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حق الطفل في ضوء االتفاقية الدولية لعام 9191
المقدمة

لقد كرـ اهلل اإلنساف فوهبه العقػؿ والقػدرة ىمػ اإلبػداع ،فقػاؿ ععػال

ولقػد كرمنػا بنػا ادـ

وحممنهـ فا البر والبحر ورزقناهـ مف الطيبات وفضمنهـ ىم كثير ممف خمقنا عفضيال )) )1

وعأكي ػػدا له ػػذا العفض ػػيؿ ف ػػاف الب ػػار ى ػػز و ػػؿ اس ػػعخمؼ اإلنس ػػاف ف ػػا األرض  ،ق ػػاؿ عع ػػال

واذ قاؿ ربؾ لممالئكة أنػا اىػؿ فػا األرض خميفػة ))  ،)2فميػز ىػف سػائر المخموقػات .وهػذا

اإلنساف الذ كرمه الخالؽ

مت قدرعػه لػه حقػوؽ نابعػة مػف طبيععػه الب ػرية مالزمػة لػه بو ػفه

انسانا وها غير قابمة لمع رؼ ول يقة به ن ت ىميها ال رائع السماوية والع ريعات الوضعية.

وععد الطفولة مرحمة مهمة وحساسة فا حياة أ إنساف ،حيث يولد الطفؿ ضعيفا وىػا از

ىػػف ممارسػػة

ػػؤونه الخا ػػة وي ػػب بحا ػػة ال ػ رىايػػة وىنايػػة خا ػػة ،االمػػر الػػذ يقعضػػا

معرفػػة مػػا لهػػذ الفئػػة مػػف بنػػا الب ػػر مػػف حقػػوؽ خا ػػة وضػػمانات حمايعهػػا مػػف أ انعهػػاؾ قػػد
عععرض له بمرور الزمف.

و دير بالذكر ،اف حقوؽ األطفػاؿ وحمايعهػا قػد نالػت

ػور معفاوعػة مػف االهعمػاـ والرىايػة فػا

ظؿ الحضارات القديمة حيث لـ يعد األطفاؿ ذوو قيمة إنسانية كاممة وكرامة أ يمة ،وقد و ؿ

األمر ال حد وأدهـ بسبب

عوبات العػيش وقسػوة الحيػاة العػا ععطمػب اإلبقػا ىمػ الر ػاؿ فقػط

كػػونهـ األقػػدر ىمػ م ابهػػة ظ ػروؼ الحيػػاة ال ػػعبة ولػػـ يبػػدأ االهعمػػاـ باألطفػػاؿ كفئػػة ا عماىيػػة
مسعقمة اال منذ بداية القرف الثامف ى ر

وبهػػدؼ القػػا الضػػو ىمػ م ارحػػؿ عطػػور حقػػوؽ االطفػػاؿ وحمايعهػػا لػػد االمػػـ والحضػػارات

القديمة وال رائع واألدياف السماوية  ،ينبغا اوال اف نحدد المق ػود بالطفػؿ . .واذا مػا انعهينػا مػف

ذلؾ نخوض فا مراحؿ عطور حقوؽ الطفؿ وحمايعها لد االمـ والحضػارات القديمػة ،ثػـ نمػج

حقػػوؽ الطفػػؿ فػػا اإلسػػالـ ومػػا أوالهػػا مػػف ىنايػػة بالغػػة االهميػػة باىعبػػار كػػائف اىػػزؿ أول ػ

بالرىايػػة ال حػػوؿ لػػه وال قػػوة ،ثػػـ نبحػػث فػػا حقػػوؽ الطفػػؿ العػػا أقرعهػػا االعفاقيػػة الدوليػػة لعػػاـ

 ،1989مػػع إطاللػة بسػػيطة ىمػ حقػػوؽ الطفػػؿ فػػا بعػػض االعفاقيػات الدوليػػة واإلقميميػػة االخػػر
وىم النحو األعا - :

المبحث االوؿ  /ن أة وعطور قواىد حقوؽ الطفؿ
المطمب االوؿ  /فا عحديد مدلوؿ الطفؿ

المطمب الثانا  /العطور العاريخا لحقوؽ الطفؿ
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الفرع االوؿ  /حقوؽ الطفؿ لد األمـ والحضارات القديمة.

المطمب الثانا  /حقوؽ الطفؿ فا الديانة المسيحية
المطمب الثالث  /حقوؽ الطفؿ فا اإلسالـ

المبحث الثانا  /حقوؽ الطفؿ فا االعفاقية الدولية لعاـ .1989

المبحث الثالث  /حقوؽ الطفؿ فا االعفاقيات الدولية واإلقميمية االخر .

المبحث األول

نشأة وتطور قواعد حقوق الطفل
مما ال ؾ فيه اف حقػوؽ األطفػاؿ وحمايعهػا قػد نالػت

ػو ار معفاوعػة مػف االهعمػاـ والعنايػة فػا

ظػػؿ الحضػػارات القديمػػة ،حيػػث لػػـ يعػػد األطفػػاؿ ذوو قيمػػة إنسػػانية كاممػػة وك ارمػػة أ ػػيمة ،وقػػد
و ػػؿ األمػػر ال ػ حػػد وأدهػػـ بسػػبب

ػػعوبات العػػيش وقسػػوة الحيػػاة العػػا ععطمػػب اإلبقػػا ىم ػ

الر اؿ فقط كونهـ األقدر ىم م ابهة ظروؼ الحياة ال عبة ،ولـ يبدأ االهعماـ باألطفاؿ كفئة
ا عماىية مسعقمة اال منذ بداية القرف الثامف ى ر.

وبه ػػدؼ إلق ػػا الض ػػو ىمػ ػ م ارح ػػؿ عط ػػور حق ػػوؽ األطف ػػاؿ وحمايعه ػػا ل ػػد األم ػػـ والحض ػػارات

القديمػػة وال ػرائع واألديػػاف السػػماوية ،ينبغػػا اوال اف نحػػدد المق ػػود بالطفػػؿ ..واذا مػػا انعهينػػا مػػف
ذلػ ػػؾ نخػ ػػوض فػ ػػا مارحػ ػػؿ عطػ ػػور حقػ ػػوؽ الطفػ ػػؿ وحمايعهػ ػػا لػ ػػد األمػ ػػـ والحضػ ػػارات القديمػ ػػة
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ولإلغراض المذكورة سوؼ نعناوؿ الموضوع ىم وفؽ مطمبيف  :نخ ص المطمػب األوؿ منهمػا
لعحديػػد مػػدلوؿ الطفػػؿ ونعػػرج ىم ػ م ارحػػؿ عطػػور حقػػوؽ الطفػػؿ لػػد الحضػػارات القديمػػة وال ػرائع

السماوية فا المطمب الثانا.

المطلب األول

في تحديد مدلول الطفل
الطفولة مرحمة مهمة وحساسة فا حياة أ انساف ،حيث يولػد الطفػؿ ضػعيفا وىػا از ىػف
ممارسة ؤونه الخا ة وي ب بحا ة ال رىاية وىناية خا ة ،بيد اف عحديػد مفهػوـ الطفػؿ
يخعمػػؼ مػػف النػػاحيعيف المغويػػة واال ػػطالحية . .فقػػد حػػدد ال ػػوهر فػػا

بمعن ػ المولػػود ،وولػػد كػػؿ وح ػػية يعػػد طفػػؿ ايضػػا

)3

ػػحاحه مػػدلوؿ الطفػػؿ

و معػػه اطفػػاؿ ،وقػػد يكػػوف الطفػػؿ واحػػدا

و معا مثؿ ال نب كما فا قوله ععال اوالطفؿ الذيف لـ يظهروا ىم ىورت النسا )

)4

اما ابو

الهيػثـ فقػد حػدد مػدلوؿ الطفػؿ ىمػ انػه كػؿ

ػبا مػف حػيف يسػقط مػف بطػف أمػه الػ اف يحػػعمـ.

باف الطفؿ هو الرخص الناىـ مف كؿ ا

طفاؿ وطفولة وها بهػا طفػؿ ككػرـ طفمػة وطفولػة

وقػػد ذكػػر ابػػف منظػػور فػػا لسػػاف العػػرب الطفػػؿ والطفمػػة ال ػػغيريف  ،)5وحػػدد الفيػػروز أبػػاد

والطفػػؿ بالكس ػر ،ال ػػغير مػػف كػػؿ ػػا او المولػػود  .)6وبعحػػر

مفهػػوـ الطفػػؿ

أنفا يعبيف بأنه الولد حع البموغ ،والطفولة ها الفعرة الواقعة بيف الوالدة والبموغ

)7

كمػػا ورد

اما مف الناحية اال طالحية فقد اخعمفت النظرة ال الطفؿ باخعالؼ العموـ والمعارؼ ،ففػا ىمػـ

النفس ينظر ال الطفؿ ىم وفػؽ معنيػيف  :أولهماا ىػاـ وينطبػؽ ىمػ اإلفػراد مػف سػف الػوالدة
حعػ ػ النض ػػوج ال نس ػػا ،وثانيهماااا معنػ ػ خ ػػاص يطم ػػؽ ىمػ ػ األىم ػػار ف ػػوؽ س ػػنا المه ػػد حعػ ػ

المراهقة .)8

وعبدأ الطفولة مف هة ىمـ اال عماع بالميالد . .ولكنهـ اخعمفوا فا عحديػد الفعػرة الزمنيػة العػا

عنعهػػا بهػػا هػػذ المرحمػػة ،حيػػث اف هنػػاؾ ىوامػػؿ مػػؤثرة فػػا ذلػػؾ عععمػػؽ بػػالنمو والعطػػور الخمقػػا.
ويق ػػد ب ػػالنمو ف ػػا نظ ػػر هػ ػؤال بأن ػػه عغيػ ػرات كمي ػػة ععض ػػمف الزي ػػادة ف ػػا الط ػػوؿ وال ػػوزف والح ػػـ

وعغي ػرات فػػا األىضػػا الداخميػػة وزيػػادة مػػادة الػػدماغ ومػػا يػػن ـ ىػػف ذلػػؾ مػػف زيػػادة فػػا الععمػػيـ

والعفكير والعذكر.

امػ ػػا العطػ ػػور فيعػ ػػرؼ بأنػ ػػه  :العغيػ ػػر النػ ػػوىا باع ػ ػػا العقػ ػػدـ نحػ ػػو النضػ ػػج وعكامػ ػػؿ البنيػ ػػاف

والوظائؼ.
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ويق د بالطفؿ مف و هة نظر القانوف بأنه إنساف كامؿ الخمػؽ والعكػويف ،حيػث يولػد مػزودا

بكؿ الممكات والقدرات والحواس وال فات الب رية واإلنسانية .)9

المطلب الثاني

التطور التاريخي لحقوق الطفل
ىان الطفؿ ما ىانا إباف الحضارات القديمة مف

عوبات العيش وظروؼ الحياة القاسػية العػا

كانػػت سػػببا فػػا ىػػدـ ايػػال الطفػػؿ وحقوقػػه العنايػػة والرىايػػة العػػا يسػػعحقانها ،غيػػر اف عطػػو ار مػػا
أ ػػاب هػػذ الحقػػوؽ فػػا م ارحػػؿ زمنيػػة معينػػة ولكػػف بػػدر ات معفاوعػػة .. .وهػػذا مػػا سػػنعناوله ىم ػ

وفؽ مطمبيف  :نخ ص األوؿ منهما لحقوؽ الطفؿ فػا الحضػارات القديمػة ،ونعطػرؽ فػا الثػانا

لحقوقه فا الديانة المسيحية.
الفرع األول

حقوق الطفل لدى األمم والحضارات القديمة

أوالً  :حقوق األطفال في عهود القوة القديمة

بػػات م ػػف المؤك ػػد اف ظ ػػاهرة وأد األطف ػػاؿ وخا ػػة اإلن ػػاث م ػػنهـ أ ػػبحت ظ ػػاهرة طبيعي ػػة
معأ مة لد األقواـ البدائية ،وقد أدت هذ الظاهرة وغيرها مف الظواهر المعف ية بيف ال ماىػات

البدائي ػػة إلػ ػ ثب ػػات مع ػػدؿ نم ػػو الس ػػكاف عقريب ػػا لح ػػيف ظه ػػور الز ارى ػػة  ،حي ػػث عحس ػػنت األحػ ػواؿ

المعي ية نسبيا وانحسرت ظاهرة واد البنات اف لـ نقؿ أ بحت معدومة .)11
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ولػػـ يقػػؼ األمػػر ىنػػد هػػذا الحػػد ،بػػؿ ػػاىت بعػػض الممارسػػات العػػا حطػػت مػػف قيمػػة الطفػػؿ

كإنس ػػاف ي ػػب اف يحع ػػرـ  :كع ػػدـ ػ ػواز غس ػػؿ األطف ػػاؿ والس ػػيما اإلن ػػاث م ػػنهـ ،عقيي ػػد األطف ػػاؿ

وعحزيمهـ وعغطيسهـ فا البوؿ إلكسابهـ المناىة ضد األرواح ال ػريرة ،دهػنهـ بالزيػت والزبػدة ،

ضربهـ باسعمرار ،سحب ألسنعهـ إل الخػارج ،اسػكارهـ لغػرض عهػدئعهـ وغيرهػا مػف الممارسػات

الالإنسانية العا عؤد ال إضرار سدية ونفسية بالغة .)11

باإلضافة ال ذلؾ فقد ىرفت األنظمة القديمػة ممارسػات اكثػر وح ػية . .ومنهػا مػا كػاف يحػدث

فػػا إسػػبارطة مػػثال ،اذ كػػاف يرمػػا األطفػػاؿ مػػف
الميػا

ػػخور مرعفعػػة فػػاف لػػـ ععحمػػؿ أ سػػامهـ بػػرودة

ػاز ىػدـ عػربيعهـ باىعبػػار اف الحيػاة ال عميػؽ اال باقويػا البنيػػة والقػادريف فيمػا بعػد ىمػ اف

ي بحوا ممارسيف ا دا قادريف ىم مقارىة االىدا .)12

اف هذ الع ور المظممة العا الق فيهػا االطفػاؿ ا ػد الممارسػات قسػوة وأكثرهػا وح ػية كػاف

لهػػا اثرهػػا الكبيػػر ىمػ حيػػاة االطفػػاؿ وحقػػوقهـ العػػا لػػـ عنػػؿ ادنػ اهعمػػاـ . .لػػـ عسػػعمر الػ مػػا ال
نهاية بؿ انق عت وولػت الػ غيػر ر عػة ،وبػدأ االهعمػاـ باألطفػاؿ وحقػوقهـ يظهػر الػ الو ػود

منذ بدايات القرف الثامف ى ر.

ثانياً  :حقوق الطفل في الحضارة المصرية القديمة

مػػا اف ػػا ت حضػػارة الفراىنػػة فػػا م ػػر حع ػ حرمػػت ظػػاهرة وأد البنػػات العػػا سػػادت فػػا
بالد اليوناف قديما ،وكاف الطفؿ يحظ فا السنوات االول مف ىمر بالرىاية السميمة فا ِو ِِ

أسر مسعقر عسود األخالؽ .)13

وقػد ػػهد ىهػػد اخنػػاعوف اهعمامػػا بالغػػا بموضػػوع الطفولػػة وحػػاوؿ فػػا احػػد مزاميػػر ع ػػوير حيػػاة

ال نيف مخاطبا اله ال مس  :يا خالؽ ال رثومة فا المرأة ويا خػالؽ البػذر فػا الر ػؿ ويػا واهػب

الحياة لم نيف فا بطف أمه ومنحعه الطمأنينة ليبق حيا حيف يولد .)14

وفا م اؿ الععميـ ىرفت م ر القديمة انع ا ار ممحوظا لممدارس ،اال اف ما يعاب ىميها

هو انها كانت مخ

ة لطبقة االغنيا فقط ،اماـ طبقة العامة فكانوا يعمقوف ععمػيمهـ بوسػائؿ

بدائيػػة مثػػؿ العممػػذة الحرفيػػة ،كمػػا اف الععمػػيـ كػػاف مح ػػو ار بال ػبية فقػػط فيمػػا عحػػرـ الفعيػػات منػه
.)15

يعض ػ لنػػا فيمػػا عقػػدـ اف االهعمػػاـ بالطفولػػة و ػػؿ ال ػ مرحمػػة ال بػػأس بهػػا فػػا ىهػػد الحضػػارة

الم رية القديمة رغـ المساوئ العا سػ مت فػا بعػض الم ػاالت كػالععميـ والمػدارس المخ
لمطبقة المعرفة فقط ىم حساب الطبقة العامة فا ال عب.

ػة
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ثالثاً  :حقوق الطفل في الحضارة اليونانية القديمة.

يمكػػف القػػوؿ بػػاف الحضػػارة اإلغريقيػػة كانػػت المػػع الحضػػارات فػػا ى ػػور العػػاري القػػديـ ،فقػػد

اىعبرت االسرة فا الع ر المبكػر مػف عػاري اثينػا هػا المدرسػة األولػ لألطفػاؿ ،وكػاف الػذكور
يرسموف ال المدرسة فا حوالا السابعة مف العمر وكاف الععميـ قاسيا  ،)16بيد اف انعداـ العوازف
اال عم ػػاىا ك ػػاف ه ػػو الط ػػابع الممي ػػز لمم ػػدف اإلغريقي ػػة ،اذ ك ػػاف الم عم ػػع اليون ػػانا يع ػػألؼ م ػػف

طبقعػػيف هم ػػا طبق ػػة األحػ ػرار وطبق ػػة األرق ػػا  ،وكانػػت نظػ ػرعهـ ع ػػا الرقي ػػؽ ب ػػانهـ خمقػ ػوا لمطاى ػػة

والعمؿ .اال اف مبدأ ىدـ المساواة بػيف الب ػر فػا الم عمػع اليونػانا سػرىاف مػا عال ػ بظهػور

الفمس ػ ػ ػ ػػفة الرواقي ػ ػ ػ ػػة الع ػ ػ ػ ػػا ن ػ ػ ػ ػػادت ب ػ ػ ػ ػػاإلخوة اإلنس ػ ػ ػ ػػانية والمواطن ػ ػ ػ ػػة والمس ػ ػ ػ ػػاواة ب ػ ػ ػ ػػيف الب ػ ػ ػ ػػر
.)17

وقػ ػػد كػ ػػاف الفالطػ ػػوف نظريػ ػػات وأفكػ ػػار ىديػ ػػدة عععمػ ػػؽ بالطفولػ ػػة وع ػ ػربيعهـ ضػ ػػمف كعاب ػ ػه ال ػ ػػهير
ال مهوري ػػة ) ،حي ػػث ن ػػاد افالط ػػوف بض ػػرورة عربي ػػة االطف ػػاؿ ف ػػا س ػػف مبكػ ػرة لعحدي ػػد مي ػػولهـ

وقدراعهـ ليعـ اخعيار أرقاهـ ىقال ،فيفضموف ىم رفاقهـ ويحظوف بعربية اسم وىنايػة خا ػة.
مما يدؿ فا نهاية االمر ىم عمييز فاض بيف االطفاؿ وخرؽ لحقوقهـ فا بيئة ىائمية سميمة

وانعهاكػ ػػا لمبػ ػػدأ الم ػ ػػمحة الفضػ ػػم لمطفػ ػػؿ مػ ػػف خػ ػػالؿ عسػ ػػخير الطفولػ ػػة لعحقيػ ػػؽ اهػ ػػداؼ الدولػ ػػة
وطموحاعها .)18

رابعاً  :حقوق الطفل في الحضارة الرومانية -:
إما فا ظؿ الم عمع الرومانا فمـ يكف مفهوـ حقوؽ اإلنساف ثابعا ،اذ و د بما يعرؼ بوالية

او سػػمطة رئػػيس العائمػػة ىم ػ

ميػػع إفرادهػػا بمػػا فػػيهـ األطفػػاؿ  ،)19عمػػؾ السػػمطة العػػا قػػد ع ػػؿ

احيانػػا إل ػ حػػد إزهػػاؽ روح أ فػػرد مػػف إف ػراد األس ػرة او بيعػػه باىعبػػار ىبػػدا او رهنػػه وممارسػػة
الطقوس الدينية ىنه  ،)21وغير ذلؾ مػف األمػور العػا عػدلؿ ىمػ ممكيػة رئػيس األسػرة او العائمػة
إلفرادها ممكية مطمقػة .إال إف عطػو ار مػا أ ػاب حقػوؽ األطفػاؿ فػا القػرف الثالػث المػيالد

أ

فا أواخر ى ر ال مهورية مف خالؿ اقرار حماية نائية لالطفاؿ وفرض قيود معينة حدت مف

سمطة االب المطمقة ىم اوالد .)21

خامساً  :حقوق الطفل في العراق القديم
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أولت ال رائع العراقية القديمة ىم اخعالؼ انواىها اهعماما بالغا بحقػوؽ االنسػاف ب ػفة

ىامة وحقػوؽ االطفػاؿ ىمػ و ػه الخ ػوص ،ففػا قػانوف لبػت ى ػعار السػومر الػذ يعػد ثػانا

اقدـ القوانيف العا و مت الينا مف خالؿ اىماؿ الحفر والعنقيب فا مدينة نفر االثريػة – 1934

 1924ؽ .ـ )

)22

ن د انه قد اىعرؼ لمطفؿ ب خ ية قانونيػة وبحقػه فػا اإلرث حعػ لػو كػاف

ابػػف أمػػه ،وهػػذا مػػا س ػد القػػانوف المػػذكور فػػا نػػص المػػادة الرابعػػة والع ػريف بقولهػػا :اذا ولػػدت
لمر ػػؿ الزو ػػة الثانيػػة العػػا عزو هػػا اطفػػاال فػػاف مهرهػػا الػػذ

مبعػػه مػػف بيػػت ابيهػػا يكػػوف ح ػػة

أطفالها ،ولكف اطفاؿ زو عه االول واطفاؿ زو عه الثانية يقعسموف امواؿ ابيهـ بالعساو

.)23

كمػػا وع سػػد المػػادة السػػابعة والع ػػروف مػػف هػػذا القػػانوف مسػػألة االىع ػراؼ بال خ ػػية القانونيػػة

لمطفػػؿ حعػ ولػػو كػػاف ثمػرة زواج غيػػر ػػرىا حينمػػا ن ػػت ىمػ انػػه  :اذا لػػـ عمػػد زو ػػة اطفػػاال

لزو ها ولكف زانية مف ال ارع ولدت اطفاال ىميه – أ الزوج – اف ي هز الزانية بالحبوب والزيت
والمبػػاس  -أ يهػػعـ باىالعهػػا – واالطفػػاؿ الػػذيف ولػػدعهـ لػػه الزانيػػة سػػيكونوف ورثعػػه – أ ابنػػاؤ

ال ػرىييف – ومػا دامػت زو عػػه العػا لػـ عمػد ىمػ قيػد الحيػاة فػال ي ػػوز لمزانيػة اف ععػيش معهػا فػػا

البيت .)24

امػا قػانوف حماو رابااي الػذ يعػد بحػػؽ م ػد ار عاريخيػا لمعديػد مػػف القواىػد والمبػادئ المسػػعقرة

فػػا ال ػرائع الوضػػعية القديمػػة والحاليػػة وال ػػادر فػػا القػػرف الثػػامف ى ػػر قبػػؿ المػػيالد ،فانػػه هػػو
االخر اىعرؼ بال خ ية القانونية لمطفؿ وبحقه فا االرث ،واالده مػف ذلػؾ انػه ضػمف حقػوؽ

ال نػػيف وهػػو فػػا بطػػف امػػه وىاقػب مػػف يععػػد ىمػ هػػذا الحػػؽ ،كمػػا ػػا فػػا المػػادة  )219مػػا

مفػػاد  :اذا ضػػرب الر ػػؿ بنػػت ر ػػؿ اخػػر وسػػبب لهػػا إسػػقاط مػػا فػػا وفهػػا – نينهػػا – فعميػػه اف
يدفع ى رة

يقالت مف الفضة إلسقاطه ما فا وفها .)25

المطلب الثالث

حقوق الطفل في الديانة المسيحية
اهعمت الديانة المسيحية أنها فا ذلؾ ػأف ميػع ال ػرائع السػماوية باإلنسػاف وحقوقػه ،وقػد

طػاؿ هػػذا االهعمػػاـ

ػريحة األطفػػاؿ مػػف حيػث عػربيعهـ ىمػ المحبػة والرفػػؽ ومعػػاممعهـ بالحسػػن ،

وقػػد اهػػعـ السػػيد المسػػي ىميػػه السػػالـ باألطفػػاؿ وحػػذر مػػف إفسػػادهـ ،وكػػاف يػػدىو إل ػ عػػركهـ

يمعفػػوف حولػػه باىعبػػارهـ مػػف مممكػػة اهلل .و ػػا ان يػػؿ معػػا م سػػدا هػػذا االهعمػػاـ باألطفػػاؿ فػػا
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الف ميف الثامف ى ػر والعاسػع ى ػر بقولػه  :احػذروا اف عػحق ػروا هػؤال ال ػغار .وععػد المسػيحية

الكاثوليكية الولد امانه ىند وليه ،اذ يكوف وا ب العربية عفويضا الهيا لالسرة .)26

اف اهعم ػػاـ الديان ػػة المس ػػيحية باالطف ػػاؿ وحق ػػوقهـ ام ػػر ال يثي ػػر االس ػػعغراب ،فه ػػا ديان ػػة

عػػدىو الػ ػ العس ػػام والمسػػاواة ومحب ػػة االنس ػػاف الخيػػه االنس ػػاف ،وه ػػدفت ال ػ محارب ػػة العع ػػب

الػدينا .. .االمػػر الػػذ يػػدىو الػ القػػوؿ بػػاف المبػػادئ اإلنسػػانية العػػا رسػػخعها المسػػيحية ععػػد ثػػورة
معقدمػػة فػػا م عمػػع كانػػت ىالقاعػػه عقػػوـ ىم ػ القػػوة والعمػػايز الطبقػػا

.)27

واألكثػػر مػػف ذلػػؾ اف

اهعماـ المسيحية بالطفؿ ال يقع ر ىم والدعه حيا . .بؿ يععدا ال ال نيف فا بطف أمه ،اذ له
الح ػػؽ ف ػػا الحي ػػاة والعمع ػػع بالس ػػالمة ال س ػػدية ،وي ػػب ع ػػوفير العناي ػػة ،كم ػػا انه ػػا –أ الديان ػػة

المسيحية –

بت اإل هاض وقعؿ األ نة وىدعه بمثابة ريمة ىظم

)28

يعض لنا فيما سبؽ مد االهعماـ والعناية العا أولعها الديانة المسيحية لمطفػؿ وحقوقػه منػذ

يرورعه نينا فا رحـ امه وعسعمر بعد والدعه حيا ،انطالقا مف اف المسػيحية عقػوـ ىمػ العػدؿ

والمساواة والعسام وغيرها مف المبادئ اإلنسانية .)29

المطلب الرابع

حقوق الطفل في اإلسالم
أولػػت ال ػريعة اإلسػػالمية السػػمحا الطفػػؿ وحقوقػػه ىنايػػة بالغػػة األهميػػة باىعبػػار كػػائف اىػػزؿ

أول بالرىاية ال حوؿ له وال قوة ،وقد افرد اإلسالـ حزمة مف الحقوؽ والضمانات العا مف أف
إىمالها اف يعمعع الطفؿ بطفولػة هنيػة او العػيش فػا الحػد األدنػ مػف المنغ ػات او ال ػعوبات،
كما اف حقوؽ الطفؿ باىعبار انسانا اضػحت واقعػا ال يمكػف انكػار بػأ حػاؿ مػف االحػواؿ اسػعنادا
ال قوله ععال :

ونفس وما سػواها فالهمػا ف ورهػا وعقواهػا قػد افمػ مػف زكهػا وقػد خػاب مػف

دساها ))  .)31وىم الرغـ مف الحقوؽ العديدة العػا اقرهػا االسػالـ لمطفػؿ ،اال اننػا سػنحاوؿ اف
نسمط الضو ىم البعض منها واهمها فا هذا الم اؿ :
اوال  :الحق في الحياة
قرر االسالـ منذ ما يزيد ىم اربعة ى ػر قرنػا حػؽ الطفػؿ فػا الحيػاة ،فحػرـ وأد البنػات
الػػذ كػػاف سػػائدا فػػا ال اهميػػة عأكيػػدا لقولػػه ععػػال

واذا المػػو ودة سػػئمت بػػأ ذنػػب قعمػػت)).

)31

وقد حرـ االسالـ قعؿ االطفاؿ ال سبب مف األسباب حع ولو كػاف الفقػر هػو الػدافع ىمػ ذلػؾ
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)32

اذ قػػاؿ ععػػال فػػا هػػذا المن ػواؿ

كمػػا نه ػ النبػػا محمػػد

وال عقعمػػوا أولػػدكـ خ ػػية اممػػؽ نحػػف نػػرزقهـ وايػػاكـ )) ،)33

ػػم اهلل ىميػػه وسػػمـ) ىػػف قعػػؿ االطفػػاؿ فػػا المعػػارؾ وىػػدـ ز هػػـ فػػا

ال راىات العسكرية واالقع ادية والسياسية وعأميف بيئة مناسبة عكفؿ النمػو ال ػحا لهػـ ،وكػاف

األ

م اهلل ىميه وسمـ ) يو ا ال ند فا المعارؾ بعدـ قعؿ ال يوخ واألطفػاؿ والنسػا وىػدـ قطػع
ار وقعؿ الحيوانات . .وقد عأكد حؽ الطفؿ فػا الحيػاة ايضػا فػا االىػالف اإلسػالما لحقػوؽ

اإلنسػػاف الػػذ ىػػد الحيػػاة هبػػة اهلل وهػػا مكفولػػة لكػػؿ انسػػاف وىم ػ االف ػراد والم عمعػػات والػػدوؿ
حماية هذا الحؽ مف كؿ اىعدا ىميه وال ي وز إزهاؽ روح دوف مقعض

رىا

)34

وال ي وز اإلىالف قعؿ ال ي والمرأة والطفػؿ فػا حالػة اسػععماؿ القػوة او المنازىػات المسػمحة،

ويحرـ العمثيؿ بالقعم  ،وي وز عبػادؿ االسػر

وا عمػاع االسػر العػا فرقعهػا ظػروؼ القعػاؿ ،كمػا

ال ي ػػوز قطػػع ال ػ ر او اعػػالؼ الػػزرع او الضػػرع او عخريػػب المبػػانا والمن ػ ت المدنيػػة لمعػػدو
بق ؼ او نسؼ او غير ذلؾ  ،)35وهذا ليس مطمقا وفيه عف يؿ ال يعسع المقاـ لذكر .
ثانياً  :الحق في حسن اختيار األم

يعػػد االطفػػاؿ ثم ػرة مػػف ثمػػار الػػزواج واهػػـ مقا ػػد وغاياعػػه ،واألطفػػاؿ احػػد أركػػاف األس ػرة

وىػػف طػريقهـ يػػعـ بقػػا النػػوع اإلنسػػانا وال ػػنس الب ػػر
قولة ععال

واهػػـ اىظػػـ نعػػـ الحيػػاة وزينعهػػا بػػدليؿ

الماؿ والبنوف زينة الحيوة الدنيا والبقيت ال محت خير ىند ربؾ ثوابػا وخيػر أمػال )

 .)36ويولػػد الطفػػؿ ضػػعيفا وىػػا از ى ػ از مطمقػػا ،و ػػا ت الحكمػػة االلهيػػة اف يكػػوف اإلنسػػاف

اكثر المخموقات حا ة لغير بعد الوالدة ،ويحعػاج الػ فعػرة اطػوؿ مععمػدا ومفعقػ ار لمرىايػة والعنايػة

والحضانة .كما اف حقوؽ الطفؿ عبدأ قبؿ والدعه حيا مػف خػالؿ حقػه فػا حسػف اخعيػار الزو ػة،
اذ او ػػب االسػػالـ ىم ػ الوالػػد اف يبػػدأ بعربيػػة ولػػد قبػػؿ ال ػوالدة ىػػف طريػػؽ اخعيػػار الزو ػػة . .الف

خطيبة اليوـ العا يق دها ال اب هػا زو ػة الغػد واـ المسػعقبؿ ومربيػة االطفػاؿ واأل يػاؿ ،واالـ
ها المدرسة العا عحعضف الطفؿ لعرضعه لبف األدب والعربية مع لبف الثد والغذا  ،ثػـ عرىػا

فػػا اوؿ م ارحػػؿ العمػػر لعغػػرس فػػا ىقمػػه وقمبػػه البػػذور االول ػ العػػا سػػعنمو ىنػػد الكبػػر وع ػػوف
فطرعػػه ىمػػا يفسػػدها مػػع مػػا عهػػب وليػػدها مػػف

ػػفات موروثػػة وطبػػاع مفطػػورة ومواهػػب معأ ػػمة،

فكاف حسف اخعيار الزو ة مف ا ؿ األوالد أكثر أهمية مف بقية العوامؿ العا عطمب المػرأة أل مهػا
 ،)37وهػػو مػػا ار ػػد إليػػه رسػػوؿ اهلل

ػػم اهلل ىميػػه وسػػمـ ) بقولػػه تخيااروا لاانطفام فاااناحوا

األافاااء واناحاوا ملاايهم ( ، 89وقولااا ايضااا ( تااناأ المارأة الربااع لمالهااا ولحسابها ولجمالهااا
ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ).
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ومف خالؿ ما عقدـ يعض لنا باف االسالـ قد وضع االسس الحكيمة والالزمة لضماف اخعيػار

الزو ػػة ال ػػالحة .. .العػػا ب ػػالحها سػػعمد اطفػػاال

ػػالحيف عسػػهر ىمػ رىػػايعهـ وحمػػايعهـ حعػ

ي بحوا اىضا فاىميف فػا الم عمػع ،اذ يقػوؿ اهلل سػبحانه وععػال فػا ذلػؾ والطيبػت لمطيبػيف

والطيبوف لمطيبات ) .)39

ثالثا  :حق الطفل في الرضاع
يعػػد حػػؽ الطفػػؿ فػػا الرضػػاع مػػف الحقػػوؽ األساسػػية لمطفػػؿ بعػػد ال ػوالدة ..ذلػػؾ اف الطفػػؿ

ػرف الكػريـ
يحعاج منذ لحظة والدعه حيا ال الرضاىة الطبيعية ىف طريؽ ثد االـ ،وقػد بػيف الق آ

الحػد االىمػ لمرضػػاىة بسػػنعيف كػػاممعيف لمػف اراد اف يػػعـ الرضػػاىة عأكيػػدا لقولػػة

ععػػال :

والولدات يرضعف أولدهف حوليف كامميف لمػف اراد اف يػعـ الرضػاىة)  .)41امػا بخ ػوص نفقػة

الرضػاع ونفقػػة االـ فهػػا وا بػػة ىم ػ االب او مػػف يقػػوـ مقامػػه اسػػعنادا ال ػ
المولود له رزقهف وكسوعهف بالمعروؼ)

.)41

قول ػه ععػػال ) وىم ػ

اربعاً  :حق الطفل في الحضانة
يق د بالحضانة القياـ ىم عربية الطفػؿ ورىايػة ػؤونه وعػدبير طعامػه و ػرابه وممبسػه
ونظافعػػه وعأديبػه فػػا الفعػرة االولػ مػػف حياعػػه ،وهػػا فعػرة طويمػػة اذا مػػا قورنػػت بسػػائر المخموقػػات

االخػػر  ،لػػذلؾ اقػػر االسػػالـ حقػػا لمطفػػؿ ووا بػػا ىم ػ األبػػويف ،ونظ ػ ار لمطبيعػػة الخا ػػة لهػػذ

المرحمة . .فاف االـ اول بحضانة طفمها مف غيرها عحت ا راؼ االب وحع لو طمقت االـ فهػا
احؽ بحضانة ولدها ما لـ ععزوج لقوله

م اهلل ىميه وسمـ أنت أحؽ به ما لـ ععزو ا ) .)42

خامساً  :حق الطفل في ثبوت النسب

مػػف بػػيف الحقػػوؽ ال وهريػػة العػػا اقرهػػا اإلسػػالـ لمطفػػؿ هػػا حقػػه فػػا ثبػػوت نسػػبه مػػف والػػد

ال رىا ،فهو مف انب حؽ لموالد فا إلحاؽ نسب ولد به فيسعد به ويحمؿ اسمه وينعسب اليػه
ويرثه بعد وفاعه ،وهو مف انب اخر حؽ لالـ العا يهمها اف يثبت نسب وليدها مف أبيػه عأكيػدا

ىم ػ

ػرفها وحفظهػػا لعرضػػها وكرامعهػػا ،ولمػػا يعرعػػب ىم ػ ثبػػوت النسػػب مػػف األب مػػف وا ػػب

النفقة والعربية والوالية وغيرها.
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ومنع االسالـ المساس بالنسب نهائيا ،وال يبطؿ نسب الولد مف ابيه اال فا حالت نادرة،

مثؿ المعاف بيف الزو يف ونفا النسب ،وىد االسالـ م رد العهمة بالنسب او الع كيؾ فيه أم ار

مو با لحد القذؼ ،وىد رسوؿ اهلل

م اهلل ىميه وسمـ مف الكبائر اذ يقوؿ ايما ر ؿ حد

ولد وهو ينظر اليه احع ب اهلل منه يوـ القيامة وفضحه ىم رؤوس الخالئؽ )
ثـ حرـ اإلسالـ العبنا ب كؿ قاطع ،اذ قاؿ سبحانه وععال

اهلل فاف ععمموا ابا هـ فأخونكـ فا الديف) .)44

)43

ادىوهـ إلبائهـ هو اقسط ىند

سادسا  :حق الطفل في االسم المناسب واألدب
سػػبؽ واف قمنػػا بػػاف عربيػػة الطفػػؿ عبػػدأ ىنػػد والدعػػه حيػػا وهػػو مػػا أرسػػا الػػديف اإلسػػالما الحنيػػؼ

وكمػػؼ الوالػػديف بإرسػػا الػػدىائـ العربويػػة السػػميمة ومػػف بػػيف هػػذ الػػدىائـ اف يحسػػنا اخعيػػار اسػػـ
لولدهما ،حيث يقوؿ رسوؿ اهلل

م اهلل ىميه وسمـ.

حؽ الولد ىم الوالد اف يحسف اسمه واف يحسف أدبه ) .)45
وكاف الرسوؿ محمد

م اهلل ىميه ) وسمـ يغيػر االسػما القبيحػة العػا كانػت فػا ال اهميػة

ال اسما حسنة . .فاف الخعيار االسـ الحسف ىالقة بػارزة فػا العربيػة غيػر المبا ػرة ،الف كػؿ
خص له مف اسمه ن يب . .اف كاف خي ار فخي ار واف كاف ار ف ار .)46
سابعاً  :حق الطفل في ممارسة عقيدتا الدينية

يمكػف القػوؿ بحػؽ اف االسػػالـ قػد سػبؽ كافػػة المواثيػؽ واالعفاقيػات الدوليػػة لحقػوؽ اإلنسػاف فػػا

مسألة إقرار حرية اإلنساف فا اخعيار ىقيدعه الدينية ومنع المساس بهذ الحرية أل سبب مػف
األسػػباب ،وقبػػؿ اف يعو ػػه اإلسػػالـ بهػػذ األوام ػر والن ػواها العػػا عقػػرر هػػذا الحػػؽ . .فأن ػه طالػػب

اإلنساف بإىماؿ ىقمػه وفكػر لمو ػوؿ الػ الديانػة ال ػحيحة العػا ععما ػ مػع الفطػرة الب ػرية –
وهو ديف اإلسالـ واف ال يعبع األقػواـ العػا عقمػد إسػالفها فػا م ػاؿ العقيػدة الدينيػة

)47

 ،اذ يقػوؿ

اهلل ععػػال فػػا محكػػـ كعابػػه الكػريـ واذ يػػؿ لهػػـ اعبعػوا مػػا انػػزؿ اهلل قػػالوا بػػؿ نعبػػع مػػا الفينػػا ىميػػه

إبا نا أولو كاف إباؤهـ ال يعقموف يئا وال يهعدوف ) .)48

وهك ػػذا ق ػػرر اإلس ػػالـ حري ػػة العقي ػػدة وكف ػػؿ حمايعه ػػا ورىايعه ػػا ،وأل ػػزـ الن ػػاس احعػػراـ ىقي ػػدة

اآلخػريف وىػػدـ إكػراههـ ىمػ اىعنػاؽ مػػا ال يؤمنػػوف بػػه او يععقدونػه بخالفػػه  ،)49واألطفػػاؿ حػػالهـ
ح ػػاؿ اآلخػ ػريف ي ػػب اف يعمععػ ػوا بالحري ػػة الديني ػػة ،ذل ػػؾ اف حري ػػة العفكي ػػر وال ػػديف والو ػػداف

لألطفاؿ الواردة فا اعفاقية االمـ المعحدة لحقػوؽ الطفػؿ انمػا ععوافػؽ وروح القػانوف اإلسػالما ،)51
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لكػػف ينبغػػا ىم ػ االب المسػػمـ اف يربػػا ابنػػا

12

ىم ػ االسػػالـ . .اال انهػػـ اذا اخعػػاروا الكفػػر بعػػد

بمػوغهـ فيكػوف حكمهػـ حكػـ المرعػد ،وقػد عأكػػد هػذا الحػؽ فػا االىػالف اإلسػالما لحقػوؽ اإلنسػػاف
حينما نص ىم انه  :لما كاف ىم االنسػاف اف يعبػع االسػالـ ديػف الفطػرة فانػه ال ي ػوز ممارسػة

أ لػػوف مػػف االكػ ار ىميػػه كمػػا ال ي ػػوز اسػػعغالؿ فقػػر او ضػػعفه او همػػه لعغييػػر دينػػه الػ ديػػف

اخر او ال اإللحاد .)51

ثامنا  :الحق في التعليم والزواج
يعد الحؽ فػا الععمػيـ مػف الحقػوؽ األساسػية العػا اقرهػا اإلسػالـ لمطفػؿ بو ػفه انسػانا . .لقػوؿ

الرسػػوؿ

ػػم اهلل ىميػػه وسػػمـ حػػؽ الولػػد ىم ػ الوالػػد اف يحسػػف اس ػمه واف يزو ػػه اذا أدرؾ واف

يعممه الكعاب )

)52

حيث ىد طمب العمـ فريضة ىم كؿ مسمـ ومسممة ووا ب فػا الوقػت نفسػه

ىم الم عمع والدولة مف حيث عأميف سبمه ووسائمه وضماف عنوىه بما يحقؽ م محة الم عمع.

وهو ما عأكد فا االىالف العالما لحقوؽ االنساف فا ن ه ىم انه  :مػف حػؽ كػؿ انسػاف ىمػ

مؤسسات العربية والععميـ والعو يه المخعمفة مف االسرة والمدرسػة وال امعػة وا هػزة االىػالـ وغيرهػا

اف ععمػػؿ ىم ػ عربيػػة االنسػػاف دينيػػا ودنيويػػا عربيػػة معكاممػػة معوازيػػة وععػػزز ايمانػػه بػػاهلل واحع ارمػػه
لمحقوؽ والوا بات وحمايعها .)53

المبحث الثاني

حقوق الطفل في االتفاقية الدولية لعام 9191
إف ما خمفعه الحرب العالمية األول مف كوارث وويالت أ ابت اإلنسػانية معػا

ال سػيما

االطفػػاؿ والنسػػا  . .عمػػت الم عمػػع الػػدولا يعنبػػه ال ػ خطػػورة الوضػػع المأسػػاو النػػا ـ ىنهػػا،
فبادر فا ىدة محاوالت لوضع قواىد دوليػة عحمػا حقػوؽ األطفػاؿ ،وقػد أثمػرت هػذ المحػاوالت
ىػػف والدة إىػػالف ني ػػؼ لحقػػوؽ الطف ػػؿ لعػػاـ  ،)1924عمعػػه ى ػػدة خط ػوات ف ػػا هػػذا ال ان ػػب

عمخضت ىف إبراـ االعفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ لعاـ .)1989

وبغيػة اإلحاطػة العامػة ب وانػب هػذ االعفاقيػة ومػا ن ػـ ىنهػا مػف حقػوؽ خا ػة ووضػع آليػػات

لحمايعها . .سوؼ نعناوؿ هذا الموضوع ىم وفؽ ثالثة مطالب نعطػرؽ فػا المطمػب األوؿ منهػا
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الهـ المبادئ االساسية العا عضػمنعها االعفاقيػة الدوليػة ،ونعػرج ىمػ اهػـ الحقػوؽ العػا احعوعهػا

االعفاقي ػػة ف ػػا المطم ػػب الث ػػانا ،فيم ػػا نق ػػؼ ىن ػػد اه ػػـ االعفاقي ػػات الدولي ػػة اإلقميمي ػػة االخ ػػر ف ػػا

المطمب الثالث.

المطلب االول

المبادئ األساسية التفاقية حقوق الطفل

(45

إذا كػػاف إىػػالف نيػػؼ الخػػاص بحقػػوؽ الطفػػؿ ىػػاـ  )1924ال ػػادر ىػػف ى ػػبة االمػػـ

هػػو الخطػػوة الدوليػػة االول ػ فػػا م ػػاؿ حمايػػة األطفػػاؿ اال انػػه – أ اإلىػػالف – لػػـ يكػػف ممزمػػا

لم ػػدوؿ . .فه ػػو م ػػف قبي ػػؿ العو ػػيات الع ػػا ال ععمع ػػع اال بقيم ػػة معنوي ػػة او ادبي ػػة ،وبع ػػد اف عبنع ػػه
ال معيػػة العامػػة لع ػػبة األمػػـ أ ػػب لػػه بعػػدا سياسػػيا والعزمػػت الػػدوؿ بمضػػمونه ،وقػػد اد هػػذا
اإلىػػالف الػ اىعمػػاد منظمػػة االمػػـ المعحػػدة مػػا سػػما بػػإىالف األمػػـ المعحػػدة لحقػػوؽ الطفػػؿ لعػػاـ
 )1959وذلؾ بعد خمسة وثالثوف ىاما مف العمؿ المسػعمر والػدؤوب

.)55

وقػد عضػمف اىػالف

نيؼ لعاـ  )1924مبادئ أساسية ومف بينها اف ىم الب ر اف يعطوا االطفاؿ افضؿ ما لديهـ

وب رؼ النظر ىف االىعبارات العرقية والمدنية والفروقات الدينيػة ،كمػا أكػد اإلىػالف ىمػ حػؽ
الطفػؿ فػا النمػو ال سػػد والطبيعػا ماديػا وروحيػا .امػػا البنػد الثػانا منػه فقػػد اولػ الطفػؿ ال ػػائع
ىناية خا ة وكذلؾ الطفؿ المػريض ،واالهعمػاـ بالطفػؿ المعػوؽ وو ػوب اف يكػوف الطفػؿ اوؿ

مف يعمق المساىدة فا الظروؼ الع يبة والكوارث .ولـ عقػؼ هػود الم عمػع الػدولا فػا م ػاؿ
حماية حقوؽ الطفؿ ىند هػذا الحػد . .بػؿ عكممػت هػذ ال هػود بان ػازات فريػدة فػا م ػاؿ العنايػة

بحقػػوؽ الطفػػؿ وحمايعهػػا ،حيػػث

ػػدرت ىػػدة

ػػكوؾ دوليػػة

)56

اولػػت غالبيعهػػا ىنايػػة خا ػػة

لألطف ػػاؿ وحق ػػوقهـ  ،وأوؿ ه ػػذ ال ػػكوؾ الدولي ػػة اهمي ػػة وأكثره ػػا ػػيوىا وانع ػػا ار ه ػػو اإلى ػػالف
العالما لحقوؽ االنساف ال ادر ىف ال معية العامػة لالمػـ المعحػدة فػا العا ػر مػف كػانوف األوؿ
ىاـ  ،)1948واعفاقيات نيؼ األربعة ىاـ  ،)1949وبرعوكوليها اإلضػافييف ىػاـ ،)1977

فقػد اولػ البروعوكػوؿ االوؿ الػذ يطبػؽ اثنػا الن ازىػات المسػمحة األطفػاؿ ىنايػة خا ػة وضػػرورة
حمايعهـ مف االىعدا ات العا قد عح ؿ لهػـ خػالؿ النػزاع

)57

كمػا عضػمف البروعوكػوؿ اإلضػافا

الثػػانا الػػذ يععمػػؽ بالن ازىػػات المسػػمحة غيػػر الدوليػػة ن ػػا خا ػػا باألطفػػاؿ بقولػػه  :ي ػػب عػػوفير

الرىاية والمعونة لألطفاؿ بقدر ما يحعا وف اليه

)58

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /

14

أ.م .د .كامل عبد خلف العنكود

ومع ذلؾ فقد ععالت أ ػوات بعػض الػدوؿ المناديػة بضػرورة وضػع بيػاف ػامؿ لحقػوؽ الطفػؿ

بعمعع بااللزاـ فا م اؿ القانوف الدولا خا ة واف القمؽ بدأ يساور ىػدد كبيػر مػف الػدوؿ ب ػأف

مػػا يعانيػػه االطفػػاؿ مػػف فقػػر و ػػوع واح ػواؿ اقع ػػادية وا عماىيػػة سػػيئة فػػا ظػػؿ اقع ػػاد ىػػالما

أضحت العولمة سمعه األساسية زيادة ىم ىدـ ايال حقوؽ االطفاؿ حماية قانونية كافية .)59

وقػػد عمخضػػت هػػود الم عمػػع الػػدولا ىػػف والدة اعفاقيػػة دوليػػة ديػػدة ععنػ بحقػػوؽ االطفػػاؿ

وضػػرورة عػػوفير ىنايػػة خا ػػة لهػػـ فػػا حػػالعا الحػػرب والسػػمـ ىم ػ الس ػوا  . .عمػػؾ هػػا االعفاقيػػة

الدوليػػة لحقػػوؽ الطفػػؿ لعػػاـ  ،)1989وععػػألؼ االعفاقيػػة المػػذكورة مػػف ديبا ػػة واربعػػة وخمسػػوف
مػػادة قانونيػػة موزىػػة ىم ػ ثالثػػة ػ از  ،وقػػد اىػػادت الديبا ػػة العأكيػػد ىم ػ بعػػض المبػػادئ العػػا
اىمنهػػا ميثػػاؽ االمػػـ المعحػػدة ،وخا ػػة عمػػؾ المععمقػػة بالك ارمػػة المعأ ػػمة ببنػػا الب ػػر وبحقػػوقهـ

المعساوية وغيػر القابمػة لمع ػرؼ .وقػد اهعمػت ايضػا بػالحقوؽ والحريػات العػا عضػمنها االىػالف
العالما لحقوؽ االنساف والعهديف الػدولييف الخا ػيف بحقػوؽ االنسػاف ،وضػرورة عمعػع كػؿ انسػاف
ب ميع الحقوؽ والحريات الواردة فا ال كوؾ دونما عمييز بسػبب العن ػر او المػوف او ال ػنس او

المغة او الديف او ال أر السياسا او غيػر او األ ػؿ القػوما او اال عمػاىا او الثػروة او المولػد
او أ وضػػع اخػػر ،كمػػا ذكػػرت الديبا ػػة باألوضػػاع المعي ػػية المأسػػاوية العػػا يعي ػػها االطفػػاؿ
وبضرورة و ود ععاوف دولا لعحسيف معي ة األطفاؿ فا كػؿ بمػد .ويق ػد بالطفػؿ الغػراض هػذ

االعفاقيػػة  :كػػؿ انسػػاف لػػـ يع ػػاوز الثامنػػة ى ػرة مػػا لػػـ يبمػػم سػػف الر ػػد قبػػؿ ذلػػؾ بمو ػػب الق ػانوف

المطبػ ػػؽ ىميػ ػػه  ،)61كمػ ػػا ألزمػ ػػت االعفاقيػ ػػة الػ ػػدوؿ اإلط ػ ػراؼ فيهػ ػػا بضػ ػػرورة احع ػ ػراـ الحقػ ػػوؽ
الموضحة فا هذ االعفاقية وبغض النظر ىف ىن ر الطفؿ او والديه او الو ا القانونا ىميه
او لػ ػػونهـ او نسػ ػػيعهـ او لغػ ػػعهـ او ديػ ػػنهـ او ا ػ ػػمهـ القػ ػػوما او اال عمػ ػػاىا

)61

وقػ ػػد أوردت

االعفاقية فا خضػـ ن و ػها ممػة مػف الحقػوؽ الخا ػة بالطفػؿ . .بػد ا مػف حقػه األ ػيؿ فػا
الحياة واىعراؼ الدوؿ االطراؼ بذلؾ وو وب عس يمه بعد والدعه وحقه فا اسـ مناسػب واكعسػاب
نسية معينة ،وله الحؽ فا معرفة والديه وعمقا رىايعهما وحقه فا الععبير ىف ارائه بحرية مع

كاف قاد ار ىم ذلؾ فا ميع المسائؿ العا عمس خ ه .

كمػػا عععػػرؼ الػػدوؿ بحػػؽ االطفػػاؿ فػػا عكػػويف ال معيػػات وفػػا حريػػة اال عمػػاع السػػمما ،كمػػا

ض ػػمنت ح ػػؽ الطف ػػؿ ف ػػا الععم ػػيـ المو ػػه نح ػػو عنمي ػػة

خ ػػية الطف ػػؿ ومواهب ػػه وقد ارع ػػه العقمي ػػة

والبدنية .كمػا اىعرفػت بحػؽ الطفػؿ فػا حمايػة مناسػبة مػف االسػعغالؿ االقع ػاد ومػف ادا أ

ىم ػػؿ خطي ػػر ال يعناس ػػب وامكاني ػػات الطف ػػؿ ،وض ػػرورة حمايع ػػه م ػػف مي ػػع ا ػػكاؿ االس ػػعغالؿ
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واالنعهاؾ ال نسا وغيرها مف الحقوؽ العا مف أنها اف عضمف حياة حرة كريمة لمطفػؿ فػا كػؿ

انحا العالـ .)62

اما ىف نفاذ هذ االعفاقية فانه يبدأ فا اليوـ الثالثيف الذ يما عاري ايػداع

او االنضماـ الع ر لد االميف العاـ لألمـ المعحدة.

)63

ػؾ الع ػديؽ

ويمكػػف القػػوؿ بحػػؽ اف االعفاقيػػة الدوليػػة لحقػػوؽ الطفػػؿ بمػػا احعػػوت مػػف مبػػادئ أساسػػية ومػواد

قانونية ىنت ب ريحة خا ػة مػف الب ػر هػـ األطفػاؿ ععػد بمثابػة االن ػاز غيػر المسػبوؽ والفريػد

لم معي ػػة العام ػػة لالم ػػـ المعح ػػدة ف ػػا م ػػاؿ االهعم ػػاـ والعناي ػػة بحق ػػوؽ األطف ػػاؿ وايالئه ػػا الحماي ػػة

القانونية الالزمة.

المطلب الثاني

حقوق الطفل التي تضمنتها االتفاقية

بسبب االهميػة الكبيػرة العػا حظيػت بهػا االعفاقيػة الدوليػة لحقػوؽ الطفػؿ ...فقػد عػـ اىعمادهػا
مف قبؿ ال معية العامة لالمـ المعحدة باإل ماع ،كما

ػادقت ىميهػا ميػع الػدوؿ االىضػا فػا

االمـ المعحدة ما ىدا الواليات المعحدة األمريكية وال وماؿ  ،)64وكما اسمفنا فاف المواد

-6

 )41قد ىددت ممة مف الحقوؽ العا ال غن ىنها بالنسبة لمطفؿ ،وألزمت الدوؿ اإلطػراؼ فػا
االعفاقية باالىعراؼ بها ووضع الضمانات األساسية العا عكفؿ حماية هذ الحقوؽ مف االنعهاكات

العا ععرضت لها هذ الفئة مف الب ر.

ومػػف خػػالؿ عحػػر ن ػػوص الم ػواد المػػذكورة انفػػا يمكننػػا اف نسػػمط الضػػو ىم ػ بعػػض حقػػوؽ

االطفاؿ العا احعوعها وىم النحو االعا :

اوالً  :حق الطفل في اسم وجنسية منذ الوالدة

لكؿ طفؿ الحػؽ فػا اسػـ منػذ والدعػه حيػا ،كمػا اف لػه الحػؽ فػا الح ػوؿ ىمػ

نسػيه سػوا

اكانػػت نسػػيه ا ػػمية اـ نسػػيه مكعسػػبة ىم ػ وفػػؽ احكػػاـ قػػانوف كػػؿ دولػػة عخػػص ال نسػػية،
وبدوف ذلؾ ي ب الطفؿ ىديـ ال نسية وها حالة ن از فا الحياة العممية ،وطالما دأبت الدوؿ
ىمػ عفاديهػػا س ػوا مػػف خػػالؿ قوانينهػػا الداخميػػة او مػػف خػػالؿ االعفاقيػػات الدوليػػة العػػا ععقػػدها مػػع

دوؿ اخر  . .كاالعفاقية الدولية العا ىقدعها اإلكوادور مع اسبانيا .)65
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ومف انبها الزمت االعفاقية الدوؿ اإلطراؼ فيها باحعراـ حقوؽ الطفػؿ فػا الحفػاظ ىمػ هويعػه

بما فا ذلؾ نسيعه واسمه و العه العائمية ىم النحو الذ بينعػه احكػاـ القػوانيف

)66

وقػد ا ػار

االىالف العالما لحقوؽ االنساف ىاـ  )1948ال ضرورة اف يكوف لكؿ ػخص نسػيه خا ػة
به وىدـ واز حرمانه منها بدوف مسوغ قانونا .)67
ثانياً  :حق الطفل في حرية التعبير

يعد مف الحقوؽ ال وهرية العا يعمعع بها االطفاؿ حالهـ حاؿ افراد الم عمع اآلخريف ،وي ػمؿ

هػػذا الحػػؽ حريػػة طمػػب ميػػع أن ػواع المعمومػػات واألفكػػار وعمقيهػػا واذاىعهػػا بالوسػػيمة العػػا يخعارهػػا

س ػوا أكانػػت بػػالقوؿ او الكعاب ػة او الطباىػػة او الفػػف او أيػػة وسػػيمة اخػػر  ،)68وال ي ػػوز اخضػػاع
هذا الحؽ ال نوع مف القيود فا حالة نص القانوف ىم ذلؾ ،او كانت ممارسعه عضر بحقوؽ

اآلخريف او سمععهـ او ألحقت ضر ار بالنظاـ العاـ او اآلداب العامة او ال حة العامة .)69
ثالثا  :حق الطفل في حرية التفاير والوجدان والدين

أو بت االعفاقية الدولية ىمػ الػدوؿ اإلطػراؼ فيهػا احعػراـ حػؽ الطفػؿ فػا العفكيػر او الو ػداف
وممارسة ال عائر الدينية باىعبارهػا مػف الحقػوؽ المدنيػة العػا ي ػب اف يعمعػع بهػا كػؿ انسػاف ىمػ

و ه هذ البسػيطة ،وال ي ػوز حرمانػه مػف هػذا الحػؽ ػريطة اف عحعػرـ الػدوؿ اإلطػراؼ فػا هػذا

االطػار حقػػوؽ ووا بػات الوالػػديف واألو ػيا القػػانونييف ىميػه فػػا عو يػه الطفػػؿ فػا ممارسػػعه هػػذا

الحؽ بما يعفؽ مع قدراعه .. .هذا مف هة  ،)71ومف هة اخر ال ي وز اخضاع ممارسة هػذا
الحػػؽ اال لمقيػػود المن ػػوص ىميهػػا فػػا القػػانوف حمايػػة لمنظػػاـ العػػاـ او اذا ععمػػؽ االمػػر بممارسػػة

حقوؽ اآلخريف وحرياعهـ

)71

وبالعودة ال اإلىالف العالما لحقوؽ اإلنسػاف لعػاـ  ..)1948ن ػد انػه ضػمف هػذا الحػؽ فػا

المػػادة الع ػريف منػػه بقولػػه  :لكػػؿ ػػخص الحػػؽ فػػا حريػػة اال ػػعراؾ فػػا ال معيػػات وال ماىػػات
السممية.

رابعا  :حق الطفل في التمتع بمستوى معيشي مالئم
اىعرفت االعفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ ايضػا بحػؽ األطفػاؿ فػا العمعػع بمسػعو معي ػا يػعالئـ

مع نمو الطفؿ البدنا والعقما والروحا والمعنو واال عمػاىا  ،)72وحممػت االعفاقيػة مػف انبهػا
الوال ػػديف او اح ػػدهما او أ

ػػخص اخ ػػر مس ػػؤوؿ ى ػػف الطف ػػؿ المس ػػؤولية األساس ػػية ف ػػا ح ػػدود

إمكاناعػػه الماديػػة بعػػأميف ظػػروؼ معي ػػية مناسػػبة لنمػػو الطفػػؿ  ،)73والزمػػت الػػدوؿ اإلطػراؼ فيهػػا
بػػاف ععخػػذ وبمػػا يعناسػػب مػػع امكانيعهػػا العػػدابير الالزمػػة مػػف ا ػػؿ مسػػاىدة الوالػػديف او ال ػػخص
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المسؤوؿ ىف الطفؿ ىم إىمػاؿ هػذا الحػؽ وعقػديـ المسػاىدات الالزمػة لمعغذيػة والكسػا والمسػكف
.)74

خامسا  :حق الطفل في التعليم
عناولػػت المػػادة الثامنػػة والع ػػروف مػػف االعفاقيػػة الدوليػػة حػػؽ الطفػػؿ فػػا الععمػػيـ وأو بػػت ىم ػ
ال ػػدوؿ االطػ ػراؼ االىعػ ػراؼ بمث ػػؿ ه ػػذا الح ػػؽ وىمػ ػ اس ػػاس عك ػػافؤ الف ػػرص ،كم ػػا عم ػػت الععم ػػيـ

االبعػػدائا الزاميػػا م انػػا ومعاح ػا لم ميػػع مػػع ضػػرورة ع ػ يع وعطػػوير الععمػػيـ الثػػانونا س ػوا اكػػاف
ىامػػا او مهنيػػا ،وعوفيرهػػا واعاحعهػػا لألطفػػاؿ

)75

كمػػا نػػادت االعفاقيػػة بع ػ يع الععػػاوف الػػدولا فػػا

االم ػػور المععمق ػػة ب ػػالععميـ وذل ػػؾ به ػػدؼ القض ػػا ىمػ ػ ال ه ػػؿ واألمي ػػة ف ػػا مي ػػع الع ػػالـ وعيسػ ػير

الو ػػوؿ الػ ػ المعرف ػػة العممي ػػة والعقني ػػة والػ ػ وس ػػائؿ الععم ػػيـ الحديث ػػة وم ارى ػػاة احعيا ػػات ال ػػدوؿ
الناميػة ب ػفة خا ػة  ،)76ومػػف عحػر نػص المػػادة الثامنػة والع ػريف مػػف االعفاقيػة الدوليػة ن ػػد

ػػبيها ال ػ حػػد مػػا بػػنص المػػادة السادسػػة والع ػريف مػػف اإلىػػالف العػػالما لحقػػوؽ االنسػػاف العػػا

أىط ػػت لك ػػؿ ػػخص الح ػػؽ ف ػػا الععم ػػيـ واف يك ػػوف الععم ػػيـ االبع ػػدائا الزامي ػػا وم ان ػػا ..وه ػػذا ام ػػر
طبيعػا ،اذ كمػا قمنػا فػػاف ديبا ػة االعفاقيػة الدوليػػة لحقػوؽ الطفػؿ قػد أىػػادت العأكيػد ىمػ مبػػادئ
اإلىالف العالما لحقوؽ اإلنساف لعاـ .)1948

سادساً  :حق الطفل في حرية تاوين الجمعيات واالنتساب اليها

أو بػػت االعفاقيػػة ىمػ الػػدوؿ االطػراؼ فيهػػا ضػػرورة االىعػراؼ بحقػػوؽ االطفػػاؿ فػػا عكػػويف

ال معي ػػات واالنعس ػػاب اليه ػػا ،وف ػػا حري ػػة اال عم ػػاع الس ػػمما م ػػع االخػ ػريف . .وال ي ػػوز حرم ػػاف
االطفاؿ مػف ممارسػة هػذ الحقػوؽ او عقييػدها اال اذا نػص القػانوف ىمػ ذلػؾ حمايػة لمنظػاـ العػاـ

او اآلداب العامة او حالة ععمؽ االمر بحقوؽ االفراد وحرياعهـ

)77

وبالر وع ال االىالف العالما

لحقػػوؽ االنسػػاف لعػػاـ . .)1948ن ػػد انػػه ضػػمف هػػذا الحػػؽ فػػا المػػادة الع ػريف منػػه بقولهػػا  :لكػػؿ
خص الحؽ فا حرية اال عراؾ فا ال معيات وال ماىات السممية.

سابعا  :حق الطفل في حمايتا من االستغالل االقتصادي

اولػػت االعفاقيػػة الدوليػػة لحقػػوؽ االطفػػاؿ ىنايػػة خا ػػة وأو بػػت حمػػايعهـ مػػف ان ػواع االسػػعغالؿ

االقع ػػاد كافػػة ،وضػػرورة ىػػدـ اقحػػامهـ فػػا أ ىمػػؿ يكػػوف خط ػ ار ىم ػ

ػػحعهـ او ي ػػكؿ
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ىائقا اماـ ععميمهـ او ضا ار ب حعهـ او ال يعناسب مع امكانياعهـ ال سدية او العقمية او المعنوية

او اال عماىية.

وععخػػذ الػػدوؿ االطػراؼ فػػا هػػذ االعفاقيػػة العػػدابير الع ػريعية واإلداريػػة واال عماىيػػة كافػػة العػػا

مػػف ػػأنها كفالػػة عنفيػػذ هػػذ المػػادة ىمػ اعػػـ و ػػه ،مػػع م ارىػػاة احكػػاـ االعفاقيػػات الدوليػػة االخػػر

ذات ال مة .)78

ثامنا  :حق الطفل في حمايتا من االستغالل الجنسي
عععهػػد الػػدوؿ االط ػراؼ فػػا االعفاقيػػة حمايػػة الطفػػؿ مػػف ميػػع ا ػػكاؿ االسػػعغالؿ ال نسػػا،
وععخػػذ العػػدابير الضػػرورية الالزمػػة لعفعيػػؿ هػػذا الحػػؽ س ػوا فػػا قوانينهػػا الداخميػػة او ىم ػ

ػػعيد

االعفاقيػ ػػات الدوليػ ػػة ثنائيػ ػػة كانػ ػػت او مععػ ػػددة اإلط ػ ػراؼ  ،)79كمػ ػػا يمنػ ػػع اسػ ػػععماؿ االطفػ ػػاؿ فػ ػػا
الممارسات ال نسية غير الم روىة او فا دور الدىارة .)81

تاسعا :حق األطفال في عدم التعريض للتعذيب او المعاملة القاسية
لقػػد أك ػػدت غالبي ػػة االعفاقي ػػات الدوليػػة الخا ػػة بحق ػػوؽ اإلنس ػػاف ىم ػ ه ػػذا الح ػػؽ وم ػػف بينه ػػا
االعفاقية الدولية لحقوؽ الطفػؿ ىػاـ  )1989العػا ن ػت ىمػ ضػرورة ىػدـ ععػريض الطفػؿ ال

نوع مف انواع الععذيب او المعاممة القاسية او الالانسانية او الحاطة بالكرامة ،كما حرمت ىقوبػة

اإلىداـ او الس ف مد الحياة ىف ال رائـ العػا يرعكبهػا أ ػخاص عقػؿ أىمػارهـ ىػف ثمانيػة ى ػر

سػػنه

)81

وقػػد أكػػد االىػػالف العػػالما لحقػػوؽ اإلنسػػاف لعػػاـ  )1948ىم ػ هػػذا الحػػؽ بقولػػه  :ال

يع ػػرض أ إنس ػػاف لمعع ػػذيب وال العقوب ػػات او المعامم ػػة القاس ػػية او الوح ػػية او الحاطػ ػة بالك ارم ػػة
.)82

المطلب الثالث

االتفاقيات الدولية واإلقليمية األخرى
بعد المخاطر واالهواؿ والكوارث العا خمفعها الحرب العالمية األول كاف األطفاؿ هـ الفئة
االكثػػر ععرضػػا لم سػػا الحػػرب االقع ػػادية واال عماىيػػة ،وبمػػا انهػػـ – أ األطفػػاؿ – قا ػريف
ى ػػف ع ػػدبير ػػؤونهـ وى ػػا زيف ى ػػف عحس ػػيف اوض ػػاىهـ . .ك ػػاف الب ػػد مم ػػف ي ػػدافع ى ػػنهـ وين ػػاد
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بحقػػوقهـ ،وهػػذا مػػا أىمنعػػه ىػػاـ  )1923اغمنعػػايف ػػب

المنظمػػة البريطانيػػة لغػػوث األطفػػاؿ ) وقػػد
بحقوؽ لالطفاؿ ،واف نسع

)83

العػػا أسسػػت و ػػقيقها دوروثػػا

ػػرحت قائمػػة  :اىعقػػد انػػه قػػد حػػاف الوقػػت كػػا نطالػػب

اهديف لمح وؿ ىم اىعراؼ دولا بهػا .وبالفعػؿ عػـ رسػميا والدة

اىػػالف اعحػػاد غػػوث لحقػػوؽ الطفػػؿ فػػا ىػػاـ  )1923وحظػػا بموافقػػة ال معيػػة العامػػة لالعحػػاد

الػػدولا لغػػوث األطفػػاؿ  ،)84وقػػد عضػػمف اإلىػػالف المػػذكور خمسػػة بنػػود . .إذ نػػص البنػػد األوؿ
منػه ىمػ  :و ػػوب عػػأميف الوسػائؿ الضػػرورية كافػػة لمنمػػو الطبيعػا لمطفػػؿ ماديػػا وروحيػػا ،ويعػػاب

ىم هذا النص ىدـ ذكر مف ها ال هة المسؤولة ىف عأميف هذا الحؽ ؟ اها الدوؿ أـ األسرة

اـ هػػا مسػػؤولية م ػػعركة بػػيف االثنػػيف معػػا ؟ لكػػف أهميعػػه عكمػػف فػػا ععرضػػه لمنمػػو الروحػػا إل ػ
انب النمو الماد لمطفؿ.

ونص البند الثانا ىم  :و وب إطعاـ الطفؿ ال ائع واالىعنا بالطفؿ المريض واىانة المعخمؼ
واالهعماـ بالطفؿ المعوؽ وحماية ومساىدة الطفؿ اليعيـ والم رد.

فػػا حػػيف ركػػز البنػػد الثالػػث مػػف هػػذا اإلىػػالف ىمػ  :و ػػوب اف يكػػوف الطفػػؿ اوؿ مػػف يعمقػ

المساىدة فا الظروؼ واألوقات الع يبة .وهو مسعوحا مف الع ارب األليمة ومف الم سا العػا
خمفعها الحروب.

إمػػا البنػػد ال اربػػع فقػػد ػػدد ىمػ  :و ػػوب حمايػػة األطفػػاؿ مػػف إ ػػكاؿ االسػػعغالؿ كافػػة وضػػرورة

عػػأميف معي ػػة مناسػػبة ،ويؤخػػذ ىميػػه انػػه لػػـ يعػػرؼ االسػػعغالؿ كمػػا لػػـ يعطػػرؽ ال ػ أ

إ كاله.

ػػكؿ مػػف

فيم ػػا ن ػػص البن ػػد الخ ػػامس م ػػف ه ػػذا اإلى ػػالف ىمػ ػ  :و ػػوب عربي ػػة الطف ػػؿ عربي ػػة عأخ ػػذ بع ػػيف

االىعبار عكريس مواهبه فا خدمة الب ر بيف نسه.
وفا ىػاـ  )1923حققػت م ِ
ؤسسػة اعحػاد غػوث األطفػاؿ اغمنعػايف ػب اإلىػالف الػدولا األوؿ
لحقوؽ الطفؿ ،وقد رو ت لمبدأ أساسا مفاد  :اف االطفاؿ ي ػب اف يعمععػوا بنوىيػة حيػاة يػدة
وىمػ الحكومػات واألسػػر وم عمػع الكبػػار عػأميف ذلػػؾ بػدال مػف اف ينظػػر إلػ األطفػػاؿ كفئػة عػػدىو

ال ال فقة .)85

اما اوؿ وثيقة دولية لحماية حقوؽ الطفؿ فكاف اىالف نيؼ لحقوؽ الطفؿ الذ

در ىف

ال معية العامة لع بة االمـ فا ىاـ  ،)1924وىم الرغـ مف اف هذا االىالف لـ يكف ممزما
لمدوؿ ولـ يععرض لحؽ االطفاؿ فا النما اال انه يكعسػب قػد ار كبيػ ار مػف االهميػة كونػه االىػالف

الدولا االوؿ لحقوؽ الطفؿ.

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /

21

أ.م .د .كامل عبد خلف العنكود

ونظػ ار لألهميػة الكبيػرة العػا حظػػا بهػا هػذا االىػالف . .فقػد سػػارت منظمػة االمػـ المعحػدة ىمػ

هػػدا واىعمػػدت مػػا سػػما بػػإىالف االمػػـ المعحػػدة لحقػػوؽ الطفػػؿ لعػػاـ  )1959وذلػػؾ بعػػد خمسػػة
وثالثوف ىاما مف العمؿ المسعمر والدؤوب .)86

و دير بالذكر اف االعحاد السوفيعا السابؽ لـ ي ارؾ فا اىداد هذا االىالف ،فهػو حعػ عػاري

إ دار ىاـ  )1924لـ يكف منضما بعد ال

ى بة االمـ.

وىمػ الػػرغـ مػػف اف هػػذا االىػػالف يفعقػػد الػ القػػوة القانونيػػة الممزمػػة .. .اال اف أهميعػػه عكمػػف

فا عضمينه لمبادئ لـ ع ر إليها أية وثيقة دولية مف قبؿ.

ثـ عوالت اإلىالنات واالعفاقيات العا ىنت بحقوؽ الطفؿ ،حيث أبرمت اعفاقية منظمة العمؿ

الدولية فا ىاـ  )1931المعروفة باعفاقية السخرة .)87

والسخرة ها نظاـ مععدد اال كاؿ والو و  ،ىرفه العالـ منذ القدـ واعسع انع ار السيما أباف

الحروب واالحعالالت ،حيث كانت الدوؿ ععمد ال الع نيد القسر لكؿ الطاقات الب رية والمادية

المع ػوافرة لػػديها والخاضػػعة لسػػمطعها – بحػػؽ او بغيػػر حػػؽ – لػػدىـ االىمػػاؿ العسػػكرية والحربيػػة،
وفا غالب االحياف كانت اىبا السخرة عقػع ىمػ ىػاعؽ األطفػاؿ وال ػباب دونمػا اىعبػار لحقػوقهـ

وحرياعهـ وكرامعهـ اإلنسانية.

وبنظػرة معأنيػة ىمػ مػواد هػذ االعفاقيػة . .ن ػػد انهػا ألزمػت الػدوؿ اإلطػراؼ فيهػا بعحػريـ ميػػع

إ ػػكاؿ الس ػػخرة او العم ػػؿ القس ػػر  ،ووق ػػؼ العم ػػؿ به ػػا ف ػػا اق ػػرب وق ػػت ممك ػػف

)88

وق ػػد ىرف ػػت

االعفاقيػػة ىمػػؿ السػػخرة بانػػه  :ميػػع االىمػػاؿ او الخػػدمات العػػا عفػػرض ىنػػوة ىم ػ أ

ػػخص

عحت طاقػة العهديػد بعقوبػة مػا والعػا – أ االىمػاؿ والخػدمات – لػـ يعطػوع هػذا ال ػخص ألدائهػا

بمحض إرادعه .)89

ووسػػعت االعفاقيػػة مػػف نطػػاؽ منػػع السػػخرة والعمػػؿ القسػػر لي ػػمؿ القطػػاع الخػػاص ايضػػا

بن ها ىم انه  :ال ي وز لمسمطة المخع ة اف عفرض او عسم بفرض ىمؿ السخرة او العمؿ

القسػر لمنفعػػة إفػراد او ػػركات او معيػات خا ػػة

)91

بيػػد أف مػػا يميػز هػػذ االعفاقيػػة هػػو أنهػػا

أفػػردت مػػادة خا ػػة لألطفػػاؿ حينمػػا منعػػت ع ػػغيمهـ فػػا اإلىمػػاؿ الخط ػرة او المض ػرة او غي ػػر
المالئمة لنموهـ ال سد والمعنو واألخالقا .)91
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ولـ ع وز إحكاـ االعفاقية اف يػفرض ىمؿ السخرة او العمػؿ القسػر اال ىمػ الػذكور البػالغيف

األ ػػحا األ سػػاـ الػػذيف يبػػدو انهػػـ يبمغػػوف مػػف العمػػر مػػا ال يقػػؿ ىػػف ثمػػانا ى ػرة سػػنة وال يزيػػد
ىم خمس وأربعيف سنة.

ومف االعفاقيات الدولية األخر العا أولت األطفػاؿ اهعمامػا بالغػا.. .هػا اعفاقيػة منػع ريمػة

اإلبػػادة ال ماىيػػة والمعاقبػػة ىميهػػا لعػػاـ  ،)1948وععػػد هػػذ االعفاقيػػة ػػز ا مػػف القػػانوف الػػدولا
لحقػوؽ اإلنسػػاف والقػانوف الػػدولا اإلنسػانا ايضػػا

)92

عػـ اىعمادهػػا مػف قبػػؿ ال معيػة العامػػة لألمػػـ

المعحػػدة وععمعػػع بقػػوة قانونيػػة ممزمػػة عفػػوؽ قػػوة اإلىػػالف العػػالما لحقػػوؽ اإلنسػػاف

)93 .

وقػػد اىعبػػرت

االعفاقيػػة اإلب ػػادة ال ماىيػػة بمثاب ػػة ريمػػة بمقعضػ ػ القػػانوف ال ػػدولا وعععهػػد ال ػػدوؿ اإلط ػراؼ ف ػػا
االعفاقيػػة بمنعهػػا والعقػػاب ىميهػػا

،)94

وفػػا عفسػػيرها لعبػػارة اإلبػػادة ال ماىيػػة ) عضػػمنت المػػادة

الثانيػة بنػديف يععمقػاف باألطفػاؿ ،اذ ن ػت هػذ المػادة ىمػ انػه  :فػا هػذ االعفاقيػة ععنػا اإلبػػادة

ال ماىية ايا مػف األفعػاؿ العاليػة المرعكبػة بق ػد العػدمير الكمػا او ال زئػا ماىػة قوميػة او اثنيػة
او ىن رية او دينية ب فعها هذ :
 قعؿ أىضا مف ال ماىة. إلحاؽ اذ-

سد او نفسا خطير بأىضا مف ال ماىة.

اخضاع ال ماىة ىمدا لظروؼ معي ية يراد بها عدميرها الماد

كميا او زئيا.

 فرض عدابير عسعهدؼ الحؤوؿ دوف ان اب االطفاؿ داخؿ ال ماىة. -نقؿ اطفاؿ مف ال ماىة ىنوة ال

ماىة اخر .

وف ػػا العا ػػر م ػػف ك ػػانوف االوؿ ى ػػاـ  )1948اىعم ػػدت ال معي ػػة العام ػػة لالم ػػـ المعح ػػدة

اإلىػػالف العػػالما لحقػػوؽ اإلنسػػاف الػػذ ال ي ػزاؿ اهػػـ وثيقػػة دوليػػة ىنػػت بعك ػريس حقػػوؽ
اإلنساف وحرياعه األساسية ،وكما اسمفنا فاف اإلىالف العالما ال يعمعع بأية قوة قانونية

ممزم ػػة . .و ػػؿ م ػػا يحظػ ػ ب ػػه ه ػػو القيم ػػة المعنوي ػػة .وبنظػ ػرة فاح ػػة ىمػ ػ مػ ػواد ه ػػذا
االىػالف ن ػد انهػا عػرعبط ارعباطػػا وثيقػا بحقػوؽ الطفػؿ السػيما فيمػػا أوردعػه هػذ المػواد مػػف

حقػػوؽ أساسػػية لإلنسػػاف .. .كػػالحؽ فػػا الحيػػاة والحريػػة والنمػػا والعمػػؿ والمسػػاواة ،امػػا
المادة الوحيدة العا ععرضت ب كؿ

ري لحقوؽ الطفؿ فػا الحمايػة والرىايػة والمسػاىدة

فها المادة الخامسة والع روف مف اإلىالف حينما ن ت فا بندها الثانا

ىمػ انػػه  :لالمومػػة والطفولػػة حػػؽ فػػا رىايػػة ومسػػاىدة خا ػػعيف ول ميػػع االطفػػاؿ حػػؽ

العمعع بالحماية اال عماىية نفسها سوا ولدوا فا اطار الزواج او خارج هذا االطار.
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بي ػػد اف اه ػػـ م ػػا حقق ػػه اإلى ػػالف الع ػػالما لحق ػػوؽ االنس ػػاف ب ػػأف حق ػػوؽ الطف ػػؿ وهػ ػو إقػ ػرار

المساواة فا الحقوؽ بيف األطفاؿ المولوديف فا اطار الزواج وبيف المولوديف خارج هذا االطار.

وبعد ثمانا ى رة سنة مف اىعماد االىالف العالما لحقوؽ االنساف ىاـ  )1948اىعمػدت

ال معي ػػة العامػػػة لالم ػػـ المعحػػػدة ىه ػػديف دوليػػػيف  :اولهم ػػا ه ػػو العه ػػد ال ػػدولا الخ ػػاص ب ػ ػالحقوؽ
االقع ادية واال عماىية والثقافية ،وثانيهما هػو العهػد الػدولا لمحقػوؽ المدنيػة والسياسػية .وبقػدر

ععمػػؽ االمػػر بحقػػوؽ االطفػػاؿ العػػا عناولهػػا العهػػديف .. .ن ػػت المػػادة العا ػرة مػػف العهػػد الػػدولا

لمحقػػوؽ االقع ػػادية واال عماىيػػة والثقافيػػة ىم ػ مػػا يػػأعا  :و ػػوب اعخػػاذ عػػدابير حمايػػة وعقػػديـ

مسػػاىدة خا ػػة ل ميػػع األطفػػاؿ الم ػراهقيف دوف أ عمييػػز بسػػبب النسػػب او غيػػر مػػف الظػػروؼ
واألوضػػاع ،وو ػػوب حمايػػة االطفػػاؿ والم ػراهقيف مػػف االسػػعغالؿ االقع ػػاد واال عمػػاىا ،مػػع

ضرورة اف يعاقب القانوف ىم اسعخدامهـ فا أ ىمؿ يفسد أخالقهـ او يضر ب حعهـ او يهدد
حيػػاعهـ او يمحػػؽ األذ بنمػػوهـ الطبيعػػا ،وىم ػ الػػدوؿ ايضػػا عحديػػد سػػف دنيػػا يحظػػر القػػانوف
ع اوزها فا ىممية اسعخداـ ال غار ،مع ضرورة اف يعاقب القانوف ىم هذا الع اوز .)95
وب أف

حة االطفاؿ ن ت المػادة الثانيػة ى ػرة ىمػ  :اف ع ػمؿ العػدابير العػا يععػيف ىمػ

الػػدوؿ اإلط ػراؼ اعخاذهػػا . .خفػػض معػػدؿ االطفػػاؿ المػػوع اثنػػا ال ػوالدة ،خفػػض معػػدؿ وفيػػات
االطفاؿ الرضع وعأميف نمو الطفؿ نمو

حيحا

.)96

وبخ وص حؽ الععميـ ن ت المػادة الثالثػة ى ػر ىمػ  :عػؿ الععمػيـ االبعػدائا الزاميػا

واعاحعه لم ميع ب ورة م انية .)97

وىم ػ غػػرار هػػذا العهػػد عطػػرؽ العهػػد الػػدولا لمحقػػوؽ المدنيػػة والسياسػػية ال ػػادر ىػػف ال معيػػة

العامػػة لالمػػـ المعحػػدة فػػا ىػػاـ  )1966ال ػ حقػػوؽ االطفػػاؿ ب ػػكؿ مبا ػػر و ػري  ،اذ حظػػر
العهػػد المػػذكور فػػرض ىقوبػػة االىػػداـ ىمػ ال ػرائـ العػػا يرعكبهػػا ا ػػخاص دوف الثامنػػة ى ػرة مػػف

العمر وكذلؾ ىم النسا الحوامؿ .)98

وميػ ػزت المػػادة العا ػرة بػػيف  :ال ار ػػديف واإلحػػداث المعهمػػيف ،وىم ػ و ػػوب عقػػديـ االخ ػريف

لممحاكمػػػة بأسػ ػػرع وقػػػت ممكػػػف ،كمػ ػػا ن ػػػت ىم ػ ػ  :و ػػػوب الف ػ ػػؿ ب ػػيف ال ار ػػديف واالحػ ػػداث

المحكػػوميف وو ػػوب إخضػػاع ه ػؤال اإلحػػداث لمعأهيػػؿ المناسػػب ألىمػػارهـ وألوضػػاىهـ القانونيػػة
 .)99ون ػػت الم ػػادة الرابع ػػة ى ػ ػرة م ػػف العه ػػد ىمػ ػ  :إمكاني ػػة خ ػػرؽ مب ػػدأ ىمني ػػة المحاكم ػػة اذا

اسعدىت ذلؾ م محة االحداث المعنييف .)111
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ومػػا يؤخػػذ ىم ػ العهػػد انػػه لػػـ يعػػرؼ ىبػػارة الطفػػؿ ) ولػػـ يحػػدد سػػف الطفولػػة ب ػػكؿ واض ػ

و ري  ،مما ابق الغموض قائما ب اف مرحمة ما قبؿ بموغ سف الر د .)111
خاتمة

مف نافمة القوؿ  ،اف الكعابة فا ميداف حقوؽ االنساف وعحديدا ما يععمؽ باالطفاؿ ليس عرفا فكريا
بقدر ماها حا ة لمعذكير باف االنساف قد كػرمه اهلل سبحانه وععال وفضػمه ىمػ بقيػة المخموقػات

 ،وعو منا بنهاية هذا البحث ال م موىة مف االسعنعا ات والعو يات نوردها فيما ياعا :
اوال  /االستنتاجات

 -1لقد اولت الحضارات القديمة

و ار معفاوعة مف االهعماـ والرىاية  ،حيث لـ يعد االطفاؿ

ذوو قيم ػػة انس ػػانية كامم ػػة وك ارم ػػة ا ػػيمة  ،وق ػػد و ػػؿ االم ػػر الػ ػ ح ػػد واده ػػـ بس ػػبب
عوبات العيش وقسوة الحياة العا ععطمب االبقا ىم الر اؿ فقط كػونهـ االقػدر ىمػ

م ابه ػػة ظ ػػروؼ الحي ػػاة ال ػػعبة  ،ول ػػـ يب ػػدأ االهعم ػػاـ به ػػذ الفئ ػػة اال من ػػذ بداي ػػة الق ػػرف

الثامف ى ر.

 -2بمػػم االهعمػػاـ بالطفولػػة مرحمػػة ال بػػاس بهػػا فػػا ىهػػد الحضػػارة الم ػرية القديمػػة بػػرغـ
المس ػػاوئ الع ػػا سػ ػ مت ف ػػا بع ػػض الم ػػاالت ك ػػالععميـ والم ػػدارس المعخ
المعرفة فقط ىم حساب الطبقة العامة مف ال عب

ػػة لمطبق ػػة

 -3وفػػا ظػػؿ الحضػػارة الرومانيػػة ح ػػؿ عطػػور معػػيف فػػا م ػػاؿ االهعمػػاـ بحقػػوؽ االنسػػاف
حي ػػث ع ػػـ اقػ ػرار حماي ػػة نائي ػػة لالطف ػػاؿ وف ػػرض قي ػػود معين ػػة ح ػػددت م ػػف س ػػمطة االب

المطمقة ىم أوالد .

 -4امػػا ال ػرائع العراقيػػة القديمػػة  ،فقػػد اولػػت ىم ػ اخػػعالؼ انواىهػػا اهعمامػػا بالغػػا بحقػػوؽ
االنسػ ػػاف ب ػ ػػفة ىامػ ػػة  ،وحقػ ػػوؽ االطفػ ػػاؿ ىم ػ ػ و ػ ػػه الخ ػ ػػوص واالىع ػ ػراؼ لمطفػ ػػؿ

ب خ ية قانونية وبحقه فا االرث حع لو كاف ابف امه.

 -5اقػػر اإلسػػالـ حزمػػة مػػف الحقػػوؽ والضػػمانات العػػا مػػف ػػاف إىمالهػػا اف يعمعػػع الطفػػؿ
بطفولة هنية او العيش فا الحد االدنػ مػف المنغ ػات او ال ػعوبات  ،كمػا اف حقػوؽ
الطفؿ باىعبار انسانا اضحت واقعا ال يمكف انكػار بػأ حػاؿ مػف االحػواؿ اسػعنادا الػ
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ونفػػس ومػػا سػواها فالهمػػا ف ورهػػا وعقواهػػا  ،قػػد افمػ مػػف زكاهػػا  ،وقػػد

خاب مف دساها ))

 -6أفردت االعفاقيػة الدوليػة لحقػوؽ الطفػؿ لعػاـ  ،) 1989حزمػة مػف الحقػوؽ العػا ينبغػا
اف يعمعػػع بهػػا االطفػػاؿ فػػا هػػذ المرحمػػة الحساسػػة  ،وأو بػػت ىمػ الػػدوؿ االطػراؼ فيهػػا

االلعزاـ بما ورد فيها ع ا فئة األطفاؿ .وععد االعفاقية المذكورة بما احعوت مف مبػاد

اساسػػية وم ػواد قانونيػػة ىنػػت ب ػريحة خا ػػة مػػف الب ػػر هػػـ االطفػػاؿ  ،بمثابػػة االن ػػاز
غير المسبوؽ والفريد لم معية العامة لالمـ المعحدة فا م اؿ االهعماـ والعنايػة بحقػوؽ

االطفاؿ وايالئها الحماية القانونية الالزمة

ثانيا  :التوصيات.
 -1ضػػرورة االهعمػػاـ باالطفػػاؿ وخا ػػة فػػا هػػذ المرحمػػة الحساسػػة والمهمػػة  ،حيػػث يولػػد
الطفػػؿ ىػػا از ىػػف ادارة ػػؤونه الخا ػػة  ،وال يقع ػػر االمػػر هنػػا ىم ػ االس ػرة وانمػػا
يععدا ال ا هزة الدولة ذات ال أف والمنظمات الدولية.

 -2ينبغػػا ىمػ الػػدوؿ االطػراؼ فػػا االمػػـ المعحػػدة واالعفاقيػػة الدوليػػة لحقػػوؽ الطفػػؿ لعػػاـ
 ، 1989ىػػدـ االكعفػػا باىالنهػػا احع ػراـ ععهػػداعها والعزاماعهػػا بمو ػػب هػػذ االعفاقيػػة

واالعفاقيات االخر ذات ال مة  ،بؿ ىميها اف عبادر ال عضميف ع ريعاعها الداخميػة

م ػواد قانونيػػة ععن ػ بحقػػوؽ االطفػػاؿ واي ػراد الضػػمانات النا ع ػة لهػػا فػػا موا هػػة أ

انعهاكات عطالها بمرور الزمف.
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الهوامش
 -1االية  ) 71مف سورة االس ار
 -2االية  ) 31مف سورة البقرة

 -3اسماىيؿ بف حماد ال وهر  .ال حاح  ،عحقيؽ :احمد ىبدالغفور ىطار  ،دار الكعاب
العربا  ،القاهرة  ،الم مد الخامس  ،ص .1751

 -4االية  ) 31مف سورة النور

 -5ابف منظور  ،لساف العرب  ،اىداد وع نيؼ  :يوسؼ خياط ونديـ مرى ما  ،الم مد
الثانا  ،بيروت  ،ص.611

 -6محمد بف يعقوب الفيروز أباد  ،القاموس المحيط  ،دار الفكر العربا  ،الم مد الرابع ،
بيروت  1978 ،ص .7

 -7النا ى مت  ،الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ  ،رسالة ما سعير  ،كمية القانوف  ،امعة
بغداد  ، 2111 ،ص .5

 -8الم در السابؽ نفسه  ،ص .6
-9

باح حنا واخروف  ،ىمـ النفس العكوينا الطفولة والمراهقة ) ،مطابع دار الكعب

لمطباىة والن ر  ،امعة المو ؿ  ، 1988 ،ص .19

 -11النا ى مت  ،الم در السابؽ  ،ص .6

 -11د .ها ـ الحافظ ود .ادـ وهيب  ،عاري القانوف  ،الدار ال امعية لمطباىة
والن ر  ،بغداد  ، 1989 ،ص .14-13

 -12غساف خميؿ  ،حقوؽ الطفؿ ،العطور العاريخا منذ بدايات القرف الع ريف ،
و ازرة حقوؽ االنساف  ،بغداد  ، 2115 ،ص.7

 -13الم در السابؽ نفسه  ،ص.8

 -14هانا طعيمات  ،حقوؽ الطفؿ فا ال ريعة والقانوف  ،بحث مقدـ ال مؤعمر
امعة مؤعة  ،االردف  ، 2115 ،ص.3

 -15غساف خميؿ  ،الم در السابؽ  ،ص8
 -16الم در السابؽ نفسه  ،ص.8

 -17هانا طعيمات  ،الم در السابؽ  ،ص3
 -18د .في ؿ طناو  ،حقوؽ االنساف والقانوف الدولا االنسانا  ،ط ، 2دار الحامد

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /
أ.م .د .كامل عبد خلف العنكود

26

لمن ر والعوزيع  ،ىماف  ، 2111 ،ص.23-22

 -19د .ها ـ الحافظ ود .ادـ وهيب  ،الم در السابؽ  ،ص.17
 -21هانا طعيمات  ،الم در السابؽ ص.3

 -21عوفيؽ حسف فرج  ،القانوف الرومانا  ،الدار ال امعية لمطباىة والن ر  ،بيروت
 ، 1985 ،ص.171

 -22النا ى مت  ،الم در السابؽ  ،ص.16

 -23د 1فوز ر يد  ،القوانيف فا العراؽ القديـ  ،دار ال ؤوف الثقافية العامة  ،بغداد
 ، 1988 ،ص.62

 -24النا ى مت  ،الم در السابؽ  ،ص.15-14

 -25احمد ها ـ العطار  ،مالم حقوؽ االنساف فا رائع العراؽ القديـ  ،سمسمة
ثقافية ع در ىف دار ال ؤوف الثقافية العامة  ،بغداد ، 2116 ،ص.89

 -26د 1فوز ر يد  ،الم در السابؽ  ،ص.156
 -27هانا طعيمات  ،الم در السابؽ ،ص.4

 -28د 1في ؿ طناو  ،الم در السابؽ  ،ص.27-26
 -29هانا طعيمات  ،الم در السابؽ  ،ص.4

 -31د 1انور احمد رسالف  ،الحقوؽ والحريات العامة فا ىالـ معغير  ،دار النهضة
العربية  ،القاهرة ، 1993 ،ص.55-42

 -31االيات  ) 11 – 7مف سورة ال مس.
 -32االيات  ) 9-8مف سورة العكوير.

 -33هانا طعيمات  ،الم در السابؽ  ،ص.6
 -34االية  ) 31مف سورة االس ار .

 -35المادة  ) 2مف االىالف االسالما لحقوؽ االنساف.

 -36المادة  ) 3مف االىالف االسالما لحقوؽ االنساف.
 -37االية  ) 46مف سورة الكهؼ.

 -38د 1محمد الزحيما ،حقوؽ االنساف فا االسالـ ،دراسة مقارنة مع االىالف العالما
واالسالما لحقوؽ االنساف  ،دار الكمـ الطيب  ،دم ؽ  ،بيروت  ،ط، 1997 ، 2

ص.241-241
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 -39سنف ابف ما ة  716/1والدار قطنا  ،والحاكـ .163/2
 -41اآلية  ) 26مف سورة النور.

 -41اآلية  ) 233مف سورة البقرة.
 -42اآلية  ) 233مف سورة البقرة.

 -43د 1محمد الزحيما  ،الم در السابؽ  ،ص. 256
 -44سنف ابا داود  ، 279/2 ،سنف النسائا ، 378/3
 -45االية  ) 5مف سورة االحزاب.

حي ابف حياف .418/9

 -46م مع الزوائد .47/8

 -47د 1محمد الزحيما  ،الم در السابؽ ،ص.243

 -48د 1فاروؽ فال الزىبا  ،حؽ الطفؿ فا الحرية الدينية فا القانوف الدولا والوطنا
وال ريعة االسالمية  ،م مة العموـ القانونية  ،كمية القانوف  ،امعة بغداد  ،م مد ، 17

العدد االوؿ والثانا  ، 2112 ،ص.199

 -49االية  ) 171مف سورة البقرة.

 -51د 1فاروؽ الزىبا  ،الم در السابؽ  ،ص.211
 -51الم در السابؽ نفسه ص.211

 -52المادة  ) 11مف اإلىالف اإلسالما لحقوؽ االنساف 1
 -53كنز العماؿ .173/16

 -54المادة /9ب ) مف اإلىالف االسالما لحقوؽ االنساف.
 -55عـ اىعماد هذ االعفاقية بمو ب قرار ال معية العامة لالمـ المعحدة المرقـ

 25/44فا  ، 1989/11 / 21ودخمت حيز النفاذ فا ايموؿ مف ىاـ .1991

 -56غساف خميؿ  ،الم در السابؽ  ،ص.24

 -57يق د بال ؾ الدولا  :كؿ ما ي در ىف المنظمة الدولية االمـ المعحدة او وكاالعها
المعخ

ة ) مف مبادئ وقواىد او ممارسات عطبيقها مف قبؿ الدوؿ ىم وفؽ ميثاؽ

االمـ المعحدة 1

 -58المادة  ) 1مف االعفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ لعاـ .1989
 -59المادة  ) 2مف ذات االعفاقية.

 -61المواد  ) 14-6مف ذات االعفاقية.
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 -61المادة  ) 1مف ذات االعفاقية.
 -62المادة  ) 2مف ذات االعفاقية.

 -63المواد  ) 14-6مف ذات االعفاقية.
 -64المادة  ) 1/ 49مف ذات االعفاقية.

 -65باسيؿ يوسؼ  ،عحفظات الواليات المعحدة االمريكية ىم االعفاقية الدولية لحقوؽ
االنساف  ،م مة دراسات قانونية  ،بيت الحكمة  ،العدد  ، 2111 ، 1ص 5وما بعدها.

 -66د 1غالب الداود ود 1حسف محمد الهداو  ،القانوف الدولا الخاص  ،ج ، 1ال نسية
 ،ص.37

 -67المادة  ) 8مف االعفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ.

 -68المادة  ) 15مف االىالف العالما لحقوؽ االنساف.
 -69المادة  ) 1/ 13مف ذات االعفاقية.

 -71المادة  ) 2 / 13مف ذات االعفاقية.
 -71المادة  ) 1/14مف ذات االعفاقية.
 -72المادة  ) 2/14مف ذات االعفاقية.
 -73المادة  )1/27مف ذات االعفاقية.
 -74المادة  )2/27مف ذات االعفاقية.

 -75المادة  )3/27مف ذات االعفاقية.

 -76المادة /28ب ) مف ذات االعفاقية.
 -77المادة  ) 3/ 28مف ذات االعفاقية.
 -78المادة  )1/32مف ذات االعفاقية.
 -79المادة  )2/32مف ذات االعفاقية.
 -81المادة  ) 34مف ذات االعفاقية.

 -81المادة /34ب) مف ذات االعفاقية.
 -82المادة /37أ ) مف ذات االعفاقية.

 -83المادة  ) 5مف االىالف العالما لحقوؽ االنساف لعاـ .1984
 -84غساف خميؿ  ،الم در السابؽ  ،ص.19
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 -85أسس االعحاد الدولا لغوث االطفاؿ فا كانوف الثانا ىاـ  1921فا نيؼ باسـ
االعحاد الدولا لن دة االطفاؿ.1

 -86غساف خميؿ  ،الم در السابؽ  ،ص.22
 -87الم در السابؽ نفسه  ،ص.24

 -88دخمت اعفاقية السخرة حيز النفاذ فا األوؿ مف أيار ىاـ  1932وفقا

إلحكاـ المادة

الثامنة والع ريف منها 1

 -89أن أت منظمة العمؿ الدولية ىاـ  1919بمو ب معاهدة فرسا كمؤسسة مسعقمة

ومرعبطة بع بة األمـ  ،وفا ىاـ  1946عـ إقرار االعفاؽ الذ أقاـ العالقة بيف منظمة

العمؿ الدولية ومنظمة األمـ المعحدة وبالعالا أ بحت منظمة العمؿ الدولية أوؿ وكالة
معخ

ة مرعبطة باألمـ المعحدة.

 -91المادة  ) 1/1مف اعفاقية السخرة.
 -91المادة  ) 2مف اعفاقية السخرة.
 -92المادة  ) 4مف اعفاقية السخرة.
 -93المادة  ) 11مف اعفاقية السخرة.

 -94دخمت هذ االعفاقية حيز العنفيذ فا  12كانوف الثانا مف ىاـ .1951
 -95المادة  ) 13مف ذات االعفاقية.

 -96المادة  ) 1مف اعفاقية منع ريمة اإلبادة ال ماىية والمعاقبة ىميها.

 -97المادة  ) 3/11مف العهد الدولا لمحقوؽ االقع ادية واال عماىية والثقافية.
 -98المادة  )1/12مف ذات العهد.

 -99المادة  ) 1/13مف ذات العهد.
 -111المادة  )5/6مف ذات العهد.

 -111المادة /11ب ) مف ذات العهد.
 -112المادة  ) 1/14مف ذات العهد.

 -113غساف خميؿ  ،الم در السابؽ  ،ص74

.
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المصادر والمراجع بعد القران الاريم
اوالً  /الاتب

 -1اسماىيؿ بف حماد ال وهر  ،ال حاح ،عحقيؽ  :احمد ىبدالغفور ىطار ،دار الكعػاب
العربا ،القاهرة ،الم مد الخامس .

 -2ابػػف منظػػور ،لسػػاف العػػرب ،اىػػداد وع ػػنيؼ  :يوسػػؼ خيػػاط ونػػديـ مرى ػػما ،الم مػػد
الثانا ،بيروت.1961 ،

 -3محمد بف يعقوب الفيروز ابػاد  ،القػاموس المحػيط ،دار الفكػر العربػا ،الم مػد ال اربػع،
-4

بيروت.1978 ،

ػػباح حنػػا واخػػروف ،ىمػػـ الػػنفس العكػػوينا الطفولػػة والمراهقػػة ) ،مطػػابع دار الكعػػب

لمطباىة والن ر،

امعة المو ؿ.1988 ،

 -5د .ها ـ الحافظ و د .آدـ وهيب ،عاري القانوف ،الدار ال امعية لمطباىػة والن ػر،
بغداد .1989 ،

 -6غساف خميؿ ،حقوؽ الطفؿ ،العطور العاريخا منذ بدايات القرف الع ريف ،و ازرة حقوؽ
االنساف ،بغداد.2115 ،

 -7هػػانا طعيمػػات ،حقػػوؽ الطفػػؿ فػػا ال ػريعة والقػػانوف ،بحػػث مقػػدـ ال ػ مػػؤعمر امعػػة
مؤعة ،االردف.2115 ،

 -8النا ى مت ،الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ ،رسالة ما سعير ،كمية القػانوف،

امعػة

بغداد.2111 ،

 -9د .في ػػؿ ػػطناو  ،حقػػوؽ االنسػػاف والقػػانوف الػػدولا االنسػػانا  ،ط  ،2دار الحامػػد
لمن ر والعوزيع ،ىماف2111 ،

 -11عوفي ػػؽ حس ػػف ف ػػرج ،الق ػػانوف الروم ػػانا ،ال ػػدار ال امعي ػػة لمطباى ػػة والن ػػر ،بي ػػروت،
.1985
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 -11د .ف ػػوز ر ػػيد ،القػ ػوانيف ف ػػا العػ ػراؽ الق ػػديـ ،دار ال ػػؤوف الثقافي ػػة العام ػػة  ،بغ ػػداد،
.1988

 -12احمػػد ها ػػـ العطػػار ،مالم ػ حقػػوؽ االنسػػاف فػػا ػرائع الع ػراؽ القػػديـ ،ط ،1سمسػػمة
ثقافية ع در ىف دار ال ؤوف الثقافية العامة ،بغداد.2116 ،

 -13د .انور احمد رسالف ،الحقوؽ والحريات العامة فا ىالـ معغير ،دار النهضة العربية،
القاهرة.1993 ،

 -14د .محم ػػد الزحيم ػػا ،حق ػػوؽ االنس ػػاف ف ػػا االس ػػالـ ،ط ،2د ارس ػػة مقارن ػػة م ػػع االى ػػالف
العالما واإلسالما لحقوؽ االنساف ،دار الكمـ الطيب ،دم ؽ ،بيروت،

.1997

 -15د .فػػاروؽ فػػال الزىبػػا ،حػػؽ الطفػػؿ فػػا الحريػػة الدينيػػة بػػيف القػػانوف الػػدولا وال ػريعة
االسػػالمية ،م مػػة العمػػوـ القانونيػػة  ،كميػػة القػػانوف،

امعػػة بغػػداد ،م مػػد ،17العػػدد

االوؿ والثانا.2112 ،

 -16باس ػػيؿ يوس ػػؼ ،عحفظ ػػات الوالي ػػات المعح ػػدة االمريكي ػػة ىمػ ػ االعفاقي ػػة الدولي ػػة لحق ػػوؽ
االنساف ،م مة دراسات قانونية ،بيت الحكمة ،العدد ،1

 -17د .غالب الداود

2111

ود .حسف الهداو  ،القانوف الدولا الخاص ،ج ،1ال نسية.

ثانياً  /المواثيق واالتفاقيات الدولية

 -1االىالف العالما لحقوؽ االنساف لعاـ 1948

 -2اعفاقية منع ريمة االبادة ال ماىية والمعاقبة ىميها ىاـ 1948

 -3العهد الدولا لمحقوؽ االقع ادية واال عماىية والثقافية لعاـ 1966
 -4العهد الدولا لمحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ 1966
 -5االعفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ لعاـ .1989
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