حياة األطفال، معيار هذا األسبباس اهتم اإلسببالم بالطفولة، ووضببع بو

وعنيت بتقرير حقوق الطفل جنيناً ورضببيعاً وفطيماً وبالتاً ورشببيداً، وأولته منزلة كبيرة في تحقيل 

 .40ام من جهة، وما يترتب عليه من جهة أخرىما يثبت له من أحك

دين متكامل، رسبمت حقوقا للطفل في  عن الشبريعة اإلسبالمية تعبر :النماءوحق الطفل في البقاء 

إطار خصبببوصبببية الطفولة كمرحلة عمرية لها حقوقها وواجباتها، ومن هنا شبببرع اإلسبببالم للطفل 

ل حقه في الحياة منذ أن كان جنينا في بطن حقوقا تنتظم بها مراحل حياته، فقد حفظ اإلسببببببالم للطف

 األضببعف باعتباره الطفل لقتل مبرر ال أنهو أمه، فال يحل ألحد أن يعتدي على حياة هذا الجنين،

لمعالجة وذلك  مواضببع متعددة، األطفال في قتل تحريم على الكريم القرآن شببدد وقد، المجتمع في

 ووأد الفقر خشيةألسباب نهى عنها اإلسالم منهاو و ألوالدهمهم قتل من الجاهلية أهل عن عرف ما

            وتنزيله محكم في فوردالعار،  من خوفا بناتهم

                      .41 

 حرص اإلسالم على أن يحصل الطفل على كافة حقوقه، ومن أهمها الحل في الحياة والنماء، و

األطفال السببببتمرار الحياة تطبيقا للحكمة اإللهية في إعمار اإلنسببببان لارض بدءا  بمنع إهدار دماء

سماعيل سيدنا إ سالم، من قصة  وأن يربى الطفل بصورة  42.      عليه ال

تنعكس على المجتمع  أخالقية حميدة،تؤدي الى طفل سبببببببليم ومعافى، وذو خلل وتربية متوازنة 

    فذكر هللا في محكم كتابهو  فقر أو حرب،وأن ال مبرر لذلك بسببببببب  بأكمله.

كما ذكر أمر النهي في موضبببببع آخر من القرآن الكريمو لتأكيد  ،43      

، 44                 :بقوله تعالى، النهي والتحريم

الحياة وبهذا يبرز حرص اإلسببببببالم على اسببببببتمرار ، 45          

قدرة على توفير  عموماً وحل قة والحاجة أو العوز وعدم ال فا قاء وأن الخوف من ال الطفل في الب

متطلبات المعيشببببة أو خشببببية العار من البنات إذا تم سبببببيهن أثناء الحروب، فإن كل ذلك ال يعطي 

 . الحل في إزهاق األرواح وقتل األطفال من قبل اآلباء

 :لمستوى المعيشي المالئمواوالنفقة عليه حق الطفل في الرعاية األسرية 
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سرته، وأبرز دور كال الوالدين في  أكد اإلسالم على ضرورة أن يعيش الطفل ويترعرع في كفن ا

القيام بمهمة توفير هذا الحل وتمكين الطفل من الحصبببول عليهو فتناول القرآن الكريم في مواضبببع 

األولى لوالدتهو متعددة شبببببببرح وتوضبببببببي  أهمية حصبببببببول الطفل على هذا الحل، منذ اللحظات 

إشارة إلى أهمية أن يحصل الطفل وفي هذا               

سليمة تتم بعامين كاملينو لكي يتحقل نموه  على الرعاية ليتحقل نموه فبدء بإيضاح أن الرضاعة ال

   بشكل سليم ومتوازن في هذه المرحلة الهامة من عمره، وفي قوله تعالى من نفس اآلية 

ايضبببببببباح أن                     

توفير ما يكفل تحقيل هذه الحلو من خالل االهتمام بتتذية األم جيداً، وفقاً  الوالد هو من يقوم في

واعطائها نصببيب وافر من االهتمام  إلمكانياته وظروف االسببتطاعة، بما ال يلحل ضببرر بكالهما، 

اسبببببببتمرار حل الطفل في النماء باإلنفاق عليه في حاالت غير  والتقدير، كما اشبببببببتملت اآلية على

        اعتياديةو كحالة الطالق أو انفصببببال الوالدين، حيث ورد قوله تعالى

                   46  ،

ا: أ ن  اْمرأ ةً  ْنُهم  ُ ع  ي ن  ضبببط ط ر  ْمران  ْبنط الُحصبببْينط الُخزاعيت ول  هللا ولحديث عط سبببُ ْن ُجهينة  أ ت ت ر  ملسو هيلع هللا ىلص مط

ا ن بطيُّ هللا  ع  د  ف   ، ْمهُ ع ل ي  فأ قط دتاً  ْبُت ح  ا رسبببببببول هللا أ صببببببب  ي  ْت:  ل  ا ق  ا، ف ن  ن  الزتط هطي  ُحْبل ى مط ا ملسو هيلع هللا ىلص و  ه  لي  و 

ع ْت ف أْتطنطي :ف ق ال   ضبب  ا، ف إطذ ا و  ْن إطلْيه   عليهاوبإقامة الحد ملسو هيلع هللا ىلص بها فلما وضببعت وفطمت جنينها أمر  أ ْحسببط

 أنملسو هيلع هللا ىلص من خالل أمره  .جنينا ووليدا حياة الطفل حرص اإلسبببالم في المحافظة على يؤكد وبهذا ما

ثم أمرها بإرضبباع وفي هذا حرص على حل الطفل في الحياة والبقاء، حملها  تضببع إلى أن ترجع

 كما رخصبببببت الشبببببريعة ، وهنا تأكيد على حل الطفل في النماء،وليدها حولين كاملين حتى فطامه

اللبن لطفلها والذي يحصبببل به لام أو المرضبببع الحل في االفطار في رمضبببان حفاظا على إدرار 

بمعنى أنه يهملهم  أن يضيتع من يقوت"كفى المرء إثماً أن يضيع من يقوت"، أي : ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله، نموه

ألي سبببب  ، وهنا تعظيم إلثم اهمال نفقة الطفل وأسببرتهيتركهم، ال ينفل عليهم، وال يتعهدهم بالنفقة

و معهم، فهو ال من األسبببببباب، إما لتيابه عنهم، يسبببببافر ويتركهم بال نفقة، أو لقلة اكتراثه بهم، وه

وفي كل ذلك يسبببببتخلص أن اإلسبببببالم يجعل من مصبببببلحة الطفل  ، ولعدم مباالتهينفل عليهم لبخله

 الفضلى اعتباراً هاماً وأولوية في مختلف المعامالت واإلجراءات.

 صول على اسم وجنسية:حق الطفل في الح
سية، وغيرها من الحقوقإن حل الطفل  اإلسالم أوصى وأكد على ان يختار  فإن ،في الهوية والجن

إنكم تدعون يوم القيامة بأسبببببمائكم وأسبببببماء آبائكم  :ملسو هيلع هللا ىلصله والده االسبببببم الحسبببببن اللطيف، كما قال 

ً حل الطفل في النسب اهتم اإلسالم بو ،فأحسنوا اسماءكم االسالم حل الطفل في رعى حيث ، أيضا

ومن العائلة االنتسببباب إلى المجتمع ، واالنتماء إلى العائلة التي تحمل اسبببم ربها وهو األبالنسبببب 

كما تم اإلشارة إلى مواضع ، 47         في قوله تعالىفالوطن وهكذا، فورد 

والد الطفلو وهنا ، مثل حالة عدم معرفة غير اعتيادية أيضبببببببا قد يكون فيها الطفل بال ذنب منه

                                                           
 .233آية رقم البقرة سورة  46
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اسببببتدراك اإلسببببالم لهذا األمر في أن يختار للطفل اسببببم من األسببببماء اإلسببببالميةو عبدهللا أو عبد 

 الرحمن وعلى شاكلتها.

 :للطفل حسن المعاملة الوالديةحق الطفل في 
رعاية وأوصى الوالدين والمجتمع على الطفل  أفضلحرص اإلسالم على إعطائه حقوقه ورعايته 

 واألمة، لاسرة المرجو والمستقبل واإلسالم ينظر إلى األطفال على أنهم العدة، يتهووجوب رعا

 إال للقسم معنى وال 48       ، العزيز كتابه في وجل عز المولى أقسم بهم وقد

 وإعطاء النشء فهم ليحثنا على أقسم إنما والمولود، بالوالد أقسم تعالى لما وهللا به، لشرف المقسم
، 49والمعنوية المادية الوسائل لذلك من يلزم وما والكمال النمو من له ينبتي ما وإبالغه حقوقه الناشئ

على العدل والمساواة بين األبناء وعدم المفاضلة لولد على آخر  الشريعة االسالمية كما حضت
لحسن : أخبرنا يزيد بن هارون عن اق بن إبراهيمااسح لحديثبالعطاء لئال يزرع الكراهية بينهم، 

يحدث أصحابه إذا جاء صبي حتى انتهى الى أبيه في ناحية القوم، فمس   ملسو هيلع هللا ىلص" بينما رسول هللا  قال:
رأسه وأقعده على فخذه اليمنى، قال فلبثت قليال" فجاءت ابنة له حتى انتهت اليه فمس  رأسها 

ألخرى، ؟ فحملها على فخذه اخرى""فهال على فخذك األ ملسو هيلع هللا ىلصوأقعدها في األرض، فقال رسول هللا 
"رأى المنصفل عمر بن  عن عاصم األصول عن ابي عثمان الهمذي قال:و ،"اآلن عدلت" :ملسو هيلع هللا ىلص فقال

فقال:  -خليفه؟ لو كنت خليفه ما قبلت ابني الخطاب رضي هللا عنه يقبل ابنه فقال: تقبل ابنك وانت
، عباده الرحماء" هللا عز وجل من ما ذنبي ان كان هللا تبارك وتعالى قد نزع منك الرحمة، انما يرحم

ل عبد وقول، 50        وجاء تأكيد حسن المعاملة الوالدية للطفل في قوله تعالى:

وفي ذلك  .مسؤول عن بره إياك "فإنك ب ابنك "أحسن أد هللا بن عمر رضي هللا عنهما الحد اآلباء:
العاطفي والعقلي لبناء تأكيد على أهمية حسن الرعاية الوالدية للطفل لما لها من تأثير على نموه 

، وأن دور األسرة في هذا اإلطار يصب في تكوين نهج مجتمعي يقوم على االهتمام شخصية متوازنة
ن المنصور بعث الى من في الحبس من بني أذكر الراغب االصفهاني  حيثبحسن تربية األطفال. 

كما  .نا من تربية أوالدنا ": " ما فقدأمية من يقول لهم: ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا
قد وصلت جناحك بعضدي ورضيت بك قرينا لولدي،  إني أوصى مسلمة بن عبد الملك مؤدب ولده:

بهم في التأديب عن مذاهب العنف، وعلمهم معروف  وأسهلسياستهم تدم لك استقامتهم،  فأحسن
هم سائسا" شفيقا" ومؤدبا" رفيقا" الكالم وجنبهم مثاقبة اللئام، وانههم ان يعرفوا بما لم يعرفوا، وكن ل

والرفل وحسن القبول ومحمود المتبة، ويمنحك ما أدى من أثرك عليهم  ةتكسبك الشفقة منهم الصحب
  .ةوحسن تأديبك لهم مني جميل الرأي وفاضل االحسان ولطيف العناي

أن النبي  أثناء الحروب، حيثحيث ركز اإلسالم على أمور حماية الطفل  حق الطفل في الحماية:
الحروب بعدم قطع شجرة وال قتل طفل وال امرأة وال شيب  فيكان يوصى  -صلى هللا عليه وسلم  -

كافة أشكاله حيث يتكون بمن التمييز الطفل  ةحمايكما حرص اإلسالم على  كبير وال هدم منزل،
اإلهمال  المجتمع من الناس جميعا وهم سواسية وال يميز بينهم سوى التقوى، كذلك الحماية من

واإلساءة حيث تعددت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تدعو الى حماية الطفل وتوصينا به، 
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للطفل وتعامله معه أمام الصحابة رضي هللا عنهم ليكون قدوة  ملسو هيلع هللا ىلصوتبلور ذلك في نظرة الرسول 
ا مثال حيا" كما وركز اإلسالم على حماية الطفل في حاالت الكوارث والطوارئ وضرب لن  لهم،

في هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، وكيف أن الصحابة من األنصار تعاملوا مع هذه الحالة 
األطفال المهاجرين  وأصب الطارئة، وتم احتواء المهاجرين ليكونوا لبنة أساسية في مجتمعهم .. 

 .اسموا معهم الرزق واللعب والحقوقاخوة لباقي األطفال وتق

مجتمع حيث أن المجتمع اإلسالمي مجتمع تشاوري قوشاورهم باألمرج و شاركة:حق الطفل في الم
اركتهم ديمقراطي، فقد أعطى اإلسالم للجميع وخاصة لاطفال الحرية في التعبير عن آراءهم، ومش
ن مبدأ للكبار في اتخاذ القرار، في جلب الرزق وفي الحروب والخدمة العامة بعيدا" كل البعد ع

 االستتالل.
معارف طبل اإلسالم منذ ألف وأربعمائة عام مبدأ من طفل الى طفل حيث كانت العلوم والإذ 

األكبر  وتجارب الحياة والتدريب على القتال تنتقل من طفل الى طفل، ومن جيل الى جيل.. فالطفل
 يعلم من هو أصتر منه ضمن حلقة متسلسلة ومستمرة.

 اللعب والترفيه:حق الطفل في 
الحسن أو  أتاه إذاشداد قال: "بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بالناس عن عبد هللا بن 

قه وهو ساجد، فأطال السجود بالناس فركب على عن -الحسين، قال مهدي: أكبر الظن انه الحسين 
ظننا أنه  حتى ظنوا انه قد حدث أمر، فلما قضى صالته، قالوا: يا رسول هللا لقد أطلت السجود حتى

 .فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته "قال:" أن ابني هذا قد ارتحلني  ؟!ث أمرقد حد
د جثا على قأبو كامل مولى معاوية قال:" دخلت على معاوية أنا وخالد بن يزيد فإذا معاوية  يثحدول

ثم قال:  أربع وفي عنقه حبل وهو بيد ابنه يلعب معه صتيرا"، فلما دخلنا سلمنا عليه استحيا مني
  سول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " من كان له صبي فليتصابا له ".سمعت ر

و، توفير حقوق الطفل يقع على كاهل المجتمع الذي يولد فيه الطفل وينشبببببببأ وينم ونأي أ

ولية ويشمل المجتمع األسرة والمدرسة ومؤسسات التنشئة االجتماعية، ولكنه يشير إلى عظم مسؤ

م في تشبببببكيل عقل الطفل وروحه ونفسبببببه، حيث تنعكس فيه اخالقهاألب واالم واالخوة واالخوات 

طفل علومه وقيمهم االسرية الحسنة وغير الحسنة على السواء، اما المدرسة فهي التي يتلقى فيها ال

 األولى ويتشكل فيها سلوكه االجتماعي مع اآلخرين.

 مفهوم حقوق الطفل: -2
ء الحوارات بين األفراد، إال أن معناها يختلف عن " أثناحقعلى الرغم من االستخدام الشائع للفظ "

فالحل هو احتياج أسببباسبببي مفهوم الحل الذي نعنيه عند الحديث عن المفهوم العلمي لحقوق الطفل، 

لجماعة من البشبببر، أي إن تحديد مفهوم الحل ليس مشبببكلة في حد ذاته بل ما يرتبط بهذا المفهوم، 

قوق تعباقبديبة قبائمبة على عقبد اجتمباعي بين المواطن وأن الحقوق في المجتمعبات التربيبة هي ح

والدولة بينما هذه الحقوق في المجتمعات العربية مازالت حقوق عالقاتية قائمة على مجموعة من 

، والخطورة الكامنة في هذه التفرقة تتعلل بالمطالبة بهذه 51العالقات يؤسسها الشخص مع اآلخرين

ار تأثر ثقافة الحقوق بسلطة األسرة ودورها، كما أنه عند الحقوق والعمل من أجل تحققها وفي مقد

نا نعني به كل طفل دون تمييز، فمفهوم الحل يجب أن يرتبط بكل  الحديث عن حقوق الطفل، فإن

طفل كفرد باإلضبببببببافة إلى كل الحقوق، ولذا فإن تكامل الحقوق لكل طفل هو جوهر مفهوم حقوق 

                                                           
 167ص 2001،: إشكاليات تطبيق حقوق الطفل في الواقع المصري في، ثروت 51
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ة اإلجراءات واألطر الالزمة لمنع حدوث أو الرد على الطفل تمثل: مجموع حمايةالطفل، فمثالً 

 يعني أخرى ، وبعبارة52واالسببتتالل، والعنف التي تؤثر على األطفال إسبباءة المعاملة، واإلهمال،

 واالسببتتالل المعاملة، العنف، وإسبباءة األذى األذى، الذي يشببمل األطفال من حماية الطفل حماية

إسبببببببباءة  من الحماية الطفل في حقوق وتحقيل وحمايةذلك هو تعزيز  من واإلهمال، والهدف

المعاملة، واإلهمال، واالستتالل، والعنف على النحو الذي أشارت إليه اتفاقية األمم المتحدة لحقوق 

 .53الطفل وسائر اتفاقيات حقوق اإلنسان ومعاهدات اإلنسانية والالجئين، وكذلك القوانين الوطنية

 بل على كل إنسبببببان لم يتجاوز الثامنة عشبببببرة من عمره،حقوق الطفل هي الحقوق التي تنط

ي إشباع كالحل في الحماية والرعاية للحفاظ على وجود صلة مع آبائهم البيولوجيين، كذلك الحل ف

وتأخذ هذه  الحاجات األسبباسببية من التذاء، باإلضببافة إلى تطبيل القوانين الجنائية المناسبببة لسببنهم،

ً  الحقوق في االعتبار حالة الضعف  .والحاجة لتنمية الطفل بدنياً ونفسياً وعاطفيا

كما أن المفهوم المعاصر لحقوق الطفل يعتبر أن نمو الطفل ونماءه بصورة سوية يتحقل من 

خالل تكامل هذه الحقوق وتواصبببببلها بدًء من مرحلة الحمل والميالد وطوال مرحلة الطفولة وحتى 

 . 54اتمام سن الثامنة عشرة

ل شكل عام مساعدة الطفل على بلوغ احتياجاته الضرورية وتوفير سبيقصد بحقوق الطفل ب

بينه  الرعاية والتعليم والصبببحة والبقاء والمشببباركة في المجتمع بشبببكل كامل ومتسببباوي دون تمييز

 .وبين األطفال اآلخرين

سببإال أنه  شيرون كثيرون راح اليومي، االستخدام الطفلج عن قحقوق مصطل  غربة ب  ي

ً  وبحقوق الطفل بحقوق العربي اثروالت اإلسالمي لتراثا إلى اهتمام  من ويضاعف اإلنسان ايضا

 كان )مصطل  قحقوق اإلنسان أن الشائع، االستخدام الطفلج عن مصطل  قحقوق بتربة الشعور

اإلنسبببببان في  حقوق ثقافة أن ذلك مقحم، وكأنه الجديدة العربية األدبيات ظهر، هو اآلخر في قد

وجاء اهتمام   55العربي. مجتمعنا تطورات عن مختلفة اجتماعية تطورات وليدة كانت الترب

 الطفل وحقوق عام المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية، والمدافعين عن حقوق اإلنسبببان بشبببكل

 اقتناع يعني المجتمع في الطفل حقوق ثقافة فحضبببور الطفل حقوق ثقافة لتعزيز خاص، بشبببكل

 تدفع مستنيرة تكون حين وهي واإلجرائي، الفكري الصعيدين على فةالثقا تلك بمنطلقات المجتمع

 الجسببمي، للنمو لهم مناسبببة أجواء توفير لاطفال وفي مناسبببة حياة ظروف إلى توفير بالمجتمع

 .56واللتوي، واالجتماعي والعاطفي، والعقلي،

ستخالص المفهوم لحقوق الطفل، والمتمثل بمجموعة االحتياجات سبل يمكن ا ة الجسدي ومما 

 والنفسية والعاطفية و...إلب التي ينبتي تحقيقها لدى األطفال في المجتمع.
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 أهمية حقوق الطفل: -3

حياة في إطار إن الفطرة اإلنسببانية التي فطر هللا الناس عليها في الحياة ميزت اإلنسببان في ميوله لل

لمخاطر أو حماية نفسببه من ا جماعي، فاإلنسببان ال يسببتطيع أن يواجه توفير متطلبات حياته بمفرده

هذا المنطلل تبرز أهميبة توافر الحقوق لتنظيم العالقة بين الفرد ته، ومن  والمجتمع  المهبددة لحيبا

 تتحقل من خاللها أهداف كل منهما والشعور بالرضا واالستقرار لضمان استمرار الحياة.

 يه وبدورها األسرة، بناء في األساس حجر تنطلل من كونه يمثل الطفلأن أهمية حقوق  كما

 المستقبل، كرجل مسؤولياته لتحمل تأهيله وأن واألمم، لبناء المجتمعات األساسية أو الوحدة اللبنة

 الالزمة. بالعناية الدولي إحاطته المجتمع على يحتم

دور  يتعدى ال الزمان، من حقب عبر التقليدي القانون ظل في بحقوق الطفل االهتمام كانو

 بعض الحضارات، بها قامت التي المحاوالت من عدد وجود رغم مجتمعه، ألكثرا أو على أسرته

واألمومة، بوضببببعها أهم  بالطفولة تتعلل أحكاما خصببببصببببت غرار شببببريعة حمورابي التي على

 .57طفل مختطف قتل قواعد

كما أن أحداث التاريب تشببير إلى أنه ما من حضببارة إنسببانية إال وأكدت على واجب البالتين 

طفال، انطالقا من العالقة المؤكدة السبببببببتمرار الذات والجنس والحياة وعليه، فقد حرص تجاه األ

أكثر من مجتمع قديم على توافر األسبباسببيات للطفل وضببمان احتضببانه في جماعة إنسببانية، بالرغم 

 الطفولببة على في تببأثير مرحلببةأن أهميتهببا تكمن  كمببا، 58من غيبباب مفهوم الحل للطفببل آن ذاك

 بالبشرية الرقي في اآلمال تُبنى عليه اليوم يتمتع بحقوقه الذي ألن الطفل، وستقبلهوم الطفل سلوك

  . 59واالستقرار في المستقبل السلم تحقيل مع

صبببارت أهم شبببتل شببباغل لانسبببانية، والهتمامها برعاية  في أنها وتبرز أهمية حقوق الطفل

 الثامنة وبلوغه نموه وحتى اكتمال اإلنسبببباني تكوينه بداية من بدءا وفكريا وتنشببببئته بدنيا الطفل

طفولته، حتى  مرحلة خالل لالهتمام وحاجته الطفل إلى ضعف تنظر كما أن حقوق الطفلعشرة، 

 .60صالحا مواطنا المستقبل في يصب 

وأكدت ، 61وتمثل حقوق الطفل رؤية جديدة ووسبببببببيلة للتتيير، وتنتهج نظرة متكاملة عند تطبيقها

ومما يعزز أهمية حقوق الطفل ، ها اإلسببببالم على أهمية حقوق الطفلاألديان السببببماوية وفي مقدمت

 .  نتهاكقيام المجتمع الدولي بإصدار التشريعات واالتفاقيات لحمايتها وصونها من اال

 : 62وأن أهمية حقوق الطفل تكمن في

 أنها تجعل االعتبار األول لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والتدابير. .أ

 لحقوق الطفل التي تناولتها كل المواثيل السابقةأنها شاملة  .ب

 أنها موجهه لجميع األطفال في كل دول العالم. .ج
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 63فضالً إلى أن أهمية حقوق الطفل تكُمن في:

تدابير أنها أخذت في اعتبارها تقاليد الشبببببببعوب وقيمها الثقافية وتركت للدول اتخاذ ال .أ

 سياساتها.لضمان تفعيلها على أرض الواقع وفقاً لتشريعاتها و

وكفلببت  كمببا أن االتفبباقيببة انتقلببت بحقوق الطفببل من دائرة االختيببار إلى دائرة اإللزام، .ب

 نظاماً قانونياً للحماية يرتب مجموعة من الحقوق وااللتزامات القانونية. 

 أهداف حقوق الطفل: -4
نه قدراته في تُمكط  نظراً للمكانة المهمة التي يحتلها الطفل في حياة المجتمعات، باعتباره صبببببتيراً ال

رور الحصول على حقوقه بنفسه، ونظراً لحدوث المتتيرات التي تطرأ على حياة المجتمعات مع م

ر الزمن وتأرجحها بين حاالت السبببببببلم أو الحرب، وبين الوفرة والحاجة، إن نشبببببببأة ومراحل تطو

 ليب متعددةحقوق الطفل عبر الحضببارات القديمة والمتوسببطة والحديثة التي عكسببت مظاهر وأسببا

 تجاه حياة الطفل وتربيته وتنشئته.

وتم صببببببياغة أهداف حقوق الطفل وبنائها لتشببببببكل منظومة متكاملة تكفل بقاء ونماء الطفل، 

وتعزز ضمانات الحياة الكريمة لاطفال في أوساط الشعوب وأنظمة الدول، وصوالً إلسهامها في 

  64:سكة، ويمكن عرضها على النحو اآلتيتحقيل التاية المتمثلة في بناء مجتمعات قوية ومتما

 توفير األطر القانونية لحياة األطفال. -

 تعزير شبببببببخصبببببببية الطفل االعتبارية الواجب احترام احتياجاتها لتحقيل نموها المتكامل -

 والمتوازن.

 وضع معايير واضحة للتعامل مع قضايا األطفال. -

ى ترشببيدها جاه األطفال، والعمل علالحد من السببلطة الالنهائية التي منحها الكبار ألنفسببهم ت -

 وتقنينها.

 تحقيل تنمية مستدامة للمجتمع. -

 .65تحقيل المساواة والعدالة لجميع األطفال للعيش بكرامة في مختلف الظروف واألوضاع -

 .66توفير الحماية للطفل ومنع إشراكه في النزاعات المسلحة -

 :67فضالً عنو أن حقوق الطفل تهدف إلى

 م كرامة الطفل وإنسانيته.التأكيد على احترا  -

 حماية الطفل قبل الوالدة وبعدها. -

 تحقيل السلم والكرامة والتسام  والحرية والمساواة واإلخاء في المجتمع. -

تنظر إلى أن هدف حقوق الطفل يكمن  ومن الالفت في األمرو إلى أن منظمة األمم المتحدة 

ة في تقدم البشرية. وأن من أهدافها تشكيل في تحقيل تنشئة الطفل ورعايته كونه يُمثل حجر الزاوي

 .68موقفاً جديداً تجاه الطفل، الذي أصب  له شخصية متكاملة واعتبارية
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ل وبين إن أهداف حقوق الطفل تتمثل في تحقيل العدالة والمسبببببباواة بين أطفال العالم كك وأي

جهة ممارسببات المواألطفال على مسببتوى الوطن الواحد وصببوالً إلى أن تتسببم جميع اإلجراءات وال

حقيل نحو الطفل على مسببببتوى األسببببرة والمجتمع المحيط بالطفل باالتزان والشببببمولية والمرونة لت

وسببببلوكا  النمو الكامل والتام للطفل بدنياً ونفسببببياً وعاطفياً، وأن تصببببب  تلك الممارسببببات مكتسبببببة

اف حقوق طلل تحقيل أهدمتوارثا لدى األجيال المتعاقبة، فيتحقل بذلك أهداف حقوق اإلنسان من من

 الطفل.

 مجاالت حقوق الطفل: -5

لطفل، وتلبية ترتبط مجاالت حقوق الطفل ارتباطاً وثيقاً بمجاالت تحقيل النمو المتوازن والمتكامل ل

احتياجاته األسببببببباسبببببببية وفل كل مرحلة من مراحل نموه وتطوره، وللطفل مجموعة من الحقوق 

 خرى من الحقوق بوصفه طفالً. المعترف بها بوصفه إنسانا، ومجموعة أ

من الدراسببببببات واألبحاث العلمية والتقارير الحكومية وتقارير منظمات المجتمع  عدد وتناول

العاملة في مجال حقوق الطفل، تصنيف  -على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي-المدني المعنية 

 والصبببحية والسبببياسبببية، ة،حيث صبببنفت إلى الحقوق المدنية، واالقتصببباديمجاالت حقوق الطفل، 

ية للطفل، قاف ، في حين صبببببببنفتها األمم المتحدة إلى 69ومن أهمها حقوق الطفل االجتماعية، والث

م للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد 1966 مجالين رئيسيينو من خالل اصدارها عام

 الطفل باعتباره إنسان. الدولي للحقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية التي تتضمن حقوق

وتُعد حقوق الطفل رؤية جديدة ووسبببببببيلة للتتيير، ألنها تنتهج نظرة متكاملة لحقوق الطفل 

 .70السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ومن الدراسبببببببات واألبحاث والتقارير التي صبببببببنفت مجاالت حقوق الطفل وفل ما تناولتها 

حيث صببببنفت حقوق الطفل إلى حقوق مدنية وسببببياسببببية  م،1989 االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

 الجزء األول، بينما اسببببتند تصببببنيف آخر على أهمية 71وإلى حقوق اقتصببببادية واجتماعية وثقافية

 المكلفة الجهات كل دور الطفل، ويحدد لصببال  الحماية واجبة الحقوق أهم يقرر إذ االتفاقية، من

 ، 72ج41إلى1المواد قمن ويجمع الدولية مؤسساتال إلى األسرة من ابتداء الحماية بهذه

إلى خمس مجاالت رئيسبببببة تمثلت في الحقوق المدنية، الحقوق  73كما صبببببنفت حقوق الطفل

االقتصببببببادية، الحقوق االجتماعية، الحقوق الثقافية، إلى جانب حقوق الحماية. وأصببببببدرت اللجنة 

اد التقارير الدورية حول أوضببببببباع الدولية لحقوق الطفل في األمم المتحدة مبادئ توجيهية إلعد

م، حيث تناولت تصبببببببنيف 1989 األطفال في الدول األطراف في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

الحقوق والحريات المدنية، البيئة األسبببببببرية والرعاية  -مجاالت حقوق الطفل على النحو اآلتي:

 . 74الثقافة، تدابير الحماية الخاصةالبديلة، حقوق الصحة األساسية والرفاه، حل التعليم والترفيه و
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، أنه لم يشبببر إلى مجال حقوق الحماية الخاصبببة للطفل باعتبارها من الحقوق األسببباسبببية أي

كونها تدخل ضبببببمن إجراءات تطبيل بقية المجاالت، واعتمد البعض اآلخر إلى أن مجاالت حقوق 

ي ية والسببببببب مدن ية، ومجال الحقوق الطفل تتمثل بنوعين من المجاالت هما: مجال الحقوق ال اسببببببب

 م.1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية كما ورد في العهدين الدوليين 

، أن تصبببنيف مجاالت حقوق الطفل تتمثل في: الحقوق المدنية والسبببياسبببية، الحقوق وبمعنى

األسببببرية واالجتماعية، الحقوق الصببببحية، الحقوق االقتصببببادية، الحقوق التعليمية والثقافية، حقوق 

ها في الح مل جميع حقوق الطفل المعترف ب نه شببببببب عد ميزة كو خاصببببببببة، وهذا التوزيع يُ ية ال ما

 م. 1989التشريعات واالتفاقيات الدولية، أهمها االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 
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 الباب الثاني
االتفاقيات واملواثيق واالعالنات الدولية والعربية 

 طنية حلقوق الطفلوالتشريعات الو
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 الفصل األول

 االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل
 

 مراحل تطور االتفاقيات والمواثيق الدولية: -1

يُعد االهتمام بالطفل اهتمام بالمسببببتقبل، لذا فقد كانت وما زالت حقوقه من أهم الموضببببوعات التي 

حقوق ببباالهتمببام مرتين: األولى في إطببار حببازت على اهتمببام المجتمع الببدولي، إذ حظيببت هببذه ال

المواثيل الدولية لحقوق اإلنسببان، والثانية من خالل المواثيل الدولية الخاصببة بحقوق الطفل محور 

البحث الحالي، في نهاية القرن التاسبببع عشبببر وبداية القرن العشبببرين، انتقل االهتمام بحقوق الطفل 

ضببببوع حقوق الطفل بشببببكل علني ومنفصببببل عن من المحلي إلى العالمي، حيث أصببببب  يُطرح مو

حقوق اإلنسبببببان، حيث إنه بمطلع القرن العشبببببرين، تمت االتفاق على فصبببببل جمهورية البالتين عن 

ة يتفل البشبببر على اختالف انتماءاتهم وأصبببولهم وظروف معيشبببتهم  جمهورية األطفال، وألول مرت

 .75نونية أو االعتباريةعلى حقوق أساسية لكل طفل في كل مكان ومهما كانت صفته القا

لدولي في العقود األخيرة من القرن العشبببببببرين بتعزيز  مام المجتمع ا يد اهت يه تزا ناًء عل وب

م، تسارعت الخطوات وبذلت الجهود 1959حقوق الطفل وحمايتها، فمنذ إعالن حقوق الطفل عام 

كل لمشبببروع  ، واسبببتمر األمر في مداوالت بين الفريل76الجبارة إليجاد معايير دولية ملزمة الُمشببب 

م، حيث كانت هناك 1989إلى عام  1979"اتفاقية حقوق الطفل" لمدتة عشببببببر سببببببنوات من عام 

اعتراضات من أبرزها أن األطفال يتطيهم عدد من مواثيل حقوق اإلنسان، وقد جادل بعض الناس 

اصبببة قد بأنه سبببيكون في غير مصبببلحة األطفال أن تفرد حقوقهم في اتفاقية خاصبببة، فالمعالجة الخ

ينتج عنها أحياناً نوع من التمييز، إال أنه كان من الواضبببب  أن مبادئ حقوق اإلنسببببان الحالية غير 

كافية لايفاء بحاجات األطفال الخاصببة، حيث كانت هناك تقارير عن معاناة األطفال من ظلم فادح 

ومحدودية  ووفيات األطفال في تزايد مسبببببتمر، ووجود مظاهر لنقص الرعاية الصبببببحية لاطفال،

فرص التعليم األسبباسببي، كما أن هناك تقارير مروعة عن كيفية اسببتتالل األطفال في البتاء أو في 

أعمال ضارة، باإلضافة إلى أن هناك تطوراً كبيراً في الوعي بحاجات الطفل النفسية، عالوة على 

 . 77أن حاجات واهتمامات األطفال لم تكن بالضرورة مماثلة لحاجات البالتين

لة المشبببببببروع عن طريل المجلس االقتصببببببببادي وع حا يه قررت لجنة حقوق اإلنسببببببببان إ ل

ج قرارها 61واالجتماعي إلى الجمعية العامة، واتخذت الجمعية العامة لامم المتحدة بجلستها رقم ق

م، وبعببد أقبل من عبام على 1989نوفمبر 20البذي تمخض عن إقرار "اتفبباقيببة حقوق الطفببل" في

ية  صببببببببادق فاق ية إقرار االت ها يذ، وبن بذلك حيز التنف ها، ودخلت  ت أكثر من عشبببببببرين دولة علي

ج دولة، ثم بلتت الدول األعضببببببباء في االتفاقية حالياً 185م صبببببببادق على االتفاقية ق1995عام

ج دولة، وكونها اعتمدت كقانون دولي، فهي تلزم الدول التي وقعت عليها وصدقتها بااللتزام 192ق

                                                           
 71، 2006مناع، 75

 23، 2002،داغر 76

 16، 1995بيبي والصيقلي، 77
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الوطنية، كما أنها تحاسبببها إن أخلت بالتزاماتها عبر اللجنة الخاصببة  بتطبيقها من خالل تشببريعاتها

 . 78بحقوق الطفل

 اهتمام من الرغم وعلى القرن العشبببببرين، بداية مع عالميًا بعًدا بالطفولة وعرف االهتمام

 المعنية الدولية الوثائل من العديد المصطلحين في هذين وورود والطفولة، بالطفل الدولي القانون

 بهذين المقصبببود الدقة وجه على تحدد الوثائل لم هذه معظم أن إال عام، اإلنسبببان بشبببكل قبحقو

 دون والرعاية، إلى الحماية وبحاجته الدولية بالطفل الجماعة اهتمت أخرى بعبارة المصببطلحين،

 الوطنية للتشريعات المسألة هذه ترك قصدت له، وربما تعريف عن البحث عناء نفسها تكلف أن

 .79دولة كل ظروف يف تحدده

إنشباء  مع بدأ بالطفل الدولي أن االهتمام م إال1989 لسبنة الطفل حقوق اتفاقية اعتماد ورغم      

 م إعالن1924سبببتمبر26األمم في عصبببة مؤتمر أقر حين م وخاصببة1919 األمم سببنة عصبببة

 في تسير هاجعل على نحو بالطفل اهتمامها أكدت األمم المتحدة كما الطفل، بحقوق الخاص جنيف

 هذا أثمر كما في الرعاية، الطفولة م إلى حل1948 اإلنسببببببان لسببببببنة لحقوق العالمي اإلعالن

 تم بعدها طفال، أو بوصببببفه إنسببببانا بوصببببفه الطفل حقوق تقرر وإعالنات مواثيل عدة االهتمام

 20في األمم المتحدة جهود توجت م، ثم1959 لسبببببببنة الطفل لحقوق العالمي اإلعالن اعتماد

 بموجبها التي الطفل لحقوق اتفاقية األمم المتحدة العامة الجمعية اعتمدت حينمام، 1989مبرنوف

ً  ت كفل أنها كما إلى دائرة اإللزام، االختيار دائرة من الطفل حقوق انتقلت ً  نظاما  للحماية قانونيا

الطفل  . وإن80عليها تصبببببادق التي الدول القانونية على وااللتزامات الحقوق من مجموعة يُرتب

نات تحميه من العنف  ما نه بحاجة إلى ضببببببب فاً ال حول له وال قوةو فإ ناً ضبببببببعي بحكم طبيعته كائ

واالسبببببتبداد، وذلك من خالل توفير األسبببببس القانونية التي تضبببببمن له األمن، والطمأنينة والحرية 

قده وممارسبببببببة حقوقه دون أي تمييز باعتباره قيمة مطلقة في حد ذاته، وأن غياب هذه الحقوق يف

 .81إنسانيته

 :حقوق الطفل في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان -2

 :1948 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان .أ

م مصدراً أساسياً لتعزيز حماية 1948يشكل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام 

قوق حقوق اإلنسبببببان، والحريات األسببببباسبببببية حيثو حدد االتجاه لكل األعمال الالحقة في ميدان ح

ية ومن ذلك اتفاق ج82قاإلنسان، ووفر الفلسفة األساسية للكثير من الصكوك الدولية الملزمة قانوناً،

، التي أكدت في ديباجتها على الرعاية الخاصبببببة التي ذكرت في م1989حقوق الطفل الدولية عام 

 ج83قاإلعالن العالمي بخصوص األطفال ،وقد تناول اإلعالن حقوق الطفل على النحو اآلتي:

                                                           
 183، 2005الخطيب، 78

 25، 2013المولى، 79

 307، 2008أخام، 80

 120، 2005العطار، 81

 .25ص  -2005القاهرة  -ار النهضة العربية د -و خوات، ماهر جميل: الحماية الدولية لحقوق الطفل أب - 1
 الم.إدارة شئون اإلع -ة األمم المتحد - 1948ق اإلنسان اإلعالن العالمي لحقو -2
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عالن ج من اإلعالن أن كل إنسان له كل الحقوق والحريات المذكورة في اإل2أكدت المادة ق -

لك الحقوق  يل ت حداً أدنى للعمر لن بب، ونظراً ألن النص لم يضبببببببع  دون تمييز ألي سببببببب

 والحرياتو فإن النص ينطبل على األطفال أيضا باعتبارهم بشرا في المقام األول.

أهميتها إلعالن، إلى األسرة، وبيان كيفية تأسيسها، وحمايتها، وج من ا16أشارت المادة: ق -

 بالنسبة للطفل.

ج من اإلعالن، أن لامومة والطفولة الحل في مسببببببباعدة، ورعاية 2م25قررت المادة: ق -

 خاصتين، وأن ينعم كل األطفال بالحماية االجتماعية.

ن في ، وعلى وجوب أن يكوج من اإلعالن، فقد أكدت على الحل في التعليم26أما المادة: ق -

 مراحله األولى األساسية إلزامياً ومجانياً.

العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسححححححياسححححححية والحقوق االقتصححححححادية واالجتماعية والثقافية  .ب

 ج 84ق م:1966

إلنسببببان، يعد هذان العهدان المرجعية الثانية لحقوق اإلنسببببان بعد اإلعالن العالمي لحقوق ا

و فقد قوق التي يسببتفيد منها الطفل في العهدين بصببفته إنسببانا بتض النظر عن سببنهفإلى جانب الح

 تضمنا حقوقا محددة لاطفال نوردها كاآلتي: 

 حقوق الطفل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

 سية فج من العهد، على حماية األسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية األس23أكدت المادة: ق ي ا

 المجتمع، ولها الحل في التمتع بحماية المجتمع والدولة.

جبها ج من العهد، بأن لكل طفل الحل في إجراءات الحماية التي يستو2م24قررت المادة: ق -

مركزه كقاصببببر على كل من أسببببرته، والمجتمع، والدولة دون تمييز بسبببببب العنصببببر، أو 

كدت الفقرة: القومي، أو االجتماعي، كما أاللون، أو الجنس، أو اللتة، أو الديانة، أو األصل 

ه ج من المادة نفسبببها على وجوب تسبببجيل كل طفل فور ميالده، وله الحل في أن يكون ل3ق

 اسم، وجنسية. 

 حقوق الطفل في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: .أ

ة شببببرة، وغير المباشببببرج من هذا العهد، عدداً من حقوق الطفل المبا10تضببببمنت المادة: ق

 أهمها:

من  األسبببببرة أوسبببببع حماية، ومسببببباعدة ممكنة كونها الوحدة الطبيعية واألسببببباسبببببية في  –

 المجتمع، خاصة أثناء قيامها بمسئولية رعاية وتثقيف األطفال القاصرين.

 من  األمهات حماية خاصة خالل فترة معقولة قبل الوالدة وبعدها. –

 دة األطفال، واألشخاص الصتار دون تمييز.اتخاذ إجراءات خاصة لحماية ومساع –

                                                           

 ،واالجتماعية ،والحقوق االقتصرررادية ،والسررريا رررية ،لعهدان الدوليان للحقوق المدنيةا -لشررررعة الدولية لحقوق اإلنسررران ا -1

 . 81-33ص ص -(1نقيح )ت ،(2صحيفة الوقائع رقم ) -والثقافية
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وجوب حماية األطفال واألشبببخاص الصبببتار من االسبببتتالل االقتصبببادي واالجتماعي،  –

باسبببببببتخدامهم في أعمال تلحل اإلضبببببببرار بأخالقهم، أو  وفرض عقوبة على من يقوم 

 بصحتهم، أو تشكل خطراً على حياتهم، أو يكون من شأنها إعاقة نموهم الطبيعي.

لحة ن الخاص بحماية األطفال والنسحححححححاء في حاالت الطوارا والنزاعات المسحححححححاإلعال .ج

 م:1974

بحقوق  األمم المتحدة المتبنية للصكوك الدولية الخاصة أن الجمعية العامة تعتبر أكثر أجهزة

أثناء  عامة ولجميع فئات المجتمع، وأصدرت مجموعة من القرارات لحماية األطفال اإلنسان

ومنها اإلعالن الخاص بحماية  ،بأحكام القانون الدولي اإلنساني االلتزام، ودعم النزاعات المسلحة

وقد طلب اإلعالن من  .819785والنزاعات المسلحة لعام  الطوارئاألطفال والنساء في حاالت 

 أدناه:  والمبادئالدول األعضاء أن تراعي صراحة المعايير 

 ل، فاألطفال والنساء يع حظر عمليات القصف بالقنابل والهجوم على السكان انون العز 

 منها أكثر.

 صارخٌ  انتهاك البكتريولوجية والكيمياوية أثناء النزاع المسل ، األسلحة استخدام 

 القانون الدولي ومبادئ، 1949، واتفاقيات جنيف لعام 1925لبروتوكول جنيف لسنة 

 .وأضرار فادحةاإلنساني، ويتأثر به المدنيين وال سيما النساء واألطفال بخسائر 

 زاعات أثناء الن للنساء واألطفال لتوفير حماية كافية على الدول جميعها تقديم ضمانات

األربع،  واتفاقيات جنيف ،1925بروتوكول جنيف لعام ل اوفق اللتزاماتهاالمسلحة، وفاءاً 

 لحة.أثناء النزاعات المس حقوق اإلنسان باحتراموغيرها من الصكوك الدولية، الخاصة 

 ى الدول أطراف النزاعات المسلحة، في األراضي التي ال تزال خاضعة للسيطرة عل

 لتجنيب األطفال والنساء آثار النزاعات المسلحة ، بذل قصارى جهدهااالستعمارية

 في مجال الخطوات الالزمة لضمان حظر التدابير الالزمة اتخاذالمدمرة، وعليها 

لعنف، المعاملة الحاطة من شأن اإلنسان، واواإلجراءات العقابية، و االضطهادالتعذيب 

 خصوصاً النساء واألطفال.

 الً إجرامية، أعما تعتبر جميع أنواع القمع والمعاملة الالإنسانية والقاسية للنساء واألطفال

عقاب الجماعية والواالعتقاالت بما في ذلك الحبس والتعذيب واإلعدام رمياً بالرصاص، 

عة لطرد القسري، والتي ترتكب من قبل األطراف المتنازالجماعي، وتدمير المساكن وا

 ً  أثناء العمليات العسكرية. خصوصا

 لذين والنزاعات المسلحة، أو ا الطوارئفي حاالت  متواجدينلا ال يجوز حرمان األطفال

الحقوق  يعيشون في أقاليم محتلة من المأوى أو التذاء أو المعونة الطبية، أو غيرها من

 ألحكام القانون الدولي.األساسية وفقاً 

 

                                                           
اد، النزاع و د. كما189، ص1989عربية، القاهرة، منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار النهضة الد.  85 ل حمت

 .114، ص1997المسل  والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
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 قوق الطفل في عدد من االتفاقيات التي أصدرتها األمم المتحدة:ح .د

إلى جانب حقوق الطفل التي تضمنتها المواثيل الدولية لحقوق اإلنسان التي تم تناولها سابقاًو 

فإن هناك حقوق أخرى لاطفال تضبببببببمنتها عدداً من االتفاقيات التي أصبببببببدرتها األمم المتحدة، 

   86تتمثل بما يلي:  ،نظماتها المتخصصةوم

  ،1926االتفاقية الخاصة بالرق. 

  ،1930اتفاقية السخرة. 

  ،1948اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية، والمعاقبة عليها. 

  ،1954االتفاقية الخاصة بوضع األشخاص عديمي الجنسية.  

  ،1956االتفاقية التكميلية للقضاء على الرق، وتجارة الرقيل.  

  ،1961اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية. 

 ،1965التوصية الخاصة بالرضا، والسن الدنيا، وتسجيل عقود الزواج  

  ،1965اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 

 1973م الخاصة بتحديد السن الدنيا لالستخدا الدولية العمل لمنظمةج 138االتفاقية رقم: ق. 

 1979على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  اتفاقية القضاء. 

 :بالطفل قوق الطفل في المواثيق الدولية الخاصةح -3

إن الطفل بحكم طبيعته كائناً ضعيفاً ال حول له وال قوةو فإنه بحاجة إلى ضمانات تحميه من العنف 

الحرية واالسبببببتبداد، وذلك من خالل توفير األسبببببس القانونية التي تضبببببمن له األمن، والطمأنينة و

وممارسبببببببة حقوقه دون أي تمييز باعتباره قيمة مطلقة في حد ذاته، وأن غياب هذه الحقوق يفقده 

 .87إنسانيته

وعلى هذا األسبببببباس صببببببدرت عدداً من اإلعالنات والمواثيل الدولية الخاصببببببة باألطفال 

 الي:لتنتناولها فيما يأتي مع التركيز بشكل أكبر على المواثيل األساسية، وذلك على النحو ا

 88 إعالن جنيف لحقوق الطفل: .أ

لم م أول وثيقة دولية لفتت أنظار العا1924يعد إعالن جنيف لحقوق الطفل الصببببببادر عام 

طفالو إلى الطفولة وقضبببباياها، والبداية الحقيقية في االعتراف بمجموعة من الحقوق الخاصببببة باأل

 حيث تضمن خمسة مبادئ أساسية هي:

 الزمةو لكي ينعم بالنمو المادي والروحي.تمتع الطفل بجميع الوسائل ال 

  ،حصبببببببول الطفل الجائع على التذاء، والمريض على العالج، واليتيم المشبببببببرد على المأوى

 والرعاية، وعودة الطفل المنحرف إلى الطريل السليم.

 .أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الكوارث 

 املة السيئة.حماية الطفل من جميع صور االستتالل، والمع 

                                                           
1- http://www.nuwab.gov.bh  2007م2م27 -النواب البحريني مركز الدراسات والبحوث موقع مجلس . 

 . 120ص  -مرجع  ابق :، محمد محمودالعطار -2

 .35ص  -مرجع  ابق :، ماهر جميلأبو خوات -1

http://www.nuwab.gov.bh/StudiesCenter/Show.aspx?ArticleId=23
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 شر.وجوب تربية الطفل على ضرورة االستفادة من مواهبه، وقدراته في خدمة إخوانه من الب 

 : ج89قإعالن حقوق الطفل  .ب

عالن م أقرت الجمعية العامة لامم المتحدة باإلجماع إ1959في العشببرين من نوفمبر عام 

 حقوق الطفل، الذي يتكون من المبادئ العشرة التالية:

 فل بجميع الحقوق المقررة في اإلعالن، دون استثناء، أو تمييز ألي سبب.تمتع كل ط 

 ،تمتع الطفل بحماية خاصببببة، ويمن  كل الوسببببائل والفرص إلتاحة نموه الجسببببمي، والخلقي 

 والروحي واالجتماعي، وتكون مصلحته العليا في المقام األول.

 .للطفل منذ مولده حل في أن يكون له اسم وجنسية 

 يم.تع الطفل بفوائد الضمان االجتماعي، وأن يكون مؤهالً للنمو الصحي السليجب أن يتم 

 والعناية  يجب أن يحاط الطفل المعوق جسبببببببمياً، أو عقلياً، أو اجتماعياً بالمعالجة، والتربية

 الخاصة التي تقتضيها حالته.

 لذلكيحتاج الطفل لكي ينعم بشبببخصبببية منسبببجمة النمو مكتملة النضبببج إلى الحب والتفهمو و 

من يراعى أن تتم تنشبببببببئته إلى أبعد مدى ممكن برعاية والديه في جو يسبببببببوده الحنان، واأل

المعنوي، والمادي، ويجب على المجتمع والسبببببببلطات العامة تقديم عناية خاصبببببببة لاطفال 

 المحرومين من األمومة، وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش.

 بتدائية على كون إلزامياً ومجانياً في مراحله االللطفل الحل في تلقي التعليم، الذي يجب أن ي

هداف األقل، ويجب أن تتاح للطفل فرصببببة كاملة للعب، واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أ

 تعليم الطفل ذاتها.

 .يكون الطفل في جميع الظروف بين أوائل المتمتعين بالحماية واإلغاثة 

 مال، والقسببببوة، واالسببببتتالل الجنسببببي،يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صببببور اإله 

لمالئم، ويحظر االتجار به في أية صورة، وال يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن األدنى ا

ية مهنة أو صبببببببنعة تؤذي  ويحظر في جميع األحوال حمله على العمل، أو تركه يعمل في أ

 صحته، أو تعليمه، أو تعرقل نموه الجسمي، والعقلي، أو الٌخلقي.

 ي أو أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسبببات التي قد تدفع إلى التمييز العنصبببر يجب

 الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

نا تعبيرين إالً أن كال اإلعالنين بشأن حقوق الطفل لم يكونا ملزمين لحكومات العالم، حيث كا

 ضبببع مشبببروع معاهدة بين الحكوماتعن مبادئ ذات متزى ال أكثر من ذلك، وهنا انبثقت فكرة و

 لحقوق الطفل.

 لمتحدة:حقوق الطفل في عدد من االتفاقيات واإلعالنات الخاصة التي أصدرتها األمم ا -4

دد من عإلى جانب المواثيل األساسية الخاصة باألطفال، فإن لاطفال حقوقاً أخرى تضمنتها 

ل بما حدة ومنظماتها المتخصبببصبببة تتمثاالتفاقيات، واإلعالنات الخاصبببة التي أصبببدرتها األمم المت

 يأتي:

                                                           
 .1ص -2004ونست–نشورات المعهد العربي لحقوق اإلنسان م -لطفل: مجموعة من الوثائل المرجعية المساعدة اإعالن حقوق  -2
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 م.1948إعالن االتحاد الدولي لرعاية األطفال  -

  م.1960االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  -

 م.1980االتفاقية الخاصة باألوجه المدنية لخـطف األطفال على المـستوى الدولي  -

 م.1985ث ققواعد بكينج القواعد النموذجية الدنيا إلدارة قضاء األحدا -

اإلعالن بشببببأن المبادئ االجتماعية والقانونية الخاصببببة بحماية رفاهية األطفال مع إشببببارة  -

 ً  م.1986خاصة للتبني وطنياً ودوليا

 م.1990اإلعالن العالمي حول التربية للجميع  -

 م.1990اإلعالن العالمي لبقاء الطفل وحمايته، ونمائه، وخطة العمل  -

  م.1990الرياضج  تحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث قمبادئمبادئ األمم الم -

    م. 1990قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم  -

 م.1996وخطة العمل  سي باألطفال،إعالن مكافحة االستتالل القائم على االتجار الجن -

 م.1999للقضاء عليها اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، واإلجراءات الفورية -

 البروتوكوالت االختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل بشأن:  -

 2000 في المنازعات المسلحة راك األطفالإش.  

  م2000بيع األطفال واستتاللهم في الدعارة والصور الخليعة 

  م2011اإلبالغ وتقديم الشكاوى 

 

 م1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل  -5

اعتماد االتفاقية وعرضها للتوقيع والتصديل واالنضمام في بدايتها عرض إجراءات احتوت 

م وتاريب بدء إنفاذها 1989نوفمبر 20بتاريب 25م44بموجب قرار الجمعية العامة لامم المتحدة 

ج: يبدأ نفاذ االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريب 49م وفقاً لنص المادة ق1990سببببتمبر 2في 

اع صبببببك التصبببببديل أو االنضبببببمام العشبببببرين لدى األمين العام لامم المتحدة، كما احتوت في إيد

والمنطلقات األسببببباسبببببية، والتدابير ، االتفاقية على الدول األطراف بنص المبادئ الُملزمةالديباجة 

 -كاآلتي: الالزمة لتنفيذ مواد االتفاقية

 منطلقات االتفاقية: -أ

 -ق الطفل على المنطلقات اآلتية:ارتكزت االتفاقية الدولية لحقو

االعتراف بالكرامة المتأصببلة لجميع البشببر، وبحقوقهم المتسبباوية، أسبباس الحرية والعدالة  -

 والسلم في العالم، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق األمم المتحدة.

األمم تين، وفل صبببكوك واعالنات رعاية ومسببباعدة خاصببب ياإلدراك بأن للطفولة الحل ف -

 المتمثلة في:  المتحدة

م، والعهدين الدوليين الخاصبببين بحقوق اإلنسبببان 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسبببان  -

م، 1959م، وإعالن حقوق الطفل سببنة1924م، وإعالن جنيف لحقوق الطفل سببنة1966

 تلك في الواردة الحقوق والحريات بجميع التمتع حل إنسبببببان لكل والتي أكدت على أن

 . أنواع التمييز نم نوع أي دون الصكوك،

http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/juvenile-protection90a.html
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/child-optional2-protocol00a.html
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/child-optional2-protocol00a.html
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/child-optional-protocol00a.html


2022 
 قاسم فضل. د      (وتربوي قانوني منظور)الدولية واالتفاقيات الوطنية للتشريعات وفقا   وتشريعاته الطفل حقوق

 احلضرمي
 

[Tapez un texte] Page 39 
 

بأن تولى األسبببببببرة الحماية والمسبببببببباعدة الالزمتين، باعتبارها الوحدة التوجه واإلرادة  -

سية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة األطفال، لتتمكن  األسا

 من االضطالع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع.

 ئلية يسبببببببودها جو من المحبة والتفاهم كي تترعرعلطفل في بيئة عاا التوجه بأن ينشبببببببأ -

 ومتناسقا.  ترعرعا كامال شخصيته

 المثل بروح وتربيته المجتمع في فردية حياة كامال ليحيا إعدادا الطفل إعداد ضببببرورة -

 والكرامة والتسببببام  السببببلم بروح وخصببببوصببببا األمم المتحدة، ميثاق المعلنة في العليا

 واإلخاء. والمساواة والحرية

 إلى إجراءات وقاية يحتاج والعقلي، البدني نضبببجه عدم الطفل بسببببب الجماع على أنا -

وبعدها، وفل ما ورد في  قبل الوالدة مناسبببة، قانونية حماية ذلك في بما خاصببة، ورعاية

 بحماية والقانونية المتصبببلة االجتماعية بالمبادئ المتعلل الطفل، واإلعالن حقوق إعالن

 الصببببعيدين على أو الكفالة والتبني الخاص بالحضببببانة االهتمام مع األطفال ورعايتهم،

 ثاألحدا قضبببباء إلدارة شببببؤون النموذجية الدنيا األمم المتحدة والدولي، وقواعد الوطني

 والمنازعات أثناء الطوارئ واألطفال في حماية النسببباء بشبببأن إلعالنا، و)بكين قواعد(

 .المسلحة

 للتاية، صببببعبة ظروف يعيشببببون في أطفال العالم بلدان جميع التأكيد على أنه يوجد في -

وقيمه  شببببعب، كل تقاليد خاصببببة، في ضببببوء إلى مراعاة األطفال يحتاجون هؤالء وبأن

 متناسقا. نموا ونموه الطفل لحماية الثقافية

 في بلد، والسبببيما كل األطفال في معيشبببة ظروف لتحسبببين الدولي أهمية التعاون إدراك -

 .النامية البلدان

 -العامة لتنفيذ االتفاقية: التدابير -ب

تضبببببببمنت االتفاقية مجموعة من التدابير الالزمة للتنفيذ أو التطبيل في الدول المصبببببببادقة 

 -ج وهي:6-44، 42، 4عليها، والتي نصت عليها المواد ق

واإلدارية وغيرها من التدابير المالئمة لتطبيل  التشريعية التدابير الدول األطراف كل تتخذ -

 واالجتماعية بالحقوق االقتصادية يتعلل معترف بها في هذه االتفاقية، وفيماحقوق الطفل ال

المتاحة، وحيثما  مواردها إلى أقصبببببى حدود هذه التدابير األطراف الدول تتخذ والثقافية،

 .إطار التعاون الدولي في يلزم

ل تتعهد الدول األطراف بأن تنشبببببر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسبببببع بالوسبببببائ -

 المالئمة والفعالة بين الكبار واألطفال على السواء.

تعمل الدول األطراف على إتاحة تقاريرها حول ما تم إحرازه من تقدم في تطبيل حقوق  -

 األطفال على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.  

 المبادا األساسية لالتفاقية: -ج

إلى  نظرت قد أنها نجد لطفلا حقوق والتحليلية التفاقية يتضبببببب  من خالل القراءة الناقدة

 الحقوق له القانونية، وتوجب االعتبارية شببخصببيته له حل صبباحب إنسببان أنه على الطفل
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 االتفاقية بحسبببببب رؤية شببببباملة اإلنسبببببانية، وكانت وظروفه أوضببببباعه كل في والحماية

 والتربوية والثقافية واالقتصبببادية المجاالت االجتماعية جميع في الطفل لحقوق مسبببتوفيه

وترتكز اتفاقية من الدول،  عليها التوقيع بمجرد ملزمة قانونية واتسبببببمت بقوة لقانونية،وا

حقوق الطفل على مجموعة من المبادئ األسببببباسبببببية التي تبنى عليها حقوق األطفال والتي 

   -ج، والمتمثلة باآلتي:12، 6، 3، 2نصت عليها المواد ق

واء في جميع األوقات واألوضباع وفي بمعنى" أن لجميع األطفال على حد سبعدم التمييز:  -

 في الموضببببببحة الحقوق الدول األطراف "تحترم كل مكان الحل في تنمية قدراتهم. وأن

بتض  التمييز، أنواع من نوع أي دون لواليتها يخضببع طفل تضببمنها لكل االتفاقية، بحيث

م، أو أو جنسبببه عليه، أو لونهم القانوني أو الوصبببي أو والديه، الطفل عنصبببر عن النظر

أو دينهم، أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو  لتتهم

ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضببببببع آخر"، هذا مع ضببببببرورة أن "تتخذ الدول 

 أو العقاب التمييز، أشكال جميع الحماية من للطفل لتكفل األطراف جميع التدابير المناسبة

أو  األسرة، أو أعضاء عليه القانونيين أو األوصياء الطفل أساس مركز والدي على القائمة

 .أو معتقداتهم" المعبر عنها أو آرائهم أنشطتهم

: بمعنى" األولوية في االعتبارات في جميع القرارات والتصببرفات مصححالح الطفل الفضححلى -

باس ينجم حول الحقوق التي تتعلل به أو بها واستخدام تلك المصال  كمرجع في حل أي الت

على  سببببواء الفضببببلى الطفل مصببببلحة لتحقيل المختلفة، من خالل العديد من اإلجراءات،

اإلدارية  أو السلطات أو المحاكم أو الخاصة، مستوى مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة

 والرعاية الحماية األطراف بضببمان الدول بتعهد مصببحوب وهذا .التشببريعية أو الهيئات

 المسببؤولين األفراد من أو غيرهم أو أوصببيائه، وواجبات والديه، حقوق ومراعاة ،للطفل

 .قانونيا عنه

: يُبرز أهمية ضبببببمان تسبببببهيل الحصبببببول على الخدمات األسببببباسبببببية، حق البقاء والنماء -

والمسبببببباواة في إتاحة الفرص لاطفال لتحقيل النماء الكامل، "تعترف الدول األطراف بأن 

صيالً  في الحياة"، و"تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل  لكل طفل حقاً أ

 ونموه.

قالمشاركةج: بمعنى ضرورة اإلصتاء إلى صوت األطفال واحترام هذه  احترام آراء الطفل -

قادر  لدول األطراف للطفل ال اآلراء في جميع األمور التي تتعلل بحقوقهم، بحيث "تكفل ا

عبير عن تلك اآلراء بحرية في جميع المسببائل التي تمس على تكوين آرائه الخاصببة حل الت

الطفل، وتولي آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسببببن الطفل ونضببببجه"، وهنا تتاح للطفل 

فرصببة االسببتماع إليه في أي إجراءات قضببائية وإدارية تمسببه، إما مباشببرة، أو من خالل 

 نون الوطني. ممثل أو هيئة مالئمة، وفقاً للقواعد اإلجرائية للقا

 

 -مجاالت حقوق الطفل: -د
  -احتوت االتفاقية الدولية على عدد من مجاالت حقوق الطفل، يمكن عرضها على النحو اآلتي:
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 -وتنقسم إلى نوعين من الحقوق هي:الحقوق المدنية والسياسية:  -1

ة وملزم حقوق مدنية واضحة الطفل جملة حقوق اتفاقية وثيقة تشمل :المدنية الطفل حقوق -أ

 التعسببف من أسبباسببية وحماية وجنسببية، اسببم يكون للطفل أن بضببرورة بدأت وصببريحة

 الحرية دون ممارسببببببة من وتمكنه القربى، في القانوني حقه واالضببببببطهاد، إلى جانب

إلى  بحاجاته برأي الطفل في األمور المتعلقة يؤخذ وأن التعبير عن النفس، وحل مصادرة،

، الهوية إثبات في الطفل حلومنها أيضببا  التمييز، وعدم النمو والبقاء في حقه كفالة جانب

 :على الحقوق األتية من االتفاقية أج37، 16، 8، 7حيث نصت المواد ق

 والحل جنسببية، اكتسبباب في اسببم، والحل في والحل فورا، الوالدة بعد التسببجيل في الحل -

 الحقوق. هذه بإعمال الدول تكفل مع وتلقي رعايتهما، والديه معرفة في

شمله بما ،هويته على الحفاظ في الطفل حل - سمه، من ت سيته، وا  وفقا العائلية وصالته جن

 والشببببببرع وفي حالة حرمان الطفل من هويته تتدخل الدول األطراف للمسبببببباعدة للقانون

 هويته. بإعادة إثبات أجل اإلسراع من والحماية،

 قانوني أو غير تعسببفي الطفل إلجراء تعرض يجوز فال ،القانونية الحماية في الطفل حل -

 أو سمعته. شرفه يمس أو أسرته الخاصة حياته في

 أو غير أو المهينة القاسببية، أو العقوبة المعاملة أو ضببروب للتعذيب، طفل أي يعرض أال -

  .اإلنسانية

قالحريات المدنيةج في الحل في  وتتمثل حقوق الطفل السببببياسببببيةحقوق الطفل السححححياسححححية:  -ب

يه وحرية ا لدين، وتكوين الجمعيات لتعبير عن الفكر والوجدانالتعبير عن رأ ماع  وا واالجت

، 17، 15، 14، 13السبببلمي، والحصبببول على المعلومات المناسببببة، حيث نصبببت المواد ق

 -ج من االتفاقية على الحقوق اآلتية:37

 المعلومات أنواع طلب جميع حرية الحل هذا ويشبببببببمل التعبير، حرية في الطفل حل -

 لبعض الحل هذا إخضبباع مع هذا الطفل، وسببيلة يختارها بأي ونشببرها وتلقيها واألفكار

 حقوق احترام الزمة لتأمين تكون وأن القانون، عليها نص قد يكون أن القيود بشببببببرط

 العامة. أو اآلداب أو الصحة العامة الوطني األمن وحماية التير،

 حقوق تحترم كما ،والوجدان والدين الفكر حرية في الطفل حل األطراف الدول احترام -

بطريقة  حقه ممارسبببببة في الطفل توجيه في أو األوصبببببياء القانونيين الوالدين وواجبات

 الطفل. قدرات نمو مع تنسجم

 االجتماع حرية وفي تكوين الجمعيات حرية في الطفل بحقوق األطراف الدول تعترف -

 إال مع ديمقراطي،مجت في القانونية القيود غير الحل هذا تقييد ممارسة يجوز وال ،السلمي

 أو لحماية العامة واآلداب العامة، الوطني، والصبببحة لامن الضبببرورة تقتضبببيه ما وفل

 التير وحرياتهم. حقوق

بوظيفة وسببائط اإلعالم  الدول األطراف تعترف المعلومات، على الحصببول في الطفل حل -

 ة والروحيةاالجتماعي رفاهيته تعزز التي التي تمكن الطفل من الحصببول على المعلومات
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 نشببر اإلعالم على وسببائط الدول األطراف بتشببجيع تقوم لذا والعقلية، الجسببدية وصببحته

التعاون الدولي في  تشبببببببجيع للطفل، وكذلك والثقافية االجتماعية ذات المنفعة المعلومات

 .والوطنية والدولية إنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها من شتى المصادر الثقافية

 االحتياجات تلبية وسببببائط اإلعالم على وتشببببجيع األطفال ونشببببرها، بكت إنتاج تشببببجيع -

ألطفال األقليات أو السببكان األصببليين، هذا مع وضببع مبادئ توجيهية لوقاية الطفل  اللتوية

 .من المعلومات التي تضر بصالحه

 حل الطفل في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية. -

 االجتماعية )البيئة األسرية والرعاية البديلة(:الحقوق األسرية و  -2

 يحصل وأن طفلها، تجاه األسرة مسؤوليتها تتحمل بأن بداية للطفل األسرية الحقوق تتبلور

العناية  في وجسببببديا األطفال المعوقين عقليا وحل الصببببحية المطلوبة، الرعاية على الطفل

لذلك ، والرعاية الكفالة وتنظيم قضبايا همعن آباؤهم يتخلى الذين ، أواأليتام ورعاية الخاصبة،

ج من االتفاقية على 39، 37، 25، 21، 20، 19، 18، 11، 10، 9، 5نصبببببببت المواد ق

 :الحقوق األسرية والرعاية البديلة قاألسرية واالجتماعيةج والمتمثلة في اآلتي

ضبباء "تحترم الدول األطراف مسببؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين، أو عند االقتضبباء أع -

األسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو األوصياء أو غيرهم من 

األشبببببببخاص المسبببببببؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفل مع قدرات الطفل 

المتطورة التوجيه واإلرشببببباد المالئمين عند ممارسبببببة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه 

 االتفاقية". 

االعتراف بالمبدأ القائل إن كال الوالدين أو لدول األطراف قصببببارى جهدها لضببببمان تبذل ا -

األوصبببببببياء القانونيين يتحمالن مسبببببببؤوليات مشبببببببتركة عن تربية الطفل ونموه، كما تقدم 

 تربية بمسبببببؤوليات القانونيين لالضبببببطالع واألوصبببببياء للوالدين المالئمة المسببببباعدات

 األطفال. رعاية وخدمات ومرافل تطوير مؤسسات تشمل األطفال،

 تقرر عندما إال منهما، كره على والديه عن الطفل فصبببل عدم األطراف الدول تضبببمن -

 واإلجراءات المعمول للقوانين وفقا قضائية، إعادة نظر رهنا بإجراء المختصة، السلطات

 في القرار هذا مثل يلزم وقد الطفل الفضلى مصال  لصون ضروري الفصل هذا إن بها،

 أو عندما يعيش له، أو إهمالهما الطفل معاملة الوالدين إسببببببباءة حالة مثل معينة حالة

 .الطفل إقامة محل بشأن قرار اتخاذ ويتعين منفصلين الوالدان

في أيببة دعبباوى تقببام تتبباح لجميع األطراف المعنيببة الفرصببببببببة لالشبببببببتراك في الببدعوى  -

 .نظرها وجهات عن واإلفصاح

 االحتفاظ في أحدهما أو عن والديه عن المنفصبببببل الطفل لحل األطراف الدول مااحتر -

 ذلك تعارض إذا إال والديه، بكلي مباشببرة واتصبباالت بعالقات شببخصببية منتظمة بصببورة

 .الفضلى الطفل مصال  مع

 األطراف، الدول من دولة إجراء اتخذته أي عن الفصببل هذا فيها ينشببأ التي الحاالت في -

أو  أو الترحيل أو الحبس أو النفي لالحتجاز لطفلأحد الوالدين أو كليهما أو ا تعريض مثل
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 تلك تقدم الشببخصج، الدولة أثناء احتجاز سبببب ألي تحدث التي الوفاة ذلك في قبما الوفاة

 آخر من األسرة، لعضو االقتضاء، أو عند أو الطفل، للوالدين الطلب، عند الطرف الدولة

األسبببرة  قأو أعضببباء تائباألسبببرة ال عضبببو وجود بمحل األسببباسبببية الخاصبببة المعلومات

 األطراف الدول الطفل، وتضببمن لصببال  ليس المعلومات تقديم هذه كان إذا إال التائبينج

 للشبببخص ضبببارة نتائج أي حد ذاته، في الطلب، هذا مثل تقديم على تترتب ال أن كذلك

 .قأو األشخاص المعنيينج المعني

 التي يقدمها الطلبات في ألطرافا الدول تنظر األطراف الدول على الواقع لاللتزام وفقا -

 إيجابية بطريقة األسرة، شمل جمع بقصد أو متادرتها طرف دولة لدخول أو والداه الطفل

 القبيل هذا من طلب تقديم على تترتب أال كذلك األطراف الدول وتكفل .وسريعة وإنسانية

 .أفراد أسرهم وعلى الطلب مقدمي على ضارة نتائج

 بعالقات منتظمة بصببورة االحتفاظ في الحل مختلفتين دولتين في هوالدا يقيم الذي للطفلو -

شرة شخصية ستثنائية ظروف في إال بوالديه، واتصاالت مبا  ووفقا التاية لهذه وتحقيقا .ا

 بما بلد، أي متادرة في ووالديه الطفل حل األطراف الدول تحترم األطراف الدول اللتزام

 التي للقيود إال بلد أي متادرة في الحل يخضببع وال .بلدهم دخول وفى هم، بلدهم ذلك في

أو  العام، أو النظام الوطني، األمن لحماية ضببببببرورية تكون والتي القانون عليها ينص

 الحقوق مع متفقة وتكون وحرياتهم اآلخرين أو حقوق العامة أو اآلداب العامة، الصبببحة

 .االتفاقية هذه في بها األخرى المعترف

 غير بصورة عودتهم وعدم األطفال إلى الخارج نقل لمكافحة دابيرت األطراف الدول تتخذ -

 أو متعددة ثنائية اتفاقات عقد األطراف الدول تشببببجع الترض، لهذا مشببببروعة، وتحقيقا

 .إلى اتفاقات قائمة أو االنضمام األطراف

 على بسرعة الحصول في الحل حريته من محروم طفل لكل تحصيل نفقة الطفل، "يكون -

 شببرعية في الطعن في الحل عن فضببال المسبباعدة المناسبببة، من وغيرها ونيةقان مسبباعدة

 يجرى أن وفى ومحايدة أخرى، مستقلة مختصة أو سلطة محكمة أمام الحرية من حرمانه

 القبيل". هذا من إجراء أي في بسرعة البت

 التدابير جميع الدول األطراف اتخاذ خالل من ،العنف أشببببببكال كافة من الطفل حماية -

أشبببببببكال  كافة من الطفل لحماية المالئمة واالجتماعية والتعليمية واإلدارية تشبببببببريعيةال

 إهمال على أو المعاملة المنطوية أو العقلية، البدنية، أو اإلسبببببباءة أو الضببببببرر، العنف،

 الوالد رعاية في وهو الجنسببببية، اإلسبببباءة في ذلك بما أو االسببببتتالل المعاملة، وإسبببباءة

 شببببخص آخر يتعهد أو أي القانونيينج عليه، األوصببببياء(لقانوني ا الوالدينج أو الوصببببيق

 برامج لوضبببع إجراءات فعالة التدابير الوقائية هذه تشبببمل أن ينبتي كما .برعايته الطفل

 بالرعاية، ولتحديد الطفل يتعهدون الذين وألولئك للطفل، الدعم الالزم لتوفير اجتماعية

 والتحقيل واإلحالة بشأنها، عنها اآلن، واإلبالغ حتى المذكورة الطفل معاملة إساءة حاالت

 . االقتضاء حسب القضاء لتدخل وكذلك ومعالجتها ومتابعتها، فيها
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 الحماية في الحل له يكونبيئته العائلية،  من أو دائمة مؤقتة بصببفة المحروم الطفل حماية -

 ما فل، بحسببببببللط بديلة رعاية - الوطنية لقوانينها وفقا - توفرهما الدولة والمسببببباعدة

 مناسبببة مؤسببسببات في أو اإلقامة الشببريعة اإلسببالمية، في أو الكفالة الحضببانة تتضببمنه

 والثقافية واللتوية.  اإلثينية والدينية الطفل خلفية مراعاة مع األطفال، هذا لرعاية

 األول االعتبار الفضلى الطفل مصال  إيالء التبني نظام أو تجيز/و تقر التي الدول تضمن -

 :يلي بما اموالقي

 للقوانين وفقا تحدد، التي المختصببببة السببببلطات إال الطفل بتبني تصببببرح أال تضببببمن -أ

 أن بها، الموثوق الصبببلة ذات المعلومات وعلى أسببباس كل بها واإلجراءات المعمول

 القانونيين واألقارب واألوصببببياء بالوالدين يتعلل فيما الطفل لحالة نظرا جائز التبني

 على التبني على موافقتهم علم عن أعطوا قد االقتضاء، عند األشخاص المعنيين، وأن

 المشورة. من يلزم قد ما على أساس حصولهم

 تعذرت إذا الطفل، لرعاية بديلة وسبببيلة اعتباره آخر يمكن بلد في التبني بأن تعترف -ب

سرة حاضنة لدى الطفل إقامة  مالئمة طريقة بأي به العناية تعذرت أو إذا أو متبنية، أ

 وطنه. في

 تلك تعادل ومعايير ضببمانات من الطفل يسببتفيد أن آخر، بلد في للتبني بالنسبببة تضببمن -ج

 بالتبني الوطني. يتعلل فيما القائمة

 ال التبني عملية أن آخر، بلد في للتبني بالنسبة تضمن، كي المناسبة التدابير جميع تتخذ -د

 مشروع. غير مالي بكسب فيها أولئك المشاركين على تعود

عددة -ه ية أو مت نائ قات ث فا بات أو ات مادة بعقد ترتي هداف هذه ال  تعزز عند االقتضبببببببباء، أ

 آخر من بلد في الطفل تبنى يكون أن إلى ضببببمان هذا اإلطار في وتسببببعى األطراف،

 .المختصة أو الهيئات السلطات خالل

 روفالظ ولجميع للطفل، للعالج المقدم دورية مراجعة في الرعاية أطفال مؤسببسببات حل -

 .بإيداعه الصلة ذات األخرى

 وإعادة االندماج والنفسي البدني التأهيل لتشجيع المناسبة التدابير كل األطراف الدول تتخذ -

 أو اإلساءة، أو االستتالل اإلهمال أشكال من شكل أي ضحية يقع الذي للطفل االجتماعي

أو  أو الالإنسببببانية القاسببببية أو العقوبة المعاملة أشببببكال آخر من شببببكل أو أي أو التعذيب

 بيئة تعزز في هذه وإعادة االندماج التأهيل هذا المسببلحة، ويجرى أو المنازعات المهينة،

 .وكرامته لذاته، واحترامه الطفل، صحة

 -وتنقسم إلى نوعين هما: الصحة األساسية والرفاه االقتصادي: -3

 توىبأعلى مسبببب الطفل بحل الدول تعترف : حيثالصحححححية األسححححاسححححية الرعاية حق -أ

بهدف  الجهد وبذل وإعادة التأهيل الصببببببحي، األمراض، عالج مرافل في صببببببحي

حيث  الصببحية، الرعاية خدمات على الحصببول في من حقه طفل أي يحرم أال ضببمان

 -ج من االتفاقية على الحقوق والتدابير اآلتية:24، 23نصت المواد ق

  .واألطفال الرضع وفيات خفض -
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 التشديد مع األطفال، لجميع الصحية الالزمة الرعايةو الطبية المساعدة توفير كفالة -

 .األولية الصحية تطوير الرعاية على

 طريل عن األولية، إطار الرعاية الصحية في حتى التتذية وسوء األمراض مكافحة -

 :منها أمور

 ومياه والكافي، المفيد التذاء طريل توفير بسبببهولة، عن المتاحة التكنولوجيا تطبيل -

 .ومخاطره البيئة تلوث أخطار االعتبار في األخذ مع النقية، الشرب

 .وبعدها لامهات قبل الوالدة المناسبة الصحية الرعاية كفالة -

والسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات األساسية  قطاعات المجتمع، تزويد جميع كفالة -

 وتتذيته، ومزايا الرضببباعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصبببحة لالمتعلقة بصبببحة الطف

 تعليم في على القطاعات هذه وحصبببول الحوادث، والوقاية من البيئي، واإلصبببحاح

 .المعلومات من هذه االستفادة في ومساعدتها المجاالت هذه

 والخدمات والتعليم المقدم للوالدين، واإلرشبببببباد الوقائية الصببببببحية الرعاية تطوير -

التدابير  جميع رافاألط الدول تتخذ أن ضببرورة مع ..، هذا.بتنظيم األسببرة المتعلقة

 األطفال، كما بصبببحة التي تضبببر التقليدية الممارسبببات إلتاء بتية والمالئمة الفعالة

 مراعاة مع الحل، هذا مضمون لتفعيل وتشجيعه التعاون الدولي بتعزيز الدول تتعهد

 خاصة. بصفة النامية البلدان احتياجات

 المعوق الطفل ب تمتعبوجو األطراف الدول تعترف ،اإلعاقة ذوي األطفال من حل -

 اعتماده وتعزز كرامته له تكفل ظروف وكريمة، في كاملة بحياة أو جسببببديا عقليا

 المجتمع،  في الفعلية مشاركته النفس، وتيسر على

 :اإلطار أكدت االتفاقية على اآلتي هذا وفي

 وتشبببجع خاصبببة، برعاية في التمتع المعوق الطفل بحل الدول تعترف أن ضبببرورة -1

 الطلب، المسببباعدة بحسبببب تقديم رعايته عن وللمسبببؤولين المؤهل ذلك، لللطف وتكفل

 على التأكيد يرعونه، مع ممن أو غيرهما وظروف والديه الطفل حالة مع متالئمة

 .لذويه الموارد المالية مراعاة مع ذلك، أمكن كلما مجانا توفير المساعدة

وخدمات الرعاية  ريب،والتد على التعليم فعال المعوق الطفل حصبببول إمكانية ضبببمان -2

 والفرص الترفيهية، ما، عمل الصببببحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد لممارسببببة

في  بما الفردي، ونموه للطفل االجتماعي إلى تحقيل االندماج تؤدي بصورة ذلك وتلقيه

 .ممكن وجه أكمل على والروحي الثقافي نموه ذلك

 الرعاية ميدان في ومات المناسبببببةالمعل تبادل على تشببببجع أن األطراف الدول على -3

 في ذلك بما لاطفال المعوقين، والوظيفي والنفسبببي والعالج الطبي الوقائية الصبببحية

 الوصبببول وإمكانية المهنية إعادة التأهيل والخدمات بمناهج المتعلقة المعلومات نشبببر

 وتوسببببببيع قدراتها ومهاراتها تحسببببببين من األطراف الدول تمكين وذلك بتية إليها،

 .خاصة بصفة النامية البلدان احتياجات مع مراعاة المجاالت، هذا هذه في برتهاخ
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 هي: العيش الكريم، جملة من حقوق في للطفل االقتصادية الحماية : تتمثلالرفاه االقتصادي -ب

 االسببتتالل من والحماية بالضببمان االجتماعي، واالنتفاع العمل، وحل نموه السببليم، وتأمين

 -على الحقوق اآلتية: من االتفاقيةج 27، 26، 18المواد ق والمتاجرة، حيث نصت

 مستوى في طفل كل األطراف بحل الدول تعترف ،مالئم معيشي مستوى في الطفل حل -

بداية  المسببببببؤولية ويتحمل واالجتماعي، والروحي البدني والعقلي لنموه مالئم معيشببببببي

 وقدراتهم المادية ياتهمحدود إمكان في الطفل، عن آخرون مسببؤولون أو أشببخاص الوالدان

لدول الطفل، وعلى لنمو معيشببببببببة الزمة ظروف تأمين في خاذ األطراف ا تدابير  ات ال

 سواء الحل، هذا تفعيل في عن الطفل أو األشخاص المسؤولين الوالدين لمساعدة المالئمة

واإلسبببكان، أو  والكسببباء التذاء في وخاصبببة الضبببرورة، عند المسببباعدة المادية تقديم في

 الطفل. ماليا عن أو المسؤولين الوالدين من الطفل نفقة تحصيل

 من االنتفاع في بالحل لكل طفل الدول تعترف ،االجتماعي الضبببببببمان في الطفل حل -

 لتحقيل هذا الالزمة التدابير وتتخذ االجتماعي، التأمين في ذلك بما االجتماعي، الضبببمان

 الطفل موارد مراعاة مع القتضبباء،عند ا اإلعانات من  ومنها الوطني، للقانون وفقا الحل

 آخر ذي صببلة اعتبار أي عن فضببال الطفل، عول عن واألشببخاص المسببؤولين وظروفه

 إعانات. للحصول على عنه أو نيابة الطفل جانب من يقدم بطلب

 االنتفاع حل العاملين ألطفال الوالدين لتضببمن المالئمة التدابير كل األطراف الدول تتخذ -

 .لها مؤهلون هم التي ية الطفلرعا ومرافل بخدمات

 والعقلي البدني لنموه مالئم معيشبببي مسبببتوى في طفل كل بحل األطراف الدول تعترف -

أو األشبببببببخاص اآلخرون  أو أحدهما الوالدان والمعنوي واالجتماعي، ويتحمل والروحي

 المالية إمكانياتهم حدود في القيام، األسبببباسببببية عن المسببببؤولية الطفل، عن المسببببؤولون

 .الطفل لنمو الالزمة المعيشة ظروف بتأمين راتهم،وقد

 من المالئمة التدابير إمكاناتها، حدود وفى الوطنية لظروفها وفقا األطراف، الدول تتخذ -

 هذا على إعمال الطفل، عن األشبببخاص المسبببؤولين من وغيرهما الوالدين أجل مسببباعدة

 بالتتذية يتعلل فيما سببيما وال وبرامج الدعم، المادية المسبباعدة الضببرورة عند وتقدم الحل

 .واإلسكان والكساء

 التعليم وأوقات الفراغ والنشاطات الثقافية: -4

 المعلومات على الحصببول وفي التعليم والراحة في الحل في للطفل الثقافية الحقوق حماية تتجسببد

شطة الثقافية في واالشتراك الفراغ، لوقت واالستتالل األمثل المطلوبة،  لتمكنهم والرياضية، األن

، 28الكبار، حيث نصببت المواد ق قبل من واحترام آرائهم التعبير في حقهم وكذا السببليم، النمو من

 :على الحقوق اآلتية من االتفاقيةج 31، 29

 أسببباس تكافؤ على التعليم الطفل في بحل األطراف الدول اعتراف خالل من ،التعليم حل -أ

 :يأتي تقوم بما أن يجب لذا الفرص،

 .للجميع مجانا ومتاحا إلزاميا االبتدائي تعليمال جعل - 
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 وإتاحتها وتوفيرها أو المهني، سبببواء العام الثانوي، التعليم أشبببكال شبببتى تطوير تشبببجيع -

 المالية المساعدة التعليم وتقديم مجانية إدخال مثل المناسبة التدابير األطفال، واتخاذ لجميع

 .إليها الحاجة عند

 .أساس القدرات على للجميع متاحا العالي التعليم جعل -

 .الجميع متناول في متوافرة التربوية والمهنية اإلرشادية والمبادئ المعلومات جعل -

 .الدراسة ترك معدالت من المدارس والتقليل في المنتظم الحضور لتشجيع تدابير اتخاذ -

 نحو على المدارس في النظام لضبببمان إدارة المناسببببة التدابير كافة األطراف الدول تتخذ  -ب

 تشبببببجيع هذا مع الطفل، حقوق اتفاقية مع ويتوافل اإلنسبببببانية، كرامة الطفل مع يتماشبببببى

 واألمية الجهل على القضبباء اإلسببهام في بالتعليم، بهدف المتعلقة األمور في الدولي التعاون

 التعليم وإلى وسببائل العلمية والتقنية، إلى المعرفة الوصببول وتيسببير العالم، أنحاء في جميع

 خاصة. بصفة النامية احتياجات البلدان مراعاة مع يثةالحد

 :نحو موجها كحق التعليم هدف يكون أن -ج

 .إلى أقصى إمكاناتها العقلية والبدنية وقدراته ومواهبه الطفل شخصية تنمية -

األمم  ميثاق في المكرسببة األسبباسببية والمبادئ اإلنسببان والحريات حقوق احترام تنمية -

 .المتحدة

 الوطنية والقيم الخاصبببببة، ولتتهم وقيمهم الثقافية لهويتهم وذويه الطفل احترام تنمية -

 عن والحضارات المختلفة األصل في فيه نشأ الذي والبلد الطفل، يعيش فيه الذي للبلد

 .حضارته

 التفاهم والسببببلم من حر، بروح مجتمع في المسببببؤولية تسببببتشببببعر لحياة الطفل إعداد -

سام  سين، والمساواة والت صداقة بين الجن شعوب، جميع بين وال والجماعات اإلثينية  ال

 .األصليين ينتمون إلى السكان واألشخاص الذين والدينية، والوطنية

 الطبيعية.  البيئة احترام تنمية -

 الفراغ، ووقت في الراحة الطفل بحل الدول تعترف أنشبببطته، مزاولة في الطفل حل -د

 الحياة في بحرية والمشببباركة لسبببنه االسبببتجمام المناسببببة وأنشبببطة األلعاب ومزاولة

 ذلك. في ومتساوية مالئمة فرص توفير الدول الثقافية، وعلى هذه

 -وتنقسم إلى الحقوق اآلتية:تدابير الحماية الخاصة:  -5

ينص تعريف حماية الطفل على الوقاية من إسبباءة المعاملة، واإلهمال، واالسببتتالل، والعنف 

إن حماية الطفل ال تكمن في حماية جميع حقوق ضببببببد األطفال، واالسببببببتجابة لها، وبالتالي ف

 -الطفل بل تشير إلى مجموعة فرعية من هذه الحقوق، كما يأتي:

 األطفال في حالة الطوارا والمنازعات المسلحة: -أ

 -ج من االتفاقية على الحقوق اآلتية:39، 38، 22نصت المواد ق

 اإلنسبببباني القانون قواعد مبأن تحتر الدول تتعهد ،المسببببلحة النزاعات من الطفل حماية -

 تضببمن احترام وأن بالطفل، الصببلة وذات المسببلحة المنازعات عليها في المنطبقة الدولي
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 يشببببببترك أال تضببببببمن لكي عمليا التدابير الممكنة جميع الدول تتخذ وأن القواعد، هذه

شتراكا سنة عشرة خمس سنهم لم يبلغ األشخاص الذين شرا ا  هذه الحرب، وعلى في مبا

األطفال  ورعاية حماية تضبببببمن لكي الممكنة عمليا التدابير جميع تتخذ أيضبببببا أن لالدو

 السببكان الدولي بحماية اإلنسبباني القانون بمقتضببى اللتزاماتها وفقا بنزاع مسببل  المتأثرين

 .المنازعات المسلحة في المدنيين

 لذياأو  وء،اللج حل على يسعى للحصول الذي للطفل لتكفل المالئمة التدابير الدول تتخذ -

 تلقي -أو بمفرده آخر، شببخص أو أي والديه، بصببحبة سببواء كان -للقوانين وفقا الجئا يعد

 تكون لتيا حقوق الطفل، اتفاقية في الواردة بالحقوق اإلنسانية والتمتع الحماية والمساعدة

 من وغيرهببا األمم المتحببدة مع أن تتعبباون األطراف الببدول وعلى فيهببا، طرفببا الببدولببة

 .الطفل ومساعدته لحماية اتالمنظم

 االندماج وإعادة والنفسي البدني التأهيل لتشجيع المناسبة التدابير كل األطراف الدول تتخذ -

 ة،أو اإلساء أو االستتالل اإلهمال أشكال من شكل أي ضحية يقع الذي للطفل االجتماعي

أو  الالإنسببببانيةأو  القاسببببية أو العقوبة المعاملة أشببببكال آخر من شببببكل أو أي أو التعذيب

 تعزز بيئة في هذه وإعادة االندماج التأهيل هذا المسببلحة، ويجري أو المنازعات المهينة،

 .وكرامته لذاته، واحترامه الطفل، صحة

 ألطفال الذين يسري عليهم نظام قضاء األحداث:ا-ب

يتهم لقد أدركت األمم المتحدة أبعاد وأهمية الحفاظ على كرامة األحداث المحرومين من حر

 بتضمينها القواعد النموذجية الدنيا لقضاء األحداث الصادرة عن جمعيتها العمومية عام

م التي اشارت اليها 1989م ققواعد بكينج وتضمنتها في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل1985

في الديباجة وضمن موادها الخاصة بحقوق األحداث بذكر المبادئ األساسية لقواعد وإجراءات 

ضاء األحداث، كما استدركت أهمية الوقاية من االنحراف بتبيين المبادئ التوجيهية لمنع سير ق

ً 1990جنوح األحداث قمبادئ الرياضج  من  م، فاعتبرت منع جنوح األحداث جزءا جوهريا

 . 90منع الجريمة في المجتمع

 -ج من االتفاقية على الحقوق اآلتية:40، 39، 37ونصت المواد ق

 ر،واالختبا والمشببورة، واإلرشبباد واإلشببراف، أوامر الرعاية مثل تلفة،مخ ترتيبات تتاح -

ضمان لبدائل الرعاية المؤسسية،  من وغيرها المهني والتدريب وبرامج التعليم والحضانة،

 .السواء على وجرمهم ظروفهم مع وتتناسب معاملة األطفال بطريقة تالئم رفاهيتهم،

 انتهك أنه يدعى طفل، كل بحل الدول األطراف تعترف إنسانية، معاملة األحداث في حل -

 درجة مع بطريقة تتفل يعامل أن في ذلك، عليه أو يثبت بذلك العقوبات، أو يتهم قانون

اإلنسببببببان  حقوق من لآلخرين لما الطفل احترام لدى وتعزز بكرامته، الطفل إحسبببببباس

 بناء امه بدوروقي الطفل إعادة اندماج وتشببجع الطفل، سببن األسبباسببية، وتراعي والحريات

                                                           
 128، 2000خليل، 90
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 الضببمانات بذلك أو يتهم العقوبات انتهك قانون بأنه يدعى طفل لكل المجتمع، ويكون في

 :األقل على اآلتية

  .للقانون وفقا إدانته تثبت إلى أن براءته افتراض ج1

 عليه القانونيين أو األوصياء والديه عن طريل إليه، الموجهة بالتهم ومباشرة فورا إشعاره ج2

 لاعداد المالئمة المساعدات أو غيرها من قانونية مساعدة على والحصول عند االقتضاء،

 .لدفاعه والتقديم

 في تأخير دون دعواه في ونزيهة بالفصببل ومسببتقلة مختصببة قضببائية أو هيئة سببلطة قيام ج3

 مناسبببببة أخرى أو بمسبببباعدة قانوني مسببببتشببببار بحضببببور وفقا للقانون، عادلة محاكمة

 الطفل، مصبببببلحة غير في يكن ما لم عليه، لقانونيينا أو األوصبببببياء والديه وبحضبببببور

 .أو حالته سنه في الحسبان أخذ إذا والسيما

عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب، وكفالة اشتراك الشهود واستجوابهم  ج4

 .المساواة من ظل ظروف في لصالحه

 مسبببتقلة قضبببائية و هيئةسبببلطة مختصبببة أ قيام فيؤمن العقوبات، قانون انتهك أنه عد إذا ج5

 .لذلك تبعا تدابير مفروضة أي وفى القرار، هذا في بإعادة النظر وفقا للقانون عليا ونزيهة

أو  المسببتعملة اللتة فهم الطفل تعذر على إذا مجانا شببفوي مترجم مسبباعدة على الحصببول ج6

 .بها النطل

  .الدعوى مراحل جميع في الخاصة، حياته احترام تأمين ج7

 مالئمة ومؤسببببسببببات وإجراءات وسببببلطات قوانين إقامة لتعزيز ألطرافا الدول تسببببعى -

 عليهم ذلك، أو يثبت بذلك أو يتهمون العقوبات قانون أنهم انتهكوا يدعى لاطفال الذين

 :يأتي بما القيام وخصوصا

  .العقوبات قانون نتهاكال األهلية األطفال ليس لديهم أن دونها يفترض دنيا سن تحديد ج1

 إلى إجراءات قضائية، اللجوء األطفال دون هؤالء لمعاملة االقتضاء عندتدابير  اتخاذ ج2

  .كامال احتراما القانونية والضمانات اإلنسان، تحترم حقوق أن شريطة

 :يأتي ما األطراف لاحداث الدول تكفل لاحداث، إنسانية معاملة كفالة  -

 تقل أشببببخاص تكبهاير بسبببببب جرائم الحياة، مدى أو السببببجن اإلعدام عقوبة ال تفرض ج1

 عنهم. لافراج إمكانية وجود دون سنة، ثماني عشرة عن أعمارهم

 اعتقال يجرى أن ويجب أو تعسبببفية، قانونية غير بصبببورة حريته من طفل أي يحرم أال ج2

 أخير وألقصبببر كملجأ إال ممارسبببته يجوز وال للقانون، وفقا أو سبببجنه أو احتجازه الطفل

 .مناسبة زمنية مدة

 احتياجات تراعي وبطريقة واحترام للكرامة، بإنسببانية حريته من محروم طفل كل يعامل ج3

 عن حريته محروم من طفل كل يفصببل أن مراعاة مع سببنه، هذا بلتوا األشببخاص الذين

على  البقاء في الحل له ويكون ذلك، خالف الطفل تقتضبببي مصبببلحة تكن لم ما البالتين،

 .االستثنائية الظروف إال في والزيارات، المراسالت طريل عن أسرته مع اتصال
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 قانونية مسبببباعدة على الحصببببول بسببببرعة في الحل حريته من محروم طفل لكل يكون ج4

 من شببببرعية حرمانه في الطعن في الحل عن فضببببال المسبببباعدة المناسبببببة، من وغيرها

 أي في البت سببرعة مع أخرى، ومحايدة مختصببة مسببتقلة أو سببلطة محكمة أمام الحرية

 ل.القبي هذا إجراء من

 هيلالتأ لتشبببجيع المناسببببة كل التدابير األطراف الدول تتخذ إعادة تأهيل، في الطفل حل -

 من أشببكال شببكل أي ضببحية يقع الذي للطفل االجتماعي وإعادة االندماج والنفسببي البدني

أو  المعاملة أشبببكال آخر من شبببكل أو أي أو التعذيب، أو اإلسببباءة، أو االسبببتتالل اإلهمال

 لتأهيلا ويجري هذا المسببلحة أو المنازعات اإلنسببانية أو المهينة، أو غير القاسببية العقوبة

 وكرامته. لذاته، الطفل واحترامه صحة تعزز بيئة في وإعادة االندماج

 أو الالإنسانية القاسية أو العقوبة المعاملة تحظر االتفاقية نصوصنجد أن  ومما سبق،

 أو الثامنة عشرة دون كانوا عندما جرائم اببارتك أدينوا أشخاص على باإلعدام وإصدار أحكام

 إال الحجز إجراء ال يكون وأن التعسفي، أو القانوني غير االحتجاز تحظر كما المؤبد، بالسجن

 احتجازهم، أثناء البالتين عن فصبببل األحداث يتعين كما مناسببببة، مدة وألقصبببر أخير كملجأ

 المسباعدة توفير وضبرورة عنهم، ؤولينالمسب أو مع عائالتهم اتصبال على بالبقاء حقهم وكفالة

 تشريعات بوضع األعضاء الدول بقيام كله وهذا عادلة، في محاكمة الحل إلى إضافة القانونية

 .91األطفال على تحديدا تنطبل وسياسات

كما أن نصببببوص االتفاقية اهتمت بضببببرورة تحديد سببببن دنيا للمسبببباءلة الجنائية للحدث 

مسببئولية الجنائية التي تعتمد في إسببناد الجريمة معنويا وماديا المنحرف، ألهمية ذلك في إطار ال

إلى شبببببخص ما، واإلسبببببناد المعنوي قبل المادي بمعنى أن تكون الجريمة صبببببادرة عن إدراك 

وإرادة حرة، فببإذا وجببد اإلسبببببببنبباد المعنوي والمببادي وجببدت األهليببة الجنببائيببة التي تقوم عليهببا 

ين أو نقص أحدهما فال يمكن إسناد الفعل إلى الفرد ومن المسئولية، وإذا لم يتوافر هذين العنصر

 . 92ثم مساءلته عنه

 والدولة والمجتمع األسبببرة من كل توفرها أن يفترض الرعاية التي ويالحظ أن غياب

ة نتيج بل كذلك يولدوا لم الجانحين األحداث أن إذ العدالة، مواجهة في نفسبببببببه يجد الطفل

 ربيةاألسببببرية والت الرعاية من لو اسببببتفادوا كذلك يكونوا ال أن يمكن كان وأغلبهم الظروف،

 طفالاأل تساعد اجتماعية إيجاد آليات يستوجب ما وهو لهم، وتوجيه وسائل اإلعالم المدرسية

 ومالئمة. بناءة بطريقة مشاكلهم حل على

 -وتنقسم إلى الحقوق اآلتية:االت االستغالل: حاألطفال في  -ج

 عمالة األطفال:  -1

ظروف تهببدد حيبباتهم  في منهم ماليين وعببدة طفببل مليون ج250حوالي ق لعببالما يعمببل في

 أو الريفية منها سببببواء العائالت من الدنيا الطبقات إلى األطفال هؤالء وينتمي وصببببحتهم،

                                                           
 2، 1998منظمة العفو الدولية، 91
 101، 2017الحضوري، 92
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 القيام بأعمال على الصببتار يجبر وهكذا أطفالها، حاجات تلبية تسببتطيع ال والتي الحضببرية

 .93األسرة رب مقام الطفل يقوم اناوأحي آبائهم، لمساعدة الراشدين

 االسبببببببتتالل من الحماية في الطفل على حل من االتفاقيةج 32، 18ونصبببببببت المواد ق 

صادي، االقت االستتالل من الحماية في الطفل بحل تنفيذه حيث تعترف الدولآليات ، االقتصادي

 حةبص ضارا يكونأو  الطفل، إعاقة لتعليم أو يمثل خطيرا، يكون أن يرج  عمل أي أداء ومن

 ألطرافاالبدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي، وعلى الدول  أو بنموه الطفل

تدابير اتخاذ ماعية والتربوية واإلدارية التشبببببببريعية ال ية تكفل التي واالجت  نم الطفل حما

 :من خالل االستتالل

  .بعمل لاللتحاق أدنى عمر تحديد -

 .وظروفه لعملا لساعات مناسب نظام وضع -

 .هذه المادة تنفيذ لضمان مناسبة أو جزاءات عقوبات فرض -

  .، تحمي الدول الطفل من سائر أشكال االستتالل الضارةاستتالل أي من الطفل حماية -

 عايةر بخدمات ومرافل االنتفاع حل لاطفال العاملين لتضببمن التدابير اتخاذ كل مع هذا -

 الطفل.

واالتفاقيات  الدولية المنظمات لدى كبيرا اهتماما لقيت األطفال قد كما نجد أن عمالة

 نشبببأتها اتفاقيات عديدة منذ أوجدت الدولية العمل فمنظمة العمل، المتعلقة بتشبببريعات الدولية

رقم  كاالتفاقية مرور الوقت مع تطورا عرفت والتي للعمل، األدنى السبببن خاللها من حددت

 االتفاقية أن غير لسن االستخدام، األدنى بالسن علقةالمت للعمل الدولية العمل لمنظمة ج138ق

 يمنعه ال وأن بصببحته، يضببر ال واشببترطت بأن األطفال عمل تمنع لم الطفل لحقوق الدولية

 .94الدراسي تحصيله على سلبا يؤثر أن أو بالمدرسة االلتحاق من

 :المواد المخدرة -2

 لدولا باتخاذ المواد المخدرة، من الطفل على ضرورة وقاية من االتفاقيةج 37نصت المادة ق

ل من األطفا لوقاية والتربوية، واالجتماعية التشبببببببريعية واإلدارية التدابير جميع األطراف

 في تحددت وحسببببما العقل، المؤثرة في والمواد المخدرة للمواد المشبببروع غير االسبببتخدام

 غير يقةبطر المواد هذه مثل إنتاج األطفال في استخدام ولمنع ذات الصلة، الدولية المعاهدات

 بها. واالتجار مشروعة

 :االستغالل الجنسي -3

 -ج من االتفاقية على الحقوق اآلتية:34نصت المادة ق

 أشببببكال جميع من بحماية الطفل الدول تتعهد ،الجنسببببي االسببببتتالل من الطفل حماية -أ

الثنائية و الوطنية المالئمة التدابير جميع واتخاذ الجنسببي، نتهاكواال الجنسببي االسببتتالل

 :لمنع األطراف والمتعددة

 .غير مشروع جنسي نشاط أي تعاطي على الطفل أو إكراه حمل -ب
                                                           

 2، 2005موسى، 93
 2، 2002رمزي، 94
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 غير الجنسبببية الممارسبببات من االسبببتخدام االسبببتتاللي لاطفال في الدعارة أو غيرها -ت

 .المشروعة

 ومواد الدعارة. العروض لاطفال في االستتاللي االستخدام -ث

 :اختطاف األطفال -4

 -على الحقوق اآلتية: من االتفاقيةج 35,36نصت المواد ق

 نيةالوط المالئمة جميع التدابير األطراف الدول باتخاذ األطفال، وبيع اختطاف منع -

 ألي بهم، أو االتجار أو بيعهم األطفال، اختطاف األطراف لمنع والمتعددة والثنائية

 األشكال. من شكل أو بأي األغراض من غرض

 من جانب بأي الضبببارة االسبببتتالل أشبببكال سبببائر من الطفل األطراف الدول تحمي -

 .الطفل رفاة جوانب

األطفال من العنف، واالستتالل،  حماية ومن هذا المنطلل، نجد أن االتفاقية أرست في مجال

وإسبباءة المعاملة، واإلهمال أولوية ملحة لجميع العاملين في الحاالت اإلنسببانية، أفراد ومؤسببسببات 

صيين في مختلف القطاعات. مما يستوجب التخطيط بشكل جيد وفعال، ونطاقاً واسعاً من االختصا

نا  نت تبلغ األطفال وتحميهم بصبببببببورة مالءمة، وفي عمل ياس ما إذا كا وأن نكون قادرين على ق

اإلنسببببببباني، ينبتي أن نحرص على تقوية األنظمة التي سبببببببوف تحمي األطفال على البعيد، عندما 

 .95تنتهي االستجابة لحاالت الطوارئ

 ال الذين ينتمون إلى أقلية:األطف -د

 فيها توجد التي الدول في ،أطفال األقليات حلج من االتفاقية، على 30نصبببببببت المادة ق

 الطفل يجوز حرمان ال األصبببببليين، السبببببكان من أو أشبببببخاص أو لتوية إثينية أو دينية أقليات

بثقافته،  وعةالمجم أفراد بقية مع يتمتع أن في الحل السكان من أو أولئك األقليات إلى تلك المنتمي

 .لتته أو استعمال شعائره وممارسة بدينه أو اإلجهار

 م:1989البروتوكوالت االختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل  -6

ن تُعببد البروتوكوالت االختيبباريببة متممببة لالتفبباقيببات القببائمببة وتضبببببببيف إليهببا. ويمكن أن يكو

مبا في  تفاقية األصلية، وهو يُستخدم إما ليتناول أمراً البروتوكول حول أي موضبببببببوع يتعلل بباال

عمل االتفاقية األصببلية على نحو أعمل، أو ليتصببدى لشبباغل جديد أو ناشببئ، أو ليضببيف إجراًء ل

 .االتفاقية وفرض تنفيذها

كثر من تلك أألن االلتزامات الواردة فيها قد تتطلب متطلبات ‘ اختيارية’وتُعتبر البروتوكوالت 

د االلتزام بها في االتفاقية األصلية، لذا يجب أن تقرر الدول بصفة مستقلة ما إذا كانت تري الواردة

المصبببببببادقة أم ال. وتُعتبر البروتوكوالت االختيارية اتفاقيات بحد ذاتها، وهي مفتوحة للتوقيع و

 .واالنضمام

جمعية العامة وبتية ردع اإلسببباءات واالسبببتتالل ضبببد األطفال في جميع أنحاء العالم، أقرت ال

بروتوكولين اختياريين التفاقية حقوق الطفل لزيادة الحماية لاطفال  2000لامم المتحدة في عام 

                                                           
 5، 2012مجموعة حماية الطفل، 95
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من العنف أثناء النزاعات المسبببببلحة ومن البيع واالسبببببتتالل في البتاء وفي المواد اإلباحية. وأُقر 

باشبببببرة إلى لجنة بروتوكول اختياري ثالث يتي  لاطفال رفع شبببببكاوى بصبببببفة م 2014في عام 

حقوق الطفل. ثم تقوم اللجنة بالتحقيل في المزاعم وبوسبببببببعها توجيه الحكومات التخاذ إجراءات 

 .معينة

 حماية األطفال في النزاعات المسلحة:بروتوكول  .أ

 :هي معاهدة دولية حيث تتفل الدول على

  سنة في الجيش 18حظر تجنيد األطفال تحت سن. 

 عاما من المشاركة مباشرة في األعمال  18يين تحت سن ضمان اعفاء المتطوعين العسكر

 .العدائية

ويُعتبر البروتوكول االختياري جهداً لتعزيز تنفيذ االتفاقية وزيادة الحماية لاطفال أثناء النزاعات 

وبموجب البروتوكول، يكون لزاماً على الدول "اتخاذ جميع الترتيبات الممكنة" لضمان  .المسلحة

سببببنة ال يشبببباركون في القتال بصببببفة  18ا المسببببلحة الذين تقل أعمارهم عن أن عناصببببر قواته

 15مباشببببرة. ويجب على الدول رفع السببببن األدنى لالنخراط الطوعي في القوات المسببببلحة من 

 .سنة 18سنة، إال أن البروتوكول ال يتطلب أن يكون السن األدنى 

سببببنة يسببببتحقون  18أعمارهم عن مع ذلك يُذكتر البروتوكول الدول بأن األطفال الذين تقل 

 18حماية خاصة، لذا يجب أن يتضمن أي انخراط طوعي في القوات المسلحة لمن هم دون سن 

سبببنة.  18سبببنة ضبببمانات كافية. كما يُحظر التجنيد القسبببري لاشبببخاص الذين تقل أعمارهم عن 

مسبببببببتقلة من ويجب على الدول األطراف أن تتخذ إجراءات قانونية لمنع الجماعات المسبببببببلحة ال

 .سنة أو استخدامهم في النزاعات 18تجنيد األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

بنود البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشححححأن اشححححترا  األطفال في المنازعات 

 المسلحة:

ج 263اعتمد وعرض للتوقيع والتصديل واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لامم المتحدة ق

فبراير  23م، دخل حيز النفاذ في 2000أيارممايو  25الرابعة والخمسبببببببون المؤرخ في  الدورة

 م. 2002

 قد اتفقت على ما يلي:

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضببمان عدم اشببتراك أفراد قواتها  (:1المادة )

  في األعمال الحربية.المسلحة الذين لم يبلتوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً 

تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين لم يبلتوا الثامنة عشرة من العمر  (:2المادة )

 للتجنيد اإلجباري في قواتها المسلحة.

 :(3المادة )

ترفع الدول األطراف الحد األدنى لسببببن تطوع األشببببخاص في قواتها المسببببلحة الوطنية عن   -1

بار 38ج من المادة ق3ق السبببببببن المحددة في الفقرة فاقية حقوق الطفل، آخذة في االعت ج من ات
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المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحل األشببببخاص دون سببببن الثامنة عشببببرة في حماية 

 خاصة بموجب االتفاقية.

تودع كل دولة طرف إعالناً ملزماً بعد التصبببببببديل على هذا البروتوكول أو االنضبببببببمام إليه  -2

دنى للسببببن الذي تسببببم  عنده بالتطوع في قواتها المسببببلحة الوطنية ووصببببفاً يتضببببمن الحد األ

 للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً.

تقوم الدول األطراف التي تسببم  بالتطوع في قواتها المسببلحة الوطنية دون سببن الثامنة عشببرة  -3

 بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:

 كون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً.أ. أن ي

 ب. أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من اآلباء أو األوصياء القانونيين لاشخاص.

أن يحصل هؤالء األشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه ج. 

 الخدمة العسكرية.

به عن سببببببنهم قبل قبولهم في الخدمة العسببببببكرية د. أن يقدم هؤالء األشببببببخاص دليالً موثوقاً 

 الوطنية.

لكل دولة طرف أن تعزز إعالنها في أي وقت بإخطار لهذا الترض يوجه إلى األمين العام  -4

يذ في  لدول األطراف. ويدخل هذا اإلخطار حيز التنف بإبالغ جميع ا لذي يقوم  لامم المتحدة ا

 التاريب الذي يتلقاه فيه األمين العام.

ج من هذه المادة على المدارس التي تديرها 1طبل اشبتراط رفع السبن المذكور في الفقرة قال ين -5

ج من 29، 28القوات المسبلحة في الدول األطراف أو تقع تحت سبيطرتها تمشبياً مع المادتين ق

 اتفاقية حقوق الطفل.

 (:4المادة )

ي دولة في أي ظرف ال يجوز أن تقوم المجموعات المسبببلحة المتميزة عن القوات المسبببلحة أل -1

 من الظروف بتجنيد أو استخدام األشخاص دون سن الثامنة عشرة في األعمال الحربية.

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد واالسبببببببتخدام، بما في ذلك  -2

 اعتماد التدابير القانونية الالزمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

قانوني ألي طرف في أي  ال يؤثر تطبيل -3 هذا البروتوكول على المركز ال مادة بموجب  هذه ال

 نزاع مسل .

ستبعد األحكام الواردة في قانون دولة  (:5المادة ) سيره بأنه ي ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تف

طرف أو في الصكوك الدولية والقانون اإلنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق 

 لطفل.ا

التدابير الالزمة القانونية واإلدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ تضبببببببمنت  (:6المادة )

لدول األطراف وإعمال أحكام البروتوكول ها من ا هذا ، وفي نطاق واليت بادئ وأحكام  بنشبببببببر م

المجندين أو  جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسببري  األشببخاص ،البروتوكول على نطاق واسببع

المسبببببببتخدمين في األعمال الحربية في نطاق واليتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم 
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ر كل المساعدة المالئمة لهؤالء األشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً يعلى نحو آخر من الخدمة. وتوف

 وإلعادة إدماجهم اجتماعياً.

في لك التعاون التقني والمالي بين الدول األطراف بما في ذ تضبببببببمنت آليات التعاون (:7المادة )

عادة  ناقض البروتوكول وفي إ عاون في منع أي نشبببببببباط ي ما في ذلك الت يذ هذا البروتوكول، ب تنف

التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي لاشببخاص الذين يقعون ضببحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، 

 وفقاً لقواعد الجمعية العامة.

ج 44لتطبيل بنود البروتوكول، وفقا للمادة قتضببمنت آلية تقديم تقارير التقدم واالنجاز  :(8المادة )

 من اتفاقية حقوق الطفل.

على هذا والتصببببببديل التوقيع آليات  تضببببببمنتمن البروتوكول  (:13، 12، 11، 10، 9اد )والم

، البروتوكولبببدأ نفبباذ هببذا و البروتوكول أمببام أي دولببة طرف في االتفبباقيببة أو موقعببة عليهببا.

واالنسبببببببحاب من هذا البرتوكول، وااللتزامات المترتبة عليه، واقتراح التعديل لبنود البرتوكول، 

وتزمينها وبدء انفاذها والعمل بها، وإيداع البروتوكول وتسببببباوي حجية اللتات الصبببببادرة ضبببببمن 

ل إلى جميع نسبببببخاً مصبببببدقة من هذا البروتوكومحفوظان األمم المتحدة، وان يرسبببببل األمين العام 

 .الدول األطراف في االتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها

 بروتوكول حماية األطفال من البيع واالستغالل في البغاء وفي المواد اإلباحية: .ب

يجلب البروتوكول االختياري المعني بمسبببببببألة بيع األطفال واسبببببببتتاللهم في البتاء وفي المواد 

ات الجسببيمة لحقوق األطفال ويؤكد على أهمية زيادة نتهاكه االاإلباحية انتباهاً خاصبباً لتجريم هذ

 .الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحتها

هاء االسبببببببتتالل  لة إلن بات مفصببببببب لدول بمتطل يد ا ية من خالل تزو فاق ل البروتوكول االت مت ويُك

بيع ألغراض غير جنسبببية الجنسبببيين لاطفال، وكذلك لحماية األطفال من التعرض لل نتهاكواال

 .من قبيل القيام بعمل قسري، أو التبني غير القانوني أو التبرع باألعضاء —

وفي ‘ اسبببببببتتالل األطفال في البتاء’، و ‘بيع األطفال’وينص البروتوكول على تعريفات لجرائم 

مرتبطة كما يستحدث البروتوكول التزامات على الحكومات لتجريم األنشطة ال‘. المواد اإلباحية’

ات ومعاقبة مرتكبيها. ويتطلب معاقبة ليس فقط األشخاص الذي يعرضون األطفال نتهاكبهذه اال

أو يسببلتمونهم لتايات االسببتتالل الجنسببي أو نقل األعضبباء أو للترب  من العمل القسببري، وإنما 

 .أيضاً أي فرد يقبل بانخراط الطفل بمثل هذه األنشطة

طفال الضببحايا ومصببالحهم. ويجب على الحكومات أن توفر يحمي البروتوكول أيضبباً حقوق األ

ويتضببببببمن هذا االلتزام أخذ  ،الضببببببحاياخدمات دعم قانوني وغيره من أشببببببكال الدعم لاطفال 

المصبببببلحة الفضبببببلى للطفل بعين االعتبار في أي تواصبببببل مع منظومة العدالة الجنائية. ويجب 

ي الضببروري لاطفال للمسبباعدة في إعادة أيضبباً تقديم الدعم الطبي والنفسببي واللوجسببتي والمال

تأهيلهم وإدماجهم. وبوصببببف البروتوكول االختياري صببببكاً متمماً التفاقية حقوق الطفل، فيجب 

دائما أن يسترشد تفسير نصوصه بمبادئ عدم التمييز، والمصلحة الفضلى للطفل وبقائه ونمائه 

 .ومشاركته

 :وبغاء األطفال والمواد اإلباحيةبنود البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال 
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ودخلت حيز النفاذ في  2000في عام  لامم المتحدة اعتمد البروتوكول من قبل الجمعية العامة

دولة على البروتوكول ووقعت  169صبببببببدقت  2014. اعتبارا من نوفمبر 2002يناير  18

 .تسع دول أخرى ولكن لم تصدق عليها

ج: من البروتوكول تتطلب من األطراف حماية حقوق ومصبببببببال  األطفال ضبببببببحايا 1المادة ق

أشكال عمل  االتجار وبتاء األطفال والمواد اإلباحية عن األطفال وعمالة األطفال وخاصة أسوأ

 .األطفال

المواد المتبقية في البروتوكول تعتبر الخطوط العريضببة لمعايير إنفاذ القانون الدولي التي و

تتطي قضبببايا متنوعة مثل عوامل الوالية القضبببائية وتسبببليم المجرمين والمسببباعدة المتبادلة في 

 .درة األصول أيضاالتحقيقات واإلجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المطلوبين وضبط ومصا

مسببتوجبة للعقاب »يلزم أيضببا األطراف لتمرير القوانين داخل أراضببيها ضببد هذه الممارسببات 

 .«بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة

 :ج من التحريم2وتعرف المادة ق

 :أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة  بيع األطفال

 .شخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي اعتبار آخرمن األ

 :اسببتخدام طفل في أنشببطة جنسببية لقاء مكافأة أو أي شببكل آخر من أشببكال  بغاء األطفال

 .العوض

 :أي تمثيل بأي وسببيلة كانت لطفل يشببارك في أنشببطة جنسببية صببريحة  المواد اإلباحية

إلشبببباع الرغبة الجنسبببية  حقيقية أو بالمحاكاة أو أي تصبببوير لاعضببباء الجنسبببية للطفل

 .أساسا

 :البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بـإجراء تقـديم البالغات .ج

حقوق األطفال.  انتهاكيتي  هذا البروتوكول للجنة حقوق الطفل االستماع للشكاوى بخصوص 

للسببببببعي وبوسببببببع األطفال من البلدان التي صببببببادقت على البروتوكول أن تسببببببتخدم االتفاقية 

قانونية الوطنية من توفير اإلنصبببببببباف عن  للحصبببببببول على العدالة إذا لم تتمكن المنظومة ال

 .نتهاكاال

وبوسببع اللجنة تلقي الشببكاوى من األطفال، أو جماعات من األطفال، أو ممثلين عنهم وذلك 

ضببببد الدولة التي صببببادقت على البروتوكول. كما يمكن للجنة أن تشببببرع في تحقيقات بشببببأن 

ات الجسبببيمة أو المنهجية لحقوق األطفال، وبوسبببع الدول رفع شبببكاوى ضبببد بعضبببها هاكنتاال

 .بعضاً، إذا ما قبلت بهذا اإلجراء

إن الدول األطراف في هذا البروتوكول، إذ ترى أن اإلقرار بما لجميع أعضبببببباء األسببببببرة 

فقاً البشرية من كرامة أصيلة فـبببببببيهم ومـبببببببن حقوق متساوية ال يمكن التصرف فيها يشكل، و

 .الحرية والعدل والسالم في العالمللمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، أساس 

وإذ تشببجع الدول األطراف على إنشبباء آليات وطنية مناسبببة لتمكين الطفل الـبببببببببذي تُنتهك 

بل انتصبباف فعتالة على المسببتوى المحلي، وإذ تشببير إلى الدور الهام  حقوقه من اللجوء إلى سببُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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يمكن أن تؤديه في هذا الصببدد المؤسببـبببببببببسببات الوطنيـبببببببببة لحقوق اإلنسببان وغيرها من الذي 

 .كلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتهاالمؤسسات المتخصصة المُ 

 :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء األول أحكام عامة

 اختصاص لجنة حقوق الطفل (1) المادة

يه هذا تعترف كل دولة طرف في هذا البروتوكول باختصبببببببباص اللجنة كم -1 ا يـبببببببببببببنص عل

  .البروتوكول

ال تمارس اللجنة اختصبببباصببببها فيما يتعلل بأي دولة طرف في هذا البروتوكول في المسببببائل  -2

  .المتصلة بانتهاكات لحقوق منصوص عليها في صك ال تكون تلك الدولة طرفاً فيه

 .ال تتلقى اللجنة أي بالغ يتعلل بدولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول -3

هة لمهام اللجنة (2)المادة   :المبادا العامة الموِجّ

تسببترشببد اللجنة، في أدائها للمهام المسببندة إليها بموجب هذا البروتوكول، بمبدأ مصببال  الطفل 

الفضلى. وتراعي اللجنة أيضاً حقوق الطفل وآراءه، وتُعطـي هـذه اآلراء األهميـة الواجبة تبعاً 

  .لسن الطفل ونضجه

 :خليالنظام الدا (3)المادة 

تعتمد اللجنة نظاماً داخلياً يُتتبع لدى ممارستها المهام المسندة إليها بموجـببببببببب هذا البروتوكول  -1

من هذا البروتوكول من أجل ضبببببببمان اتباع  (2)المادة ، مراعيةً في ذلك، بصبببببببفة خاصبببببببة

  .إجراءات تراعي ظروف الطفل

ن قبل من يتصببرفون بالنيابة درج اللجنة في نظامها الداخلي ضببمانات لمنع التالعب بالطفل متُ  -2

 .عنه، ولها أن ترفض النظر في أي بالغ تعتبر أنه ال يخدم مـصال  الطفـل الفضلى

 تدابير الحماية (4)المادة 

تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبببببة لكفالة عدم تعرض األفراد ال ذين يخضببببعون  -1

تخويف نتيجة لما يقدمونه إلى  لواليتها ألي انتهاك لحقوق اإلنسبببببببان أو سبببببببوء معاملة أو

 .البروتوكول بهذامعها عمالً  لتعاونهماللجنة من بالغات أو 

 .ال يُعلن عن هوية أي فرد معني أو مجموعة من األفراد المعنيين دون موافقتهم الصريحة -2

 الجزء الثاني إجراء تقديم البالغات

  البالغات الفردية (5)المادة 

قطب ل، أو نيابة عن، أفـراد أو مجموعـة أفـراد يخضعون لوالية يجوز أن تُقدم البالغات من  -1

ضبحايا النتهاك الدولة الطرف ألي حل من الحقوق المنصبوص  أنهمدولة طرف ويدتعون 

 :عليها في أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفاً فيها

يع األطفـببال وبتـبباء األطفـببال بج البروتوكول االختياري لالتفاقية المتعلل ببقأج االتفاقيةو ق

جج البروتوكول االختيبباري لالتفبباقيببة المتعلل قواسبببببببتتالل األطفببال في المواد اإلبباحيببةو 

 .اعـات المسلحةنزبإشـراك األطفـال في ال
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حيثما يُقدم بالغ نيابة عن فرد أو مجموعة أ فراد، يكون ذلك بموافقتهم إال إذا اسبببببببتطاع  -2

 .نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقةصاحب البالغ أن يُبرر تصرفه 

 التدابير المؤقتة (6)المادة 

يجوز للجنة في أي وقت من األوقات، بعد تلقي بالغ ما وقبل التوصببببببل إلى قرار بشببببببأن  -1

أُسسه الموضوعية، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلباً كي تنظر بصورة عاجلة في 

ستثنائية من تدابير مؤقتة لتالفي إمكانيـة أن يلحـل اتخاذ ما تقتضيه الضرورة في ظروف ا

 .بضحية أو ضحايا االنتهاكات المزعومة ضرر ال يمكن جبره

من هذه المادة، فإن ذلك ال يعني  ج1قعندما تمارس اللجنة سبببببببلطتها التقديرية وفقاً للفقرة  -2

 .اتخاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن أُسسه الموضوعية

  :مقبوليةال (7)المادة 

 :تعتبر اللجنة أن البالغ غير مقبول عندما

 .يصدر البالغ عن شخص مجهول الهوية .أ

ً ال .ب  . يقد م البالغ كتابيا

يشكل البالغ إساءة استعمال للحل في تقديم بالغات كهذه أو يتنافى مـع أحكام االتفاقية ومأو  .ج

 .بروتوكوليها االختياريين

يها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسبة في تكون المسبألة نفسبها قد سببل أن نظرت ف .د

 .إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيل الدولي أو التسوية الدولية

لم تُستنفد جميع سبل االنتصاف المحلية المتاحة. وال تنطبل هذه القاعـبببببدة في الحاالت التي  .ه

أو كان من غير  يستترق فيها إعمال سبل االنتصاف هذه وقتاً طويالً إلى حد غير معقـبببببول

 .المرج  أن يؤدي إلى جبر فعلي

يكون من الواضببـبببببببب  أن البالغ ال يسببتند إلى أُسببس سببليمة أو أنه غير مدعم بما يكفي من  .و

 .األدلة

تكون الوقائع موضبببببوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكـبببببببببببول بالنسببببببة للدولة  .ز

 .ريب بدء النفاذالطرف المعنية، إال إذا استمرت هذه الوقائع بعد تا

ال يُقدم البالغ في غضون مدة سنة بعد استنفاد سبل االنتـببصاف المحليـببة، وتُستثنى من ذلك  .ح

الحاالت التي يسببتطيع فيها صبباحب البالغ أن يُثبت تعذُّر تقديم الـببببببببببالغ في غضببون تلك 

 .المدة

 إحالة البالغ (8)المادة 

جوع إلى الدولـبببة الطـبببرف المعنية، تتوخى ما لم تعتبر اللجنة بالغاً ما غير مقبول دون الر -1

اللجنة السبببببببرية في توجيه نظر الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن إلى أي بالغ 

 .يُقدم إليها بموجب هذا البروتوكول

تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضـببببببب  فيهـبببببببا المسألة وُسبل  -2

أتاحتها، إن وجدت. وتقدتم الدولة الطرف ردها في أقرب االنتصببببببباف التي ربما تكون قد 

  .وقت ممكن في غضون مدة ستة أشهر
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 التسوية الودية (9)المادة 

التوصـببل إلى تسوية ودية  بهدفتعرض اللجنة مساعيها الحميدة على األطراف المعنية  -1

أو بروتوكوالها للمسألة على أساس احترام االلتزامـات الـتي تـنص عليهـا االتفاقيـة و م

 .االختياريان

للنظر في  إنهاءيُعتبر االتفاق على تسببببوية ودية يتم التوصببببل إليه برعاية اللجنة بمثابة  -2

 .البالغ بموجب هذا البروتوكول

 النظر في البالغات (10)المادة 

تنظر اللجنة في أقرب وقت ممكن في البالغات التي تتلقاها بموجـب هـذا البروتوكول  -1

ع الوثائل المقدمة إليها، شبببببببريطة إحالة هذه الوثائل إلى األطراف في ضبببببببوء جمي

 .المعنية

 .تعقد اللجنة جلسات متلقة لدى بحث البالغات التي تتلقاها بموجب هـذا البروتوكول -2

ـببببببل بالنظر في  -3 عندما تكون اللجنة قد طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة، كان عليهـببببببا أن تعجت

 .البالغ

ه حدوث انتـبببهاكات للحقـبببوق االقتـبببصادية أو االجتماعية أو لدى دراسة بالغ يُدتعى في -4

الدولة الطرف وفقـبببببببببببباً  اتخذتهاالثقافية، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي 

وتراعي اللجنبة في ذلبك أن البدولبة الطرف يمكن أن تعتمبد  من االتفباقيبة. ج4قللمبادة 

حقوق االقتصببادية واالجتماعية طائفـببببببببة مـببببببببن التدابير السببياسبباتية الممكنة إلعمال ال

 .والثقافية الواردة في االتفاقية

، بتوصياتهاتقوم اللجنة دون تأخير بإحالة آرائها بشأنه مـببببببشفوعة  بعد دراسة البالغ، -5

 .إن وجدت، إلى األطراف المعنية

 المتابعة (11)المادة 

، وتقدم إلى إن وجدت ولتوصبببببببياتهاتولي الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة،  -1

أو تتوخى اتخاذها  اتخذتهااللجنة رداً مكتوباً يتضبببمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد 

. وتقدم الدولة الطرف ردها في أقرب وقت ممكـبببببببن في وتوصياتهافي ضوء آراء اللجنة 

  .غضون ستة أشهر

 اتخذتهاقد للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون  -2

، أو بشببأن تنفيذ اتفاق للتسببوية الودية، إن ُوجد، بما في توصببياتهااسببتجابة آلراء اللجنة أو 

ذلك حسببببببما تراه اللجنة مناسبببببباً، في التقارير الالحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب 

مادة  مادة  ج44قال ية، أو ال فاق ية ال ج12قمن االت فاق ياري لالت متعلل من البروتوكول االخت

مـببببببببببن  ج8قببيع األطفال وبتاء األطفال واسبببتتالل األطفال في المواد اإلباحية، أو المادة 

اعات المسلحة، حيثما نزالبروتوكـبببببببول االختياري لالتفاقية المتعلل بإشراك األطفال في ال

 ً  .كان ذلك منطبقا

 البالغات المتبادلة بين الدول (12)المادة 
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روتوكول أن تعلن في أي وقت أهنا تعترف باختصببباص يجوز ألي دولة طرف في هذا الب -1

اللجنة في تلقي ودراسـبببببببة بالغات تدتعي فيها دولـبببببببة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تفي 

أج االتفاقيةو : قبموجب أي من الصبببكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفاً فيها بالتزاماتها

األطفـببببال وبتـبببباء األطفـببببال واستتالل  بج البروتوكول االختياري لالتفاقية المتعلل ببيعق

المتعلل بإشبببببببـبببببببببببببراك  جج البروتوكول االختياري لالتفاقيةقاألطفال في المواد اإلباحيةو 

 .اعـات المسلحةنزاألطفـال في ال

ال تقبل اللجنة أي بالغ يتعلل بدولة طرف لم تُصبببببدر هذا اإلعالن، وال أي بالغ يرد من دولة  -2

  .طرف لم تصدر هذا اإلعالن

التوصبببل إلى حل ودي  بهدفتعرض اللجنة مسببباعيها الحميدة على الدول األطراف المعنية -  -3

 .للمسألة على أساس احترام االلتزامات التي تنص عليها االتفاقية وبروتوكوالها االختياريان

من هذه المادة لدى األمـين العام لامم المتحدة  ج1قتودع الدول األطراف إعالناً بموجب الفقرة  -4

ويجوز سـببببببببحب أي إعالن في أي وقت  .لذي يرسل نسخاً منه إلى الدول األطراف األخرىا

وال يخل هذا السببببحب بالنظر في أية مسببببألة تكون موضببببوع  .بإخطار يوجه إلى األمين العام

بالغ أُحيببل بببالفعببل بموجببب هببذه المببادةو وال يجوز تلقي أي بالغ آخر من أيببة دولببة طرف 

ي األمين العام لاخطار بسحب اإلعالن، ما لم تكـببببن الدولة الطرف بموجب هذه المادة بعد تلق

 .المعنية قد أصدرت إعالناً جديداً 

 الجزء الثالث إجراء التحري

 إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية (13)المادة 

ب دولة إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقة تفيد بوقـوع انتـهاكات جـسيمة أو منهجية من جان -1

طرف ألي حل من الحقوق المنصوص عليهـا في االتفاقيـة، أو في البروتوكول االختياري 

لالتفاقية المتعلل ببيع األطفال وبتاء األطفال واستتالل األطفـببببببببال في المواد اإلباحية، أو 

اعـبببببببببات المسبببلحة، نزل في الفي البروتوكول االختياري لالتفاقية المتعلل بإشبببراك األطفا

للجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات والقيام لهذا التـبببببرض بإبداء تدعو ا

 .بشأن هذه المعلومات دون تأخير مالحظاتها

يجوز للجنة، آخذة في اعتبارها أية مالحظات تكون الدولة الطرف المعنيـببة قد قدمتها وأية  -2

أكثـبببببببر مـبببببببن أعضائها معلومات أخرى موثوق هبا تكون متاحة لها، أن تعيطتن عضواً أو 

إلجراء تحرو وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يشمل التحري زيارة إقلـببببيم الدولة 

 .الطرف، متى استلزم األمر ذلك وبموافقة الدولة الطرف

يُجرى ذلك التحري بصببفة سببرية، ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطـببببببببرف في جميع مراحل  -3

 .اإلجراءات

هذا التحري، تقوم اللجنة دون تأخير بإحالة هـبببببببذه االستنتاجات إلى  بعد دراسة استنتاجات -4

 .الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات

إلى اللجنة في أقرب وقت ممكـبببببن في غضون مدة  مالحظاتهاقدم الدولة الطرف المعنية ت -5

  .اللجنة ستة أشهر من تلقي االستنتاجات والتعليقات والتوصيات المحالة إليها من
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مـببببببببن هذه المادة،  ج2قبعد اسببتكمال هذه اإلجراءات المتعلقة بأي تحرو يجرى وفقاً للفقرة  -6

يان  ية، إ دراج ب لدولة الطرف المعن عد إجراء مشبببببببباورات مع ا يجوز للجنة أن تقرر، ب

من هبببذا  ج16قموجز بنتبببائج اإلجراءات في تقريرهبببا المنصبببببببوص عليبببه في المبببادة 

 .البروتوكول

دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول أو التصديل عليـببببه أو االنضمام إليه، يجوز ألي  -7

ها ال تعترف باختصاص اللجنة المحدتد في هذه المادة فيمـببببببا يتعلـببببببل بالحقوق نأن تعلن أ

 ج1قالمنصوص عليها في بعض أو كل الصكوك المذكورة في الفقرة 

من هـذه المادة أن تسحب  ج7ققرة يجوز ألي دولة طرف تكون قد أصدرت إعالناً وفقاً للف -8

 .هذا اإلعالن في أي وقت بتوجيه إخطار إلى األمين العام لامم المتحدة

 متابعة إجراء التحري (14)المادة 

 ج5قيجوز للجنة، عند االقتضاء، وبعد انتهاء فترة األشهر الستة المشار إليهـببببببا في الفقرة  -1

ية إلى إبالغها بالتدابير المتخذة والمتوخى أن تدعو الدولة الطرف المعن ،ج13قمن المادة 

 .من هذا البروتوكول ج13قاتخاذها استجابةً لتحرو أُجري بمقتضى المادة 

يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تقديم معلومات إضافية عـببببببببن أية تدابير  -2

بمـا في ذلك،  ،ج13قاستجابة لتحرو أُجري بموجب المـادة  اتخذتهاتكون الدولة الطرف قد 

حسبما تراه اللجنة مناسباً، في التقارير الالحقة التي تقدمها الدولة الطـرف بموجـب المادة 

من البروتوكول االختيبباري لالتفبباقيببة المتعلل ببيع  ج12قمن االتفبباقيببة، أو المببادة  ج44ق

من  ج8قاألطفببال وبتبباء األطفببال واسبببببببتتالل األطفببال في المواد اإلببباحيببة، أو المببادة 

يكون .واعـببات المسلحةنزالالبروتوكول االختيـبباري لالتفاقية المتعلل بإشراك األطفال في 

 ً  .ذلك منطبقا

 الجزء الرابع أحكام ختامية

 المساعدة والتعاون الدوليان (15)المادة 

يجوز للجنة أن تحيل، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى وكـببببببببببباالت األمـبببببببببببم المتحدة  -1

 توصببياتهاها وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصببة، آراءها أو المتخصببصببة وصببناديق

بشببأن البالغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى مشببورة أو مسبباعدة تقنيـببببببببة، 

، إن وجدت، بشبببببأن هذه اآلراء أو واقتراحاتهامـببببببببببببشبببببفوعة بمالحظات الدولة الطرف 

 .التوصيات

بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى أي يجوز للجنة أيضببببببباً أن توجه نظر هذه الهيئات،  -2

مسبألة تنشبأ عن البالغات التي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والـببببببببتي يمكـببببببببن أن 

تصواب اتخاذ تساعدها في التوصل، كل في مجال اختصاصها، إلى قرار بشأن مدى اس

ي إعمال ا أن تُسهم في مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم فهنتـببببدابير دولية من شأ

 .الحقـوق المعترف هبا في االتفاقية ومأو في بروتوكوليها االختياريين

 التقرير المقدم إلى الجمعية العامة (16)المادة 
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ـاً للمادة   ـة العامة كل سـنتين، وفق ـا الذي يُقد م إلى الجمعي ـة في تقريره من ج 44قتُدرج اللجن

 .موجب هذا البروتوكولب بهااالتفاقية، موجزاً لانشطة التي اضطلعت 

 نشر البروتوكول االختياري وتقديم المعلومات بشأنه (17)المادة 

البروتوكول على نطاق واسع ونشره وتيـبببسير الحصول  بهذاتتعهد كل دولة طرف بالتعريف 

، وبخاصببببة بشببببأن المسببببائل المتعلقة بالدولة وتوصببببياتهاعلى المعلومات بشببببأن آراء اللجنة 

ك بوسببائل مناسبببة وفعتالة ويسببهل الوصببول إليها من قطب ل الكبار واألطفال الطرف، والقيام بذل

 .على السواء، بمن فيهم ذوو اإلعاقة

 

بشحححححأن حظر أسحححححوأ أشحححححكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية  ؛1999( 182اتفاقية رقم ) -7
 للقضاء عليها، 

ن وتسببعمائة وألف االتفاقية عام تسببع وتسببعي ويعتمد، في هذا اليوم السببابع عشببر من حزيرانميوني
 :1999التالية، التي ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 

تتخذ كل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة : 1المادة 
 .تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها

ي مفهوم هذه االتفاقية على جميع األشبببببخاص دون سبببببن الثامنة ف« الطفل»يطبل تعبير : 2المادة 
 .عشرة
 :في مفهوم هذه االتفاقية ما يلي« أسوأ أشكال عمل األطفال»يشمل تعبير : 3المادة 
شبيهة بالرق، كبيع األطفال واالتجار بهم وعبودية الدين  .أ كافة أشكال الرق أو الممارسات ال

بما في ذلك التجنيد القسببببري أو اإلجباري لاطفال  والقنانة والعمل القسببببري أو اإلجباري،
 الستخدامهم في صراعات مسلحة،

اسبببببتخدام طفل أو تشبببببتيله أو عرضبببببه ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء  .ب
  عروض إباحية،

اسببببتخدام طفل أو تشببببتيله أو عرضببببه لمزاولة أنشببببطة غير مشببببروعة، وال سببببيما إنتاج  .ج
 ي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة واالتجار بها،المخدرات بالشكل الذ

األعمببال التي يرج  أن تؤدي، بفعببل طبيعتهببا أو بفعببل الظروف التي تزاول فيهببا، إلى  .د
 .اإلضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي

 : 4المادة 

ور مع المنظمات المعنية تحدد القوانين أو األنظمة الوطنية أو السببببلطة المختصببببة، بعد التشببببا -1
قدج، مع أخذ المعايير الدولية 3ألصبببحاب العمل والعمال، أنواع العمل المشبببار إليها في المادة 

من توصبببية أسبببوأ أشبببكال عمل األطفال  4و 3ذات الصبببلة بعين االعتبار، وال سبببيما الفقرتان 
1999. 

العمل والعمال، مكان تحدد السبببلطة المختصبببة، بعد التشببباور مع المنظمات المعنية ألصبببحاب  -2
 .وجود األعمال التي حددت على أنها من هذا النوع

قوم السببببلطة المختصببببة بفحص القائمة المنظمة بأنواع العمل التي تم البت بشببببأنها بمقتضببببى ت -3
من هذه المادة، ومراجعتها عند االقتضاء بصورة دورية، وبالتشاور مع المنظمات  ج1قالفقرة 

 .مالالمعنية ألصحاب العمل والع
كل دولة عضو أو تحدد آليات مالئمة لرصد تطبيل األحكام الرامية إلى تنفيذ هذه  تنشئ :5المادة 

 .االتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال
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 :6المادة 
تقوم كل دولة عضببو بتصببميم وتنفيذ برامج عمل من أجل القضبباء على أسببوأ أشببكال عمل  .1

 .األطفال في المقام األول
ينبتي تصببببميم برامج العمل هذه وتنفيذها بالتشبببباور مع المؤسببببسببببات الحكومية المختصببببة  .2

ومنظمات أصببحاب العمل والعمال، مع أخذ وجهات نظر المجموعات المعنية األخرى، عند 
 .االقتضاء، بعين االعتبار

 :7المادة 
منفذة لهذه االتفاقية تتخذ كل دولة عضبببو كافة التدابير الضبببرورية لكفالة تطبيل وإنفاذ األحكام ال -1

بشببببكل فعال، بما في ذلك النص على عقوبات جزائية أو غيرها من العقوبات، عند االقتضبببباء، 
 .وتطبيقها

تتخذ كل دولة عضو، واضعة في اعتبارها أهمية التعليم في القضاء على عمل األطفال، تدابير  -2
 :فبببببببببببببعبببببببببببببالبببببببببببببة ومبببببببببببببحبببببببببببببددة زمبببببببببببببنبببببببببببببيبببببببببببببا مبببببببببببببن أجبببببببببببببل

 ي أسببببببببببوأ أشببببببببببكببببال عبببمببببل األطبببفببببالوأج البببحبببيبببلبببولببببة دون انبببخبببراط األطبببفببببال فبببق
بج توفير المسببباعدة المباشبببرة الضبببرورية والمالئمة النتشبببال األطفال من أسبببوأ أشبببكال عمل ق

 األطبببببببفبببببببال وإعبببببببادة تبببببببأهبببببببيبببببببلبببببببهبببببببم ودمبببببببجبببببببهبببببببم اجبببببببتبببببببمببببببباعبببببببيببببببباو
جج ضمان حصول جميع األطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل األطفال على التعليم المجاني ق

 ي حيثما كان ذلك ممكنا ومالئماواألساسي وعلى التدريب المهن
  دج تحديد األطفال المعرضين بشكل خاص للمخاطر وإقامة صالت مباشرة معهموق
 .هـج أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين االعتبارق
 .تعين كل دولة عضو السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ األحكام المنفذة لهذه االتفاقية -3

اء تدابير مالئمة لمساعدة بعضها بعضا في إنفاذ أحكام هذه االتفاقية تتخذ الدول األعض :8المادة 
من خالل تعزيز التعاون ومأو المسببببببباعدة الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم الدعم للتنمية 

 .االجتماعية واالقتصادية، ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد عالمي

 : لتحاق بالعملالحد األدنى لسن اال (138اتفاقية رقم ) -9

يعتمد في هذا اليوم السببببادس والعشببببرين من حزيرانم يونيه عام ثالث وسبببببعين وتسببببعمائة وألف 

 .1973االتفاقية: التالية التي ستسمى اتفاقية الحد األدنى للسن 

تتعهد كل دولة عضو تكون هذه االتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي إلى : 1المادة 

عمل األطفال وإلى رفع الحد األدنى لسببن االسببتخدام أو العمل بصببورة تدريجية  ىاء فعليا علالقضبب

 .إلى مستوى يتفل مع النمو البدني والذهني لاحداث

 :2المادة 

تقرر كل دولة عضو تصدق علي هذه االتفاقية، في إعالن ترفقه بصك تصديقها حدا أدنى  -1

علي وسببائل النقل المسببجلة علي أرضببيها وال لسببن االسببتخدام أو العمل علي أراضببيها أو 

يجوز قبول أي شبببببخص لم يبلغ هذا السبببببن لالسبببببتخدام أو العمل في أي مهنة، مع مراعاة 

 .من هذه االتفاقية 8إلى  4المواد 
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يجوز لكل دولة عضببببببو صببببببدقت علي هذه االتفاقية أن تخطر في وقت الحل المدير العام  -2

جديدة، أنها وضببببعت حدا للسببببن أعلي من الحد  لمكتب العمل الدولي، عن طريل إعالنات

 .الذي حددته وقت تصديقها

من هذه المادة أدنى من سبببببن  1ال يجوز أن يكون الحد األدنى للسبببببن المقرر عمال بالفقرة  -3

  .سنة 15إنهاء الدراسة اإللزامية، وال يجوز في أي حال أن يقل عن 

ي دولة عضبببببو لم يبلغ اقتصبببببادها من هذه المادة، يجوز أل 3الرغم من أحكام الفقرة  على -4

 14وتسببهيالتها التعليمية درجة كافية من التطور، أن تقرر في البداية حدا أدنى للسببن يبلغ 

 .سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما وجدت

سابقة، في سنة عمال بأحكام الفقرة ال 14تورد كل دولة عضو قررت حدا أدنى للسن يبلغ  -5

من دسبببببتور منظمة العمل  22التقارير التي تقدمها عن تطبيل هذه االتفاقية بموجب المادة 

قأج أن األسببباب التي دفعتها إلى ذلك ال تزال قائمةو أو قبج أنها : الدولية، بيانا توضبب  فيه

 .تتخلى عن حقها في االستفادة من األحكام المشار إليها ابتداء من تاريب تحدده

 :3دة الما

سبببنة للقبول في أي نوع من أنواع االسبببتخدام  18ال يجوز أن يقل الحد األدنى، للسبببن عن  -1

أو العمل التي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته 

 .أو الظروف التي يؤدي فيها

ظمات أصببحاب تحدد القوانين أو اللوائ  الوطنية أو السببلطة المختصببة، بعد التشبباور مع من -2

العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت، أنواع االسبببببتخدام أو العمل التي تنطبل عليها الفقرة 

 .من هذه المادة 1

من هذه المادة، يجوز للقوانين أو اللوائ  الوطنية أو السلطة  1علي الرغم من أحكام الفقرة  -3

ن، حيثما وجدت، أن المختصبببة، بعد التشببباور مع منظمات أصبببحاب العمل والعمال المعنيي

سنة شريطة أن تصان تماما صحة وسالمة  16تسم  باالستخدام أو العمل ابتداء من سن 

يا كافيين  وأخالق األحداث المعنيين، أن يتلقى هؤالء األحداث تعليما محددا أو تدريبا مهن

 .بخصوص فرع النشاط المقصود

 :4المادة 

أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما  يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات .1

وجدت، أن تسببببببتثني من نطاق انطباق هذه االتفاقية، بالقدر الضببببببروري، فئات محددة من 

 .االستخدام أو العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة

تبين كل دولة عضبببببببو تصبببببببدق هذه االتفاقية، في تقريرها األول عن تطبيل االتفاقية الذي  .2

من دسبببببببتور منظمة العمل الدولية، الفئات التي يمكن أن تكون قد  22وجب المادة تقدمه بم

من هذه المادة مع بيان األسببببباب التي دفعتها إلى هذا االسببببتثناء،  1اسببببتثنتها عمال بالفقرة 

وتبين في تقاريرها الالحقة وضبببببع قوانينها وممارسببببباتها تجاه الفئات المسبببببتثناة ومدى ما 

 .فاقية أو ما تزمعه من تنفيذ لها فيما يتعلل بهذه الفئاتوصل إليه تنفيذ االت
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أنواع االسببببتخدام أو  ال يجوز أن تسببببتثنى من نطاق انطباق هذه االتفاقية عمال بهذه المادة، .3

 تتطيها المادة العمل التي

 5المادة 

يجوز ألي دولة عضبببو لم يبلغ اقتصبببادها وتسبببهيالتها اإلدارية درجة كافية من التطور، أن  .1

 ل في البداية نطاق انطباق هذه االتفاقية، بعد التشبببباور مع منظمات أصببببحاب العمل،تضببببي

 .والعمال المعنيين حيثما وجدت

ستفيد من أحكام الفقرة  .2 من هذه المادة، في إعالن ترفقه بتصديقها،  1تبين كل دولة عضو ت

 تفاقية،فروع النشاط االقتصادي أو أنواع المؤسسات التي ستطبل عليها أحكام هذه اال

ناعة  .3 تنطبل أحكام هذه االتفاقية، كحد أدنى، علي ما يلي: التعدين وقطع األحجار، الصببببببب

التحويلية، البناء، الكهرباء والتاز والمياه، الخدمات الصحية، النقل، التخزين والمواصالت، 

المزارع الكبيرة وغيرها من المشبباريع الزراعية التي يخصببص إنتاجها أسبباسببا لاغراض 

وال تشمل الحيازات األسرية والصتيرة التي تنتج من أجل االستهالك المحلي وال  ية،التجار

 .تستخدم عماال باجر بصورة منتظمة

  : كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه االتفاقية عمال بهذه المادة .4

ع ج من دسببببببتور منظمة العمل الدولية الوضبببببب22قأج تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة ق

ستخدام أو عمل األحداث واألطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق  العام فيما يتعلل با

 .هذه االتفاقية، وأي تقدم محرز تحو التوسع في تطبيل أحكامها

قبج يجوز لها في أي وقت أن توسببع رسببميا نطاق تطبيل هذه االتفاقية بإعالن ترسببله إلى المدير 

 .دوليالعام لمكتب العمل ال

ال تنطبل هذه االتفاقية علي العمل الذي يؤديه األطفال واألحداث في المدارس ألغراض : 6المادة 

التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسبببببببسبببببببات التدريب األخرى، وال تنطبل علي العمل في 

ل ينفذ وفقا إذا كان هذا العم وسببنة علي األقل 14المنشبب ت الذي يؤديه األشببخاص الذين بلتوا سببن 

لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل، العمال المعنيين، حيثما 

 : وجدت، وكان يشكل جزءا أساسيا من

 قأج دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية علي مدرسة أو مؤسسة تدريبو

 أة، إذا كانت السلطة المختصة قد أقرته.قبج برنامج تدريبي ينفذ قسمه األكبر أو كله في منش

 .قجج برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب

 :7المادة 

يجوز للقوانين أو اللوائ  الوطنية أن تسبببببم  باسبببببتخدام أو عمل األشبببببخاص الذين تتراوح  .1

 :سنة في أعمال خفيفة 13، 15أعمارهم ما بين 

 وتكون ضارة بصحتهم أو نموهم مل أنقأج ال يحت

قبج ال تعطل مواظبتهم في المدرسببببة واشببببتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهنيين 

 .التي تقرها السلطة المختصة، وال تضعف قدرتهم علي االستفادة من التعليم الذي يتلقونه
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اص الذين بلتوا يجوز أيضببا للقوانين أو اللوائ  الوطنية أن تسببم  باسببتخدام أو عمل األشببخ .2

سببنه علي األقل ولم ينهوا دراسببتهم اإللزامية في أعمال تفي بالشببروط المبينة في  15سببن 

 .من هذه المادة 1الفقرتين الفرعيتين قأج و قبج من الفقرة 

تحدد السببببلطة المختصببببة األنشببببطة التي يجوز السببببماح باالسببببتخدام أو العمل فيها بموجب  .3

وتقرر عدد السببباعات والشبببروط التي يجوز فيها القيام بهذا من هذه المادة،  2و 1الفقرتين 

 .االستخدام أو العمل

من هذه المادة، يجوز لكل دولة عضببببببو تسببببببتفيد من  2و 1الرغم من أحكام الفقرتين  على .4

وطالما ظلت تسببتفيد منها،  2من المادة  4سببنة في الفقرة  15و 13سببنة بسببني  14أحكام 

سنة في  15سنة بسن  14من هذه المادة، وعن سن  1. الفقرة 13أن تستعيض عن سني 

 2الفقرة 

 :8المادة 

شاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنيين، حيثما  .1 سلطة المختصة بعد الت يجوز لل

وجدت، أن تسببم  بإعفاءات من االلتزام بحظر االسببتخدام أو العمل الذي تنص عليه المادة 

ركة في حفالت فنية، وذلك بتراخيص تمن  في من هذه االتفاقية ألغراض منها المشبببببببا 2

 .كل حالة علي حدة

تقيد التراخيص التي تمن  لهذه التاية وعدد الساعات التي يسم  فيها باالستخدام أو العمل،  .2

 .وتحدد الشروط التي يجب أن يخضعا لها

 :9المادة 

ة، لضبببمان تتخذ السبببلطة المختصبببة جميع التدابير الالزمة، بما فيها فرض عقوبات مناسبببب .1

 .تنفيذ أحكام هذه االتفاقية بفعالية

تتحدد القوانين أو اللوائ  الوطنية أو السببلطة المختصببة األشببخاص المسببؤولين عن االلتزام  .2

 .باألحكام التي توضع إلنفاذ هذه االتفاقية

تقرر القوانين أو اللوائ  الوطنية أو السبببلطة المختصبببة السبببجالت أو الوثائل األخرى التي  .3

لي صاحب العمل االحتفاظ بها وتقديمها، وتتضمن هذه السجالت أو الوثائل أسماء يتعين ع

وأعمار وتواريب ميالد األشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن 

 .سنة، علي أن تكون مصدقة حسب األصول عند اإلمكان 18

 

 

 :10المادة 

ه المادة، اتفاقية الحد األدنى للسن قالصناعةج، تراجع هذه االتفاقية، بالشروط المبينة في هذ .1

، واتفاقية الحد األدنى للسبببببن 1920واتفاقية الحد األدنى للسبببببن قالعمل البحريج،  1919

، اتفاقية 1921، واتفاقية الحد األدنى للسبببن قالوقادون ومسببباعدوهمج، 1921قالزراعةج، 

سبببن قالعمل قية الحد األدنى للواتفا ،1932الحد األدنى للسبببن قاألعمال غير الصبببناعيةج، 

، 1937األدنى للسن قالصناعةج قمراجعةج،  5، واتفاقية الحد 1936البحريج قمراجعةج 
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 ، اتفاقية الحد أو1937واتفاقية الحد األدنى للسببببن قاألعمال غير الصببببناعيةج قمراجعةج، 

سبببط   ، واتفاقية الحد األدنى للسبببن . قالعمل تحت1959دنى للسبببن قصبببيادو األسبببماكج، 

 1965األرضج، 

ال يسبببببببتتبع بدء نفاذ هذه االتفاقية إقفال باب تصبببببببديل اتفاقية الحد األدنى للسبببببببن قالعمل  .2

، 1937، واتفاقية الحد األدنى للسبببن قالصبببناعةج قمراجعةج، 1936البحريج قمراجعةج، 

، اتفاقية الحد 1937واتفاقية الحد األدنى للسبببببببن قاألعمال غير الصبببببببناعيةج قمراجعةج، 

، واتفاقية الحد األدنى للسببن قالعمل تحت سببط  1959 دنى للسببن قصببيادو األسببماكج،األ

 1965األرضج، 

، واتفاقية الحد األدنى  1919يقفل باب تصبببببديل اتفاقية الحد األدنى للسبببببن قالصبببببناعةج،  .3

، واتفاقية  1921، واتفاقية الحد األدنى للسببببن قالزراعةج،  1920للسببببن قالعمل البحرج، 

، عندما توافل جميع األطراف فيها  1921للسبببببن قالوقادون ومسببببباعدوهمج،  الحد األدنى

 .المدير العام لمكتب العمل الدولي علي ذلك بتصديل هذه االتفاقية أو بإعالن ترسله إلى

 : عندما تقبل االلتزامات الناشئة عن هذه االتفاقية .4

وإذا  1937راجعةج، من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد األدنى للسن قالصناعةج قم .أ

سببببنة،  15من هذه االتفاقية ال يقل عن  2كان الحد األدنى المقرر فيها للسببببن عمال بالمادة 

 يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر لالتفاقية المذكورة،

فيما يتعلل باألعمال غير الصبببناعية حسبببب تعريفها في اتفاقية الحد األدنى للسبببن قاألعمال  .ب

من قبل دولة عضبببو طرف في االتفاقية المذكورة، يسبببتتبع ذلك ، 1932غير الصبببناعيةج، 

 .قانونا النقض المباشر لالتفاقية المذكورة

فيما يتعلل باألعمال غير الصبببناعية حسبببب تعريفها في اتفاقية الحد األدنى للسبببن قاألعمال  .ج

، من قبل دولة عضببببببو طرف في االتفاقية المذكورة، 1937غير الصببببببناعيةج قمراجعةج، 

 15من هذه االتفاقية ال يقل عن  2ان الحد األدنى المقرر فيها للسبببببببن عمال بالمادة وإذا ك

 سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر لالتفاقية المذكورة؟

فيما يتعلل بالعمل البحري من قبل دولة عضبببو طرف في اتفاقية الحد األدنى للسبببن قالعمل  .د

من  2ى المقرر فيها للسبببببببن عمال بالمادة ، وإذا كان الحد األدن1936البحريج قمراجعةج 

من هذه االتفاقية تنطبل  3سبببببببنه أو بينت هذه الدولة أن المادة  15هذه االتفاقية ال يقل عن 

 علي العمل البحري، يستتبع ذلك قانونا النقص المباشر لالتفاقية المذكورة،

ة الحد األدنى فيما يتعلل بالعمل في الصبببببيد البحري، من قبل دولة عضبببببو طرف في اتفاقي .ه

 2، وإذا كان الحد األدنى المقرر فيها للسببن عمال بالمادة 1959للسببن قصببيادو األسببماكج، 

من هذه االتفاقية  3سبببببببنه أو بينت هذه الدولة أن المادة  15من هذه االتفاقية ال يقل عن 

 .ورةلالتفاقية المذك تنطبل علي العمل في الصيد البحري يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر

من قبل دولة عضببببببو طرف في اتفاقية الحد األدنى للسببببببن قالعمل تحت سببببببط  األرضج،  .و

من هذه االتفاقية ال يقل  3، وإذا كان الحد األدنى المقرر فيها للسبببببببن عمال بالمادة 1965

حد ينطبل علي  هذا ال لدولة أن  هذه ا نت  مذكورة أو بي ية ال فاق باالت حد المقرر عمال  عن ال
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من هذه االتفاقية، يستتبع ذلك قانونا  3تحت سط  األرض بموجب المادة  العمل في المناجم

 .النقض المباشر لالتفاقية المذكورة، شريطة بدء نفاذ هذه االتفاقية

 :يستتبع قبول االلتزامات الناشئة عن هذه االتفاقية .5

 12بموجب مادتها  1919نقض اتفاقية الحد األدنى للسن قالصناعةج،  .أ

بموجب مادتها  1921اعة، نقض اتفاقية الحد األدنى للسبببببن قالزراعةج، فيما يتعلل بالزر .ب

9 

، 1920فيما يتعلل بالعمل البحري، نقض اتفاقية الحد األدنى للسبببببببن قالعمل البحريج،  .ج

، 1931ونقض اتفاقية الحد األدنى للسببببن قالوقادون ومسبببباعدوهمج،  10بموجب مادتها. 

 .تفاقية، شريطة بدء نفاذ هذه اال12بموجب مادتها 

ترسل التصديقات الرسمية لهذه االتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي : 11المادة 

 .لتسجيلها

 12المادة 

ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام  .1

 .تصديقاتها

ريب تسببجيل تصببديل دولتين عضببوين يبدأ نفاذ االتفاقية بعد مضببي اثني عشببر شببهرا من تا .2

 .لها لدى المدير العام

وبعد ذلك يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضى اثني عشر شهرا من تسجيل  .3

 .تصديقها

 13المادة 

يجوز لكل دولة عضو صادقت علي هذه االتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي  .1

المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسببببجيلها. وال يكون  بدء نفاذها وذلك بوثيقة ترسببببل إلى

 .هذا النقض نافذا إال بعد مضي عام علي تاريب تسجيله

كل دولة عضببببو صببببادقت علي هذه االتفاقية ولم تمارس خالل العام التالي النقضبببباء فترة  .2

ه السببنوات العشببر المشببار إليها في الفقرة السببابقة الحل في النقض المنصببوص عليه في هذ

المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه االتفاقية 

 .في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا لاحكام التي تنص عليها هذه المادة
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 الفصل الثاني

 حقوق الطفل لالمواثيق العربية واالسالمية 

ل تسبببببببعى لتكريس هذه الحماية بتض النظر إذا كانت المواثيل الدولية المعنية بحماية حقوق الطف

عن الدولة التي ينتمي إليها الطفل وبتض النظر عن البيئة االجتماعية والثقافية التي يتواجد بها، 

فإن المواثيل اإلقليمية تراعي في حماية الطفل القيم اإلقليمية المشببببتركة وخصببببوصببببيات المجتمع 

ية واالجتماعية والثقافية، وال يخفى ما الختالف هذه المحلي الذي يتواجد فيه من النواحي االقتصاد

األخيرة من تأثير على اختالف معايير تطبيل حقوق اإلنسان بصورة عامة وحقوق الطفل بصورة 

خاصببة، مما يسبباهم في دعم منظومة حماية حقوق الطفل العالمية بمنظومة إقليمية أكثر تخصببصببا 

 .يير العالميةتركز على الجوانب التي لم تتطرق لها المعا

 الطفل: العهد اإلسالمي لحقوق -1

اعتمد وفت  باب التوقيع واالنضبببمام والتصبببديل عليه من قبل المؤتمر اإلسبببالمي الثاني والثالثون 

يونيببه  حزيرانم 30إلى  28اليمن، خالل الفترة من  -لوزراء الخببارجيببة المنعقببد في صبببببببنعبباء 

 1426جمادي األول  23إلى  21الموافل  2005

دول األطراف في هذا العهد إيمانا منها بأن اإلسبببببببالم بقيمه ومبادئه يشبببببببكل أنماط السبببببببلوك إن ال

للمجتمع المسببلم بما يوفر له األمن واالسببتقرار، ويحقل له التقدم واالزدهار في كنف األسببرة التي 

 .هبببببببببي البببببببببلبببببببببببببببببببنبببببببببة األولبببببببببى فبببببببببي ببببببببببنببببببببباء البببببببببمبببببببببجبببببببببتبببببببببمبببببببببع

والتي سببببباهمت في بلورة اتفاقية حقوق  وانطالقا من الجهود اإلسبببببالمية المعنية بقضبببببايا الطفولة

 .م البببببتبببببي أببببببرمبببببت فبببببي إطبببببار األمبببببم البببببمبببببتبببببحبببببدة1989البببببطبببببفبببببل لبببببعبببببام 

ها  عاة ألهداف منظمبة المؤتمر اإلسبببببببالمي المحبددة في ميثباقهبا وقرارات قممهبا ومؤتمرات ومرا

 .الوزارية واالتفاقية الدولية التي أبرمتها الدول األعضاء بها

لحقوق اإلنسبببببببان في اإلسبببببببالم الصبببببببادر عن المؤتمر  جدكاقعالن وتأكيدا للمبادئ الواردة في إ

م، وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في 1983اإلسالمي الرابع عشر لوزراء الخارجية في ديسمبر 

س  -19م49اإلسبببالم الذي أقره المؤتمر اإلسبببالمي التاسبببع عشبببر لوزراء الخارجية بالقرار رقم 

ته في اإلسالم الذي أقره مؤتمر القمة اإلسالمية السابع مج وفي إعالن حقوق الطفل ورعاي1990ق

 .مج1994ث قق. أج ق -7م16بالقرار رقم 

وتأكيدا للدور الحضبباري التاريخي لامة اإلسببالمية، ومسبباهمة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق 

ه، ال يملك وإيمانا منها بأن الحقوق األسبباسببية والحريات العامة في اإلسببالم هي جزء من .اإلنسببان

ها ها أو تجاهل ها أو خرق ية تجاه الطفل على وجه  .أحد تعطيل مة المسبببببببؤول ها بجسببببببببا ووعيا من

 .الخصوص إذ هو طليعة مستقبل األمة وصانع غدها

وسبببببببعيا لتطوير األداء اإلسبببببببالمي في قطاع الطفولة بتية مالءمة األطر واآلليات لمواجهة حجم 

 .تبببهببببا عبببلبببى هببببذا البببقبببطبببباعالبببتبببتبببيبببرات والبببتبببحبببوالت البببمبببتسببببببببببارعببببة وانبببعبببكبببباسببببببببببا

وإدراكا منها بأن أولى خطوات العمل الجاد تبدأ باالسببببببتبصببببببار الواعي بأهم التحديات المتراكمة 

والمتوقعة التي تواجه األمة وعلى رأسبببببببها اآلثار السبببببببلبية للتحوالت االقتصبببببببادية واالجتماعية، 

اجع دور القيم والمفاهيم وتراجع دور األسرة وضعف مشاعر االنتماء وتفكك الروابط األسرية وتر
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وقصبور الخدمات الصبحية والتعليمية، واسبتمرار ظاهرة األمية، فضبال عن اآلثار السبلبية الناجمة 

عن التطور المتسببارع في العلوم واالتصبباالت وثورة المعلومات مع اسببتمرار وجود أنماط سببلبية 

 .مع التقاليد الموروثة

ألكبر قسبببببط  -رهم من الكيان الهش في المجتمع باعتبا -وأخذا في االعتبار تحمل األطفال 

من المعاناة نتيجة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صبببنع اإلنسبببان مما ينجم عنه ظواهر مأسببباوية 

تتمثل في اليتم والتشببببببرد، واسببببببتتالل األطفال في أعمال عسببببببكرية أو قاسببببببية أو خطرة أو غير 

ودين في السببجون والرازحين تحت ظروف مشببروعة، فضببال عن معاناة األطفال الالجئين والموج

االحتالل، والمشببببردين والمفقودين نتيجة النزاعات المسببببلحة أو المجاعات، مما سبببباهم في ازدياد 

 .ظاهرة العنف بين األطفال، وزيادة أعداد المعاقين منهم بدنيا وذهنيا واجتماعيا

الطفل ويؤكد العزم على وإيمانا منها بأن األمر يقتضي اتخاذ موقف يكرس االلتزام بحقوق 

وثقة منها بأن األمة  .مواصبببلة الجهد لتفعيل هذه الحقوق وتذليل العقبات التي تعترض طريل األمة

لديها من اإلمكانات والمقومات ما يكفل لها التتلب على الصببببببعوبات التي تواجهها بما يتوفر لديها 

كانة مميزة دعائمها المودة والرحمة، من قيم دينية واجتماعية سبببامية، تمثل فيها األسبببرة والطفل م

 .ومن موارد بشرية هامة تتي  لها إمكانية تنمية شاملة ومستدامة

وإذ تقر بحل الطفل في أن تترعرع شخصيته في بيئة عائلية تسودها القيم األصيلة والمحبة 

مشروعات ومساندة منها للخطط والبرامج وال .والتفاهم بما يمكنه من ممارسة حقوقه دون أي تميز

الرامية إلى النهوض بأوضببباع الطفولة في العالم اإلسبببالمي، بما في ذلك بلورة تشبببريعات أو نظم 

 .وطنية تكفل ممارسة الطفل لحقوقه الكاملة

واعتبارا لكون هذا العهد يؤكد على حقوق الطفل في الشبببببببريعة اإلسبببببببالمية وأحكامها مع مراعاة 

حقوق أطفال األقليات والجاليات غير المسبببببببلمة تأكيدا التشبببببببريعات الداخلية للدول، وكذا مراعاة 

 .للحقوق اإلنسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم

 :اتفقت على ما يلي

ألغراض هذا العهد، يعني الطفل كل إنسبببببان لم يبلغ سبببببن الرشبببببد وفقا : : تعريف الطفل1المادة 

 .للقانون المطبل عليه

 :ا العهد إلى تحقيل المقاصد التاليةيهدف هذ: : المقاصد2المادة 

رعاية األسبببببرة وتعزيز إمكاناتها، وتقديم الدعم الالزم لها للحيلولة دون تردي أوضببببباعها  -1

االقتصادية أو االجتماعية أو الصحية، وتأهيل الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية 

 .األطفال ونمائهم بدنيا ونفسيا وسلوكيا

منة وضببببمان تنشببببئة أجيال من األطفال المسببببلمين يؤمنون بربهم، تأمين طفولة سببببوية وآ -2

ويتمسببببببكون بعقيدتهم ويخلصببببببون ألوطانهم، ويلتزمون بمبادئ الحل والخير فكرا وعمال 

 .والشعور باالنتماء إلى الحضارة اإلسالمية

 تعميم وتعميل االهتمام بمرحلة الطفولة والمراهقة ورعايتها رعاية كاملة، بما ينشبئ أجياال -3

 .صالحة لمجتمعهم

تعميم التعليم األساسي اإللزامي والثانوي بالمجان لجميع األطفال، بتض النظر عن الجنس  -4

أو اللون أو الجنسبببببببيببة أو الببدين أو المولببد أو أي اعتبببار آخر، وتطوير التعليم من خالل 

 .االرتقاء بالمناهج والمعلمين، وإتاحة فرص التدريب المهني
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كتشببببببباف مواهبه وإدراك أهميته ومكانته في المجتمع من خالل توفير الفرصبببببببة للطفل ال -5

 .األسرة والمؤسسات المعنية وتشجيعه للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع

توفير الرعاية الالزمة لاطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ولمن يعيشون في أحوال صعبة  -6

 .ومعالجة األسباب التي تؤدي إلى ذلك

دعم الممكنين لاطفال المسبببببلمين في جميع أنحاء العالم بالتنسبببببيل مع تقديم المسببببباعدة وال -7

 .الحكومات أو من خالل اآلليات الدولية

 :لبلوغ المقاصد الواردة في المادة الثانية يجب: : المبادا3المادة 

 .احترام أحكام الشريعة اإلسالمية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول األعضاء -1

 .منظمة المؤتمر اإلسالمي احترام أهداف ومبادئ -2

 .إعطاء أولوية عليا لحقوق األطفال، ومصالحهم، وحمايتهم، وتنميتهم -3

 .المساواة في الرعاية والحقوق والواجبات بين األطفال -4

 .مراعاة عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة -5

 .مراعاة ثوابت األمة اإلسالمية الثقافية والحضارية -6

 :تعمل الدول األطراف على ما يلي: ل: واجبات الدو4المادة 

احترام الحقوق المنصبببببببوص عليها في هذا العهد، واتخاذ التدابير الالزمة لنفاذه، وفقا  -1

 .إلجراءاتها الداخلية

احترام مسببؤوليات وحقوق الوالدين أو األوصببياء أو غيرهم من األشببخاص المسببؤولين  -2

 .حة الطفلعن الطفل، وفقا إلجراءاتها الداخلية بما تقتضيه مصل

إنهاء العمل باألعراف أو التقاليد أو الممارسببات التي تتعارض مع الشببريعة اإلسببالمية،  -3

 .والحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا العهد

تكفل الدول األطراف تسبببباوي جميع األطفال بمقتضببببى التشببببريع في التمتع : : المسححححاواة5المادة 

العهد، بتض النظر عن الجنس أو المولد أو العرق  بالحقوق والحريات المنصبببببوص عليها في هذا

أو الدين أو اللتة أو االنتماء السببببياسببببي، أو أي اعتبار آخر يقوم في حل الطفل أو األسببببرة أو من 

 .يمثله شرعا أو قانونا

للطفبل الحل في الحيباة، منبذ كونبه جنينبا في بطن أمبه، أو في حبال : : الحق في الحيحاة6المحادة 

ة، ويحظر اإلجهاض، إال في حاالت الضببببرورة التي تقتضببببيها مصببببلحة األم أو تعرض أمه للوفا

تكفل الدول األطراف مقومات بقاء و .الجنين أو كليهما وله حل النسببببببب والتملك والميراث والنفقة

 .الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة واالستتالل وتردي أحواله المعيشية والصحية

 : الهوية7المادة 

للطفل الحل منذ والدته في اسببببم حسببببن وتسببببجيله لدى الجهات المختصببببة وتحديد نسبببببه   -1

 .وجنسيته ومعرفة والديه وجميع أقاربه وذوي رحمه وأمه من الرضاعة

تحافظ الدول األطراف على عناصببببر هوية الطفل، بما في ذلك اسببببمه، جنسببببيته، وصببببلته  -2

الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية ألي طفل  العائلية وفقا لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها

 .يولد على إقليمها، أو يولد ألحد رعاياها خارج إقليمها
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الطفل المجهول النسب ومن في حكمه، له الحل في الكفالة، والرعاية دون التبني وله الحل  -3

 .في اسم ولقب وجنسية

 : تماس  األسرة8المادة 

الضعف واالنحالل، وتعمل على توفير الرعاية تحمي الدول األطراف، األسرة من عوامل  -1

 .ألفرادها واألخذ بأسباب التماسك والتوازن بقدر اإلمكانات المتاحة

ال يفصل الطفل عن والديه على كره منهما، وال تسقط واليتهما عليه إال لضرورة قصوى  -2

تتاح ولمصلحة الطفل وبمسوغ شرعي، ووفقا لاجراءات الداخلية، ورهنا بقواعد قضائية 

فيها الفرصبببببببة ليبدي الطفل أو الوالدان، أحدهما أو كالهما أو من يمثله، أو أحد أعضببببببباء 

 .األسرة طلباته

تراعي الدول األطراف في سبببياسبببتها االجتماعية مصبببال  الطفل الفضبببلى، وإذا اقتضبببت  -3

 .فصله عن والديه، فال يحرم من إقامة صلة بهما

ديه أو أحدهما في دولة أخرى، ما لم يكن قد تم يسبببببم  للطفل بمتادرة دولته لاقامة مع وال -4

فصله عنهما وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، أو تعارضت المتادرة مع القيود المفروضة 

 .وفقا لاجراءات السارية داخل الدولة

 : الحريات الخاصة9المادة 

ة في لكل طفل قادر حسببببب سببببنه ونضببببجه تكوين آرائه الخاصببببة وحل التعبير عنها بحري -1

جميع األمور التي تمسبببه، سبببواء بالقول أو الكتابة أو أية وسبببيلة أخرى مشبببروعة، وبما ال 

 .يتعارض مع الشريعة وقواعد السلوك

لكل طفل الحل في احترام حياته الخاصة، ومع ذلك فللوالدين، ولن يمثلهما شرعا، ممارسة  -2

إال للقيود التي يقرها  إشراف إسالمي إنساني على سلوك الطفل، وال يخضع الطفل في ذلك

النظام، والالزمة لحماية النظام العام أو األمن العام أو اآلداب العامة أو الصبببببحة العامة أو 

 .الحقوق والحريات األساسية لآلخرين

لكل طفل الحل في تكوين أو االنضمام ألي تجمع مدني سلمي بما يتفل : : حرية التجمع10المادة 

انونية والنظامية في مجتمعه وبما يتناسبببببببب مع عمره وال يؤثر على مع القواعد الشبببببببرعية أو الق

 .سلوكه وصحته وأسرته وتراثه

 : التربية11المادة 

التربية السببليمة حل للطفل، يتحمل الوالدان أو الوصببي حسببب األحوال المسببؤولية عنها،   -1

 .وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر إمكاناتها

 :تهدف تربية الطفل إلى  -2

شبببخصبببيته وقيمه الدينية واألخالقية وشبببعوره بالمواطنة وبالتضبببامن اإلسبببالمي أج تنمية (

 .واإلنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسام  والصداقة بين الشعوب

بج تشببببجيع اكتسببببابه المهارات والقدرات التي يواجه بها المواقف الجديدة، ويتخلص بها ق

 .علمي والموضوعيمن التقاليد السلبية، وينشأ بها على التفكير ال

 : التعليم والثقافة12المادة 
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لكل طفل حل في التعليم المجاني اإللزامي األسبببباسببببي، بتعليمه مبادئ التربية اإلسببببالمية   -1

"العقيدة والشبببببببريعة، وحسبببببببب األحوال" وتوفير الوسبببببببائل الالزمة لتنمية قدراته العقلية 

 .المشتركة للثقافات اإلنسانيةوالنفسية والبدنية بما يسم  له باالنفتاح على المعايير 

 :على الدول األطراف في هذا العهد توفير -2

 .أج التعليم األسبببببببببباسبببببببي اإللزامي مجببببانببببا لجميع األطفببببال على قببببدم المسبببببببببباواة(

في متناول جميع  -خالل عشر سنوات  -بج التعليم الثانوي مجانا وتدريجيا، بحيث يكون ق

 .األطفال

 .ت كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولةجج التعليم العالي مع مراعاة قدرا(

دج حل الطفل في اللباس الذي يوافل معتقداته مع االلتزام بالشبببببريعة اإلسبببببالمية واآلداب ق

 .العامة وما ال يخدش الحياء

 .هـج معالجة فعالة لمشكلة األمية والتوقف عن التعليم والتخلف األساسيق

 .جميع مراحل التعليم وج رعاية المتفوقين والموهوبين فيق

زج إنتاج ونشر كتب األطفال وإنشاء مكتبات لهم، واالستفادة من وسائل اإلعالم في نشر ق

 .المواد الثقافية واالجتماعية والفنية، الخاصة بالطفل، وتشجيع ثقافته

حل الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحالل  -3

 .موالحرا

ال تتعارض أحكام هذه المادة والمادة الحادية عشبببرة السبببابقة لها، مع حرية انتسببباب الطفل  -4

المسلم للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة احترامها ألحكام الشريعة اإلسالمية، ومراعاة 

 .التعليم في تلك المؤسسات للقواعد التي تضعها الدول

 : أوقات الراحة واألنشطة13المادة 

الحل في أوقات الراحة، وممارسة األلعاب، واألنشطة المشروعة المناسبة لسنه في  للطفل  -1

 .وقت الفراغ

 .للطفل الحل في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية واالجتماعية  -2

للوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا، اإلشراف على ممارسة الطفل لانشطة   -3

 .دة، وفي إطار الضوابط التربوية والدينية واألخالقيةالتي يريدها وفقا لهذه الما

 : المستوى المعيشي االجتماعي14المادة 

الحضبببببببانة والنفقة حل لكل طفل، لحفظ كيانه من الهلكة، لعدم قدرته على حفظ نفسبببببببه  -1

 .واإلنفاق عليها

تعترف البدول األطراف لكبل طفبل، ببالحل في االنتفباع من الضبببببببمبان االجتمباعي، وفقبا  -2

 .نها الوطنيلقانو

للطفل في أسببببببعار الخدمات  -بقدر اإلمكان  -تلتزم الدول األطراف بالعمل على التخفيض  -3

 .واألجور واإلعفاء من الرسوم والضرائب

 .لكل طفل الحل في مستوى معيشي مالئم لنموه العقلي والنفسي والبدني واالجتماعي -4
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والدين أو المسؤول عنه شرعا أو تضمن الدول األطراف للطفل التدابير اإللزامية إلجبار ال -5

 .قانونا اإلنفاق عليه في حدود استطاعتهم

 : صحة الطفل15المادة 

 :للطفل الحل في الرعاية الصحية جسديا ونفسيا، ويتحقل ذلك عن طريل

كفالة رعاية األم، منذ بدء الحمل والرضاعة الطبيعية منها، أو ممن يقوم مقامها، إذا تعذر   -1

 .إرضاعها له

ي تخفيف بعض األحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعا لمصلحته، وتأجيل حقه ف -2

بعض العقوبات الصادرة عليها لمصلحته، وتخفيف مهام العمل للمرضعة والحامل، وكذلك 

 .التخفيف من ساعات العمل

 .حقه في التدابير الالزمة لخفض معدالت وفيات المواليد واألطفال -3

للمقدمين على الزواج قصد التأكد من عدم وجود مسببات  ضرورة إجراء الفحوص الطبية -4

 .أمراض وراثية أو معدية فيها خطورة على الطفل

 .حل الطفل الذكر في الختان -5

عدم تدخل الوالدين أو غيرهما طبيا لتتيير لون أو شببببببكل أو صببببببفات أو جنس الجنين في  -6

 .بطن أمه، إال لضرورة طبية

كافحة األمراض، وسوء التتذية، وتوفير الرعاية الصحية تقديم الرعاية الطبية الوقائية، وم -7

 .الالزمة ألمه لمصلحته

حل الطفببل على الببدولببة والمجتمع، في تقببديم المعلومببات والخببدمببات الطبيببة لامهببات،  -8

 .لتوعيتهن ومساعدتهن على تحسين صحة أطفالهن

ألخرى، وكذا ضمان حل الطفل في وقايته من المواد المخدرة والمسكرة والمواد الضارة ا -9

 .األمراض المعدية والسارية

 : األطفال المعوقون وذوو االحتياجات الخاصة16المادة 

للطفل المعوق أو ذي االحتياجات الخاصبببببة الحل في الحصبببببول على رعاية خاصبببببة بما  -1

يضببمن حقوقه كاملة وبما يتناسببب مع حالته وظروف والديه أو المسببؤول عنه واإلمكانات 

 .المتاحة

الطفل المعاق أو ذي االحتياجات الخاصبببببببة، إلى تعليمه وتأهيله وتدريبه،  تهدف رعاية -2

وتوفير الوسبببببببائل المالئمة قالخدمات الطبية والنفسبببببببية واالجتماعية والتربوية والمهنية 

له هذه الخدمات  بذل  نه من االندماج في المجتمع، وينبتي أن ت والترفيهيةج لحركته لتمكي

 .كن ذلكبالمجان أو برسوم زهيدة ما أم

 :تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لحماية الطفل من: : حماية الطفل17المادة 

االسببببتخدام غير المشببببروع للمخدرات والمسببببكرات والمواد الضببببارة، أو المسبببباهمة في   -1

 .إنتاجيتها وترويجها أو االتجار فيها

يع الظروف واألحوال، جميع أشببكال التعذيب أو المعاملة غير اإلنسببانية أو المهينة، في جم -2

 .أو تهريبه أو خطفه أو االتجار به
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 .االستتالل بكل أنواعه وخصوصا االستتالل الجنسي -3

التأثير الثقافي والفكري واإلعالمي واإلتصببببببباالتي، المخالف للشبببببببريعة اإلسبببببببالمية، أو  -4

 .المصال  الوطنية للدول األطراف

 .لحروبحماية األطفال بعدم إشراكهم في النزاعات المسلحة وا -5

 : عمل األطفال18المادة 

ته أو تعليمه أو يكون على  -1 ال يمارس الطفل أي عمل ينطوي على مخاطر أو يعطل تربي

 .حساب صحته أو نموه البدني أو الروحي

تضبببببع القوانين الداخلية لكل دولة، حدا أدنى لسبببببن العمل وسببببباعاته وشبببببروطه، وتفرض  -2

 .عقوبات على المخالفين

 : العدالة19المادة 

 . يحرم الطفل من حريته إال وفقا للقانون ولفترة زمنية مناسبة ومحددةال -1

يعامل الطفل المحروم من حريته معاملة تتفل ومعنى الكرامة واحترام حقوق اإلنسبببببببان،  -2

 .وحرياته األساسية، ومراعاة احتياجات األشخاص الذين هم في سنه

 :تراعي الدول األطراف -3

 .عن البالتين في أماكن خاصة باألطفال الجانحينأج فصل الطفل المحروم من حريته (

بج إخطار الطفل فورا ومباشرة بالتهم المنسوبة إليه، حين استدعائه أو القبض عليه، مع (

 .دعوة والديه أو المسؤول عنه أو محاميه للحضور معه

بمحام  جج تقديم المسبباعدة القانونية واإلنسببانية التي يحتاجها الطفل، بما في ذلك االسببتعانةق

 .وبمترجم فوري إذا لزم األمر

دج سببببرعة البت في القضببببية من محكمة خاصببببة باألطفال، وإمكان الطعن في الحكم أمام ق

 .محكمة أعلى، حال إدانته

 .ج عدم إجبار الطفل على اإلقرار بما نسب إليه أو اإلدالء بالشهادةـهق

 .ادة اندماجه في المجتمعوج اعتبار العقوبة وسيلة إصالح، ورعاية لتأهيل الطفل وإعق

 .زج تحديد سن أدنى، ال يحاكم الطفل دونه(

 .حج تأمين احترام الحياة الخاصة للطفل أثناء جميع مراحل الدعوىق

 : مسؤولية الوالدين والحماية من الممارسات الضارة20المادة 

 .تهتقع على عاتل الوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا تربيته وحسن تنشئ -1

على الوالدين أو المسبببؤول عن الطفل شبببرعا أو قانونا والدول األطراف حماية الطفل، من  -2

الممارسات واألعراف الضارة صحيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، أو المؤثرة سلبا على رفاهيته 

أو كرامته أو نمائه، أو تلك التي يترتب عليها تمييز بين األطفال على أسببببببباس الجنس أو 

 .تضى النظام بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالميةغير ذلك بمق

على الدول األطراف أن تكفل بقدر اإلمكان تمتع األطفال الالجئين : : األطفال الالجئون21المادة 

 .أو من في حكمهم بالحقوق المنصوص عليها في هذا العهد ضمن تشريعاتها الوطنية

 الميثاق العربي لحقوق الطفل:  -2
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أقر مؤتمر وزراء الشئون االجتماعية العرب قميثاق حقوق الطفل العربيج، م، 1984في ديسمبر 

وبهذا اختتمت مرحلة طويلة من الدراسبببببة والمراجعة والتفكير في هذه القضبببببية الحيوية بالنسببببببة 

 لحاضر األمة العربية ومستقبلها والتي ظلت مهملة من حساب التشريعات العربية حتى اآلن.

ثاق نهاية مرحلة طويلة من اإلعداد والتحضبببببببير واإلقناع والمجادلة لجعله ويُعد هذا اإلقرار للمي

حقيقة واقعة، فإن إقراره يعني في الوقت ذاته بداية مرحلة جديدة من العمل على وضببببعه موضببببع 

يان، وتحويله إلى حقيقة فاعلة في حياة المجتمع العربي  التنفيذ، وعصبببببببمته من االغفال والنسببببببب

تسببن التشببريعات داخل كل بلد عربي لتقنين تنفيذ المبادئ التي تضببمنها  المعاصببر، ولهذا يجب ان

 الميثاق، كما تتطلب توفير الموارد البشرية والمالية والمادية لتنفيذه.

ويسبببببببتند الميثاق العربي لحقوق الطفل، إلى ما أرسبببببببته األمة العربية، عبر تأريخها من مفاهيم 

نسببباني، وايماناً بحقيقة أن األطفال اليوم هم رجال وأعراف اجتماعية بهدف التطور الحضببباري اإل

ستمرار تراثها القومي، وعطائها  التد وصناع مجده، وحرصاً على تأمين مستقبل األمة العربية وا

 الحضاري ودورها التاريخي.

واعترافاً بأن الجهود المبذولة في تنمية الطفولة ورعايتها في الوطن العربي مازالت غير كافية، 

متكافئة مع ما يأمله األطفال في حاضببرهم، ومع ما يؤمن تأهيلهم لالضببطالع بمسببئولية بناء وغير 

 المستقبل ألمتهم والدفاع عنها.

ها  والتزامباً ببالمببادئ واألهبداف المتضبببببببمنبة في ميثباق جبامعبة البدول العربيبة، وفي نظم وكباالت

تيجية العمل االجتماعي في المتخصببصببة، وفي ميثاق العمل االجتماعي للدول العربية، وفي اسببترا

الوطن العربي، واسبببببتراتيجية التربية في الوطن العربي، وما صبببببدر عن مؤتمرات القمة العربي 

بشبببأن العمل العربي المشبببترك، وما تضبببمنته اسبببتراتيجية العمل االقتصبببادي العربي المشبببترك، 

م مولده إلى بلوغه حرصببباً على تأمين تنمية ورعاية وحماية شببباملة وكاملة لكل طفل عربي من يو

 الخامسة عشر من العمر.

تصبببدر الميثاق اآلتي نصبببه، متعاهدة على االلتزام بمبادئه وأحكامه، اسببباسببباً لسبببياسببباتها وخططها 

 وجهودها في مجال تنمية الطفولة ورعايتها:

 يرتكز هذا الميثاق على المبادئ اآلتية: المبادا:

 المنطلقات األساسية: .أ

وصبببون حقوقها مكون أسببباسبببي من مكونات التنمية االجتماعية، بل تنمية الطفولة ورعايتها  -1

هو جوهر التنمية الشبببباملة، والطفولة هي المسببببتقبل، والعامل الحاسببببم في صببببنعه ورعايتها 

أولوية مقدمة في جهود التنمية، وأولوية في البرامج القطاعية، قصبببد من  الطفل خير ما عند 

 ما في اإلنسان ولخيره. األمة لضمان صنع خير ما في الوجود بخير

نا، وقيمنا  -2 يدت نابع من عق تنمية الطفولة ورعايتها، التزام ديني ووطني وقومي وإنسبببببببباني، 

 الروحية واالجتماعية، وتراثنا ومبادئنا، وواقعنا، واستجابة لتطلعاتنا.

 التنشببئة السببوية ألطفالنا مسببئولية عامة، تقوم عليها الدولة واألمة، ويسببهم فيها الشببعوب من -3

منطلل التكافل االجتماعي، ونتيجة لتنمية الطفل تنمية تثري ذاته وكيانه بحب أقرانه وأسببرته 

 وبحب وطنه، واالعتزاز بتراث أمته وحضارتها، والعمل لتحقيل وحدتها وصنع تقدمها. 

األسبرة نواة المجتمع وأسباسبه، قوامها التكافل هدى الدين واألخالق والمواطنة، وعلى الدولة  -4

ولية حمايتها من عوامل الضبببببببعف والتحلل، وتوفير الرعاية ألفرادها واحاطتها تقع مسبببببببئ
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بالضببببمانات الكافية، ومد الخدمات األسبببباسببببية التي تعين على تطويرها، وعلى رفع قدراتها 

االجتماعية واإلنتاجية في بناء األمة وتقدمها، ولتكون قادرة علة من  أبنائها الرعاية والدفء 

ن واالسبببببتقرار واألمن االجتماعي المفضبببببي للنمو المعافى في كنفها، وال والحنان واالطمئنا

يكون سحب والية األسرة على أبنائها إال لضرورة قصوى تتمثل في تأثيرها المرغوب على 

 مستقبل هؤالء األبناء.

دعم األسرة للنهوض بمسؤوليتها نحو أبنائها هو األساس في جهود تنمية الطفولة ورعايتها،  -5

 دولة أن توفر لها االستقرار االقتصادي االجتماعي.وعلى ال

األسببببرة الطبيعية هي البيئة األولى المفضببببلة لتنشببببئة األطفال وتربيتهم ورعايتهم، واألسببببرة  -6

البديلية هي الخيار المقدم لمالقاة تعذر هذه التنشئة والرعاية في كنف األسرة الطبيعية، وهي 

 ا فيها الرعاية المؤسسية.مفضلة على جميع صور الرعاية األخرى، بم

االلتزام بتببأمين الحقوق الواردة في اإلعالن العببالمي لحقوق الطفببل، لاطفببال العرب كببافببة  -7

 ودون تمييز.

 الحقوق األساسية للطفل: .ب

تأكيد وكفالة حل الطفل في الرعاية والتنشبببببئة األسبببببرية القائمة على االسبببببتمرار األسبببببري،  -8

الله المركز الالئل به في األسبببببببرة بما يمكنه من ومشببببببباعر التعاطف والدفء والتقبل، وإح

التفاعل اإليجابي في رحابها، وأن يكون محور اهتمامها به يضبببببببمن تلبية واشبببببببباع حاجاته 

البيولوجية، والنفسية والروحية واالجتماعية، وبما ييسر له بناء شخصية مستقلة، وحرية في 

 نين والبنات.الفكر والرأي، تتكافأ مع قدراته دون تمييز بين الب

تأكيد وكفال حل الطفل في األمن االجتماعي، والنشببببأة في صببببحة وعافية قائمة على العناية  -9

الصببببببحية، والوقائية والعالجية، له وألمه من يوم حملها، وبإصببببببحاح البيئة التي ينمو فيها، 

 موه.وحقه في المسكن المالئم الذي يظله، وتتذيته تتذية كافية ومتوازنة ومالئمة ألطوار ن

 تأكيد وكفالة حل الطفل في أن يعرف باسم وجنسية معينة، منذ مولده. -10

سي  -11 تأكيد وكفالة حقه في التعليم المجاني والتربية في مرحلتي ما قبل المدرسبة والتعليم األسبا

بحسبببان أن التعليم هو حجر الزاوية في التتيير الدائم وفي اكتسبباب االتجاهات  -كحد أدنى –

ت التي يواجه بها كل المواقف الجديدة بالمعرفة المتجددة، ويتخلص بها والمهارات والقدرا

من القيم الالوظيفية والتقاليد البالية السبببببلبية، وينشبببببأ بها على التفكير العلمي والموضبببببوعي 

وحسن التقدير، وحب العمل وحسن أدائه، كما يمده بالقدرة على رفع مستوى معيشته وثقافته 

إليجابي في حياة مجتمعه وأمته، وضببمان حقه في الثقافة المسببتمرة، العامة، وعلى اإلسببهام ا

 وفي حسن استثمار أوقات الفراغ، وفي الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة والقراءة.

ية المتكاملة والمتوازنة،  -12 تأكيد وكفالة حقه في الخدمة االجتماعية المجتمعية والمؤسبببببببسببببببب

اريف والحضبببببببر، وبخاصبببببببة ألبناء فقراء هذه الموجهة لكل قطاعات الطفولة في البادية و

ها  ما يضبببببببمن ل ها، وب ئة وفي حاجات فة، ولاقوياء والمعوقين والموهوبين كل ف كا ئات  البي

الفرصبببة في العيش الهنيء والنشبببأة السبببوية واالنخراط في حياة المجتمع واالسبببهام في بنائه 

 وتطوره.
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من االسببتتالل ومن اإلهمال الجسببماني تأكيد وكفالة حل الطفل في رعاية الدولة وحمايتها له  -13

والروحي، حتى إذا كان ذلك من جانب أسبببببببرته، وتنظيم عمالته بحيث ال تبدأ إل في سبببببببن 

منسبة، وحيث ال يتولى عمالً أو حرفة تضر بصحته أو تعرضه للمخاطر، أوتعرقل تعليمه، 

ة أو االجتماعية، أو تحجب فرص نموه من الناحية البدنية أو العضبببببلية أو النفسبببببية أو الخلقي

ثة عند الكوارث، وخاصببببببببة األطفال  ية واالغا وأن يكون مقدماً في الحصبببببببول على الوقا

 المعوقين.

حقه في أن يتفت  على العالم من حوله، وألن ينشببأ على حب خير اإلنسببان، وأن يدرك أهمية  -14

 السالم والصداقة بين الشعوب، ومحبة إخوانه في اإلنسانية.

 ناهج:صون الحقوق وضبط الم .ج

صبببببون هذه الحقوق واحاطتها بالحماية التشبببببريعية في كل دولة عربية التزاماً بأحكام هذا  -15

 الميثاق، وأن تكون مصلحة الطفل االعتبار المقدم في كل الحاالت.

األخذ بالمناهج التنموية والوقائية، ذلك أن التنمية الشببببببباملة المتكاملة المتوازنة هي الحل  -16

غيرها من القضبببايا وإن رعاية الطفولة من اإلعاقة أفضبببل من الجذري لقضبببايا الطفولة و

 عالجها منها بحدوثها.

األخذ بمبدأ التكامل في توفير الحاجات األساسية لاطفال وتقديم الخدمات، وشمول وعدالة  -17

توزيعها، وتركيزها حيث الحاجة األكبر والسبببببببعي المتصبببببببل، من خالل العمل العربي 

 اثلة في مجال تنمية الطفولة ورعايتها بين األقطار العربية.المشترك، لتقليص الفجوة الم

 يهدف هذا الميثاق إلى تحقيل ما يلي: األهداف:

إن الهدف األسبببمى لهذا الميثاق هو ضبببمان تنشبببئة أجيال من األطفال العرب تتجسبببد فيهم  -18

صبببورة المسبببتقبل الذي نريد، ولهم القدرة على صبببنع ذلك المسبببتقبل، أجيال عربية تؤمن 

بها وتتمسك بمبادئ عقيدتها، وتدرك رسالتها القومية، وتخلص ألوطانها في ثقة بنفسها بر

وأمتها، وتلتزم بمبادئ الحل والخير، تتطلع فكراُ وممارسبببة وسبببلوكاً نحو المثل اإلنسبببانية 

 العليا، في سلوكها الفردي والجماعي.

 وتندرج تحت هذا الهدف األسمى وفي خدمته األهداف التالية:

ن حياة األسبببرة وتوفير حاجاتها األسببباسبببية وضبببماناتها االجتماعية لينشبببأ أطفالها في تأمي -19

سبابها، وفي مجتمع يضمن فرص  ستقرار فظل رعايتها رعاية تامة تلتزم الدولة بتوفير أ ا

العمالة الكاملة ألبنائه، ويلتزم أبناؤه باالنكباب على العمل وزيادة اإلنتاج، وتمكين األم من 

 قدر من الرعاية ألطفالها.تقديم أكبر 

 توفير الرعاية الصحية الكاملة في وجوهها، الوقائية والعالجية لكل طفل عربي وألمه. -20

إقامة نظام تعليمي سببببببليم في كل دولة عربية وعلى نطاق الوطن العربي يكون الزامياً في  -21

بل مراحله األسببببباسبببببية ومجانيا في كل مراحله للقادرين على مواصبببببلته، من مرحلة ما ق

المدرسببة وحتى التعليم العالي، دون تمييز بسبببب القدرة االقتصببادية أو المنبت االجتماعي 

 أو الرأي السياسي، وأن يسترشد في ذلك باستراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي.
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تأسببببيس خدمة اجتماعية متقدمة، ذات اتجاه تنموي، تبسببببط لكل األطفال في كفاية وتكامل  -22

لاسبببببببر الفقيرة، وتركز حيث الحاجة األكثر والموقع األبعد، وتأخذ  وتوازن، وبخاصبببببببة

 وسائل الدفاع االجتماعي في الوقاية من االنحراف ومعالجة المنحرفين.

تأسبببيس نظام للرعاية والتربية الخاصبببة لاطفال المعوقين، تضبببمن للمعوقين االندماج في  -23

الفرص الزدهار مواهبهم وابرازها  الحياة الطبيعية والمنتجة لمجتمعهم، وتتي  للموهوبين

 نفعا وألمتهم.

تطلب تمثل المبادئ التي نص عليها هذا الميثاق وتحقيل األهداف التي ي المتطلبات والوسحححححححائل:

حددها، توفير المتطلبات واتباع الوسبببببببائل الفعلية على إتمام ذلك، وهذا يقتضبببببببي تعبئة الموارد 

 الجربة، التي ثبت نجاحها في الوطن العربي.القومية كافة، والحرص على اتباع الوسائل 

توفر اإلرادة السياسية واتخاذ القرار السياسي الذي يجعل الطفولة ورعايتها أولوية عربية  -24

 عليا.

اإلسبببراع بالتنمية القومية الشببباملة وااللتزام بالتخطيط العلمي لتنمية ورعاية الطفولة، وفي  -25

 ومتابعة نتائجها وتقويم مسارها.وضع برامجها وتنظيمها وإدارتها وتنفيذها 

قيام لجنة للطفولة في كل قطر عربي، تضبببببم في عضبببببويتها األجهزة الرسبببببمية واألهلية  -26

والشببعبية ذات االختصبباص واالهتمام برعاية الطفولة، وتنسببيل جهودها في مجال وضببع 

 لي:السياسة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم، وأن تكون من مهامها العاجلة، ماي

إجراء دراسات ومسوح شاملة لتقويم الوضع الراهن ألحوال الطفولة من مختلف الجوانب  .أ

االقتصبببببادية واالجتماعية والصبببببحية والتربوية والثقافية لتكون هذه الدراسبببببات أسببببباس 

 للتخطيط لجهود رعاية الطفولة.

ل وضببببع خطة متكاملة مسببببترشببببدة بما يضببببمنه هذا الميثاق، وما خطته اسببببتراتيجية العم .ب

االجتمبباعي في الوطن العربي، وتحببديببد أولويببات وخطوات تنفيببذ هببذه الخطببة الزمنيببة 

ية  ية االقتصبببببببباد ية للتنم طار الخطة الوطن يذها، في إ نات والموارد الالزمة لتنف واإلمكا

 واالجتماعية.

اعتماد المنهج المتكامل في تقديم الرعاية والخدمات األسباسبية لاطفال، من خالل المراكز  -27

 دة األغراض وعلى يد األفراد متعددي المهارات والواجبات.المتعد

االهتمام بأمر التدريب الذي يشمل القيادات المهنية المتخصصة في مجاالت رعاية الطفولة  -28

واألمومة وخدماتها، كما يشبببمل القيادات المحلية وقيادات التنظيمات األهلية والشبببعبي، مع 

على المسبببببببتويات القاعدية، فذلك موقع الحاجة، التركيز على األطر المسببببببباعدة، والعاملة 

والخدمة المباشبببببببرة ومحك الجدوى في الجهود الموجهة لرعاية الطفولة واألمومة. وهذا 

يقتضببببببي مراجعة نظم وبرامج التخصببببببص والتدريب للقوى البشببببببرية العاملة في ميادين 

ج، واألخذ الطفولة، والتركيز على الظروف والمشبببببببكالت البيئية حين وضبببببببع تلك البرام

 باألساليب المبسطة في تقديم الخدمات مع االحتفاظ بكفايتها.

إقامة شببببببكة من المؤسبببببسبببببات والمرافل متعددة األغراض الممكنة من إيصبببببال الخدمات  -29

األسببببببباسبببببببية لاطفال في مختلف بيئاتهم مع التركيز على البادية والريف واألحياء الفقيرة 
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راكز والمؤسبببببببسبببببببات التي يألف الناس ارتيادها بالمدن، وأن يكون موطن الخدمات في الم

 كالمدارس والمراكز االجتماعية والمساجد، ذلك في حدود اإلمكانات المتاحة.

 االلتزام بما خطنه استراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي وتوفير مستلزمات تنفيذها. -30

والعمل علة توفير  إعطاء مزيد من االهتمام والجهد لرعاية وتربية طفل ما قبل المدرسبببببببة -31

مختلف الصببببيغ المؤسببببسببببية من دور الحضببببانة ورياض األطفال والكتاتيب، والمسبببباحات 

ستراتيجية هذه المرحلة في حياة الطفل الحاضرة  والحدائل وأندية األطفال، نظراً ألهمية وا

 والمقبلة وفي تكوين شخصيته.

ي البادية واألحياء دعم جهود المؤسبببببببسبببببببات الت بخدم الطفولة، وبخاصبببببببة تلك القائمة ف -32

 الحضرية الفقيرة، وتعميم نظام الصحة المدرسية.

االهتمام باإلحصاءات والبحوث ودعم مؤسساتها وأجهزتها وإنشاء الجديد منها في كل دولة  -33

 عربية وعلى مستوى الوطن العربي.

توفير الموارد البشبببببببرية والمادية الالزمة لتنفيذ خطط وبرامج ورعاية الطفولة، ورسبببببببم  -34

 اسة مستقرة لتمويل هذه الخطط والبرامج، بما يحقل نجاحها واستمرارها.سي

تطوير اإلدارة واألجهزة التنظيمية والمؤسبببسبببية لتكون قادرة على التكيف مع متطلبات كل  -35

خدمة من الخدمات المطلوبة وكل مرحلة من مراحل العمل، وإنشبباء إدارة متخصببصببة في 

 ي للجهة المختصة.رعاية الطفولة في إطار الهيكل التنظيم

الحرص على المشببباركة األسبببرية والشبببعبية في رعاية الطفولة وتنميتها ودعم مؤسبببسببباتها  -36

ية  لذات ية والحرص على حفز الجهود ا ية والشبببببببعب ها األهل حادات ها، وات يات ها وجمع ئات وهي

والمبادرات المحلية، بدعمها ماليا وتدريب أطرها لتكون أكثر قدرة على مسببببباعدة األسبببببر 

شعبية كل  وتقديم سبة لاطفال، وأن تتخلل مشاركة الهيئات األهلية وال البرامج المحلية المنا

مراحل تقرير السببببياسببببات والخطط، ووضببببع البرامج واقتسببببام األدوار، والتنفيذ والمتابعة 

ية  قاً لشبببببببعب ها، تحقي قد تنبثل عن ية التي  جان المحل ية والل طار اللجنة الوطن والتقويم، في إ

ها وفاعليتها، إذ المشببباركة الفاعلة في هذا المجال الحيوي توفر إمكانات المشببباركة وشبببمول

وقدرات وموارد هائلة، تشكل مدرسة في التعاون والتكافل، وتدريب المواطنين على العمل 

 العام، وبث روح االخاء في المجتمع.

ربي نشببببر درجة عالية من الوعي وتأصببببيله لدى الوالدين وأفراد األسببببرة بل والمجتمع الع -37

ية الطفولة،  بأهم له، مما يسبببببببتوجب إفراد مكان وجهد خاص لتوعية المجتمع العربي  ك

ومراحل نموها، وضبببببببرورة رعايتها وتنميتها، أخذاً بالتوعية االجتماعية كأداة هامة تمهد 

الطريل إلدراك أهمية الطفولة، وتبصببببببر المواطنين بأبعاد مشببببببكالتها، واسببببببتثارة وتعبئة 

ابي والعمل البناء في هذا المجال الحيوي، يزيد من أهمية هذا الجهد جهودهم للتحرك اإليج

في مجال التوعية ما تعانيه غالبية قطاعات المجتمع العربي من نقص شبببببببديد في الوعي 

بمراحل نمو الطفل ومختلف حاجاته من حالته الجنينية وعبر أطوار نموه، يسببببتوي في هذا 

ن، والرجال والنساء، على نحو ما كشفت الدراسات األغنياء والفقراء، والمتعلمون واألميو

ية في كل  يانات، إن هذا أمر تهمله نظمنا المدرسببببببب الميدانية وردود الدول على االسبببببببتب
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مراحلها، وال توليه أجهزة اإلعالم واالتصال الجماهيرية واالهتمام المناسب والمنتظم الذي 

 اولته بصورة لم تعتمد إلى التبسيط.يتكافا وقدره، كما أن قلة من الكتب والمقاالت قد تن

االسببتعانة إلى أقصببى حد بوسببائل االعالم المختلفة مطلوبة بصببورة ملحة وعاجلة إذ بدون  -38

هذا اليمكن أن تؤسببببس عمال نافعا في مجتمع تشببببكل األمية عقبته االجتماعية األسبببباسببببية، 

ا البالغ في وأجهزة اإلعالم، بفضبببببل انتشبببببارها في انحاء الوطن العربي، ويفضبببببل تأثيره

تكوين الرأي العام ويحسبانها مصدر المعرفة الوحيد الميسور لاميين، مدعون لتخصيص 

جانب كبير من جهدها وبرامجها لخدمة قضبببايا الطفولة، من خالل برامجها المتخصبببصببة، 

 ومن خالل مراعاة أهمية دورها في تثقيف وتربية األطفال والكبار في برامجها العامة.

ية ما تقدمه أجهزة االعالم من البرامج المستوردة الضارة والمجافية لقيمنا، والسلبية والبد من تنق

 التأثير عل أبنائنا.

التشبببريعات السبببليمة هي ضبببمانة تقنين الحقوق، ومن بينها حقوق الطفل وصبببون حرمتها  -39

وهي كذلك وسبببببببيلة من وسبببببببائل تأكيد االلتزام بهذا الميثاق وتحقيل أهدافه يتطلب وجود 

 ار التشريعي لكفالة وضمان حقوق الطفل المنصوص عليها في هذا الميثاق.اإلط

 وال بد لإلطار التشريعي أن يشمل األمور التالية:

 إقرار الحماية التشريعية لحقوق الطفل، وتفصيلها بصورة جلية. .1

 سن وتعديل القوانين. .2

لما تضمنه هذا تعديل القوانين العامة بما يحقل مصلحة الطفل واألسرة ورعايتها وفقا  .أ

 الميثاق.

سبببببن تشبببببريعات خاصبببببة بحماية ورعاية الطفولة منفصبببببلة عن القوانين العامة تقر  .ب

الوضببببعية القانونية للطفل، وتضببببمن حمايتها ورعايته، وحماية أسببببرته ورعايته، أو 

 تعديل الموجود منها لينسجم مع أحكام هذا الميثاق، ومنها:

لطفل ومصبببلحة األسبببرة وإقرار الحقوق قانون لاسبببرة: تبنى أحكامه على مصبببلحة ا -

 المشروعة الواجبة النفاذ وبخاصة في المجاالت التالية:

  تقييد الحد األدنى لسببن الزواج وإلزام الراغبين فيه بإجراء الفحوصببات الطبية للتحقل

 من لياقتهم الطبية.

 .تنظيم تعدد الزوجات وفل أحكام الشريعة اإلسالمية 

 .تنظيم الطالق 

 بمستوى دخل األب أو العائل. -في حالة الطالق –اق على الطفل وربطه تنظيم االنف 

  إقرار حل الطفل في المسببكن المالئم وتقييد حرية المالك سببواء كان األب أو األم، في

التصرف في المسكن، أو ربط ملكية المسكن باألسرة الزواجية، وبخاصة في الحاالت 

لدولة األرض أو المسبببببببكن، ح ها ا قدم في ية األسبببببببرة من التفكك ومن عدم التي ت ما

 االستقرار، مما يعين على استمرار تماسكها ووحدتها.
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 قانون رعاية الطفولة، لتنظيم الرعاية المؤسسية واألسرية. -

 قانون رعاية األحداث، إلقرار حقوقهم في الرعاية االجتماعية والمعاملة الخاصة. -

ئا - ئات الخاصببببببببة إلقرار حقوق أفراد هذه الف ية االقتصببببببببادية قانون الف ت في الرعا

واالجتماعية ولتنظيم هذه الرعاية ومعاملتهم المعاملة الخاصة التي يحتاجونها وتيسير 

 انخراطهم في الحياة المنتجة.

قانون رعاية األطفال غير الشبببببببرعيين ويراعى فيه أن ينص على ما يؤمن حقوقهم  -

 ورعايتهم المادية والمعنوية.

 ال تنمية ورعاية الطفولةالعمل العربي المشتر  في مج

إن إقرار تنميببة الطفولببة ورعببايتهببا كببأولويببة قوميببة عليببا يفرض تكريس التعبباون العربي القببائم، 

 ودعمه، وبسط أسباب تطوره ونمائه المتصل والتركيز بصفة خاصة على اآلتي:

إنشببببباء منظمة عربية للطفولة تضبببببطلع بتنسبببببيل الجهود العربية في مجال تنمية الطفولة  -40

ايتها، واقتراح السياسات والخطط والبرامج القومية، وتعين الدول العربية على تحديد ورع

سببببياسبببباتها وخططها وبرامجها ومشببببروعاتها، وتمد المحتاجة منها بالعون الفني والمادي 

وتضطلع بالدراسات والبحوث، وتيسر تبادل الخبرات، وتعد وتجرب نماذج عربية أصيلة 

تعميم التجارب الناجحة، وتضطلع بكل ما من شأنه أن يوفر  لمشروعات رائدة، وتعين في

ويمد الخدمات األساسية لتنشئة أجيال عربية متتالية قادرة على المشاركة في جهود التنمية 

 العربية واستعادة المبادرة التاريخية ألمتنا.

ة إنشببببباء صبببببندوق عربي لتنمية الطفولة ورعايتها، تكون موارده في خدمة برامج المنظم -41

العربية للطفولة والدول العربية، يركز على المشبببباريع القومية والبرامج المشببببتركة وتلبية 

 الحاجات األساسية لاطفال في الدول العربية الفقيرة.

تعزيز التعاون العربي في مجال توحيد المصبطلحات والنظم اإلحصبائية األسباسبية تيسبيراً  -42

وث والتدريب وتبادل المعلومات، ودعم إلجراء الدراسبببببببات المقارنة، وفي مجاالت البح

 األجهزة القائمة على هذه المجاالت.

من  أولوية مقدمة للصبببببناعات المتصبببببلة بتنمية الطفولة وتوفير حاجاتها مع التركيز على  -43

الصناعات التي يشكل غيابها فجوات كبيرة ومعوقاً لتطوير جهود الدول العربية في مجال 

ربية لامصبببببال واللقاحات، وصبببببناعة عربية ألغذية رعاية الطفولة كإنشببببباء صبببببناعة ع

األطفال، وصبببناعة عربية إلعداد وإنتاج الوسبببائل التعليمية والترفيهية والتثقيفية وصبببناعة 

 للعب األطفال.

إنشببباء مؤسبببسبببة عربية ألدب األطفال، وصبببحافتهم، وإنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية  -44

 ية قصوى، ولتالفي النقص الكبير فيه.الموجهة إليهم لما لهذا المجال من أهم

تنظيم لقاءات ومنافسبببببات ثقافية وفنية ورياضبببببية وكشبببببفية لاطفال العرب وحض الدول  -45

العربية على التبادل في هذا المجال، ودعم المنظمات التربوية المعنية كالمنظمات الكشببفية 

 واتحاد المعلمين العرب.
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المنظمات العربية المتخصبببببببصبببببببة لالهتمام  االهتمام باألطفال العرب في المهاجر ودعوة -46

بببأبنبباء العرب المهبباجرين والعببامين في خببارج الوطن العربي، كببل في مجببال اهتمببامهببا، 

 وبخاصة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العمل العربية.

، يؤكد هذا الميثاق على األهمية القصبببببببوى لرعاية الطفل الفلسبببببببطيني في مختلف مواقعه -47

داخل األرض المحتلة وخارجها ودعم المؤسببببسببببات واألجهزة والهيئات الفلسببببطينية التي 

تتعهد رعاية الطفل، ومواصبببببلة دعم الشبببببعب الفلسبببببطيني في نضببببباله السبببببتعادة حقوقه 

 المشروعة ليؤسس دولته ويظلله سماء وطنه.

الطفولة دعم الحضببببور العربي في كل المؤسببببسببببات واللقاءات والمحافل التي تهتم بتنمية  -48

 ورعايتها، ومضاعفة مشاركة األمة العربية في هذا النشاط اإلنساني.

 :أحكام عامة

تتخذ كل دولة عربية الخطوات الالزمة، في حدود ما تسبببببببم  به إمكاناتها المادية والفنية،  -49

 لتحقيل أحكام هذا الميثاق وبكل الطرق المناسبة.

ألمانة العامةج تقارير دورية عن اإلجراءات تقدم الدول العربية إلى جامعة الدول العربية قا -50

التي اتخذتها واإلنجازات التي حققتها في سببببيل الوفاء بأحكام هذا الميثاق، على أن تشبببمل 

هذه التقارير بيانا بالعوامل والصببعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بااللتزامات للنصببوص 

 عليها في الميثاق.

من قبل مجلس وزراء الشببببببؤون االجتماعية والعمل  يصببببببب  هذا الميثاق نافذا بعد إقراره -51

 العرب.
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 الفصل الثالث

  حقوق الطفلل التشريعات الوطنية اليمنية

ى الحكومببات عببد التشريعات الوطنية من التدابير العامة لتطبيل اتفاقية حقوق الطفل التي يتطلب علتُ 

ية المصببادق مع ما تضببمنته االتفاقيات الدولااللتزام بأن تكون تشببريعاتها الوطنية منسببجمة ومتوافقة 

عليها في نصبببوصبببها من حقوق لانسبببان عامة والطفل خاصبببة، ومن مؤشبببرات ذلك التزام حكومة 

تان تنصببببببببان على 9، 3ق م خاصببببببببة في الفقرتين2012 الوفاق الوطني في برنامجها عام ج والل

ها متوائمة مع االالمراجعة الشبببببببباملة  ية لجعل كافة القوانين الوطن يات ل فاق ية المتت لدول قة بحقوق ا عل

 اإلنسان والمصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.

وإيماناً بواجبات الدولة الوطنية تجاه كل األطفال على األرض اليمنية دون اسبببببتثناء، وعمال 

لدولية بااللتزامات الملقاة على عاتقها وفقا لالتفاقيات الدولية التي صبببببببادقت عليها، ومنها االتفاقية ا

م، وكببذا البروتوكولين االختيبباريين 1991م التي صببببببببادقببت عليهببا في العببام1989لحقوق الطفببل

الملحقين بها األول بشبأن منع إشببراك األطفال في النزاعات المسبلحة والثاني بشببأن منع بيع األطفال 

بدئيا على م وكذلك توقيعها م2004وبتاء األطفال واسبببببببتتالل األطفال في المواد اإلباحية في العام

  .96م2012البروتوكول الثالث بشأن الشكاوى الفردية في العام

ذلك سبببببببباقة في اللحاق بركب الدول العربية التي سببببببببقتها في التوقيع وهي بالترتيب وتعد ب

اآلتي: لبنان، المترب، موريتانيا، الجزائر، ثم مصبر وتليها اليمن، إال أن التصبديل ودخول االتفاقية 

ت اليمن ثالث دولة بعد مصر، والسودان وتوالت بعدها بقية الدول تباعاً وكان آخرها حيز التنفيذ كان

م ولم تتمكن الصومال من التصديل على االتفاقية حتى اآلن على 1997عمان ثم االمارات في عام 

الرغم من توقيعها عليها ويرجع السبببب في ذلك لاوضبباع السببياسببية التي تمر بها فحالت دون ذلك، 

اليمن وصادقت على جميع بنود االتفاقية دون تحفظ على أي بند من بنودها، وحذت في ذلك  ووقعت

دول عربية أخرى مثل لبنان وليبيا وموريتانيا وجزر القمر، أما بقية الدول العربية فقد تحفظت على 

حفظا بعض من مواد االتفاقية، وتختلف التحفظات من دولة ألخرى باستثناء السعودية التي تحفظت ت

عاما فيما يتعلل بجميع المواد التي تتعارض مع أحكام الشبببببببريعة اإلسبببببببالمية ولم تخصبببببببص مواد 

 .97محددة

فقد أُعدت التشبببببببريعات اليمنية لتحقل انسبببببببجام مع االتفاقيات الدولية، كما أجريت تعديالت 

ثاق األمم ال6لبعض القوانين أيضببببببببا، نص الدسبببببببتور في المادة ق متحدة ج: تؤكد الدولة العمل بمي

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسببببببان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي اإلنسبببببباني 

االلتزام باالتفاقيات الدولية أي أن الدولة وضبببببببعت نفسبببببببها أمام المعترف بها بصبببببببورة رسبببببببمية، 

حقوق والمصبببببادقة عليها، مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسبببببان، والعهدين الدوليين بخصبببببوص ال
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المدنية والسبببياسبببية واالقتصبببادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل واالتفاقيات 

 . 98األخرى

قا للمنهج لك المعطيات ولتحقيل تشبببببببخيص واقع تطبيل حقوق الطفل اليمني، وف قا لت  ووف

فاقية وات اإلنسبببببان لحقوق الدولي القانون نصبببببوص في الكلية الحقائل من يبدأالتحليلي المقارن، 

تلك  والقيام بعرضالوطنية،  القانونية التشببريعات نصببوص في الجزئية الحقائل إلى الطفل حقوق

عد أحد تالنصبببببوص المثيرة للجدل بين التشبببببريعات الوطنية واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي 

تالف ه التقارب واالخفروع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وإبراز مضامينها وصوالً لكشف أوج

كل ذلك  بطالتطبيقية لحقوق الطفل ور الفعلية للممارسببة النتائج اسببتخالص إلى منتهيا، أينما وجدا

لطفل بواقع دور المؤسبببببسبببببات المجتمعية اليمنية للوصبببببول إلى ما ينبتي القيام به لتطبيل حقوق ا

 .الدراسة موضوع

 مفهوم الطفل والسن: -1

من األمور المهمة التي ركزت عليها العديد من االتفاقيات الدولية،  يُعد مفهوم الطفل وتحديد سببببنه

لما لذلك من آثار متعددة تنعكس في كل األحوال على الطفل ومدى تحقيل حصبببببببوله على حقوقه 

كاملة وغير منقوصببببة، وبما أن التشببببريعات الوطنية تمثل إحدى آليات تطبيل حقوق الطفل، وفي 

بأنه  قانون الطفل اليمني:ج من 2ورد تعريف الطفل في المادةقمقدمتها تحديد سبببببببن الطفل، حيث 

كل إنسببببان لم يتجاوز ثمانية عشببببرة سببببنة من عمره ما لم يبلغ سببببن الرشببببد قبل ذلك، بينما تناول 

ج سببببنة كاملة ألنه اعتبر من بلغ 15ج من القانون ذاته: حددت سببببن الطفل ق59األهلية في المادة ق

قواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه ج سنة راشداً متمتعاً ب15سن ق

ج: أن القاصر من لم يبلغ سن الرشد، وأن سن التمييز 60المدنية والتصرف فيها، وحددت المادة ق

ج: بأنه إذا بلتها الطفل مميزاً غير ناقص األهلية 63ج سبببببببنوات كاملة كما ذكرته المادة ق10هي ق

وأورد قانون رعاية األحداث مفهوم الحدث قالطفل في ظروف ي المميز، تكون له أهلية الصبببببببب

ماً قانوناً أو عند  15خاصببببةج بأنه: كل شببببخص لم يتجاوز سببببنه ق سببببنةج وقت ارتكابه فعالً مجرت

ج: 51وهببذا يتفل مع القببانون المببدني في المببادة قوجوده في إحببدى حبباالت التعرض لالنحراف. 

شداً إذا بلغ سن قج سنة، أي 15بتحديد سن الرشد ق ج سنة وهذا يقودنا إلى 15أنه اعتبر الطفل را

أن الطفل يصببب  مسببؤوالً مدنياً ويسببتطيع ممارسببة مختلف الحقوق المدنية والتصببرف بها، إال أن 

ذلك ال يتحقل لتعارضببه مع قوانين أخرى ال تجيز التمتع بممارسببة الحقوق المدنية والتصببرف بها 

أو  للذكر يصببب  ال الزواج أن يعتبر الشبببخصبببية األحوال فقانونة، إال لمن بلغ سبببن الثامنة عشبببر

 حدد نفسه الوقت في ج ولكنه1ق عشر عاما مادة خمسة هو والذي سن البلوغ دون هم لمن األنثى

أيضا مادة  االحتالم مع سنوات تسع ولانثى االحتالم مع فوق فما للذكر بعشر سنوات البلوغ سن

له  يحل لمن عشببرة السببادسببة سببن حدد فقد المدني والسببجل مدنيةال األحوال قانون ج، أما127ق

 يصب  عندما عليها فيحصل العائلية البطاقة على الحصول البطاقة الشخصية، أما على الحصول

 لمن العمر من عشبببرة السبببادسبببة سبببن حدد فقد الجوازات قانون وأما ج.49مادة ق، أسبببرة رب
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إلى جوازات سفر أحد األبوين  القُصر فيضافون األطفال السفر، أما جوازات ووثائل لهم تصرف

 ج.6إذا كان مسافراً بصحبته، مادة ق

 د اختلفاق أنهما نجد اليمني والتشريع الطفل لحقوق الدولية االتفاقية نصوص بين وبالمقارنة

 مرحلة النتهاء الزمنية المدة هي عشرة الثامنة سن بلوغ كان حيث الطفولة مرحلة نهاية تحديد في

شريع في الطفل، بينما حقوق اتفاقية في ولةالطف  المدة هو الخامسة عشرة سن بلوغ كان اليمني الت

 الدولية ةفي االتفاقي الطفولة مرحلة بداية يخص فيما القول الطفولة، ونفس مرحلة النتهاء الزمنية

يعات تشراليمني، كما يؤكد الباحث على ضرورة أن تشير النصوص في ال للتشريع بالنسبة هنا يقال

بدء من مرحلة التكوين في رحم األم ألنه في أغلب األحوال يفسبببببببر  ية الطفولة ت بدا فظ " لالى أن 

 .إنسان" أنه منذ لحظة والدته

وبالتالي فإن التناقض القانوني مسبببببببألة مقلقة في مجال حماية ورعاية الطفل، أي أنه عند  

ة تحديد السن مهمة وتؤثر على تطبيل ممارسة الحقوق تتضارب التشريعات وتعيل تطبيقها، فمسأل

ج 18 - 15األطفال في الفئة العمرية قبقية الحقوق المتضبببمنة في القوانين العامة والخاصبببة، إذ إن 

فهنا نقع في إشكال أمام القانون وفي ضعف ، سنة محرومون من إطار الحماية والحقوق الواردة فيه

ة لتضارب القوانين وعدم اتساقها مع السن الفعلية إمكانية حصول األطفال على حقوقهم الفعلية نتيج

، كما ينحدر بالحد األدنى للمسبببببببؤولية الجنائية إلى سبببببببن متدنية غير مقبولة وفقا للمعايير للطفولة

 .99ج سنة12الدولية المحددة بـق

 من عشببرة الثامنة إجماال هو للطفل النضببج سببن أن المختلفة اليمنية التشببريعات بينت ولقد

 .معينة حاالت في المرونة بعض أعطت نفسه الوقت في نهاولك العمر

، أهميببة وجود تعريف للطفببل تتضببببببب  فيببه المعببالم وتختفي منببه مكببامن التموض، أي أن

ومثيرات الشببك والجدل حتى ال يؤثر ذلك على تحقيل حصببول الطفل على حقه دون انتقاص، حيث 

 الثامنة بلوغه سببببن وحتى اإلخصبببباب اإلنسببببان من البعض، أنه اتجه كما الطفل نعرف أن يمكننا

 قايةإلى إجراءات و يحتاج الطفل أن اعتباره في يضببع التعريف هذا أن ونجد سببليماً معافى عشببرة

دة، الوال قبل والنماء التكوين مرحلتي خالل مناسببببببة قانونية حماية ذلك خاصبببببة، بما في ورعاية

 عشرة امنةالث بلوغه دنية والعقلية، حتىالب الطفل سالمة ضمان في ألهمية ذلك وأثنائها، وما بعدها

. 

 المبادا األساسية لتطبيق حقوق الطفل: -2

ي: عدم هترتكز االتفاقية الدولية لحقوق الطفل في تطبيل جميع الحقوق على أربعة مبادئ أسبباسببية 

أنه  إلى الطفل التمييز، المصببببلحة الفضببببلى للطفل، البقاء والنماء، والمشبببباركة، وهي بذلك نظرت

 أوضببباعه كل في والحماية الحقوق القانونية وله االعتبارية شبببخصبببيته وله حل صببباحب إنسبببان

ت المجاال جميع في الطفل لكافة حقوق مسببببتوفيه شبببباملة االتفاقية إذ جاءت اإلنسببببانية، وظروفه

 قانونية قوةبوتتمتع  والقانونية، والتربوية والثقافية واالقتصبببادية المدنية والسبببياسبببية واالجتماعية

االتفاقية  وقد تناولت التشبببببريعات اليمنية هذه المبادئ التي وردت في، عليها التوقيع بمجرد ملزمة

 ج في اآلتي: 12، 6، 3، 2بالموادق
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: ويقصد به " أن لجميع األطفال على حد سواء في جميع األوقات واألوضاع مبدأ عدم التمييز -

، 24,25مواده قفي اليمني وفي كل مكان الحل في تنمية قدراتهم"، وفي هذا نص الدسبببببببتور 

 "يقوم المجتمع اليمني على أسببببببباس التضبببببببامن االجتماعي القائم على العدل والحريةج: 41

ـات العامـة"،  ـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجب ـون"، و" المواطن ـاً للقان والمساواة وفق

اعياً وثقافياً وتصبببدر و"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سبببياسبببياً واقتصبببادياً واجتم

ـك" ولقد صدرت العديد من القوانين المترجمة لتلك النصوص الدستورية،  ـل ذل ـي القوانين لتحق

ج: "المواطنون سواء أمام القانون وال 5حيث ورد في قانون اإلجراءات الجزائية في المـبببـبببادةق

اللتة أو العقيدة أو  يجوز تعقب إنسان أو اإلضرار به بسبب الجنسية أو  العنصر أو األصل أو

وورد في قبببانون الخبببدمبببة المبببدنيبببة في  المهنبببة أو درجبببة التعليم أو المركز االجتمببباعي".

جج:"يقوم شبببببتل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتسببببباوية لجميع 12المادةق

هذا ج: ال تخل أحكام 9كما تضبببببببمن قانون حقوق الطفل في المادة قالمواطنين دون تمييز". 

قانون بحل الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي  ال

تكفلها القوانين النافذة لانسببببببان عامة وللطفل خاصببببببة دون تمييز بسبببببببب الجنس أو اللون أو 

 المعتقد. ونسبببتنتج مما سببببل أن التشبببريعات اليمنية راعت تحقيل مبدأ عدم التمييز في قوانينها

وهي بذلك تسببببجل تقدم في مواءمتها مع االتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبقية االتفاقيات الدولية 

 التي صادقت عليها اليمن.

: ويقصبببببببد به" األولوية في االعتبارات في جميع القرارات مبدأ مصحححححححالح الطفل الفضحححححححلى  -

التباس ينجم حول والتصرفات التي تتعلل به م بها واستخدام تلك المصال  كمرجع في حل أي 

قانون حقوق الطفبل اليمني في المبادة ق ية الطفل 6الحقوق المختلفبة، لقبد ذكر  ج:" تكون لحمبا

ومصببببالحه األولوية في كافة القرارات واإلجراءات المتعلقة بالطفولة واألمومة أو األسببببرة أو 

اقية الدولية وبعض البيئة أياً كانت الجهة التي تصببدرها أو تباشببرها". وهنا نجد توافل بين االتف

التشريعات الوطنية في مسألة تحقيل مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، حيث نجد أن قانون الخدمة 

ج سبباعات في اليوم إذا كانت 4ج: حدد سبباعات عمل المرأة ال تزيد على ق48المدنية في المادةق

ليدها، ج ساعات إذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس لو5حامل في شهرها السادس وق

ج أشهر وهي مدة قصيرة وكأنه راعى ظروف 9وهو بذلك اختصر فترة الحمل والرضاعة بـببق

األم تجاه العمل أكثر من صببحة األم وجنينها خالل فترة الحمل وخاصببة السببتة األشببهر األولى 

المؤثرة على حياة الجنين وصببحة األم وبالتالي تجاهل القانون حاجة الطفل الى الرعاية الكاملة 

أجاز قانون المرافعات والتنفيذ المدني قبل األم ولم يراعي مصببببال  الطفل الفضببببلى، وفي  من

ج سببببببنة على أنهم بالتون مقابل االمتناع عن تنفيذ 18 – 15القانون حبس األطفال في سببببببن ق

التزامات مدنية، كما أجاز حبس األطفال تحت هذا السن في حالة االمتناع عن تسليم قاصر أو 

بل صبببببببتير وبذات  قا مل م حا قانون حبس المرأة ال جاز ال بالتين، كما أ اإلجراءات المقررة لل

التزامات مدنية بعد انقضباء وضبعها لمولودها، وهي مدة قصبيرة تتعارض مع مصبلحة وليدها 

مؤشبببر على عدم تحقيل مصبببال  الطفل الفضبببلى التي تتطلب بقاء الطفل الفضبببلى، وهذا يعتبر 
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المحددة بحولين كاملين على األقل، لما لها من أهمية بالتة في  مع أمه لفترة الرضاعة الطبيعية

 بقاء ونمو الطفل.  

: يُبرز أهمية ضبمان تسبهيل الحصبول على الخدمات األسباسبية، والمسباواة مبدأ البقاء والنماء -

تاحة الفرص لاطفال لتحقيل النماء الكامل، " بأن لكل طفل حقاً أصبببببببيالً في الحياة"،  في إ

لقد كفل الدسبببتور والقوانين والتشبببريعات اليمنية ى أقصبببى حد ممكن لبقائه ونموه، ووالكفالة إل

رعاية وحماية حقوق اإلنسبببببان عامة وحقوق الطفل خاصبببببة، في عيش واسبببببتقرار الطفل في 

ت 2002األسببببرة.. ولقد صببببدرت العديد من القوانين اليمنية ومنها قانون الطفل عام  م ونصببببت

ة كحل أصيل ال يجوز المساس به إطالقاً ومراعاة مصلحته في مواده على حل الطفل في الحيا

القرارات واإلجراءات وحل التمتتع بكل حقوقه الشبببرعية في الحصبببول على االسبببم والجنسبببية 

وثبوت النسببب والرضبباعة والحضببانة والنفقة والرؤية والحل في التنشببئة واالعتزاز بالشببريعة 

 .100والعقيدة اإلسالمية وحل الوطن والوالء

 مولودال : يعتبرج230قمادة كما تضبببببمنت األحكام العامة لقانون العقوبات والجرائم في ال 

 بدنه في متصلة الدموية الدورة سواء كانت أمه بطن من حيا اإلنسان إذا خرج حقوق له إنسانا

أو  بالصبببياح باالسبببتهالل حياته وتثبت يقطع لم أم حبل سبببرته قطع وسبببواء بعضبببه في ام كله

  .الحياة معها تتحقل التي أو الحركة لتنفسأو ا العطاس

 : تعني ضبببرورة اإلصبببتاء إلى صبببوت األطفال واحترام هذه اآلراء في جميعمبدأ المشحححاركة -

ج: 7دة قاألمور التي تتعلل بحقوقهم، لقد تضمن قانون حقوق الطفل في األحكام العامة المـبببببـبببببا

لسببببن  ا تسببببتحل من االعتبار وفقالكل طفل حل التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه اآلراء بم

 الطفل ودرجة نضجه، ويالحظ وجود اقتراب في نص القانون مع ما ورد في نص االتفاقية.

 الحقوق المدنية والسياسية: -3

حقوق  اتفاقية وثيقة في وملزمة وصببريحة واضببحة حقوق جملة للطفل المدنية الحقوق تشببمل

ية " الطفل، ية"، ونظم قانون حقوق الطفل الحقوق المدن يد، واألهل يد الموال ية، ق االسبببببببم، الجنسببببببب

ج حل الطفل في تحديد هويته وحقه في أن يكون له 48، 38ق ويتضبببببببمن القانون المدني في المواد

اسم يميزه عن غيره، يسجل عند الميالد وحقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤيته 

 .  101والدية

 االسم والجنسية:  -

ي الحصبببببول على اسبببببم وجنسبببببية حال والدته وتوثيقها في السبببببجالت يرتبط حل الطفل ف

الرسبببمية للدولة من األمور الثانوية والمؤجلة لدى غالبية الناس في المجتمع اليمني القتصبببارهم 

ومحدودية استخدامهم لها في إجراءات السفر أو عند التحاق الطفل بالمدرسة، التي عادة تتجاهل 

لمهمة، إال أن اإلهمال يتوقف عند دخول الطفل في إجراءات القضاء المدرسة توفر هذه الوثائل ا

وتعرضببببببه إلجراءات المحاكمة وصببببببدور عقوبات عليه ال تتناسببببببب مع سببببببنه الحقيقي، كون 

                                                           
 6، 2013، عبدهللا 100
 98، 2012علي، 101
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اإلجراءات المتبعة في مسبباءلة تحديد السببن تخضببع لتقديرات الخبراء التي ال تتصببف بالدقة في 

 أغلب األحيان.

أما قانون حقوق ج: على حل الجنسببببببية لكل يمني، 43لمادة قوأكد الدسببببببتور اليمني في ا

الطفل فذكر أن شببخصببية اإلنسببان تبدأ وقت والدته حياً كما ذكر حقوقاً للحمل والمسببكن والحل 

سم يميزه بموجب شهادة ميالد يسجل بها حين  سية وقيد المواليد، وأن يكون له ا في االسم والجن

سم جده ولقبه واالنتماء العائلي، والحل في الحصول على والدته وأن يعرف باسمه واسم أبيه وا

الجنسية اليمنية منذ والدته وله الحل في معرفة والديه، وكفل له حقه بالحفاظ على هويته بما في 

سمه وصالته العائلية، وتضمنت مواد القانون  نصوصاً تتعلل بفترة التبليغ عن  سيته وا ذلك جن

مكلفين بالتبليغ، والبيانات الالزمة للتبليغ، وأشبببببار القانون في حالة والدة لمولود، األشبببببخاص ال

ج منه، إال أنه لم يتضبببببببمن عقوبات في 53، 52، 51ج إلى عقوبات مخالفة الموادق156المادة ق

حالة اإلدالء العمدي بمعلومات غير صببببحيحة حول سببببن الطفل بهدف إخفاء السببببن الحقيقة له، 

دولة باتخاذ كافة اإلجراءات وبناء السببببببياسببببببات الكفيلة وخال القانون من نص يضببببببمن التزام ال

بتشجيع األهالي لتسجيل مواليدهم بعد والدتهم مباشرة من خالل توفير وتسهيل خدمات التسجيل 

في كافة محافظات الوطن مع إيالء اهتمام خاص بالمناطل الريفية والنائية، ورفع وعي األهالي 

لى الطفل، ذلك أن افتقار المناطل النائية لخدمات بأهمية التسبببببببجيل ومخاطر عدم التسبببببببجيل ع

التسببجيل التي توفرها الدولة أو تعقيد اإلجراءات تصببعب وصببول األهالي وتدفعهم لاحجام عن 

ج من القانون من  الجنسية للطفل على 3تسجيل مواليدهم، وأما قانون الجنسية فقد ميزت المادة ق

منها ضبببوابط تمييزية لمن  جنسبببية األم اليمنية  ج3، 2أسببباس جنس والديه وتضبببمنت الفقرتان ق

لطفلها، كما يتضمن القانون المعدل نصا تمييزا بين األطفال المولودين من أم يمنية متزوجة من 

أجنبي في الخارج والمتولدين ألب يمني متزوج من أجنبية في الخارج، حيث ربط من  الجنسببية 

قامة في اليمن وبلوغ سبببن الرشبببد بما يتعارض للمولودين ألمهات يمنيات في الخارج بشبببرط اإل

أج وبذات معايير م4ومبدأ المسبببباواة الوارد في ذات القانون المعدل بشببببأن من  الجنسببببية قالمادة 

ج، 16ويليها حل الطفل في الخصبببببببوصبببببببية المادة قالتمييز وردت الفقرة قجج من ذات المادة، 

أسببباسبببية من التعسبببف واالضبببطهاد، وتمكنه من ممارسبببة حريته دون مصبببادرة، وتوفير حماية 

وهببذا يشبببببببير إلى ظهور فجوة في التطبيل نظراً للتعببارض وعببدم التطببابل بين  أج،37المببادة ق

 االتفاقية والتشريعات الوطنية بشكل واض  وإن ظهر بشكل جزئي في بعض القوانين.    

 : حرية التعبير -

التعبير مالم يكن في ذلك وإذاعتها والحل في  المعلومات الحل في الحصببببببول على هذا يعد

، إال أننا ال نجد في قانون الطفل ما يشببير إلى ضببمان حرية التعبير لاطفال انتهاك لحقوق اآلخرين

 سواء داخل األسرة أو المدرسة أو مؤسسات األحداث أو وسائل اإلعالم المختلفة. 

 :والوجدان والدين الفكر حرية في الطفل حق -

جدان والدين مع احترام حل الوالدين في التوجيه المناسبببببببب حل الطفل في حرية الفكر والو

 واحترام القانون العام، لم يتضمن التشريع اليمني هذا الحل. 

 : السلمي االجتماع حرية وفي تكوين الجمعيات حرية في الطفل حق -
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ية تكوين الجمعيبات من الحقوق الحبديثبة في واقع المجتمع اليمني  يعتبر حل الطفبل في حر

يمثل بلد ينتهج الديمقراطية ضببببمن حقوق المواطنة، إال أن المجتمع ومؤسببببسبببباته مازالت  رغم أنه

بعيدة عن هذا الحل وتطبيل بشببببكل جدي على أرض الواقع، على الرغم من تضببببمن قانون الطفل 

في أحكامه العامة: حل الطفل في التعبير عن آرائه بحرية وحل تكوين الجمعيات والنوادي، إال أنه 

ع قانون الجمعيات، بتحديده المؤسبببببسبببببين للجمعيات بأنهم المواطنون ذو األهلية الكاملة يتعارض م

ولعضو مجلس اإلدارة أن يتمتع بالحقوق المدنية وذلك يعني ببساطة تجاهل حل األطفال في تكوين 

 جمعياتهم، واآللية الوحيدة المتاحة هي االتحادات الطالبية.  

 : المناسبة تالمعلوما على الحصول في الطفل حق -

يقصببد به حل الطفل في الحصببول على المعلومات من مختلف وسببائل اإلعالم بما ينسببجم ورفاهيته 

االجتماعية والروحية والمعنوية وصبببببببحته الجسبببببببدية والعقلية، وحمايته من المواد التي تضبببببببر 

ة في شببتى الباب السببادس أهمية تلبية حاجات الطفل الثقافي تناول قانون حقوق الطفل في، بمصببالحه

فة الطفل،  قا عامة ونوادي لث بات ال مجاالت األدب والفنون والمعرفة والمعلومات، وإنشبببببببباء المكت

صقات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل  شر أو عرض أو تناول أي مطبوعات أو مل وحظر ن

 ه. تخاطب غرائزه أو تزين له السلوكيات الخاطئة والمخالفة لقيم المجتمع وتقاليده ومعتقدات

 حق الطفل في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية:  -

إن غبببالبيبببة المواطنين في المجتمع اليمني ال يعرفون حقوقهم عنبببد االحتجببباز أو االعتقبببال أو 

االستجواب أو المحاكمة أو السجن، مسألة يجب أن يعرفها الجميع وليست مقصورة على المجرمين 

طفال يجب أن يشبببببببملهم التوعية فهم يمثلون خط الدفاع األول عن هذا الحل، لقد أو األحداث، واأل

القبض على أي  بج: ال يجوز م48أعطى الدسبببببببتور اهتماماً بحظر جميع أشبببببببكال العنف، مادة ق

شخص أو تفتيشه أو حجزه إال في حالة التلبس أو بأمر توجبـببببه ضرورة التحـببببقيل وصيانة األمن، 

القانون، كما ال يجوز مراقبـببببة أي شخص أو التحري  ابة العامة وفقًا ألحكاميصدره القاضي أو الني

قيد يجب أن تصبببان كرامته ويحظر التعذيب  عنه إال وفقـببببببببباً للقانون، وكل إنسبببان تقيد حريته بأي

القسببببر على االعتراف أثناء التحقيقات، ولانسببببان الذي تقيد  جسببببدياً أو نفسببببياً أو معنوياً، ويحظر

 االمتناع عن اإلدالء بأية أقوال إال بحضبببببببور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي في حريته الحل

إنسبببان في غير األماكن الخاضبببعة لقانون تنظيم السبببجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير اإلنسبببانية 

ج من قانون اإلجراءات الجزائية 6عند القبض أو أثناء فترة االحتجاز أو السبببببببجن، وجاءت المادة ق

رجمة لما تضبببببمنه الدسبببببتور: يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسبببببانية أو معززة ومت

إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على االعتراف ،وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود 

 تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر وال يعول عليه.

كامه العامة بعض الحقوق األساسية إال أننا لم نالحظ أن قانون حقوق الطفل تضمن في أح

 لاطفال مثل حل الطفل في الخصوصية ومنع تعريضه ألي تدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته. 

 حقوق الطفل األسرية والرعاية البديلة: -4

 سببينشببأ فيها، األسببرة التي هو إلى الوجود خروجه قبل للطفل ضببمانها ينبتي التي الحقوق أول إنت 

األساس  األخير، وأنت  هذا صالح لنا يضمن سليمة أسس على وبناؤها المجتمع، عمادُ  فاألسرة هي
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 أخالقي نقاءو  أسببرة ذات لنا يضببمن الذي الشببرعي، الزواج األسببرة هو عليه تُبنى الذي الصببحي 

 للطفل األسرية الحماية ، تتبلورحاضن خير له فتكون نسبه، بها ويعرف الطفل بها ينع مُ  ووراثي،

الصبببببحية  الرعاية على الطفل يحصبببببل وأن طفلها، تجاه األسبببببرة مسبببببؤوليتها حملتت بأن بداية

 ىيتخل الذين األيتام ورعاية العناية الخاصببة، في وجسببديا عقليا األطفال المعوقين وحل المطلوبة،

 :باآلتي تصنيفها يمكن لذا والرعاية الكفالة وتنظيم قضايا عنهم آباؤهم

 :دور األسرة والدولة -

سية للمجتمع وهي لقد أقر المش سائدة بأن األسرة هي الوحدة األسا رع اليمني وكذلك الممارسات ال

ج: األسرة أساس المجتمع قوامها 30، 26الدستور في مواده قالبيئة الطبيعية لنمو الطفل، إذ تضمن 

الدولة  الدين واألخالق وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانـببببها ويقـببببوي أواصرهـببببا، وأن تحمي

 .مة والطفولة وترعى النــشء والشبــاباألمو

ج على إنشاء مكاتب لحماية األطفال من التشرد والتسول، 146وأكد قانون الطفل في المادة ق 

اعتماد وإقرار ميزانية سبببنوية إلنشببباء هذه المكاتب وتشبببتيلها، وإنشببباء مؤسبببسبببات ودور الرعاية 

 االجتماعية.

قانون أنه على ا145ونظرت المادة ق تام وأطفال ج من ال لدولة حماية ورعاية األطفال األي

األسر المفككة واألطفال الذين ال يجدون الرعاية ويعيشون على التسول والقضاء على هذه الظاهرة 

ووضبببببع األطفال المتسبببببولين والمتشبببببردين في دور الرعاية االجتماعية وتوجيههم إلى أن يكونوا 

بالحبس مدة  ج155ج مادة رقم ق1نون في الفقرة قوعاقب القاأعضاء صالحين منتجين في المجتمع، 

ال تقل عن سببببنة وال تزيد عن ثالث سببببنوات كل من تخال عن وليده أو عهد به إلى شببببخص آخر، 

 ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض األبوين أو  أحدهما على ذلك.

ل الذكور ونجد أن سن الحضانة الواردة في قانون حقوق الطفل متدنية وال تساوي بين األطفا

 .سنة لاناثج12وسنوات للذكور  9واإلناث ق

 

 تحصيل نفقة الطفل:  -

ج نفقة الطفل وحدد المسبببببببئولية على 40، 39، 38، 37، 36تناول قانون حقوق الطفل في مواده ق

ج 7األب فاألم إذا أعسبببببببر األب وعلى الدولة في انعدام متبرع باإلنفاق، وعاقب القانون في الفقرة ق

بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة ج 155مادة رقم ق

إال أن القانون أغفل قدر النفقة الواجبة للطفل، ونوعها طفل وامتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك، 

ة بما يناسببببب مع احتياجات نموه عقليا وجسببببديا وعاطفياً وإنما جعلها خاضببببعة لحالة الوالدين المادي

 وظروفهما، وهذا ال يتوافل مع االتفاقية.  

 إساءة المعاملة: من الطفل حماية -

ج حماية األطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني 146تناول قانون الطفل في المادة ق

والنفسي، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه األعمال إلى القضاء، مع مراعاة الحل الشرعي 

، ونجد أن القانون لم يحدد إجراءات وأساليب حل الوالدين في بوين في تأديب أبنائهموالقانوني لا

التأديب، حيث السائد خضوع عملية التأديب للطفل على العديد من العادات والتقاليد االجتماعية في 
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ر التربية تقوم على فلسفة أن القسوة والشدة للطفل تجعل منه في المستقبل رجل قوي العزيمة قاد

على تحمل صعاب الحياة، وباآلتي ترك المشرع الباب مفتوح أمام مجتمع تسوده األمية والفقر 

والعوزع، كما أنه لم يضع حداً لدرجات ومستويات اإلهمال التي قد يتعرض لها الطفل تسقط بموجبها 

طفل حضانة الحاضن أو والية الولي في حال تعريضه الطفل للخطر بإهمال التربية أو تعريض ال

لاذى أو دفعه لحاالت التعرض لالنحراف، وبمعنى أن المشرع لم يولي اهتمامه بتضمين القانون 

عقوبات على المكلفين بخدمة عامة إذا ما ارتكبوا جرائم بحكم وظائفهم ضد األطفال كالتعذيب 

رح والقسوة واالحتجاز غير المشروع، وجاء القانون قاصرا في معاقبة األصل الذي يقتل أو يج

فرعه بل فت  المجال واسعا إلفالت الجناة من العقاب باعتبارهم أولياء الدم، وقاصرا في معاقبة 

الجناة في جرائم القتل العمد عند عفو ولي الدم ولم يتشدد في العقوبة التعزيرية إذا وقع القتل العمد 

والعقاب الجسدي بما على طفل، وأتاح المجال للتأويل بشأن حل التأديب الحتمال استخدام العنف 

كما أنه لم يبين من هي الجهة المكلفة بحماية األطفال من االستتالل ، يضر بمصال  الطفل الفضلى

والعنف واإلهمال، وما آليات الوقاية والحماية من هذه المخاطر، وما التدابير الواجب اتباعها، وماهية 

عقلية، ومن هي الجهة المختصة قضائيا الحاالت الصعبة التي تؤثر على سالمة الطفل الجسدية وال

بالتدخل في مجاالت حماية الطفل، ووردت في قانون رعاية األحداث حاالت التعرض لالنحراف 

في إطار المعالجة الجنائية وليس في إطار المعالجة االجتماعية، ولم يعالج القانون حل الطفل أو 

 وكذلك وجوب التبليغ من العاملين مع األطفال. التير في التبليغ ومساعدة الطفل في الحاالت الصعبة 

 بيئته العائلية: من أو دائمة مؤقتة بصفة المحروم الطفل حماية -

تناول قانون حقوق الطفل الرعاية البديلة ونص على توفيرها لاطفال الذين وقعوا تحت ظروف 

سرهم الطبيعية وتضعهم شأوا وسط ا سرية حالت دون أو تحول بينهم وبين ان ين في أحد األنظمة  أ

البديلة كاألسرة الحاضنة ق البديلةج، مؤسسات الرعاية االجتماعية، مؤسسات الضمان االجتماعي، 

وتهدف تلك األنظمة إلى توفير الرعاية الكاملة للطفل أثناء اقامته لديها لمدة حضبببببببانة مؤقتة أو 

قانون بيعية، إال أن دائمة، وحقهم في الحصببول على معاش شببهري يكفي الطفل حتى يعيش حياة ط

الرعاية االجتماعية حدد فئات المسبببببتفيدين من المسببببباعدات االجتماعية واالقتصبببببادية التي يقدمها 

الصبببببندوق ولم تشبببببمل هذه الفئات جميع فئات األطفال الذين يحتاجون لحماية باسبببببتثناء فئة األيتام 

فاقدي الرعاية الوالدية أو  ومجهولي الوالدين فقط، ولم يتضبببمن القانون نص واضببب  يعتبر األطفال

قاألسببرية ج من الفئات المسببتحقة  لتلقي المسبباعدات النقدية أو النوعية التي يقدمها الصببندوق، كما 

أنه لم يتضبمن نصبوص تدعم وتشبجع األسبر للقيام برعاية أطفال من غير أطفالها قاألسبر البديلةج، 

الصندوق ال تتالءم مع حاالت األطفال ويالحظ أن إجراءات الحصول على المساعدات التي يقدمها 

الذين ينبتي وضببعهم في نظام الرعاية البديلة سببواء كانت الرعاية البديلة أسببرية أم في مؤسببسببات 

إيوائية، أما بالنسبببة للطفل مجهول الوالدين فقد نص القانون والئحته التنفيذية ضببرورة إحضببار ما 

مسببباعدة، وهذا النص ال يراعي مصبببلحة الطفل يفيد بأنه مجهول الوالدين من أجل حصبببوله على ال

قانون تنظيم السببجون الفضببلى وال يراعي حقه في الخصببوصببية والسببرية، ويكون الحال نفسببه في 

لم يتناول ضببمانات العناية الخاصببة بأطفال النسبباء المسببجونات داخل السببجون من حيث وتعديالته 

 توفير العناية الصحية والحضانة والتتذية المناسبة.
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ركزت فيه المواد المتعلقة بدور الحضانة على المسائل التنظيمية  ا أن قانون الرعاية االجتماعيةكم

من حيث اإلشراف والرقابة وأغفلت تناول حقوق الطفل األساسية داخل هذه الدور، وجاءت أهداف 

وتهيئة جو أج: رعاية الطفل نهارا  م104دور الحضانة مختزلة وسلبية فيما يتعلل بالنص في المادة ق

مناسب يعوضه عن الحرمان العاطفي الذي يشعر به عند غياب أمه، وهنا إجحاف بحل األم العاملة 

ويظهرها بمظهر المتسبب بالحرمان العاطفي للطفل بخروجها للعمل، وخال القانون من واجب الدولة 

اف هذه الدور وفقا بوضع الخطط والبرامج لتدريب العاملين في دور الحضانة لتمكينهم من تحقيل أهد

للقانون، وكذلك خلوه من ذكر الجهة التي ستصدر نظام األسر البديلة والفئات المستفيدة وضوابط 

ج قاصرا من حيث الفئات األخرى التي تحتاج 113العمل وبدل نفقات هذه األسر، وجاء نص المادة ق

 اإلعانة الحكومية.

 :التبني اماألول في نظ االعتبار الفضلى الطفل مصالح إيالء -

شريعة اإلسالمية، واكتفى بالحضانة  المشرع اليمني لم يقر أو يجيز نظام التبني كونه محرما في ال

والكفالة، كنظام بديل له، ونجد أن معظم الدول التربية واإلسبببببببالمية التي صبببببببادقت على االتفاقية 

مع الشببريعة اإلسببالمية، الدولية لحقوق الطفل قد تحفظت على مواد عدة منها هذه المادة لتعارضببها 

 وحرصاً على عدم الحاق الضرر بالطفل مستقبل. 

 حقوق الطفل الصحية واالقتصادية:  -5

 حق األطفال المعاقين في الحصول على رعاية خاصة: -

تناول قانون الطفل رعاية الطفل المعاق وتأهيله باهتمام وعناية لتنظيم رعاية الطفل المعاق عقلياً 

ن التمتع بحياة كريمة وحصوله على الرعاية والخدمات االجتماعية الخاصة وجسدياً وتأهيله وضما

والنفسية والطبية والتعليم والمهنية وتنمية االعتماد على النفس وتيسير اندماجه في المجتمع من خالل 

إنشاء المعاهد والمراكز والمؤسسات الالزمة لتوفير خدمات تأهيله، إال أنه أغفل تكاملية تلك الحقوق 

وتناسقها بشكل يحقل للطفل المعاق الحصول على حقوقه دون انتهاك أو استتالل، حيث جاءت 

نصوص القانون في الفصل الخاص بالطفل ذي اإلعاقة من واجب الدولة في الوقاية من اإلعاقة ونشر 

 الوعي المجتمعي بشأنها، ولم يعالج القانون االستتالل االقتصادي للطفل المعوق وخاصة في مجال

التسول، وكذلك في مجال االستتالل الجنسي، ولم يتضمن نصوص تؤيد تقديم المساعدة ألسر 

المعوقين لتمكين األسر من المساهمة الفاعلة في تمتع المعوقين بكامل حقوقهم وتمنع فصل الطفل 

تهم المعوق عن والدية بسبب اإلعاقة وتمنع األسر من التخلي عن األطفال المعوقين وإيكال أمر رعاي

 للمؤسسات اإليوائية.

وفي حل الطفلة المعاقة لم يشر القانون إلى حصولها علي خدمات الدعم في المنزل أو الخدمات 

وجاءت نصوص القانون المجتمعية التي تساعدهم في الوقاية من االنعزال أو الفصل عن المجتمع، 

المفتوحة لتيره من األطفال  قاصرة بشأن حل الطفل في التربية والتعليم بنفس المدارس والمعاهد

وجاء انشاء الفصول الخاصة بمدارس التعليم النظامي لاطفال من ذوي اإلعاقة كأصل وليس 

ج والتي تحدثت عن من  الطفل ذي اإلعاقة شهادة مهنية 119كاستثناء، كذلك جاء نص المادة ق

لتي يتلقى فيها باقي األطفال ولكنها لم تتطرق لحل هذا الطفل بتلقي التدريب المهني بذات المراكز ا

هذا التأهيل، وخال القانون من ضمان وكفالة حل الطفل ذي اإلعاقة بالمشاركة الكاملة في الحياة 
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العامة للمجتمع بمختلف المجاالت التربوية والفنية والرياضية وواجب الدولة بإزالة كافة الحواجز 

 ة. التي تعوق إدماج الطفل المعوق في الحياة االجتماعي

ولم يركز علي  لم يفرد فصال خاصا بحقوق الطفل المعوقأما قانون رعاية وتأهيل المعاقين 

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان لاشخاص ذوي اإلعاقة بما فيهم األطفال، فقد جاء بشكل عام بنصوص 

ية تركز في معظمها علي الخدمات والرعاية الواجب توفيرها للمعاقين كنوع من الرعاية اإلنسان

حقوق مقررة للمعاق سواء كان بالتا أم طفال يكتسبها الطفل بصفته معاقا وليس وتناول القانون 

 بصفته طفل.

حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وإلغاء الممارسات التقليدية التي تضر  -

 بصحته: 

طفل بالرعاية الصحية، إال أنه تميز قانون الطفل عن االتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتناوله تمتع ال

وما بعد الوالدة، حيث نصت المادة  -التي تجاهلتها االتفاقية الدولية –اقتصرها على فترة الحمل 

ج: تكفل الدولة الرعاية الصحية أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدة من خالل العمل على توفير 68ق

ية إلدارة وتقديم الخدمات الصحية األولية وتطوير الخدمات الصحية األساسية وتأهيل الكوادر الصح

البنية التحتية لهذه الخدمات، وجاء قانون حقوق الطفل قاصرا في ضمان حل األطفال في الحصول 

المجاني على الخدمات الصحية األساسية وعلى مرافل العالج دون تمييز، حيث قصر مجانية 

تدرين دون بيان الضوابط الممكن تطبيقها بهذا الحصول على هذه الخدمات على األطفال غير المق

الشأن، ولم تشر نصوصه على مخاطر الحمل المبكر على صحة األم والطفل وعلى وجوب إجراء 

فحوصات طبية قبل الزواج لمنع انتقال األمراض الوراثية والمعدية التي تؤثر في المولود، ومسؤولية 

يرهم إلجراء التطعيمات في وقتها، وقصوره في المكلفين بتطعيم الطفل في حال إهمالهم وتقص

مجاالت: حماية صحة الطفل من مخاطر التلوث البيئي، وتدعيم الصحة المدرسية، والوقاية من 

اإليدز، والوقاية من سوء التتذية واألغذية البديلة للرضاعة الطبيعية، وواجب الدولة في توفير مياه 

في األماكن العامة وخاصة المدارس بما يلبي  الشرب اآلمنة وتوفير مرافل الصرف الصحي

احتياجات الجنسين من األطفال، واغفال حماية األطفال من بعض الممارسات الصحية الخاطئة والتي 

 تضر باألطفال مثل ختان اإلناث.

تحديد سبببن أدنى للزواج مما فت   قانون األحوال الشبببخصبببيةكما يؤكد قصبببور التشبببريع إغفال 

يرات في سن مبكرة وخالفاً لمصالحهن الفضلى، ولم يتضمن نصوص قانونيه الباب لتزويج الصت

عقابيه لامين الشبببببببرعي الذي ال يتحقل من توافر األوراق الثبوتية لطالبي الزواج، وأهمية القيام 

 بالفحوصات الطبية للزوجين قبل الزواج وتمتعها نتائجها بالسرية ومتاحة وبتكلفة قليلة.

 الئم: المستوى المعيشي الم -

في أغلب يتعرض حل الطفل في الحصبببول على مسبببتوى معيشبببي مالئم وفل ما تضبببمنته االتفاقية 

الظروف لاهمال بسببببببب الظروف االقتصبببببادية والمعيشبببببية وارتفاع نسببببببة الفقر التي يعاني منها 

 القوانين بماالمواطن اليمني وانخفاض مسبببتوى إنفاقه ألقل من دوالرين في اليوم، حيث لم تتضبببمن 

: تحمي الدولة األمومة ج30هذا الحل، ولم تأتي مترجمة لنص الدستور في المادة ق فيها قانون الطفل

والطفولة وترعى النـبببـبببشء والشبـبببـببباب، وإن ورد في بعض القوانين ضمناً في تنمية قدرات الطفل 



2022 
 قاسم فضل. د      (وتربوي قانوني منظور)الدولية واالتفاقيات الوطنية للتشريعات وفقا   وتشريعاته الطفل حقوق

 احلضرمي
 

[Tapez un texte] Page 95 
 

ً  الجسببببدية والنفسببببية والعاطفية وتحقيل نمو متوازن... إلى آخره، إال أن هذا يعد قصببببوراً  ، واضببببحا

 ويفت  مجاال للتأويل واالجتهاد.

 التعليم وأوقات الفراغ والنشاطات الثقافية: -6

يستند نظام التعليم في اليمن على أسس ومبــــــادئ دستــــورية وقانونيـــــة واضحـــة وراسخة، فقد 

ة وتوفير حدد الدستور مجموعة من األسس ذات الصلة بالنظام التعليمـي من حيث المضمون واألحقي

الخدمة التعليمية وإدارتها، وقد مثلـبببببببببببـبببببببببببت هذه األسبببببس قاعدة لبناء القوانين واللوائ  والقرارات 

والسياسـات والبرامــج التربوية والتعليمية، فقد صدرت ثالثة قوانين ذات أهمية في مجال التربيـــــة 

تعليمي، وقانون محو األمية وتعليم والتعليم هي: القانون العام للتربية والتعليم الـببببببببذي أسس للنظام ال

 . 102الكبار الذي وض  كيفية التعامل مع األمية كوجه آخر للنظام التعليمي

جتماعية تعمل الدولة على تحقيل العدالة اال ج:9وأشبببببببار قانون التربية والتعليم في المادة ق

بعض  عائقاً أمام وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصبببببببادية التي تقف

ية الدولية مع األسببر لالسببتفادة من حل أبنائهم في التعليم، وبالتالي نجد أنه قد توافقت نصببوص االتفاق

وجود  التشببريعات الوطنية في قواعد تطبيل حصببول األطفال على حقهم في التعليم دون اسببتثناء، مع

مكن جميع توزيع الفرص التعليمية وتاختالل في واقع التطبيل من خالل غياب العدالة والمسبباواة في 

 األطفال من الحصول عليها دون استثناء.

ة ما قبل إال إن قانون الطفل تناول حل الطفل في التعليم بنوع من القصور في معالجته لمرحل

التعليم األساسي قرياض األطفالج حيث تناول أهمية هذه المرحلة نظم اإلشراف على رياض 

سي وتنمية كحل للطفل باعتباره الدور المهم في إعداد الطفل للتعليم األسااألطفال، ولم يتناوله 

سهل وتشجع تشخصيته باتجاه مواصلة التعليم، ولم يتناول واجبات الدولة تجاه تبني اإلجراءات التي 

  مزيد األهالي على تسجيل أطفالهم في رياض األطفال وتشجع القطاع الخاص والمجتمع المدني لفت

رياض على مستوى الجمهورية، ولم يشر إلى واجبات الدولة بتوفير عدد كاف من من هذه ال

رافل المدرسين وتحسين أدائهم بصورة دورية لمواكبة تطور مناهج التعليم وتوفير مزيد من الم

 والتسهيالت التعليمية.

 ولم يتضمن القانون نصوصا لخفض نسبة االلتحاق بالتعليم والتسرب المبكر منه، وتضع

ريفه ايير لجودة التعليم في المدارس بما يلبي التطورات العصرية وتنمية شخصية الطفل وتعمع

 بحقوقه وتولي االهتمام بكافة نواحي التعليم بما في ذلك التعليم المهني. 

 ولم يتضمن القانون نصوصا تضمن إلتاء مختلف أشكال التمييز في مجال التمتع ببرامج

لك اإلناث في مختلف مراحل التعليم وفي جميع االختصاصات، وكذالتعليم وخاصة بين الذكور و

اطفال الفقراء بين المناطل الحضرية والمناطل الريفية، وتقديم المساعدة المادية والتذائية وغيرها ل

 لضمان إزالة الحواجز التي تحول دون استمرارهم في الدراسة.  

التي  العنف أوجه بين من يتولى تعليمهم األطفال الذي تجاه المعلم قبل من الممارس فالعنف

ً  بالمدرسبة، الطفل لحقوق انتهاكا تشبكل  الطفل الدولية لحقوق االتفاقية ج من28 (المادة لنص وخرقا

الكرامة، ولم يتضبببمن قانون الطفل وقانون التعليم حظراً لكافة أشبببكال العنف  احترام على تحث التي

ك العقاب الجسدي أو المهين، ولم يتم تناول وجوب توافر في المدارس، مهما كان مصدره، بما في ذل
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آليات محددة ومنظمة لابالغ واالشبببببببتكاء وإتاحتها للطفل ووالديه، بهدف تأمين التحقيل الفعلي في 

 هذه الممارسات إن وجدت واتخاذ التدابير التأديبية المناسبة بحل مرتكبيها. 

قافية الترفيه والمشببببببباركة في الحياة الثي وعلى الرغم من تناول قانون الطفل حل الطفل ف

 وجاءت صببببياغة المواد منسببببجمة مع اتفاقية حقوق الطفل إال أنها جاءت قاصببببرة في توفير بعض

مانات المنصبببببببوص عليها في المادة ق ج من االتفاقية من حيث حل األطفال 31األهداف والضببببببب

ت واألفكار حرية طلب جميع المعلوماالمزاولين لالعاب والفنون واألنشبببطة الثقافية والترفيهية في 

كة وإذاعتها، ولم تشببببببر إلى إتاحة فرص متسبببببباوية لهم وبدون أي نوع من أنواع التمييز للمشببببببار

مج خاصبببببة الواسبببببعة في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها، ووضبببببع برا

ظام انون بهذا الشببببببأن، ووجوب وضببببببع نبتدريب العاملين مع األطفال إلعدادهم لتحقيل أهداف الق

 من حل تنسيل ومتابعة السياسات والبرامج الموجهة لاطفال لجعلها مستجيبة لهذه األهداف، وخال

طة الثقافية والفنية األطفال بالدخول إلى األماكن الثقافية التابعة للدولة مجانا بما فيها التمتع باألنشببببببب

 والرياضية التي تنظمها الدولة. 

ة الرغم من إيجابية إصببدار قانون صببندوق النشء والشببباب والرياضببة في تأكيد أهميوعلى 

تهدف الشببباب توفير االمكانات المادية والمالية لدعم األنشببطة والبرامج الرياضببية والثقافية التي تسبب

ل باقي لم يتضبببمن تعريفا للنشء وأي سبببن لاطفال يندرج ضبببمن نطاقه، ولم يتناووالطفولة، إال أنه 

ن حقوق الثقافية للنشء وخال من دعم ألنشبببببطة وفعاليات لصبببببقل واكتشببببباف المبدعين والموهوبيال

فية للنشء للنشء وكذا العاملين معهم، وخال من توفير الدعم لانشبببطة الرياضبببية واالجتماعية والثقا

وخاصبببببببة الذين في المرافل الحكومية وغير الحكومية ق مدارس، دور، سبببببببجون ...ج، ولم يتطرق 

 ا إلى دعم مشاركة األطفال في المحافل والفعاليات محلياً وعربياً ودولياً.أيض

 حق الطفل في الحماية: -7

هم أكثر ويُعد األطفال في المجتمع اليمني األكثر عرضببة لاهمال واإلسبباءة واالسببتتالل والتعذيب 

قط ما تسبب ضببحايا حالة الطوارئ ووقود سببهال في تتذية الصببراعات والنزاعات المسببلحة التي عادة

د واألعراف خاللها القوانين والتشببريعات المنظمة لجميع شببئون أفراد المجتمع وتسببود مكانها التقالي

ألطفال في مختلف االجتماعية السائدة فيه، فثقافة غالبية المواطنين اليمنيين ال يتوانون في استخدام ا

ليه" "من شب على شيء شاب عمجاالت الحياة غير آبهين بما قد يلحل بالطفل من أضرار فمقولة: 

جتمع أي أن الصبببببببتير الذي يتعود على الكد والعمل والقيام بأعمال الكبار يعيش بين أوسببببببباط الم

شبببخصبببا قويا يعتمد عليه في كثير من األمور، كل تلك المعطيات أثرت بشبببكل واضببب  على حقوق 

  -الحماية للطفل من قبل المشرع اليمني، وذلك على النحو اآلتي:

 ل في حالة الطوارا والنزاعات المسلحة:األطفا -

 القلل أصببب  المسببل  حتى الصببراع حاالت في األطفال مشبباركة بقضببية الدولي االهتمام ازداد لقد

 الدولي، المجتمع بين اهتمامات ثابتا مكانا تشببببتل التي المسببببائل من األطفال الجنود وجود على

 المسببببلحة القوات في للتجنيد أدنى كحد عشببببر الخامسببببة سببببن يضببببع كان آنذاك الدولي والقانون

إثارة للجدل أثناء  األكثر القضبببايا إحدى هذا التحديد مثل وقد العسبببكرية، العمليات في والمشببباركة

 دورتها في الطفل حقوق لجنة دفع ما وهو. 103م1989صببياغة االتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام
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 باالتفاقية وإرفاقه اختياري بروتوكول غةصبببيا اقتراح إلى 1992 م10 م5بتاريب  المنعقدة الثالثة

بما  ج عاما18األعمال الحربية إلى ق في واإلشببببببراك للتجنيد الدنيا السببببببن رفع يتم بموجبه بحيث

 .104االتفاقية من األولى المادة عليه تنص الذي البلوغ سن مع يتوافل

ج 149ق م حيث نصت المادة2002على الرغم من حداثة إصدار قانون حقوق الطفل في عام

ات المسببببلحة من القانون: تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبل عليها في المنازع

ثار ذات الصبببلة بالطفل وحمايته من خالل حظر حمل السبببالح على األطفال، وحماية األطفال من آ

في الحرب،  مباشراً النزاع المسل ، واألطفال الذين يعانون من قضايا الثأر، وعدم إشراكهم إشراكاً 

طوة خج عاما 18وعدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، ويعد تحديد سن التجنيد بـببببق

طفال في إيجابية تتفل مع البروتوكول الملحل باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاص بإشبببببببراك األ

يته في عات المسبببلحة وحما، إال أنه أغفل حماية األطفال من اإلشبببراك في النزاالنزاعات المسبببلحة

سببببببري  حاالت الطوارئ والكوارث، وكذلك أغفاله واجب الدولة تجاه األطفال ضببببببحايا التجنيد بالت

بها قد حظر  ونجد أن قانون تنظيم حمل األسببلحة النارية والذخائر واإلتجاروإعادة الدمج والتأهيل، 

م أنه لم يضببع ضببوابط تكفل عدج سببنة إال 18الترخيص بحيازة األسببلحة النارية لاشببخاص دون ق

وصببببول األسببببلحة المرخصببببة لاطفال بما يعرضببببهم وغيرهم للخطر، وعدم بيع وتداول األلعاب 

سن التجنيد  لم يحدد النارية واستخدامها من قبل األطفال، وبالمثل قانون الخدمة في القوات المسلحة

الطوعي األمر الذي سبببببهل تجنيد األطفال ضبببببمن صبببببفوف القوات المسبببببلحة، أما قانون الجرائم 

تحقين في القوات ج سبببببببنببة المل18-16والعقوبببات العسبببببببكريببة فنجببد إنببه أغفببل حمببايببة األطفببال ق

نة في بيالمسبببببلحةقالمجندين أو طالب المعاهد والمدارس العسبببببكريةج في حال ارتكابهم للجرائم الم

ذا ما وقعت إالقانون والعقوبات المقررة لها، وأهمل حقهم في الحماية من الجرائم المشببمولة بنطاقه 

ناء النزاعات عليهم، منها التجنيد غير المشروع واالنتهاكات الجسيمة الستة الواقعة على األطفال أث

ت القوات أو الجماعاالمسببببلحةقالقتل، التشببببويه، االختطاف، االغتصبببباب الجنسببببي، التجنيد ضببببمن 

شفيات  سانيةج بما في ذلك اقتحام المدارس أو المست المرافل والمسلحة، منع الوصول للمساعدة اإلن

ن أطفال أو مالصبببحية أو قصبببفها أو نهبها أو إحراقها أو احتاللها أو تخويف العاملين فيها بما فيها 

 ية األطفال أثناء الطوارئمرضبببببببى، ونسبببببببتنتج من ذلك أن التشبببببببريع اليمني لم يلتفت يعطي حما

تضببل ووالنزاعات المسببلحة االهتمام الكافي وسببد الثترات التي تتنافى مع مصببال  الطفل الفضببلى 

 سبب لمزيد من االنتهاكات ضد األطفال. 

 األطفال الذين يسري عليهم نظام قضاء األحداث: -

االسبببتعجال، المادة قام المشبببرع بتبسبببيط إجراءات محاكمة األحداث وأعطى قضبببايا األحداث صبببفة 

ج من قانون األحداث وجعل إجراءات المحاكم تتسم باليسر بما يتالءم مع حالة الحدث وظروفه 13ق

النفسبببببية، وأوجب المشبببببرع اليمني على المحكمة قبل البت في الدعوى المنظورة أمامها أن يعرض 

لمحكمة يتضمن جميع الحدث المشتكى عليه على المراقب االجتماعي إلعداد تقرير خطي يزود به ا

المعلومات المتصببببببلة بأحوال ذوي الحدث المالية واالجتماعية وبأخالقه وبدرجة ذكائه وبيئته ونوع 

ج من قانون األحداث 11ومكان العمل والمدرسبببة التي نشبببأ بها وحالته الصبببحية وسبببوابقه، المادة ق
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التقرير ألنه يعتقد بأنه صادر وهي خطوة متقدمة في القانون، وخاصة أن القاضي غالبا ال يأخذ بهذا 

قانون لم يضبببببببع ضبببببببوابط لعمل المراقبين  هذه المهمة، كون ال يام ب عن شبببببببخص غير مؤهل للق

االجتماعيين ومناقشببببة تقاريرهم ولم يشببببر ألهمية تواجد المراقب االجتماعي مع الحدث في أقسببببام 

دث، وزاد األمر غموضا الشرطة والنيابة، وضرورة تبليغ المراقب االجتماعي فور القبض على الح

وجهالة هو خلط النص القانوني بين مهام الخبير االجتماعي والمراقب االجتماعي وهذا واضببببب  في 

ج، لم يتضبببمن القانون ضبببمانات للحدث لحظة القبض عليه وكيفية تسبببليمه لشبببرطة 21نص المادة ق

لتحقيل وخالل مراحل األحداث، كذلك خال القانون من تنظيم دور المراقب االجتماعي في مرحلة ا

المحاكمة وتنفيذ الحكم، كما أنه خال من النص على عقوبة ممانعة المراقب االجتماعي في أداء عمله 

أو الحيلولة دون تنفيذ التدابير المقررة بشبببببببأن الحدث، أو في حاالت اسبببببببتخدام وسبببببببائل اإلعالم 

تعرض لنظببام وقف تنفيببذ واإلنترنببت لتحريض األحببداث على االنحراف، كمببا يعبباب عليببه أنببه لم ي

قانون في  حدث، ومن مظاهر اختالل ال ظام على ال هذا الن ما يمنع من تطبيل  ناك  بة وليس ه العقو

سنواتج حيث يتنافى والسن الدنيا المقبولة  7حماية الطفل أنه وضع سنا متدنية للمسؤولية الجنائية ق

عدم تضمنه معايير قانونية إلثبات  دوليا وال يراعي المصال  الفضلى للطفل، ومما يزيد األمر سوء

سببن الحدث، ولم يسببتطع ضببمان حل الحدث باالسببتفادة من قرينة الشببك قأي اعتباره حدثا في حالة 

سنهج، أو ضمان االستماع لرأيه في اإلجراءات المتخذة بحقه، أو ضمان التمثيل القانوني  شك في  ال

العامة لقانوني الطفل واألحداث نجد أنها لم  وعند النظر في ما احتوته األحكامللحدث أمام الشببرطة، 

توفر ضمانات لبعض الحقوق األساسية لاطفال مثل ضمان كرامة الطفل المخالف للقانون ومعاملته 

ولم يتضمن قانون األحداث ضوابط إجرائية لدور النيابة العامة معاملة خاصة خالل فترة المحاكمة، 

حقيل االبتدائي كما أنه لم يتضبببببببمن االختصببببببباص النوعي في التعامل مع األحداث خالل مرحلة الت

ج من القانون، ولم تحتوي نصوصه أيضا على ضمانات صحية ونفسية 2لنيابة األحداث وفقا للمادة ق

وهذا يتناقض مع  ولاطفال المصبببببابين بأمراض نفسبببببية أو عقلية بل جعلهم ذوي خطورة اجتماعية

في مبادئها األسبببباسببببية باإلضببببافة الى التشببببريعات الوطنية  مبدأ عدم التمييز الذي تضببببمنته االتفاقية

األخرى قالدسببتور، قانون الطفلج، ولم يعمل القانون على تحفيز دور األسببرة في تحمل مسببؤولياتها 

ج من 5ق بأن يضببع جزاءات على أولياء األمور الذين يتم إنذارهم عن طريل النيابة وفقاً لنص المادة

ضببببة للوقوع تحت طائلة القانون، كما أنه لم يبين تحديد المسببببؤوليات القانون بل جعل الضببببحايا عر

المترتبة على متولي التربية خاصببببببة فيما يتعلل بالترامات والتعويض وآليات تحصببببببيلها، وهذا ما 

أظهره قانون الطفل الذي لم يكن في أوج حمايته لحقوق الطفل حيث أنه لم يسببببببقط حضببببببانة متولي 

لطفل لخطر االنحراف أو وضببعه في ظروف صببعبة تؤثر على سببالمة التربية في حاالت تعريض ا

الطفل الجسبببدية أو النفسبببية، وهذا يختلف عن ما تضبببمنته االتفاقية الدولية بخصبببوص تمل الوالدين 

 ومتولي التربية مسؤولية ذلك.

أن احتجاز األطفال في أماكن االحتجاز لتطبيل العقوبة المقرة  ويولم يراعي المشبببببببرع اليمن

يعطي دور لنيابة أن و ،أن يعتمد نظام الوسبباطة والعدالة التصببالحيةو وه ال تكون إال كمالذ أخيرعلي

يحول دون ل وفي هذا المجال ضببببببمن القانون وولشببببببرطة األحداث ،والمراقب االجتماعي ،األحداث

 .الذي خال منها تماماو وحتمية دخول الحدث المؤسسة االحتجازية

إعادة النظر في األحكام أو التدابير التي تصدر على الحدث راعي كما أن المشرع اليمنيو لم ي

وفقاً لمسبببتندات  وإذا تم اكتشببباف سبببنه الحقيقي والذي تجاوز العاشبببرة ولم يكمل االربعة عشبببر عاما



2022 
 قاسم فضل. د      (وتربوي قانوني منظور)الدولية واالتفاقيات الوطنية للتشريعات وفقا   وتشريعاته الطفل حقوق

 احلضرمي
 

[Tapez un texte] Page 99 
 

أغفل حل الحدث المحتجزة حريته في إذ أنهو ج، 27كما هو الحال، وطبقاً لنص المادة ق ،رسبببببببمية

إلعادة تربية والتأهيل لاحداث  والتدابير العالجية والمهنية والتربوية وتوفير ،التعليم األسببببببباسبببببببي

المحتجزين في دور الرعببايببة، ولم ينص القببانون على ضبببببببمببانببات قببانونيببة لحظر وتجريم تعببذيبب 

وتشديد العقوبات  ،خالل مرحلة جمع االستدالالت والتحقيل االبتدائي واألحداث أو المساس بكرامتهم

 لفين بإنفاذ القوانين في حال ارتكاب هذه الجرائم أو التحريض على ارتكابها. الجزائية على المك

 وحل خصوصية قضايا األحداث والتعامل معهم أمام المحاكم االستئنافية والقانون  لم يراعيو

وضمان حل االتصال  ،ولم يوفر ضمانات اتخاذ كافة اإلجراءات لابقاء على الطفل في محيطه العائلي

ثناء االحتجاز، ولم يفرض وجوب إجراء الفحص الطبي للحدث المحتجز عند إيداعه دار بعائلته أ

لم يتضمن القانون عقوبات على ورغم أهميته في الحفاظ على صحة الطفل،  ورعاية وتأهيل األحداث

المكلفين بخدمة عامة في حال احتجازهم للطفل مع البالتين أو إبقائهم على الطفل قيد االحتجاز بعد 

نتهاء محكوميته ألي سبب وخصوصا في حالة إعسار العاقلة عن دفع التعويضات المحكوم بها عليه ا

بسبب أفعال الحدث الجرمية، كما خال القانون من النص على حاالت انعقاد محكمة األحداث في غير 

قانون األيام الرسمية أو في دور رعاية وتأهيل األحداث استجابة لمصال  الحدث الفضلى، وجاء ال

قاصرا في مجال االختصاص المكاني لمحكمة األحداث ولم يتضمن معايير مرنة لتوسيع نطاق 

المحكمة  ىوضرورة النص على أن تتخل ،ى للطفلاالختصاص المكاني بما يلبي المصلحة الفضل

 المختصة مكانيا بمحاكمة الحدث لمحكمة أحداث أخرى إذا اقتضت ظروف الدعوى والحدث ذلك. 

لم يرعي في قانون رعاية األحداث المواءمة بين أن المشرع اليمني فت في األمرو ومن الال

التي نظرت إلى أن األحداث الجانحين بحكم صتر سنهم يجب النظر االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

اليهم من منظور المجني عليهم ال الجاني كونهم حرموا من حقوقهم أوالً من قبل أسرهم ومن قبل 

تناول حقوق و قانون رعاية األحداث إذ أن ،ع والدولة، ولم يولدون أحداث جانحين بالفطرةالمجتم

األحداث المحرومين من حريتهم في إطار قضاء األحداث من الجانب اإلجرائي المتمثل بفصل 

المبني على الحد من  -إجراءات محاكمتهم من منظور قانون الجرائم والعقوبات وتكييف محتواه 

بما يتناسب مع المرحلة العمرية  -لجريمة ومعاقبة مرتكبيها للحفاظ على االستقرار االجتماعيانتشار ا

 لاحداث، وبذلك ال يوجد مواءمة بين القانون وما تضمنته االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

 

 
 

 األطفال في حاالت االستغالل: -

 عمالة األطفال:  -أ

واإلدارية واالجتماعية  التشريعية التدابير اتخاذ ،ادياالقتص االستتالل من الحماية في الطفل حل

لاطفال  لتضبببببمن التدابير اتخاذ كل مع االسبببببتتالل، هذا من الطفل حماية تكفل التي والتربوية

 ج.18ج من المادة ق3الطفل، الفقرة ق رعاية بخدمات ومرافل االنتفاع حل العاملين

لحقوق األطفال المسببببتتلين اقتصبببباديا فقانون كما أن المشببببرع اليمني لم يعطي اهتماما حقيقيا 

م الذي نظم عمل األطفال الزالت تكتنفه كثير من العيوب ولم 1997ج لسبببنة 25العمل المعدل رقم ق

ية، بل ألتى الميزة التي كانت  لدول يات ا فاق يحدد سبببببببباعات عمل الطفل وهو ما يتعارض مع االت
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ج قبل التعديل حيت تميز القانون القديم 48رقم ق موجودة في القانون السببابل لصببال  الطفل في المادة

. وعرف قانون حقوق الطفل، الطفل العامل أنه 105قبل التعديالت وجود عدد سبباعات العمل لاطفال

ج، كما حدد 133ق من بلغ عمره أربعة عشببببببرة سببببببنة، وحظر عمل من هم دون ذلك في المادة رقم

للها فترة للراحة بحيث ال يعمل الطفل أربع سببباعات العمل اليومي للطفل العامل بسبببت سببباعات تتخ

سبباعات متتالية دون راحة، وحظر تشببتيل الطفل ليالً وإلزام صبباحب العمل الذي يشببتل أطفاال لديه 

قاً للنماذج المعدة من وزارة الشبببببببئون االجتماعية والعمل في المادة ق ج، 134إبرام عقود معهم وف

عملون في أعمال مع عائالتهم تحت إشبببراف رب األسبببرة واسبببتثنى القانون األطفال العاملين الذين ي

وهي ثترة قانونية ليسبببت لصبببال  األطفال، خاصبببة في ظل األمية وعدم الوعي المجتمعي بمخاطر 

 تشتيل األطفال.

ل بالرغم لم يضع حداً أدنى لتشتيل األطفا م وتعديالته1995ج لسنة 5قانون العمل رقم قأي أن 

ضاربا ج سنة مما يخلل ت14فل للحد األدنى لسن تشتيل األطفال بـقمن وجود تحديد في قانون الط

لغ في النصوص، لم يرد تعريف للطفل في قانون العمل وجاء تعريف الحدث قاصرا على من لم يب

طفال ج سنة، وقصر القانون منع تشتيل األطفال في األعمال الخطرة والضارة على األ15سن الـق

م يضع اقية العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال، ولج سنة مما يتعارض واتف15دون ق

أنه لم  القانون عقوبات مشددة على من يشتل أطفال دون السن القانوني وفي األعمال الخطرة، كما

ستتالل يتطرق إلى تعريف أسوأ أشكال عمالة األطفال بما يشمل التجنيد واإلتجار باألطفال واال

لوظائف أج: اشترط في المرش  للتعيين في ا22خدمة المدنية في المادةقالجنسي، كما أن قانون ال

لوظائف العامة أن ال يقل عمره عن ثماني عشر سنة مع استثناء تعيين من عمره ست عشرة سنة في ا

ذلك والمهن التي يتطلب شتلها إعداد خاص في معاهد أو مراكز تدريب وفي مواقع العمل، وهو ب

ملوا تعليمهم يل األطفال في الوظائف العامة وإن كانت بدرجات دنيا قبل أن يكفت  ثترة إلمكانية تشت

محلي خاصة في ظل الظروف االقتصادية التي تعيشها األسرة اليمنية من تدني دخلها القومي وال

  الذي وصل ألقل دوالرين باليوم.

ى أو بمن استعطأما ظاهرة استتالل األطفال في التسول فقد عرف قانون العقوبات المتسول: 

وال طلب الصدقة من الناس متذرعاً بعرض جروحه أو عاهة فيه بأية وسيلة أخرى، سواء كان متج

ا أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات ويشجعه على ذلك، كم

ذ و يتخوض  قانون األحداث مفهوم المتشرد بمن ليس له محل إقامة معين ويبيت في الطرقات أ

وسيلة غير مشروعة للعيش وكان سيء السلوك وخارج عن سلطة والدته وفرض المشرع عقوبة 

ال على حافة على من يقوم بهذه األعمال أو يدفع حدثا للقيام بها وبالرغم من ذلك نشاهد يوميا أطفا

م نصوصه جرالطرقات أو على إشارات المرور يبيعون سلعا تافهة ويطلبون الصدقة من المارة، ولم تُ 

 االستتالل االقتصادي لاطفال أو استرقاقهم أو تشتيلهم بالسخرة.

 حماية الطفل من المواد المخدرة: -ب

على الببدولببة اتخبباذ التببدابير الالزمببة لوقببايببة وحمببايببة  ج148ذكر قببانون حقوق الطفببل في المببادة ق

دامهم في إنتاجها أو األطفال من اسببببببتخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع اسببببببتخ

                                                           
 12، 2013هيئة التنسيل، 105
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ج من قانون العقوبات والجرائم: يبين القانون المواد المخدرة 288االتجار بها، كما تناولت المادة ق

ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها، بمعنى أن المشببرع قد خالف بعمومية نصببوصبه 

 ما تضمنته االتفاقية.

 :من االستغالل الجنسي الطفل حماية -ج

المشرع اليمني حماية الطفل من االستتالل الجنسي بجميع أشكاله وصوره، ووضع عقوبات  تناول

حماية األطفال ج إلى 96، 95، 147، 3لمرتكبي ذلك، حيث هدف قانون حقوق الطفل في مواده ق

من جميع أنواع االسبببببتتالل واعتبارها أفعإال يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصبببببة بمرتكبيها، 

والزم الدولة ، ر استخدام أو شراء أو تقديم الطفل بتية إنتاج مواد إباحية أو  ممارسة إباحيةحظكما 

اتخاذ اإلجراءات والتدابير المشببددة لحماية األطفال من مزاولة أي نشبباط ال أخالقي، أو اسببتخدامهم 

د إباحية واسببتتاللهم في الدعارة أو غيرها من الممارسببات غير المشببروعة، أو حيازة أو نشببر موا

أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو ملصبببببببقات فنية مرئية أو مسبببببببموعة ، قمنها عبر اإلنترنتج

خاصبببببببة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السبببببببلوكيات المخالفة للعقيدة اإلسبببببببالمية ولقيم 

 المجتمع وتقاليده أو يكون من شببببببأنها تشببببببجيعه على االنحراف، وحظر القانون على مرتادي دور

السينما واألماكن العامة المماثلة لها اصطحاب األطفال عند دخولهم لمشاهدة العروض التي تقدمها 

وال تتناسببب مع أعمارهم، وعلى مديريها أن يعلنوا ما يفيد الحظر بطريقة واضببحة وباللتة العربية 

 وفقاً للشروط واإلجراءات التي يقررها وزير الثقافة والسياحة. 

هوريببة قرارا بحجببب بعض مواقع االنترنببت حمببايببة لاطفببال الببذين وأصببببببببدر رئيس الجم 

يسبببببببتخدمون االنترنت بعيدا عن مراقبة الكبار في محالت األلعاب اإللكترونية والنوادي، كما جاء 

ج بأنه يحظر نشببر اإلعالنات المتضببمنة 116في قانون الصببحافة والمطبوعات والئحته في مادته ق

ج من هذا 104م اإلسالمية واآلداب العامة، وقد نصت المادة رقم قعبارات أو صور تتنافى مع القي

القانون على أنه "مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشبببببببد في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا 

 ج لاير أو الحبس لمدة ال تزيد عن سنة واحدة". 10,000القانون بترامة ال تزيد عن ق

ج: متى سقط الحد الشرعي لسبب من 269لمـببببببـببببببادةقوتناول قانون الجرائم والعقوبات في ا

األسببباب المقررة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سبببع سببنين كل من اعتدى باالغتصبباب على أي 

شببخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضبباه وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سببنتين وال تزيد على 

لجاني من المتولين اإلشراف على المجني عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر أو كان ا

عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسبببته أو معالجته أو أصبببيب المجني عليه بسببببب الحادث بضبببرر 

جسببيم في بدنه أو صببحته أو حملت المجني عليها بسبببب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل 

لمجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة أو عن ثالث سنوات وال تتجاوز خمس عشرة سنة إذا كان سن ا

تسبببب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصببابا كل إيالج جنسببي جرى ارتكابه على شببخص 

القانون النص على عقوبات مشددة في جرائم االغتصاب وقد أغفل ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه، 

من ينتهك عرض األطفال سبببببببواء وجرائم التحرش الجنسبببببببي التي تقع على األطفال، أو عقوبات ل

كانوا ذكوراً أم اناثاً بل حصببر ذلك على اإلناث دون سببن الخامسببة عشببرة واثنتا عشببرة سببنة على 
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الذكور، ال عقوبات مشبببببببددة على من يقوم بتحريض األطفال على الفجور أو الفسبببببببوق أو أعمال 

 الدعارة أو االتجار بالمخدرات أو السرقة.

 ل:منع اختطاف أو بيع األطفا -د

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن عشببببر سببببنوات وال  ج:164تضببببمن قانون حقوق الطفل في المادة ق

شكل كان في طفل ذكراً أو  شترى أو باع أو تصرف بأي  سنة كل من ا تزيـببببببببد عن خمس عشرة 

بالحبس مدة ال  يعاقبج: 249، 248، أما قانون الجرائم والعقوبات وتعديالته ذكر في مواده قأنثى

ى عشر سنوات كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان، أو تزيد عل

 تزيد ال مدة بالحبس كل من جلب إلى البالد أو صبببدر منها إنسبببانا بقصبببد التصبببرف فيه، ويعاقب

 أو على حدث أو على أنثى على الخطف شبببخصبببا، فإذا وقع خطف من كل سبببنوات خمس على

على  تزيد ال مدة الحبس العقوبة كانت أو الحيلة أو التهديد بالقوة أو كان الخطف أو معتوه مجنون

ال  مدة الحبس كانت العقوبة أو تعذيب أو اعتداء ايذاء أو تاله الخطف وإذا صبباحب سببنوات سبببع

 األحوال حسب على أو األرش أو الدية إخالل بالقصاص دون كله وذلك سنوات عشر على تزيد

 كانت قتل أو زنا أو لواط أو تاله الخطف وإذا صببببباحب ذلك يما يقتضببببب اإليذاء على إذا ترتب

 .العقوبة اإلعدام

وتعاطى القانون في جريمة خطف األطفال بنوع من عدم التشديد، ولم يتضمن نصوصا عقابية 

على من يتجاوز حل التأديب بحل األطفال من متولي التربية وخاصة عند تحقل اإليذاء الناتج عن 

 ت نصوصه من معاقبة من يقوم بتهريب األطفال أو االتجار بهم أو بأعضائهم.العقاب الجسدي، وخل

 

، أن هناك جهود ومسبببباعي بذلت من الحكومة لايفاء بالتزاماتها تجاه تصببببديقها على بمعنى

م من خالل إصبببدار العديد من القوانين لمواءمة تشبببريعاتها مع 1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

بت في ذلك إلى متطلبات الظروف الموضببببوعية المحلية، بالتوافل مع مسببببتويات واسببببتجااالتفاقية، 

إال أن هناك فجوة كبيرة بين التشببببريع رغم المعايير اإلنسببببانية والدولية، في حدود الممكن والمتاح، 

جوانب قصبببببوره وواقع تطبيقه في المجتمع اليمني، كما يسبببببتنتج أن حقوق الطفل اليمني تعاني من 

عددة األشببكال والمظاهر بدءا بقصببور التشببريع الذي يتيب عنه الرؤية التكاملية فيما بين انتهاكات مت

القوانين وبعضببببها اآلخر وبين نصببببوص القانون نفسببببه، وهذا مما ال شببببك فيه يظهر مدى ضببببعف 

وهذا المواءمة بين التشبببببريعات الوطنية واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكولين الملحقين بها، 

وجود عدم تناغم وتناسببببل بين بالتقارير الحكومية وتقارير الظل الدورية افل مع ما أشببببارت إليه يتو

وبينها وبين بنود االتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكوالت  ،التشببببريعات الوطنية فيما بينها أوالً 

التطبيل الملحقة بها، وأكدت جميعها على ضبببببببرورة تواؤم النصبببببببوص فيما بينها، لترض تعزيز 

المتكامل لحقوق الطفل المدنية والسببببياسببببية واالقتصببببادية واالجتماعية والثقافية، وإيجاد بيئة حامية 

 للطفل.

ً  ولقد  في وإعطاءها مكانتها المالئمة من الرفعة والسببببمو الطفل حقوق احترام أن اتضبببب  جليا

سيظل  على حقيقة بجعلها تُعنى آليات وجود ضرورة يقتضي الذي يراودنا أبداً، األمر أمالً  اليمن، 

 الفعلية، بدءً  الواقعية الناحية أيضبببا من وإنما النظرية القانونية الناحية من فقط الواقع، ليس أرض
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للطفل،  اإلنسانية الحقوق بتشريع االكتفاء الممكن من مجتمعيا، فليس اإلنسانية وتعميل الثقافة بنشر

 تلك ضبببمانات وتطبيل تحقيل فرص لتوفير كفيت مالئمة، بدرجة بيئة مجتمعية وجود من البد بل

 إنسبباناً، وهي كونه لمجرد للطفل بها االعتراف يتعين اإلنسببانية، التي لمعايير التنمية وفقا الحقوق

اإلنسبببان، مالم فإن مسبببتقبل الطفل اليمني  الزمان، وبتتير احتياجات متجددة ومتطورة، بتقدم حقوق

ية وسبببياسبببة تشبببريعية واضبببحة المعالم واألهداف كفيلة سبببيضبببل يعاني من انتهاك حقوقه لتياب رؤ

 بتحقيل حقوق الطفل وفل ما تضمنته االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
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الدولية واملؤسسات واالحتادات املنظمات والوكاالت 
 ودورها يف تطبيق حقوق الطفلوالعربية والوطنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 
 قاسم فضل. د      (وتربوي قانوني منظور)الدولية واالتفاقيات الوطنية للتشريعات وفقا   وتشريعاته الطفل حقوق

 احلضرمي
 

[Tapez un texte] Page 105 
 

 الفصل األول

 ت الدولية ودورها في تطبيق حقوق الطفلالمنظمات والوكاال

ول، تمثلت بُذلت العديد من الجهود الدولية الساعية لتطبيل حفوف الطفل في المجتمعات من قبل الد

شكل المؤسسية التي تؤدي دورها ب المنظمات والوكاالت المتخصصة والتكويناتفي قيام عدد من 

بر سلسلة من لية واإلقليمية والوطنية، وتنفذ ذلك عمتكامل ومترابط فيما بينها على المستويات الدو

 لمعرفة تقوم بها كل من الدول والمنظمات والتي من شبببأنها أن تكفل متابعة مسبببتمرة اآلليات التي

قصببببور أو جوانب ال الدولية والوقوف على اللتزاماتها بموجب االتفاقيات المعنية الدول تنفيذ مدى

 هاأطروأدوار تلك اآلليات ذا نسبببببببتعرض في هذا الفصبببببببل وله المعوقات التي حالت دون ذلك،

 المؤسسية في تطبيل وتنفيذ االتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.

 : لألمم المتحدة الجمعية العامة -1

األمم المتحدة، الذي يشترك في عضويته جميع  عد الجمعية العامة الجهاز الوحيد في هيئةتُ 

عام  اختصاصيتمتع به من  لما أهميته راجعٌ  بيرة، كذلكيتمتع بأهمية ك أعضاء الهيئةو لذا فإنه

 اختصاصات. وأحياناً يقوم بممارسة 106شامل، يحيط بكل ما يدخل في دائرة نشاط األمم المتحدة

امها أو عندما يطلب منها االمين العام أو مهأجهزة أجرى في غايبها أو عدم قدرتها على القيام ب

 مجلس األمن ذلك.

 ج9قدة ئة األمم المتحدة مجموعة من المواد للجمعية العامة تبدأ من الماخصص ميثاق هيلقد 

لمتصلة نتناول منها المواد اإجرائية وبعضها موضوعية، و ا، بعضهج22قإلى أن تصل إلى المادة 

 كما يأتي:، ج15قالى المادة  ج11قتبدأ من المادة  بحماية حقوق الطفل

لنظر في المبادئ العامة للتعاون في مجال حفظ السلم تبين أن للجمعية العامة اج: 11قالمادة 

. وبإمكان الجمعية العامة 107بنزع السالح وتنظيم السالح ةواألمن الدوليين، ومنها المبادئ الخاص

التحرك ضمن هذه المادة بالطلب من أطراف النزاع نزع السالح من عناصرها المسلحة التي لم 

 يدهم أو إقحامهم في النزاعات المسلحة.تكتمل سن البلوغ أي األطفال وعدم تجن

وهو مناقشة الجمعية  ج:11ق المادة نفسمن  ج2قوبشكل مختلف بعض الشيء جاءت الفقرة 

هيئة األمم العامة ألية مسألة متعلقة بحفظ السلم واألمن الدوليين يتم رفعها إليها من قبل عضو ل

 .ج35قمن المادة  ج2قلفقرة اكام وفل أح ،المتحدة ومجلس األمن أو دولة ليست من أعضائها

تعد ضمن صالحيات الجمعية العامة مناقشة تلك المسائل المتصلة بحفظ السلم واألمن  بهذاو

الدوليين، ومن ضمنها المسائل المتعلقة بحماية األطفال وحقوقهم وضمان حرياتهم أثناء النزاعات 

. وتدعمها في ذلك أيضاً 108أو بعد ذلكقبل بحثها  سلحة ومن ثم إحالتها على مجلس األمن سواءً مال

 الفقرة الثالثة من تلك المادة.

                                                           
، 1997جامعية، د.م، ، دار المطبوعات ال2د.محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، الجزء األول، األمم المتحدة، ط 106

 .145ص
 المتحدة.األمم ج من ميثاق هيئة 1م11المادة ق 107

 المتحدة.األمم ج من ميثاق هيئة 2م11ة قالماد 108
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أنه: قعندما يباشر مجلس األمن، بصدد نزاع أو موقف ما،  ج12قورد في المادة إال أنه 

الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو 

منها مجلس األمنج، اي أن تقديم توصية الجمعية العامة هذه الحالة الموقف، إال أذا طلب ذلك 

 ، وهذا يُعد109نزاعاً أم موقفاًج مرهون بطلب مجلس األمن الذي باشر النظر في تلك المسألة قسواءً 

يحلها االمين العام  تيمن المادة نفسها، وال ج2قي الفقرة ف وثانو إجرائي قيد كما ورد ، قيد إجرائي

نعقادها بالمسائل المتعلقة بحفظ الس األمن وذلك بإخطار الجمعية العامة أثناء دورة وبموافقة مج

ختصاص مجلس األمن، وذلك بعد فراغ مجلس األمن االسلم واألمن الدوليين، والتي تدخل ضمن 

بالمسائل التي لم  الجمعية العامةو تختص أن أينتهاء النظر فيها. امن النظر من تلك المسائل بعد 

 مجلس األمن إلى حل بخصوصها. صل ي

، 110باختصاص الجمعية العامة وفي إطار حقوق اإلنسان بشكل عام تتعلل ج:13قأما المادة 

فهي مادة إجرائية تتعلل بقيام الجمعية العامة بدراسات تخرج منها بتوصيات لـ: قإنماء التعاون 

. عالوة على إنماء 111ي وتدوينهجالدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدول

الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، واإلعانة على  يالتعاون الدولي ف

تحقيل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية للناس كافة، بال تمييز في اللتة أو الجنس أو الدين، وال 

ة من هذه الفقرة في العمل على تحقيل حقوق . لذا يمكن االستفاد112تفريل بين الذكور واالناث

 األطفال وضمان حرياته األساسية خصوصاً أثناء النزاعات المسلحة.

الجمعية العامة الفقرة الثانية، والتي تنص  ومما يعطي هذا المادة قوة إضبببببببافية لاعمال وقرارات

المسببببائل الواردة في على أن قتبعات الجمعية العامة ووظائفها وسببببلطاتها األخرى في ما يختص ب

 .113الفقرة السابقة قبج بي نة في الفصل التاسع والعشرين من الميثاقج

 مجلس حقوق اإلنسان: -2

عزيز مجلس حقوق اإلنسببان هيئة حكومية دولية داخل منظومة األمم المتحدة مسببؤولة عن تدعيم ت

نسان ات حقوق اإلجميع حقوق اإلنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حاالت انتهاك

اضببيعية وتقديم توصببيات بشببأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشببة جميع القضببايا والحاالت المو

ته في مكتب األ عا ما قد المجلس اجت عام. ويع مه طوال ال ما مم لحقوق اإلنسببببببببان التي تتطلب اهت

 .المتحدة في جنيف

الجمعية العامة لامم المتحدة. وقد دولة عضواً في األمم المتحدة تنتخبها  47والمجلس مؤلف من 

 . لجنة األمم المتحدة السابقة لحقوق اإلنسان حل مجلس حقوق اإلنسان محل

                                                           
 المتحدة.األمم ج من ميثاق هيئة 1فم12قالمادة  109

، دار النهضة 2المتحدة والوكاالت المتخصصة، طاألمم د.أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة  110

 .33، ص2005العربية، القاهرة، 

 المتحدة.األمم ة الثالثة عشرة من ميثاق هيئة الفقرة األولى م ألف من الماد 111

 المتحدة.األمم الفقرة األولى م ألف من المادة الثالثة عشرة من ميثاق هيئة  112

 المتحدةاألمم ، من ميثاق هيئة 2المادة الثالثة عشر م  113

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CHR/Pages/CommissionOnHumanRights.aspx
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حدة ، قررت الجمعية العامة لامم المت2006ق اإلنسببان في آذارممارس عند إنشبباء مجلس حقوو

أن يجري اسبببتعراض عمل المجلس وأدائه بعد خمس سبببنوات من إنشبببائه على مسبببتوى الجمعية 

 .العامة

  :الطفل حقوق لجنة -3

ية لحقوق الطفل لدول ية ا فاق يذ االت عاون  م1989 لترض تنف عال وتشبببببببجيع الت على نحو ف

م األم ومنظمة المتخصببصببة الوكاالتالهيئات و حل على ج44المادة ق ا نصببتالدولي في تطبيقه

 حقوق ةلجن عند ممثلة أن تكون في األمم المتحدة أجهزة من وغيرها والطفولة المتحدة لامومة

 .اطارها من أحكام هذه االتفاقية في يدخل ما تنفيذ في الطفل

 الدولية االتفاقية لتطبيل المحققة إلنجازاتا بمراقبة مكلفة دولية آلية 114الطفل حقوق لجنة تعدو

سة بترض "من االتفاقية ج1ق الفقرة ج43ق المادة نصت عليها بحسب ما الطفل لحقوق  التقدم درا

لالتفاقية  االتفاقية هذه في تعهدتها يالت تنفيذ االلتزامات اسببتيفاء في األطراف الدول أحرزته الذي

 ذويمن  خبراء عشببرة من اللجنة تتكون حيث، نود االتفاقيةبب ةالملحق ةاالختياري توالبروتوكوال

 ألربع سنوات انتخابهم ويتم إليه االتفاقية، تسعى الذي في الميدان لهم بها معترف وأخالق خبرات

 أحد ترشبببي  في الحل عضبببو دولة أن لكلإذ ترشبببيحهم،  اقتراح أعيد إذا إعادة انتخابهم ويمكن

 كل الدول بدعوة المتحدة لامم العام األمين يقوم أن بعد تينسبببن كل االنتخابات رعاياها وتجرى

 اجتماع السبببري من خالل االقتراع ويجرى شبببهرين، خالل رعاياها أحد إلى ترشبببي  األعضببباء

من  ج43المادة ق من ج2للفقرة ق وطبقا المتحدة، لامم العام األمين دعاها التي األعضببببباء الدول

وقد أقرت ، القانونية الرئيسببببة النظم وكذا العادل الجترافي توزيعال االعتبار بعين يؤخذ ،االتفاقية

 وج عضواً 19 -10كوستاريكا برفع عدد أعضاء اللجنة من ق اقتراح المتحدة لامم العامة الجمعية

 وال الشبببخصبببية بصبببفتهم اللجنة أعضببباء يعملكما أنه  م.1995م12م12 في المقترح تم إقرارو

 للجنة، أهمية الثانية بالدورة المتعلل التقرير بين وقد منظمة،أية  وال األصببببببلية دولهم يمثلون

 يمارس أن تتطلب الطفل بحقوق االتفاقية المتعلقة بأن وذكروا المترشبببحين باسبببتقالليتهم، احتفاظ

، منها: تلقي التقارير من مهامعدد من التمارس اللجنة و .115شخصية بصفة مهامهم أعضاء اللجنة

التقارير وتقديم المقترحات والتوصببيات العامة، كذلك إصببدار التعليقات  أطراف االتفاقية، ودراسببة

 المهمة هذهيمكن عرض و " والمناقشبببببببات العامة، واخيراً تلقي الشبببببببكاوى والبالغات الفردية

 على النحو اآلتي:األساسية 

قدمة تتلقي اللجنة تقارير الدول األطراف الم  تلقي التقارير من الدول األطراف في االتفاقية: .أ

لامين العام لهيئة األمم المتحدة، والملزمة بتقديمها بصبببببببفة دورية كل سبببببببنتين من تاريب 

، على 116 انضمامها بالنسبة للتقرير األولي، ومن ثم تقدم تقريرها كل خمس سنوات بعد ذلك

                                                           
صوص عليها في تضطلع بالوظائف المن السند القانوني لهذه اللجنة، التي 1989حقوق الطفل لعام  ةاتفاقي( من 43تعتبر المادة ) 114

حيز التنفيذ  ، ودخلت اللجنة20/11/1989الصادر في  44/25المشار إليها أعاله، وصادقت الجمعية العامة بالقرار رقم  ةتفاقياال

ن، دار القصبة، نساممية لترقية وحماية حقوق اإلاأل عبدالعزيز طبي عناني، مدخل إلى اآلليات : . للمزيد يراجع2/9/1990الفعلي في 

 .72، ص2003الجزائر، 

115 Rachel.H et Peter.N ،Op cit ،p 586. 
 .100-99بن تركية نصيرة، المصدر السابل، ص 116
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 تخذتها الدولة لتنفيذاأن تتضبببببببمن التقرير المقدم للجنة كافة المعلومات المتعلقة التدابير التي 

ختياري الخاص بإشببببببراك األطفال في النزاعات المسببببببلحة لعام االاألول أحكام البروتوكول 

2000 117. 

وتقديم المقترحات والتوصحححححححيات  الدول تقدمها التي والدورية األولية التقارير دراسحححححححة .ب

بعد تلقي تقارير الدول األطراف من قبل اللجنة، تقوم اللجنة بدراسبببببببتها دراسبببببببة  :الالزمة

تقدم ما تراه مناسببببببباً من المقترحات والتوصببببببيات العامة بخصببببببوص تنفيذ بنود تمهيدية، و

 عامة مالحظات تقديم الداخلي نظامها حسب يمكنهااالتفاقية من قبل الدولة صاحبة التقرير، 

 الدول ومسببباعدة تطبيقها أجل تحسبببين من االتفاقية االتفاقية ونصبببوص مواد على مرتكزة

 عامة توصببيات إصببدار للجنة يمكن كما التقارير، مسببتوى ىعل ألداء التزاماتهم األعضبباء

ليتم إحالتها إلى الدولة ، أخرى مصببببادر أو من التقارير من تتلقاها باالسببببتناد إلى معلومات

 تتعاون ، حيثمن االتفاقية ج44للمادة ق طبقا ،118 الطرف المعنية عن طريل األمين العام

 األخرى المتخصصة واألجهزة والوكاالت التفاقيةا تنفيذ بمراقبة المكلفة األجهزة معاللجنة 

 .االتفاقية العليا لتفسير السلطة اللجنة هذه كما تعد الطفل، حقوق تطبيل في

ج 73يجوز للجنة إعداد تعليقات عامة، حسببب المادة ق إصححدار التعليقات والمناقشححات العامة: .ج

، لتعزيز تنفيببذهبا 1989من نظببامهببا الببداخلي، وفل أحكببام مواد اتفبباقيببة حقوق الطفببل لعببام 

ومسببببببباعدة الدول األطراف للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بتقديم التقرير. إذ تقوم بإدراجها في 

ج 75، إضافة إلى ذلك تقوم اللجنة في دورتها العادية وفقاً للمادة ق119تقاريرها للجمعية العامة

س حقوق الطفل، من نظامها الداخلي، بتحديد يوم إلجراء مناقشببببببة عامة حول موضببببببوع يم

  .120 ، واآلثار المترتبة عنها1989وذلك لفهم مضمون اتفاقية حقوق الطفل لعام 

ج 73يجوز للجنة إعداد تعليقات عامة، حسب المادة ق إصدار التعليقات والمناقشات العامة: .د

، لتعزيز تنفيذها 1989من نظامها الداخلي، وفل أحكام مواد اتفاقية حقوق الطفل لعام 

في ها لدول األطراف للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة بتقديم التقرير. إذ تقوم بإدراجومساعدة ا

مؤسسات  األمم المتحدة هيئة عن المعلومات اللجنة تتلقى ، كما121 تقاريرها للجمعية العامة

 أخرى خاصة منها: اليونيسيف، منظمة العمل الدولية، منظمة الصحة العالمية، دولية

 فوج يقوم الحكومية، إذ غير الدولية المنظمات وأحيانا اليونسكو جئين،لال السامية المفوضية

 الدورة في تقريرها فحص سيتم التي الدولة مع لمناقشتها األسئلة من مجموعة بتحضير العمل

، االتفاقية تطبيل بمراقبة األخرى التنظيمات بقية مثل مكلفة الطفل حقوق ، ولجنة122 المقبلة

ج من نظامها الداخلي، بتحديد 75نة في دورتها العادية وفقاً للمادة قذلك تقوم اللج فضالً عن

                                                           
 .2000ج من البروتوكول اإلختياري بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة لعام 1فلم8المادة ق 117

متحدة، مجلة الشريعة األطفال في النزاعات المسلحة، اإلمارات العربية ال المتحدة لمكافحة تجنيداألمم عبداللطيف دحية، جهود  118

 .296، ص2013ج، شباط 54والقانون، العدد ق

 .640-639، ص2007فاطمة شحاتة زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  119

 .296عبد اللطيف دحية، المصدر السابل، ص 120
 .640-639، ص2007مة شحاتة زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، فاط 121

122 Rachel.H et Peter.N ،Op cit ،p 588. 
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يوم إلجراء مناقشة عامة حول موضوع يمس حقوق الطفل، وذلك لفهم مضمون اتفاقية حقوق 

 .123 اآلثار المترتبة عنهاو، 1989الطفل لعام 

ياً ثالثاً بإجراء عتمدت الجمعية العامة بروتوكوالً إختيارا تلقي الشحححكاوي والبالغات الفردية: .ه

قديم البالغات العامة لعام  يا االنتهاكات 2000ت حا  خالل، يسبببببببم  بموجبه لاطفال ضببببببب

سان كذلك  شكوى وتقديم البالغات إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلن النزاعات المسلحة، برفع ال

 ً  .124 إلى لجنة حقوق الطفل أيضا

تقريرها  قدمت التي والدولة تفاقية،اال بتطبيل خاصة إضافية معلومات طلب يمكن للجنة كما .و

 الدورية الالحقة، التقارير في نفسبببها المعلومات بإعادة إعطاء ملزمة ليسبببت كامال األولي

الواردة  للحقوق جسبببيمة لمنع انتهاكات إجراءات اسبببتعجالية األمر اتخاذ لزم إذا يمكن أنهو

 كتابة الخالصببببببات وتكون معنية،ال إلى الدولة إمكانية التنقل تقترح أن ويمكنها باالتفاقية،

 وبمجرد التقرير، أثر تبني تعقدها اللجنة التي الدورة من آخر يوم في العام للرأي معروضة

 .125 رسمية وثائل شكل نشرها على ليتم المعنية إلى الدولة ترسل ذلك يتم أن

لطفل وحث سبل، أن للجنة حقوق الطفل دوراً رقابياً مهماً، في التوعية بحقوق ايتبين مما و

ح لاطفال ايتما أنه على اإللتزام بتعهداتها الدولية وفل اتفاقية حقوق الطفل، ك الدول األعضببببببباء

مانات ضبببإال أن القيام بلك بتطلب توافر المعرضبببين لانتهاكات رفع الشبببكاوى وتقديم البالغات، 

ن األمر أ، كما ديدوصببولها إلى اللجنة دون تعرض الطفل إلى مزيد من المعاناة أو المالحقة والته

لشكاوى اآلية رفع و ينقصه التوعية بين أوساط المجتمع وبين األطفال أنفسهمو لمعرفة هذا الحل،

قديم البالغات بار أن قرارات لجنة حقوق الطفل ، وت ياتمع األخذ في االعت  عبارة عن توصببببببب

ومروا  تعرضبببوا لهاال ترتقي إلى حجم معاناة األطفال والمحنة التي  ،وتعليقات عامة غير ملزمة

 بها.

  ج:اليونيسفق للطفولة األمم المتحدة منظمة -4

الدولية الطارئة للطفولة  للمسبببباعدة األمم المتحدة مؤسببببسببببة المتحدة لامم العامة الجمعية أنشببببأت

م السببببتخدامها في مجاالت 1946ديسببببمبر11المؤرخ في جد 57قاليونيسببببفج بمقتضببببى القرار ق

أسبببباس  على مسبببباعدتها تقدم أن الحرب على ويالت عانت التي نحقوق األطفال واليافعين للبلدا

 اعترفت وبعدها السبببياسبببي، أو المعتقد الحالة القومية، العقيدة العرق، بسببببب تمييز دون الحاجة

 النامية البلدان في األطفال السبببببيما آالم لتخفيف إلى العمل المتواصبببببل بالحاجة العامة الجمعية

  .126الكوارث من وغيرها الحرب لويالت تعرضت التي والبلدان

 على البلدان النامية حكومات مسببباعدة هو اليونيسبببف به تضبببطلع األسببباسبببي الذي والعمل

 ويدير بلد، ج100ق أكثر من األطفال في لبرامج مسبببباعدتها وتقدم أطفالها، حياة نوعية تحسببببين

 ألمم المتحدة،ا في األعضاء من بين تختار ج دولة30ق مندوبي من مكون تنفيذي مجلس المؤسسة

 بالطفولة الخاصبببة التنمية في مشبببروعات الدول مسببباعدة في المؤسبببسبببة سبببياسبببة رسبببم ويتولى

                                                           
 .296عبد اللطيف دحية، المصدر السابل، ص 123
 .101-100بن تركية نصيرة، المصدر السابل، ص 124

125 CRC,1994 ،p05 

 89، 1973حسني، 126
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 باختالف تختلف التي على أسببببباس األولوية المعونة في برامجها المؤسبببببسبببببة وتبني واألمومة،

حسببب  كل األمم المتحدة التابعة الدولية الهيئات مع المجال هذا في وتتعاون. 127دولة كل ظروف

 بها المواثيل أوصببت التي المبادئ تحقيل على مباشببر غير بطريل تعمل كانت وقد خصببصببها،ت

 أو االجتماعي القانوني إطارها في الطفل حقوق لحماية توصببببياتها ومبادئها تكرس التي الدولية

 المسببتوى الدولي على اليونيسببف سببياسببة الطفل لحقوق الدولية االتفاقية ، وتحدد128السببواء على

 الطفل عن حقوق الدفاع اسبببببببتراتيجيات لتحديد كإطار عام  واعتمدتها والوطني، واإلقليمي

 اسبببتراتيجيا بعدا لها كما أعطت ذلك، في المبذولة المجهودات وزيادة ومراقبة وبرمجة وتخطيط

األسببباسبببية لهم،  الحاجات عن األطفال والتعبير بتنمية األهداف الخاصبببة تحقيل نحو لعملها جديدا

يه أهداف التنمية في كل االتجاهاتوتوسبببببببع اإلطار  لذي تحددت ف ئات: وجميع األخالقي ا  الف

 الهتمامات كبرى ميادين المرأة، وأصببببببحت قضبببببايا الفقراء، المهمشبببببين، المعوقين، األقليات،

 وكذلك مواضببيع فأقل ج عاما18بـببببببببق الطفل سببن تحديد بعد تدخلها مجال توسببع كما .اليونيسببيف

ة، وفيات األطفال، التهميش وسببببوء المعاملة والعنف تجاه األطفال التتذي كسببببوء التدخل ومسببببائل

 . 129وغيرها

 اتفاقية حقوق الطفل:دور منظمة اليونيسف في تطبيق حقوق الطفل من منظور 

ود الدولية م من اهتمام أخذ حيزاً كبيراً من الجه1989نظراً لما تتمتع به اتفاقية حقوق الطفل 

ة، الحكومات والمنظمات والمؤسببسببات والهيئات غير الحكوميوإقليمية والوطنية، على مسببتوى 

 المعنية والمهتمة بحقوق اإلنسبببببببان، كونها أصببببببببحت إطار مرجعي لعمل العديد من المنظمات

ألنشبببطة والوكاالت المتخصبببصبببة بالتنمية اإلنسبببانية، فضبببالً عن أنها معيار في تنفيذ األعمال وا

 .مباشرة الموجهة تجاه األطفال بصورة مباشرة أو غير

 :حقوق األطفاللتطبيق تفاقية الستخدام االاليونيسف آليات 

متحدة. دعا األمين العام لامم المتحدة إلى تعميم حقوق اإلنسبببببببان في جميع جوانب عمل األمم ال

 فعلى سبببببيل المثال، شببببمل تفويض مكتب المفوض السببببامي لشببببؤون الالجئين، األطفال الالجئين،

كل ة على القضببببباء على عمالة األطفال. وبالنسببببببة لليونيسبببببف، ال تشبببببوتعمل منظمة العمل الدولي

همتها، تم ماالتفاقية مرجعاً فحسب، بل أصبحت دليالً منهجياً لعمل المنظمة. وكما عبترت في بيان 

 "تبببفبببويبببض البببيبببونبببيسبببببببببف "الببببدفبببباع عبببن حبببمببببايببببة حبببقبببوق األطبببفببببال ومبببنبببباصبببببببببرتبببهببببا

لموجهة ئمة وكمعايير دولية للسلوكيات او "تسعى جاهدة لترسيب حقوق الطفل كمبادئ أخالقية دا 

لاطفال". وتهدف اليونيسبببببببف إلى الترويج لمبادئ ونصبببببببوص االتفاقية وتعميم حقوق األطفال 

 .بطريقه منهجية في عمليات الدعم والبرمجة والرصد والتقييم

فة لكونها وتسببترشببد اليونيسببف باالتفاقية لتحديد المناطل التي تحتاج إلى التقييم والمتابعة، باإلضببا

أداة لقياس التقدم المحرز في تلك المناطل. إن إدماج نهج حقوق اإلنسبببببببان في برامج اليونيسبببببببف 

عملية تعليمية مستمرة تتضمن توسيع إطار عمل برامج يونيسف اإلنمائية. باإلضافة إلى استمرار 

وتقييم البيئة  لليونيسببببف النظر في أوضبببباع جميع األطفال، التركيز على بقاء الطفل ونماءه، ينبتي

                                                           
 587، 1990، ز حقوق اإلنسانمرك 127
 .89، 1973حسني،  128

129 UNICEF,2000<P.09 
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االجتماعية واالقتصادية على نحو أفضل، وإنشاء الشراكات لتعزيز االستجابة قبما في ذلك إشراك 

 .األطفال أنفسهمج، ودعم التدخل المبني على عدم التمييز والعمل من أجل المصال  الفضلى للطفل

 خطوات تحفيز الحكومات لتطبيق حقوق الطفل:

ل اسبببببببتعراضبببببببها لتقارير البلد في كافة المسبببببببتويات الحكومية من خال حقوق الطفل تحث لجنة

 :باالسترشاد باالتفاقية في عملية وضع السياسات وتنفيذها

 وضع برامج وطنية شاملة خاصة باألطفال. 

  إنشبباء هيئات مسببتدامة أو تدابير لتعزيز تنسببيل ورصببد وتقييم النشبباطات بين جميع القطاعات

 .الحكومية

 التشريعات تتماشى كلية مع االتفاقية التأكيد على أن جميع. 

  ضرورة من  األطفال األولوية كعنصر بارز في عمليات وضع السياسات في كافة المستويات

 .الحكومية من خالل طرح مبدأ تقييم انعكاسها على األطفال

  العمل على إجراء مراجعة تحليلية مالئمة للموازنة لتحديد الموارد المالية المخصبببصبببة لنفقات

 .ألطفال وضمان استخدام هذه الموارد في األوجه الصحيحةا

  التأكد من جمع البيانات الكافية السبببببببتخدامها في القضببببببباء على المحن التي يعاني منها جميع

 .األطفال في جميع المجاالت

  شببن حمالت تثقيفية ونشببر المعلومات بشببأن االتفاقية من خالل تدريب المسببؤولين عن وضببع

 .ن في أوساط األطفال ومن اجلهمالسياسات والعاملي

  إشبببببببراك المجتمع المببدني بمببا فيهم األطفببال في إجراءات التنفيببذ والتثقيف المتعلقببة بحقوق

 .األطفال

  إنشبباء مكاتب قانونية مسببتقلة ـبببببببب أمناء مظالم ـبببببببب، وهيئات ومؤسببسببات أخرى لتعزيز حقوق

 .األطفال

 .قنيةيشمل عمل اليونيسف الدعوة والتعاون والمساعدة التكما 

  تشببببرع اليونيسببببف في الدعوة من خالل اإلصببببدارات والقيام بحمالت التثقيف والمشبببباركة في

ية والبيانات العامة والعمل مع المسبببببببئولين عن وضبببببببع وتنفيذ  المؤتمرات الدولية الرئيسببببببب

 .التشريعات والسياسة العامة

 عى البرامج التي تتعاون اليونيسببببف مع الحكومات المانحة والحكومات في الدول النامية. وتسبببب

تتلقى المسبباعدة من اليونيسببف لترسببيب حقوق الطفل االجتماعية واالقتصببادية بتوفير الخدمات 

األسبباسببية مثل الصببحة والتعليم، وتيسببير الحصببول على التتذية والرعاية. وتعمل اليونيسببف 

ومات على أيضاً على االهتمام بالتركيز على متابعة أوجه نفقات الموازنة الوطنية وتشجع الحك

من الميزانية للخدمات األساسية. وفضال عن ذلك، تدعم اليونيسف الجهود  %ج20قتخصيص 

الرامية إلى رد الحل إلى نصابه نتيجة لاجحاف والتمييز، اللذان يعدان من األسباب المباشرة 

 .والكامنة لحرمان النساء واألطفال

 ية أخرى ـببببب وبصفة خاصة تلك التي تتعاون اليونيسف مع مؤسسات مالية دولية ومنظمات دول

 .تدخل في نطاق منظومة األمم المتحدة كما يوض  إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
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 األسر تعمل اليونيسف على بناء الشراكات مع المجتمع المدني والمنظماتو وإشراك األطفال و

 .وأعضاء آخرين من المجتمعات

 والدعم للجنة حقوق الطفل تقدم اليونيسف المساعدة التقنية. 

 وتقييم  تعنى اليونيسف بالتركيز على النتائج المستدامة وتعمل على تشجيع االستمرار في رصد

 .البرامج

 :بعض المجاالت التي أثبتت اتفاقية حقوق األطفال فعاليتها

ل طكانت االتفاقية مصببببببدر إلهام لوضببببببع إجراءات تنفيذ وطنية وتتييرات اجتماعية في جميع منا

 :العالم بما في ذلك

 إدماج مبادئ حقوق األطفال في التشريعات. 

 إنشاء هيئات مشتركة ومتعددة التخصصات. 

 وضع برنامج عمل وطني خاص باألطفال. 

 تعزيز وجود أمناء مظالم تعنى بشؤون األطفال أو لجان لحقوق األطفال. 

 تقييم تأثير اإلجراءات على األطفال. 

 نيةإعادة هيكلة مخصصات الميزا. 

 استهداف بقاء الطفل ونمائه. 

 تنفيذ مبدأ عدم التمييز. 

 االستماع إلى أراء األطفال. 

 إنشاء أنظمة العدالة لاطفال. 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر: -5

من أهم الهيئات الدولية التي تقوم بتحقيل حماية  ICRC(130(تعد اللجنة الدولية للصليب األحمر 

لحة، وهي منظمة محايدة ومستقلة وغير متحيزة، وهذا يعطيها األطفال في ظل النزاعات المس

، وهي تعمل منذ نشأتها 131مرونة أكثر في تحقيل هذا الترض، كما أنها منظمة دولية غير حكومية

على االضطالع بدور الوسيط المحايد في حاالت النزاع المسل  واالضطرابات، وتسعى سواء 

ات جنيف وبروتوكوالها اإلضافيين إلى كفالة الحماية والعون بمبادرة منها، أو استناداً إلى اتفاقي

لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. واالضطرابات الداخلية، وسائر أوضاع العنف 

، وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر على مجموعة من المبادئ األساسية هي: 132الداخلي

                                                           
، اب ليم لرمب  راي 1859و  وال ونيسسسسسل، والت و عا       بعد معوكة سسسسسسرل وينر بش ااينسسسسسش الن يسسسسس  ، اللجنة الدولية للصسسسسسلير السو اليسسسسسرييسسسسسو     نو   و    مؤسسسسسس  -74

اب أبسسسسسو  ،    يفو    امس اليسسسسلم  درير مكار ش لضسسسسو اي وا  ك   كك ب  ال    ر  ورو لل وينر ، وال   صسسسسرر ذي  الن ا نلو الو ير بنسسسس  ط ليا لي ،     بننسسسسو كك ب     ك ر سسسسسر 
(، تيث   مرا   اب ئ المو ااويروروجليلطبهب نويبه وجلوغوستتف مواوييههووجليراليهورالدوف  الغ ثة الضسسسو اي   سسسس تة الوك ط، و د انضسسسم للي   ربعة مس ا راينيش اليسسسرييسسسويش و م   

لة واربع مجعي   انيسسسسسسسس نية إىللش ؤ  ل  ا ؤ و  و  16، وبعد الن بنسسسسسسسسةرر  ليلة، و لبية لد رو منةم اوذد  1863بكأسسسسسسسسسي  اللجنة الدولية عغ ثة العيسسسسسسسسيويش، والن   ذ ايو     
ولد  مس خالل  اللجنة الدولية للصسسسسسسسسلير  و  ر ال   ا ك د شسسسسسسسس رو الصسسسسسسسسلير السو  ل   ر سسسسسسسسية بيضسسسسسسسس  ، و ، وك     ا ا ؤ 1863 ككربو      26الدويل ال   اذككح   جنيف  

 .4، 1999ا صدر مابر    اللجنة الدولية للصلير السو،. السو
 5، 1999اللجنة الدولية للصليب األحمر، 131
 182، قسيس،ب ت 132
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، وهذه 133االستقالل، والعمل التطوعي، والوحدة والعالميةاإلنسانية، وعدم التحيز، والحياد، و

المبادئ التي تضطلع بها اللجنة الدولية، أعلنت رسمياً في المؤتمر الدولي العشرين للصليب األحمر 

 .134م1965الذى عقد في "فيينا"عام

هذا، وتتميز مبادئ الصليب األحمر بقوتها الملزمة، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية في 

م ما يؤكد ذلك، ففي الدعوى المتعلقة باألنشطة العسكرية وشبه 1987يونيو 27كمها الصادر فيح

العسكرية في "نيكاراجوا" ضد هذا البلد، حيث اعترفت المحكمة بأنه يجوز االحتجاج على الدول 

بالمبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر، فبعدما طلبت إليها المحكمة فحص مشروعية 

"المساعدة اإلنسانية"، التي قدمتها حكومة الواليات المتحدة للقوات المعارضة لحكومة نيكاراجوا 

في ضوء مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقد قضت المحكمة أنه ال يجوز اعتبار تقديم 

ط أن مساعدة إنسانية محضة لقوات أو أشخاصاً يتواجدون في بلد آخر تدخل غير مشروع، بشر

تكون هذه المساعدة إنسانية ومتفقة مع المبادئ األساسية للصليب األحمر وبخاصة مبدأي اإلنسانية، 

 .135وعدم التحيز

 -وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بأدوار في حماية األطفال ومنها ما يأتي:

ون الببدولي تنفيببذ المهببام التي حببددتهببا اتفبباقيببات جنيف، والعمببل على التطبيل الببدقيل للقببان .أ

. فهي تسببلم الشببكاوى بشببأن أي إخالل مزعوم 136اإلنسبباني المطبل في النزاعات المسببلحة

، وتؤدي اللجنة الدولية للصببليب 137بهذا القانون، وبمسبباعدة الضببحايا العسببكريين والمدنيين

األحمر مهامها اإلنسبببببانية  لصبببببال  األطفال بصبببببفة خاصبببببة في وقت الحرب أو الحروب 

بات الداخلية، وللجنة الدولية للصبببببليب األحمر تاريب طويل في اتخاذ األهلية أو االضبببببطرا

المبادرات في إطار دورها كمؤسسة محايدة ومستقلة، وكوسيط يكترس جهوده لمنع المعاناة 

البشببرية وإزالتها، وتمشببياً مع تقاليد اللجنة الدولية كمؤسببسببة إنسببانية والتزاماً بصببالحيتها، 

القانونية لحماية األطفال في النزاعات المسبببلحة، قبل أن  فإنها لم تنتظر صبببدور النصبببوص

تباشبببببببر عملياتها التي تهدف إلى حماية األطفال، ففي جميع النزاعات اسبببببببتبقت مبادرات 

 .138اللجنة الدولية إقرار الحماية القانونية لاطفال

البس. فهي إعطاء العناية باألطفال أولوية مطلقة، بتوفير األغذية المناسبة الخاصة بهم والم .ب

تدرك عند تقديم المساعدة الطبية والتذائية لاطفال، أنه من الواجب أن يتلقى اإلنسان  عوناً 

مناسببباً بحسببب مقدار معاناته، وأن ترتبط أولوية تقديمه بالسببرعة التي تتطلبها حالته، وهذا 

دماته، كما هو المعيار الوحيد الذي يلتزم به الهالل والصبببببببليب األحمر بإتباعه عند تقديم خ

                                                           
 2 ،1984،بكتيه 133
 12، 9919اللجنة الدولية للصليب األحمر، 134
 13-12، 1999اللجنة الدولية للصليب األحمر، 135
 103، 1994دوتلي وبيالنديني، 136
 521، 1998الصليب األحمر،الدولية لجنة ال 137

 156، 2000،سنجر 138
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أن مبدأ المساواة وهو ثمرة اإلحساس باإلنسانية والعدالة معا، يعني وجوب تركيز االهتمام 

 .139على المحتاجين بدرجة أكبر، وإعطاؤهم األولوية في المساعدة

االهتمام بترابط وحدة العائلة وإعادة األطفال إلى أهلهم، خاصببببببة في ظل أوضبببببباع النزاع  .ج

 . 140تتزايد فيها حاالت تفرق شمل األسرةالحديثة والمعقدة، والتي 

التتلب على معاناة األطفال في هذه الحالة، فعمليات البحث ولم شبببببببمل العائالت منوط بها  .د

للوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصبببببببليب األحمر، وتشبببببببمل 

 . 141أعمال الوكالة األطفال الذين ال عائل لهم

األطفال الذين تفرقوا عن عائالتهم أينما كانوا، وتسبببببببجل هوية كل  حصبببببببر ومتابعة جميع .ه

واحد منهم عن طريل معرفة اسم كل طفل واسم والديه، وعنوانه السابل والحالي، كما أنها 

تنشببببئ نظاماً للبحث عن األهل يشببببمل: إعالن أسببببماء األهل الذين يجري البحث عنهم في 

ي يحتشبببببببد فيها الناس، وإعالن األسبببببببماء على مخيمات الالجئين وفي األماكن العامة الت

موجات اإلذاعة المحلية أو الدولية. وتوجيه نداءات إلى األهل الذين يبحثون عن أطفالهم، 

لكي يتصبلوا بأقرب مكتب للصبليب أو الهالل األحمر، باإلضبافة لتوصبيل رسبائل الصبليب 

 . 142األحمر التي كتبها األطفال إلى العناوين القديمة للوالدين

القيام بالزيارات إلى األشببخاص واألطفال المحرومين من حريتهم، وإلى معسببكرات أسببرى  .و

الحرب. فقد يتعرض األطفال عند مشاركتهم في األعمال العدائية لالعتقال أو لاسر، وهنا 

تقوم اللجنة الدولية للصبببليب األحمر بزيارة هؤالء األطفال طبقاً للمهمة التي عهدت لها بها 

من اتفاقية  126راف في معاهدات القانون الدولي اإلنسببببببباني قخاصبببببببة المادة الدول األط

جنيف الثالثةج، فتعمل على ضبببببببمان احترام القواعد التي تخول لاطفال حماية خاصبببببببة، 

وتؤكد أيضببا على ضببرورة مراعاة قدرتهم المحدودة بحكم سببنهم، الذي يتطلب اتخاذ تدابير 

ية لضببببمان إعادة األطفال المقاتلين إلى الوطن أو . وعندما تتدخل اللجنة الدول143لصببببالحهم

اإلفراج عنهم، يكون ذلك بعدما تحصبل على ضبمانات من الدولة أو الجهة التي ينتمي إليها 

ية أطراف  األطفال تقضبببببببي بأنهم لن يعودوا إلى القتال مرة أخرى، وتطالب اللجنة الدول

ل، وأن تعمل على ضبببببببمان المعاملة النزاع بأن تراعى القدرة المحدودة للتمييز لدى األطفا

 .144المالئمة لسن األطفال. واللجنة تقوم بذلك استناداً إلى القانون أو بمبادرة منها

أن اللجنة الدولية للصليب األحمر تعدت من أهم الهيئات الدولية المعنية بحماية  مما سبق نجد

دولي من جانب األمم المتحدة  حقوق الطفل في حاالت النزاع المسببببل ، نظراً ألنها تتمتع باعتراف

                                                           
 44، 1984بكتيه، 139

 3، 1999سوماروغا، 140
 402، 2000ديالبرا، 141
 5، 1997اللجنة الدولية للصليب األحمر، 142
 226، 2004سند، 143

 404، 1990دوتلي، 144
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والوكاالت المتخصببببصببببة ومن جميع دول العالم، مما يجعلها وسببببيلة فاعلة لتأكيد حقوق الضببببحايا 

 وحماية حياتهم وإغاثتهم في أصعب الظروف، وهو ظرف النزاع المسل . 

 مجلس األمن الدولي:  -6

الرئيسببة فيما يتعلل بحفظ  يُعد مجلس األمن أحد آليات وأجهزة األمم المتحدة وصبباحب المسببؤولية

، وإن طريقة تشكيله، ونظام التصويت فيه، إلى 145م1946السلم واألمن الدولي، وتم إنشاءه عام 

جانب االختصببببببباصبببببببات الهامة والفاعلة التي يملكها والتي لم يتم منحها ألي جهاز من األجهزة 

 . 146مم المتحدةاألخرى للمنظمة الدولية، تتض  أهمية بالتة له بين مختلف أجهزة األ

إلى التصبببببببدي لبعض مسبببببببائل حقوق  -في أحوال معينة –وهذا بدوره يقود المجلس حتماً 

ج لسنة 237، وهو ما فعله المجلس فعالً من خالل إصدار القرارات منها: قراره رقم ق147اإلنسان

تى م، وفيه أشار المجلس إلى أن حقوق اإلنسان غير القابلة التنازل عنها يجب احترامها ح1967

 . 148أثناء الحروب

 

 قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة بحماية األطفال: .أ

ع  نتهاكجراء اال ت قضية ات المتعددة لحقوق األطفال بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، ُوضط

األطفال في جدول أعمال ومناقشات المجلس، وصدرت عن مجلس األمن عدد من القرارات التي 

بعده، ولنزاعات المسلحة على األطفال، وحمايتهم أثناء النزاع المسل  تتعلل بالحد من تأثير ا

 نستعرض أهمها على النحو اآلتي:

 بي م، أول قرار يعترف بالتأثير العام والسل1999ج لسنة 1261قرار مجلس األمن رقم ق

سالم للصراعات المسلحة على األطفال، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة األجل على ال

على  ن والتنمية المستدامة. ويحث مجلس األمن في هذا القرار جميع أطراف النزاعواألم

سل ، وعلى التقيد بااللتزامات المحددة المقرة لكفالة حماية األطفال في حاالت النزاع الم

هاجمة األخص وقف إطالق النار إنسانياً ألغراض التطعيم وتوزيع مواد اإلغاثة، وبعدم م

تخدامهم ت وعدم استخدام األلتام األرضية، وعدم تجنيد األطفال أو اسالمدارس والمستشفيا

 كجنود.

 م، وبموجبه يدعو المجلس الدول 2000ج لسنة 1314أصدر مجلس األمن قراره رقم ق

لوضع حد لاتجار غير المشروع باألسلحة الصتيرة وباألسلحة الخفيفة وغيرها من 

لسكان زعات أو تزيد من حدة تأثيرها على ااألنشطة اإلجرامية التي يمكن أن تطيل المنا

 المدنيين، بمن فيهم األطفال.

                                                           
 1، 2005،أبوحجازة 145
 67، 1994وحسين،، الدقاق 146

 32، 2005أبو الوفاء، 147

 16، 1994بالفانكر، 148
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 م، أكد المجلس على ضرورة امتثال جميع األطراف 2001ج لسنة1379وفي قراره رقم ق

المعنية ألحكام ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، ال سيما ما يتصل منها باألطفال، مع 

ج من ميثاق األمم 41عند فرض تدابير بموجب المادة قالتزامه بأن ينظر حسب االقتضاء 

المتحدة في اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي يمكن أن تحدثها العقوبات على األطفال، 

 .149وذلك بتية وضع االستثناءات اإلنسانية المناسبة التي تراعي احتياجاتهم الخاصة

بما  زاعات المسلحة بضرورة االلتزامج، جميع األطراف في الن1379وكما يطالب نفس القرار ق

 يلي:

اعات أن تحترم بالكامل أحكام القانون الدولي المتصلة بحقوق األطفال وحمايتهم في النز -

م، وااللتزامات التي تنص عليها بموجب 1949المسلحة، ال سيما اتفاقيات جنيف لعام 

 م.1989لطفل لعام م اإلضافية، واتفاقية األمم المتحدة لحقوق ا1977بروتوكوالت عام

ل، وفقاً أن توفر الحماية والمساعدة لالجئين والمشردين الذين غالبيتهم من النساء واألطفا -

 للمعايير والنظم الدولية المطبقة.

ت أن تتخذ تدابير خاصة لتعزيز وحماية الحقوق واالحتياجات الخاصة للفتيات المتأثرا -

لجنسي، عنف واالستتالل بما في ذلك العنف ابالنزعات المسلحة، وأن تضع حد لجميع أشكال ال

 ال سيما االغتصاب.

النزاعات وأن تفي بااللتزامات التي تعهدت بها للممثل الخاص لامين العام المعني باألطفال  -

االت حالمسلحة، وكذلك لهيئات األمم المتحدة ذات الصلة، فيما يتعلل بحماية األطفال في 

 النزاع المسل .

نزع بفي اتفاقيات السبببالم، بما ذلك عند االقتضببباء، عن طريل أحكام تتصبببل  أن تكفل األطفال -

طفال سبببالح األطفال الجنود وتسبببريحهم وإعادة إدماجهم وإعادتهم إلى أسبببرهم، وأخذ آراء األ

 في تلك العمليات في االعتبار إن أمكن.

 ج1460ق ج، وفي قراراته: رقم1379ج من هذا القرار ق9كما أكد مجلس األمن في البند ق

، أنه على الدول األعضاء 2005ج لسنة 1612، ورقم ق2004ج لسنة 1539، ورقم ق2003لسنة 

الجرائم ووضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب، وأن تحاكم المسؤولين عن جرائم اإلبادة الجماعية، 

كلما أمكن،  المرتكبة ضد اإلنسانية، وغيرها من الجرائم الفظيعة المرتكبة في حل األطفال، والقيام

مليات تقصي عباستثناء هذه الجرائم من أحكام العفو العام والقوانين المتصلة بذلك، وكفالة معالجة 

 الحقائل والمصالحة بعد النزاع ألشكال األذى الشديد الذي تعرض له األطفال.

اقب ويُعتقد من خالل القرارات السابقة، أن مجلس األمن أعلن التزامه بحماية األطفال من عو

وأضرار الحرب، ونظرا ألهمية قرارات مجلس األمن على الصعيد الدولي، نجد أن الدول قد ترغب 

أو تتحاشى بحسب الحالة، صدور قرار من مجلس األمن، نظراً لتأثيره على الرأي العام والستجابة 

دة ينص على األجهزة األخرى في المنظمة الدولية بمتابعة تنفيذه، فضالً عن أن ميثاق األمم المتح

                                                           
 199، 2003شباط، 149
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أنه: "يتعهد أعضاء األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفل هذا الميثاق" وأن تتقدم 

 بتقارير بشأنها إلى المجلس.

 ويالحظ ايضا ومن خالل متابعة قرارات مجلس األمن والتقارير المقدمة بخصوصها فيما

ة إيجابية بدأ اتخاذها بصورة ملموسيتعلل باألطفال. يتض  أن هناك عالمات بارزة وخطوات 

 ئه. لحماية األطفال المتأثرين بالنزاع المسل ، سواء في غمار النزاع المسل  أم بعد انتها

فاوضات لعل المهم في ذلك هو القيام بإدماج حماية األطفال في عمليات حفظ السالم، وفي مو

 .وإجراءاته السالمحفظ 

 السالم:إدماج حماية الطفل في إجراءات حفظ  .أ

. 150نظام األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان، االلتجاء إلى استخدام قواتها لحماية تلك الحقوقبادر 

ويعد هذا من األدوار المستحدثة، التي تختلف جذرياً وبشكل عام عن الوظائف التقليدية التي كلفت 

لنزاع، كالبوسنة والهرسك، بها سابقاً ولعقود من الزمن. حيث أصبحت تلعب دوراً محورياً في بؤر ا

.وال تزال هذه القوات، بال استثناء، تحوي 151ورواندا مثالً، خصوصاً في إطار المساعدة الطارئة

عناصر عسكرية، غير أن لعناصرها ذات الطابع المدني في أحيانو كثيرة تلعب دوراً هاماً، وال 

 .152 سيما في مجال تنفيذ نوع من التسويات الشاملة

لتقيد بالجانب اإلنساني، المتصل بحماية الطفل وضمان حقوقه وحرياته وبهدف ضمان ا

األساسية في أولويات برامج عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم، جانب مجلس األمن اقتراحاً، يتم 

من خالله التعبير عن حماية األطفال كركن أساسي من األصول ذات األولوية في تلك العمليات، 

ج 1260بهدف حماية األطفال في والية البعثة إلى سيراليون وذلك بالقرار رقم ق وقد تم دمج المجلس

. كما أي د المجلس اقتراحاً 1999ج لسنة 1279، ووالية البعثة في كونتو بقراره رقم ق1999لسنة 

يفيد بإيفاد عاملين مدنيين، لهم خبرة ودراية في مجال حماية الطفل ضمن تلك العمليات، ليحدد 

 . 153الرئيسة لتطبيل ما القواعد الدولية لحماية الطفل وضمان حقوقه العناصر

وبناًء عليها، فقد اتخذت إدارة عمليات السالم لامم المتحدة، خطوات لوضع مهام 

وصالحيات أولئك العاملين، وأسندت المهمة إلى مستشارين أكفاء في مكتب الممثل الخاص، 

مين العام بعنوان "األطفال والصراع المسل " والذي تقدم تقرير األوتضمن وللمكلف برئاسة البعثة، 

، كما أيد مجلس 1999ج لسنة 1261ج من قرار مجلس األمن رقم ق20إلى المجلس عمالً بالفقرة ق

األمن اقتراحاً يقضي بإيفاد موظفين مدنيين من ذوي الخبرة في حماية األطفال في عمليات حفظ 

ص لامين العام المعني باألطفال والصراع المسل  السالم، كما جاء تقرير الممثل الخا

ج ليحدد العناصر الرئيسة لحملة "حقبة التطبيل" من أجل إنفاذ ما هو قائم 2005جقA/60/335ق

                                                           
 064-963، ص2007فاطمة شحاتة زيدان، مركز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  150
قام األول السعي إلنقاذ انية بأنها: "عبارة عن معونة تقدم للسكان المتضررين، يقصد بها في المعرفت هيئة اإلمم المتحدة المساعدات اإلنس 151

: يوسف مقرين: للمزيد ينظر األرواح، والتخفيف من معاناتهم من األزمة، ويتعين أن يكون وفقاً لمبادئ اإلنسانية، ووفل مبدأي النزاهة والحياد".
لوم اإلنسانية، جامعة ة في القانون الدولي اإلنساني، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق والعالوضع القانوني للمساعدات اإلنساني

 .12، ص2016عبدالحميد بن باديس، مستتانم، الجزائر، 

 .8، ص1993ج، تموز، 111د. بطرس بطرس غالي، نحو دور أقوى لامم المتحدة، مجلة السياسة الدولية، العدد ق 152

 ج2005جقA/60/335ممثل الخاص لامين العام المعني باألطفال والصراع المسل  قتقرير ال  153
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من القواعد والمعايير الدولية لحماية الطفولة. وبناًء على ذلك فقد قامت إدارة عمليات السالم التابعة 

يات هؤالء الموظفين وأسندت إلى مستشاري حماية األطفال مهمة لامم المتحدة بوضع مهام وصالح

تقديم المساعدة إلى مكتب الممثل الخاص لامين العام المعني باألطفال في النزاعات المسلحة، 

وكذلك لرئيس بعثة السالم، بعض المهام األخرى نستعرض منها ما يلي: تقرير األمين العام 

 ج28، 2000ق

 لحقوق الطفل وحمايته طوال عملية حفظ السالم وتوطيد السالم ضمان إعطاء األولوية -

 وإعادة بناء البلد المتأثر من جراء الحرب.

 ضمان إدراج حقوق الطفل وحمايته في جدول أعمال لجان وهيئات صنع السالم. -

 لة.العمل كنقطة اتصال بين مختلف قطاعات السالم، وجميع الوكاالت والكيانات ذات الص -

اد ى ضمان توفير التدريب المناسب بشأن حماية الطفل وحقوقه لجميع األفرالمساعدة عل -

 المشتركين في أنشطة السالم وصنع وبناء السالم.

 

 :السالم ومفاوضات تفاقياتاحماية األطفال في ضم  .ب

نحو  قد دعت فداحة الخسائر بسبب النزاعات المسلحة، إلى تحول في أفكار الشعوب والقادةل

اد والمؤسسات السالم، فقد قام عدد كبير من المنظمات الدولية واإلقليمية واألفرالقناعة بأهمية 

ل في غير الحكومية بدور فاعل في التوسط وبناء السالم إال أنه كثير ما أهمل شأن األطفا

حددة عن معمليات صنع السالم، وبالتالي فإن هذا اإلهمال يكون فادحاً، فبدون أن ترد إشارات 

اع مفاوضات السالم، لن تخصص برامج وموارد كافية في مرحلة ما بعد الصر األطفال أثناء

 لتلبية احتياجات األطفال.

لذلك هناك حاجة ضرورية من أجل بناء السالم لصال  األطفال في مرحلة ما بعد الصراع. 

من  لقد تبني هذا المفهوم ليس فقط في حاالت النزاع الدولي، بل أيضاً في حاالت العدد المتزايد

 .154المنازعات الداخلية الناشئة داخل الدولة نفسها

ج. 2001ق1379ج، من قرار مجلس األمن رقم10،11وقد حث مجلس األمن في البندان ق

جميع األطراف في الصراع على أن تضع في االعتبار حقوق الطفل في الحماية خالل 

طفال في اعتباره حماية األ مفاوضات السالم، ويطالب األمين العام لامم المتحدة، أن يضع في

رامجها خطط السالم المقدمة إلى المجلس، كذلك يجب على وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وب

ذلك جملة  أن تعمل فيما تضطلع به من أنشطة لبناء السالم، على تعزيز ثقافة السالم، وأن يشمل

بذ العنف سائل القائمة على نأمور منها دعم برامج التثقيف في مجال السالم، وغير ذلك من الو

 لمنع نشوب الصراعات وحلها.

فعند  وقد ركز المجلس على قضية األطفال الجنود وبأنه يجب أن تشملها مفاوضات السالم،

بحث السالم يجب النظر في تسري  الجنود األطفال ونزع أسلحتهم، وإعادة إدماجهم في 

 المجتمع.

                                                           
 12، 1993غالي، 154
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هتمام بحماية األطفال المتأثرين بالنزاع المسل  ليس ويالحظ أن األمم المتحدة اتجهت نحو اال

بمجرد التأكيد على قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني، بل بدأت تتخذ من الخطوات ما يترجم 

هذه الحماية بصورة عملية، فجاء اهتمام مجلس األمن بالقضية ليؤكد من جديد على شرعية 

ي النزاعات المسلحة، وبأن هذه ليست مسألة تعني فقط الحماية التي يجب أن يتمتع بها الطفل ف

تلك الدول المتورطة في هذه النزاعات، بل إن ضمان احترام الحقوق األساسية لاطفال في السالم 

 .155مسؤولية جماعية عالمية، وأنه أيضاً إسهام لصال  بقاء األطفال ودوام السالم في العالم

مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية لافراد عن ويفرض تقرير القانون الدولي المعاصر 

. وإنشاء قضاء دولي جنائي 156ات حقوق اإلنسان التي ترتكب في النزاعات المسلحةانتهاك

. فكثيراً ما ارتكبت جرائم حرب وإبادة جماعية 157لمحاكمتهم عن الجرائم الدولية التي يرتكبونها

 ء النزاعات المسلحة.في حل المدنيين، خاصة األطفال والنساء، وذلك أثنا

 المحكمة الجنائية الدولية:  -7

تم إنشاء  من أجل اكتمال حماية األطفال في النزاعات المسلحة في إطار النظام الجنائي الدولي،

فال من المحكمة الجنائية الدولية ولم يخلو نظام المحكمة من إشارات محددة بخصوص حماية األط

ج 26مادة قفي ال للمحكمة الجنائية ا فقد نص النظام األساسالجرائم التي تدخل في اختصاصها، ولهذ

ج عاماً وقت ارتكاب 18على أنه "ال يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن ق

رتكبون األفعال الجريمة المنسوبة إليه"، وقد جاء هذا النص إمعاناً في حماية األطفال حيث أنهم ال ي

أطماعهم. االتفاقية من تلقاء أنفسهم، وإنما هم ضحية للكبار ووالجرائم المنصوص عليها في هذه 

اختصاص  وباإلضافة إلى ذلك أدرج النظام األساسي للمحكمة في قائمة جرائم الحرب التي تدخل في

األعمال  ج سنة بصورة فعلية في15بج، إشراك األطفال دون الـق2ق ج الفقرة8المحكمة في المادة ق

ما أضافت كيدهم في القوات المسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مسل  دولي، الحربية، أو القيام بتجن

رى عند هـج من نفس المادة: ... في القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة األخ2الفقرةق

 نشوب نزاع مسل  غير دولي.

، وإذا كان النظام األساسي للمحكمة قد صنف الجرائم التي ترتكب في حل النساء واألطفال

إال أنه لم يتفل أيضاً عن حماية األطفال في قواعد اإلثبات والقواعد اإلجرائية أمام المحكمة، وذلك 

على نحو يكفل حماية األطفال المجني عليهم، والشهود الذين تشملهم إجراءات المحكمة في كل 

 .158مرحلة

ية، وأن تقوم وأنه من المهم إدراك أن الترض من هذه المحكمة، هو: ترسيب الشرعية الدول

بدور الردع تجاه من يرتكبون هذه الجرائم البشعة، فقد وقع منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من 

ج مليونا من البشر، فضالً عن تشريد الماليين 170ج نزاعاً، أسفرت عن مقتل ما يقارب ق250ق

دا لمحاكمة مرتبكي من أوطانهم وبيوتهم، إال أن ذلك لم ينتج عنه سوى محكمتي يوغسالفيا وروان

                                                           
 170، 2000سنجر، 155

 8، 1997العناني، 156
 163، 2005أبو الوفاء، 157
 70، 2003اإلمام، 158
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الجرائم التي وقعت بهما. ومن ثم ال بد لهذه المحكمة أن تكون إحدى دعائم العدالة الجنائية الدولية، 

 لكي ال يفر مرتكبو تلك الجرائم الفظيعة من العقاب.

عائم و أن المحكمة الجنائية الدولية هي آلية مهمة على طريل ترسيب دونستخلص من ذل 

الطفل خاصة  ات حقوق اإلنسان عامة وحقوقانتهاكللمسؤولية الجنائية الدولية عن  نظام قانوني دائم

ب. في وقت السلم أو الحرب، ومن شأن هذه المحكمة أن تشكل أداة مهمة لمقاضاة مجرمي الحر

ي، وفي تطور كما أنها يمكن أن تسهم بدرجة كبيرة في احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنسان

كن أن تلعب الدولي الجنائي، كما أن المحكمة الجنائية الدولية وما تملكه من صالحيات يمالقانون 

ة عن دوراً في حماية األطفال من عواقب الحرب، فبموجبها أصبحت المسؤولية الجنائية الفردي

وبهذا جدال فيه،  ات القانون الدولي اإلنساني وحقوق االنسان إبتان النزاعات المسلحة، أمراً الانتهاك

فهي تمتلك ردع المخالفين، ومعاقبة وتتبع مجرمي الحرب عن جرائمهم التي ترتكب في حل 

 المدنيين، وبخاصة األطفال.

 

 : لألمين العام لألمم المتحدة الممثل الخاص -8

ً في هيكلية هيلامين العام لامم المتحدة يعتبر منصب الممثل الخاص ً مستحدثا ئة األمم ، منصبا

ت الدولية ته ظروف ما بعد الحرب الباردة وإنهيار االتحاد السوفيتي وبروز النزاعاالمتحدة، أوجب

ا من من جديد وخصوصاً بعد أن طفت إلى السط  النزاعات المسلحة الداخلية وطتيانها على غيره

 . النزاعات

 تعيين الممثل الخاص: .أ

، فقد أسندت األمانة العامة األطفال خالل النزاعات المسلحة عاناةاهتمام الجمعية العامة، بمإن 

، مهمة القيام بأول تقييم شامل للطرق المتعددة التي يعاني منها األطفال أثناء النزاعات 1993عام 

. وبعد قيامها بالدراسة 159المسلحة، للسيدة جراسا ماشيل وزيرة التربية والتعليم في موزامبيل

 12ج، والصادر في 77م51المرقم ق ، بقرارها160وقدمت تقريرها الشامل، أوصت الجمعية العامة

، بتعيين ممثل خاص معني بتأثير تلك النزاعات على األطفال. وتنفيذاً لذلك القرار، 1996161أيلول 

، نصيراً قوياً وصوتاً أخالقياً، بالنيابة عن 1997قام األمين العام بتعيين السيد أوالرا أوتونو عام 

 .األطفال الذين يتم إحتجازهم في ظروف الحرب

لحة ويقع على عاتل الممثل الخاص، جملة من المهام من شأنها بيان آثار النزاعات المس

متخذة المدنيين أو المسلحين، ودراسة وتقييم التقدم الذي أحرز والخطوات ال على الطفل سواءً 

 والمعوقات التي تواجهها لتعزيز حمايتهم.

                                                           
الطفل، األطفال في  ، حقوق107م25ة العامة التقرير المؤقت المقدم من الممثل الخاص لامين العام السبببببببيد أوالرا أوتونو، عمالً بقرار الجمعي 159

لمؤقت، من جدول األعمال ا 20، لجنة حقوق اإلنسبببببببان، الدورة الرابعة والخمسبببببببون، البند جتماعيقتصبببببببادي واالاالالنزاع المسبببببببل ، المجلس 

 .1998م3م12

 .651-164، ص2011، فضيل عبدهللا طالفحة، حماية األطفال في القانون الدولي اإلنساني، دار الثقافة، األردن 160
 .58د.أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان المصدر السابل، ص 161
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ومات والوكاالت المتخصصة، وتعزيزاً لتلك الجهود، دعت الجمعية العامة جميع الحك

كما أوصى  وهيئات األمم المتحدة ذات العالقة إلى التعاون مع الممثل الخاص واإلسهام في أعماله.

، وتشجيع األمين العام بأن يضمن الدعم الالزم للممثل الخاص كي يقوم بإلتزاماته على نحو فعتال

لمتحدة اشؤون الالجئين ومفوضية األمم صندوق األمم المتحدة للطفولة، ومفوضية األمم المتحدة ل

 لترض.لحقوق اإلنسان لتوفير الدعم، وتوجب على الدول وسائر المؤسسات تقديم التبرعات لذلك ا

، عن دعمه الكامل لما يقوم به 2001ج لعام 1379وأعرب مجلس األمن في قراره رقم ق

 اللتزاماتباأطراف النزاع الوفاء أثناء النزاعات المسلحة، وطالب  الممثل الخاص المعني باألطفال

لسنوي، التي تعهدت بها للممثل الخاص، بحماية األطفال في حاالت النزاع المسل ، وفي تقريره ا

ع أطراف أشار الممثل الخاص بأن وضع األطفال في النزاعات المسلحة سيظل خطيراً مالم تتقيد جمي

ذير بضرورة مكان عد ذلك جرس إنذار مسبل وتحالدولية. فباإل اللتزاماتهاالنزاع بتعهداتها وتمتثل 

ل وحقوقه إن كان في نيتهم حماية الطف الدولية والتزاماتهملتعهداتهم  واحترامهمتقييد االطراف 

 وضمان حرياته األساسية.

ألطفال، اأن تعيين الجمعية العامة لممثل خاص بشأن تأثير النزاعات المسلحة على  لذاو نرى

تلك بطريقها الصحي  وستمكنها من التعرف على أوضاع األطفال المتأثرين  يعتبر خطوة هامة في

تي تجنب األطفال النزاعات، لمساعدتهم أوالً، وثانياً، لمخاطبة أطرافها بالعمل على مراعاة القواعد ال

 آثار تلك النزاعات.

 دور الممثل الخاص:  .ب

 : 162يتجلى دور الممثل الخاص في عدة أمور يجب القيام بها، منها

ز بيان آثار النزاعات المسلحة على األطفال، حيث يقوم بدراسة وتقييم التقدم المحر -1

 والخطوات المتبعة، والصعوبات التي يتم مواجهتها من أجل تعزيز حماية األطفال في

 النزاعات المسلحة.

ت زيادة الوعي والتشجيع على جمع المعلومات حول حماية األطفال المتأثرين بالنزاعا -2

 لحة.المس

 هايته.حقوق األطفال من بداية النزاع وإلى غاية ن احترامتعزيز التعاون الدولي لكفالة  -3

ك، هذا، ولم تقتصر جهود الجمعية في حماية الطفل من عواقب النزاعات المسلحة على ذل

لنزاعات ابل تبنت البروتوكول اإلختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن منع إشتراك األطفال في تلك 

لها ، ناقشت خال2002، كما عقدت دورة إستثنائية خاصة بالطفل في شهر حزيران عام 2000ام لع

لحة على جميع القضايا الخاصة بالطفل والطفولة، وأولت أهمية خاصة لمسألة تأثير النزاعات المس

لحة ت المسلمراقبة أوضاع األطفال في النزاعا ةالدؤوباألطفال. وتواصلت الجمعية العامة، جهودها 

 .ومتابعتها، وتولي أهمية خاصة لهذا المسألة في جميع القرارات والتوصيات الصادرة عنها

                                                           
، 2013ونية، القاهرة، مؤيد سعدهللا حمدون، المولى، المسؤولية الدولية عن إنتهاك حقوق الطفل في ظل االحتالل الحربي، دار الكتب القان 162
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وقد تولت هذا المنصب شخصيات عالمية قادرة على التحرك في حماية حقوق الطفل كالسيدة  

ً في مجال حماية األطفال وضمان 2006راديكا كوماراسوامي عام  ، والتي لعبت دوراً مهما

لك بإجراء الحوار مع األطراف المتنازعة، وزيارة العديد من الدول التي كانت تشكل حقوقهم، وذ

، كذلك شهدت كخبيرة في قضية توماس لوبنتا ديلو أمام المحكمة 163بؤراً للتوترفي ذلك الوقت

 .164الجنائية الدولية

 وشتلت بعد ذلك المنصب الجزائرية ليلى زروقي، والتي قدمت في إفادتها أمام مجموعة 

الخطيرة  االنتهاكاتعمل مجلس األمن المعنية باألطفال والنزاعات المسلحة، التي أشارت الى 

، كما وتقود بوصفها ممثلة االمين العام 165المرتكبة ضد األطفال من قبل أطراف النزاع في اليمن

 قأطفال وليس جنودج للقضاء على تجنيد األطفال، وفي هذا الخاص باألطفال حملة خاصة بعنوان

الشأن خصصت األمم المتحدة يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام يوماً لمناهضة تجنيد 

 األطفال.

 وأخيراً، يجب اإلشارة إلى أن القرارات الصادرة من الممثل الخاص، مجرد توصيات، ال 

 ا فإنهة، لذترتقي الى القرارات الملزمة، ألطراف النزاع وال للدول االعضاء في هيئة األمم المتحد

طرق الى أوالً يتم دراسة المسألة من قبل مؤسسة دولية رفيعة المستوى، فتتجنب مؤسسات أخرى الت

ألطفال االموضوع مرة أخرى إال نادراً، ومن ثم فإن عدم إلزامية القرار يفوت عليه فرصة حماية 

 تهم األساسية في أقسى الظروف.اوضمان حقوقهم وحري

 منظمة العمل الدولية: -9

 واسعة خبرة لها التي المتحدة لامم المتخصصة التابعة الوكاالت من الدولية العمل منظمة تعتبر

األطفال  عمل على القضببباء نشببباطاتها بين ومن م،1919عام في أنشبببئت حيث العمل، مجال في

 الدولي العمل مؤتمر تبناها وسببائل وهي أو توصببيات، شببكل اتفاقيات على دولية قواعد بوضببع

 وأحد حكوميين، مندوبين منهم اثنان يكون األعضببببباء من دولة بعة ممثلين لكلأر من المتكون

 التوالي، على العضببو الدولة في للعمال ممثال والثاني العمل، ألصببحاب اآلخرين ممثال المندوبين

 .166انفرادية بصفة مندوب كل طرف من العام المؤتمر في التصويت ويتم

 فيها أما الواردة النصببببوص االتفاقية بتطبيل على التصببببديل بعد ملزمة األعضبببباء فالدول

 تتطي الوطنيين وكلها والتشريع السياسة توجيه منها والهدف إلى مصادقة تحتاج فال التوصيات

 على ومنذ الخمسبببببينيات تعمل المنظمة أن كما األطفال، عمل ومنها بالعمل المتعلقة المسبببببائل

 سببنوية ميزانية العشببرة خصببصببت السببنوات وفي التقني، في المجال  العالم دول كل مع التعاون

م 1992عام  وأطلقت ،م2002 -1992المهمة األخيرة  لهذه دوالر ج مليون130بـبببببببببببببق تقدر
                                                           

العام المعنية باألطفال  التقرير السنوي للممثلة الخاصة لامين .ريقيا الوسطى، الصومال، جنوب السودانالتشاد، جمهورية أف: من تلك الدول 163

الصادرة  AمHCRم21م38والنزاعات المسلحة، راديكا كوماراسوامي المقدمة لمجلس حقوق اإلنسان في دورته الواحد والخمسون، الوثيقة رقم 

 .17، ص2012م6م28بتاريب 
ية من الناحية القانونية، ويجب رة مذكرة للدائرة التمهيدية والتي أفادت فيها أن التمييز بين التجنيد الطوعي وااللزامي ليس له أهمفقدمت الخبي 164

 اصة لامين العام المعنيةاألخذ بالتفسير الموسع لضمان العدالة وحماية لاطفال، وإعتمدت المحكمة المعنية رأيها. التقرير السنوي للمثلة الخ
 AمHCRم21م38باألطفال والنزاعات المسلحة، الوثيقة رقم 

قوق والعلوم بن تركية نصبببببيرة، المركز القانوني لاطفال في النزاعات المسبببببلحة، رسبببببالة ماجسبببببتير مقدمة الى مجلس كلية الح :للمزيد ينظر 165

 .91، ص2017لجزائر، ا –الحميد بن باديس، مستتانم  جامعة عبد –السياسية 

166 ILO ،2001 ،p 02 
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 اإللتاء في بالمسبببباهمة وذلك عالمية حملة خالل األطفال من عمل على للقضبببباء دوليا برنامجا

سوء على الفوري للقضاء بمن  األولوية الدولي، المستوى األطفال على لعمل التدريجي شكال أ  أ

 تهدف وإجراءات ملموسة وطنية برامج إدخال على البرنامج عملت هذا األطفال وليتحقل تشتيل

سية توافر اإلرادة على ذلك لعمل األطفال ويعتمد حد إلى وضع سيا سلطات ال  بالتعاون الداخلية لل

المجتمع  في فباعلينال وكبل الحكوميببة غير والمنظمببات العمببل وأربباب العمبباليببة مع المنظمببات

 العربية بروتوكول الدول بعض األطفال أمضببت عمل على القضبباء برنامج إنشبباء ومنذ المدني،

 المترب، األردن، لبنان، م ثم1996عام  مصببببر أولها كانت البرنامج هذا من لالسببببتفادة اتفاق

 من هذا جالبرنام التربية، ويعد والضفة غزة وقطاع م إضافة إلى سوريا2000عام حتى واليمن

 .167الدولية العمل ومنظمة الدول بين التقني التعاون أهم أشكال

 خبرائها وذلك بتقديم الطفل، حقوق لجنة مع تعاون عالقات الدولي العمل لمنظمة أن كما

 لها كما اختصاصها، التي ضمن المجاالت في الطفل لحقوق االتفاقية الدولية تنفيذ بشأن للمشورة

 ذلك، الطفل حقوق لجنة طلبت عمل األطفال إذا يخص فيما االتفاقية يذتنف عن تقارير تقدم أن

 ضبببرورة اللجنة رأت إذا الطفل لحقوق الدولية في االتفاقية األطراف الدول من التقارير وتتلقى

 .168التقنية أو المساعدة المشورة بترض

 فاقيةاالت تتخذ من المنظمة هذه أصببببحت وقد العمل، تشبببريعات سبببن تسببباهم في بذلك فهي

 تقاريرها خالل من حقوق الطفل وحماية تطبيل في به تسببترشببد عمل دليل الطفل لحقوق الدولية

 الدولة بعد مصببادقة إال نافذة تصببب  ال الدولية العمل منظمة عن الصببادرة فاالتفاقيات  .السببنوية

شريعه واحترامها وجعل االتفاقية  تنفيذ على بالعمل فتلتزم عليها، بالمنظمة العضو  مع متالئما ات

 مجال في الوطنية التشببريعات تطوير في بشببكل كبير االتفاقيات تسبباهم هذه وعليه االتفاقية، بنود

 .169اإلنسان االجتماعية واالقتصادية حقوق دعم

 :لالجئين السامية المفوضية -10

 لهم، دائمة عن حلول والبحث الدولي المسببببتوى على الالجئين حماية ضببببمان في دورها يتمثل

 ألجهزةا مع وتتعاون واإلرشببببادات القانونية المادية المسبببباعدة تقديم على تعمل بمهامها وللقيام

 من باألطفال الالجئين رئيسببة خاصببة ممارسببات ومبادئ وتجيد سببياسببات بوضببع وتقوم األخرى،

 لوالتطبي الحماية وضببببمان الطفل لحقوق الدولية في االتفاقية المتضببببمنة القواعد أجل تحسببببين

 .الفضلى الطفل مصلحة تدعم التي تجاه األطفال الالجئين مةالدائ والحلول

عامة الجمعية وقد أصببببببببدرت م في 1949م12م8في ج 302رقمق القرار المتحدة لامم ال

 .170المحلية الحكومات مع بالتعاون لتقوم الوكالة هذه إنشببببببباء على الرابعة الذي ينص الدورة

األمم  دعت منظمة وقد االقتصادية، المس  ثةبع توصيات وفل التشتيل وبرامج المباشرة باإلغاثة

 وغيرها للتشبباور الصببحة العالميةج منظمة الفاو، اليونسببكو،، الدولية قاليونيسببيف الهيئات المتحدة

سبببببنة  عملياتها األونروا وكالة بدأت معها، وقد للتعاون السببببببل أفضبببببل حول اإلغاثة وكالة مع

األلوف من الالجئين الذين شبببببردوا  إلى مئات الطارئة تقديم المسببببباعدة مهمتها وكانت م،1950

                                                           
167 Benedicte Manier,2003 ،p 107 

168 ILO,1999,p 96 

169 Hector ،1997 ،p 48 
 15، 2012البكوش، 170
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م، وقد تجددت والية الوكالة ثماني عشرة مرة كانت 1948نتيجة الصراع العربي اإلسرائيلي عام 

 تقدم المسبببببباعدة أنها  حيث متجددة بصببببببفة مهامها تمارس تزال وما م،2002عام  آخرها في

 سببوريا، رئيسببة هي: لبنان، مناطل مسخ في الفلسببطينيين لالجئين والتعليمية الصببحية والخدمات

سية بما الخدمات تقدم أهم الجهات التي األونروا وتعد غزة، قطاع التربية، الضفة األردن،  األسا

 الوكالة، سببجالت في فلسببطيني الجئ ماليينج 3,6من ق إلى أكثر واإلغاثة والتعليم الصببحة فيها

 يتراوح الذين الالجئين أبناء من ج ألفا65المجاني إلى حوالي ق الرئيسبببببي التعليم تقدم حيث إنها

 خالل من األولية، الصببحية الرعاية مجال في مهم دور لها كما، سببنة) 15 -6قبين  ما أعمارهم

الطفولة  لصبببحة خاصبببا اهتماما الوكالة وتولي صبببحية، ج وحدة121من ق صبببحية مؤلفة شببببكة

 .171جئينالال مخيمات في البيئة صحة خدمات إضافة إلى تقديم واألمومة

 العالمية: الصحة منظمة -11

 ة،والعقلي الجسمية الصحة من ممكن أحسن مستوى إنسان كل يبلغ أجل أن من المنظمة هذه تعمل

 بالتركيز على وذلك والعالج، الصببببحة في حقهم باألطفال بضببببمان اهتماما نشبببباطها ويتضببببمن

 التعاونب معتمدة راتيجيةاست وهي ... اإلسهال الكزاز، التتذية، المتعددة كسوء األمراض مكافحة

األطفال  األسبببببببباب الرئيسبببببببة لوفيات عن وتبحث واألمومة، للطفولة منظمة األمم المتحدة مع

 تهاتبع للتحصببين الذي الموسببع البرنامج ويهدف منها الوقاية وأسبباليب تصببيبهم التي واألمراض

 احاتلق يوجد التي ةاألمراض المعدي األطفال من لكل الحماية إلى ضمان العالمية الصحة منظمة

 الوسائل. بشتى الطبيعية على الرضاعة والتشجيع التذاء تحسين عملها مجاالت ومن لها،

 يتضبب  لامم المتحدة التابعة المتخصببصببة الدولية الوكاالت حول ذكره سبببل ما خالل من

 فئة هبصبببفت الطفل يتعلل بحقوق ما الطفولة، وبكل التي تُهم القطاعات بإحدى منظمات تهتم أنها

 لها وكان األطفال، عمل على من نشببباطها جانب في ركزت الدولية العمل فمنظمة المجتمع، من

 وتبنت األطفال، تشبببتيل أشبببكال أسبببوء على إلى القضببباء جديدة تهدف اتفاقيات ظهور في دور

سامية المحافظة ستلهمتها التي لاطفال الالجئين المبادئ التوجيهية لالجئين ال  امةالع المبادئ من ا

 .172الطفل لحقوق الدولية لالتفاقية

سبل أن ستنتج مما  سبة الطفل حقوق وي شتاالتها، إحدى المتخصصة هي للوكاالت بالن  ان

 عملها أن غير وجودها، وسبببر إطار عملها رئيسبببا في هدفا الطفل حقوق فتعتبر اليونيسبببف أما

 المسببباعدة بتقديم لكوذ فعالية، أكثر بصبببفة حقوق الطفل إلعمال ملحة ضبببرورة يبقى وتعاونها

 صببببببباديةاالقت فيها بما االتفاقية في الواردة الحقوق وتفعيل وتحديد االحتياجات للدول التقنية

 التنمية ل لصا الميزانية من %ج20قنسبة  الدول إلى بلوغ لاطفال، الهادفة واالجتماعية والثقافية

  .البشرية
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 الفصل الثاني

 عربية ودورها في تطبيق حقوق الطفلالمؤسسات واالتحادات ال

ل على تطبي بدورها تعمل هناك عدد من المؤسبببببببسبببببببات والهيئات واالتحادات العربية واإلقليمية،

أو  لعالمي،ا الطابع ذات ومتابعة تنفيذ الدول األعضبببباء فيها اللتزاماتها سببببواء بالنسبببببة لالتفاقيات

 ، منها:بحقوق الطفل المتعلقة اإلقليمية المواثيل

 :العربية لجامعةا -1

لوطن اتعد الجامعة العربية منظمة دولية ذات اختصببببباص إقليمي عام تهتم بكل القضبببببايا التي تهم 

 تهتم التي بينها متخصببصببة، من العربي، فهي متعددة االختصبباصببات، وتتكون من هياكل متعددة

 :وهي العربي بحقوق الطفل

 :االستشارية الفنية اللجنة -أ

 العربي إحدى آليات العمل وهي عام، كل من مايو شبببهر في السبببنوي اعهااجتم اللجنة هذه تعقد

 عن والمسببببؤولين والهيئات واللجان الوطنية للطفولة، المجالس العليا ممثلي وتضببببم المشببببترك،

 وكذلك والهيئات، المجالس هذه مثل تنشئ بعد لم الدول التي في محددة بوزارات الطفولة إدارات

 ذات والدولية العربية والمنظمات المتخصبببصبببة الوزارية العربية لمجالسالفنية ل األمانات ممثلي

 المنفذة ألحكام وبنود القومية والبرامج والخطط السببببياسببببات وضببببع اللجنة هذه وتتولى .الصببببلة

 والتربوية الصبببببحية والتعليمية المجاالت كافة في بالطفولة الخاصبببببة والدولية العربية المواثيل

 وتدريب بإعداد يتصبببل ما والمعلوماتية، وكذلك والتشبببريعية واالجتماعية  واإلعالمية والتثقيفية

 .173المجاالت هذه في العاملة البشرية الكوادر

 :العربية الدول بجامعة الطفولة إدارة-ب

نة وتتولى ية مهام األما فة إلى مهامها الفن ية األخرى للجنة إضببببببببا يام كما اإلنسببببببببان  تتولى الق

  :174التالية بالمسؤوليات

 دعوة إلى اإلدارة دأبت الطفل: لحقوق الدولية لالتفاقية األعضببببباء الدول تنفيذ بعةمتا .أ

اكتمل  حتى الطفل، لحقوق الدولية االتفاقية على إلى المصبببببببادقة األعضببببببباء الدول

الصبببببومال  عدا م1998عام  أوائل المهمة في االتفاقية  هذه على العربي التصبببببديل

حول  تقاريرها وضبببع على األعضببباء الدول رةاإلدا حثت كما ( االسبببتثنائية لظروفها

 داد هذهإلع المسبباعدة العامة التوجيهية المبادئ بوضببع وقامت االتفاقية، ألحكام تنفيذها

 ة وثائلاإلدارة أربع أصدرت وقد جنيف، في الدولية إلى اللجنة تقديمها وكيفية التقارير

 مهما تمثل مرجعا ليهاع اللجنة ومالحظات إلى اللجنة، العربية الدول تقارير تضببببببم

 العربية. الدول في االتفاقية  تطبيل لدراسة

 عملت :األعضاء الدول في للطفولة عليا وطنية أو لجان أو هيئات مجالس إنشاء متابعة .ب

 لما وطنية للطفولة، أو هيئة أعلى مجلس إلنشببباء األعضببباء الدول دعوة على اإلدارة
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 بشؤون العمل المتعلقة مجاالت لكافة بالنسبة وتنسيقية إشرافية أهمية من الكيانات لهذه

 في هذا القطاع الخاصبببببة في والمعلومات البيانات تجميع المهم في ولدورها الطفولة،

 أحدث البيانات تتضبببمن سبببنوية وثيقة إصبببدار على اإلدارة وتعمل، األعضببباء الدول

 األعضببباءالدول  في الطفولة بشبببؤون المعنية واألجهزة الكيانات هذه عن والمعلومات

 في بما يسبببهم ونشببباطاتها وهياكلها أنظمتها في أو تحديث تطوير من عليها يطرأ وما

 وقد الخبرات العربية، تبادل من االسببببببتفادة ويحقل والكيانات األجهزة التعريف بهذه

إضببافة  ليبيا، موريتانيا، اليمن، لبنان بينها: من دولة عشببرة أربع الدعوة لهذه اسببتجابت

 بوزارات الطفولة إدارات تتولى عربية دول ثالث هناك ومازالت .ومصبببر إلى تونس

 مثل إنشاء سبيل في بأنها أفادت ولكنها الطفولة برامج فيها مهام اإلشراف على محددة

 أية ترد لم بينما المترب، الجزائر، المتحدة، العربية اإلمارات :المجالس وهي هذه

 .جزر القمر جيبوتي، ال،الصوم هي: دول ثالث من هذا الشأن في معلومات

 عملت المشترك العربي: فاإلدارة وآليات العمل األعضاء الدول وإنجازات جهود متابعة .ج

سيل التواصل على  والمجالس الدول األعضاء في المختصة الوطنية األجهزة مع والتن

 ةلمتابعل آلية باستحداث كما قامت والدولية، العربية وأيضا المنظمات العربية، الوزارية

 البيئة، الصبببحة، العمل: مجاالت مجال من لكل نوعية تصبببميم اسبببتبيانات على تعتمد

 ستجاباتا من يرد ما ضوء وفي التشريع واالجتماع، اإلعالم، الثقافة، والتعليم، التربية

 العربي واإلنجاز األداء مستوى عن سنوي تقرير وإصدار وضع يتم االستبيانات لهذه

 .يميواإلقل الوطني المستويين على إنجازات من تحقيقه يتم وما من جهود يبذل ما يبين

بدور فعال ألجل تطبيل حقوق الطفل العربي، تمثل  الجامعة العربية هذه قامت ولهذا فقد

بينها  م1958م5م26 بتاريب أبرمت اتفاق حيث العربية، في الدول العمل تشبببريعات توحيد في

األثر  لهذا االتفاق كان وقد المنظمتين، بين العمل تنسبببيل بموجبه الدوليةو تقرر العمل ومنظمة

 الدولية، حيث التفاقيات العمل إلى االنضبببمام اتجهت ما كثيرا التي العربية الدول على الكبير

 أن يمكن إذ األقصببببى أو األمثل، وليس األدنى للحد ومعيارا قاعدة تشببببكل االتفاقيات هذه إن

 االقتصببادية العمال حقوق مجال تقدما في وأكثر ىأرق الدول لبعض الداخلية التشببريعات تكون

 العمل الدولية منظمات دورات إحدى في المصببادقة على االتفاقية المتبناة وتكون، واالجتماعية

 ال وهذا الدورة المعنية، انتهاء تاريب من أقصبببى تقدير على ج شبببهرا18ق يتجاوز أجل ال في

سلطة بل مرحلةال هذه في أو التطبيل بالمصادقة اإللزام يعني سماح لل  أن البلد في التشريعية لل

 .175النقاش بعد شأنه في المتخذ نوعية القرار عن الطرف بتض وتناقشه النص على تطلع

 :والتنمية للطفولة العربي المجلس  -2

 في تعمل اعتبارية ذات شببخصببية حكومية غير عربية منظمة والتنمية للطفولة العربي المجلس

 تبني على وتشببببجع واألهلية الجهود الحكومية وتنسببببل تدعم بها، يتصببببل وما الطفولة مجال

 على والعمل العربي، الوطن األطفال في ونماء المقررة لرعاية والمشاريع والدراسات األفكار

 المجلس العربي تأسيس تزامن وقد .العربية األقطار في التنمية خطط ومشاريع إدماجهم ضمن
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 جهوده يباشببببر الطفل وبدأ حقوق اتفاقية إلقرار والدولية يةالعرب الجهود مع والتنمية للطفولة

 للنهوض اليونيسببببيف لمنظمة والمكتب اإلقليمي العربية الدول جامعة مع والتعاون بالتنسببببيل

األنشبببببطة  كافة في والتنمية للطفولة العربي شبببببارك المجلس كما العربية، الطفولة بأوضببببباع

 وأيضبببببا اإلعالن م،1989 العام في الطفل حقوق إقرار اتفاقية سببببببيل في والدولية العربية

م 1990العام  في اتيالتسببببببعين في لتنفيذه العمل وخطة ونمائه، الطفل وحمايته لبقاء العالمي

 .176الدولية المواثيل هذه تنفيذ دعم وعمل على

م 1989العام منذ العربية الطفولة واقع عن التقارير السبببببنوية المجلس بإصبببببدار بدأ وقد

 لتنفيذ المحقل التقدم المجاالت ومتابعة مختلف في العربي الطفل أوضبببباع على التعرف بهدف

 يعيشبببها التي والظواهر المشبببكالت وكذلك أيضبببا تحديد العالمي، واإلعالن الطفل حقوق اتفاقية

ضها وتحليل العربي الطفل سبابها وأعرا المجلس  وحرص منها، والوقاية عالجها سبل واقتراح أ

عدد من  في قطرية دراسبببببات بإعداد العربية في األقطار الطفولة ياجاتاحت على التعرف على

، ومن الجهود الدولية في تطبيل حقوق الطفل "نموذج المدارس الصببببديقة للطفل" األقطار العربية

 المدارس الصببديقة لنماذج الرئيس المناصببر اليونيسببف وباعتبارج دولة 155والذي اسببتفاد منه ق

التسببمات  فيه تُلختص عنها، مترابط وصببف تقديم كاهلها مسببؤولية على المنظمة حملت فقد للطفل،

 الوطنية، القدرات لتطوير نموذجو أسبباسببي يُرسببي األسببس اسببتحداث بهدف للمدارس، الرئيسببة

 للنموذج الدول ويمكن من واسببعة مجموعة في وتنفيذها للطفل المدارس الصببديقة لتصببميم وذلك

التعليمية،  خططها في للطفل الصببديقة المدارس ماج معاييرمن إد الدول   يمكن األسبباسببي نفسببه أن

 بالمعايير االهتمام مع األسببباسبببي للجميع، /االبتدائي التعليم توفير تكلفة واقعي بشبببكل تُقدتر وأن

 . 177النوعية
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 الفصل الثالث

حقوق تطبيق ودورها في اليمنية المؤسسات المجتمعية والتربوية 

 الطفل 

 :ي في المؤسسات المجتمعيةاليمن حقوق الطفل -1

تفاقيات إن واقع تطبيل حقوق الطفل في المؤسسات المجتمعية اليمنية المتضمنة في التشريعات واال

بيل تلك الدولية يتمثل في اسبببتعراض جهود هذه المؤسبببسبببات السببباعية لايفاء بالتزام الدولة تجاه تط

ا، انطالقاً م والبرتوكوالن الملحقان به1989الحقوق المعترف بها في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

 ً من ترسبببببات  من إيمانها بإنسببببانية تلك الحقوق وبأهمية تطبيقها لبناء مسببببتقبل أكثر ازدهاراً وخاليا

لبية تجاه الماضي ومنتصات الحاضر، ويشهد الواقع اليمني كثير من المفاج ت اإليجابية منها أو الس

 ات مرتفعة لما تحقل من جهود نحو تطبيل حقوق الطفل،األطفال وحماية حقوقهم، فهناك مؤشبببببببر

سير بعيداً  وبالمقابل هناك مؤشرات منخفضة جداً لما دون المستوى، واقع مليئ يكتنفه التموض وال

تواضعة عن التخطيط واستراتيجياته، على الرغم من اإلمكانات والقدرات المؤسسية والمجتمعية الم

 مسيرة تنمية اإلنسان اليمني إجماالً.في مواجهة التحديات التي تعترض 

وتتعدد أدوار المؤسسات الحكومية والمدنية في تطبيل حقوق الطفل باختالف مهامها وأدوارها 

االجتماعية واسهاماتها في حماية حقوق الطفل وتطبيقها على الواقع وفقا لطبيعة تلك المهام واألدوار 

أوضبباع الطفولة،  وتنمية الطفل في حقوق تطور يللتحق على المسببتوى الوطني، االقليمي، والدولي

 التي تعكس مببدى التزام الببدولببة بتطبيل اتفبباقيببة حقوق الطفببل تقبباريرهببا الوطنيببة الببدوريببة وتقببديم

 . 178بها الملحقين والبروتوكولين

ج من االتفاقية، فإن الحكومة اليمنية قدمت حتى اآلن أربعة 44وعمالً بما جاء في نص المادة ق

م وكان آخرها التقرير الرابع الذي تم تقديمه 2004م، 1998م، 1995رية في األعوام تقارير دو

 .179م2012م وتم مناقشته في عام2010في عام 

وتواجه جهود التنمية في الجمهورية اليمنية تحديات كبيرة على مختلف األصبببعدة ومن أهمها، 

تُّت السكان في %ج سنوياً وتعتبر من أ3نسبة النمو السكاني العالية البالتة ق على النسب عالمياً، وت ش 

ع ريفي وق130,000أكثر من ق ج منطقة حضرية، والضعف الكبير في تنمية الموارد 3,642ج تجمُّ

%ج، وشبببحة كبيرة في الموارد المائية حيث تبلغ حصبببة الفرد 45البشبببرية حيث تبلغ نسببببة األمية ق

ج مترا مكعبا، وتبلغ نسبببببة البطالة 1250ق ج متر مكعب مقارنة بالمعدل اإلقليمي البالغ150-120ق

%ج، وانخفاض عائدات النفط التي يعتمُد االقتصاد اليمني كثيراً عليها والتي 53بين الشباب حوالى ق

%ج من إجمالي العائدات العامة، والضبببببعف الشبببببديد في تخطيط وإدارة وتنفيذ األنشبببببطة 75تمثل ق

 .180خدماتالتنموية الذي تعاني منه األجهزة المقدمة لل

                                                           
 59، 2009ُحمد، 178

 6، 2012هيئة التنسيق، 179
 1، 2011الصندوق االجتماعي للتنمية، 180



2022 
 قاسم فضل. د      (وتربوي قانوني منظور)الدولية واالتفاقيات الوطنية للتشريعات وفقا   وتشريعاته الطفل حقوق

 احلضرمي
 

[Tapez un texte] Page 129 
 

وسعت الجمهورية اليمنية بأجهزتها المختلفة الحكومية وغير الحكومية إلى تنفيذ كثير من 

اآلليات المرتبطة بالتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة توافقاً مع دول 

 .181م1991ها اليمن عامالعالم في هذا اإلطار أهمها االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت علي

إال أن الفترة الزمنية للتوقيع على االتفاقية كانت مليئة باألحداث حيث تعتبر من أكثر الفترات 

ً واضطراباً، نتيجة للوحدة الوطنية التي تحققت عام م، فقد انشتلت الحكومة في إيجاد 1990شتبا

نظامين السابقين، واستحوذت الحرب الحلول في التوفيل بين االختالفات اإلدارية والقانونية بين ال

م، والذي رافقها أزمة الخليج ومواقف 1995م على االهتمام القومي حتى عام1994اليمنية عام 

اليمن منها، فقد تسببت بطرد حوالي مليوني مواطن يمني متترب من دول الخليج إلى وطنهم وفقدان 

بة من الدول الخليجية إلى اليمن، وعانت جزء كبير من المساعدات األجنبية وتحويالت العمالت الصع

اليمن من أزمة اقتصادية خانقة ذات أبعاد عميقة، أي تدني مستوى اإلنتاج، االرتفاع المستمر في 

التضخم، انخفاض الريـال اليمني، ووجود قطاع عام كبير غير مؤهل، والفقر المتزايد، وديون أجنبية 

 .182كبيرة ومتراكمة

دة، لك العوامل واألحداث أثرت على االقتصاد اليمني وتدهوره بشونستقرأ مما سبل، أن ت

ومن  وانعكاساته السلبية على مختلف الجوانب الحياتية ومنها انخفاض مؤشر حماية حقوق الطفل،

فير البيئة أجل ذلك يتوجب على صانعي السياسات ومتخذي القرار اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير لتو

التشريعات وماية األطفال من مخاطر الحياة عبر توظيف كافة البرامج والسياسات اآلمنة والمستقرة لح

 لضمان مصلحة الطفل الفضلى.

 (2الجدول رقم )

 حقوق الطفل وفقا  التفاقية الدولية: بتطورالبرنامج الزمني لألحداث المتعلقة 

 الحدث السنة

 إغالتين جيب تكتب اعالن حقوق الطفل 1923

 المتحدة تتبنى إعالن حقوق الطفل عصبة األمم 1928

 نسانالجمعية العمومية لامم المتحدة تتبنى اإلعالن العالمي لحقوق اإل 1948

 األمم المتحدة تتبنى إعالن حقوق الطفل 1959

 الموافقة على االتفاقية من قبل االجتماع العام لامم المتحدة. 1989

 االتفاقية تصب  قانوناً دولياً نافذاً  1990

 وقعت اليمن على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 1991

 موعد رفع الحكومة للتقرير األول إلى لجنة األمم المتحدة. 1993

 رفع الحكومة للتقرير األول إلى لجنة األمم المتحدة. 1995

1995 
ير غتكوين هيئة التنسيل لمنظمات رعاية حقوق الطفل قائتالف للمنظمات 

 الحكوميةج.

1995 
قوق رفع التقرير المقابل األول من قبل هيئة التنسيل لمنظمات رعاية ح

 الطفل إلى لجنة األمم المتحدة.

                                                           
 1، 2011منظمة األمم المتحدة، 181
 4، 1998بيتي وآخرون، 182
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1997 
لى طلب إرفع تقرير ملحل من قبل الحكومة إلى لجنة األمم المتحدة استجابة 
 خاص من قبل لجنة األمم المتحدة في المالحظات الختامية.

 الثاني إلى لجنة األمم المتحدة. موعد رفع الحكومة للتقرير 1998

 تقديم التقرير المقابل الثاني وموعد تقديمه شهر يونيو. 1998

1998 
عة للجنة تحديد موعد انعقاد اجتماع ما قبل الجلسة للمجموعة العاملة التاب

 األمم المتحدة ق اكتوبرج.

 مناقشة الحكومة التقرير الثاني مع اللجنة الدولية. 1999

2004 

 ق الطفلت اليمن على البروتوكولين االختياريين الملحقين باتفاقية حقووقع
 : بشأن منع إشراك األطفال في النزاعات المسلحة.األول

في المواد  : بشأن منع بيع األطفال وبتاء األطفال واستتالل األطفالوالثاني
 اإلباحية

 تقديم التقرير الحكومي الثالث إلى لجنة األمم المتحدة. 2004

 تقديم التقرير المقابل الثالث إلى لجنة األمم المتحدة. 2004

 مناقشة الحكومة التقرير الثالث مع اللجنة الدولية. 2005

 الدولية. مناقشة المنظمات غير الحكومية التقرير المقابل الثالث مع اللجنة 2005

 تقديم الحكومة التقرير الرابع إلى اللجنة الدولية. 2009

 .اليمن  مبدئيا على البروتوكول الثالث بشأن الشكاوى الفردية وقعت 2012

 مناقشة الحكومة التقرير الرابع مع اللجنة الدولية. 2013

 الدولية. مناقشة المنظمات غير الحكومية التقرير المقابل الرابع مع اللجنة 2014

ا تعد ثماراً اللحظة، وإنمج أن االتفاقية الدولية لم تكن وليدة 2يتض  من الجدول السابل رقم ق

مع لكل لجهود دأبت بعزيمة وإرادة أسبباسببها التوجه اإلنسبباني، وتدرج بنائها وصببياغة محتواها الجا

غيرها  الثقافات واألديان على مسببببتوى العالم، مما جعلها محطة اتفاق وإجماع عالمي لم تصببببل إليه

اذ االتفاقية لايفاء بالتزامها تجاه إنفمن التشبببببببريعات واالتفاقيات الدولية، وأن اليمن بذلت جهودا 

لطفل في الدورية حيث يالحظ من الجدول أيضبببببببا انتظام تقديم اليمن للتقارير الدورية للجنة حقوق ا

 ى.  األمم المتحدة بجنيف، وهذا يعتبر خطوة إيجابية تخطت بها اليمن العديد من الدول األخر

 الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق حقوق الطفل: -2

تشريعات أكدت االتفاقية أنه يجب على الدولة أن تعمل ألجل تطبيل حقوق الطفل المعترف بها في ال

روسبببة واالتفاقيات الدولية، ضبببمان تحقيل نتائج عملية قامت وفل منهجية علمية وخطوات عملية مد

 من قبل مؤسسات متخصصة في التخطيط والبرمجة للتطبيل والمتابعة والتقييم.

ذلببك أصببببببببدرت الجمهوريببة اليمنيببة قرارات بببإنشبببببببباء أجهزة إداريببة لتخطيط وبنبباًء على 

االسبببببببتراتيجيات وتنظيم الوحدات اإلدارية وتتابع وتراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، منها إنشببببببباء 

المجلس اليمني لرعاية األمومة والطفولة وتشبببببببكيل اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعوقين في عام 

 .183م1992لمجلس الوطني للسكان فيم، وتشكيل ا1991

ية حقوق  184وذكرت منظمة األمم المتحدة فاق فاذ ات بإن ية  أن من أهم األجهزة اإلدارية المعن

حيث يعتبر المجلس المؤسببببببسببببببة المسببببببئولة عن ، المجلس اليمني األعلى لامومة والطفولةالطفل 
                                                           

 34، 2006خان، 183

 6، 2011منظمة األمم المتحدة، 184
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ت العالقة الحكومية وغير متابعة تنفيذ حقوق الطفل وحمايته بالتعاون والتنسبببببببيل مع الجهات ذا

الحكومية والدولية العاملة في اليمن حيث يقوم بالتنسبببببيل والتشببببببيك بين كافة الجهات المعنية بذلك 

من أجببل حمببايببة األطفببال من العنف واإلسبببببببباءة واإلهمببال، إلى جببانببب الوزرات المعنيببة قحقوق 

 والشئون االجتماعية والعملج.، اإلنسان

 ا في تطبيق حقوق الطفل:المؤسسات التربوية ودوره  -3

إن التربية هي العملية االجتماعية التي يتم بمقتضبباها تنمية الشببخصببية اإلنسببانية من جميع جوانبها 

العقلية والنفسببية واالجتماعية والجسببمية، ذلك من خالل معايير الجماعة السببائدة وقيمها واتجاهاتها 

نيها ورموزها، والتربية ال تقتصببر علي التعليم واألدوار االجتماعية المشببكلة فيها، وفقا للتتها ومعا

المدرسببببي فحسببببب، وإنما تبدأ مع الطفل منذ بداية حياته بالميالد، وتنتهي بتشببببييع المجتمع له إلي 

مثواه األخير، وعلي ذلك فالتربية ال تبدأ بالمدرسببببة وتنتهي بها، وإنما تبدأ ببداية الحياة في سببببياق 

جتمع، وما المدرسببببببة أو التعليم المدرسببببببي بكافة مراحله ابتدائية األسببببببرة وتنتهي بنهايتها في الم

وثانوية، أو عالية، أو بجميع أنواعه عام نظري أوفني عملي  أو تكنولوجي، إال حلقة من الحلقات 

التي تقوم بها إجرائياً أو كلياً التربية، ولذلك أيضببببببا فإن التربية عملية مسببببببتمرة تنشببببببأ مع وجود 

 .185وتستمر معه حتى الوفاهاإلنسان في الحياة 

فعملية التربية كما تتصببف باالسببتمرار والتكامل المشببار إليهما سببلفاً،  تتصببف أيضببا بأنها: 

 -قسببببمة مشببببتركة بين التعليم المدرسببببي وغير المدرسببببي، فهي تتم في أماكن عديدة منها: المنزل 

ذلك تحت تأثير الصحافة وفي دور العبادة، وك -الملعب-وجماعة األقران في الشارع   -والمدرسة 

عددة يكون في  تأثير قوى مت فة، وتحت  ها تتم في أزمان مختل ما أن ية، ك فة الوطن قا عة والث واإلذا

بعضببببببها األب معلما وفي بعضببببببها اآلخر يكون المدرس معلما، والثالث يكون رجل الدين معلما، 

م ومتعلم وموقف والرابع قببد يكون القرين معلمببا، وهكببذا تتم حيثمببا وجببدت عنبباصبببببببرهببا من معل

تعليمي، ومن ثم تتفاعل هذه العناصبببببببر لتعود في محصبببببببلتها إلى موقف تعليمي، تتم من خالله 

 .186اكتساب للحلول التي مورست في مواجهة المشكالت المختلفة في هذا الموقف

 ماهية وطبيعة دور المؤسسات التربوية تجاه الطفولة. -4

 طارإ في التي تعمل الوزارات وأبرز أهم من حدةوا اليمن هي في تعد وزارة الشؤون االجتماعية

 تعكس لتيا وهي للدولة، العامة السياسات االجتماعية تنفيذ وتتولى للدولة العامة السياسة مكونات

 أنها بل والضمان االجتماعي، والحماية االجتماعية الرعاية مجال في دولها ومجتمعاتها سياسات

 - تختص التي هي عام وبشبببكل .اإلنسبببان كفالة حقوق مجال في تسبببهم التي الوزارات أبرز من

 تكاملةم خالل منظومة من وذلك والمجتمع للدولة االجتماعية والشببؤون بالقضببايا– بعيد حد وإلى

ووزارة الشببؤون  عن ومعروف .والتشببريعات وغيرها والسببياسببات االجتماعية الشببؤون نظم من

 نشببرها خالل من المجتمعات المحلية بتنمية سببيأسببا بشببكل تهتم باليمن بأنها االجتماعية والتنمية

 ومراكز الطفولة، وخدمات األسببببببرة رعاية االجتماعية، ومراكز التنمية مراكز من كبير لعدد

 ثلتم التي تجعلها والبرامج المراكز من وغيرها أمية ومحو تعليمية المنتجة، وبرامج األسببببببر

 .المستدامة مية البشريةالتن في هام وأساس االجتماعية التنمية في هام أساس
                                                           

 22 ،1983سلطان، 185

 9 ،1985عفيفي، 186
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 وهي المجتمع، من واسعة شرائ  وزارة الشؤون االجتماعية واهتمام عمل نطاق في ويدخل

 في ومضاعفة كبيرة إلى جهود وتحتاج نوعية، واحتياجات خاصة طبيعة ذات شرائ  في معظمها

سانية اتالمجتمع أساس هي التي األسرة هذه الشرائ  وأبرز بعامة والتنموي الرعائي العمل  اإلن

ً  تُعنى وهي من صبببالحها هذه المجتمعات وصبببالح  المرأة والفقيرة، ثم المعوزة باألسبببر أسببباسبببا

 السبببببن، في المتقدمات أو العازبات المطلقة، أو عائل لها ليس التي أو الفقيرة، المرأة خاصبببببة

ن متكيفي غير أو صعبة، وأوضاع ظروف في هم الذين الخصوص األطفال وجه وعلى واألطفال

ً  وبالشيخوخة اجتماعياً،  سعيها وفي الشرائ ، هذه لرعاية وكفالة تدخلها في الوزارات وهذه .أيضا

 عليها ما تنفيذ قبيل من فقط ليس بذلك تقوم هي والمجتمع واالستقرار لاسرة التماسك تحقيل نحو

جاه والتزامات من واجبات ها ت ما حقوق من لهم وما مواطني مامها وإن ها واهت  من بعنا تدخل

 والقادرين الدولة على وأوجب التكافل على الحنيف حث اإلسالمي فالدين .أوالً  الدينية المسؤولية

ً  وكذلك .لهم المسبببباعدات وتقديم الضببببعفاء قجماعات وأفرادج حماية فيها  عليه بما أكدت التزاما

 بتوجيهات الً وعم للمواطنين حقوق والتشببريعات من والقوانين الوطنية الحكم أنظمة أو الدسبباتير

ً  وأخيراً  للمواطنين، والتنموية والرعائية القضببببببايا االجتماعية نحو الحكومات الجهود  مع توافقا

ً  الدولية  .الدولية واالتفاقيات بالمواثيل والتزاما

ً  وجدنا الدراسببببات من واحدة وفي  والعمل الشببببؤون االجتماعية لوزارة تحديداً  أو تعريفا

 الجهات أحدى ومكاتبها والعمل االجتماعية وزارة الشببؤون تعد :اليالت النحو على وذلك ومهامها

 مختلفة وشبببرائ  اجتماعية لفئات االجتماعية الرعاية وبرامج خدمات توفير المناط بها الحكومية

 البرامج من عدداً  وتنفذ الخدمات من عدداً  فتقدم الوزارة صببعبة، ظروف في األطفال فئات ومنها

 البرامج تقدم هذه وهي األطفال، من الفئات لهذه االجتماعي واالندماج اعيةالحماية االجتم لتوفير

 الوزارة عليها تشببرف التي الرعاية االجتماعية ومراكز دور خالل من مباشببر بشببكل والخدمات

حكومية  جهات مع والتنسيل البرامج لهذه والتنفيذ التخطيط خالل أو من المحافظات، في ومكاتبها

 على جاء قد كان وإن أو التعريف الوصبببببف البرامج، وهذا لهذه داعمة توجها أخرى وأهلية

 االجتماعية وزارة الشببؤون والتنمية على ينطبل أنه إال والعمل باليمن الشببؤون االجتماعية وزارة

 المناطة نفسبببببببها المهام هي الوزارة بهذه المناطة المهام أن خاصبببببببة التعاون مجلس في دول

  .أوالً  الدينية المسؤولية من نابع الفئات واهتمامها أن بل .جلسالم دول في هذه بالوزارات

 تعمل مضببى وقت أي من أكثر هي اليوم في اليمن االجتماعية ووزارة الشببؤون والتنمية

 المتباينة المواقف تتيرت ولقد المدني المجتمع منظمات ومؤسبببببسبببببات مع تسببببباندية بصبببببورة

 لقيام تصببدر التصبباري  تزال وال كانت وإن وزاراتال فهذه كبير، حد إلى بينها والمتضبباربة فيما

 المرونة من كبير بقدر تتعامل اليوم أنها واإلشببراف، إال بالرقابة وتقوم األهلية الجمعيات وإنشبباء

المشبببترك  القاسبببم واإلنسببباني االجتماعي العمل جمعها قد ربما والمنظمات األهلية، الجمعيات مع

 المجتمع مؤسببببسببببات وتوجيهات عمل ومهام وبين اعيةوزارة الشببببؤون االجتم ومهام عمل بين

 .للمواطنين االجتماعيين واألمن االستقرار تحقيل إلى يسعى الجميع أن والشك المدني،

 ً وزارة الشبببؤون  كل من بين المتباينة المواقف أو التصبببادم حالة أن يعني ال هذا وعموما

 كلية، تالشببت قد المدني المجتمع تالمدنيج ومنظما منظمات المجتمع على قالمشببرفة االجتماعية

 ال حتى هو المطلوب وهذا األفضبببل إلى عالقات وبناء تطور في تسبببير األمور أن :ولكن نقول

 .للجماعات المحتاجة أو لاطفال الهامة المصال  تتضرر
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 السببياسببات أن مجلس التعاون دول مجتمعات في والمسببوح الدراسببات من عدد بينت ولقد

 لالً خ خلقت قد السببائدة االقتصببادية األوضبباع في ظل الدول هذه حكومات بعهاتت التي االجتماعية

 رامجشكل ب اتخذت التي والمعونات المساعدات أدت حيث اإلنتاجي، المعطاة للعمل القيم سلم في

 النشبباط في والمشبباركة إلى اإلسببهام بالحاجة الشببعور تقليص إلى لاسببرة رعائية ومشببروعات

األفراد  تجعل حيث التقليدية بالصور المقدمة للمساعدات األثر السلبي هو وهذا المنتج االقتصادي

 والدولة والمشببارك غير المتفاعل المتلقي دور في هم المسبباعدات على تحصببل التي والجماعات

 مشاركة. دون التنمية من غطاء تفرض الرعائي وبذلك األبوي الدور صاحبة تبدو

 يةتعكس مسؤول لها المساعدات وهذه واالهتمام عدةالمسا إلى تحتاج هناك فئات أن صحي  

 لعملا في جديدة مسارات تحقيل بحاجة إلى الدول هذه ولكن المحتاجين من مواطنيها تجاه الدولة

– االجتماعي العمل في متطورة وعالقات اتجاهات خلل والعمل على والرعائي االجتماعي

 هاأبعاد لها التنمية، فالمشببببباركة عمليات في واالندماج المشببببباركة على تقوم عالقات الرعائي

 قدرة يعرف اإلنسببببان من تجعل المشبببباركة بل أن واالقتصببببادية، االجتماعية ونتائجها الحيوية

 تالوزارا من يتطلب االتجاه بهذا والعمل .محيطه مع ويتفاعل ينمو ويتطور وتجعله وقدرته،

ا فيه المسبببؤولة اإلدارات أداء ىمسبببتو من وترفع قدراتهم من كوادرها وتطور من تنمي أن هذه

 ماعياالجت العمل في المفاهيم التقليدية وتتجاوز جديدة تنموية توجهات وفل مهامها تدير لكي

 الرعائي

ولما كانت المؤسسة التربوية هـببـببي امتداد طبيعـببي لاسـببرة، أوكلت لها مهمة التربية والتعليم 

هي الخلية االسببباسبببية في المنظومة التربوية، فان المدرسبببة  والتكوين العلمي، وعلى هذا األسببباس

األمر الذي يجعل من التربية استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا، باعتباره من أولويات الدولة التي تعمل 

على  تجنيد  الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب االجتماعي للتربية الوطنية، واالستجابة 

 .187لحاجيات  التنمية  الوطنية

وب مببا لم  يمكن لتلك المؤسسات التربوية أن تقوم بأدوارها وأنشطتها، وأن تحقل النجاح المطلوال

 تكن على علم باآلتي: 

 االستراتيجية التعليمية وتحديد للتخطيط العامة االهداف وضع.  

 المجتمع في للحياة واعدادهم والشبان الناشئين تربية. 

 ة. المادي واالمكانيات البشرية القوى توفير 

البشببرية  العناصببر وتحفيز بتيسببير تعني اجتماعية إذ أن المؤسببسببات التربوية، تقوم بعملية

االهداف التربوية  تحقيل اجل من جهودهم كافة، وتوجيه المؤسسات التربوية فروع ومستويات في

  .188والتعليمية، بما يحقل أكبر عائد تربوي وتعليمي ممكن

 الدين اإلسببببببالمي مبادئ وحقوقه من الطفل إلى نظرتها يف تنطلل التي اليمنية الجمهورية إن

الطفولة  شملت التي والتشريعات والقوانين الدستور قوة األصيلة، ومن وثوابتها قيمها ومن الحنيف

 واقع تحقيل نحو جاهدة اليوم الدولية، تسعى واالهتمامات الجهود مع توافقها ومن خاصة، بعناية

                                                           
 9، 2002، عامر 187
 42، 2004، الفقيه 188
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 شببحة اإلمكانيات ورغم والثقافية، واالقتصببادية االجتماعية حمايةال بتوفير أوجه للطفولة، أفضببل

 وهي للطفولة وكثيرة هامة مكاسببببب من الزمن عقدين مدى على حققت قد الدولة أن إال المادية

 الالئل إلى المستوى اليمن في الطفولة بواقع للوصول المكاسب من تحقيل المزيد في تأمل

 البرامج والمشبببببروعات العديد من تنفيذ اليمن في العملو االجتماعية الشبببببؤون وزارة وتتولى

 مباشببر بشببكل للطفولة أو عام بشببكل لاسببرة موجه هو سببواء ما واالجتماعية والرعائية الخدمية

 :في اآلتي الطفولة وحماية تمكين مجال في الوزارة أهداف وتتمثل .وبشكل خاص

 .المعنية مع الجهات بالتنسيل ورعايتهم والمعاقين الطفولة ببرامج االهتمام .أ

 الشببببببوارع وأطفال االجتماعية لايتام والرعاية التربية ودور الحضببببببانة دور إنشبببببباء .ب

 .التهريب والمتسولين وضحايا واألحداث

 .للمعاقين المهني والتأهيل التدريب مراكز تطوير .ج

 في يسباعد بما المنتجة وتشبجيع األسبر ظروفها، وتحسبين األسبرة رعاية ببرامج االهتمام .د

 .وجهودها المجتمعات المحلية تنمية سهاماإل

 .االجتماعي الضمان مظلة في التوسع .ه

 .الطفولة رعاية وحماية مجال وفي األسرية التوعية برامج وتنفيذ وضع .و

 الشببببوارع وأطفال األحداث الجانحين وتأهيل بحماية الخاصببببة والبرامج الخطط وضببببع .ز

 .األطفال رعاية ومكافحة والتسول مكافحة العنف برامج في والمساهمة

 مما الطفولة وحماية تجاه رعاية وسياستها العامة االجتماعية سياستها في الوزارة وتنطلل

 التنمية االجتماعية وخطط للدولة العامة السياسة إطار وفي والقوانين النافذة، اليمني الدستور أقره

 فهي الطفولة حماية مجال في الوزارة يتعلل بسببياسببة فيما أما الحكومة تضببعها التي واالقتصببادية

 :يلي فيما ملخصها رئيسية أربعة محاور في تتركز

 ذوي األطفال وحماية الطفولة المتعلقة بحماية والقوانين التشبببببريعات تطوير :األول المحور -أ

ً  الظروف  الجهات مع أسببهمت الوزارة وقد الدولية، والمعاهدات االتفاقيات مع الخاصببة انسببجاما

ية جاد في والطفولة لامومة األعلى لمجلسا وأبرزها المعن مج ٢٠٠٢ق الطفل حقوق قانون إي

 .واالستتالل العنف من األطفال األطفال ووقاية تهريب لمكافحة قانونية نصوص إيجاد إلى وسعت

 عدد خالل من للحماية لاطفال المحتاجين االجتماعي والتأهيل الحماية توفير :الثاني المحور -ب

 في االجتماعية والتوسبببع الرعاية مركز عبر أو الوزارة عبر تنفذ ريع التيوالمشبببا البرامج من

 .االستراتيجية برامج

 الطفولة حماية مجال في العاملة الجهات الحكومية مع والتنسيل التعاون : تقويةالثالث المحور -ج

 لمجتمعا مع جهود التنسببيل تقوية إلى باإلضببافة الجهات هذه وجهود الجهود التكامل في أجل من

جديدة  تجربة الوزارة بدأت وقد التنسببببيل، جهود تقوية باإلضببببافة إلى المحلية والمجالس المحلي

 إدارة في الفاعلة الجمعيات بعض خالل إشبببراك من األهلية الجمعيات مع التنسبببيل جهود لتقوية

 .الطفولة ومراكز حماية دور

 قدرات بناء على والعمل لطفولةحماية ا قضبببببايا حول التوعية برامج : نشبببببرالرابع المحور -د

  حماية الطفولة مجال في العاملين
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 التطورات مواكبة مختلف في القوية الرغبة هذه الوزارات وسببببياسببببات أهداف وتعكس

ية والتحوالت ية المحل عالمية، مع واإلقليمية والعرب ما التوازن تحقيل وال قدمم عالمي هو بين  ت

حاشببياً ت تقليدية، ثقافية وأوضبباع وطنية ثوابت على رتكزي محلي وما هو البعيد مداه إلى ومتطور

 بخاصة  والطفولة بعامة األسرة على سلبية نتائج ألية

في مجتمعها،  تبتتيه الذي والتعليم التربية طبيعة من اهدافها المؤسببسببات التربوية تشببتل كما       

الوطني والذي  المسببببتوىاهداف  مع تكاملها اي اإلدارية، المسببببتويات اهداف مع يتكامل والذي

 االجرائي للتربية، والمسببببببتوى العامة المحلي في المديريات والمسببببببتوى الوزارة يتمثل بديوان

 .189المدرسية المتمثل بالوحدة

 طريل التسلط عن االقناع، وليس طريل عن التربوية المؤسسات أهداف تحقل أن وينبتي

 ، على أساس أن أجواء عالية اداء مستويات التربوي المجال العاملين في يمن  ان والقسر، بمعنى

 من تقليل االفراد، وكذلك العمل لدى االنسبببانية، تعد أقوى دوافع والعالقات والديمقراطية الحرية

على إبداعات  الروتيني والورقي العمل المكتبي يتلب ال والتعليمات، حتى والتوجيهات االوامر

 باألهمية العاملين واشببببببعار المادية، والنفسببببببية افزمن الحو قدر اكبر وتأمين وقدراتهم األفراد

  .190لعملهم وانجازاتهم الوطنية االجتماعية

 .التنميةتحقيق أهداف المبذولة ل حقوق الطفل في إطار الجهود -5

 حماية ومبمفه لالفية التنموية األهداف بمقاربة والجوع المدقع الفقر على يعد الهدف في القضبباء

م جاء في دليل حماية الطفل الذي أصببببببدرته منظمة اليونيسببببببف عا فإنهبالمعنى الواسببببببع،  الطفل

 تخفيف من بدءاً  لالفية أهداف التنمية من هدف كل مع الطفل حماية قضبببببايا : "تتداخل2006

 وفيات تخفيض إلى الجنسببببي التمييز على القضبببباء ومن في المدارس األطفال التحاق إلى الفقر

 محورية يشبببببكل قضبببببايا وبعضبببببها هذه، التنموية األهداف بجميع معنية فهي وبالتالي األطفال

 تمسؤوليا من وهذا مما الشك فيه يضاعف أجندتها كالهدف في القضاء على الفقر، في وأساسية

 بييل مما واسببببتراتيجياتها لسببببياسبببباتها وتقييم أمام مراجعات باسببببتمرار ويجعلها الوزارات هذه

 .التنموية االحتياجات نم غيرها أو األلفية في االحتياجات التنموية

 لتنميةا تحقيل نحو حثيثة ومجتمعاًج بدأ السببير بخطى قدولة اليمن ذلك يمكن القول: أن ومع

 ةالتنموي األهداف مع مسببببارات التوافل أجل من كبير بشببببكل والعمل االجتماعية واالقتصببببادية،

ج 2005 -2001قر قالف من للتخفيف واالجتماعية التنمية االقتصبببببببادية خطة مثلت لالفية، إذ

إلى  اليمن نقل إلى الداعية ج2025سبببلسبببلة خطط الرؤية االسبببتراتيجية لليمن ق في األولى الحلقة

جية البشببببرية، كما مثلت في ذات الوقت اإلطار العام السببببتراتي التنمية متوسببببطة الدول مجموعة

 مجمل في وسبببببياسببببباتها أهدافها اسبببببتيعاب على عملتوجم، 2010 -2006التخفيف من الفقرق

 والمعالجات  االتجاهات

 

 

                                                           
 13، 2002، عبد هللا 189

 42، 2002، عبدهللا 190
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 الباب الرابع
ومقرتحات تطبيقها  حقوق الطفل اليمنيواقع 

  ومتطلباتها
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 الفصل األول

 وتشريعاته حقوق الطفل اليمنيواقع 

 مؤشرات حقوق الطفل في المجتمع اليمني:أوال : 

صادي دم االستقرار االقتتشير مالم  الواقع اليمني المليئة باألحداث المعقدة وطول حالة ع

 والسياسي واالجتماعي وتباطأ االنتقال إلى مرحلة التعافي واالستشفاء من آثار الحروب

 والصراعات السياسية المتكررة، فتجدد الصراعات التي ظلت تحت الرماد فترة ما بعد حرب

وما  حيث ظهرت أولى مالم  دخول اليمن في وضع أكثر مأساوية، ،م2011حتى عام  ،م1994

ى م التي أتت عل2015م من نتائج أهمها اندالع الحرب الشاملة عام2014أفرزته أحداث عام 

دة متحاربة مقومات ما تبقى للمجتمع اليمنى لالستمرار في الحياة، لما حملته من ظهور فصائل متعد

 شملت معظم مناطل ومحافظات الجمهورية اليمنية ومازالت مستمرة حتى اآلن، حيث ال نعرف

ى متى ستستقر وتحط رحالها حتى نتمكن من حصر ما ستخلفه من آثار تعود سلبيتها خصوصا عل

معية حقوق األطفال والمجتمع اليمني على وجه العموم، وانعكاساتها على دور المؤسسات المجت

 اليمنية في تطبيل حقوق الطفل.

بشكل غير مسبوق في  تفاقم األوضاع االقتصادية 191وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي

ظل الحرب والصراعات الجارية في البالد حيث قدر اإلنكماش التراكمي في الناتج اإلجمالي الحقيقي 

%ج خالل الثالثة األعوام الماضية، وأن الخسائر التراكمية في الناتج المحلي مرشحة 47,1بحوالي ق

، وأشارت 2018ل نهاية عام ج مليار دوالرقبدون الخسائر الماديةج بحلو49,9للتزايد إلى ق

 6ج مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، أن ق22,2مؤشرات الوضع اإلنساني أن حوالي ق

%ج من السكان يفتقرون إلى 90أشخاصج يمنيون يقاسون انعدام األمن التذائي، وأن ق 10من 

 الكهرباء من الشبكة العامة.

ي، على المجتمعية في تطبيل حقوق الطفل اليمنويمكن استعراض واقع دور المؤسسات التربوية 

  -النحو اآلتي:

 

 الحقوق المدنية والسياسية للطفل: -1

 االسم والجنسية: ا. 

ددة إن حاضبببببر حياة الطفل اليمني ومسبببببتقبلها تظل محفوفة بكثير من التحديات والمخاطر المه

المجتمعية والجهود الحكومية لضبببمان بقائه في الحياة، وحرمانه من الرعاية والحماية، مالم تتظافر 

لمواجهة تلك التحديات والمخاطر، ومنها تسبببببببجيل الطفل فور والدته في السبببببببجالت الرسبببببببمية 

 وحصبببوله على اسبببم مناسبببب متصبببل بعائلته، وشبببهادة ميالد يحصبببل عليها مجانا  كل األطفال دون

ً  استثناء، يثبت من خاللها هويته وجنسيته، فإنها تظل عملياً متدنية وبصورة على تحقيل  مؤثرة سلبا

 مصلحة الطفل.  

                                                           
 1، 2018وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 191
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م، 2015ج مليون حالة والدة جديدة منذ تصبباعد العنف في مارس 3وسببجلت اليمن أكثر من ق

وواجهت أنشببطة تسببجيل المواليد عدد من الصببعوبات تسببببت في تأخير التنفيذ بسبببب ارتفاع وتيرة 

ج 66,205طع شهادات ميالد لعدد قتتيير الموظفين داخل مصلحة األحوال المدنية، وتم تسجيل وق

 .192طفل من المهمشين والنازحين والمتضررين من النزاع المسل 

لذلك اتخذت الحكومة اليمنية عدد من التدابير من أجل ضبببببمان تسبببببجيل المواليد، والتي تعمل 

صدر تعميم على تنفيذها مصلحه األحوال المدنية سواء بتمويل وطني أو بدعم من شركاء التنمية، و

من رئيس مصبببببببلحة األحوال المدنية والسبببببببجل المدني بإصبببببببدار شبببببببهادات الميالد مجاناً، وفت  

للسبببببجل المدني في المسبببببتشبببببفيات ومراكز األمومة والطفولة، والتحول من النظام اليدوي   مكاتب

 لتسبببببببجيل المواليد إلى النظام اإللكتروني، والنزول الميداني إلى المناطل النائية واألكثر احتياجاً،

والنزول إلى المدارس بداية كل عام دراسي، وشكلت لجان لتنسيل العمل المشترك الذي يهدف إلى 

رفع مسببتوى تسببجيل المواليد، من مصببلحه األحوال المدنية والجهات ذات العالقة قوزاره الصببحة 

ت وزاره العدلج، وسببباهم الصبببندوق االجتماعي للتنمية بدعم تأسبببيس خدما -وزاره التربية والتعليم

التسجيل اآللي للمواليد قتجهيز + تأثيث + تدريبج في مراكز بعض المحافظات وبعض المديريات 

ج. كما سبببباهم أيضببببا في دعم تأسببببيس فرق تسببببجيل وقيد 1فيها كما هو موضبببب  في الجدول رقم ق

 . 193المواليد في عدد من المستشفيات العامة ودعم فرق تسجيل المواليد الميدانية

لطفل في م رداً على توصية اللجنة الدولية لحقوق ا2013كميلي للحكومة عامويؤكد التقرير الت

تجاه  م بأن هناك جهود تقوم بها الحكومة2010مالحظاتها على التقرير الدوري الرابع للحكومة 

سببببجيل تيرجى تأكيد فيما إذا كانت أي من اإلجراءات الهادفة لتحسببببين معدالت  تسببببجيل المواليد"،

يد المذكور ى كيفية ج من التقرير قد تم تنفيذها. يرجى كذلك اإلشببببببببارة إل107ة في الفقرة قالموال

م 2006ج لسببنة 120ضببمان الدولة الطرف أن تلتزم السببلطات المعنية بقرار رئيس الوزراء رقم ق

 ". والذي ينص على أن تسجيل المواليد مجاني

والدات تتم في المنازل تصل ومع كل ذلك مازالت المشكلة قائمه ال سيما وإن نسبة كبيرة من ال

هادة 70إلى أكثر من ق يد واسبببببببتخراج شببببببب %ج، وكثير من المواطنين ال يقومون بتسبببببببجيل الموال

 . 194الميالد

ومع ذلك ال يزال قيد المواليد في السببجالت المدنية يخضببع لبعض الروتين المخالف للتوجيهات 

منظمات الدولية بدعم بعض الرسبببببببمية بمجانية شبببببببهادة الميالد، وفي هذا الصبببببببدد قامت بعض ال

الجمعيات ومؤسبببببببسبببببببات المجتمع المدني في عدد من المحافظات بنشبببببببر الوعي بأهمية تسبببببببجيل 

 .195مواليدهم

                                                           
 2، 2018اليونيسف، 192
 9، 2018هيئة التنسيق، 193
 22، 2012هيئة التنسيق، 194

 10، 2013المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 195
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نها أونرى أنه رغم جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتسببببببجيل الطفل فور والدته، إال 

ل الطفل على حقوقه تشببير إلى وجود خلل في التطبيل، يحتاج لتشببخيصببه ومعالجته لضببمان حصببو

 كاملة.

 حرية التعبير: .ب

أنها لم  يشببهد الواقع اليمني عدد من الجهود المؤسببسببية لتطبيل حل الطفل في حرية التعبير إال

ومية ترتقي لمسببتوى االلتزام في منهجية تنفيذها في إطار برامج ومشبباريع وخطط المؤسببسببات الحك

في  اءتها ومعرفة مستوى اإلنجاز والتقدموغير الحكومية بشكل منتظم يعكس مؤشرات نستطيع قر

 تطبيل هذا الحل.

وتعد تجربة برلمان األطفال في الجمهورية اليمنية واحدة من التجارب التي ضبببببببمنت لاطفال 

مشبباركة أكبر في التعبير عن قضبباياهم ومسبباءلة الجهات ذات العالقة حكومية وغير حكومية حول 

دد من القضبببببببايا المتعلقة باألطفال وحقوقهم واالعتراف بها حقوقهم، حيث لفت البرلمان االنتباه لع

كمشبببكالت تمس األطفال وتهدد صبببحتهم وحياتهم واسبببتقرارهم مثل قضبببايا األطفال في خالف مع 

القانون، ظاهرة تهريب األطفال، عمالة األطفال، حقوق الطفل في التشبببببببريعات الوطنية، إلزامية 

مؤسسات التي لها عالقة باألطفال، تهريب األطفال، الزواج التعليم، مناهضة العنف في المدارس وال

المبكر، الفسببببببباد وأثره على األطفال، أوضببببببباع األطفال النازحين، إشبببببببراك األطفال في النزاعات 

المسببببلحة، صببببحة األطفال وتتذيتهم، حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، ويتم تشببببكيل البرلمان المحدودة 

 .196م2010انتخابات في  طفلج 50مشاركة األطفال بعدد ق

لذي يعد اوبالرغم من األنشطة التي يقوم بها برلمان األطفال في ترجمة حل الطفل في التعبير، 

نشببطة ال أتجربة رائعة تسببتحل االهتمام بها ورعايتها من قبل المؤسببسببات المعنية بالطفولة، إال أن 

ار ى ذلببك إلى نظببام اختيببتتطي كببل األطفببال في المجتمع اليمني في تمكينهم من هببذا الحل، ويعز

ددة، األطفال المشببببببباركين في البرلمان الذين يمثلون عدد من المحافظات المختارة ومن مدارس مح

ءهم، وال يتي  ذلك المجال أمام مشبباركة األطفال في األوضبباع والظروف الصببعبة والتعبير عن آرا

رلمان ع أنشطة وتوصيات البباإلضافة إلى تعامل المؤسسات المعنية بتطبيل حقوق الطفل اليمني م

ول مستقبل الرائع والمقبول بها شكال، وتجاهلها وعدم األخذ الجاد بها مضمونا، وهذا يدعو للقلل ح

 الطفولة وحقوقها.  

كما طالبت اللجنة الدولية لحقوق الطفل بإتاحة المجال أمام األطفبال للمشباركة فبي التعبيبر عبن 

يرجبى  ج:2الوطني الشامل، حيبث تضبمنت مالحظتهبا رقبمقآراءهم من خالل أنشطة مؤتمر الحوار 

تقببديم المعلومببات حببول كيببف تببم إشببراك األطفببال وحقببوق األطفببال بطريقببة ذات معنببى فببي الحببوار 

 .197الوطني الجاري في الدولة الطرف

                                                           
 3، 2013المدرسة الديمقراطية، 196
ا يتعلق بالتقرير (.ردود الجمهورية اليمنية على قائمة المواضررررررريع التي ينباي أخذها في الحسررررررربان فيم2013المجلس األعلى لألمومة والطفولة.) 197

جمهورية وري الرابع للالدوري الرابع حول مسرررتون تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ال رررتفسرررارات اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الد

علق بمنع إشراك األطفال م ، وتقريرها الثاني حول مستون تنفيذ بنود البروتوكول المت2010اليمنية حول مستون تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

 3 ، صنعاء.تقرير مطبوعم.2011في النزاعات المسلحة 
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ضبمن  ويالحظ أنه كالعادة أكتفت الحكومة بالرد بأنه تم إشراكهم بصورة غيبر مباشبرة، وهبذا 

في بهبا حظات والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة التي لم تجملة من المال

 م.1989اليمن كدولة طرف في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

 حرية تكوين الجمعيات وفي االجتماع السلمي: .ج

رات في ظل واقع يسبببببببتند في تشبببببببريعاته على عدم إتاحة المجال أمام تطبيل مثل هذا الحل العتبا

بيل المتاح متعددة، ومن خالل تجربة وخبرة الكاتب العملية في هذا المجال لسنوات عديدة، فإن التط

ل خاللها أمام األطفال هو مشببببببباركتهم في المجالس الطالبية في المدارس التي ال يتاح أمام األطفا

دار نما تإدارة إجراءات تشبببكيل مجالسبببهم داخل مدارسبببهم بأنفسبببهم وإشبببراف اإلدارة المدرسبببية، وإ

ح أنشبببببببطتهم من قبل المعلمين واإلداريين في المدارس بما في ذلك أنشبببببببطة إذاعة طابور الصببببببببا

 المدرسي ايضا.

 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية: .د

يشببببببهد واقع المؤسببببببسببببببات المجتمعية اليمنية مالم  تعبر عن تواضببببببع تطبيل حل الطفل في عدم 

لنحو اعلى ويمكن اسبببببتعراض تلك المالم  المعاملة القاسبببببية أو الالإنسبببببانية،  التعرض للتعذيب أو

 -اآلتي:

 العنف ضد األطفال: -

ارسببببات المم تلعب القيم الثقافية وعادات المجتمع السببببائدة دورا في اسببببتمرار التسبببباهل مع مثل هذه

من طبقات  والتشببببجيع لبعض التصببببرفات العنيفة بترض التأديب، والعنف أمرا طبيعيا وسببببط كثير

ساليب التربية المجتمع باعتباره ضمن إطار ممارسة السلطة سلوبا من أ ه األجيال تتوارث التأديبية وأ

 المتعاقبة.
األطفال عينة من ن فإالعقاب الجسدي وبعض أشكال العنف الذي يتعرض له األطفال، كما أن 

تعرضوا  أنهم العينةو مالينسبة عالية من إج، أفادوا ج من الذكور واإلناث1357والمحددة بـبببببببـببببببب ق

أن من اآلثار السببلوكية وبينت النتائج قجسببدية ولفظية وجنسببية وإهمالج،  لاسبباءة بمختلف أشببكالها

  .198والنفسية لالعتداء واإلساءة الجنسية ضد األطفال تراجع مستوى تحصيلهم الدراسي

 بعض يد على الدولة تتكفلهم األطفال الذين منها يعاني التي العنف متعددة من أشببكال هناكو

 ألسببببوأ عرضببببة أكثر هم معظم األحيان في األسببببرية البيئة من واألطفال المحرومين الموظفين،

 هذه مثل عن أو بسبببكوتهم المؤسبببسبببات، العاملين بتلك يد على واالعتداء المعاملة سبببوء أشبببكال

ل في األطفا ضبببببد العنف لمنع إجراءات مباشبببببرة اتخاذ الدولة على السبببببهل ومن، الممارسبببببات

قبول  يمكن ال إذ واإلشببراف المسببتمر، الرقابة المسببتقلة طريل أو الخاصببة عن العامة المؤسببسببات

 المعاقين األسري وخاصة الوسط من محرومين مؤسسات في أطفال يعيشون ضد العنف هذا مثل

 .199عنهم أسرهم تخلت الذين منهم

التي يتبعها المجتمع اليمني ويُعد العنف ضببببد األطفال ظاهرة متأصببببلة في األسبببباليب التقليدية 

ويؤمن بها في عملية التنشبببئة االجتماعية للطفل، والتي تؤثر سبببلباً في تكوين شبببخصبببية الطفل، وما 

                                                           
شكال العنف أالعقاب الجسدي وبعض حول: مس محافظات درا ة ميدانية طبقت في خ(.2012) المجلس األعلى لألمومة والطفولة 198

 الذي يتعرض له األطفال.
 20، 2004، هيئة التنسيق 199
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زالت الثقافة المجتمعية قائمة على األبوية في تربية األطفال في المنزل والمدرسببة أيضببا وال تسببعى 

 .200لوسائل اإلعالم للحد من ظاهرة العنف الجسدي ضد االطفا

ولقد اتخذت وزارة التربية والتعليم عدداً من اإلجراءات والبرامج التي تضببمن المنع الصببري  

شكاوى التي ترد إليها بهذا  ستقبال ال للعقوبات الجسدية في المدارس ودور األيتام التابعة للوزارة، وا

ة، منهم إناث عدد ج متدرباً ومتدرب360الشبببببببأن، واتخاذ اإلجراءات القانونية حيالها، ودربت عدد ق

ج متدربة، ضببببببمن برنامج قالتعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي في المدارس وكيفية 75ق

بهج، وتدريب عدد ق تدريس التربوية والتعامل مع التالميذ، 141تجن ما ومعلمة على طرق ال ج معل

 .201ج معلما ومعلمة في مجال اإلرشاد التربوي1288تدريب عدد ق

ة الشبببؤون االجتماعية والعمل مدونة سبببلوك للعاملين في مختلف دور ومراكز وأصبببدرت وزار

الرعاية البديلة تتضمن منع العقوبات الجسدية والنفسية لاطفال داخل تلك الدور، وتم التدريب عليها 

وكذا إلزام كل العاملين بالتوقيع عليها والعمل بها، كما أنشبببببأت الوزارة صبببببناديل شبببببكاوى في تلك 

 . 202المراكزالدور و

 زواج األطفال: -

لفتاة من لتعد ظاهرة الزواج المبكر للفتيات من أخطر أنواع العنف الموجه ضبببدهن نظراً لما يلحقه 

ها إلى لحقوقها وقمع حريتها وإضبببرار بصبببحتها النفسبببية والجسبببمية واإلنجابية وتودي بحيات انتهاك

 أكثر من الفتيان. الموت، وتنتشر ظاهرة الزواج المبكر في اليمن بين الفتيات

%ج مقابل نسبببببة 75وتشببببير األرقام إلى ارتفاع نسبببببة النسبببباء المتزوجات بأعمار صببببتيرة ق

ج سبببببببنة، ونظراً لعدم تحديد سبببببببناً أدنى للزواج تلعب 15 -10%ج للرجال في الفئة العمرية ق25ق

ويج الفتيات في . وأنه يتم تز203العادات والتقاليد السبببائدة دورا كبيرا في اسبببتمرارية الزواج المبكر

 .204ج سنة18-9ق سن صتيرة ما بين

 ج حالة زواج413ق عددتم رصبد وحول انتشبار ممارسبات زواج األطفال في المجتمع اليمني 

 متحدةج. ووثل تقرير األمين العام لامم ال1، 2017م قاتحاد نساء اليمن،2016 قسري حدثت عام

حدة ى قادة جماعات مسلحة في محافظة واج فتاة تم تزويجهن قسراً إل100ق ج، أن عدد2، 2013ق

 في اليمن.  

وأدى توسبببع انتشبببار ظاهرة زواج األطفال وتزايد أعداد حاالت الزواج القسبببري لاطفال إلى 

ظهور عدد من األبحاث والتحقيقات االسبببببببتقصبببببببائية لرصبببببببد الظاهرة وإبراز نتائجها المرعبة 

أطلقت الصببببحافة اليمنية ومنظمات المجتمع واألضببببرار المترتبة عليها التي تلحل باألطفال، حيث 

، أن عدد كبير 205المدني على الفتيات اللواتي يتم تزويجهن في سبببببببن مبكرة لقب قعرائس الموتج

من الفتيات الصبببببببتيرات الالتي تم تزويجهن مبكرا عانين من األضبببببببرار الصبببببببحية والنفسبببببببية 

ة والنفاس، وذكرت التقارير أن واالجتماعية ومن المضببببببباعفات ليلة الزفاف وأثناء الحمل والوالد

                                                           
 24، 2012هيئة التنسيق، 200

 35، 2013المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 201

 22، 2011المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 202
 36، 2008منظمة فريدريتش ، 203

 2، 1720مؤسسة القيادات الشابة، 204
205
 4 -فذتها عبر متخصصون في كلية الطب بجامعة صنعاءن-(، 2016درا ة أجرتها صحيفة الثورة ) 
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ج حاالت وفاة تحدث يوميا في اليمن بسببببب زواج الصبببتيرات والحمل المبكر والوالدة، في 8ق عدد

ظل غياب المسببتلزمات الطبية والمتطلبات الصببحية الالزمة، وأشببار المركز الدولي للدراسببات إلى 

نهببا األسبببببببوأ في زواج ج دولببة صبببببببنفببت على أ20ج من بين ق13أن اليمن حلببت في المرتبببة ق

 . 206القاصرات

وأكدت الدراسبببات واألبحاث العلمية إلى أن األسبببباب التي تقف وراء انتشبببار ظاهرة زواج 

، أن ارتفاع نسبة الزواج بين الفتيات النازحات بسبب حاجة أسرهن للمال بعد فقدان 207الصتيرات

سبة زواج الذكور صتار السن بسبب الحيلولة دون التحاقهم  ممتلكاتهم ومساكنهم، كما أن ارتفاع ن

بالجماعات المسببببلحة أو بالحرب. وأشببببارت منظمة اليونيسببببف أن الفقر ونسبببببة األمية العالية من 

الركائز المسببببة لزواج القاصببرات، خاصببة في المناطل الريفية في اليمن، وتلجأ األسببر إلى آليات 

األطفال الذي له آثار مدمرة خصبببوصبببا تأقلم سبببلبية للتخفيف من األعباء الواقعة عليها، منها زواج 

 على الفتيات.

وللحد من مخاطر هذه الظاهرة قامت اللجنة الوطنية للمرأة بتكثيف جهودها مع بقية أعضبباء 

شيماء لمناهضة العنف ضد المرأة إليجاد مناصرة ودعم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث  شبكة 

لخاصببببة بحماية الطفلة من الزواج المبكر من نفذت أنشببببطة توعية بمضببببامين التعديالت القانونية ا

خالل تنفيذ فعالية بمناسببببة اليوم العالمي لمناهضبببة العنف ضبببد المرأة، وكما نفذت اللجنة عدد من 

البحوث والدراسات خاصة في مجال النوع االجتماعي، إلى جانب عدد من األنشطة التوعوية التي 

ت من خاللهببا اليببافعين واليببافعببات وتزويببدهم قببامببت بتنفيببذهببا منظمببات المجتمع المببدني اسبببببببتهببدفبب

 .208بالمعارف والمعلومات الصحية حول مخاطر وأضرار الزواج المبكر

يات ومما سبببل نسببتنتج أن الظاهرة متأصببلة في المجتمع اليمني ومن الصببعب مكافحتها باآلل

لمشكلة، نصف االمتخذة من قبل المؤسسات المجتمعية وإن كان إزالة التطاء الديني عنها يعتبر حل 

شبببببكل تإال أن الممارسبببببات اليومية للظاهرة وتردي األوضببببباع االقتصبببببادية واالجتماعية والثقافية 

ى قيادات عوائل يتطلب حشببد الطاقات وتوحيد الجهود الرسببمية والمجتمعية وقبلها توافر اإلرادة لد

 المؤسسات السياسية والتشريعية لمكافحة هذه الظاهرة.

 جتماعية للطفل:الحقوق األسرية واال -2

سبببألة وجوبيه مإن مسبببئولية الوالدين في رعاية أطفالهم والتربية السبببوية لهم مسحححئولية الوالدين: ا. 

نمو ومتعارف عليها اجتماعياً وهي من صببببلب التكوين األسببببري، من حيث توفير البيئة المناسبببببة ل

والمبادئ  سك األسري والقيمالطفل النفسي والجسدي واالجتماعي والتربية السوية القائمة على التما

 األخالقية السائدة في المجتمع من شأنه تنمية شخصية الطفل. 

 النقدية التابع المعونات برنامج وهو الرئيسببببببي، االجتماعية الرعاية برنامج توقف وشببببببكل

 األغذية لشببراء دون إمكانية شببخص ماليين ج٨منق يقرب ما ترك االجتماعية، الرعاية لصببندوق

 األساسية في االجتماعية الخدمات قيد الحياة، تتجه على للبقاء األساسية األخرى للوازموا واألدوية

 دفع عن الحكومية السببببببلطات وعجز المال لنفاد التام نظراً  االنهيار نحو البلد من كثيرة مناطل
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 البيئي واإلصبببببحاح المياه إمدادات ومنظومات والمدارس المرافل الصبببببحية وتشبببببتيل المرتبات

 في المالية والمعامالت الواردات على المفروضببة القيود تسببببت الرعاية االجتماعية، كما وبرامج

 فقط السكان ثلث من أقل .اإلنسانية المساعدات إيصال فرص من وحدت الخاص شل نشاط القطاع

 تقديم عن الطبية المرافل نصببببف من توقف أكثر مع الطبية إلى الرعاية الوصببببول يسببببتطيعون

 . 209خدماتها

يجة لذلك أدت أزمة السببيولة الحادة إلى تعليل ليس فقط مرتبات موظفي الدولة ولكن أيضببا ونت

لدولة بوجه عام، مما يترتب على ذلك مخاطر كبيرة على المؤشبببببببرات  مة ل عا قات الموازنة ال نف

ج 6,9ج مليون موظف حكومي يعيلون ق1,25االقتصببببادية واالجتماعية واالنسببببانية .. أبرزها تأثرق

ج مليون طفل بسبببب عجز صببرف مرتباتهم وهذا يصببعب حصببولهم على 3,3مة ومنهم قمليون نسبب

%ج يعانون أصالً من انعدام األمن التذائي 31,8السلع والخدمات التذائية وغير التذائية خاصة أنق

ج مليون حالة فقيرة 1,5ج مليار لاير شبببببهرياً، حرمان ق75وتبلغ فاتورة المرتبات واألجور حوالي ق

%ج منهم 63م خاصببببببة وأن ق2015ات النقدية لصببببببندوق الرعاية االجتماعية منذ بداية من االعان

. وتعليل نفقات تشبببببتيل 210يعانون من انعدام التذاء، وتوقف مشببببباريع البرنامج االسبببببتثماري العام

الخدمات االجتماعية األسبباسببية مثل قالتعليم والصببحة والمياهج في الموازنة العامة وهذا يعني تدهور 

عمل والدخل وصبببعوبة وصبببول السبببكان إلى الخدمات االجتماعية األسببباسبببية، وأدى تدني فرص ال

الطلب الكلي قاإلنفاق االسببتهالكي واالسببتثماريج إلى جمود ما تبقى من حركة النشبباط االقتصببادي 

 .211وزاد من حدة االنكماش االقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة والفقر

متوارث سببببببة لاطفال العالقين في شبببببباك الفقر والحرمان الكل ذلك جعل من آفاق الحياة بالن 

ن  –من جيل إلى آخر وكأنها مسبببألة حظ  ن مط أي أشببببه بسبببحب غير موفل لورقة يانصبببيب تقرر م 

األطفال سببببيموت ومن سببببيعيش أو من سببببيمتلك ما يكفي من الطعام أو من سببببيسببببتطيع الذهاب إلى 

ى حد ن وعلى الرغم من أن أصببول األطفال تلعب إلالمدرسببة أو الطبيب أو اللعب في مكان آمن. لك

ست كذلك. فهذه الفرص هي نتاج قرا  –رات بعيد دوراً في مصائرهم، إال أن الفرص المتاحة لهم لي

ذ قبل كل قرارات تؤخذ في مجتمعاتنا المحلية ومجتمعاتنا الكبيرة والمؤسسات الدولية وقرارات تؤخ

 شيء من قبل حكوماتنا.

الت الفقر الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الواقع اليمني وازدياد حا، أنه في ظل أي

ألسرية اوالعاطلين عن العمل وتردي األوضاع الصحية والتعليمية وانتشار الفقر فإن ضمان الحياة 

الكريمة يصببب  من الصببعب تحقيقه وخاصببة والدولة تعاني من أزمات اقتصببادية خانقة واضببطرب 

 ي وتدني الخدمات األساسية كل ذلك عكس نفسه على مقدرات األسرة مما يعرضفي الوضع األمن

 أطفال األسر الفقيرة والعاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود إلى المعانة والحرمان.

  الرعاية البديلة: .ب

إن الرعاية البديلة تتمثل في حاضببن غير الوالدين وهذا هو جوهر عمل ُدور رعاية األيتام ومراكز 

لتوجيه االجتماعي ومركز الطفولة اآلمنة ألطفال الشبببببببوارع ومراكز حماية األطفال وضبببببببحايا ا
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التهريب أو دور الحضانة الخاصة برعاية األطفال مجهولي النسب وهذه المراكز محدودة ال تتطي 

 سوى ربع مساحة الجمهورية اليمنية تقريبا.

اهمال يلة من أكثر الفئات المعرضببببة لويُعتبر األطفال المحرومون من الرعاية األسببببرية البد

س سرهم الحقيقية في أ ر بديلة وسوء المعاملة حيث يتم رعايتهم واالعتناء بهم في أطر أخرى غير أ

الء أو مؤسبببسبببات ودور رعاية مثل دور األيتام، ويحدث العنف واإلهمال وسبببوء المعاملة لمثل هؤ

نات التي تت كا ما أن اإلم عاملين، ك بل ال لدور ال تاألطفال من ق هذه المراكز وا ها  ية متع ب كفي لتلب

 ت.المتطلبات األساسية نظراً لضعف اإلمكانات المادية الُمقدمة من الحكومة لهذه المؤسسا

وتتمثل أدوار مؤسببببببسببببببات الرعاية البديلة بتقديم الرعاية والخدمات األسبببببباسببببببية واإلدماج 

ج دور 10اث المنحرفين، يبلغ عددها قاالجتماعي، كما تقوم بصبببورة أسببباسبببية بتقديم الرعاية لاحد

ج الدور األخرى لاناث في كل 3ج محافظات فقط وق7ج دور للذكور في ق7توجيه اجتماعية منها: ق

من أمانة العاصبببببببمة وعدن وتعز، وهذا يدل على ضبببببببعف اهتمام الحكومة بالرعاية االجتماعية 

ج محافظة عرضة للعيش في 14في قوخاصة رعاية الفتيات، مما يجعل األطفال المحتاجين للرعاية 

الشبببوارع وتعريض حياتهم للخطر. أما دور رعاية األيتام فإنها تحظى باهتمام المؤسبببسبببات األهلية 

ج مركز 30والمنظمات غير الحكومية إلى جانب ما تقدمه الحكومة اليمنية من دعم وقد بلغ عددهاق

ية والمنظمات غير الحكومية، وبلغ ج مركزا تتبع المؤسبببسبببات األهل20ج مراكز حكومية وق10منهاق

%ج من احتيبباجببات األطفببال 2ج مراكز وهي ال تتطي سبببببببوىق3عببدد مراكز الطفولببة اآلمنببة ق

أن البنية التحتية للسبببجون غير صبببالحة  213. وأشبببارت وزارة الداخلية212الموجودين في الشبببوارع

حقوق  انتهاكلرعاية النزالء وحمايتهم وأصبببببببحت أثناء الحرب أكثر سببببببوءا وأكثر وضببببببوحا في 

اإلنسبببان وخاصبببة األطفال األحداث في نزاع مع القانون الذين يودعون في أقسبببام السبببجون التي ال 

تنطبل عليها أبسط الشروط القانونية الدولية والوطنية باستثناء إصالحية األمانة وإصالحية محافظة 

 عمران.

قبل  ى بحقها الكافي منكما أن واقع الحال يشببببير إلى أن مؤسببببسببببات الرعاية البديلة ال تحظ

افة إلى أن الدولة لتتمكن من قيامها بأدوارها تجاه األطفال المحرومين من الرعاية األبوية، باإلضببببببب

يلية الخاصة مراكز وأماكن احتجاز األطفال أغلبها مدمجة مع الكبار، إلى جانب انعدام البرامج التأه

طبيل تي والمهني فيها، وهذا نتيجة غياب بالخدمات األسبببببباسببببببية والرعاية الالحقة والتأهيل النفسبببببب

فال المعايير النموذجية لقضببببببباء األحداث ققواعد بكينج التي سببببببببل اإلشبببببببارة إليها. كما أن األط

عف المصبباحبين ألمهاتهم السببجينات يعانون أيضببا من عدم وجود التربية البديلة في السببجون، وضبب

ن تكون أن تقر بحقوق السببببجين فقط وال تهدف التحاقهم بالتعليم، كون اللوائ  المنظمة لعمل السببببجو

د وكثافة أعدا بيئة تُمكتن من تربية وتنشببئة األطفال، ألسببباب متعددة منها سببوء تخطيط البنية التحتية،

 اكن االحتجاز.النزالء مقابل القدرة االستيعابية القليلة، وقلة الموارد المالية المخصصة للسجون وأم

 ل:الحقوق الصحية والرفاه للطف -3

يعتبر األطفال الركيزة األساسية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، وال  الوضع الصحي للطفل اليمني: .أ

شببك أننا جميعا نأمل ونتمنى ألطفالنا السببعادة والنمو السببوي، ونرجو لهم حياة مفعمة بالحيوية 
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سببببليمة واإلنتاج واإلثارة، ونتوقع أن يتمتعوا بحقوقهم كمواطنين ويعيشببببون بسببببالم، وفي بيئة 

خالية من التلوث واالستتالل، إال أن متتيرات واقع الكبار وأحداثه متعددة األشكال والظروف 

المليئة بالصبببببراعات وتلقي بظاللها على األطفال مهددة حياتهم، حيث تبدأ أولى تأثيراتها على 

 حماية صحة الطفل.   

 الصببحي أن النظام 214فونتيجة األوضبباع التي تعيشببها اليمن حاليا، أكدت منظمة اليونيسبب

الصببحية،  الرعاية على طفل ج ماليين7نحو ق يحصببل التام، وال االنهيار وشببك على بات اليمن في

 لالنتشببار قابلة م2016في أكتوبر انتشببرت التي المائية الحادة واإلسببهاالت الكوليرا وباء يزال وال

 وفيات. لةحا ج106وق باإلصابة اشتباه ج حالة22,500على ق يزيد ما بعد تسجيل

"... يعكس الوضع الصحي لاطفال الوضع العام  215وذكرت وزارة الصحة العامة  والسكان

للتنمية والتطور في كافة المجاالت وخاصببة في مجال الصببحة، ويشببكل األطفال دون سببن الخامسببة 

%ج، 60ج سنة نسبةق19%ج من إجمالي السكان ويشكل األطفال واليافعين والمراهقين دون ق18,2ق

%ج من إجمالي السببكان، 76ج سببنة نسبببةق24شببكل األطفال واليافعين والمراهقين والشببباب دون قوي

وبذلك يسببتحقون اهتماماً خاصبباً، باإلضببافة إلى ذلك فإنهم يمثلون الفئات العمرية األكثر حرماناً في 

قة األساسية المجتمع اليمني، الفقر وحاالت الوالدة المتعاقبة ومستوى الوعي المتدني يكونون االنطال

يات 39لحياة ق ناء الوالدة، وبحسببببببببب إحصببببببببائ تدني أث بالوزن الم بدءا  %ج من األطفال اليمنيين 

يمثببل ج 3,786ج عببدد ق2020مببارس  -2017ابريببلقالفترة المنظمببات الببدوليببة، أنببه توفي خالل 

%ج من 90ج حالة منهم ق6130%ج منهم، وأن، وأصيب بمرض الدفتيريا عدد ق32األطفال نسبة ق

 ألطفال،  ا

درسببية وهناك تدني في االهتمام بالرعاية الصببحية لاطفال واألم وعدم تفعيل دور الصببحة الم

ه الهدف بالمسببتوى المطلوب، وأن اليمن من ضببمن نصببف دول العالم التي ال تحقل تقدماً كافيا باتجا

خامسة ون سن الالرابع من أهداف األلفية والذي ينص على انخفاض نسبة الوفيات العامة لاطفال د

عرض كثير من األطفال إلى اإلصبببببببابة بمرض السبببببببرطان تج، كما 2015 - 1990خالل الفترة ق

 والفشل الكلوي وغيرها من األمراض.

ويعتمد دور وزارة الصحة العامة والسكان في تقديم خدماتها الصحية والطبية الموجهة للطفل 

مع الطفل بشببكل تكاملي وبأسببلوب منهجي يتم  منهجية الرعاية التكاملية لصببحة الطفل، التي تتعامل

بالطفل خالل  ية  ية المنزل ية وتعزيز الرعا جات الطفل العالجية والوقائ مل مع حا عا من خالله الت

الصبببحة والمرض بإشبببراك مقدمي الرعاية في المنزل، وكذلك تعزيز دور المجتمع في رفع وتوفير 

ج 7ج أطباء وق3أنه ال يوجد سوى معدل ق، إال 216الرعاية عبر متطوعات ومتطوعي صحة المجتمع

ج عامال في مجال الصببببحة لكل 22ج شببببخص، وكذا عددق10,000أسببببرة في المسببببتشببببفيات لكل ق

 ج شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.10,000ق

                                                           
 4، 2018منظمة اليونيسف، 214
 25، 2021وزارة الصحة العامة والسكان، 215
 24، 2016وزارة الصحة العامة والسكان، 216
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مجتمع اليمني ما زالت العادات والتقاليد التي تعبر عن الموروث الثقافي لدى الختان اإلناث:  .ب

ري  على تطبيل حقوق الطفل ومنع أشبببكال اإلسببباءة والعنف تجاه تؤثر بشبببكل واضببب  وصببب

 األطفال منها ظاهرة ختان اإلناث.

وهناك تبيان في انتشبببببببار ظاهرة ختان اإلناث في محافظات الجمهورية اليمنية حيث يرتفع 

 217%ج.60مؤشببر محافظات الحديدة وحضببرموت والمهرة في ممارسببة ختان اإلناث فيها بنسبببة ق

رة تراجع طفيف في انتشببار ظاهرة ختان اإلناث في اليمن خالل السببنوات الماضببية، وشببهدت الظاه

%ج المسجلة سابقا، وذلك بفضل جهود المنظمات والحكومة 25%ج بالمقارنة بنسبة ق19ما نسبته ق

لمكافحة الظاهرة، مما ساعد في ذلك ايضا حث دار اإلفتاء على التوقف عن ممارسة ختان اإلناث، 

نزع التشببريع الديني التطاء والمبرر عن االسببتمرار في ممارسببة هذه الظاهرة السببلبية وبالرغم من 

التي تلحل األذى باألطفال وتشويه أعضاءهم التناسلية وما يترتب عليها من أضرار صحية ونفسية 

وتكون سبببب رئيس في فشببل حياة األطفال المسببتقبلية وتكوين أسببر سببعيدة خاصببة الفتيات، إال أن 

ً الطريل م  .218ازال طويل أمام محو هذه الظاهرة تماما

 يتأرجحون التتذية بسوء المصابين بأن أطفال اليمن 219ذكرت منظمة اليونيسفسوء التغذية: ج. 

 صبببببتيرة بأضبببببرحة المقابر امتات المدمرة، فقد الحرب هذه من بعد عامين والموت الحياة بين

حوالي  النسببببيان، وهناك عالم في فباتوا ةالرسببببمي بالجهات وفاتهم توثل ولم مجهولة ألطفال قتلوا

الوخيم  الحادج ألف مصبببباب بسببببوء التتذية 400منهم ق التتذية بسببببوء مصبببباب طفل ج مليون2.6ق

  . لهم العاجلة تقديم الرعاية ويلزم%ج طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، 46وهنالك ق

الوجبات، وتعاني حوالي  وتتناول األسبببببببر طعام أقل وتختار أغذية أرخص أو تتخطى بعض

 في اثنين كل من شخص بينما يعيش أطفالها إلطعام المال أو تقترض ديون من األسر ج% من80ق

 .220اليوم في دوالرين من بأقل البالد

ً ق ج مرات10ق وبمقدار للوفاة عرضة أكثر الوخيم الحاد التتذية بسوء واألطفال المصابون  ياسا

مناسبببب، ال الوقت في لهم الالزمة التدخالت العالجية تقديم يتم مالم األطفال األصبببحاء من بتيرهم

 اباألمراض، كم لاصابة عرضة األطفال أكثر ويجعل جهاز المناعة الحاد التتذية سوء ويضعف

 .واإلدراكية القدرات الذهنية في وضعف الحياة مدى التقزم يسبب قد

 لاطفال في اليمن تقارب في وتشببببير المصببببادر إلى أن معدالت الوفيات بسبببببب سببببوء التتذية

ن أقل مسببببتواها للصببببومال وأفتانسببببتان، وتؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن اليمن تعتبر م

سببات التذائية دول العالم نمواً، "وفقاً لتقرير الجوع العالمي الصببادر عن المعهد الدولي لبحوث السببيا

ج دولة في العالم، ويتركز 118صبببل قج دول من أ6م، والذي يصبببنف اليمن ضبببمن أفقرق2016لعام

ل %ج من سبببببببكان الريف مقاب48انعدام األمن التذائي بدرجة أكبر في المناطل الريفية بنسببببببببة ق

 %ج في المناطل الحضرية. 26ق

                                                           
 25، 1220وزارة الصحة العامة، 217
 4، 2013اليونيسف، 218
 4، 1220منظمة اليونيسف، 219

 20، 1620البنك الدولي، 220
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وأعلنت صنعاء حالة طوارئ صحية مؤقتة بسبب انتشار فجائي لوباء الكوليرا، حيث سجلت 

 .221ج حالة2167ج محافظة، وبلغ عدد الوفيات ق22ج حالة اشتباه باإلصابة في ق841,906ق

سلبية 2021 -2015 األعواموخالل  م تفاقم الوضع بصورة غير مسبوقة بسبب التداعيات ال

ثاني من عام  وللحرب الجارية وما رافقها من أزمات  أزمة الوقود التي بلتت ذروتها في الربع ال

ووفقا للتصبببببببنيف المرحلي  م،2016م، وأزمة السبببببببيولة منذ بداية النصبببببببف الثاني من عا2015

مليون نسبببمةج، أي  14,1%ج من السبببكان ق51، تقدر نسببببة انعدام األمن التذائي بحوالي قالمتكامل

ج يمنيين ال يسببتطيع الحصببول على غذاء كافي، وتقسببم مراحل انعدام األمن التذائي 2واحد من كل ق

%ج 25لثة "األزمة"، بينما يقع ق%ج من السبببببببكان في المرحلة الثا26إلى خمس مراحل، فحوالي ق

في المرحلة الرابعة "الطوارئ" ورغم أن اليمن لم يدخل المرحلة الخامسبببببة "المجاعة" إال أن هناك 

يدة، ومديرية فرع  حد ظة ال تا والخوخة في محاف مديريتي التحي حاد في  غذائي  عدام أمن  جيوب ان

 .222العدين في محافظة إب، يمكن أن يقود إلى مجاعة

 االقتصادي واالجتماعي لألطفال: الرفاه  -4

قصبد ننتناول في هذا الجزء من حقوق الطفل: حل الطفل في الرفاه االقتصبادي واالجتمباعي، البذي 

 ل متوازنبه: أن يحظى الطفل بتوافر اإلمكانات الالزمة لتحقيل نموه الجسدي والنفسي والعقلي بشك

 كن الطفببل مببن العببيش فببي مسببتوى مالئببمدون إنقبباص أو تتييببب إحببدى اإلمكانببات والمتطلبببات ليببتم

سبباء لطبيعببة وخصوصببية المرحلببة العمريببة لببه، فتببوفير التببذاء الجيببد بببدون المسببكن المالئببم أو الك

 المناسب ال يحقل للطفل النمو المنشود.

ونستعرض واقع تبوافر اإلمكانبات والمتطلببات الالزمبة لتمكبين الطفبل مبن التمتبع بنمبو جسبدي 

ونلخص واقع دور المؤسسات المجتمعية اليمنية في تطبيل حل الطفل في  وعقلي وعاطفي متوازن،

تحقيل مسبتوى معيشبي مبالءم مبن خبالل قراءتنبا ألرقبام ومؤشبرات الموازنبات الماليبة المخصصبة 

للطفولة في الواقع اليمني التبي نتنباول جبزء مبن الميزانيبات المعتمبدة للمؤسسبات المعنيبة بالطفولبة، 

 : 223م2012الموازنة الموجهة للطفل للعام واقع كمثل وليس للحصر، من 

%ج 3.013ج لاير بنسبببببة ق81.019.753.000وزارة الشببببئون االجتماعية والعمل مبلغ ق -1

 من إجمالي الموازنة العامة للدولة. 

%ج من 0.515ج لاير، بنسببة ق13.786.249.000وزارة الصبحة العامة والسبكان مبلغ ق -2

 إجمالي الموازنة العامة للدولة.

%ج من إجمببالي 12.4ج بنسببببببببببة ق332.115.703.000زارة التربيببة والتعليم مبلغ قو -3

 الموازنة العامة للدولة.

ج لاير بنسببببببببببببة 35.630.000األمببببانببببة الفنيببببة للمجلس االعلى لامومببببة والطفولببببة ق -4

%ج ميزانية تشبببببببتيلية وال 85.9%ج من إجمالي الموازنة العامة للدولة منها ق0.0013ق

لتنفيذ خطة وأنشببببببطة المجلس، ليتمكن من القيام بدوره المهم في توجد مبالغ مخصببببببصببببببة 

 التنسيل واإلشراف حول األنشطة والفعاليات الخاصة بتطبيل حقوق الطفل.

                                                           
 2، 2017وزارة الصحة، 221
 2، 9201وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 222
 31، 2013المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 223
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%ج مببن 0.009ج لاير بنسبببة ق250.000.000حببدائل مبلببغ ق –وزارة االشببتال العامببة  -5

 إجمالي الموازنة العامة للدولة.

 %ج0.010ج لاير بنسبة ق280.000.000مالعب مبلغ قوزارة الشباب والرياضة، اندية و -6

%ج من 16ج لاير بنسببببةق427,487,335,000، أن اإلجمالي المرصبببود للطفولة قبمعنى

م وتتضببببمن المبالغ اعاله النفقات التشببببتيلية للجهات وال 2012إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 

العامة لكنها توجد ضمن البنود مخصصات نستطيع حصر النفقات الموجهة لاطفال في الموازنات 

للطفولة في إطار بنود الميزانية المعتمدة لكل جهة التي تتصبببببببف بالعمومية والسبببببببماح بمناقلتها 

تُقدم الحكومة اليمنية في ميزانيتها السبببببببنوية وصبببببببرفها على مجاالت أخرى غير الطفولة، رغم 

الحظ عببدم االنعكبباس االيجببابي على زيببادات كبيرة ولكن عنببد تحليببل اإلنفبباق العببام الحكومي ن

لدولة في الشببببببببأن  لدور ا ناة األطفال مع االنخفاض المتوالي  بل تزداد معا ماعية  الخدمات االجت

أن وضببع األطفال في ، واالجتماعي في ظل ضببعف القدرات اإلدارية والمؤسببسبباتية لمراقبة اإلنفاق

لن  هم وأن1991لية لحقوق الطفل فياليمن لم يشببببهد تحسببببن منذ أن وقعت اليمن على االتفاقية الدو

يكون قادراً على االيفاء بتحقيل حقوق الطفل إذا لم تتحسن مؤشرات الميزانية المالية للحكومة تجاه 

 224الطفولة، وتحقل تحسن في حقوق الطفل الصحية واالقتصادية.

ر ومما سبببل يتضبب  أن مسببتقبل حقوق الطفل اليمني يكتنفه كثير من التموض، ويتطلب تواف

نعكاسبببببات اآليات كفيلة بتحقيل حقوق الطفل االقتصبببببادية، ومواجهة تحدياتها المختلفة، لما لها من 

ن أيضاً، ايجابية على مستوى بقية مجاالت حقوق الطفل اليمني، وهذا ما لم نلمسه في الوضع الراه

 ويعد خلل واض  يعيل تطبيل حقوق الطفل.

 :حقوق الطفل في التعليم واألنشطة الثقافية -5

والقببادة  يُعببد التعليم من أهم حقوق الطفببل كون التعليم يمثببل لببدى كثير من المفكرينالتعليم:  .أ

مجتمع، السبببياسبببيين خط الدفاع القومي األول فإصبببالح التعليم يعني تحقيل تنمية مسبببتدامة في ال

ية لوقااالتعليم يقدم حماية للطفل في جوانب متعددة، فمثال ارتفاع الوعي المجتمعي حول طرق 

 من األمراض يسبببباعد األسببببرة في منع اإلصببببابة باألمراض، والمعرفة بمخاطر عمالة األطفال

ر وتجنيدهم وأطفال الشبببببببوارع تجعل األسبببببببرة والمجتمع يمنع انخراط األطفال في تلك الظواه

 السلبية، وكذلك بقية الحقوق.

تشبببتيل المرافل  م أدت أزمة السبببيولة في المالية العامة إلى توقف نفقات2016ومنذ سببببتمبر

%ج من إجمالي عدد المعلمين 72ج محافظة يمثلون نسبة ق13التعليمية ومرتبات العاملين فيها في ق

ج طالب 5,537,608%ج من إجمالي الطلبة اليمنيين البالغ عددهمق79في البالد، وهذا يؤثر على ق

 . 225وطالبة

                                                           
صرررررنعاء،  .. منظمة رادا بارنن )المنظمة السرررررويدية(تأثير ميثاق حقوق الطفل في الواقع اليمني(.1998بيتي، شرررررارون و.خرون.) 224

 اليمن.
 1، 2017اليونسيف، 225
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ج محافظة، 22قج محافظة من أصبببببببل 13م متأخر في ق2018م2017وبدأ العام الدراسبببببببي

ج 4,1ج طفل نازح داخليا، وق513,164ج مليون طفل في سن االلتحاق بالمدارس، وق7,5ويوجد ق

 .226مليون طفل بحاجة إلى المساعدة لمواصلة التعليم

ويتضب  واقع تطبيل حقوق الطفل التعليمية من خالل النتائج التي توصبل إليها التقرير الوطني 

 أشارمج 2013 – 2001قالماضية  سنة ج12ق خالل الـبببللتعليم  لحقت ، أن اإلنجاز الذي227للتعليم

م، 2015عام حتى للجميع أهداف التعليم السببتة هدف من أي تحقيل على قادرة تكون مل اليمن بأن

 مازالت المبكرة الطفولة مرحلة في والتربية وتحسبببببين الرعاية وبينت النتائج في مجال توسبببببيع

%ج 2منق مازالت أقل األطفال، ورياض الحضبببانة بدور نالملتحقي معدالت إن حيث متواضبببعة،

 رفع اليمن اسببببتطاعتإال أن ، سببببنواتج 6-0قعمر األطفال في وهم الموازية السببببكانية الفئة من

 الفئة من%) 83,6ق%ج إلى62,5من ق ج9-1ق في الصببببفوف معدالت االلتحاق الصببببافية للطلبة

 الذي المعدل من أدنى المعدل لسببكان، وهذاسببنةج من ا14-6للتعليم األسبباسببيق الموازية السببكانية

ً  كان  %ج من95م وهوق2015األسبباسببي حتى  التعليم لتطوير الوطنية االسببتراتيجية في مسببتهدفا

سكان سبة التعليم فرص توفير الجهود على تركزت وقد، ال  الريفية، المناطل األطفال في لكل المنا

 لحالة ونتيجة فإنه للتعليم الداخلية للكفاءة سبةبالن أما .الخاصة االحتياجات وذوي اإلناث، وبخاصة

 الرسبببببوب مؤشبببببرات فقد تراجعت اإلرهاب على والحرب اليمن بها تمر التي االسبببببتقرار عدم

 صببياغة في والفئات المسببتهدفة األهداف الكمية، تحديد في الوضببوح والتسببرب، ولقد سبباهم غياب

%ج 28,2%ج إلى ق19,6من ق العام لثانويا بالتعليم الصبببافي االلتحاق معدل الهدف، وارتفع هذا

ج سبببنة، والمتمثل تحقيل معدل التحاق 17-15السبببكان الفئة السبببكانية الموازية للتعليم الثانوي ق من

االلتحاق  معدل ارتفع فقد والمهني الفني للتعليم بالنسبببة أمام، 2015 %ج حتى عام26,5صببافي ق

قدرته  إلى محدودية والمهني الفني التعليم في االلتحاق تدني ويعود %ج1,8%ج إلى ق1,3من ق

 االستيعابية .

 في الطلبببة وأظهر أداء النوعيببة، في تببدني يعبباني منكمببا أكببد التقرير أن التعليم في اليمن 

 والعلوم، الحياة، مهارات هي، في أربعة موضببببوعات واضبببب  تدنو  الرابع والسببببادس الصببببفين

 جموعم من األخيرة المرتبة في جاء في اليمن لبةالط أداء أن العربية، كما واللتة والرياضببببيات

 يف الرابع الصبببف والعلوم لطلبة للرياضبببيات الدولية االتجاهات دراسبببة في شببباركت التي الدول

 م.2011في عام والسادس الرابع وللصفين ،م2007عام

 ليتواف بما للعمل المانحين مع الشببراكة واتفاقية المسببار السببريع، مبادرة في اليمن وشبباركت

 نحو بالتحول والتعليم التربية وزارة قامت كما اليمن، في للجميع تحقيل أهداف التعليم مع ويتناغم

النتائج، والتوسببع في المنشببئات التعليمية والكادر التعليمي بشببكل عام. وتطوير  على القائم التخطيط

بشببببأن تنفيذ  م2008ج لعام 28اسببببتراتيجية وطنية للتعليم األسبببباسببببي وإصببببدار قرار وزاري رقم ق

االستراتيجية، وتشير التقارير الرسمية إلى أن هناك نسبة كبيرة من األطفال في سن التعليم األساسي 

ج سبببنة 15-6%ج من إجمالي الفئة السبببكانية في الفئة العمرية ق46خارج التعليم بنسببببة تصبببل إلى ق

 .228وتشكل الفتيات خارج المدارس النسبة األكبر
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 اليمن في إلى تأثر التعليم 229م1220عام لل ية لوزارة التربية والتعليماإلحصائية الرسم تشيرو 

 بسبببب ج مدرسببة2,920إلى ق يصببل ما الممكن اسببتخدام من يعد العنف، ولم ألعمال نتيجة بشببدة

 األطراف تشتلها أو التي المشردة األسر الستضافة أو الجزئي أو استخدامها الكلي للدمار تعرضها

 عدد يصببل وبذلك لذلك، نتيجة تعلمهم مواصببلة ج طفل1,905,607نحو ق عالمتحاربة، وال يسببتطي

 طفل. ثالثة ماليينإلى  بالمدارس الملتحقين األطفال غير

وخاصبببة في  كما أن اسبببتمرار الفجوة في تعليم البنين والبنات تُعد المشبببكلة الجوهرية في التعليم

بالدرجة  من تكمن في تعليم فتيات الريفالمناطل الريفية، ويمكن القول بأن مشبببببببكلة التعليم في الي

لفتاة أحد االرئيسبببببة، وفي هذا الصبببببدد أولت الوزارة تعليم الفتاة اهتماما في خططها، وقد كان تعليم 

امات وزارة المحاور الثمانية لالسبببتراتيجية  الوطنية  لتطوير التعليم األسببباسبببي بترض االيفاء بالتز

ية والتعليم نحو زيادة معدالت ا يات وتخفيف الفجوة  في التعليم األسبببببببباسبببببببالترب حاق الفت ي بين لت

لفجوة بين الجنسببين، وبالرغم من تلك الجهود إال أن معدالت االلتحاق ما زالت تُشببير إلى اسببتمرار ا

ء ما الجنسين، وقد أبرزت العديد من الدراسات وجود مشكالت تساهم في استمرار هذه الفجوة سوا

 الثقافية.يتعلل بالعوامل المؤسسية أو 

ب واسبببببببتثمار يعتبر غالبية المواطنين اليمنيين أن حل الطفل في الراحة واللعالثقافة والترفيه:  .ب

يره وما أوقات الفراغ من ثانوية أولويات الطفل المرتكزة على توفير األكل والشببببرب الممكن توف

 تهتم الحالية التيسر من المالبس، باإلضافة إلى أن األسرة في المنزل في ظل األوضاع الصعبة 

حصبببص بتوافر األلعاب ألطفالها، كما أن المؤسبببسبببات التربوية األخرى منها المدرسبببة ال تهتم ب

 التربية الرياضية والفنية وألتت معظمها تلك الحصص.

هذا  مام بتطبيل  ية في االهت ها البرامج خارطت يدة في  عد هي األخرى بع ئل اإلعالم تُ ما وسببببببببا أ

هذا الجانب على الرغم من أن هناك العديد من البنى التحتية، مالعب  . وأن هناك إهماال في230الحل

وحدائل ومؤسسات ثقافية وهياكل إدارية قائمة ضمن الوزارات والجهات ذات العالقة ولكن لاسف 

البعض منها متلل والبعض اآلخر تم اسبتخدامه لتير الهدف الذي أقيم من أجله وتم البسبط عليها من 

 .قبل المتنفذين

وفير آليات ت، أن تطبيل حقوق الطفل في التعليم واللعب والترفيه واألنشببطة الثقافية تحتاج إلى أي

ن جديرة على مواجهة التحديات والصبببببببعوبات التي تعيل التطبيل، وما أتت به الحرب الراهنة م

تحسببين ا بتدمير لمعظم البنى التحتية التي شببيدتها الحكومة اليمنية خالل السببنوات الماضببية وتوجته

يضببل ج الرياضببية، ل20وبناء عدد من المنشببئات الشبببابية والرياضببية السببتضببافتها لبطولة خليجي ق

 الوضع أكثر مأساوية تجاه ممارسة األطفال لحقهم في اللعب واستثمار أوقات الفراغ.

 

 حقوق الحماية الخاصة لألطفال:  -6

 حماية األطفال أثناء الطوارا والنزاعات المسلحة: .أ

ل نتيجة ضعفهم وصتر سنهم وعدم احترام حقوقهم عرضة ألخطاء الكبار ودفع فواتير يظل األطفا

صراعاتهم في جميع الظروف واألحوال وخاصة في المجتمعات النامية ومنها المجتمع اليمني الذي 
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ات نتهاكيعاني أطفاله من اسببببتخدامهم في درء الشببببر عن الكبار، وتتسببببع رقعة انتشببببار ظواهر اال

 ها، وتزداد وتيرتها أكثر في زمن الحروب والصراعات المسلحة. وتتعدد أنواع

م إلنهبباء ومنع تجنيببد 2014لعمببل التي وقعتهببا اليمن واألمم المتحببدة عببام اوتم تعليل خطببة 

األطفال واسببتخدامهم من قبل القوات المسببلحة اليمنية بسبببب النزاع الدائر، وتشببير التقديرات إلى أن 

 .231من األطفال ثلث المقاتلين في اليمن هم

م إن الحرب في اليمن تأتي على 2017وأشبببارت ميريتشبببل ريالنيو في منظمة اليونيسبببف عام 

ل األطفال حياة األطفال ومسببتقبلهم، وإن القتال والدمار المسببتمرين بال هوادة يحدثان تشببوهات تراف

رتفع عدد وفي العام الماضبببببي ا". مدى الحياة، وغدت األسبببببر معدمة وتكاف  للتكيف على الوضبببببع

ندين، %ج، بينما تضاعف عدد األطفال المج70األطفال الذين قتلوا وأصيبوا جراء الصراع بنسبة ق

ن ج إلى أكثر م900ج، وارتفع عدد القتلى من األطفال من ق2016، 2015مقارنة بالفترة قمارس

ل ج، ووصل عدد األطفا2,450ج إلى ق1,300ج، وتضاعف عدد األطفال المصابين، من ق1,500ق

 ج العام المنصرم.850ج بينما كان ق1,580المجندين في القتال إلى ق

م وقبول عضببببويتها في األمم 1947م8م12وكان انضببببمام اليمن إلى مجلس األمن الدولي في

، وبالتالي صببببدر عدد من القرارات من قبل مجلس م1947ج لسببببنة 29قالمتحدة بموجب قرار رقم 

ها تطبيل حقوق األطفال، نسببببببتعرض أهمها على النحو األمن بشببببببأن اليمن التي تناولت في بعضبببببب

 :232اآلتي

ج: يعبر المجلس بقلل اسبببببببتمرار 8ينص في الفقرة ق م،2012ج لسبببببببنة 2051القرار رقم ق -

عملية تجنيد األطفال واسبببببتخدامهم من قبل مجموعات مسبببببلحة وبعض الجهات في الجيش، 

 يد األطفال.ويدعو إلى تكثيف الجهود الوطنية لعدم تشجيع استتالل وتجن

ج: يالحظ مع القلل أن جميع األطراف في 7الفقرة ق م،2014ج لسبببببببنة 2140القرار رقم ق -

 كانتهاالصببراع المسببل  ال يزالون يجندون األطفال ويسببتخدمونهم بصببورة غير قانونية في 

تخدام للقانون الدولي المنطبل، ويدعو إلى مواصبببلة الجهود الوطنية من أجل إنهاء ومنع اسببب

ف ومنع وتجنيدهم، بسببببببببل منها قيام الحكومة اليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوق األطفال

من: تجنيد األطفال واسبببببتخدامهم في القوات الحكومية باليمن، تمشبببببيا مع قرارات مجلس األ

 ج.2011ق1998ج، 2009ق1882ج، 2005ق1612

 بإنهاء تجنيدفقد تضببمن دعوة سببلطة صببنعاء االلتزام  م،2015ج لسببنة 2216القرار رقم ق -

 األطفال وتسري  جميع األطفال المجندين في صفوفهم. 

أنه على الرغم من االهتمام الدولي بحماية األطفال أثناء الطوارئ ومنع إشببببببراكهم في ، ويتبين

النزاعات المسبببلحة لما لها من آثار مدمرة على الحل في الحياة والبقاء والنماء، إال أن الواقع اليمني 

ابات لتطبيل تلك القرارات من تزايد أعداد األطفال المجندين، واستخدامهم في األعمال ال يشهد استج

العسببببكرية واألمنية بشببببكل الفت، مما يؤكد غياب دور المؤسببببسببببات المجتمعية اليمنية بشببببكل كبير 
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وضببعف وغياب التدابير الخاصببة بحماية األطفال أثناء الطوارئ والنزاعات المسببلحة، مما يزيد من 

 ة األطفال واستمرار نزيف وهدر طاقات المجتمع ومقومات بناءه.معانا

 الحماية من االستغالل االقتصادي )عمـــل األطفال(: .ب

لبقاء الزال اسببتتالل األطفال اقتصبباديا وتشببتيلهم في أعمال تشببكل خطورة على حياتهم وحقهم في ا

طفال ضببببرار مسببببتدامة على األوالنماء يثير جدال في أوسبببباط المهتمين بحقوق األطفال، لما له من أ

 جسدياً وعقلياً وعاطفياً.

م أن عدد األطفال الذين 2010 ولقد أظهرت نتائج المس  الوطني حول عمالة األطفال في عام

ج% من مجموع 34,3ج نسببمة يمثل نسبببة ق7,703,000ج سببنة بلغ ق17-5تتراوح أعمارهم بين ق

 .233نج أطفال عاملو1,614,000ج% أي أنق21السكان منهم ق

بحاث، أجريت العديد من الدراسات واألتأسيساً على ما سبل، ومن مالمسة واقع الطفولة فقد و

بيرا شببببهد تحوال كيلم  هاألطفال، إال أن ةلاكرسببببت لمناقشببببة عمالتي وأقيمت الندوات وورش العمل 

، فضال لشير إلى تزايد أعداد العمال األطفاالواقع ت مؤشراتفاألطفال،  ةعلى صعيد الحد من عمال

مما يزيد الوضبببببع سبببببوء ويعقد اسبببببتتاللهم في أعمال خطرة وتحت ظروف صبببببعبة، و عن أنه يتم

عمل األسبببببببر تدفع بأبنائها إلى سبببببببوق الالمعالجة والحد من ظاهرة عمالة األطفالو وجود عدد من 

إال أن  ارهم،لقيام بأعمال ال تناسببب أعمللمسبباعدة في دعم األسببرة مادياً، وتدفع هؤالء األطفال إلى ا

م العمالة %ج من إجمالي حج15هذا لم يمنع الدولة من االهتمام بهذه الشببريحة المهمة، والتي تمثل ق

لخمسية ا تهاخطبدأت الحكومة اليمنية إعطاء هذا الموضوع مزيدا من االهتمام ضمن  إذ ،في البالد

 الثالثة.

 حماية الطفل من المخدرات والمؤثرات العقلية:  .ج

م والمببؤثرات العقليببة ال يعطببى لببه االهتمببام الكببافي مببن الحكومببة اليمنيببة رغببموضببوع المخببدرات 

ي خطورته على الفرد والمجتمع فهناك ضعف ملموس في مكافحبة الظباهرة وال يبتم الحشبد اإلعالمب

والمجتمعببي المطلببوب للتوعيببة بمخبباطر انتشببار الظبباهرة وخاصببة بببين األطفببال والشببباب والتببي 

 ة.ظل غياب الدور الفاعل لاجهزة المعنية بالمتابعة والمكافح أصبحت ملموسة لدى الناس في

انتشببار تنبباول المببواد المخببدرة والمببؤثرات العقليببة منهببا قالحبببوب المنشببطة والحبببوب  كمببا أن

انتشبار تناولهبا بمسبتوى واسبع ببين أوسباط األطفبال والشبباب، حيبث يُمبارس  يشهد الواقعالمخدرةج 

م وغياب 2011نفالت األمني الذي تشهده البالد منذ مطلع عامبصورة شبه علنية خاصة في ظل اال

األجهزة المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن القيام بدورها المطلوب، األمر البذي مبن 

وسرت وغيرهبا  –شأنه يزيد االنتشار خاصة مع ظهور مسميات جديدة لهذه المواد قحبوب القذافي 

 .234ن بيعها معروفة لدى كثير من الناسمن التسمياتج كما أن أماك

 حماية األطفال من االستغالل الجنسي:  .د
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يتعرض األطفال في اليمن لكثير من اإلسبببباءات واالسببببتتالل الجنسببببي وازدادت حوادث اغتصبببباب 

حتم  األطفال بشكل غير مسبوق وبوسائل عنيفة وأصبحت القضية متداولة في وسائل اإلعالم، وهذا

في  بدورها في حماية األطفال من االسبببببتتالل الجنسبببببي من خالل بذل جهودهاعلى الحكومة القيام 

 يها.واعتبارها أفعإال يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبمنع استتاللهم جنسيا، 

أوضببحوا أنهم اُدخلوا  كبيرة ممن تعرضببوا للعنفالعنف ضببد األطفال أن نسبببة أن من أوجه و

نسببية تمثلت باالغتصبباب واإليذاء الجنسببي وأنهم في األسبباس ضببحايا دور األحداث بسبببب جرائم ج

 .235الجنسي نتهاكاال

وحرمته ال  ، أنه ال تزال المشببكالت المتعلقة باالعتداءات الجنسببية التي تنتهك إنسببانية الطفلأي

لتي اتلقى حقها من االهتمام الحكومي أو من منظمات المجتمع المدني إضبببببببافة إلى غياب البرامج 

م ضبببد ج قضبببايا االسبببتتالل الجنسبببي لاطفال، وتم القبض على بعض الجناة الذين ارتكبوا جرائتعال

ت األطفال متعلقة بهتك العرض، االغتصبباب، االختطاف، االغتصبباب والقتل، تزويج فتيات صببتيرا

قت في سببن العاشببرة من العمر، حيث يعد ظهور مثل هذه االعتداءات الجنسببية ضببد األطفال في الو

رم ذلك وتتخذ من القضبببببببايا الدخيلة على الثقافة المجتمعية اليمنية، وعاداته وتقاليده التي تجالراهن 

مات كثير من الوسببببائل الوقائية في هذا الخصببببوص، إال انه ومع ذلك تناولت وسببببائل اإلعالم محاك

ية جنسلبعض الجناة واصدار عقوبات بحقهم، من مرتكبي الجرائم ضد األطفال ومنها االعتداءات ال

 المصحوبة بالقتل في معظمها.

 

 تهريب األطفال:  .ه

عية التي برزت ظاهرة تهريب األطفال في اليمن بشكل كبير من خالل تعدد اسبابها والدوافع االجتما

 تقف وراءها، وعكست تدني دور المؤسسات المجتمعية اليمنية في منع تهريب األطفال.  

عن مثيالتها في باقي دول العالم كونها تتم بترض وأن مشكلة تهريب األطفال في اليمن تختلف 

البحث عن الرزق عن اعتقاد خاطئ من قبل األسببرة بعدم تعرض الطفل للمخاطر واإلسبباءة وهو ما 

ال ينبتي السببببكوت عنه كونها ظاهرة منتشببببرة في عدد من المحافظات، وتم رصببببد عمليات تهريب 

 .236مةج مهربا إلى النيابة العا59األطفال، وتم إحالةق

 حماية األطفال األحداث في نظام قضاء األحداث:  .و

وبحسب اتخذت الجهات المعنية عدداً من اإلجراءات التي تضمن المنع الصري  للعقوبات الجسدية، 

م بلغ عدد األطفال األحداث 2016إحصببائية مصببلحة التأهيل واإلصببالح قمصببلحة السببجونج للعام

اء، الحديدة، إب، حجة، ذمار، عمران، المحويت، في السببجون المركزية في تسببع محافظات قصببنع

ج طفال تم 96ج طفال مرافقين ألمهاتهم السبببجينات، وق51ج طفال منهم ق291البيضببباء، صبببعدةج، ق

عام ته  كد علي في دراسببببببب عام، وأ يل  237م،2015االفراج عنهم خالل ال ية برامج التحو على أهم

قا جاز األطفال في خالف مع ال ية الحت ئل المجتمع بدا ها تمن  الطفل فرصببببببببة للتفكر وال نون، كون

                                                           
 العقاب الجسدي وبعض أشكال العنف الذي يتعرض له األطفال.(.2012) المجلس األعلى لألمومة والطفولة 235
 45، 2015وزارة الشئون االجتماعية والعمل، 236
 23، 2015علي، 237
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بعواقب تصببرفاته، ودفعه لتحمل المسببؤولية، معالجة الضببرر الناجم عن أفعاله، كما أنها تعمل عل 

 تشجيع التاء العقوبات السالبة للحرية.   

من  وأكدت منظمة االصبببببببالح الجنائي إلى أهمية توفير الحماية لاطفال في أماكن االحتجاز،

ت رقابة ومتابعة مسبببببتقلة تضبببببمن وضبببببع العاملين مع األطفال في هذه األماكن خالل وضبببببع آليا

 والمؤسسات األخرى تحت المسائلة وااللتزام بمدونات لسلوكياته تجاه األطفال.

  تحديات تطبيق التشريعات واالتفاقيات لحقوق الطفل اليمني:ثانيا : 

األطفال  بأهمية )وشبببببعبية ميةقرسببببب قطاعات كبيرة لدى والراسبببببب العام بالرغم من االعتراف

وإيجاد  أوضبباعهم أجل تنمية من الجهود تعزيز وبضببرورة بناء أوطانهم في المسببتقبلي وبدورهم

 أو العوامل والمؤثرات بعض المعوقات وجود اسبببتمرار عن ينبئ الواقع أن إال لهم حامية بيئات

ً  أو تؤخر أفضل، شكلب أوضاعها وتنمية الطفولة مع من العمل أو تبطئ أو تؤثر تحد التي في  حينا

االتفاقية أو  بمتطلبات اإليفاء الالزم إلى عدم أو تقود الطفل حقوق اتفاقية بنود من بعض تنفيذ

ً  تعكسبببببه ما وهذا الملحقين بها، البروتوكولين بمتطلبات حتى التي  لدولل الدورية التقارير أحيانا

 عن تصببببببدر التي أو التقارير الظل اريرتق باألمم المتحدة، وكذلك الطفل حقوق إلى لجنة تقدم

 التحديات أهم وأبرز على هنا الوقوف . ويمكن238بالطفولة المعنية المدني المجتمع منظمات

 :عملها لتطبيل حقوق الطفل تواجه الحكومات في التي والمعوقات

 ككل واإلنسانية لم تترك العولمة مجاالً من مجاالت الحياة االجتماعية واالقتصادية العولمة: .1

المجتمعات عامة  في الطفولة وواقع قيم في العولمة تأثير أن أو ب خر، بل بشببكل وطرقته إال

ً  أكثر العربية خاصببة يبدو والمجتمعات  ولكن كثيرة فوائد أن للعولمة وتأثيراً، نعلم وضببوحا

 اعتبارها يمكن ال بحيث متناقضببة مظاهر هي تحمل بعضببهم وصببفها وكما وخيمة عواقبها

ً مطل شراً  ً  قا  في عالم وتحدث حدثت التي الكثيرة للتتيرات مباشرة نتيجة فهي أو خيراً مطلقا

وتقنية اإلنتاج وغيرها من العوامل التي  والمواصبببالت االتصببباالت مجال في خاصبببة اليوم

 ً  .239زادت من تشابك وتفاعل العالم سلباً أو إيجابا

ً  وما تجتره العولمة مشببكلة عن ينفصببل ال وهو :الفقر .2  اجتماعية وتباينات مشبباكل من أحيانا

. لكل طفل الحل في فرصبببببة عادلة في الحياة. ولكن في جميع أنحاء 240وثقافية واقتصبببببادية

العالم، هناك الماليين من األطفال المحاصبببببببرين في دورة أجيال من الحرمان والتي تهدد 

محرومون من  ومستقبل مجتمعاتهم. وهناك ماليين األطفال في جميع أنحاء العالم -مستقبلهم 

هذه الحقوق ومما يحتاجونه كي ينشؤوا أصحاء وأقوياء وذلك بسبب مكان والدتهمو أو بسبب 

انتمائهم العرقي أو اإلثني أو بسبب جنسهم، أو بسبب إصابتهم بإعاقة، أو ألنهم يعيشون في 

ل ج مليون طف167أن: ق 2030الفقر، وإن لم يتصدى العالم النعدام المساواة، سنجد في عام

ج سببببنوات سببببيموتون بين 5ج مليون طفل تقل أعمارهم عنق69سببببيعيشببببون في فقر مدقع، ق

                                                           
 69، 2009ُحمد، 238

 162، 2005المودع، 239
 3، 2007الشرجبي، 240
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ج مليون طفل في سببن االلتحاق بالمدارس االبتدائية سببيكونون 60م، ق2030و 2016عامي 

خارج المدارس، ويشببكل األطفال حوالي نصببف عدد األشببخاص الذين يعيشببون على أقل من 

ج مليون 900العبببالم والبببذين يبلغ عبببددهم حواليق ج دوالر يوميبببا في جميع أنحببباء1.90ق

شببببخص، وتعاني أسببببرهم لتتطية كلفة التتذية والعناية الصببببحية األسبببباسببببية الالزمة لتوفير 

م، 2014انطالقة قوية لهؤالء األطفال، وتترك أوجه الحرمان هذه تأثيراً مسبببببتمراً، ففي عام

 .241ج مليون طفل من توقف النمو160عانى حوالي ق

 التقارير من عدد قراءة خالل فمن ،الطفولة وبرامج المقررة لخدمات الميزانياتو التمويل .3

واضببببببحة للطفولة،  أو بنود محددة ميزانيات وجود عدم لوحظ المتوفرة الوطنية والبيانات

 بقطاعات أخرى ميزانيات تدخل ضبببمن ولكنها الطفولة وأنشبببطة لبرامج تنفل أموال هناك

 .242متعددة جهات متعددة وفي

 العليا المجالس منه تعاني ما وأكثر الطفولة، وبرامج ألنشحححطة الميزانيات المسحححتقلة بغيا .4

 أو موازنات مسببتقلة ميزانيات وجود هو عدم للطفولة الوطنية واألسببرة، أو اللجان للطفولة

 .243بالطفولة خاصة

 -:244فضالً عن الصعوبات اآلتية

 وحقوقها. ولةفي مجال الطف العاملة المؤهلة في الهيئات الكوادر نقص .1

 يف المتمثلة الطفل حقوق في مجال تعمل اآلليات التي من للعديد المؤسبببسبببية البنية ضبببعف .2

  العاملين لتنمية قدرات والفنية المالية الموارد شحة

 يةالهيئات الوطن من الممنوحة للمؤسببسببات والهيئات العاملة مع الطفولة المسبباعدات ضببعف .3

فل الط حقوق بحماية المعنية والمشبببببببروعات البرامج تنفيذ على تؤثر والدولية واإلقليمية

 قوقح بحماية المعنية والمشببببروعات البرامج تنفيذ على تؤثر والدولية واإلقليمية الوطنية

 الطفل.

 هالنتائج يمكن الطفولة، والتي ومشكالت بقضايا المتخصصة والبحوث الدراسات كفاية عدم .4

 وقبحق واالهتمام العمل من بمزيد وتدفع ةمشكالت الطفول معالجة في تسهم أن وتوصياتها

 نيةالمسوح الميدا ذلك في بما الطفولة في المتخصصة والبحوث وتوفر الدراسات األطفال،

 الطفولة قضببببببايا ومشببببببكالت حول بيانات قاعدة وجود في يسببببببهم أن ذلك شببببببأن ومن

 .البيانات من هذه والمهتمين المختصين واستفادة واحتياجاتها،

 المعاصرة. الطفولة وباحتياجات االتفاقية بأهداف ومضامين لوعيمستوى ا تدني .5

 حددتها اتفاقية التي للطفل القانونية بالسن والتطبيقي العملي باالعتراف ضعف التزام الدول .6

وفي  عشرة، السابعة سن دون الفتاة وبخاصة والفتاة للفتى الزواج ما يتم الطفل، عادة حقوق

سادسة  للزواج مؤهلة قانونية وغير غير عمرية سنوات وهذه شرةع والرابعة والخامسة ال

                                                           
 15، 2017اليونيسف، 241

 134، 2005، علي 242

 189، 2008الزغير، 243
 2009ُحمد، 244
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 الزواج حاالت فتنتشبر القانونية، بالسبن الزواج وتسبجيله بعقد يقوم من وال األهل يلتزم وال

 تبعاتها السلبية. وتتفاقم المبكر

 وقراءة فهم اإلعالم في أجهزة وقضبباياها وبخاصببة بالطفولة المعنية الجهات بعض قصببور .7

 مع بيتناسببب بما االتفاقية هذه توطيد من تمكن واقعية االتفاقية بصبببورة ورؤية ومواد بنود

 في أولوياتها.  والبحث الطفولة احتياجات تحديد نأيضا م وتمكن الواقع والظروف

ومن الالفت في األمرو أن من الصبببعوبات التي تواجه تطبيل حقوق الطفل: الحرب، فخاللها 

 ل العمببل بببالقوانين وأحكببامهببا إلى جببانببب تببأثير النفقبباتتنتهببك جميع حقوق الطفببل نتيجببة تعطبب

 ج780يتم إنفاق ق االقتصببادية خاصببة، حيث عامة وحقوق الطفل اإلنسببان حقوق على العسببكرية

 سبببتة عن يزيد ال أجمع العالم في التعليم على ينفل وما العسبببكري، التصبببنيع دوالر على بليون

 بليون ج66مبلغ ق العالم في والصبببببببحة لتتذيةا على اإلنفاق مجموع يتعدى دوالر، وال بليون

 معدالت الزدياد نتيجة والنفسبببببية االجتماعية الناس حياة على انعكاسببببباته ذلك له وكل دوالر،

 ويرجع النساء بين واألرامل العنوسه معدالت فزادت االقتصادية عن الصعوبات الناتج الحرمان

 ويزداد الفقر فيكثر النساء وفاة نسبة عن رةكبي بنسب الذكور وفاة إلى تؤدي أن الحروب إلى ذلك

 .245األسر وتفكك تشرد األطفال

 اآلثار السلبية لعدم تطبيق حقوق الطفل على المجتمع:   ثالثا : 
أشارت التوجهات االستراتيجية اليمنية المتمثلة باستراتيجيات وخطط الطفولة، التخفيف من الفقر، 

اليد، تنمية الطفولة المبكرة، تنمية المرأة، حقوق اإلنسان، مكافحة تهريب األطفال، دعم تسجيل المو

والحماية االجتماعية إلى  ضرورة االهتمام بالطفل وتوفير حقوقه كتيره من األطفال في مختلف 

ج، وذلك من خالل 246دول العالم وبحسب ما تضمنته قالتشريعات واالتفاقيات الدولية لحقوق الطفل

ل حقوق الطفل المختلفة بإعداد الرؤى واآلليات الهادفة إلى  تطبيقها، قيام المؤسسات المعنية بتطبي

وإجراء الدراسات العلمية الهادفة إلى  تقديم اآلليات التي تُمكن تلك المؤسسات من تطبيقها وبما 

 يحقل االستفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال. 

التي تناولت قضايا الطفولة وحمايتها إلى العديد  وبالرغم من ذلك أشارت التقارير والدراسات

من المؤشرات التي تعكس عن وجود مخاطر تواجه األطفال في الواقع اليمني، منها تزايد واتساع 

الظواهر السلبية التي تنتهك حقوق الطفل التي كفلتها التشريعات والمواثيل الدولية وفي مقدمتها 

ج طفال وطفلة، 60,000ت بين األطفال دون سن الخامسة بلغ قالشريعة اإلسالمية، وأن عدد الوفيا

، ويشير تقرير 247%ج من المرافل الصحية لم تعد قادرة على تقديم خدماتها الصحية55ونسبة ق

%ج من األطفال في سن 49م أن نسبة ق2016إدارة الطفولة اآلمنة بوزارة التربية والتعليم للعام 

                                                           
 40، 2016شداد، 245

 التشوووووريعات واالتفاقيات الدولية يقصووووود بها، بأنها مجموعة الضووووووابط والقواعد المنظمة لحقوق الطفل والصوووووادرة عن منظمة األمم المتحدة، التي 246
دول والتي تلزم قوانونواج جميع الو، وكوللوك البروتوكوالت الودوليوة الملحقوة لهوا، م1989نوفمبر  20وأقرت من جميع الودول األعضووووووووووووووواء بتواري  اعتمودت 

في  وبما يكفل تطبيق حقوق الطفل، المصووووادقة عليها بإيجاد رأى وأسوووواليب لتنفيلها من قبل جميع مؤسووووسوووواتها المجتماية ومنها المؤسووووسووووات التربوية
السياسية. ، االقتصادية، الثقافية، االجتماعية، المجاالت الحقوقية المدنية مختلف  

 2، 2016، وزارة الصحة والسكان 247
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ج 1600ج مليون طفل وطفلة خارج المدرسة، وأن عدد ق2من ق التعليم خارج المدرسة، أي أن أكثر

ج مليون طفل أي ما نسبته 9,6مدرسة غير صالحة لالستخدام واستقبال األطفال للتعليم، وأن عددق

ج مليون طفل يعملون 1,6%ج من األطفال في اليمن يحتاجون مساعدات إنسانية، وأن عددق80ق

، باإلضافة إلى  تعرض األطفال للعنف في 248لتتذيةج طفل يعانون من سوء ا2,2وكذلك عدد ق

المدارس من قبل المعلمين وزمالئهم تتمثل بالعقاب الجسدي واإلساءة اللفظية والتحرش مما يسبب 

في تدهور في الحالة النفسية والصحية وتكون من أحد األسباب الرئيسة التي تؤدي إلى التسرب من 

 . 249التعليم

رها شخيص وتحليل مظاهر االختالل في تطبيل تلك الحقوق وآثاتلك الدراسات على توأكدت 

ختالالت السلبية على الطفل وانعكاساتها على المجتمع ككل، إال أنها أغفلت جانب معالجة تلك اال

باإلضافة  وتحديد اآلليات واألساليب والوسائل التي يمكن اعتمادها للتطبيل بشكل متكامل للحقوق،

لتي أقرتها حقوق الطفل التي نصت عليها التشريعات واالتفاقيات الدولية ا إلى  أن مصفوفة متطلبات

قة من وصادقت عليها اليمن، وفي ضوء ذلك أصدرت التشريعات والقوانين الوطنية النافذة المنبث

المجتمع  الدستور اليمني، التي ركزت على رعاية وحماية حقوق الطفل سواءً على مستوى األفراد في

ت الحكومية وغير الحكومية، وفي ضوء ذلك أصدرت األنظمة واللوائ  والقرارا أو  المؤسسات

نية الالزمة وأنشئت المؤسسات المعنية برعاية وحماية حقوق الطفل ومن أهمها المؤسسات المع

ن مبتطبيل حقوق الطفل وحددت أهدافها ووظائفها ومنهجية عملها، ونتج عن ذلك ظهور العديد 

ملي، جيات والبرامج والخطط وبما يضمن تطبيل تلك الحقوق في الواقع العالسياسات واالستراتي

ة في هذا ج والتشريعات الدولي1989وبما يؤدي إلى  تنفيذ بنود االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ق

لمجتمع االمجال، وقد قدمت اليمن أربعة تقارير دورية حكومية، وأربعة تقارير دورية من منظمات 

الموارد وجميعها عن الجهود واالنجازات التي تتحقل للطفل اليمني وفل اإلمكانات  المدني، وركزت

ى ضرورة المتاحة، وبالرغم من أن التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل قد أكدت عل

يل، وبما قيام الحكومة اليمنية بالعديد من الجهود لمعالجة االختالالت وجوانب القصور في التطب

ا وتوسع لحقوق الطفل وانتشاره انتهاكي إلى معالجة العديد من الظواهر السلبية المعبرة عن يؤد

 .رقعتها في المجتمع اليمني

ج 20ومن خالل عمل المؤلف في مجاالت الطفولة المتعددة خالل فترة تمتد إلى قأكثر من

ئة األطفال، وأن هناك سببنة فقد الحظ أن هناك العديد من المشببكالت التي تواجه عملية تربية وتنشبب

تأثير كبير للعوامل االجتماعية والثقافية واالقتصببببادية والسببببياسببببية في عملية تطبيل حقوق الطفل 

اليمني، والدفاع عن حقوقه وتبني مناصببببرة قضبببباياها، وكذلك ضببببعف عملية تطبيل هذه الحقوق 

بتطبيل حقوق  على أرض الواقع الملموس من قبل كافة المؤسببببسببببات المجتمعية وخاصببببة المعنية

غائباً،  يكون يكاد المؤسبببسبببات في الحقوق هذه آليات تطبيل كما الحظ أنالطفل المسبببؤولة عنها. 

 النوع هذا من الدراسات العلمية المحلية في هذا المجال، ألن وجود دراسات باإلضافة إلى غياب

الحقوق في  هذه ضببببرورة ملحة، بهدف إيجاد وتوفير آليات للتطبيل، وبما يؤدي إلى ترسببببيب يُعد

                                                           
 .2، 2017، اليونيسف 248
 15، 2012األمم المتحدة ، 249
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المؤسبببببسبببببة المعنية بتطبيل حقوق الطفل ويقوم بها العاملون فيها في مختلف أعمالهم وأنشبببببطتهم 

الموجهة نحو األطفال، كما أن لها تأثيرا ايجابيا في تحقيل تنمية مسببببببتدامة للمجتمع، فالطفل يجب 

ه وممارسبباً لها بحرية أن يتمتع بكافة حقوقه من الوالدة وما قبلها وحتى سببن الثامنة عشببر من عمر

 . تامة وتحت رقابة الكبار
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 الفصل الثاني

 ومتطلباتهاحقوق الطفل اليمني  مقترحات تطبيق

 أدوار هامة لتطبيق حقوق الطفل اليمنيأوال : 
اسبببببببتخدمت اتفاقية حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم كأداة لتعزيز وحماية حقوق األطفال. وفي 

قاء، السبببببببنوات التي تلت اع قدماً ملحوظاً في الوفاء بحل األطفال في الب عالم ت هد ال تمادها، شببببببب

والصحة، والتعليم وذلك من خالل توفير المرافل والخدمات األساسيةو وازدياد االعتراف بالحاجة 

 .ية لوقاية األطفال من االستتالل وسوء المعاملة والعنفمايئة حإلى خلل ب

ال بد من عمل المزيد إلقامة عالم جدير باألطفال. وتتفاوت ن رغم التقدم الذي تم تحقيقه، ولك

الدول فيما يتعلل بالتقدم نحو تحقيل األهداف، حيث تتأخر بعض الدول بشبببببببكل ملحوظ عن دول 

أخرى في من  حقوق الطفل األولوية في برامجها الوطنية. ويواجه التقدم المحرز خطر التراجع 

ب الفقر والنزاع المسبببببببل  ومتالزمببة نقص المنبباعببة في العببديببد من الببديببانببات والبلببدان بسبببببببببب

 جائحة كورونا. – 19-البشريةماإليدز، واألوبئة المعديةو منها كوفيد

ولكل فرد في المجتمع دور ينبتي القيام به للكفالة لكل طفل بأن يتمتع بطفولته. ويمكن ايجاز 

ي إطار قيامهم بأعمالهم بعضببببببباً من تلك األدوار بصبببببببورة قابلة للتحقل وفل إمكانات األفراد ف

 اليوميةو على النحو اآلتي:

دور ولي األمر، أو المدرس، أو األخصببببببائي االجتماعي، أو أياً من الفئات المهنية التي  -

تعمل في أوسببببباط األطفال، العمل على نشبببببر الوعي والفهم لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل 

 بين أوساط األطفال.

ل من أجل حقوق األطفال، العمل على نشببببببر دور العضببببببو أو الموظف في منظمة تعم -

الوعي والفهم لمبببادئ االتفبباقيببة وبروتوكوالتهببا االختيبباريببة، والقيببام بببإجراء األبحبباث 

وتوثيل المبادرات والسببببياسببببات الحكومية، والعمل على إشببببراك المجتمعات في تعزيز 

 .وحماية حقوق األطفال

على تشببببببجيع التثقيف والفهم لحقوق  دور العامل في األوسبببببباط اإلعالمية، القيام بالعمل -

 األطفالو والمبادرة بإنشاء منبر لاطفال ليتمكنوا من خالله المشاركة في المجتمع. 

يدة  - جد ية وال حال عات ال ماني في العمل على مواءمة التشبببببببري في حين يتمثل دور البرل

اسببات والممارسببات القضببائية مع التزامات البلد الدوليةو وعلى رصببد المبادرات والسببي

والموازنات الحكومية، وإشبببببببراك المجتمع بمن فيهم األطفال في اتخاذ القرارات ذات 

 .الصلة

 باستطاعة كل فرد أن يشارك في احترام حقوق األطفال وحمايتها والوفاء بها. أي أنه؛
وبصببببورة أكثر دقة ووضببببوح، يمكن تحديد عدد من األدوار التي ينبتي على األفراد في األسببببرة 

والمؤسببسببات المعنية بتطبيل حقوق الطفل اليمني القيام بها والتي يمكن عرضببها بحسببب والمجتمع 

 -المجاالت الرئيسة التي تضمنتها التشريعات واالتفاقيات الدولية على النحو اآلتي:
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  -تطبيق حقوق الطفل المدنية والسياسية: -1

ياسببببية بحسببببب ما تضببببمنته ينبتي القيام بالعديد من األدوار في تطبيل حقوق الطفل المدنية والسبببب

 التشريعات واالتفاقيات الدولية والمتمثلة بما يأتي:

 ضمان حل الطفل في الحياة.العمل على  -
 حصول الطفل على اسم مناسب.إشراك جميع المعنيين بهدف  -
 تسجيل الطفل فور والدته في السجالت الرسمية للدولة. -
ن الجهات ذات العالقة في المتابعة في حصبببببببول الطفل على شبببببببهادة الميالد مجانية م -

 الدولة.

متابعة تسجيل الطفل المولود في الريف والحضر على السواء في الجهات ذات العالقة  -
 بالدولة 

توثيل هوية وجنسببببية الطفل دون تمييز في السببببجالت الرسببببمية المتابعة والتوجيه في  -
 بالجهات ذات العالقة بالدولة.

اد الطفل سواًء في األسرة أو المدرسة أو التوجيه واإلرشاد بهدف منع تعسف واضطه -
 البرامج اإلعالمية المختلفة.

 العمل على منع سلب الطفل هويته من قبل كافة األطراف ذات العالقة في المجتمع. -
التوعية بضببببرورة المحافظة على وثائل هوية وجنسببببية الطفل وأهميتها ودورها طيلة  -

 حياته العملية.

ء العمدي بمعلومات غير صببحيحة حول السببن الحقيقي العمل على ضببمان تجريم اإلدال -
 للطفل

التوعيببة بمنع تعرض الطفببل للتعببذيببب والمعبباملببة غير اإلنسببببببببانيببة وأهميببة ذلببك على  -
 شخصيته وأسرته.

 العمل عل ضمان تجريم زواج القاصرات والتوعية ب ثاره. -
 ترسيب مبدأ احترام آراء وأفكار وطموحات الطفل عن حياته المستقبلية. -
وعية بأهمية توجيه الطفل في التعبير عن فكره ومعتقداته واتجاهاته بما ينسببببببجم مع الت -

 قدراته ومهارته.

 العمل على تعزيز مشاركة األطفال في تكوين الجمعيات. -
 إعداد ومراجعة وتطوير التشريعات القانونية الخاصة بحرية الطفل. -
 افية للطفل.نشر المعلومات ذات المنفعة االجتماعية والتعليمية والثق -
 العمل على تعزيز وتقدير تعبير الطفل عن آرائه واإلصتاء إليه. -
اعتماد الوسبببائل التي تقي الطفل من المعلومات السبببلبية التي تضبببر بمصبببالحة وحريته  -

 وحقوقه.
 تشجيع عملية تمكين الطفل في حفظ أسراره وخصوصية حياته. -
 نترنت.توجيه الطفل في حفظ بياناته الشخصية أثناء تصف  اال -
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   -:تطبيق الحقوق األسرية واالجتماعية للطفل -2

ينبتي القيام بالعديد من األدوار لتطبيل الحقوق األسبببببببرية واالجتماعية للطفل والتي تضبببببببمنتها 

 التشريعات واالتفاقيات الدولية والمتمثلة باآلتي:

العمل على توفير البيئة المناسببببببببة لنمو الطفل النفسبببببببي والجسبببببببدي  -

 واالجتماعي.

 وجيه وإرشاد الطفل أثناء ممارسته لحقوقه.ت -

 التوعية بتكوين شخصية الطفل المتوازنة والمتكاملة والشاملة.  -

 العمل على تعزيز مسئولية تربية الطفل ونموه من كال والديه.  -

التوعية بأهمية ودور تقديم مصبببببببلحة الطفل عند فصبببببببله عن والديه  -

 األول. المسيئين معاملته أو المنفصلين في المقام

ترسببببببيب مبدأ احترام حل الطفل المنفصببببببل عن والديه والمقيمين في  -

 دولتين مختلفتين بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بهما. 

العمل على ضببببمان مشبببباركة الطفل القادر على التعبير عن آرائه في  -

 اإلقامة مع أحد والديه المنفصلين.  

 مراعاة نظام الكفالة لمصلحة الطفل الفضلى. -

التوعية بأهمية تعريف الطفل غير المصبببببببطحب أو المنفصبببببببل عن  -

 أسرته بوالديه وصلته بأفراد عائلته. 

 المتابعة الدورية عن وضع الطفل في مؤسسات الرعاية.   -

 التوعية بضرورة توفير بيئة معززة لصحة الطفل واحترامه لذاته.  -

 الجتماعية.التشجيع على ممارسة الطفل لقيمه األخالقية في بيئته ا -

 العمل على تعزيز أدوار الطفل االجتماعية في مراحل نموه.  -

 ترسيب عملية تعزيز قيم الطفل السلوكية في مراحل نموه.  -

 العمل على تعزيز استقرار الطفل النفسي وشعوره بالحب والتقدير. -

 ترسيب ميول الطفل نحو استقالله واعتماده على ذاته . -

 وافل الطفل اجتماعياً مع أسرته ومجتمعه.التوعية بأهمية تعزيز ت -

العمل على تعزيز توافل الطفل مع أصبببببببدقائه وزمالئه وفقاً لسبببببببنه  -

 ونضجه وقدراته .

 تنمية إدراك الطفل للسلوك االجتماعي السليم.  -

توفير رعاية أسبببرية بديلة للطفل المنفصبببل عن والديه ومن في حكمه  -

 قلياً وجسدياً وعاطفياً.تتناسب مع حاجاته األساسية في النمو ع

  -تطبيق حقوق الطفل الصحية: -3

ينبتي القيام بالعديد من األدوار لتطبيل الحقوق الصببببببحية للطفل والتي تضببببببمنتها التشببببببريعات 

 واالتفاقيات الدولية والمتمثلة باآلتي:
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ية الصبببببببحية  - بأهمية حصبببببببول الطفل على خدمات الرعا التوعية 

 المتكاملة في جميع مراحل نموه. 

 ترسيب االهتمام بالتأهيل الصحي للطفل المعاق. -

التوجيه واإلرشببببباد بأهمية تمتع الطفل المعاق برعاية خاصبببببة تنمي  -

 اعتماده على نفسه ومشاركته في المجتمع. 

العمل على ضبببببببمان حصبببببببول الطفل المعاق على خدمات الرعاية  -

 الصحية وإعادة تأهيله. 

ت والتطعيم ضببببببببد التوعيببة بببأهميببة حصبببببببول الطفببل على اللقبباحببا -

 األمراض. 

 التوعية بأهمية حصول الطفل على الكشف الطبي بصورة منتظمة. -

ترسبببببببيب الوعي بببأهميببة توفير التتببذيببة العالجيببة المالئمببة للطفببل  -

 المصاب بسوء التتذية.

 متابعة تنمية ممارسة الطفل للسلوكيات الصحية السليمة. -

ضبببر بصبببحة األطفال العمل على تجريم الممارسبببات التقليدية التي ت -

 قختان االناثج. 

  -:حقوق الطفل االقتصاديةتطبيق  -4

ينبتي القيام بالعديد من األدوار لتطبيل الحقوق االقتصببببادية للطفل والتي تضببببمنتها التشببببريعات 

 واالتفاقيات الدولية والمتمثلة باآلتي:

 ترسيب أهمية توفير التذاء الجيد والكافي لتحقيل نمو الطفل المتوازن. -

 التوعية بأهمية المسكن الصحي المالئم لحاجات الطفل ومراحل نموه. -

العمل على توفير الكسببباء الالئل والمناسبببب لحاجات الطفل ونشببباطاته  -

 خالل السنة.

 التوجيه بأهمية توفير متطلبات الرفاة االقتصادي للطفل. -

 العمل على حصول الضمان االجتماعي للطفل. -

أدوات رفاه الطفل في مختلف مراحل المسبببببباهمة في توفير وسببببببائل و -

 نموه.

العمل على تعزيز مسئولية الوالدين في تأمين ظروف المعيشة الالزمة  -

 لنمو الطفل. 

عاملين من خدمات ومراكز  - فاع أطفال ال بأهمية تعزيز انت اإلرشبببببببباد 

 رعاية األطفال المؤهلين لها.

لمتاحة التوعية بضبببببببرورة توفير المسببببببباعدة المادية وبرامج الدعم ا -

 للوالدين فيما يتعلل بتتذية وكساء وإسكان الطفل.

 تطبيق مجال حقوق الطفل التعليمية والثقافية: -5

 وذلك من خالل القيام باآلتي:



2022 
 قاسم فضل. د      (وتربوي قانوني منظور)الدولية واالتفاقيات الوطنية للتشريعات وفقا   وتشريعاته الطفل حقوق

 احلضرمي
 

[Tapez un texte] Page 163 
 

العمل على تنمية شبببببخصبببببية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى  -

 أقصى امكاناتها. 

 تسهيل حصول الطفل على التعليم دون تمييز. -

 مبدأ إلزامية التعليم لجميع األطفال .تنفيذ  -

 العمل على ضمان توفير التعليم المجاني  لجميع األطفال . -

 العمل على توفير برامج تعالج رسوب الطفل في التعليم. -

 دراسة تهيئة البيئة الصديقة الستمرار الطفل بالتعليم. -

تعليمية وضع الضوابط الحترام إدارة المؤسسات التربوية لحقوق الطفل ال -

 والثقافية.

 التشخيص والحد من ظاهرة أمية الطفل المتجاوز سن االلتحاق بالتعليم.  -

العمل على توفير التقنيات والوسبببببائل الترفيهية المناسببببببة لميول وقدرات  -

 الطفل.

 تنويع أنشطة تعليمية تتوافل مع قدرات الطفل.  -

 الثقافية.ترسيب عملية تشجيع األطفال على المشاركة في األندية  -

دراسببببة أسبببباليب تنمية قدرات الطفل في اختياره لتعليمه العالي المناسببببب  -

 لميوله. 

 توجيه وإرشاد الطفل الستثماره وقت الفراغ.  -

 ترسيب تشجيع إنجازات األطفال وبطوالتهم الرياضية.  -

 العمل على تمتع الطفل في ممارسة حقه في اللعب. -

 شكاوى حول العنف ضد الطفل. توفير ومتابعة وسائل اإلبالغ وال -

 العمل على تنمية التفكير السليم للطفل في مراحل نموه. -

االهتمببام في توفير التعليم المنبباسببببببببب لقببدرات الطفببل ذوي االحتيبباجببات  -

 الخاصة.

 توفير ومتابعة بدائل تربوية للحد من العقوبات البدنية تجاه الطفل.  -

 تطبيق حقوق الحماية الخاصة للطفل:  -6

  -ن هذا المجال ثالثة مجاالت فرعية جميعها تمثل حقوق الحماية للطفل:يتضم

 -من القيام باآلتي :حماية الطفل من االستغالل:  -

 الحد من االستتالل االقتصاديق عمالة األطفالج. -

 التوعية ب ثار األعمال الخطرة على الطفل. -

 التوجيه باألعمال التي تمثل إعاقة لتعليمهم . -

 عمال التي تمثل ضرراً لصحتهم أو نموهم .التوجيه باأل -

 التوعية ب ثار المواد المخدرة واستخدامها على الطفل. -

 ضمان عدم استخدام األطفال في اإلنتاج والترويج للمخدرات. -

 تجريم جميع أشكال االستتالل الجنسي . -



2022 
 قاسم فضل. د      (وتربوي قانوني منظور)الدولية واالتفاقيات الوطنية للتشريعات وفقا   وتشريعاته الطفل حقوق

 احلضرمي
 

[Tapez un texte] Page 164 
 

 التوعية ب ثار تعاطي الطفل لانشطة الجنسية والعروض والمواد اإلباحية. -

 ان الحد من االختطاف أو البيع واالتجار بهم أو تهريبهم.ضم -

 الحد من ظاهرة تسول الطفل. -

 -بالقيام باآلتي:حماية الطفل في نظام قضاء األحداث:  -

 توفير الضمانات لحصول الطفل الجان  على معاملة إنسانية. -

 المتابعة في حصول الطفل الجان  على المساعدة القانونية.  -

 الطفل الجان  لحرية اآلخرين وحقوقهم وفقاً لسنه. تعزيز احترام -

 إشعار الطفل الجان  فوراً بالتهم الموجهة إليه بواسطة والديه.  -

 احترام الحياة الخاصة للحدث الجان  في جميع مراحل الدعوى. -

توفير مترجم شبببببببفوي مجببانبباً إذا تعببذر على الطفببل الجببان  فهم اللتببة  -

 المستعملة أو النطل بها.

 عاة فصل الطفل الجان  المحروم من حريته عن البالتين .مرا -

ته اال كملجأ أخير  - تفعيل إجراءات عدم حرمان الطفل الجان  من حري

 وألقصر مدة زمنية.

ضبببببمان عدم فرض عقوبة اإلعدام أو السبببببجن مدى الحياة على الطفل  -

 الجان  بسبب جرائم ارتكبها. 

 نفسياً ،...إلب.إعادة تأهيل األحداث الجانحين جسمياً و -

إعادة اندماج األحداث الجانحين الذين يتعرضببببون لاسبببباءة والعقوبات  -

 الالإنسانية.

تزويببد دور رعببايببة وإيواء األحببداث الجببانحين ببباإلمكببانببات المبباديببة  -

 والكفاءات التربوية. 

 وذلك من خالل القيام باآلتي:: حماية الطفل أثناء الطوارا -

 لنزاعات المسلحة. توفير وسائل حماية الطفل من ا -

 تفعيل وسائل تسري  األطفال المجندين. -

 منع إشراك األطفال في الصراعات السياسية. -

 ضمان تجريم إشراك األطفال في الحروب. -

توجيه وإرشببببببباد الجهات المسبببببببئولة عن تنشبببببببئة الطفل في المجتمع   -

 بمخاطر حمل السالح بأنواعه.

 طر االقتراب من أماكنها. توعية الطفل بأشكال وأنواع األلتام ومخا -

 توعية الطفل بمخاطر اللعب بمخلفات الحروب والمواد غير المتفجرة.  -

تجريم إشببببببراك األطفال بطرق مباشببببببرة وغير مباشببببببرة في األعمال  -

 العسكرية واألمنية.

 توفير برامج إعادة اندماج الطفل ضحية المنازعات المسلحة. -

 لالجئين بسبب الحروب وغيرها.الحفاظ على حياة األطفال النازحين وا -
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  التأهيل البدني والنفسي للطفل ضحية المنازعات المسلحة. -

 -:: متطلبات تطبيق حقوق الطفل اليمنيثانيا  
لضبببببببمببان تطبيل حقوق الطفببل إجرائيببا في الواقع اليمني، ينبتي توافر مجموعببة من المتطلبببات 

   -تحديد المتطلبات باآلتي:الالزمة بما يحقل التكامل بين جميع الحقوق، ويمكن 

  -المتطلبات التشريعية:  -1

  -تتمثل المتطلبات التشريعية باآلتي: 

ضرورة وضع نصوص في الدستور تمثل المبادئ العامة واألساسية لحقوق الطفل من مدنية  .أ

وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وكذلك حقوق األطفال في الحماية خاصة من العنف 

والتجنيد، وحل األطفال في تماس مع القانون وحقهم في معاملة تولي لمصالحهم واالستتالل 

الفضلى االعتبار األول، وفصلهم عن البالتين في حال احتجازهم وأن اللجوء الحتجازهم 

هو مالذ أخير وألقصر فترة ممكنة، خاصة وأن اليمن على أعتاب دستور جديد ينطلل من 

فيها وينظم سلطاتها بما يستجيب لطموح الشعب اليمني تعزيز الحقوق والحريات العامة 

 وتطلعاته المستقبلية.

دمج قانون رعاية األحداث ضبببببببمن قانون حقوق الطفل لمنع التضبببببببارب وتفعيل التطبيل  .ب

لحقوق الطفل في إطار قانون جامع أفضببببببببل بكثير من قانونين مما يتي  مجاالً الختالل 

 التطبيل. 

ة التشريعات والقوانين واللوائ  والقرارات المعنية بحقوق وضع خطة لتطبيل نتائج مراجع .ج

ناسببببببببب مع واقعنا الوطني  ما يت ية لحقوق الطفل وب لدول ية ا فاق الطفل، ومواءمتها مع االت

 والديني. 

كل إنسان لم تعديل تعريف الطفل الذي جاء قاصرا في القانون حيث عرف الطفل بانه  .د

يبلغ سن الرشد قبل ذلك وحدد ذات القانون أن يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره ما لم 

سنة مما يفرغ التعريف من مضمونه ويحرم األطفال في الفئة العمرية  15سن الرشد هو 

 سنةج من إطار الحماية والحقوق الواردة فيه.18 -15ق

 .إصدار قرار وزاري أشمل من القرار الحالي يحظر العقاب المسيء إلى الطفل .ه

التي تجيز ضببروب التأديب التي ينزلها المواد من قانون العقوبات  العمل على تعديل بعض .و

 وال تمنع قتل األصل للفرع.اآلباء بأبنائهم 

 إصدار قوانين لحماية الطفل في المنزل والمؤسسات التربوية ومؤسسات الرعاية البديلة. .ز

اسبببببتحداث تشبببببريع يؤمن حل مشببببباركة الطفل في جميع مراحل العملية التعليمية كطرف  .ح

 متلك حقا، وليس متلقيا فقط.ي

 يجب أن يُجرم اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة ويدان إدانة تامة. .ط

 تكوين وتشجيع مجالس طالبية في المدارس تكون عضو أساسيا بمجلس إدارة المدرسة. .ي

 إعطاء حيز أكبر لمفهوم مشاركة الطفل في الحياة المدرسية في الالئحة المدرسية. .ك
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تشببببريعية يسببببم  بموجبها للطفل المتسببببرب الذي تابع دورات اسببببتلحاق  اسببببتحداث تدابير .ل

مدرسي، وتحصيله الدراسي يمكنه من االندماج مجددا في مسار التعليم النظامي والمهني، 

 إلعفائهم رسميا من المستلزمات اإلدارية قامتحان قبول، رسوم تسجيل...ج.

مهورية اليمنية، متضببببمنة رؤية وضببببع اسببببتراتيجية وطنية شبببباملة لحماية الطفولة في الج .م

ورسالة وأهداف محددة وواضحة، تخدم الطفولة وتحمي حقوقها وتكفل رعايتها، بما يحقل 

حاجات ومتطلبات الطفولة على مختلف جوانبها الجسبببببمية والعقلية االنفعالية، وبما يؤهلهم 

 لضمان المواطنة الصالحة، وبما يمكنهم من العيش ضمن حياة حرة كريمة. 

عمل على تفعيل القوانين والتشببببببريعات واالتفاقيات والمعاهدات الخاصببببببة بحقوق الطفل ال .ن

 ورعايته. 

عة،  .س تاب يات التنسبببببببيل والم يل عمل لة، لتفع ية للمجلس األعلى للطفو حة التنظيم يل الالئ عد ت

والعمل على توفير الموازنة الالزمة واالعتمادات الخاصة بتنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة 

يببات الطفولببة في الجمهوريببة اليمنيببة، على المسبببببببتوى المركزي واإلقليمي واسبببببببتراتيج

 والمحلي. 

إصببببدار دليل خاص بأدوار المؤسببببسببببات التربوية المجتمعية المعنية بتطبيل حقوق الطفل  .ع

، مع التطرق إلى التجبببارب واالنحراف والتشبببببببرد والجنوحوحمبببايتهم من االسبببببببتتالل 

ب ية والتي ث ية واألجنب لك األدلة على والخبرات العرب ت نجاحها في هذا المجال، وتعميم ت

المؤسبببببسبببببات التربوية الرسبببببمية، والمجالس المحلية، ومجالس اآلباء واألمهات والخطباء 

والمرشبببببببدين، وعقال الحارات، ونشبببببببرها في كافة وسبببببببائل اإلعالم، ومنظمات المجتمع 

 المدني.

نزاعات المسلحة ألن اتفاقية حقوق المطالبة بعقد اتفاقية دولية خاصة بحماية األطفال في ال .ف

الطفل لم تتناول هذا الموضوع إال في مادة واحدة فقط، أرجأت بموجبها الحماية إلى قواعد 

ومبادئ القانون الدولي اإلنسبباني، ونظراً ألن القانون الدولي اإلنسبباني يتناول موضببوعات 

القواعد التي تحمي  عديدة، وقواعده تبلغ مدى كبيراً من االتسببببببباع، فمن األفضبببببببل تركيز

 األطفال في النزاعات المسلحة في اتفاقية خاصة ومنفردة.

  -المتطلبات المهنية: -2

 -:وعلى المستوى االجرائي والمهني فإن المتطلبات المهنية تتمثل باآلتي

تشبببببببجيع البحوث والببدراسببببببببات العلميببة التي تجرى بهببذا المجببال، والتي قببامببت بببإجراء  .أ

من شبببببببأنها توافر بيانات ومعلومات دقيقة ومفيدة، والتي في المسبببببببوحات الميدانية التي 

 مجملها تقود إلى تأسيس قاعدة بيانات حول الظاهرة.

تفعيل دور المجلس األعلى لامومة والطفولة، الكفيل بتوحيد وتنسبببببببل الجهود الرسبببببببمية  .ب

، والمجتمعية والخيرية والجهات المانحة مؤسبببببسبببببات وأفرادا، تجاه رعاية وحماية الطفولة

 والحد من االخطار التي تهدد حاضرهم ومستقبلهم.

تطبيل توصبببببيات اللجنة الدولية حول مالحظاتها النهائية حول أوضببببباع األطفال في اليمن  .ج

لك المالحظات إلى برامج  ية حقوق الطفل، وترجمة ت فاق ومدى التزام الحكومة بتطبيل ات
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خصبببصبببين في المجلس األعلى توعوية وإعالمية، وبرامج تدريبية بإشبببراف المعنيين والمت

 لامومة والطفولة وفروعه في المحافظات.

العمل على نشبببببر حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وعدم قصبببببر  .د

ذلك على الدراسبببببببين والهيئات المعنية فقط. وحتى يتحقل ذلك يجب أن يكون هناك اهتمام 

الدراسبببببببية المختلفة التي تسببببببببل التعليم بتدريس القانون الدولي اإلنسببببببباني في المراحل 

الجامعي، أو على األقل يتم تعليل نسبببببببخة من االتفاقيات التي تمن  الحماية لاطفال في 

 القانون الدولي اإلنساني في كل مدرسة أو في مراكز وبيوت الشباب.

تكثيف الحمالت والبرامج التوعويببة عبر كببافببة وسببببببببائببل اإلعالم المرئيببة والمسبببببببموعببة  .ه

روءة، ووسببائل التواصببل االجتماعي، وذلك بترض اسببتنهاض الهمم وتفعيل األدوار والمق

وتنشيط المجتمع لمواجهة الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع، وتحديداً ما يطال ابناءنا في 

 مرحلة الطفولة. 

 تنفيذ برامج ودورات تدريبية للكوادر البشرية العاملة في الجهات المعنية قتربوية، صحية، .و

إعالمية، سببببلطة محلية، مجالس آباء، ومجالس أمهات، عقال حارات، ومنظمات أهلية...ج 

لتعريفهم بالمهام والمسئوليات المجتمعية المناطة بهم، تجاه تطبيل حقوق الطفل، واطالعهم 

 على التجارب والممارسات الناجحة في هذا المجال.

ة، واللقبباءات المشبببببببجعببة والمحفزة إقببامببة المهرجببانببات واالحتفبباالت والفعبباليببات التكريميبب .ز

حقوق  انتهاكوالمعززة للجهود الشبببخصبببية والمجتمعية، والتي من شبببأنها الحد من ظواهر 

 الطفل في المجتمع اليمني. 

تفعيل مهام ومسبببببببئوليات المجالس المحلية، ومجالس اآلباء واألمهات، وذلك للقيام بدورها  .ح

اء األمور للقيام بواجباتهم تجاه تربية الفاعل والمأمول في اسبببببببتنهاض دور األسبببببببر وأولي

أبنائهم من خالل التواصبببل الجاد بين األسبببرة والمدرسبببة، بحيث تتكامل الجهود في سببببيل 

تحقيل األهداف المرجوة في بناء شبببببخصبببببية الطفل من خالل تحقيل النمو المتكامل، وبما 

 طفل. يحقل نجاح الجهود المشتركة لاسرة والمدرسة في التربية السليمة لل

إقامة دورات تدريبة للكوادر التربوية في المدارس األسببببببباسبببببببية لتنمية قدراتهم في مجال  .ط

 ات حقوق الطفل.انتهاكالتعامل مع األطفال، وطرق وأساليب اإلبالغ وتقديم الشكاوى عن 

تخصبببببببيص قناة إعالمية تليفزيونية رسبببببببمية لاطفال تكون هادفه وموجهة لتقديم برامج  .ي

عالمية تخدم بناء شبببببخصبببببية الطفل، وتكوين الوعي والفكر لديه وتعمل وفعاليات ومواد إ

 حبه لخالقه، ودينه والتحلي بقيم االسالم الحنيف وحب العلم والمعرفة.

إصدار الكتب والمطبوعات الدورية عن الطفولة وحقوقها وطرق وأساليب التربية السليمة،  .ك

ادا وجماعات تجاه رعاية الطفولة ودور الجهات المعنية تجاه ذلك، وواجبات المجتمع أفر

وحمايتها من االسببببتتالل البشببببع، والنزعة للجنوح في السببببلوك تجاه األطفال المتشببببردين 

والمتسبببولين، واتخاذ   اإلجراءات العقابية الصبببارمة تجاه من تسبببول له نفسبببه تجاوز القيم 

 وعمالً.واألخالقيات الدينية والمجتمعية الفاضلة التي ينبتي التحلي بها قوالً 
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ينبتي أن تمتلك القيادات المسببئولة عن المؤسببسببات التربوية الوعي والثقافة بفلسببفة حقوق  .ل

الطفل، وذلك من خالل القيام بإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى ترسبببببببيب القدرة 

 والمعرفة في:

 ما هية الطفولة ومراحلها وخصائصها.  -

 واالتفاقيات الدولية. ما هية حقوق الطفل المحددة في التشريعات -

 مبادئ واسس حقوق الطفل المحددة في التشريعات واالتفاقيات الدولية. -

 أهداف حقوق الطفل المحددة في التشريعات واالتفاقيات الدولية -

 العوامل المؤثرة على تطبيل حقوق الطفل المحددة في التشريعات واالتفاقيات الدولية. -

 حقوق الطفل.األساليب والوسائل الالزمة لتطبيل  -

 اإللمام بالتشريعات واالتفاقيات واإلعالنات والبروتوكوالت الدولية لحقوق الطفل. -

يات  - فاق بات الالزمة لتطبيل حقوق الطفل المحددة في التشبببببببريعات واالت توفير المتطل

 الدولية.

  -المتطلبات المادية: -3

   -تتمثل المتطلبات المادية باآلتي:

ة اآلمنة ومؤسببسببات الرعاية األسببرية البديلة ودور التوجيه التوسببع في بناء مراكز الطفول .أ

االجتمبباعي التي تُعنى بببأطفببال الفقراء واأليتببام والنببازحين والالجئين وأطفببال الشبببببببوارع 

واألطفال المنفصببببببلين عن أسببببببرهم وغير المصببببببطحبين واألحداث المنحرفين، لرعايتهم 

العلميببة والمعرفيببة والمهبباريببة وتببأهيلهم وتربيتهم وإعببدادهم للحيبباة من كببافببة جوانبهببا 

 واألخالقية والدينية والمهنية.

التوسببع في التعليم االسبباسببي، بحيث يشببمل كافة التجمعات السببكانية في الريف والحضببر  .ب

وتطبيل مجانيته، وتقديم الخدمات التعليمية بطرق وأسبببباليب حديثة، تكفل تشببببويل األطفال 

هم للخبرات والمهارات المعرفية والعلمية، وتحفزهم إلى التحصببيل العلمي الجيد مع اكتسبباب

من خالل تنفيذ األنشطة المدرسية الصفية والالصفية ألهميتها في بناء الشخصية، والعمل 

 على جذب األطفال نحو المدرسة بما يكفل استمرار تعليمهم. 

التوسبببببع في إقامة مراكز محو األمية، وإشبببببراك الجهات والمؤسبببببسبببببات الخيرية والدينية  .ج

تمعيببة في النهوض بواقع ذلببك النوع من التعليم، ألهميتببه البببالتببة في تنوير الفرد والمج

 والمجتمع تجاه تربية أبنائهم التربية الصالحة المنشودة.

العمل على إنشببببببباء المراكز المهنية والتقنية، السبببببببتيعاب مخرجات دور ومراكز الرعاية  .د

يكفل تنمية قدراتهم ومهاراتهم  االجتماعية، ومن تم إدماجهم بالمؤسبببببببسبببببببات التربوية، بما

 وخبراتهم تجاه متطلبات حياتهم الخاصة والعامة أسوة بتيرهم من أطفال المدارس.

ية الصبببببببحية، والتوعية والتثقيف المجتمعي في كافة  .ه التوسبببببببع في مراكز خدمات الرعا

 التجمعات السكانية، بما فيها األرياف والمناطل النائية.
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لفقيرة والمعوزة تعنى بإعدادها وتأهيلها من خالل إكسببببابهم إنشبببباء مراكز رعاية األسببببر ا .و

المهارات والخبرات تجاه ممارسببببة الحرف اليدوية والشببببعبية، بما يجعل منها أسببببر منتجة 

تمكنهم من الكسببب واإليفاء بالتزاماتها تجاه متطلبات حقوق أطفالها االقتصببادية والصببحية 

 والثقافية وغيرها.

 -المتطلبات المالية: -4

اء صببببندوق خاص برعاية الطفولة، يعنى بتمويل مشبببباريع البنى التحتية والبرامج إنشبببب .أ

 واألنشطة المتعلقة بتنمية الطفولة وخطط معالجة قضاياها. 

توفير االعتمادات المالية الكافية، لتنفيذ االسبببببببتراتيجية الوطنية لحماية ورعاية الطفولة  .ب

مومة والطفولة ومشببباركة منظمات في الجمهورية اليمنية، بإشبببراف المجلس األعلى لا

 المجتمع المدني، ودعم المنظمات الدولية المعنية العاملة في اليمن.

على الحكومة توفير التمويالت الكافية إلقامة مشببببباريع البنى التحتية والمنشببببب ت، والتي  .ج

يأتي في مقدمتها التوسبببببببع في بناء مراكز الطفولة اآلمنة في جميع المحافظات ودور 

 يتام، وتوفير النفقات التشتيلية الالزمة. رعاية األ

توفير التمويالت الكافية للتوسبببع في برامج التعليم األسببباسبببي ومركز محو األمية وتعليم  .د

 الكبار، ودعم خططها االستراتيجية. 

قيام المجلس األعلى لامومة والطفولة بالتنسببببيل مع الجهات المانحة اإلقليمية والدولية،  .ه

جتمع المدني، في تمويل ودعم خطط االستجابة الحتياجات األطفال وإشراك منظمات الم

 ات.نتهاكلتطبيل حقوقهم وحمايتها من اال

التنسبببيل مع البنوك والمصبببارف والمنظمات المانحة لتسبببهيل إجراءات القروض إلقامة  .و

المشروعات الصتيرة المدرة لدخل األسر الفقيرة في األرياف والمناطل النائية، وأن ال 

 تلك النشاطات في معظمها على المدن الكبيرة. تقتصر
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شبمالي أند حقوق الطفل: التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشحرين. ج.2000خليل، غسبان.ق .56

 شمالي، بيروت.
ج.حل الطفل في التعليم م دراسبببة مقارنة مع الشبببريعة اإلسبببالمية 2014الخفاجي، أنعام مهدي.ق .57

 ، العراق.  (2(، العدد)22المجلد) مجلة جامعة بابل،وبعض التشريعات العراقية المعاصرة. 
 والنشبببر للطباعة الجامعية المعرفة . دارالزواج والعالقات األسحححريةج. 1982الخولي، سبببناء.ق .58

 اإلسكندرية. يع،والتوز
. المؤسببببسببببة العربية للدراسببببات حقوق اإلنسححححان في الثقافة العربيةج. 2002داغر، فيوليت.ق  .59

 والنشر، بيروت.
 الححدولي القححانون تطوير في الححدوليححة العمححل منظمححة دور ج.2001خببديجببة.ق دراقي، هبببة .60

 .الجزائر، الجزائر جامعة الحقوق، غير منشورة، كلية ماجستير ، رسالةاالجتماعي
 للنشببر، عمان، األردن، ، دار كنوز المعرفةاإلعالم المدرسححيج.2009نمر.ق مصببطفى دعمس، .61

 .17ص 
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، دار الهدى 2. جالتنظيم الدوليج.1994الدقاق، محمد السببببعيد وحسببببين، مصببببطفى سببببالمة.ق .62
 .67للمطبوعات، االسكندرية، ص 

 .174: 173ص ن،عما المسيرة، دار ،اإلعالم التربويج.2011محمد.ق الرزاق الدليمي، عبد .63
 الطفولة مجلةالعراق،  في السنوي الطفولة مؤتمر عن موجز ج.تقرير2001الدليمي، مرحان.ق .64

 .224 ص ،(3العدد) (،1م) ،العربية
ج. اللجنة الدولية للصليب األحمر وتنفيذ نظام 1994دوتلي، ماريا تيريزا وبيالنديني، كريستينا.ق .65

، (36العدد) المجلة الدولية للصحححححححليب األحمر،اني، قمع اإلخالل بقواعد القانون الدولي اإلنسببببببب
 السنة السابعة.

 المجلة الدولية للصليب األحمر.ج.األطفال المقاتلون األسرى، 1990دوتلي، ماريا تيريذا.ق .66
الدار الجماهيرية للنشبببببببر والتوزيع حقوق الطفل ورعايته. ج. 1992الدويبي، عبد السبببببببالم.ق .67

 ليبيا. واإلعالن. مصراته،
. الدار الجماهيرية للنشبببببببر والتوزيع المدخل لرعاية الطفولةج.1988، عبد السبببببببالم.قالدويبي .68

 واإلعالن. مصراته، ليبيا.
ية المصححححححححادق عليها من طرف الجزائر ج. 2011ديدان، مولود.ق .69 لدول يات ا حقوق الطفل: اآلل

 دار بلقيس للنشر، الجزائر. بخصوص حقوق الطفل.
، دراسات في ية للصليب األحمر والقانون الدولي اإلنسانياللجنة الدولج.2000ديالبرا، ديفيد.ق .70

 القانون الدولي اإلنساني، دار المستقبل العربي.
: دراسة في علم االجتماع النفسي. المكتب الجامعي الطفلج. 1992رشوان، حسين عبدالحميد.ق .71

 الحديث، اإلسكندرية، مصر.
دراسححححححة في علم االجتماعي أطفال الشححححححوارع ج. 2012رشببببببوان، حسببببببين عبد الحميد أحمد.ق .72

 المكتبة الجامعية الحديثة، االسكندرية، مصر .  التطبيقي.
 12، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، صاإلعالم التربويج.2001محمود.ق رفاعي، عقيل .73
مجلة الطفولة ج.حماية صبببتار الفتيات في سبببوق العمل في الدول العربية. 2002رمزي، ناهد.ق .74

 ، القاهرة.20، ص(2، مجلد)(5والتنمية، العدد)
، رسببالة ماجسببتير غير منشببورة، األسححرة المدرسححة ومسححارات التعليمج. 2013زعيمية، منى.ق .75

 كلية العلوم اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر.
ج. ظاهرة التسبببببول وأثرها االجتماعي التربوي 2013الزغبي، محمد أحمد وحمد، نورية علي.ق .76

مؤتمر الحوار األكاديمي لدعم بيقية أمانة العاصببببببمة، صببببببنعاء نموذجاً. في اليمن، دراسببببببة تط
مج صبببببنعاء، 2013أغسبببببطس  15 –إبريل 4جامعة الملكة أروى،ق الحوار الوطني الشحححححامل،

 الجمهورية اليمنية . 
المجلة اليمنية ج.حقوق الطفل الوطني العربي الواقع المسبببببببتقبل. 2006الزغير، محمد عبده.ق .77

 تصدر عن وزارة حقوق اإلنسان، صنعاء، اليمن. (، 2لعدد)ا، لحقوق اإلنسان
 ، مركز١ط العالم العربي. في الطفل وإشححكاليات حقوق قضححاياج.2008عبده.ق الزغير، محمد .78

 .والتنمية والشباب الطفولة تنمية
 جامعةجهود المؤسحححححسحححححات العربية في مجاالت حقوق الطفل. ج.2012الزغير، محمد عبدو.ق .79

 األسرة والطفولة، القاهرة. إدارة االجتماعية، الشئون عقطا العربية، الدول
 عالم الكتب، القاهرة.  علم نفس النمو، الطفولة والمراهقة.ج.1994زهران، حامد عبدالسالم.ق .80
التوجيه اإلسالمي للنمو اإلنساني عند طالب التعليم هـبببج، 1417 م1416عبد الرحمن ق  ،الزيد .81

ج، المدينة المنورة: الجامعة اإلسبببالمية بالمدينة 104و 031، العددان 27قالطبعة السبببنة العالي 
 .1، جزء 511-505المنورة، صفحة 
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ج.دور وسبببببائل اإلعالم في تشبببببكيل القيم التربوية داخل األسبببببرة 2009سبببببطوطاح، سبببببميرة.ق .82
، جامعة فرحات عباس، سببببطيف، الجزائر، ص (8العدد )، مجلة العلوم االجتماعيةالجزائرية. 

 . 338-299ص
فقر األطفال: سححماته، وخصححائصححه ومدى تطبيق بنود اتفاقية ج.2007النا حسببن سببعيد.ق سببعيد، .83

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، السعودية. حقوق الطفل.
 العربية المملكة جدة، الشببببروق، دار ،التربية في مقدمة ج.1983السببببيد.ق سببببلطان، محمود .84

 . السعودية
، دار المعارف القاهرة، 3ط  ارسحححات في التربية والمجتمع.دج.1979سبببلطان، محمود السبببيد.ق .85

 مصر . 
دراسببببات في القانون  حماية األطفال في حاالت النزاع المسححححلح،ج. 2000سببببنجر، سبببباندرا .ق .86

 الدولي اإلنساني، دار المستقبل العربي، بيروت.
ار ، د2، طالحماية الدولية لحق اإلنسحححان في السحححالمة الجسحححديةج.2004سبببند، حسبببن سبببعد.ق .87

 النهضة العربية، القاهرة.
الحماية القانونية لحقوق الطفل ودور اإلعالم في معالجة ج.2013السبببببببواري، أحمد محمد.ق .88

. أطروحة دكتوراة قضححاياها) دراسححة في القانون الدولي لحقوق اإلنسححان والتشححريعات اليمنية(
 غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر.

. مطبوعات االتحاد الدولي للصليب (7العدد). مجلة اإلنسانيج.1999سوماروغا، كورنيليو.ق .89
 األحمر والهالل األحمر.

رسبببببالة  حماية المدنيين واألعيان المدنية في وقت الحرب.ج.2003شبببببباط، جمعة شبببببحود.ق .90
 .199دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 

ثرها على حقوق اإلنسان في الحرب والنزاعات المسلحة وأج.2016شداد، محمد احمد قاسم.ق .91
. اطروحة دكتوراة غير منشببببورة، أكاديمية الدراسببببات الشححححريعة اإلسححححالمية والقانون الدولي
 اإلسالمية، جامعة ماليزيا، كواللمبور.

تنشحححححئة الطفل وسحححححبل الوالدين في معاملته ج.1996الشبببببربيني، زكريا وصبببببادق، يسبببببرية.ق .92
 . ة، مصر . دار الفكر العربي، القاهرومواجهة مشكالته

، األدوار، 21األسحححرة على مشحححارف القرن ج.2000الشبببربيني، زكريا منصبببور عبد الحميد.ق .93
 . دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر. المرض النفسي، المسئولية

 اليمن. االجتماعي في األمان شححححبكة ومشححححروعات برامجج.2007الحكيم.ق الشببببرجبي، عبد .94
 .صنعاء مطبوع، بحث ،تحليلية – تقويمية دراسة

شرعة، ناصر.ق .95 سان في الجامعات األردنية ، من وجهة نظر 2014ال ج.درجة توفُّر حقوق اإلن
 ، إربد، األردن.ب(2العدد) ،(20المجلد)، مجلة المنارةالطلبة. 

. كلية رياض األصحححححول الفلسحححححفية االجتماعية للتربيةج.2005شبببببريف، السبببببيد عبد القادر.ق .96
 ة، مصر .األطفال، جامعة القاهر

. المجلس قضححححاء األحداث في الوطن العربي بين النظرية والتطبيقج.2010شببببعالن، ثائرة .ق .97
 العربي للطفولة والتنمية، مصر. 

رسبببالة ماجسبببتير غير منشبببورة، كلية  الحماية الدولية لحقوق الطفل.ج.2015شبببني، ميلود.ق .98
 الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر..

ـ .99 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . مطبوعات اللجنة الدولية إعادة األواصر العائليةج.1997ـ
 للصليب األحمر.

 نمو اإلنسححان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسححنين قب.تجفؤاد ،أبو حطبوآمال  ،صببادق .100

 .1، جزء 6-4قالطبعة الرابعةج، مصر: مكتبة اإلنجلو المصرية، صفحة 

 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. فس التربوي.(.علم النصال ، أحمد زكي.ق بدون تاريب .101
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، دار  2ط األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة.ج.1984صال ، سعاد إبراهيم.ق .102
 الفكر العربي، القاهرة، مصر العربية . 

 ، دار القلم، دبي.1جالسلو  اإلنساني والبيئة االجتماعية.ج.1996الصافي، محمد بدوي.ق .103
الخطة العامة للمرحلة الرابعة للصححححندوق االجتماعي ج.2011عي للتنمية.قالصببببندوق االجتما .104

 .م2011-2015
 عمان الفكر، دار .وتحصحححححيله تأصحححححيله اإلعالم التربويج.2001عارف.ق الضببببببع، رفعت .105

 . 16 ص األردن،
 :المؤتمر الدولي حماية األطفال في القانون الدولي اإلنسببببببباني،ج.2010طالفحة، فضبببببببيل.ق .106

 .جامعة االسراء، االردنمنظور تربوي وقانوني، حقوق الطفل من 

 . دار الجيل، بيروت.مراحل نمو الطفل المثاليج.1999الطيبي، عكاشة ،عبد المنان.ق .107
، دار الكتبباب الجببامعي، 1ط التربيححة والتغير االجتمححاعي.ج.1990العببادلي، فبباروق محمببد.ق .108

 القاهرة، مصر. 
والثقافية لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل في المعوقات االجتماعية ج.2011عارف، وئام محمد.ق .109

كلية اآلداب، جامعة الملك سببعود،  رسببالة ماجسببتير غير منشببورة،المملكة العربية السححعودية. 
 الرياض.

 . منشورات المجلس العربي للطفولة والتنمية.المنهج الحقوقيج.2000عازر، عادل.ق .110
، 1ط والثقافية واالقتصادية.  أصول التربية االجتماعيةج.2008عامر، طارق عبد الرؤوف.ق .111

 دار المعارف، القاهرة، مصر. 
، دار الشبببروق للطباعة والنشبببر، جدة، 1. طمدخل إلى علوم التربية ج.2002عبد هللا، كمال.ق .112

 المملكة العربية السعودية . 
عبدهللا، زيد حنش : المبادئ القانونية المسببببتمدة من أحكام الشببببريعة اإلسببببالمية في تشببببريعات  .113

 /9 /26 -24المؤتمر الرابع لرؤسححححححاء المحاكم العليا في الدول العربية )ة والطفل ، األسببببببر
 ، الدوحة، قطر.(2013

 (،12العدد) اإلسحححالمية، الدراسحححات مجلة اإلسبببالم، في ج.الطفل2007القادر.ق عثماني، عبد .114
 .58ص الجزائر، األعلى، المجلس منشورات

ديوان  الدولية. اإلسحححححالمية واالتفاقيات الشحححححريعة في الطفل حقوقج.2013بختي.ق العربي، .115
 الجزائر. الجامعية، المطبوعات

تصور مقترح لتطوير دور المؤسسات التربوية للحد من ج.2015العطاب، لمياء عبد الحكيم.ق .116
رسبببالة ماجسبببتير غير منشبببورة، كلية التربية،  ظاهرة تسحححول األطفال في الجمهورية اليمنية.

 جامعة إب.
.حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصببببببة في ضببببببوء التشببببببريعات ج2005العطار، حيدر.ق .117

 .94-75جامعة تعز، ص ص  مؤتمر الطفولة الوطني األول، -والقوانين اليمنية
مجلة ج.حقوق الطفل في العالم العربي اإلنجازات والتحديات. 2006العطار، محمد محمود.ق .118

 .113-117صج.ص 128، منشورات جامعة الدول العربية، العددقشئون عربية
 ، مطبعة البريستول لبنان.2. طحقوق اإلنسان والحريات العامةج.2002عمار، رامز.ق .119
، دار الفكر 1. طفقه التربية مدخل إلي العلوم التربويةج. 2001علي، سبببببببعيد إسبببببببماعيل.ق .120

 العربي، القاهرة .
األطفال برامج التحويل والبدائل المجتمعية الحتجاز ج.2015علي، عبد الرحمن عبد الوهاب.ق .121

 . هيئة التنسيل لمنظمات رعاية حقوق الطفل، صنعاء.في نزاع مع القانون
ماعية أطفال الشحححححححوارع في اليمن. ج.2002علي، عبد الرحمن عبد الوهاب.ق .122 دراسببببببببة اجت

ج، عدن، الجمهورية 3واقتصبببادية ونفسبببية، إصبببدار ملتقى المرأة للدراسبببات التدريبية، العددق
 اليمنية . 
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 النشحححأة الفكرة،"الطفل  لحقوق الدولية االتفاقية ج.2005الوهاب.ق عبد الرحمن علي ،عبد .123
 . صنعاء جرافيك انترنشونال، مطابع .اليمني المستوى وأثرها على" والتطور

ج. إشبببكاليات تطبيل اتفاقية حقوق الطفل في الواقع المصبببري، 2001علي، عصبببام وآخرون.ق .124
غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل، الناشر ، تجمع الهيئات (4سلسلة الوعي القانوني، العدد)

 أمديست، الجيزة، مصر.
تقويم أداء مديري مدارس الثانوية بأمانة العاصحححححححمة ج.2003علي، محمد صبببببببتير محمد.ق .125

رسببالة ماجسببتير غير منشببورة، جامعة صببنعاء،  صححنعاء في ضححوء مهامهم اإلدارية والفنية.
 الجمهورية اليمنية .

مرامي وأهداف التعليم األسححححاسححححي في الجمهورية ج. 2003ون.قعقيل، عبد الباسببببط ، وآخر .126
. مركز البحوث والتطوير التربوي، سلسلة دراسات وأبحاث تربوية -اليمنية ومطالب تحقيقها

 .7ص
مجلححة العلوم  ج. الحمببايببة القببانونيببة للطفببل على المسبببببببتوى الببدولي.1997العنبباني، إبراهيم.ق .127

 عة عين شمس، اإلسكندرية.جام (،1العدد)، القانونية واالقتصادية
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  .مصر والتنمية، للطفولة العربي ج، المجلس٢مجلدق ج،٥العددق والتنمية، الطفولة

نشحححححححئة الفرد في إطار متوازن بين ثقافة مجتمعه تربية وتج.1432هيكل، سبببببببالم حسبببببببن.ق .212
قدراسببببببة مفاهيمية تحليليةج. كلية التربية، جامعة الملك واالحتكا  بالثقافات المجتمعية األخرى

 سعود، المملكة العربية السعودية.
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 ج.المسببببببتجدات االقتصببببببادية واالجتماعية في اليمن،2018وزارة التخطيط والتعاون الدولي.ق .213
 .(34لعدد )نشرة فصلية، ا

، نشرة ج.المستجدات االقتصادية واالجتماعية في اليمن2016.قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .214
 (.18فصلية، العدد )

 ، تقرير مطبوع.التقرير السنويج.2012.قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .215
العدوان للحقوق التعليمية ألطفال ج. سببببببببعة أعوام من انتهاك 2021قوزارة التربية والتعليم. .216

السححححابع الذي تقيمه هيئة التنسححححيق للمنظمات اليمنية غير  يالمؤتمر السححححنوي التقييماليمن: 
 .م، صنعاء2021ديسمبر27-25خالل الفترة ، الحكومية لرعاية حقوق الطفل

ال التربوي والتعليمي، ج.انتهاك العدوان لحقوق الطفل في المج2016ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .217
هيئة المؤتمر التقييمي الخامس للمنظمات األهلية والجهات العاملة في مجال حقوق الطفل، 

 تنسيل منظمات حقوق الطفل، صنعاء، اليمن. 
  للجميع. للتعليم الوطني االستعراض تقريرج.2013.قــــــــــــــــــــــــــــ .218
اآلفاق للطباعة والنشر، صنعاء، دليل اإلدارة المدرسية، ج.2002.قــــــــــــــــــــــــــــــــــ .219

 الجمهورية اليمنية.
، مطابع الكتاب المدرسي، صنعاء، الجمهورية الالئحة المدرسيةج.1997.قــــــــــــــــــــــــــ .220

 اليمنية . 
سحححححيق المؤتمر السحححححنوي التقييمي السحححححابع لهيئة التنج. تقري انجازو 2021.قوزارة الداخلية .221

 ، صنعاء.للمنظمات اليمنية لرعاية حقوق الطفل
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، هيئة تنسبببببببيل منظمات رعاية حقوق الطفل، األهلية والجهات العاملة في مجال حقوق الطفل
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 (.24ملحق العدد )
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 ، الجريدة الرسمية.ج48ج.قانون تنظيم السجون رقم ق1991.قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .230
ــ .231 ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ الجريدة  ج،28رقم ق األمية وتعليم الكبار محوج.قانون 1998.قـــــــــــــــــ
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ــ .232 ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ . الجريدة الرسمية، ج19رقم ق الخدمة المدنيةج.قانون 1991.قـــــــ

 (.6العدد)
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