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 :الممخص

 فػػػػػ  الطفػػػػػؿ حػػػػػؽ كرع يػػػػػ  الع ديػػػػػ  الظػػػػػروؼ فػػػػػ  فقػػػػػط لػػػػػيس ب لطفػػػػػؿ الدوليػػػػػ  األسػػػػػرة اهتمػػػػػ ـ ازداد 
 حم يػػػػػ  إلػػػػػ  ليصػػػػػؿ االهتمػػػػػ ـ امتػػػػػد فقػػػػػد والثق فػػػػػ  والتعمػػػػػيـ والصػػػػػح  االجتم عيػػػػػ  والرع يػػػػػ  الجنسػػػػػي 
 العرقيػػػػ  اإلبػػػػ دة وحػػػػروب المسػػػػمح  النزاعػػػػ ت أوقػػػػ ت فػػػػ  وخ صػػػػ  االسػػػػتثن  ي  الظػػػػروؼ فػػػػ  الطفػػػػؿ

 التػػػػػ  لمػػػػػوي ت ونتيجػػػػػ  المسػػػػػمح  الصػػػػػراع ت فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ وتجنيػػػػػد الط  فيػػػػػ  األهميػػػػػ  الحػػػػػروب أو
 عػػػػػػف بمفردهػػػػػػ  مسػػػػػػؤولي  والحكومػػػػػػ ت الػػػػػػدوؿ تعػػػػػػد لػػػػػػـ البشػػػػػػر  مجػػػػػػنسل وحم يػػػػػػ  الحػػػػػػروب سػػػػػػببت  
 تحمػػػػػػ  اتف قيػػػػػػ ت أقػػػػػػرار عمػػػػػػ  ممزمػػػػػػ  أصػػػػػػب  الػػػػػػدول  المجتمػػػػػػ  أف نجػػػػػػد حيػػػػػػث ,األطفػػػػػػ ؿ قضػػػػػػ ي 
يجػػػػػ د األطفػػػػػ ؿ حقػػػػػوؽ  أبػػػػػرز , ومػػػػػف االتف قػػػػػ ت فػػػػػ  الػػػػػواردة النصػػػػػوص تمػػػػػؾ تفعيػػػػػؿ لضػػػػػم ف آليػػػػػ  وا 
 فػػػػ  األطفػػػػ ؿ إشػػػػراؾ بػػػػ ف الدوليػػػػ  الجن  يػػػػ  لممحكمػػػػ  األس سػػػػ  النظػػػػ ـ فػػػػ  جػػػػ   مػػػػ  النصػػػػوص تمػػػػؾ

 فػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ أكػػػػػػ ف سػػػػػػوا  الحػػػػػػرب جػػػػػػرا ـ مػػػػػػف جريمػػػػػػ  بأنػػػػػػ  يوصػػػػػػؼ الحربيػػػػػػ  واألعمػػػػػػ ؿ النشػػػػػػ ط ت
األحمػػػػػر  لمصػػػػميب والعشػػػػريف السػػػػػ دس الػػػػدول  المػػػػؤتمر أكػػػػػد وقػػػػد الدوليػػػػ  غيػػػػػر أو الدوليػػػػ  النزعػػػػ ت
 دوف األطفػػػػػػ ؿ اشػػػػػػتراؾ عػػػػػػدـ عمػػػػػػ  5995 عػػػػػػ ـ مػػػػػػف األوؿ كػػػػػػ نوف فػػػػػػ  المعقػػػػػػود األحمػػػػػػر وال ػػػػػػ ؿ

 فػػػػ  دور ل ػػػػ  التػػػػ  الدوليػػػػ  العمػػػػؿ منظمػػػػ  ذکػػػػر يفوتنػػػػ  وال الحربيػػػػ  األعمػػػػ ؿ فػػػػ  عشػػػػر الث منػػػػ  سػػػػف
 األطفػػػػػػ ؿ عمػػػػػؿ أشػػػػػك ؿ أسػػػػػو  حظػػػػػر 581 بػػػػػ لرقـ المرقمػػػػػػ  اتف قيت ػػػػػ  فػػػػػ  تبنػػػػػت فقػػػػػد الصػػػػػدد هػػػػػذا

 اتف قيػػػػػ  احتػػػػػوت كمػػػػػ  المسػػػػػمح  النزاعػػػػػ ت فػػػػػ  السػػػػػتخدام ـ لألطفػػػػػ ؿ اإلجبػػػػػ ر  أو القسػػػػػر  والتجنيػػػػػد
 مػػػػػف كبيػػػػػر عػػػػػدد لػػػػػ  أقػػػػػرت و ب لحم يػػػػػ  الطفػػػػػؿ شػػػػػممت نصػػػػػوص عمػػػػػ  5998 عػػػػػ ـ الطفػػػػػؿ حقػػػػػوؽ

 األوؿ برتوكػػػػػػػوليف إصػػػػػػػدار طريػػػػػػػؽ عػػػػػػػف لألطفػػػػػػػ ؿ حم يتػػػػػػػ  مػػػػػػػف الػػػػػػػدول  المجتمػػػػػػػ  وعػػػػػػػزز الحقػػػػػػػوؽ
 األطفػػػػػػ ؿ بيػػػػػ  بموضػػػػػػوع يتعمػػػػػؽ والثػػػػػػ ن  المسػػػػػمح  النزعػػػػػ ت فػػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ اشػػػػػػتراؾ بمسػػػػػ ل  خػػػػػ ص
 .اإلب حي  والمواد العروض ف  واستخدام ـ األطف ؿ وبغ  

الحم يػػػػػػػ   , الطفػػػػػػػؿ , االتف قيػػػػػػػ ت الدوليػػػػػػػ  , الضػػػػػػػم ن ت الدوليػػػػػػػ  , المجػػػػػػػ ف ):  الكممػػػػػػػ ت المفت حيػػػػػػػ 
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International protection of children 
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Abstracts: 

The international community's interest in children increased not only 

in normal circumstances, such as caring for the child's right to 

nationality, social welfare, health, education, and culture. The interest 
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expanded to reach child protection in exceptional circumstances, 

especially in times of armed conflict, ethnic wars or sectarian civil 

wars, child soldiers in armed conflicts, and as a result of the 

calamities that Caused by wars and the protection of the human race, 

states and governments are no longer solely responsible for children's 

issues, as we find that the international community has become 

obligated to ratify agreements that protect children's rights and find a 

mechanism to ensure the activation of those texts contained in the 

agreements, and among the most prominent of these texts is what 

came in the statute of the International Criminal Court The 

involvement of children in war activities and activities is described as 

a war crime, whether in international or non-international conflicts. 

The twenty-sixth International Conference of the Red Cross and Red 

Crescent held in December 1995 confirmed that children under the 

age of eighteen should not participate in hostilities We cannot fail to 

mention the International Labor Organization, which has a say in this 

regard, as it has adopted its financial agreement No. 182 prohibited 

the worst forms of child labor and the forced or compulsory 

recruitment of children for use in armed conflict. The Convention on 

the Rights of the Child in 1998 contained texts that included 

protection for the child and approved a large number of rights and 

strengthened the international community from its protection of 

children by issuing the first two protocols on a participation issue. 

Children in armed conflict and the second relates to the issue of the 

sale of children, child prostitution and their use in pornographic 

displays and materials. 

key words :( Protection, children, international agreements, 

International guarantees, international commissions). 

 المقدمة :
( )  5المبػػػػ دئ المعمنػػػػ  فػػػػ  ديب جػػػػ  ميثػػػػ ؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة وفػػػػ  المػػػػواد ) فػػػػ  ضػػػػو  

( منػػػػػػػػػػ  يشػػػػػػػػػػكؿ االعتػػػػػػػػػػراؼ ب لكرامػػػػػػػػػػ  المتأصػػػػػػػػػػم   76( , )  68( , )  61( , )  55
لجميػػػػػ  البشػػػػػر وبحقػػػػػوق ـ المتسػػػػػ وي  وغيػػػػػر ق بمػػػػػ  لمتصػػػػػرؼ أسػػػػػ س الحريػػػػػ  والعدالػػػػػ  

 يتجػػػػػزأ مػػػػػف حقػػػػػوؽ والسػػػػػمـ فػػػػػ  العػػػػػ لـ وعميػػػػػ  ب تػػػػػت حقػػػػػوؽ الطفػػػػػؿ وحم يت ػػػػػ  جػػػػػز  ال
اإلنسػػػػ ف الع لميػػػػ  حيػػػػث أدمجػػػػت فػػػػ  صػػػػميـ أنشػػػػط  حقػػػػوؽ اإلنسػػػػ ف المضػػػػطم  ب ػػػػ  

 ف  ك مؿ أط ر التنظيـ الدول  . فجوهر حقوؽ اإلنس ف ه  حقوؽ الطفؿ 
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 اهمية البحث: 
شػػػػػػ د القػػػػػػرف الم ضػػػػػػ  بدايػػػػػ  تغيػػػػػػر جػػػػػػذر  وشػػػػػػ مؿ فػػػػػ  الكيفيػػػػػػ  التػػػػػػ  يػػػػػػتـ ب ػػػػػػ   لػػػػػذا

النظػػػػػػر إلػػػػػػ  األطفػػػػػػ ؿ والتع مػػػػػػؿ مع ػػػػػػـ فمػػػػػػف ال فػػػػػػت لمنظػػػػػػر ازديػػػػػػ د اهتمػػػػػػ ـ األسػػػػػػرة 
الدوليػػػػ  ب لطفػػػػػؿ لػػػػيس فقػػػػػط فػػػػ  الظػػػػػروؼ الع ديػػػػػ  كرع يػػػػ  حػػػػػؽ الطفػػػػؿ فػػػػػ  الجنسػػػػػي  

االهتمػػػػػػػ ـ ليصػػػػػػػؿ إلػػػػػػػ  والرع يػػػػػػػ  االجتم عيػػػػػػػ  والصػػػػػػػح  والتعمػػػػػػػيـ والثق فػػػػػػػ  فقػػػػػػػد امتػػػػػػػد 
حم يػػػػػػ  الطفػػػػػػؿ فػػػػػػ  الظػػػػػػروؼ االسػػػػػػتثن  ي  وخ صػػػػػػ  فػػػػػػ  أوقػػػػػػ ت النزاعػػػػػػ ت المسػػػػػػمح  
وحػػػػػػػػػروب اإلبػػػػػػػػػ دة العرقيػػػػػػػػػ  أو الحػػػػػػػػػروب األهميػػػػػػػػػ  الط  فيػػػػػػػػػ  وتجنيػػػػػػػػػد األطفػػػػػػػػػ ؿ فػػػػػػػػػ  
الصػػػػػػػػراع ت المسػػػػػػػػمح  ونتيجػػػػػػػػ  لمػػػػػػػػوي ت التػػػػػػػػ  سػػػػػػػػببت   الحػػػػػػػػروب وحم يػػػػػػػػ  لمجػػػػػػػػنس 

 .رده  عف قض ي  األطف ؿ البشر  لـ تعد الدوؿ والحكوم ت مسؤولي  بمف
 اسباب البحث :

الػػػػػػػػذ  ي ػػػػػػػػـ فػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذا الصػػػػػػػػدد البرتوكػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػذ  يتعمػػػػػػػػؽ بمسػػػػػػػػ ل  اشػػػػػػػػتراؾ اف      
األطفػػػػػػ ؿ فػػػػػػ  النزعػػػػػػ ت المسػػػػػػمح  وال يخفػػػػػػ  عمينػػػػػػ  مػػػػػػد  ارتبػػػػػػ ط موضػػػػػػوع الدراسػػػػػػ  
ب لوضػػػػػػ  الػػػػػػراهف فػػػػػػ  العػػػػػػراؽ وبعػػػػػػض الػػػػػػدوؿ التػػػػػػ  تعػػػػػػ ن  مػػػػػػف تػػػػػػوتر فػػػػػػ  الج نػػػػػػب 

ف وبيػػػػروت ودارفػػػػور وال يفوتنػػػػ  ذكػػػػر كػػػػؿ مػػػػف المجػػػػ زر األمنػػػػ  مثػػػػؿ كػػػػؿ مػػػػف فمسػػػػطي
المرتكبػػػػ  فػػػػ  كػػػػؿ مػػػػف روانػػػػدا ويوغسػػػػ في  وتسػػػػ بؽ األطػػػػراؼ المتنػػػػ حرة فػػػػ  اسػػػػتغ ؿ 

لػػػػػ  خػػػػػ ؿ تػػػػػدريب ـ كآاألطفػػػػػ ؿ ومح ولػػػػػ  تجنيػػػػػدهـ وتػػػػػدريب ـ عمػػػػػ  القتػػػػػ ؿ اسػػػػػتخدام ـ 
 عمػػػػػػػػ  القيػػػػػػػػ ـ ب ل جمػػػػػػػػ ت اإلره بيػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػت دفت شػػػػػػػػريح  كبيػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف األبريػػػػػػػػ  

أع قػػػػػ ت جسػػػػػدي  ونفسػػػػػي  وقتػػػػػؿ البػػػػػرا ة بأسػػػػػ ليب ـ الوحشػػػػػي   ذووخصوصػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ 
ولعػػػؿ مػػػ  تقػػػدـ هػػػػو مػػػف أهػػػـ أسػػػػب ب اختيػػػ ر  الموضػػػوع الدراسػػػػ  ب إلضػػػ ف  إلػػػ  كثػػػػرة 
الحػػػػػػروب التػػػػػػ  شػػػػػػ ده  العػػػػػػراؽ والعػػػػػػ لـ بأسػػػػػػرة وزيػػػػػػ دة االنت  كػػػػػػ ت التػػػػػػ  ينػػػػػػد  ل ػػػػػػ  

بػػػػ  بوضػػػػ  الجبػػػػيف وتػػػػدم  ل ػػػػ  العيػػػػوف اإلنسػػػػ ني  صػػػػرخ ت الضػػػػمير اإلنسػػػػ ن  المط ل
االنت  كػػػػ ت فعمػػػػ   تمػػػػؾحػػػػد ل نت  كػػػػ ت وبػػػػث الحيػػػػ ة لمنصػػػػوص العق بيػػػػ  التػػػػ  تجػػػػـر 

العػػػػػ لـ أجمػػػػػ  أف يػػػػػدرؾ أهميػػػػػ  حم يػػػػػ  بػػػػػراعـ الطفولػػػػػ  وضػػػػػم ف حقػػػػػوؽ األطفػػػػػ ؿ كػػػػػ  
ال تصػػػػػػػػػب  نصػػػػػػػػػوص االتف قيػػػػػػػػػ ت مجػػػػػػػػػرد حبػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػ  ورؽ وبعبػػػػػػػػػ رة أخػػػػػػػػػر  تولػػػػػػػػػد 

 .النصوص ميت  
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 : منهجية البحث
 البحػػػػػػث اسػػػػػػتعراض حقػػػػػػوؽ األطفػػػػػػ ؿ ووسػػػػػػ  ؿ حم يت ػػػػػػ ح وؿ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ هػػػػػػذا وسػػػػػػن

وفػػػػػػؽ المػػػػػػن ن التحميمػػػػػػ  لنصػػػػػػوص القػػػػػػ نوف الػػػػػػدول  واالنسػػػػػػ ن   تحمػػػػػػي  شػػػػػػ م  لكػػػػػػؿ 
 النصوص الق نوني  واالتف قي ت الت  تن ولت جوانب الطفؿ :

 خطة البحث:
 المبحث االوؿ : المقصود ب لطفؿ وتطور فكرة الحم ي  ف  العصور القديم  

 المطمب االوؿ :المقصود ب لطفؿ ف  الشريع  االس مي  والق نوف الدول    
 الفرع االوؿ : مف ـو الطفؿ ف  الشريع  االس مي  والدي ن  المسيحي          
 الفرع الث ن  : مف وـ الطفؿ ف  الق نوف الدول         

 المطمب الث ن  :تطور فكرة الحم ي  ف  العصور والتشريع ت الوسط    
 الق نوف الروم ن  والعصور الوسط  رع االوؿ : تشريع ت واد  الرافديف و الف      

 الفرع الث ن  : حقوؽ الطفول 
 المبحث الث ن  : ضم ن ت حم ي  الطفؿ ف  الق نوف الدول  والنزاع ت المسمح 

 ؿ :ضم ن ت حم ي  الطفؿ ف  الق نوف الدول المطمب االو     
 الفرع االوؿ : لجن  حقوؽ االطف ؿ          
 الفرع الث ن : حقوؽ االطف ؿ ف  االط ر العرب           

 ف  النزاع ت المسمح   الث ن  :ضم ن ت حم ي  االطف ؿ المطمب  
 ميفالفرع االوؿ: التميز بيف االطف ؿ المق تميف وغير المق ت        
 اثن   النزاع ت المسمح  الفرع الث ن  : ال ي  ت الدولي  المعني  بحقوؽ االطف ؿ        

 المبحث االول 
 المقصود بالطفل وتطور فكرة الحماية في العصور القديمة

 ترتقػػػػػ  فكممػػػػػ  القديمػػػػ  التشػػػػػريع ت ظػػػػػؿ فػػػػ  الحم يػػػػػ  مػػػػػف متف وتػػػػ  صػػػػػورا الطفػػػػػؿ نػػػػ ؿ
تعريػػػػػػػؼ الطفػػػػػػػؿ  فػػػػػػػ  الشػػػػػػػريع    سػػػػػػػنتن وؿ لػػػػػػػذا , تطػػػػػػػورت حم يتػػػػػػػ  كممػػػػػػػ  الشػػػػػػػعوب

 القديمػػػػػ  التشػػػػػريع ت فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ وضػػػػػ االسػػػػػ مي  والقػػػػػ نوف الػػػػػدول  وبعػػػػػده  نبػػػػػيف 
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 تشػػػػريع ت إلػػػػ  ننتقػػػػؿ ثػػػػـ ومػػػػف الرومػػػػ ن  القػػػػ نوف ثػػػػـ الرافػػػػديف واد  تشػػػػريع ت ومن ػػػػ 
  الوسط  العصور

 المطمب االول
 الدوليالمقصود بالطفل في الشريعة االسالمية والقانون 

 المولػػػػػود هػػػػػو مغػػػػػ فػػػػػ  ال والطفػػػػػؿ األطفػػػػػ ؿ والجمػػػػػ  شػػػػػ   كػػػػػؿ مػػػػػف الصػػػػػغير الطفػػػػػؿ
 مرحمػػػػػ  أشػػػػػ رت لقػػػػػد. البمػػػػػوغ إلػػػػػ  المػػػػػي د مػػػػػف المرحمػػػػػ  هػػػػػ  والطفولػػػػػ  البمػػػػػوغ حتػػػػػ 

ب ػػػػ  , لػػػػذا  المتعمقػػػػ  والعمػػػػوـ اإلنسػػػػ ف وسػػػػموؾ والتربيػػػػ  الػػػػنفس عممػػػػ   اهتمػػػػ ـ الطفولػػػػ 
فػػػػػػ  الدي نػػػػػػ  المسػػػػػػيحي  والشػػػػػػريع  سػػػػػػنتكمـ فػػػػػػ  هػػػػػػذا المطمػػػػػػب حػػػػػػوؿ مف ػػػػػػـو الطفػػػػػػؿ 

 االس مي  ف  الفرع االوؿ والفرع الث ن  نبيف مف وـ الطفؿ ف  الق نوف الدول  .
 الفرع االول 

 لغة وشرعا  مفهوم الطفل
, وولد كؿ وحشيٍ  ايض  طفؿ والجم  اطف ؿ وقد يكوف  الطفؿ ف  المغ  هو المولود

 5 (النَِّس  ِ  َعَمٰ  َعْوَراتِ  َيْظَ ُروا الَِّذيَف َلـْ  الطِّْفؿِ  َأوِ )  :الطفؿ واحدا وجمع  ق ؿ تع ل 
والطفؿ والطفم  الصغيراف والطفؿ: الصغير مف كؿ ش  والصب  يدع  طف  مف حيف 

ـْ ِطْفًؿ ثُ , ومن  قول  تع ل  )1سقوط  مف بطف ام  ال  اف يحتمـ,   3( َـّ ُيْخِرُجُك
 تػػػرؾ إلػػػ  يػػػدعو وكػػػ ف إفسػػػ دهـ مػػػف وحػػػذر ب ألطفػػػ ؿ السػػػ ـ عميػػػ  المسػػػي  السػػػيد اهػػػتـ

 فػػػ "  متػػػ "  إنجيػػػؿ فػػػ  جػػػ   كمػػػ  4, اهلل مممكػػػ  مػػػف ب عتبػػػ رهـ حولػػػ  يمتفػػػوف األطفػػػ ؿ
 الصػػغ ر" هػػؤال  احػػد تحتقػػروا أف احػػذروا"  يمػػ  مػػ  عشػػر والت سػػ  عشػػر الثػػ مف الفصػػميف
 الكػػػ  ف تحتػػػـر المسػػػيحي  ف لدي نػػػ  الك ثوليكيػػػ  المسػػػيحي  فػػػ  والديػػػ  لػػػد  أم نػػػ  فػػػ ألوالد
 الػػػػديف رؤيػػػػ  تجسػػػػد مقػػػػ ييس اوجػػػػد المقػػػػدس الكتػػػػ ب أف فنجػػػػد حقوقػػػػ  وتحتػػػػـر البشػػػػر 
 فػ  وافرا حظ  وأخذت ب لطفول  اإلس ـ عن  ولقد , الح  لمك  ف األول  لمبذرة المسيح 
 القػػراف آيػػ ت فجػػ  ت الشػػريف  النبويػػ  والسػػن  الكػػريـ القػػراف ب ػػ  وعنػػ  اإلسػػ مي  الشػػريع 
 لمشريع  أف كم  5,  الطفول  ورع ي  والحض ن  والميراث النسب ثبوت أحك ـ تبيف والسن 

 يعنػ  والحمػـ الطفولػ  مرحمػ  لن  يػ  الف صػؿ الحد الحمـ بموغ مف جعمت فقدت اإلس مي 
 أو العبػػػ دات فػػػ  سػػػ   الشػػػرع  التكميػػػؼ سػػػف إلػػػ  والوصػػػؿ البمػػػوغ دليػػػؿ وهػػػو االحػػػت ـ
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 لمصػػػغير الفق ػػػ   جم ػػػور عنػػػد عشػػػر  الخمسػػػ  ببمػػػوغ الطبيعػػػ  البمػػػوغ ويقػػػدر المعػػػ م ت
 سػن  عشػرة بخمػس السػف تقريػر فػ  الفق ػ   جم ػور ويحػتن 6,  سوا  حد عم  والصغيرة

 الصػ ة عميػ  اهلل رسػوؿ عمػ  عرضت ق ؿ ان  عن م  اهلل رض  عمر ابف عف رو  بم 
 ابػف وأنػ  الخنػدؽ يوـ عمي  وعرضت  يجزن فمـ سن  عشرة أرب  ابف وأن  أحد يوـ الس ـ
 الخ مسػػػ  سػػػف فػػػ  رأ  قػػػد والسػػػ ـ الصػػػ ة عميػػػ  ف لرسػػػوؿ فأجػػػ زن  سػػػن  عشػػػر خمػػػس
 الصػػب  فػػ ف فػػ  السػػف هػػذ  ببمػػوغ انػػ  عمػػ  ذلػػؾ عمػػ  فػػدؿ المق تػػؿ فػػ  البمػػوغ حػػد عشػػر 
 الطفػؿ لخصوصػي  وك مػؿ ش مؿ بف ـ ج  ت اإلس مي  والشريع  7,   الرج ؿ مبمغ يبمغ
 جميعػػ  البشػػري  الطفولػػ  اإلسػػ ـ نظػػرة شػػممت فقػػد وحي تػػ  شخصػػيت  جوانػػب مختمػػؼ فػػ 
 الشػريع  فػ  جػ   مػ  وبمق رن  الديف أو العرؽ أو الموف بسبب تميز أو شرط أو قيد دوف

 الشريع  إف نجد ال حق  الدولي  واالتف قي ت اإلنس ف لحقوؽ الع لم  واإلع ف اإلس مي 
 . 8 قرن  عشر أربع  مف بأكثر األطف ؿ ورع ي  حم ي  ف  الري دة ل   ك ف اإلس مي 

 الفرع الثاني
 بالقانون الدوليمفهوم الطفل 

إف االطفػػػػػػ ؿ ونظػػػػػػرًا لصػػػػػػغر سػػػػػػن ـ وأعمػػػػػػ رهـ هػػػػػػـ اكثػػػػػػر عرضػػػػػػ  مػػػػػػف غيػػػػػػرهـ        
لممخػػػػػػػ طر فقػػػػػػػد شػػػػػػػ دت السػػػػػػػنوات االخيػػػػػػػر   االخيػػػػػػػرة بػػػػػػػروز لقضػػػػػػػ ي  بيػػػػػػػ  األطفػػػػػػػ ؿ 
واسػػػػػػػتغ ل ـ كسػػػػػػػمع  لمتجػػػػػػػ رة ولػػػػػػػيس فقػػػػػػػط كوسػػػػػػػيم  وهػػػػػػػ  القضػػػػػػػ ي  التػػػػػػػ  لػػػػػػػـ تعػػػػػػػد 

ظمػػػػ  تنحصػػػػر فػػػػ  شػػػػبك ت إجراميػػػػ  لخطػػػػؼ األطفػػػػ ؿ   بػػػػؿ أصػػػػبحت تجػػػػ رة شػػػػب  من
ق  مػػػػ  عمػػػػ  الطواعيػػػػ  أكثػػػػر فػػػػأكثر بمح ولػػػػ  عػػػػدد مػػػػف األسػػػػر الفقيػػػػرة بيػػػػ  أبن   ػػػػ  مػػػػف 
اجػػػػػػؿ تػػػػػػوفير المأكػػػػػػؿ والمشػػػػػػرب لألطفػػػػػػ ؿ ا خػػػػػػريف  بحيػػػػػػث تحولػػػػػػت هػػػػػػذ   الظػػػػػػ هرة 
الػػػػػ  كػػػػػ بوس ي ػػػػػدد امػػػػػن ـ وامػػػػػف آسػػػػػرهـ ولػػػػػذلؾ يػػػػػتـ طػػػػػرح ظػػػػػ هرة حم يػػػػػ   ب الطفػػػػػ ؿ  

 9. المف االجتم ع  والدول  لتحول   إل  ك بوس ي دد أمن ـ وأمف اسرهـ و ا
 دقيػػػػؽ تعريػػػػؼ إيجػػػػ د فػػػػ  كثيػػػػرا األمػػػػر بػػػػ دئ فػػػػ  الػػػػدول  المجتمػػػػ  تػػػػردد لػػػػذا        
 5989 لعػػػػػػ ـ الطفػػػػػػؿ حقػػػػػػوؽ اتف قيػػػػػػ  إقػػػػػػرار عنػػػػػػد حسػػػػػػـ قػػػػػػد أنػػػػػػ  إال الطفػػػػػػؿ لمف ػػػػػػوـ

 الشػػػػػػ    أف إال والمراهػػػػػػؽ الحػػػػػػدث مثػػػػػػؿ التعبيػػػػػػرات بعػػػػػػض مػػػػػػ  تتػػػػػػداخؿ قػػػػػػد ف لطفولػػػػػػ 
 منػػػػذ الصػػػػغ ر حيػػػػ ة مػػػػف الفتػػػػرة عمػػػػ  عػػػػ دة الطفولػػػػ  مصػػػػطم  يطمػػػػؽ الصػػػػدد هػػػػذا فػػػػ 
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 الجػػػػػػػدير ومػػػػػػػف 50,  النضػػػػػػػوج مرحمػػػػػػ  إلػػػػػػػ  ويصػػػػػػػموا نمػػػػػػوهـ يكتمػػػػػػػؿ أف إلػػػػػػػ  المػػػػػػي د
 الع ػػػػػػػػػداف وكػػػػػػػػػذلؾ 5948 عػػػػػػػػػ ـ اإلنسػػػػػػػػػ ف لحقػػػػػػػػػوؽ العػػػػػػػػػ لم  اإلعػػػػػػػػػ ف إف ب لػػػػػػػػػذكر
 دوف والرع يػػػػػ  الحم يػػػػػ  إلػػػػػ  ح جتػػػػػ  والػػػػػ  لمطفػػػػػؿ أشػػػػػ را حيػػػػػث 5966 عػػػػػ ـ الػػػػػدولي ف

 فنجػػػػد الطفولػػػػ  مرحمػػػػ  يحكػػػػـ معػػػػيف سػػػػف عمػػػػ  يػػػػدؿ نػػػػص االتف قيػػػػ ت تمػػػػؾ فػػػػ  يػػػػرد أف
 الطفولػػػػ  أو ب لطفػػػػؿ المقصػػػػود الدقػػػػ  وجػػػػ  عمػػػػ  تحػػػػدد لػػػػـ الدوليػػػػ  الوثػػػػ  ؽ معظػػػػـ إف
 منظمػػػػػػػػ  صػػػػػػػػ غت   التػػػػػػػػ  االتف قيػػػػػػػػ  االتف قيػػػػػػػػ ت تمػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف نسػػػػػػػػتثن  أف ويمكػػػػػػػػف 55, 

 الخ مسػػػػػ  سػػػػػف واعتبػػػػػرت االسػػػػػتخداـ لسػػػػػف األدنػػػػػ  الحػػػػػد حػػػػػددت فقػػػػػد الدوليػػػػػ  العمػػػػػؿ
 اإلنسػػػػػػػػ ن  الػػػػػػػػدول  القػػػػػػػػ نوف يمػػػػػػػػن  كمػػػػػػػػ  51,  ع مػػػػػػػػ  وق عػػػػػػػػدة ث بػػػػػػػػت أسػػػػػػػػ س عشػػػػػػػػرة

 مسػػػػػػم  نػػػػػػزاع أ  أو  حػػػػػػرب نشػػػػػػوب ح لػػػػػػ  ففػػػػػػ ,  النطػػػػػػ ؽ واسػػػػػػع  حم يػػػػػػ  لألطفػػػػػػ ؿ
 الممنوحػػػػػػػػ  الع مػػػػػػػػ  ب لحم يػػػػػػػػ  األطفػػػػػػػػ ؿ يتمتػػػػػػػػ  دولػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػر أو دوليػػػػػػػػ  كػػػػػػػػ ف سػػػػػػػػوا 

 عمي ػػػػػػػػ  وتطبػػػػػػػػؽ الحربيػػػػػػػػ  العمميػػػػػػػػ ت فػػػػػػػػ  يشػػػػػػػػ ركوف ال الػػػػػػػػذيف المػػػػػػػػدنيف لألشػػػػػػػػخ ص
 فػػػػ ف األطفػػػػ ؿ ضػػػػعؼ ولشػػػػدة 53. الحربيػػػػ  األعمػػػػ ؿ بػػػػ درا  المتعمقػػػػ  الق نونيػػػػ  القواعػػػػد
 األطفػػػػ ؿ بػػػػ ف عممػػػػ  لألطفػػػػ ؿ خػػػػ ص نظػػػػ ـ عمػػػػ  تػػػػنص 5949 لعػػػػ ـ جنيػػػػؼ اتف قيػػػػ 
 الحم يػػػػػػػ  هػػػػػػػذ  يفقػػػػػػػدوف ال الحربيػػػػػػػ  األعمػػػػػػػ ؿ فػػػػػػػ  مب شػػػػػػػرة بصػػػػػػػورة يشػػػػػػػتركوف الػػػػػػػذيف

 عشػػػػػػػرة الث منػػػػػػػ  سػػػػػػػف إف نجػػػػػػػد األخػػػػػػػر  الدوليػػػػػػػ  النصػػػػػػػوص اسػػػػػػػتقرا  ومػػػػػػػف الخ صػػػػػػػ 
 الوطنيػػػػ  التشػػػػريع ت أغمػػػػب إف كمػػػػ  عدمػػػػ  مػػػػف طفػػػػ  يعػػػػد مػػػػف لتحديػػػػد عػػػػ دة يسػػػػتخدـ

 أو الجن  يػػػػػ  المسػػػػػؤولي  ولتحمػػػػػؿ لمػػػػػزواج األدنػػػػػ  الحػػػػػد فجعمتػػػػػ  الحػػػػػد ب ػػػػػذا أخػػػػػذت قػػػػػد
 بحقػػػػػوؽ المتعمقػػػػػ  الدوليػػػػػ  االتف قيػػػػػ  صػػػػػري  بشػػػػػكؿ نصػػػػػت كمػػػػػ  السي سػػػػػي  أو المدنيػػػػػ 
"  في ػػػػػ  ورد حيػػػػػث ب لطفػػػػػؿ المقصػػػػػود عمػػػػػ  األولػػػػػ  المػػػػػ دة فػػػػػ  5989 لسػػػػػن  الطفػػػػػؿ
 بموجػػػػػب ذلػػػػػؾ قبػػػػػؿ الرشػػػػػد سػػػػػف يبمػػػػػغ لػػػػػـ مػػػػػ  عشػػػػػرة الث منػػػػػ  يتجػػػػػ وز لػػػػػـ إنسػػػػػ ف كػػػػػؿ

 هػػػو طفػػػ  يعتبػػػر مػػػف لسػػػف األقصػػػ  الحػػػد رفػػػ  مػػػف والغ يػػػ "  عميػػػ  المنطبػػػؽ القػػػ نوف
 الػػػػػػذ  التضػػػػػػ رب نت فػػػػػػ  ولكػػػػػػ  لمصػػػػػػغ ر ممكنػػػػػػ  مػػػػػػدة ألطػػػػػػوؿ الحم يػػػػػػ  فػػػػػػ  زيػػػػػػ دة
 لمسػػػػػػػػػف األدنػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػد رفعػػػػػػػػػت التػػػػػػػػػ  االتف قيػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػوص بػػػػػػػػػيف يحػػػػػػػػػدث أف يمكػػػػػػػػػف

 الث منػػػػ  سػػػػف بمػػػػوغ قبػػػػؿ راشػػػػدا الشػػػػخص اعتبػػػػرت التػػػػ  الداخميػػػػ  الوطنيػػػػ  والنصػػػػوص
 التشػػػػري  عميػػػػ  نػػػػص بمػػػػ  مقيػػػػدا طفػػػػ  يعتبػػػػر مػػػػف لسػػػػف األقصػػػػ  الحػػػػد فجعمػػػػت عشػػػػرة
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 مػػػػػػػف األولػػػػػػػ  المػػػػػػػ دة فػػػػػػػ  جػػػػػػػ   مػػػػػػػ  أف 54,  القػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػ  الػػػػػػػبعض وذهػػػػػػػب الػػػػػػػوطن 
 لػػػػـ اقػػػػؿ سػػػػن  الػػػػوطن  التشػػػػري  حػػػػدد مػػػػ  إذ بػػػػ لنظر والتػػػػردد بػػػػ لغموض يتسػػػػـ االتف قيػػػػ 
 ذكػػػػر واف الطفولػػػػ  مرحمػػػػ  وتحديػػػػد الطفػػػػؿ تعريػػػػؼ إف نجػػػػد تقػػػػدـ وممػػػػ .  طفػػػػ  يعتبػػػػر
 بعػػػػض ب سػػػتثن   الدقػػػ  وجػػػ  عمػػػ  ث بػػػت غيػػػر أنػػػ  إال الدوليػػػ  الوثػػػ  ؽ مػػػف العديػػػد فػػػ 

 العمريػػػػػ  المراحػػػػؿ في ػػػػ  ذكػػػػر حيػػػػث الػػػػػدول  العمػػػػؿ اتف قيػػػػ ت مثػػػػؿ النوعيػػػػ  االتف قيػػػػ ت
 لسػػػػػن  الطفػػػػػؿ حقػػػػػوؽ اتف قيػػػػػ  أف مػػػػػف الػػػػػرغـ وعمػػػػػ  ب لعمػػػػػؿ لمطفػػػػػؿ في ػػػػػ  يسػػػػػم  التػػػػػ 

 فقػػػػػػػد المػػػػػػػي د قبػػػػػػػؿ الطفػػػػػػػؿ حقػػػػػػػوؽ أغفمػػػػػػػت أن ػػػػػػػ  إال وحقوقػػػػػػػ  الطفػػػػػػػؿ عرفػػػػػػػت 5989
 بػػػػ  جػػػػ  ت مػػػػ  بخػػػػ ؼ االتف قيػػػػ  تمػػػػؾ عمػػػػ  يؤخػػػػذ مأخػػػػذ اإلغفػػػػ ؿ ذلػػػػؾ الفق ػػػػ   اعتبػػػػر

 يبمػػػػغ أف إلػػػػ  الػػػػوالدة قبػػػػؿ جنػػػػيف وهػػػػو الطفػػػػؿ حقػػػػوؽ ع لجػػػػت فقػػػػد اإلسػػػػ مي  الشػػػػريع 
 النبػػػػ  عػػػػف هريػػػػرة أبػػػػ  عػػػػف داود أبػػػػو روا  بمػػػػ  الحمػػػػؿ ميػػػػراث ثبػػػػت وقػػػػد. الرشػػػػد سػػػػف

 الولػػػػػػػد وهػػػػػػػو ف لحمػػػػػػػؿ ورث المولػػػػػػػود اسػػػػػػػت ؿ أذا"  قػػػػػػػ ؿ انػػػػػػػ  وسػػػػػػػمـ عميػػػػػػػ  اهلل صػػػػػػػم 
 وتػػػػوافر اإلرث أسػػػػب ب مػػػػف سػػػػبب بػػػػ  قػػػػ ـ إذا ميراثػػػػ  يسػػػػتحؽ أمػػػػ  بطػػػػف فػػػػ  الموجػػػػود

 وث ني مػػػػ  المػػػػورث وفػػػػ ة عنػػػػد أمػػػػ  بطػػػػف فػػػػ  موجػػػػودا يكػػػػوف إف احػػػػدهم  شػػػػرط ف فيػػػػ 
 . 55 حي  يولد أف

 المطمب الثاني
 تطور فكرة الحماية في العصور والتشريعات القديمة

 وبينػػػػػػت حقوقػػػػػػػ   التػػػػػػ  اهتمػػػػػػػت ب لطفػػػػػػؿبيف فػػػػػػ  هػػػػػػذا المطمػػػػػػػب اهػػػػػػـ التشػػػػػػريع ت سػػػػػػن
 ك الت  :

 األول المطمب
 والقانون الروماني والعصور الوسطى الرافدين وادي تشريعات

 فقػػػػػػد القػػػػػػديـ العػػػػػػراؽ كػػػػػػ ف فػػػػػػ  العػػػػػػ لـ تػػػػػػ ري  فػػػػػػ  المدونػػػػػػ  لمشػػػػػػرا   ظ ػػػػػػور أوؿ      
,  مقننػػػػ  قواعػػػػد وفػػػػؽ االجتم عيػػػػ  الحيػػػػ ة تنظػػػػيـ فػػػػ  البشػػػػري  الج ػػػػود أولػػػػ  فيػػػػ  تجمػػػػت

نمػػػػػ  قػػػػػدم   فقػػػػػط لػػػػػيس العراقيػػػػػ  الشػػػػػرا   يميػػػػػز وممػػػػػ  56  مػػػػػف كبيػػػػػر قػػػػػدر عمػػػػػ  هػػػػػ  وا 
 حمػػػػػػو وشػػػػػػريع  أشػػػػػػتون  و عشػػػػػػت ر ت, ولبػػػػػػ نمػػػػػػو أور أشػػػػػػ ره  ومػػػػػػف والرقػػػػػػ  العظمػػػػػػ 
 عمػػػػػػ  والػػػػػػنص األفعػػػػػػ ؿ بتجػػػػػػريـ الخ صػػػػػػ  النصػػػػػػوص أهػػػػػػـ عمػػػػػػ  شػػػػػػممت التػػػػػػ  رابػػػػػػ 
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 مسػػػػػػ  مت ـ تجػػػػػػب الػػػػػػذيف األشػػػػػػخ ص حػػػػػػددت أن ػػػػػػ  إلػػػػػػ  ب إلضػػػػػػ ف  المقػػػػػػررة العقوبػػػػػػ ت
 النصػػػػػػوص بعػػػػػػض إف إال الحقبػػػػػػ  تمػػػػػػؾ فػػػػػػ  الطفولػػػػػػ  مرحمػػػػػػ  يحػػػػػػدد ولػػػػػػـ57,  جن  يػػػػػػ 

 58,  عشػػػػرة الث نيػػػػ  دوف عمػػػػرة كػػػػ ف إذ صػػػػغيرا االبػػػػف اعتبػػػػ ر إلػػػػ  أشػػػػ رت المع صػػػػرة
 بػػػػػيف الف صػػػػػؿ الحػػػػػد هػػػػػو سػػػػػنوات العشػػػػػر سػػػػػف حػػػػػددت األشػػػػػوري  القػػػػػوانيف حػػػػػيف فػػػػػ 

 كػػػػػػػ ف أف المتػػػػػػػوف  أخيػػػػػػػ  بخطيبػػػػػػػ  األخ زواج إلػػػػػػػ  أشػػػػػػػ رت حينمػػػػػػػ  والبػػػػػػػ لغ الق صػػػػػػػر
 .59, فأكثر سنوات عشر عمرة

 الطفولػػػػػ  سػػػػػف بػػػػػيف الف صػػػػػؿ الحػػػػػد هػػػػػو الػػػػػزواج واقعػػػػػ  إف نجػػػػػد األسػػػػػ س هػػػػػذا وعمػػػػػ  
 ع  متػػػػػ  أفػػػػػراد عمػػػػػ  كبيػػػػػرة بسػػػػػمط ت يتمتػػػػػ  العصػػػػػور تمػػػػػؾ فػػػػػ  األب وكػػػػػ ف,  والبمػػػػػوغ
 النفػػػػوذ هػػػػذا إف أال بػػػػيع ـ أو قػػػػتم ـ حػػػػد إلػػػػ  أحي نػػػػ  تصػػػػؿ مطمقػػػػ  حقػػػػوؽ لػػػػ  فك نػػػػت
 الوقػػػػػت ذلػػػػػؾ فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ كػػػػػ ف أف بعػػػػػد فشػػػػػي   شػػػػػي   يضػػػػػمحؿ بػػػػػد  لػػػػػألب المطمػػػػػؽ
 المسػػػػػػػػم ري  النصػػػػػػػػوص بعػػػػػػػػض وجػػػػػػػػدت كمػػػػػػػػ , 10 المنقولػػػػػػػػ  األمػػػػػػػػواؿ حكػػػػػػػػـ يأخػػػػػػػػذوف

"  ابنػػػػػ  لسػػػػػت أنػػػػػت"  البن مػػػػػ  يقػػػػػوالف المػػػػػذيف الوالػػػػػديف مع قبػػػػػ  إلػػػػػ  أشػػػػػ رة في ػػػػػ  وردت
 هػػػػذ  وتؤكػػػػد 15 والبيػػػػت األثػػػػ ث مػػػػف األـ وحرمػػػػ ف والجػػػػدار البيػػػػت مػػػػف األب يحرمػػػػ ف

 ممحػػػػػوظ تقػػػػػدـ وتممػػػػػس األطفػػػػػ ؿ حم يػػػػػ  فكػػػػػرة فػػػػػ  تطػػػػػور هن لػػػػػؾ إف إلػػػػػ  النصػػػػػوص
 شػػػػرع الػػػػذ  حمػػػػوراب  قػػػػ نوف نصػػػػوص عمػػػػ  االطػػػػ ع عنػػػػد األطفػػػػ ؿ حم يػػػػ  فكػػػػرة فػػػػ 
 الحم يػػػػػ  فكػػػػػرة وتعػػػػػزز تػػػػػدعـ لمػػػػػواد تخصيصػػػػػ  خػػػػػ ؿ مػػػػػف المػػػػػي د قبػػػػػؿ 1000 سػػػػػن 
.  أخػػػػػر لرجػػػػػؿ طفػػػػػؿ مختطػػػػػؼ عمػػػػػ  المػػػػػوت عقوبػػػػػ  عمػػػػػ "  54"  المػػػػػ دة نػػػػػص فقػػػػػد

 غيػػػػػػػػػر بصػػػػػػػػػورة الحم يػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػنص إلحكػػػػػػػػػ ـ تتعػػػػػػػػػرض"  154و 109"  والمػػػػػػػػػواد
 األـ مػػػػػػف صػػػػػػ درا أكػػػػػػ ف سػػػػػػوا  اإلج ػػػػػػ ض فعػػػػػػؿ تحػػػػػػريـ طريػػػػػػؽ عػػػػػػف لمطفػػػػػػؿ مب شػػػػػػرة
 . أخر شص مف أـ نفس  
 معينػػػػػػ  أسػػػػػػس وفػػػػػػؽ عمػػػػػػ  الطفولػػػػػػ  سػػػػػػف حػػػػػػدد الرومػػػػػػ ن  القػػػػػػ نوف فػػػػػػ  امػػػػػػؿ       

 بمػػػػػػغ الػػػػػػذ  الصػػػػػػغير هػػػػػػو والصػػػػػػب  الخ مسػػػػػػ  أعمػػػػػػ رهـ تتجػػػػػػ وز ال الػػػػػػذيف ف لصػػػػػػغ ر
 سػػػػػن  عشػػػػػر بػػػػػ ثن  سػػػػػتني فج حػػػػػدد  الػػػػػذ  البمػػػػػوغ سػػػػػف إلػػػػػ  بعػػػػػد يصػػػػػؿ ولػػػػػـ السػػػػػ بع 
 فيػػػػػ  يسػػػػػم  الػػػػػذ  السػػػػػف عمػػػػػ  جسػػػػػتني ف اسػػػػػتند فقػػػػػد11 لػػػػػألوالد عشػػػػػر  وأربعػػػػػ  لمبنػػػػػ ت
 عشػػػػر بػػػػ ثنت  والبنػػػػت سػػػػن  عشػػػػر بأربعػػػػ  لمولػػػػد فحػػػػدد البمػػػػوغ سػػػػف تحديػػػػد فػػػػ  بػػػػ لزواج
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 ارتكب ػػػػ  جريمػػػػ  عػػػػف التعػػػػويض مػػػػف لمػػػػتخمص االبػػػػف تسػػػػميـ جسػػػػتني ف حػػػػـر ثػػػػـ,  سػػػػن 
,  القضػػػػ   أمػػػػ ـ لػػػػ  أبيػػػػ  مع ممػػػػ  سػػػػو  مػػػػف الػػػػتظمـ فػػػػ  الحػػػػؽ ل بػػػػف أصػػػػب  كمػػػػ  األب

 إقػػػػػػرار تػػػػػػـ فقػػػػػػد المجتمػػػػػػ  مػػػػػػف الضػػػػػػعيف  الف ػػػػػػ  ل ػػػػػػذ  الحم يػػػػػػ  تؤكػػػػػػد فػػػػػػ  وزيػػػػػػ دة 13
 األلػػػػػػػواح قػػػػػػػ نوف قػػػػػػػرر فقػػػػػػػد األطفػػػػػػػ ؿ ضػػػػػػػد ترتكػػػػػػػب التػػػػػػػ  األفعػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػبعض عقوبػػػػػػػ ت
 بيػػػػػ  فػػػػػ  يسػػػػػرؼ الػػػػػذ  األب عقوبػػػػػ  منػػػػػ  والخػػػػػ مس الرابػػػػػ  المػػػػػوح فػػػػػ  عشػػػػػر االثنتػػػػػ 
 اإلمبراطوريػػػػػػػ  ع ػػػػػػػد فػػػػػػػ  القػػػػػػػ نوف قػػػػػػػرر كػػػػػػػذلؾ األبويػػػػػػػ  سػػػػػػػمطت  مػػػػػػػف بحرم نػػػػػػػ  أوالد 

 ينبػػػػػذ جسػػػػػيم  خطػػػػػأ يرتكػػػػػب الػػػػػذ  األب عػػػػػف األبويػػػػػ  السػػػػػمط  إسػػػػػق ط عقوبػػػػػ  السػػػػػفم 
 ابنػػػػػ  يحػػػػػرض أو المشػػػػػين  األفعػػػػػ ؿ بعػػػػػض يرتكبػػػػػوف أبنػػػػػ    يتػػػػػرؾ أو طفمػػػػػ  يتػػػػػرؾ أو

 انػػػػ  جن  يػػػػ  لمطفػػػػؿ الرومػػػػ ن  القػػػػ نوف حم يػػػػ  مظػػػػ هر ومػػػػف 14, والفجػػػػور الفسػػػػؽ عمػػػػ 
 أفعػػػػ ؿ مػػػػف يرتكبػػػػ  عمػػػػ  جن  يػػػػ  السػػػػ بع  يتجػػػػ وز لػػػػـ الػػػػذ  الطفػػػػؿ مسػػػػ  م  عػػػػدـ قػػػػرر

 التزامػػػػػػ  ممتزمػػػػػ  فيكػػػػػوف البمػػػػػوغ سػػػػػف يصػػػػػؿ ولػػػػػػـ السػػػػػف هػػػػػذ  جػػػػػ وز مػػػػػف أمػػػػػ  مجرمػػػػػ 
 .15بجرا م  ک م 

 مػػػػػف نػػػػػوع أل  تشػػػػػريع ت   افتقػػػػػرت ظػػػػػ ـ فػػػػػ  تعػػػػػيش أوربػػػػػ  ك نػػػػػت ا ونػػػػػ  تمػػػػػؾ فػػػػػ و 
 تنػػػػػػػ ؿ التػػػػػػػ  الجن  يػػػػػػػ  العقوبػػػػػػػ ت بعػػػػػػػض أقػػػػػػػرت إذ , الطفػػػػػػػؿ لحقػػػػػػػوؽ الحم يػػػػػػػ  أنػػػػػػػواع

 االنجميزيػػػػػػ  المحػػػػػػ كـ اسػػػػػػتمرت انكمتػػػػػػرا ففػػػػػػ  حريػػػػػػ ت ـ وفػػػػػػ  أجسػػػػػػ م ـ فػػػػػػ  األطفػػػػػػ ؿ
 بشػػػػػػكؿ القسػػػػػػوة هػػػػػػذ  وتظ ػػػػػػر والقتػػػػػػؿ كػػػػػػ لحرؽ األطفػػػػػػ ؿ عمػػػػػػ  ق سػػػػػػي  عقوبػػػػػػ ت تقػػػػػػرر
 فػػػػ  ذلػػػػؾ ون حػػػػظ الوقػػػػت ذلػػػػؾ فػػػػ  المتػػػػزمتيف الػػػػديف رجػػػػ ؿ طػػػػب خػػػػ ؿ مػػػػف واضػػػػ 
 ن بعػػػػ  العقػػػػؿ فػػػػ  غ ظػػػػ  و عنػػػػ د األطفػػػػ ؿ جميػػػػ  فػػػػ  أف المؤكػػػػد مػػػػف"  احػػػػدهـ قػػػػوؿ
 وممػػػػػ  16, واإلذالؿ التحطػػػػػيـ إلػػػػػ  شػػػػػ   كػػػػػؿ قبػػػػػؿ بح جػػػػػ  وأن ػػػػػ  طبيعػػػػػ  غػػػػػرور مػػػػػف
 حػػػػدث طفػػػؿ ألػػػػؼ عمػػػ  يزيػػػػد مػػػ  انكمتػػػػرا سػػػجوف فػػػػ  كػػػ ف 5853 عػػػػ ـ فػػػ  انػػػػ  يػػػذكر
 . 17,(  57_5)  بيف أعم رهـ تتراوح
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 المطمب الثاني 
 حقوق الطفولة

ب عتبػػػػ رهـ  -حػػػػد المفػػػػ هيـ الر يسػػػػي  فػػػػ  اتف قيػػػػ  حقػػػػوؽ الطفػػػػؿ هػػػػو أف األطفػػػػ ؿأ     
ل ػػػػػـ حقػػػػػوؽ يجػػػػػب اإلشػػػػػ رة إلي ػػػػػ  وأف تكػػػػػوف ممزمػػػػػ  ق نونػػػػػ  وأف تكػػػػػوف خ صػػػػػ   إفػػػػػرادا

 ومف ابرز الحقوؽ : ب لطفؿ وبترعرع 
تسػػػػػػػػػػتتب  دورا ر يسػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػف حم يػػػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػػػ ف الخ صػػػػػػػػػػ  ب ألطفػػػػػػػػػػ ؿ  -1

خػػػػػػػر فػػػػػػػ  العػػػػػػػ دة. وتوسػػػػػػػعً   والديػػػػػػػ  أو وصػػػػػػػ  قػػػػػػػ نون  آ -الشػػػػػػػخص الكبيػػػػػػػر
ثيػػػػػػػر مػػػػػػػف األحيػػػػػػػ ف أف تػػػػػػػرتبط حم يػػػػػػػ  وتعزيػػػػػػػز حقػػػػػػػوؽ الطفػػػػػػػؿ كيمكػػػػػػػف فػػػػػػػ  

بصػػػػػػورة فع لػػػػػػ  ارتب طػػػػػػ  وثيقػػػػػػ  بحم يػػػػػػ  وتعزيػػػػػػز حقػػػػػػوؽ الكبػػػػػػ ر الػػػػػػذيف يعتمػػػػػػد 
عػػػػف ث ثػػػػ  الطفػػػػؿ عمػػػػي ـ. ومثػػػػ ؿ ذلػػػػؾ أنػػػػ  عنػػػػد احتجػػػػ ز الجػػػػ  بػػػػ لغ مسػػػػؤوؿ 

أطفػػػػػ ؿ احتجػػػػػ زا تعسػػػػػفي   قػػػػػد تنت ػػػػػؾ أيضػػػػػ  حقػػػػػوؽ األطفػػػػػ ؿ الث ثػػػػػ  ب عتبػػػػػ ر 
 .ذلؾ نتيج  مب شرة النت  ؾ حقوؽ الشخص الب لغ

يسػػػػتفيد األطفػػػػ ؿ مػػػػف حقػػػػوؽ عديػػػػدة  يصػػػػ حب هػػػػذ  الحقػػػػوؽ حقػػػػوؽ ا بػػػػ   أو  -2
بيػػػػػػػػرا كف تشػػػػػػػػمؿ دورا أوصػػػػػػػػي    القػػػػػػػػ نونييف ا خػػػػػػػػريف  وهػػػػػػػػ  حقػػػػػػػػوؽ يمكػػػػػػػػف أ

فػػػػػػػ  تقريػػػػػػػر مصػػػػػػػ ل  الطفػػػػػػػؿ الفضػػػػػػػم . وينبغػػػػػػػ  احتػػػػػػػراـ ل ػػػػػػػؤال  األشػػػػػػػخ ص 
حقػػػػػوؽ الطفػػػػػؿ والعمػػػػػؿ عمػػػػػ  الن ػػػػػوض ب ػػػػػ  بػػػػػدوف المسػػػػػ س بحقػػػػػوؽ الكبػػػػػ ر. 
وتقتصػػػػػػػػػػر حقػػػػػػػػػػوؽ ا بػػػػػػػػػػ   واألوصػػػػػػػػػػي   ا خػػػػػػػػػػريف  مػػػػػػػػػػف الن حيػػػػػػػػػػ  الق نونيػػػػػػػػػػ  

 .الص رم   عم  مص ل  الطفؿ الفضم 
ثيػػػػػرا مػػػػػف تعػػػػػرض حقػػػػػوؽ كف العوامػػػػػؿ التػػػػػ  يعتقػػػػػد أن ػػػػػ  تزيػػػػػد وهنػػػػػ ؾ عػػػػػدد مػػػػػ -3

ت إضػػػػػػ في . وتشػػػػػػمؿ هػػػػػػذ  العوامػػػػػػؿ عػػػػػػدـ إمك نيػػػػػػ  كػػػػػػ النت  معظػػػػػػـ األطفػػػػػػ ؿ 
قبػػػػػػػػول ـ فػػػػػػػػ  التعمػػػػػػػػيـ  وعػػػػػػػػدـ إمك نيػػػػػػػػ  الحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػ  الرع يػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػحي   
وحػػػػػػػ الت النػػػػػػػػزاع المسػػػػػػػم  فػػػػػػػ  المنطقػػػػػػػ  التػػػػػػػ  يعػػػػػػػيش في ػػػػػػػ  الطفػػػػػػػؿ  وتشػػػػػػػرد 

حظػػػػػ  السػػػػػك ف  والتفكػػػػػؾ األسػػػػػر  والفقػػػػػر المػػػػػدق . وينبغػػػػػ  بصػػػػػف  خ صػػػػػ  م 
أف أشػػػػد حػػػػ الت تعػػػػػرض األطفػػػػ ؿ لمخطػػػػػر تنشػػػػأ فػػػػػ  آثيػػػػر مػػػػػف األحيػػػػ ف عػػػػػف 
مجموعػػػػػػػ  أو سمسػػػػػػػم  مػػػػػػػف مختمػػػػػػػؼ العوامػػػػػػػؿ. ومثػػػػػػػ ؿ ذلػػػػػػػؾ أف اقتػػػػػػػراف سػػػػػػػو  
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التعمػػػػػػػيـ بتشػػػػػػػرد السػػػػػػػك ف يمكػػػػػػػف أف يكػػػػػػػوف سػػػػػػػبب  فػػػػػػػ  تفػػػػػػػ قـ انتشػػػػػػػ ر فيػػػػػػػروس 
 )نقػػػػػص المن عػػػػػ  المكتسػػػػػب/اإليدز  وهػػػػػو مػػػػػ  يسػػػػػ ـ بػػػػػدور  فػػػػػ  تفكػػػػػؾ األسػػػػػرة 

الػػػػػػػػديف فريسػػػػػػػػ  لممػػػػػػػػرض ويموتػػػػػػػػ ف( وتعػػػػػػػػريض الطفػػػػػػػػؿ لمفقػػػػػػػػر حيػػػػػػػػث يقػػػػػػػػ  الو 
 .المدق 

حم يػػػػػ  الطفػػػػػؿ مػػػػػف ك فػػػػػ  صػػػػػور االسػػػػػتغ ؿ الجنسػػػػػ  والمع ممػػػػػ  السػػػػػي   الػػػػػ   -4
ج نػػػػب تمتعػػػػػ  بكػػػػػؿ الوسػػػػػ  ؿ الضػػػػػروري  لنمػػػػػو  الروحػػػػػ  والمػػػػػ د  ووق يتػػػػػ  مػػػػػف 
جميػػػػػػػ  الصػػػػػػػور والمعمومػػػػػػػ ت الضػػػػػػػ ر  السػػػػػػػيم  وسػػػػػػػ  ؿ التواصػػػػػػػؿ االجتمػػػػػػػ ع  

 28.  والمواق  االخر 
بيػػػػػػرة مػػػػػػف صػػػػػػكوؾ كمػػػػػػ  أوضػػػػػػحن  مػػػػػػف قبػػػػػػؿ  بمجموعػػػػػػ  ك ؿ  يسػػػػػػتفيد األطفػػػػػػ -5

ثيػػػػر مػػػػػف هػػػػػذ  الصػػػػكوؾ واألحكػػػػػ ـ تم ثػػػػػؿ أشػػػػػك ؿ كاإلنسػػػػػ ف. و وأحكػػػػ ـ حقػػػػػوؽ 
 ك . عمػػػػػػػ  أف هنػػػػػػػ ؾ صػػػػػػػكو الحم يػػػػػػػ  التػػػػػػػ  تتيح ػػػػػػػ  حقػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػ ف لمكبػػػػػػػ ر

وأحك مػػػػػػػ  أخػػػػػػػر  تخػػػػػػػص األطفػػػػػػػ ؿ. وتػػػػػػػوفر اتف قيػػػػػػػ  حقػػػػػػػوؽ الطفػػػػػػػؿ صػػػػػػػكوؾ 
ثػػػػػر شػػػػػموال لألطفػػػػػ ؿ. وتػػػػػوفر الصػػػػػكوؾ كالوحيػػػػػدة واأل حم يػػػػػ  حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػ ف

الق نونيػػػػػ  الدوليػػػػػ  األخػػػػػر  حم يػػػػػ  تكميميػػػػػ   بعضػػػػػ   يتعمػػػػػؽ بقضػػػػػ ي  محػػػػػددة  
مثػػػػػؿ قضػػػػػ   األحػػػػػداث والتبنػػػػػ  واالسػػػػػتغ ؿ  أو تتعمػػػػػؽ بحػػػػػ الت معينػػػػػ   مثػػػػػؿ 
اسػػػػػػتخداـ األطفػػػػػػ ؿ فػػػػػػ  النػػػػػػػزاع ت المسػػػػػػمح . ويػػػػػػدعـ الصػػػػػػكوؾ الدوليػػػػػػ  فػػػػػػ  

وؾ إقميميػػػػػػػ   وتػػػػػػػنص الصػػػػػػػكوؾ اإلقميميػػػػػػػ  فػػػػػػػ  بعػػػػػػػض األحيػػػػػػػ ف وجػػػػػػػود صػػػػػػػك
 29.بعض األحي ف عم  مع يير أعم  مم  تنص عمي  المع هدات الدولي 

 المبحث الثاني
 ضمانات حماية االطفال في القانون الدولي والنزاعات المسمحة

 اكبػػػػػر تجسػػػػػد المختمفػػػػػ  والنزاعػػػػػ ت الحػػػػػروب تصػػػػػحب التػػػػػ  واالنت  كػػػػػ ت العنػػػػػؼ     
 األسػػػػػمح  اسػػػػػتعم ؿ بعػػػػػد وخصوصػػػػػ  والطفولػػػػػ  اإلنسػػػػػ ني  بحػػػػػؽ ترتكػػػػػب التػػػػػ  الفظػػػػػ   
 تحػػػػػـر اإلنسػػػػػ ن  الػػػػػدول  القػػػػػ نوف قواعػػػػػد أف فيػػػػػ  ألريػػػػػب وممػػػػػ  القتػػػػػ ؿ فػػػػػ  المتطػػػػػورة
 التػػػػػػػػػدابير اتخػػػػػػػػػ ذ بضػػػػػػػػػرورة المتع قػػػػػػػػػدة األطػػػػػػػػػراؼ وتمػػػػػػػػػـز المػػػػػػػػػدنييف عمػػػػػػػػػ  االعتػػػػػػػػػدا 
 نصػػػػت حيػػػػث الحربيػػػػ  ب لعمميػػػػ ت التػػػػأثر عػػػػف بمعػػػػزؿ المػػػػدنييف تجعػػػػؿ التػػػػ  المن سػػػػب 
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 واعترفػػػػػػػػت 5949 الحػػػػػػػػرب وقػػػػػػػػت المػػػػػػػػدنييف حم يػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  الرابعػػػػػػػػ  جنيػػػػػػػػؼ اتف قيػػػػػػػػ 
 فػػػػػػػ  يشػػػػػػػ ركوف ال الػػػػػػػذيف واألطفػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػدنييف أشػػػػػػػخ ص ب عتبػػػػػػػ رهـ األطفػػػػػػػ ؿ بحم يػػػػػػػ 
 الػػػػػػذ  الػػػػػػدول  لمقػػػػػػ نوف الح صػػػػػػؿ التقػػػػػدـ أف ونجػػػػػػد األقػػػػػػؿ وعمػػػػػػ  العدا يػػػػػػ  , األعمػػػػػ ؿ
 جنيػػػػػؼ االتف قيػػػػػ  اإلضػػػػػ فيت ف 5977 عػػػػػ ـ فػػػػػ  المؤرخػػػػػ ت البروتوكػػػػػوالت فػػػػػ  تجسػػػػػد
 أثػػػػػػ ر ضػػػػػػد ومتزايػػػػػػدة خ صػػػػػػ  حم يػػػػػػ  األطفػػػػػػ ؿ تمػػػػػػن  نصػػػػػػوص أوردت 5949 عػػػػػػ ـ

لػػػػذا سػػػػوؼ نػػػػتكمـ عػػػػف اهػػػػـ الضػػػػم ن ت لحم يػػػػ   المسػػػػمح  والنزاعػػػػ ت الحربيػػػػ  األعمػػػػ ؿ
الطفػػػػػػػؿ فػػػػػػػ  القػػػػػػػ نوف الػػػػػػػدول  فػػػػػػػ  المطمػػػػػػػب االوؿ والقػػػػػػػ نوف الػػػػػػػدول  االنسػػػػػػػ ن  فػػػػػػػ  

 المطمب الث ن .
 ولالمطمب اال 

 ضمانات حماية حقوق الطفل في القانون الدولي
سػػػػػػوؼ نػػػػػػتكمـ فػػػػػػ  هػػػػػػذا المطمػػػػػػب عػػػػػػف لجنػػػػػػ  حقػػػػػػوؽ االطفػػػػػػ ؿ وحقػػػػػػوؽ الطفػػػػػػؿ فػػػػػػ  

 االط ر العرب  ف  الفرعيف االتييف :
 الفرع االول 

 لجنة حقوق االنسان 
 إال األطفػػػػػ ؿ واحتػػػػػراـ حم يػػػػػ  لغػػػػػرض أنشػػػػػأت الدوليػػػػػ  المجػػػػػ ف مػػػػػف عػػػػػدد هن لػػػػػؾ     
 المػػػػ دة مػػػف األولػػػػ  الفقػػػرة عمي ػػػػ  ونصػػػت الطفػػػػؿ حقػػػوؽ لجنػػػػ  دراسػػػتن  فػػػػ  ي ػػػـ مػػػ  أف
 خبػػػػػرا "  50"  مػػػػػف المجنػػػػػ  وتتكػػػػػوف 5989 لعػػػػػ ـ الطفػػػػػؿ حقػػػػػوؽ اتف قيػػػػػ  مػػػػػف"  43" 

 المجنػػػػػػ  أعضػػػػػػ   أف عممػػػػػػ  االتف قيػػػػػػ  فػػػػػػ  األطػػػػػػراؼ الػػػػػػدوؿ قبػػػػػػؿ مػػػػػػف انتخػػػػػػ ب ـ يػػػػػػتـ
 ممثمػػػػػو وعقػػػػػد المجنػػػػػ  فػػػػػ  العضػػػػػوي  إطػػػػػ ر وفػػػػػ  الشخصػػػػػي  بصػػػػػفت ـ يعممػػػػػوف هػػػػػؤال 
 عػػػػػػ ـ بدايػػػػػ  فػػػػػ  اجتم عػػػػػ  5989 لعػػػػػ ـ الطفػػػػػؿ حقػػػػػوؽ اتف قيػػػػػ  فػػػػػ  األطػػػػػراؼ الػػػػػدوؿ
 فػػػػػػػ  وتقػػػػػػػدمت الطفػػػػػػػؿ حقػػػػػػػوؽ لجنػػػػػػػ  لعضػػػػػػػوي  األولػػػػػػػ  االنتخ بػػػػػػػ ت إلجػػػػػػػرا  5995
 تػػػػػػػـ الػػػػػػػذيف الخبػػػػػػػرا  وكػػػػػػػ ف العشػػػػػػػرة المق عػػػػػػػد لشػػػػػػػغؿ بمرشػػػػػػػحي   دولػػػػػػػ "  40"  حينػػػػػػػ 

 بورکين ف سػػػػػػو,  البرازيػػػػػػؿ,  ب ربػػػػػػ دوس مػػػػػػف هػػػػػػـ األولػػػػػػ  المن سػػػػػػب  تمػػػػػػؾ فػػػػػػ  انتخػػػػػػ ب ـ
,  زيمبػػػػػ بو ,  السػػػػػويد,  سػػػػػ بق  السػػػػػوفيت  االتحػػػػػ د,  البرتغػػػػػ ؿ,  الفمبػػػػػيف,  بيػػػػػرو مصػػػػػر
 متخصصػػػػػ  مجػػػػػ الت فػػػػػ  يعممػػػػػوف رجػػػػػ ؿ وأربعػػػػػ  نسػػػػػ   سػػػػػت الخبػػػػػرا  هػػػػػؤال  وكػػػػػ ف
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 و والصػػػػػػػح ف  والطػػػػػػػب األحػػػػػػػداث وقضػػػػػػػ   الػػػػػػػدول  والقػػػػػػػ نوف اإلنسػػػػػػػ ف حقػػػػػػػوؽ من ػػػػػػػ 
 األطػػػػراؼ الػػػػدوؿ تقػػػػدم   التػػػػ  التقػػػػ رير فػػػػ  والنظػػػػر بتمقػػػػ  وتخػػػػتص الحكػػػػوم  العمػػػػؿ
 تقػػػػػػدـ"  بػػػػػػ ف الػػػػػػذكر سػػػػػػ لف  المػػػػػػ دة مػػػػػػف الخ مسػػػػػػ  الفقػػػػػػرة أوجػػػػػػدت كمػػػػػػ  االتف قيػػػػػػ  فػػػػػػ 

 االقتصػػػػػػػػػ د  المجمػػػػػػػػػس طريػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػنتيف كػػػػػػػػػؿ الع مػػػػػػػػػ  الجمعيػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  المجنػػػػػػػػػ 
 حػػػػػوؿ األعضػػػػػ   الػػػػػدوؿ مػػػػػف التقػػػػػ رير تمقػػػػػ  كمػػػػػ  أنشػػػػػطت   عػػػػػف تقػػػػػ رير واالجتمػػػػػ ع 

 بشػػػػػػ ف الطفػػػػػػؿ حقػػػػػػوؽ التف قيػػػػػػ  االختيػػػػػػ ر  البرتوكػػػػػػوؿ لتنفيػػػػػػذ اتخػػػػػػذت   التػػػػػػ  التػػػػػػدابير
 مػػػػػػػف نػػػػػػػوعيف المجنػػػػػػػ  إلػػػػػػػ  تقػػػػػػػدـ كمػػػػػػػ  المسػػػػػػػمح  الصػػػػػػػراع ت فػػػػػػػ  األطفػػػػػػػ ؿ اشػػػػػػػتراؾ
 الثػػػػػ ن  لمنػػػػػوع ب لنسػػػػػب  أمػػػػػ  سػػػػػنوات خمػػػػػس كػػػػػؿ ويقػػػػػدـ الػػػػػدور  التقريػػػػػر األوؿ التقػػػػػ رير

 معمومػػػػػػ ت الدولػػػػػػ  مػػػػػػف المجنػػػػػػ  تطمػػػػػػب عنػػػػػػدم  فقػػػػػػط ويقػػػػػػدـ اإلضػػػػػػ ف  التقريػػػػػػر ف ػػػػػػو
 30, االتف قي  بتنفيذ صم  ذات إض في 

 تطبيػػػػػػؽ لمراقبػػػػػػ  آليػػػػػػ  انشػػػػػػ   أقػػػػػػرت عنػػػػػػدم  صػػػػػػنع  الطفػػػػػػؿ حقػػػػػػوؽ اتف قيػػػػػػ  وأحسػػػػػػنت
 حػػػػػؽ أعطػػػػػ   أغفمػػػػػت أن ػػػػػ  عمي ػػػػػ  يؤخػػػػػذ مػػػػػ  أف إال االتف قيػػػػػ  فػػػػػ  الػػػػػواردة االلتزامػػػػػ ت

 فػػػػػػ  والتحقيػػػػػػؽ القػػػػػػ نونيف ممثمػػػػػػي ـ مػػػػػػف أو األطفػػػػػػ ؿ مػػػػػػف الشػػػػػػكو  وقبػػػػػػوؿ تسػػػػػػمـ فػػػػػػ 
 . األطف ؿ حقوؽ انت  ك ت

 الثالث المطمب
 العربي اإلطار في الطفل حقوق

 فػػػػػػػ  العربػػػػػػػ  المسػػػػػػػ هم  مػػػػػػػف وانط قػػػػػػػ  العربيػػػػػػػ  الػػػػػػػدوؿ ج معػػػػػػػ  بميثػػػػػػػ ؽ التزامػػػػػػػ      
 لحقػػػػوؽ المتحػػػػدة األمػػػػـ بػػػػرقرار توجػػػػت التػػػػ  الطفولػػػػ  بقضػػػػ ي  المعنيػػػػ  الدوليػػػػ  الج ػػػػود
 لرع يػػػػػػػ  العػػػػػػػ لم  واإلعػػػػػػػ ف عمي ػػػػػػػ  العربيػػػػػػػ  الػػػػػػػدوؿ ومصػػػػػػػ دق  5989 عػػػػػػػ ـ الطفػػػػػػػؿ

 5990 عػػػػػػػػ ـ لمطفولػػػػػػػػ  العػػػػػػػػ لم  القمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػؤتمر عػػػػػػػػف الصػػػػػػػػ در وحم يت ػػػػػػػػ  الطفولػػػػػػػػ 
 العقبػػػػػػ ت وتػػػػػػذليؿ األطفػػػػػػ ؿ حقػػػػػػوؽ لتفعيػػػػػػؿ التقميديػػػػػػ  العمػػػػػػؿ آليػػػػػػ ت تطػػػػػػوير يتطمػػػػػػب

 تج ريػػػػػػ  التف قيػػػػػػ ت واالنضػػػػػػم ـ االقتصػػػػػػ دي  التحػػػػػػوالت أهم ػػػػػػ  مػػػػػػف التػػػػػػ  والتحػػػػػػدي ت
 التسػػػػػػرب ظػػػػػػ هرة تفشػػػػػػ  إلػػػػػػ  أد  ممػػػػػػ  االجتمػػػػػػ ع  األنفػػػػػػ ؽ حجػػػػػػـ وتقمػػػػػػيص ع لميػػػػػ 
 مخػػػػػػػػػ طر إلػػػػػػػػػ  ب إلضػػػػػػػػ ف  االقتصػػػػػػػػػ دي  األوضػػػػػػػػػ ع بسػػػػػػػػبب األس سػػػػػػػػػ  التعمػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػف

 وال المسػػػػػػػػمح  والنزاعػػػػػػػػ ت العربيػػػػػػػػ  البمػػػػػػػػداف فػػػػػػػػ  السي سػػػػػػػػي  واالضػػػػػػػػطراب ت الحػػػػػػػػروب
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 العػػػػػراؽ فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ ومع نػػػػػ ة اإلشػػػػػع ع ت وتسػػػػػرب األرضػػػػػي  األلغػػػػػ ـ خطػػػػػر ننسػػػػػ 
صػػػػػ بت ـ وبيػػػػػروت وفمسػػػػػطيف  العربيػػػػػ  الػػػػػدوؿ ج معػػػػػ  جعػػػػػؿ ممػػػػػ  مسػػػػػتديم  بع هػػػػػ ت وا 

 الشػػػػؤوف وزرا  مجمػػػػس قبػػػػؿ مػػػػف إقػػػػرار  تػػػػـ الػػػػذ  العربػػػػ  الطفػػػػؿ حقػػػػوؽ ميثػػػػ ؽ تصػػػػدر
 الػػػػػذ  5983 عػػػػػ ـ تػػػػػونس فػػػػػ  عقػػػػػدت والتػػػػػ  الرابعػػػػػ  الػػػػػدورة فػػػػػ  العػػػػػرب االجتم عيػػػػػ 

 والتنشػػػػػػػ   الرع يػػػػػػػ  حػػػػػػػؽ من ػػػػػػػ  العربػػػػػػػ  لمطفػػػػػػػؿ األس سػػػػػػػي  الحقػػػػػػػوؽ مػػػػػػػف عػػػػػػػدد اقػػػػػػػر
 الطفػػػػػػػؿ حم يػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  وأكػػػػػػػد الصػػػػػػػحي  والرع يػػػػػػػ  االجتمػػػػػػػ ع  األمػػػػػػػف وحػػػػػػػؽ األسػػػػػػػري 
 مثػػػػؿ محتمػػػػ  دولػػػػ  فػػػػ  أو الم جػػػػر فػػػػ  أو العربػػػػ  الػػػػوطف فػػػػ  موجػػػػود سػػػػوا  العربػػػػ 
 تحكػػػػػـ التػػػػػ  األسػػػػػس مػػػػػف ينطمػػػػػؽ أنػػػػػ  الميثػػػػػ ؽ هػػػػػذا عمػػػػػ  وي حػػػػػظ وفمسػػػػػطيف العػػػػػراؽ
 35. اإلنس ف حقوؽ مج ؿ ف  وذلؾ العربي  الق نوني  األعم ؿ جمي 

ن ػػػػػ ,  التنميػػػػػ  لعمميػػػػػ  األسػػػػػ س تعػػػػػد الحقػػػػػوؽ تمػػػػػؾ أف الميثػػػػػ ؽ اعتبػػػػػر فقػػػػػد   تكػػػػػوف وا 
نسػػػػػ ني  وقوميػػػػ  ووطنيػػػػػ  دينيػػػػػ  التزامػػػػػ  مجموعت ػػػػػ  فػػػػ   غيػػػػػر وعمػػػػػ  ع مػػػػػ  ومسػػػػػؤولي  وا 

 يشػػػػػمم   أف يجػػػػػب التػػػػػ  األمػػػػػور إلػػػػػ  الميثػػػػػ ؽ أشػػػػػ ر الدوليػػػػػ  المواثيػػػػػؽ فػػػػػ  المػػػػػألوؼ
 لحقػػػػوؽ التشػػػػريعي  الحم يػػػػ  أقػػػػرار فػػػػ  وتتمثػػػػؿ الطفولػػػػ  مجػػػػ ؿ فػػػػ  التشػػػػريع  اإلطػػػػ ر
 المػػػػ دة"  ورع يت مػػػػ  واألسػػػػرة الطفػػػػؿ مصػػػػمح  يحقػػػػؽ بمػػػػ  القػػػػوانيف تعػػػػديؿ وسػػػػف الطفػػػػؿ

 قػػػػػػ نوف إصػػػػػػدار وبػػػػػػ ألخص الطفولػػػػػػ  ورع يػػػػػػ  بحم يػػػػػػ  خ صػػػػػػ  تشػػػػػػريع ت وسػػػػػػف"  39
 الطفولػػػػػػ  لرع يػػػػػػ  قػػػػػػوانيف سػػػػػػف ضػػػػػػرورة إلي ػػػػػػ  المشػػػػػػ ر المػػػػػػ دة تن ولػػػػػػت كػػػػػػذلؾ األسػػػػػػرة

 ميثػػػػػػ ؽ أوردة مػػػػػػ  أف ونجػػػػػػد الشػػػػػػرعييف غيػػػػػػر واألطفػػػػػػ ؿ الخ صػػػػػػ  والف ػػػػػػ ت واألحػػػػػػداث
 الخػػػػػػ ص الػػػػػػدول  الع ػػػػػػد إليػػػػػػ  أشػػػػػػ ر مػػػػػػ  يتعػػػػػػد  أحكػػػػػػ ـ مػػػػػػف العربػػػػػػ  الطفػػػػػػؿ حقػػػػػػوؽ

 أنػػػػػواع حيػػػػػث مػػػػػف سػػػػػوا  5966 والثق فيػػػػػ  االجتم عيػػػػػ  والحقػػػػػوؽ االقتصػػػػػ دي  بػػػػ لحقوؽ
 تطغػػػػػ  جوانبػػػػػ  أغمػػػػػب أف , أال تحقيق ػػػػػ  كف لػػػػػ  شػػػػػ ن   مػػػػػف التػػػػػ  الوسػػػػػ  ؿ أو الحقػػػػػوؽ

 يتجػػػػػػػ  لػػػػػػػذا وااللتزامػػػػػػػ ت المحػػػػػػػددة الق نونيػػػػػػػ  النصػػػػػػػوص عمػػػػػػػ  اإلرشػػػػػػػ دي  النصػػػػػػػوص
 فػػػػػػ  الطفػػػػػػؿ حم يػػػػػػ  إلػػػػػػ  يتطػػػػػػرؽ أف دوف توجي يػػػػػػ  إرشػػػػػػ دات اعتبػػػػػػ ر  إلػػػػػػ  الػػػػػػبعض
 مػػػػف عػػػػدد إصػػػػدار تػػػػـ الحػػػػؽ وقػػػػت وفػػػػ  الدوليػػػػ  غيػػػػر أو الدوليػػػػ  المسػػػػمح  النزاعػػػػ ت
 العربػػػػػػ  الػػػػػػوع  تنميػػػػػػ  إلػػػػػػ  ت ػػػػػػدؼ الطفػػػػػػؿ حقػػػػػػوؽ بحم يػػػػػػ  خ صػػػػػػ  العربيػػػػػػ  الوثػػػػػ  ؽ

 لمواكبػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػعيد هػػػػػػػػػذا عمػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػدث التػػػػػػػػػ  الدوليػػػػػػػػػ  المتغيػػػػػػػػػرات وفػػػػػػػػػؽ ب لطفولػػػػػػػػػ 
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 المسػػػػػػتو  عمػػػػػػ  الطفػػػػػػؿ حقػػػػػػوؽ اتف قيػػػػػػ  صػػػػػػدور أعقبػػػػػػت التػػػػػػ  الممحوظػػػػػػ  التطػػػػػػورات
 العرب .

 المطمب الثاني
 ضمانات حماية االطفال اثناء النزاعات المسمحة

التميػػػػػػز بػػػػػػيف االطفػػػػػػ ؿ المقػػػػػػ تميف وغيػػػػػػر المقػػػػػػ تميف سػػػػػػوؼ نتنػػػػػػ وؿ فػػػػػػ  هػػػػػػذا المطمػػػػػػب 
  النزاعػػػػػ ت  فػػػػػ  الفػػػػػرعيف ونػػػػػتكمـ عػػػػػف ال ي ػػػػػ ت الدوليػػػػػ  المعنيػػػػػ  بحم يػػػػػ  الطفػػػػػؿ اثنػػػػػ 

 االتييف :
 الفرع االول

 التمييز بين االطفال المقاتمين وغير المقاتمين
  ػػػػػ عمي نػػػػػص بقواعػػػػػد مقيػػػػػد هػػػػػو إنمػػػػ  المقػػػػػ تميف وغيػػػػػر المقػػػػػ تميف بػػػػػيف التميػػػػز إف      

 األطػػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػػيف القتػػػػػػػػػ ؿ أسػػػػػػػػػ ليب اختيػػػػػػػػػ ر فػػػػػػػػػأف   5977 لعػػػػػػػػػ ـ األوؿ البروتوكػػػػػػػػػوؿ
 فعمػػػػػػ  اإلنسػػػػػػ ن  الػػػػػػدول  القػػػػػػ نوف عميػػػػػػ  أكػػػػػػد مػػػػػػ  وهػػػػػػذا مطمقػػػػػػ  حقػػػػػػ  لػػػػػػيس المتن زعػػػػػػ 
 وتمػػػػؾ المدنيػػػػ  األهػػػػداؼ وبػػػػيف والمقػػػػ تميف المػػػػدنيف السػػػػك ف بػػػػيف التميػػػػز النػػػػزاع أطػػػػراؼ

,  31 غيرهػػػػػػػػ  دوف العسػػػػػػػػكري  األهػػػػػػػػداؼ ضػػػػػػػػد عممي ت ػػػػػػػػ  توجػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػـ ومػػػػػػػػف العسػػػػػػػػكري 
 يوجػػػػػػػػ  ال أف المتحػػػػػػػػ ربيف سػػػػػػػػموؾ تحكػػػػػػػػـ التػػػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػػ ني  المبػػػػػػػػ دئ مػػػػػػػػف وانط قػػػػػػػػ 
 نفسػػػ  عػػػف بػػػ  يػػػداف  مػػػ  يممػػػؾ ال الػػػذ  فػػػ ألعزؿ المقػػػ تميف غيػػػر إلػػػ  سػػػ ح  المق تػػػؿ

 مػػػػػػػ  يتجػػػػػػػ ف  فعػػػػػػػؿ ارتكػػػػػػػب األخيػػػػػػػر أف نجػػػػػػػد المسػػػػػػػم  قبػػػػػػػؿ مػػػػػػػف لمقتػػػػػػػؿ تعػػػػػػػرض إذا
 يػػػػػػؤمف الن  يػػػػػػ  فػػػػػػ  ف ػػػػػػو كبيػػػػػػرة أهميػػػػػػ  التميػػػػػػز ل ػػػػػػذا أف والشػػػػػػؾ اإلنسػػػػػػ ن  الضػػػػػػمير
 الضػػػػػػػم ن ت مػػػػػػػف مجموعػػػػػػػ  األوؿ البروتوكػػػػػػػوؿ حػػػػػػػدد فقػػػػػػػد المػػػػػػػدنيف لمسػػػػػػػك ف الحم يػػػػػػػ 
 السػػػػك ف يتمتػػػػ  بأنػػػػ  اقػػػػر حيػػػػث ب ػػػػ  االلتػػػػزاـ النػػػػزاع فػػػػ  األطػػػػراؼ عمػػػػ  يجػػػػب والتػػػػ 

 عػػػػػػػػػف الن جمػػػػػػػػػ  األخطػػػػػػػػػ ر ضػػػػػػػػػد ع مػػػػػػػػػ  بحم يػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػدنيوف واألشػػػػػػػػػخ ص المػػػػػػػػػدنيوف
 هػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػ  توجػػػػػػػػػ  ال التػػػػػػػػػ  العشػػػػػػػػػوا ي  ال جمػػػػػػػػػ ت وحضػػػػػػػػػر العسػػػػػػػػػكري  العمميػػػػػػػػػ ت
 .33محدد عسكر 

 فمػػػػػػػـ العسػػػػػػػكري  األعمػػػػػػػ ؿ فػػػػػػػ  المشػػػػػػػ ركيف أو المقػػػػػػػ تميف األطفػػػػػػػ ؿ  لف ػػػػػػػ ب لنسػػػػػػػب  أمػػػػػػ 
 سػػػػػوا  الحربيػػػػػ  األعمػػػػػ ؿ فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ اشػػػػػتراؾ مسػػػػػ ل  الرابعػػػػػ  جنيػػػػػؼ اتف قيػػػػػ  تعػػػػػ لن
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 تتعمػػػػػػػؽ جديػػػػػػػدة أحكػػػػػػػ ـ اسػػػػػػػتحدث لػػػػػػػذلؾ المتطوعػػػػػػػ  أو النظ ميػػػػػػػ  القػػػػػػػوات فػػػػػػػ  كػػػػػػػ نوا
 . 34 الدولي  وغير الدولي  المسمح  النزاع ت ف  األطف ؿ ب شتراؾ
 المسػػػػػػػمح  النزاعػػػػػػػ ت بػػػػػػػيف اإلنسػػػػػػػ ن  الػػػػػػػدول  القػػػػػػػ نوف فػػػػػػػ  التميػػػػػػػز الضػػػػػػػرور  ومػػػػػػػف

 دوف األطفػػػػػ ؿ ب شػػػػػتراؾ األمػػػػػر يتعمػػػػػؽ األولػػػػػ  النزاعػػػػػ ت ففػػػػػ  الدوليػػػػػ  وغيػػػػػر الدوليػػػػػ 
 األمػػػػر يتعمػػػػؽ حػػػػيف فػػػػ  مب شػػػػرة بصػػػػورة العدا يػػػػ  األعمػػػػ ؿ فػػػػ  عشػػػػرة الخ مسػػػػ  سػػػػف
 هػػػػػػػذ  صػػػػػػػف  تحديػػػػػػػد دوف العدا يػػػػػػػ  األعمػػػػػػػ ؿ فػػػػػػػ  بمشػػػػػػػ ركت ـ الث نيػػػػػػػ  النزاعػػػػػػػ ت فػػػػػػػ 

 يتعمػػػػؽ فيمػػػػ  النقػػػػ ش أثػػػػ رت الطفػػػػؿ حقػػػػوؽ اتف قيػػػػ  مػػػػف المػػػػ دة ,فػػػػ ف المشػػػػ رك  ب لمثػػػػؿ
 أف اال العدا يػػػػػػ  األعمػػػػػػ ؿ فػػػػػػ  عشػػػػػػرة الخ مسػػػػػػ  سػػػػػػف دوف األطفػػػػػػ ؿ مشػػػػػػ رك  بحظػػػػػػر
 مشػػػػ رك  كػػػػؿ عمػػػػ  الحظػػػػر هػػػػذا ينطبػػػػؽ أف فػػػػ  ترغػػػػب ك نػػػػت األحمػػػػر الصػػػػميب لجنػػػػ 
 سػػػػػػو  الحسػػػػػػب ف فػػػػػػ  يأخػػػػػػذ لػػػػػػـ الػػػػػػذكر سػػػػػػ لؼ الػػػػػػنص أف أال العدا يػػػػػػ  األعمػػػػػػ ؿ فػػػػػػ 

 األعمػػػػػ ؿ فػػػػ  المب شػػػػرة المشػػػػ رك  وتنطػػػػو  العدا يػػػػػ  األعمػػػػ ؿ فػػػػ  المب شػػػػرة المشػػػػ رك 
 دؼتسػػػػت  التػػػػ  الحربيػػػػ  األعمػػػػ ؿ تمكػػػػـ أن ػػػػ  أ  مب شػػػػرة سػػػػببي  ع قػػػػ  عمػػػػ  العدا يػػػػ 
  ممموسػػػػ  بصػػػػورة ومعػػػػدات   لمخصػػػػـ المسػػػػمح  القػػػػوات أفػػػػراد إصػػػػ ب  هػػػػدف   أو ط بع ػػػػ 
 ألحػػػػػد وال  ػػػػػـ حيػػػػػث مػػػػػف لمشػػػػػب  ت مثػػػػػ را القتػػػػػ ؿ منطقػػػػػ  فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ كػػػػػؿ ويصػػػػػب 
 أحػػػػػػد يعتمػػػػػػد وقػػػػػػد االسػػػػػػتجواب أو االعتقػػػػػػ ؿ أو لمقتػػػػػػؿ يعرضػػػػػػ ـ مػػػػػػ  وغ لبػػػػػػ  األطػػػػػػراؼ
 إلػػػػػػػ  ضػػػػػػػم ـ مػػػػػػػف األخػػػػػػػر  األطػػػػػػػراؼ يمنػػػػػػػ  حتػػػػػػػ  تجنيػػػػػػػدهـ إلػػػػػػػ  النػػػػػػػزاع أطػػػػػػػراؼ
 الق مػػػػػػ  كقصػػػػػػر خصػػػػػػ  ص مػػػػػػف األطفػػػػػػ ؿ بػػػػػػ  يمتػػػػػػ ز مػػػػػػ  إف الواقػػػػػػ  وفػػػػػػ   صػػػػػػفوف ـ

 مػػػػػوقع ـ کشػػػػػؼ يصػػػػػعب إذ كجواسػػػػػيس لمعمػػػػػؿ م  مػػػػػ  أكثػػػػػر جعمػػػػػت ـ الحركػػػػػ  وخفػػػػػ 
 أمريكػػػػػػػ  ففػػػػػػ  شػػػػػػػؾ موقػػػػػػ  الظػػػػػػػروؼ تمػػػػػػؾ فػػػػػػ  األطفػػػػػػػ ؿ يكػػػػػػوف الواقػػػػػػػ  فػػػػػػ  انػػػػػػ  إال

 فػػػػ  منػػػػ  األطفػػػػ ؿ أصػػػػغر حتػػػػ  بقتػػػػؿ عمػػػػدا الحكومػػػػ  قيػػػػ ـ عػػػػف تقػػػػ رير تػػػػرد ال تينيػػػػ 
 ال الػػػػػذ  الطفػػػػػؿ فػػػػػأف حػػػػػ ؿ أيػػػػػ  وعمػػػػػ   خطػػػػػروف أن ػػػػػـ بػػػػػدعو  الريفيػػػػػ  المجتمعػػػػػ ت

 أوغنػػػػدا ففػػػػ  نفسػػػػ   العدا يػػػػ  ب ألعمػػػػ ؿ يػػػػرتبط مػػػػ  سػػػػرع ف مسػػػػتقرة بم مػػػػ ت إليػػػػ  يع ػػػػد
 لمتعػػػػػػرؼ الع صػػػػػػم  إلػػػػػػ  األطفػػػػػػ ؿ 5986 عػػػػػ ـ فػػػػػػ  الػػػػػػوطن  المق ومػػػػػػ  جػػػػػػيش أرسػػػػػؿ
 الجمػػػػػ هير مػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ اخػػػػػتمط القصػػػػػؼ بػػػػػدا  وعنػػػػػدم  الحكوميػػػػػ  الحصػػػػػين ت عمػػػػػ 
 35.   الحكومي  ب لقوات المحمم  الش حن ت عم  اليدوي  القن بؿ والقوا ال  رب 
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كػػػػذلؾ فػػػػ   العػػػػراؽ كػػػػ ف  تجنيػػػػد األطفػػػػ ؿ مػػػػف قبػػػػؿ تنظػػػػيـ داعػػػػش مػػػػف الظػػػػواهر التػػػػ  
بػػػػػػرزت فػػػػػػ  المن زعػػػػػػ ت المسػػػػػػمح  داخميػػػػػػ  , حيػػػػػػث تػػػػػػـ تجنيػػػػػػد األطفػػػػػػ ؿ عمػػػػػػ  القتػػػػػػ ؿ 

ر وعػػػػػػػدهـ ب لحم يػػػػػػػ  وتػػػػػػػوفير سػػػػػػػبؿ المعيشػػػػػػػ  األس سػػػػػػػي ,  وأف األطفػػػػػػػ ؿ يسػػػػػػػ ؿ عبػػػػػػػ
تمقيػػػػػػن ـ والت عػػػػػػب ب ػػػػػػـ واسػػػػػػتغ ل ـ لترهػػػػػػ ب حتػػػػػػ  فػػػػػػ  مواج ػػػػػػ  عػػػػػػ   ت ـ   فقػػػػػػد 
ظ ػػػػػػػػػػػرت حػػػػػػػػػػػ الت تػػػػػػػػػػػـ في ػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػتخداـ األطفػػػػػػػػػػػ ؿ المجنػػػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػػػ  زرع ألرعػػػػػػػػػػػب  

  2015)  أذار مػػػػف عػػػػ ـ 53ب لخصػػػػوص مػػػػ  اكػػػػدت عميػػػػ  مصػػػػ در , أف فػػػػ  يػػػػـو 
تنظػػػػػػيـ داعػػػػػػش هجومػػػػػػ  ضػػػػػػد الجػػػػػػيش العراقػػػػػػ  فػػػػػػ  قريػػػػػػ  خريػػػػػػداف الواقعػػػػػػ  فػػػػػػ  شػػػػػػف 

مح فظػػػ  أربيػػػػؿ ب سػػػتخداـ أفػػػػراد يرتػػػدوف سػػػػترات ن سػػػف ( , كػػػػ ف  قضػػػ   مخمػػػور فػػػػ 
, وقػػػػػػػد تػػػػػػػـ قػػػػػػػتم ـ عمػػػػػػػ  يػػػػػػػد ۳سػػػػػػػن   55مػػػػػػػف بيػػػػػػػن ـ اشػػػػػػػخ ص تتػػػػػػػراوح أعمػػػػػػػ رهـ اؿ 

 36.الجيش العراق  ف  اثن   تفجير انفس ـ ب الحزم  الن سف  
 القػػػػػػػػوات إف إال الػػػػػػػػذكور مػػػػػػػػف هػػػػػػػػـ األطفػػػػػػػػ ؿ الجنػػػػػػػػود غ لبيػػػػػػػػ  أف مػػػػػػػػف الػػػػػػػػرغـ وعمػػػػػػػػ 

 نفػػػػس مػػػػن ف الكثيػػػػر يػػػػؤد  ال تػػػػ  الفتيػػػػ ت بتجنيػػػػد أيضػػػػ  تقػػػػوـ المسػػػػمح  والجم عػػػػ ت
 معظػػػػػـ فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ المجنػػػػػدات تتعػػػػػرض كمػػػػػ  الػػػػػذكور ب ػػػػػ  يضػػػػػطم  التػػػػػ  الوظػػػػػ  ؼ
ن ثػػػػػػػ  أوال أطفػػػػػػػ ال بوصػػػػػػػف ف ومػػػػػػػزدوج واالضػػػػػػط  د الظمػػػػػػػـ إلػػػػػػػ  المسػػػػػػػمح  النزاعػػػػػػ ت  وا 

 الفتػػػػػػػ ة تػػػػػػػرغـ إذ لممقػػػػػػػ تميف جنسػػػػػػػي  خػػػػػػػدم ت تقػػػػػػػديـ عمػػػػػػػ  الفتيػػػػػػػ ت نجبػػػػػػػر فقػػػػػػػد ث نيػػػػػػػ 
 نسػػػػب  أف نجػػػػد أثيوبيػػػػ  ففػػػػ  الق عػػػػدة فػػػػ  الجنػػػػود مػػػػف الكثيػػػػر(  خدمػػػػ )  عمػػػػ  الواحػػػػدة
 كمػػػػػػ  المسػػػػػػمح  المع رضػػػػػػ  قػػػػػػوات مػػػػػػف%  30_15 مػػػػػػ بيف يشػػػػػػكمف والفتيػػػػػػ ت النسػػػػػػ  
 وحشػػػػػ  لترهيػػػػػب يتعرضػػػػػوف الجنػػػػػود األطفػػػػػ ؿ أف إلػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ إنقػػػػػ ذ منظمػػػػػ  أشػػػػػ رت
 ب ػػػػػػـ ويسػػػػػػتع ف عسػػػػػكر  كتػػػػػػدريب فظيعػػػػػ  أعمػػػػػػ ؿ ارتكػػػػػ ب عمػػػػػػ  يجبػػػػػروف مػػػػػػ  غ لبػػػػػ 
 لوب  غػػػػػ  تومػػػػػ س بمثػػػػػوؿ لمدولػػػػػ  الهػػػػػ   محكمػػػػػ  ط لبػػػػػت كمػػػػػ  الجب ػػػػػ  عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ بعػػػػػد

رسػػػػػ ل ـ الكونغػػػػػو أطفػػػػػ ؿ تجنيػػػػػد بػػػػػت ـ لممح كمػػػػػ   الجػػػػػدير ومػػػػػف القتػػػػػ ؿ جب ػػػػػ ت إلػػػػػ  وا 
 تجنيػػػػػػػد ظػػػػػػػ هرة تمنػػػػػػػ  تشػػػػػػػريع ت إصػػػػػػػدار فػػػػػػػ  سػػػػػػػ رعت العربيػػػػػػػ  الػػػػػػػدوؿ إف ب لػػػػػػػذكر
 فػػػػػػػ  والفتنػػػػػػػ  واألهميػػػػػػػ  الحػػػػػػػروب إف إال ق سػػػػػػػي  عقوبػػػػػػػ ت وتوقػػػػػػػ  وتك فح ػػػػػػػ  األطفػػػػػػػ ؿ
 عػػػػدد زيػػػػ دة فػػػػ  يسػػػػ هـ قػػػػد طويمػػػػ  لفتػػػػرات االسػػػػتقرار وعػػػػدـ ولبنػػػػ ف وفمسػػػػطيف العػػػػراؽ

  العراقيػػػػػػ الحػػػػػػرب عػػػػػػف دراسػػػػػػ ت أفػػػػػػ دت تقػػػػػػدـ مػػػػػػ  إلػػػػػػ  إضػػػػػػ ف .  المجنػػػػػػديف األطفػػػػػػ ؿ
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 فػػػػػ  السػػػػػف صػػػػػغ ر اسػػػػػتغ ؿ جػػػػر  أنػػػػػ  5988 أب إلػػػػػ  5980 أيمػػػػػوؿ بػػػػػيف اإليرانيػػػػ 
 لتفجيػػػػػػر"  والب سػػػػػػين الب سػػػػػػداد وقػػػػػػوات الثػػػػػػور  الحػػػػػػرس مػػػػػػف"  بشػػػػػػري  كموجػػػػػػ ت إيػػػػػػراف
ذ  العػػػػػراؽ مػػػػػ  القتػػػػػ ؿ ج ػػػػػ ت فػػػػػ  األلغػػػػػ ـ حقػػػػػوؿ  المسػػػػػمح  النزاعػػػػػ ت إلػػػػػ  انتقمنػػػػػ  وا 
 لمدولػػػػ  الػػػػوطن  لمقػػػػ نوف خ ضػػػػعيف يكونػػػػوف المقػػػػ تميف األطفػػػػ ؿ أف نجػػػػد الدوليػػػػ  غيػػػػر

 يقومػػػػػوا لػػػػػـ واف حتػػػػػ  الق نونيػػػػػ  لممسػػػػػ  ل  يتعرضػػػػػوا أف جػػػػػدا المحتمػػػػػؿ ومػػػػػف المعنيػػػػػ 
 أيػػػػػ  وعمػػػػػ  العدا يػػػػػ  األعمػػػػػ ؿ فػػػػػ  الفعميػػػػػ  المشػػػػػ رك  دوف ومػػػػػف السػػػػػ ح بحمػػػػػؿ سػػػػػوا
 قػػػػػدرت ـ ب لحسػػػػػب ف يأخػػػػػذ أف يجػػػػػب األطفػػػػػ ؿ هػػػػػؤال  مسػػػػػؤولي  درجػػػػػ  تقػػػػػيـ فػػػػػ ف حػػػػػ ؿ

 هػػػػػػػذ  عمػػػػػػػ  تترتػػػػػػب التػػػػػػػ  الوخيمػػػػػػػ  العواقػػػػػػب تقػػػػػػػدير وعمػػػػػػػ  التميػػػػػػز عمػػػػػػػ  المحػػػػػػدودة
 بمث بػػػػػػ  هػػػػػػ  جنيػػػػػػؼ اتف قيػػػػػػ ت بػػػػػػيف المشػػػػػػترك  الث لثػػػػػػ  المػػػػػػ دة إف نجػػػػػػد لػػػػػػذا المشػػػػػػ رك 
 مػػػػػف بػػػػػ  اإلخػػػػػ ؿ يجػػػػػوز ال الػػػػػذ  األدنػػػػػ  الحػػػػػد عمػػػػػ  تحتػػػػػو  ف ػػػػػ  مصػػػػػغرة اتف قيػػػػػ 
 تحػػػػػػوؿ ال المشػػػػػػترك  الث لثػػػػػػ  المػػػػػػ دة أف الم حػػػػػػظ فمػػػػػػف المسػػػػػػم  النػػػػػػزاع أطػػػػػػراؼ قبػػػػػػؿ
 الحكومػػػػػ  ضػػػػػد السػػػػػ ح يحممػػػػػوف عنػػػػػدم  الػػػػػوطن  لمقػػػػػ نوف وفقػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ إدانػػػػػ  دوف

 الػػػػوارد  والضػػػػم ن ت الشػػػػروط بمراعػػػػ ة األخيػػػػرة تمػػػػـز نفسػػػػ  الوقػػػػت فػػػػ  ولكن ػػػػ  الق  مػػػػ 
 الجم عػػػػػػػػػ ت ج نػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف اإلنسػػػػػػػػ ني  القواعػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػذ  تطبيػػػػػػػػؽ أف عػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػ  في ػػػػػػػػ 

 اإلنسػػػػ ني  الم سػػػػ  أكثػػػػر مػػػػف واحػػػػدة إلػػػػ  الصػػػػدد هػػػػذا فػػػػ  اإلشػػػػ رة وتجػػػػدر. المسػػػػمح 
 مميػػػػػوف بربػػػػػ  5994 عػػػػػ ـ روانػػػػػدا فػػػػػ  ذبحػػػػػوا الػػػػػذيف األطفػػػػػ ؿ عػػػػػدد يقػػػػػدر حيػػػػػث هػػػػػوال
 السػػػػ بق  يوغسػػػػ في  مػػػػف كػػػػؿ فػػػػ  العرقػػػػ  التط يػػػػر عمميػػػػ ت ذكػػػػر يفوتنػػػػ  كمػػػػ ال طفػػػػؿ

 فػػػػػػ  الثػػػػػػ  رة المميشػػػػػػي ت تفعمػػػػػػ  مػػػػػػ  أو سػػػػػػيراليوف فػػػػػػ  لألطػػػػػػراؼ العشػػػػػػوا   والتقطيػػػػػػ 
 .37, الشرقي  تيمور

 الفرع الثاني
 الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل اثناء النزاعات المسمحة

 ومػػػػػػف الطفولػػػػػػ  حم يػػػػػػ  مجػػػػػػ ؿ فػػػػػػ  واضػػػػػػح  ج ػػػػػػود ل ػػػػػػ  ال ي ػػػػػػ ت مػػػػػػف العديػػػػػػد      
 األمػػػػـ صػػػػندوؽ المجػػػػ ؿ هػػػػذا فػػػػ  االنجػػػػ زات مػػػػف العديػػػػد ل ػػػػ  التػػػػ  ال ي ػػػػ ت تمػػػػؾ أبػػػػرز

 ثق فػػػػ  بنشػػػػر أس سػػػػ  بشػػػػكؿ يعنػػػػ  دوليػػػػ  ج ػػػػ ز ف ػػػػو"  اليونيسػػػػيؼ"  لمطفولػػػػ  المتحػػػػدة
لزامػػػػػ  الػػػػػدول  الصػػػػػعيد عمػػػػػ  ودعم ػػػػػ  الطفػػػػػؿ حقػػػػػوؽ  المجنػػػػػ  إلػػػػػ  نتطػػػػػرؽ أف عمينػػػػػ  وا 
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 النزاعػػػػ ت ضػػػػح ي  مسػػػػ عدة فػػػػ  جبػػػػ رة ج ػػػػود مػػػػف ل ػػػػ  لمػػػػ  األحمػػػػر لمصػػػػميب الدوليػػػػ 
 المسػػػػػمح  النزاعػػػػ ت ظػػػػػؿ فػػػػ  كػػػػػ ف سػػػػوا  أولويػػػػػ  فم ػػػػـ األطفػػػػػ ؿ وخصوصػػػػ  المسػػػػمح 
 . الدولي  غير أو الدولي 

 : اليونيسيف لمطفولة المتحدة األمم صندوق: اوال 
 األمػػػػػـ الطػػػػػوارئ صػػػػػندوؽ 5946 عػػػػػ ـ فػػػػػ  المتحػػػػػدة لألمػػػػػـ الع مػػػػػ  الجمعيػػػػػ  أنشػػػػػأت
 ك نػػػػػت التػػػػػ  الػػػػػدوؿ فػػػػػ  لألطفػػػػػ ؿ المػػػػػأو  و الطعػػػػػ ـ تػػػػػوفير ب ػػػػػدؼ لمطفولػػػػػ  المتحػػػػػدة
 صػػػػػػػندوؽ مػػػػػػػف الصػػػػػػػندوؽ تسػػػػػػػمي  تعػػػػػػػديؿ تػػػػػػػـ 5953 عػػػػػػػ ـ وبعػػػػػػػدـ لمعػػػػػػػدواف ضػػػػػػػحي 
 ب سػػػػػػػػـ المعػػػػػػػػروؼ الطفولػػػػػػػػ  لرع يػػػػػػػػ  المتحػػػػػػػػدة األمػػػػػػػػـ صػػػػػػػػندوؽ إلػػػػػػػػ  مؤقػػػػػػػػت طػػػػػػػػوارئ

 الصػػػػػػػػعيد عمػػػػػػػػ  الطفولػػػػػػػػ  حم يػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  را ػػػػػػػػدا دورا اليونيسػػػػػػػػيؼ وتقمػػػػػػػػدت اليونيسػػػػػػػػيؼ
 الدوليػػػػ  المنظمػػػػ ت إحػػػػد  بأنػػػػ  الػػػػبعض لػػػػد  اعتقػػػػ د يسػػػػود أف إلػػػػ  أد  ممػػػػ  الػػػػدول 

 الصػػػػػندوؽ أف حػػػػػيف فػػػػػ  لمطفولػػػػػ  المتحػػػػػدة األمػػػػػـ منظمػػػػػ  ب سػػػػػـ ويعػػػػػرؼ المتخصصػػػػ 
 األج ػػػػػزة أحػػػػػد هػػػػػو بػػػػػؿ لموصػػػػػؼ الػػػػػدقيؽ بػػػػػ لمعن  متخصصػػػػػ  دوليػػػػػ  وك لػػػػػ  يعتبػػػػػر ال

 الفقػػػػػ  مػػػػػف ج نػػػػػب يؤكػػػػػد  القػػػػػ نون  التوصػػػػػيؼ هػػػػػذا.  المتحػػػػػدة لألمػػػػػـ الت بعػػػػػ  الفرعيػػػػػ 
 وبػػػػػػػيف الصػػػػػػحي  بػػػػػػ لمعن  المتخصصػػػػػػ  المنظمػػػػػػػ ت بػػػػػػيف التفرقػػػػػػ  معيػػػػػػ ر أف بػػػػػػ لقوؿ
 هػػػػػذا أنشػػػػػأت التػػػػػ  الق نونيػػػػػ  األداة إلػػػػػ  النظػػػػػر هػػػػػو المتحػػػػػدة لألمػػػػػـ الفرعيػػػػػ  األج ػػػػػزة
ذا متخصصػػػػػػ  دوليػػػػػػ  منظمػػػػػػ  بصػػػػػػدد كنػػػػػػ  دوليػػػػػػ  اتف قػػػػػػ  كػػػػػػ ف فػػػػػػرذا ذاؾ أو الكيػػػػػػ ف  وا 
 بصػػػػدد كنػػػػ  المتحػػػػدة لألمػػػػـ الفرعيػػػػ  أو الر يسػػػػي  األج ػػػػزة أحػػػػد عػػػػف صػػػػ در قػػػػرار كػػػػ ف

 التميػػػػػػػػػز درجػػػػػػػػػ  ك نػػػػػػػػػت أيػػػػػػػػػ  الدوليػػػػػػػػػ  المنظمػػػػػػػػػ  بوصػػػػػػػػػؼ يتمتػػػػػػػػػ  ال فرعػػػػػػػػػ  ج ػػػػػػػػػ ز
 الجمعيػػػػ  مػػػػف بقػػػػرار تنشػػػػ  التػػػػ  ال ي ػػػػ ت فػػػػ ف وعميػػػػ  لػػػػ  الممنػػػػوح الػػػػذات  واالسػػػػتق ؿ

 أو الحكومػػػػػػػ ت بػػػػػػػيف دوليػػػػػػػ  اتف قيػػػػػػػ ت بمقتضػػػػػػػ  تنشػػػػػػػأ ولػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة لألمػػػػػػػـ الع مػػػػػػػ 
 المنظمػػػػػػ ت صػػػػػػف  عمي ػػػػػػ  يخمػػػػػػ  ال فرعيػػػػػػ  أج ػػػػػػزة تعػػػػػػد ف ػػػػػػ  المتخصصػػػػػػ  الوكػػػػػػ الت
 متخصصػػػػػ  دوليػػػػػ  وك لػػػػػ  تعتبػػػػػر ال الق نونيػػػػػ  النشػػػػػأة حيػػػػػث مػػػػػف واليونيسػػػػػيؼ الدوليػػػػػ 

 مػػػػػف العديػػػػد عمػػػػؿ يتصػػػػدر عمم ػػػػػ  فػػػػ ف ونشػػػػ ط ت خػػػػدم ت مػػػػػف بيػػػػ  تقػػػػوـ مػػػػ  إف أال
 بنشػػػػػر المعنيػػػػػ  ال ي ػػػػػ ت أهػػػػػـ مػػػػػف تعػػػػػد بحػػػػػؽ ف ػػػػػ  األخػػػػػر  المتخصصػػػػػ  الوكػػػػػ الت
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 خػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػف اليونيسػػػػػػػػيؼ وتمػػػػػػػػ رس الػػػػػػػػدول  الصػػػػػػػػعيد عمػػػػػػػػ  الطفػػػػػػػػؿ حقػػػػػػػػوؽ وكف لػػػػػػػػ 
 38.  األطف ؿ ورف هي  وتقدـ خدم  ف  نش ط   اإلقميمي  مك نت  

 األحمر: لمصميب الدولية المجنة : الثاني الفرع 
 دور تمعػػػػػػب دونػػػػػػ ف هنػػػػػػر  بتأسيسػػػػػػ   قػػػػػػ ـ حكوميػػػػػػ  غيػػػػػػر دوليػػػػػػ  منظمػػػػػػ  هػػػػػػ       

 والحم يػػػػػػػ  العسػػػػػػػكري  واالضػػػػػػػطراب ت المسػػػػػػػم  النػػػػػػػزاع حػػػػػػػ الت فػػػػػػػ  المح يػػػػػػػد الوسػػػػػػػيط
 التػػػػ  واألسػػػػس المبػػػػ دئ أهػػػػـ ومػػػػف الدوليػػػػ  وغيػػػػر الدوليػػػػ  المسػػػػمح  النزاعػػػػ ت ضػػػػح ي 
 الطػػػػػوع  والعمػػػػػؿ واالسػػػػػتق لي  والحيػػػػػ د التحيػػػػػز عػػػػػدـ األحمػػػػػر الصػػػػػميب عمي ػػػػػ  تسػػػػػتند

 بوصػػػػػػػػف   اإلنسػػػػػػػػ ن  الػػػػػػػػدول  القػػػػػػػػ نوف تطػػػػػػػػوير فػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ رز دور األحمػػػػػػػػر ولمصػػػػػػػػميب
 ج ػػػػػػودا األحمػػػػػػر لمصػػػػػػميب الدوليػػػػػػ  المجنػػػػػػ  فبػػػػػػذلت   القػػػػػػ نوف ب ػػػػػػذا والمبشػػػػػػرة الداعيػػػػػػ 

 الخ صػػػػػ  5949 عػػػػػ ـ الرابعػػػػػ  جنيػػػػػؼ اتف قيػػػػػ  اعتمػػػػػ د إلػػػػػ  قػػػػػ دت المجػػػػػ ؿ هػػػػػذا فػػػػػ 
 يقومػػػػػػوف ال الػػػػػػذيف األطفػػػػػػ ؿ وخصوصػػػػػػ  الحػػػػػػرب وقػػػػػػت المػػػػػػدنيف األشػػػػػػخ ص بحم يػػػػػػ 
 لممػػػػػػػػؤتمرات ب إلعػػػػػػػػداد المجنػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػوـ حيػػػػػػػػث العدا يػػػػػػػػ  األعمػػػػػػػػ ؿ فػػػػػػػػ  ايجػػػػػػػػ ب  بػػػػػػػػدور

عػػػػػػػػػداد اإلنسػػػػػػػػػػ ن  الػػػػػػػػػدول  القػػػػػػػػػػ نوف تقنػػػػػػػػػيف تتػػػػػػػػػػول  كمػػػػػػػػػ  الدبموم سػػػػػػػػػي   مسػػػػػػػػػػودات وا 
 سػػػػػنوات أربػػػػػ  كػػػػػؿ العػػػػػ د  مػػػػػؤتمر  الصػػػػػميب ويعقػػػػػد الػػػػػدوؿ تعتمػػػػػده  التػػػػػ  النصػػػػػوص

 وتقػػػػػػػوـ المشػػػػػػػترك  المصػػػػػػػمح  ذات الع مػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػ ني  المسػػػػػػػ  ؿ فػػػػػػ  النظػػػػػػػر فيػػػػػػػ  يػػػػػػتـ
 افتػػػػػرؽ مػػػػػ  إذ ح لػػػػػ  ففػػػػػ  لألطفػػػػػ ؿ خػػػػػدم ت بتقػػػػػديـ األحمػػػػػر لمصػػػػػميب الدوليػػػػػ  المجنػػػػػ 

 الع  ميػػػػػػ  الرسػػػػػػ  ؿ بنقػػػػػػؿ وتقػػػػػػوـ مسػػػػػػم  لنػػػػػػزاع نتيجػػػػػػ  عػػػػػػ   ت ـ أفػػػػػػراد عػػػػػػف األطفػػػػػػ ؿ
يجػػػػػػػ د  مكتػػػػػػػب أنشػػػػػػػ   طريػػػػػػػؽ عػػػػػػػف المفقػػػػػػػوديف عػػػػػػػف لمبحػػػػػػػث االتصػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػف نػػػػػػػوع وا 

 يوجػػػػػػد الػػػػػػذيف األطفػػػػػػ ؿ أوصػػػػػػ ؼ عػػػػػػف المعمومػػػػػػ ت نقػػػػػػؿ لغػػػػػػرض الرسػػػػػػم  ل سػػػػػػتع ـ
 أو بوالػػػػػػػػػدي ـ الخ صػػػػػػػػػ  التفصػػػػػػػػػي ت تسػػػػػػػػػجؿ أف ويجػػػػػػػػػب شخصػػػػػػػػػي ت ـ حػػػػػػػػػوؿ شػػػػػػػػػؾ

 الخطػػػػػػػوات جميػػػػػػػ  ب تخػػػػػػػ ذ االحػػػػػػػت ؿ دولػػػػػػػ  الرابعػػػػػػػ  جنيػػػػػػػؼ اتف قيػػػػػػػ  وتمتػػػػػػػـز أقػػػػػػػ رب ـ
 المجنػػػػػػػػ  تمتػػػػػػػػـز كمػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػب ـ وتسػػػػػػػػجيؿ األطفػػػػػػػػ ؿ شخصػػػػػػػػي  تميػػػػػػػػز لتسػػػػػػػػ يؿ ال زمػػػػػػػػ 
 المسػػػػػ وليف موافقػػػػػ  بعػػػػػد أم نػػػػػ  أكثػػػػػر منػػػػػ طؽ إلػػػػػ  مؤقتػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ بنقػػػػػؿ أو بػػػػػ إلج  

 الف ػػػػ ت لػػػػبعض األسػػػػبقي  مراعػػػػ ة مػػػػ  اإلغ ثػػػػ  حصػػػػص وتقػػػػدـ عرفػػػػ  أو ق نونػػػػ  عػػػػن ـ
 والتزامػػػػػػ  إنسػػػػػػ ني  كمؤسسػػػػػػ  الدوليػػػػػػ  المجنػػػػػػ  تق ليػػػػػد مػػػػػػ  وتم شػػػػػػي  األطفػػػػػػ ؿ بين ػػػػػػ  مػػػػػف
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 فػػػػػػػ  األطفػػػػػػػ ؿ لحم يػػػػػػػ  الق نونيػػػػػػػ  النصػػػػػػػوص صػػػػػػػدور تنتظػػػػػػػر لػػػػػػػـ فرن ػػػػػػػ  بصػػػػػػػ حيت  
 ففػػػػ  األطفػػػػ ؿ حم يػػػػ  إلػػػػ  ت ػػػػدؼ التػػػػ  عممي ت ػػػػ  تب شػػػػر أف قبػػػػؿ المسػػػػمح  النزاعػػػػ ت

 لألطفػػػػػ ؿ الق نونيػػػػػ  الحم يػػػػػ  إقػػػػػرار الدوليػػػػػ  المجنػػػػػ  مبػػػػػ درات سػػػػػبقت المن زعػػػػػ ت جميػػػػػ 
 وسػػػػػػػ  ؿ فػػػػػػػ  قصػػػػػػػور هنػػػػػػػ ؾ يكػػػػػػػوف حػػػػػػػيف تعوضػػػػػػػ   أو تكمم ػػػػػػػ  أف تحػػػػػػػ وؿ وك نػػػػػػػت
 نجحػػػػػػت المجنػػػػػػ  أف ونجػػػػػػد الق نونيػػػػػػ  األسػػػػػػ نيد بسػػػػػػبب وذلػػػػػػؾ الػػػػػػدول  القػػػػػػ نوف تطبيػػػػػػؽ

 العمػػػػر مػػػػف رةعشػػػػ الث منػػػػ  سػػػػف دوف الشػػػػب ب إيػػػػوا  مثػػػػؿ العمميػػػػ ت بعػػػػض تنظػػػػيـ فػػػػ 
 وأهػػػػ لي ـ األطفػػػػ ؿ بػػػػيف الجمػػػػ  لتسػػػػ يؿ إذاعيػػػػ  بػػػػرامن وتنظػػػػيـ خ صػػػػ  معسػػػػكرات فػػػػ 

ق مػػػػػ   بمح ولػػػػػ  أيضػػػػػ  وتقػػػػػوـ الحػػػػػرب ب ػػػػػ  عصػػػػػفت التػػػػػ  البمػػػػػداف فػػػػػ  لألطفػػػػػ ؿ دور وا 
 عػػػػػف لمبحػػػػػث المركزيػػػػػ  الوك لػػػػ  مػػػػػ  ب لتعػػػػػ وف النػػػػػزاع شػػػػتت   التػػػػػ  األسػػػػػر شػػػػػمؿ جمػػػػ 

 39.  األحمر ال  ؿ بمس عدة المفقوديف
 الخاتمة 

بعػػػػػد اف بينػػػػػ  اهػػػػػـ حقػػػػػوؽ االطفػػػػػ ؿ فػػػػػ  القػػػػػوانيف الدوليػػػػػ  توصػػػػػمن  الػػػػػ  مجموعػػػػػ  مػػػػػف 
 النت  ن والتوصي ت :

 أف المعقػػػػػػػوؿ مػػػػػػػف فمػػػػػػػيس اإلنسػػػػػػػ ن  المجتمػػػػػػػ  أفػػػػػػػراد اضػػػػػػػعؼ هػػػػػػػـ األطفػػػػػػػ ؿ -1
 إلػػػػػ  يمتفػػػػػت أف دوف اإلنسػػػػػ ف حقػػػػػوؽ كف لػػػػػ  عمػػػػػ  الػػػػػدول  المجتمػػػػػ  يحػػػػػرص
 الدوليػػػػػ  الحم يػػػػػ  شػػػػػممت فقػػػػػد السػػػػػمـ أوقػػػػػ ت فػػػػػ  فقػػػػػط لػػػػػيس األطفػػػػػ ؿ حم يػػػػػ 
  المسمح  النزاع ت خطر مف حم يت ـ االستثن  ي  الظروؼ ف  لألطف ؿ

 واسػػػػػػػتخدام ـ لتسػػػػػػػخيرهـ أيضػػػػػػػ  مػػػػػػػف الحػػػػػػػروب تضػػػػػػػررا الف ػػػػػػػ ت أكثػػػػػػػر ان ػػػػػػػـ -2
 وهػػػػذا األلغػػػػ ـ حقػػػػوؿ عبػػػػر الطػػػػرؽ لفػػػػت  ب ػػػػـ ويػػػػزج السػػػػ ح يحممػػػػوف كجنػػػػود

 األطػػػػػراؼ التػػػػػزاـ عػػػػػدـ بسػػػػػب الحػػػػػروب ثمػػػػػف يػػػػػدفعوف األطفػػػػػ ؿ أف يعنػػػػػ  مػػػػػ 
 اإلنس ن . الدول  الق نوف بقواعد المتح رب 

 عشػػػػػرة الخ مسػػػػػ  سػػػػػف يحػػػػػدد اإلنسػػػػػ ن  الػػػػػدول  القػػػػػ نوف أف مػػػػػف الػػػػػرغـ عمػػػػػ   -3
 تجنيػػػػػد عمميػػػػػ ت حصػػػػػوؿ إلػػػػػ  البحػػػػػوث تشػػػػػير لمتجنيػػػػػد األدنػػػػػ  الحػػػػػد بوصػػػػػف 
 الػػػػدوؿ يخػػػػص فيمػػػػ  وحتػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػف اقػػػػؿ أو الع شػػػػرة سػػػػف فػػػػ  ألطفػػػػ ؿ كبػػػػر 
 القػػػػػػػػوات أف نجػػػػػػػػد األس سػػػػػػػػ  المبػػػػػػػػدأ ب ػػػػػػػػذا الوطنيػػػػػػػػ  قوانين ػػػػػػػػ  تتمسػػػػػػػػؾ التػػػػػػػػ 
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 سػػػػػف دوف األطفػػػػػ ؿ قسػػػػػري  تجنيػػػػػد عمميػػػػػ ت فػػػػػ  تنخػػػػػرط مػػػػػ  عػػػػػ دة الحكوميػػػػػ 
 تسػػػػػػت دؼ التػػػػػػ  الدوليػػػػػػ  المعػػػػػػ يير اسػػػػػػتعراض فمػػػػػػف بكثيػػػػػػر عشػػػػػػرة الخ مسػػػػػػ 
 الصػػػػػػؾ كػػػػػ ف أيػػػػػ  انػػػػػ  لنػػػػػ  يكشػػػػػػؼ المسػػػػػمح  النزاعػػػػػ ت فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ حم يػػػػػ 

 جنيػػػػػؼ اتف قيػػػػػ  أو 5989 لعػػػػػ ـ الطفػػػػػؿ حقػػػػػوؽ اتف قيػػػػػ "  الصػػػػػم  ذو القػػػػػ نون 
 يمنح ػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  الحم يػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػ ف"  5977 لعػػػػػػػػػػ ـ اإلضػػػػػػػػػػ في ف وبروتوكوالت ػػػػػػػػػػ 

 . الوطني  وقوانين   الدوؿ طريؽ عف تمر بؿ مب شرة ليست لألطف ؿ
 فػػػػ ف عشػػػػرة الخ مسػػػػ  سػػػػف دوف األطفػػػػ ؿ تجنيػػػػد المحظػػػػور مػػػػف كػػػػ ف أذا حتػػػػ  -4

 سػػػػػػبيؿ عمػػػػػػ  من ػػػػػػ  عديػػػػػػدة لشػػػػػػروط يخضػػػػػػ  األحكػػػػػػ ـ ل ػػػػػػذ  الفعمػػػػػػ  التطبيػػػػػػؽ
 غيػػػػػػر الكي نػػػػػػ ت وقػػػػػػدرة موافقػػػػػػ  أو المع هػػػػػػدات عمػػػػػػ  الػػػػػػدوؿ تصػػػػػػديؽ المثػػػػػػ ؿ

 فػػػػػػ  التطبيػػػػػػؽ لمتطمبػػػػػػ ت نفسػػػػػػ  النػػػػػػزاع اسػػػػػػتيف   أو تنفيػػػػػػذه  عمػػػػػػ  الحكوميػػػػػػ 
 االختيػػػػػػػػػ ر  البروتوكػػػػػػػػػوؿ مشػػػػػػػػػروع مػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػرض يكػػػػػػػػػوف أف ينبغػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػيف

 القػػػػػ نوف معػػػػػ يير تطػػػػػوير هػػػػػو المسػػػػػم  النػػػػػزاع فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ ب شػػػػػتراؾ الخػػػػػ ص
 . الدوؿ تتحمم   واضح  التزام ت وتحديد ممحوظ بشكؿ الدول 

 التوصي ت :
 بصػػػػػػػػػي غ  والمتمثمػػػػػػػػػ  األخيػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػنوات فػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػ ري  المم رسػػػػػػػػػ  أف نجػػػػػػػػػد -1

 أف تػػػػػػػرد حكومػػػػػػ  لكػػػػػػػؿ الفرصػػػػػػ  أعطػػػػػػػت ا را  توافػػػػػػؽ خػػػػػػػ ؿ مػػػػػػف المعػػػػػػ يير
 وفػػػػػ  وحم يت ػػػػػ  اإلنسػػػػػ ف حقػػػػػوؽ عػػػػػف الػػػػػدف ع إلػػػػػ  الراميػػػػػ  اإلجػػػػػرا ات تعطػػػػػؿ
 أف أمػػػػػػ  صػػػػػػ ـر موقػػػػػػؼ أمػػػػػػ ـ نفسػػػػػػ   الصػػػػػػي غ  فػػػػػػرؽ وجػػػػػػدت كثيػػػػػػرة حػػػػػػ الت
 الصػػػػػػي غ  عمميػػػػػػ  عػػػػػػف التخمػػػػػػ  وأمػػػػػػ  مشػػػػػػترؾ ق سػػػػػػـ بػػػػػػ دن  القبػػػػػػوؿ تختػػػػػػ ر
 وع جيػػػػػػ  وق نيػػػػػػ  وق نونيػػػػػػ  عمميػػػػػػ  تػػػػػػدابير تنفيػػػػػػذ إلػػػػػػ  بح جػػػػػػ  فػػػػػػنحف وعميػػػػػػ 
 .األطف ؿ حقوؽ انت  ك ت انت  ؾ أل 

 الجنػػػػػػػػود األطفػػػػػػػ ؿ ظػػػػػػػ هرة مع لجػػػػػػػ  تتػػػػػػػػول  دوليػػػػػػػ  جن  يػػػػػػػ  محكمػػػػػػػ  نشػػػػػػػ  إ  -2
 عمػػػػػػ  5998 عػػػػػػ ـ فػػػػػػ  المعتمػػػػػػد لممحكمػػػػػػ  األس سػػػػػػ  رومػػػػػػ  نظػػػػػػ ـ وتطبيػػػػػػؽ

 اسػػػػػػتخدام ـ أو عشػػػػػػرة الخ مسػػػػػػ  سػػػػػػف يبمغػػػػػػوا لػػػػػػـ الػػػػػػذيف األطفػػػػػػ ؿ تجنيػػػػػػد عػػػػػػد
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 ولػػػػػػف الحػػػػػػرب جػػػػػػرا ـ مػػػػػػف جريمػػػػػػ  العدا يػػػػػػ  األعمػػػػػػ ؿ فػػػػػػ  الفعميػػػػػػ  لممشػػػػػػ رك 
 .لممح كم  أنفس ـ األطف ؿ الجنود يقدـ

 عمػػػػػػػ  سػػػػػػػمط  أيػػػػػػ  تمػػػػػػػ رس أف األسػػػػػػػ س نظ م ػػػػػػ  وفػػػػػػػؽ لممحكمػػػػػػػ  يجػػػػػػوز ال  -3
 الجريمػػػػػ  ارتكػػػػػ ب وقػػػػػت عشػػػػػرة الث منػػػػػ  عػػػػػف أعمػػػػػ رهـ تقػػػػػؿ الػػػػػذيف األشػػػػػخ ص

 الوظيفػػػػػػ  بػػػػػػيف التصػػػػػػ دـ تجنػػػػػػب قػػػػػػد لممحكمػػػػػػ  األسػػػػػػ س النظػػػػػػ ـ يكػػػػػػوف وب ػػػػػذا
 الجن  يػػػػػػػػ  العدالػػػػػػػػ  معػػػػػػػػ يير إلي ػػػػػػػػ  ترمػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  والغ يػػػػػػػػ  لممحكمػػػػػػػػ  العق بيػػػػػػػػ 
 . ب ألطف ؿ الخ ص 

 وكف لػػػػػ  ب لطفولػػػػػ  واالرتقػػػػػ   األطفػػػػػ ؿ حم يػػػػػ  بػػػػػ ف القػػػػػوؿ يمكننػػػػػ  الختػػػػػ ـ وفػػػػػ  -4
 رقػػػػ  مػػػػف حققتػػػػ  ومػػػػ  تقػػػػدـ مػػػػف الدولػػػػ  بمغتػػػػ  لمػػػػ  معيػػػػ را تعػػػػد الطفػػػػؿ حقػػػػوؽ

 فػػػػ  تطػػػػور مػػػػف الػػػػدول  المجتمػػػػ  حققػػػػ  مػػػػ  يرصػػػػد مػػػػؤثرا وأنسػػػػ ن  اجتمػػػػ ع 
 خ ص  الطفؿ وحقوؽ ع م  اإلنس ف حقوؽ حم ي  مج ؿ

حػػػػؽ الطفػػػػؿ لػػػػيس فقػػػػط فػػػػ  التعبيػػػػر عػػػػف رأيػػػػ  ولكػػػػف أيضػػػػ  فػػػػ  أف اعطػػػػ     -5
بػػػػ لغ األهميػػػػ  ُيؤخػػػػذ رأيػػػػ  فػػػػ  الحسػػػػب ف فيمػػػػ  يمسػػػػ  مػػػػف أمػػػػور هػػػػو اعتػػػػراؼ 

بػػػػر لمتعبيػػػػر عػػػػف األمػػػػور التػػػػ  تخػػػػص ك لح جػػػػ  إلػػػػ  إيػػػػ   األطفػػػػ ؿ فرصػػػػ  أب
  .حي ت ـ

لػػػػػػ  التوعيػػػػػػ  بشػػػػػػأف مزايػػػػػػ  الرضػػػػػػ ع  الطبيعيػػػػػػ  ال  -6 رع يػػػػػػ  الصػػػػػػحي  األوليػػػػػػ  وا 
ب عتب رهػػػػػػ  وسػػػػػػيم  لتعزيػػػػػػز بمػػػػػػوغ أعمػػػػػػ  مسػػػػػػتو  مػػػػػػف الصػػػػػػح  يمكػػػػػػف بموغػػػػػػ   

األولػػػ  فػػػ  صػػػؾ دولػػػ  ممػػػـز فػػػرف مػػػ  يميػػػز هػػػذ  المػػػ دة هػػػو أن ػػػ  تشػػػير لممػػػرة 
إلػػػػػػ  التػػػػػػزاـ الدولػػػػػػ  ب لعمػػػػػػؿ عمػػػػػػ  إلغػػػػػػ   المم رسػػػػػػ ت التقميديػػػػػػ   مثػػػػػػؿ ختػػػػػػ ف 
البنػػػػ ت والمع ممػػػػػ  التفضػػػػػيمي  لألطفػػػػػ ؿ الػػػػذآور  وهػػػػػ  مم رسػػػػػ ت ل ػػػػػ  عواقب ػػػػػ  

 .الض رة عم  صح  األطف ؿ
 المصادر

 اوال : القران الكريم :
 سورة الروم -1
 سورة غافر -2
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 سورة النور -3
   : : الكتب: ثانيا
 العػػػػػػػػراؽ بغػػػػػػػػداد_  والتعمػػػػػػػػيـ التربيػػػػػػػػ  بػػػػػػػػوزارة الخ صػػػػػػػػ  الطبعػػػػػػػػ _الػػػػػػػػوجيز المعجػػػػػػػػـ-5

5994 1  : 
 بغػػػػػػػداد_  االعتمػػػػػػػ د مطبعػػػػػػػ  - الرومػػػػػػػ ن  القػػػػػػػ نوف فػػػػػػػ  دروس_  الينػػػػػػػ  جبرا يػػػػػػػؿ-1

 طػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػدول  القػػػػػػػػػػػ نوف مبػػػػػػػػػػػ دئ_  السػػػػػػػػػػػ ـ عبػػػػػػػػػػػد جعفػػػػػػػػػػػر-3:  3 5948 5949
_5995 . 
 الرابعػػػػػػػػ  الطبعػػػػػػػػ _  العػػػػػػػػ ـ الػػػػػػػػدول  القػػػػػػػػ نوف مبػػػػػػػػ دئ السػػػػػػػػ ـ عبػػػػػػػػد جعفػػػػػػػػر.  د -4

 358 ص 5995
 دار الػػػػػدول  والقػػػػػ نوف الشػػػػػريع  بػػػػػيف الطفػػػػػؿ حقػػػػػوؽ بػػػػػواد  العمػػػػػود  د. حسػػػػػنيف -5

   1005_5ط_ اإلسكندري _  الج مع  الفكر
 مسػػػػػ هم  اإلنسػػػػػ ف حقػػػػػوؽ وزارة نفقػػػػػ  عمػػػػػ  طبػػػػػ  العػػػػػراؽ جم وريػػػػػ  الطفػػػػػؿ حقػػػػػوؽ-6
 1005_ بغداد اإلنس ف حقوؽ ثق ف  نشر ف 
 حم يػػػػػػػ  فػػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػ ن  الػػػػػػػدول  القػػػػػػػ نوف مبػػػػػػػ دئ_  الفػػػػػػػت و  حسػػػػػػػف سػػػػػػػ يؿ.  د:  7

  5990_  بغداد_ عص ـ مطبع  المدني  واألهداؼ والمدنييف المدف
 تػػػػػػػ ري  األوؿ القسػػػػػػػـ_  القديمػػػػػػػ  الحضػػػػػػػ رات تػػػػػػػ ري  فػػػػػػػ  مقدمػػػػػػػ  بػػػػػػػ قر طػػػػػػػ .  د:  8

  5955_ 1ط_بغداد_ المحدودة والطب ع  التج رة شرك  القديـ العراؽ
 الثق فيػػػػػػ  الشػػػػػػؤوف دار_ 5935 القػػػػػػديـ العػػػػػػراؽ فػػػػػػ  القػػػػػػ نوف سػػػػػػميم ف عػػػػػػ مر.  د:  9

  5987 بغداد - الع م 
 الػػػػػ  مقدمػػػػػ  م جسػػػػػتير رسػػػػػ ل  العقػػػػػ ب فػػػػػ  وأثػػػػػرة السػػػػػف_  سػػػػػمم ف الػػػػػرحمف عبػػػػػد-50

 بغػػػػػػداد الجنػػػػػػ    القػػػػػػ نوف فػػػػػػ  الم جسػػػػػػتير شػػػػػػ  دة لنيػػػػػػؿ بغػػػػػػداد ج معػػػػػػ  القػػػػػػ نوف كميػػػػػػ 
  5994_ العراؽ
 الػػػػػػػػدول  القػػػػػػػػ نوف فػػػػػػػػ  الطفولػػػػػػػػ  حم يػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػ د  عبػػػػػػػػد محيمػػػػػػػػر العزيػػػػػػػػز عبػػػػػػػد:  55

 5995 مصر العربي  الن ض  دار اإلس مي  والشريع 
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 الوضػػػػػع  ب لقػػػػػ نوف مقػػػػػ رف اإلسػػػػػ م  الجنػػػػػ    التشػػػػػري _  عػػػػػودة القػػػػػ در عبػػػػػد:  51
 5963_3ط الق هرة العروب  مكتب 

 الكتػػػػػػػػػب دار مؤسسػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػراؽ فػػػػػػػػػ  األحػػػػػػػػػداث جنػػػػػػػػػوح_ الػػػػػػػػػدب غ فخػػػػػػػػػر .  د:  53 
  5975_5ط العراؽ الموصؿ والنشر لمطب ع 

 بغػػػػػػداد الثق فيػػػػػػ  الشػػػػػػؤوف دار - القديمػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  الشػػػػػػرا  _  رشػػػػػػيد فػػػػػػوز .  د:  54
5978  

 الن ضػػػػػػػ  دار الطفػػػػػػػؿ لحقػػػػػػػوؽ الدوليػػػػػػػ  الحم يػػػػػػػ _  خػػػػػػػوات أبػػػػػػػو جميػػػػػػػؿ مػػػػػػػ هر:  55
  1005_ الق هرة
 والقػػػػػ نوف اإلسػػػػػ مي  الشػػػػػريع  بػػػػػيف اإلنسػػػػػ ف حقػػػػػوؽ مصػػػػػمح  الحسػػػػػن  محمػػػػػد:  56

  5988_ مصر العربي  الن ض  دار الدول 
 الن ضػػػػػػػ  دار_  لمطفولػػػػػػػ  الجن  يػػػػػػػ  الحم يػػػػػػػ  الق ضػػػػػػػ  مصػػػػػػػب ح محمػػػػػػػد محمػػػػػػػد:  57

  5998_ الق هرة العربي 
  مخت ر الصح ح , ابو بكر الراز  -58 

 حػػػػػرؼ الميبيػػػػػ  ب لجم هيريػػػػػ  العربيػػػػػ  الػػػػػدار الن شػػػػػر_  القػػػػػ موس مختػػػػػ ر معجػػػػػـ:  59
 5985_ الط  
 ,ص 5989, العػػػػػػػ ل  التعمػػػػػػػيـ , مطػػػػػػػ ب  القػػػػػػػ نوف , تػػػػػػػ ري  الحػػػػػػػ فظ ه شػػػػػػػـ.  د -10

544 
 :والبحوث   والمقاالت التقارير:  ثانيا

 الترجمػػػػػ  اإلنسػػػػػ ن  الػػػػػدول  القػػػػػ نوف فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ حقػػػػػوؽ حم يػػػػػ  پ تتػػػػػر دنػػػػػيس:  5 
 5984 األحمر لمصميب الدولي  المجم  ف  نشر المق ؿ العربي 

 العربيػػػػػػ  الترجمػػػػػػ  المسػػػػػػم  النػػػػػػزاع حػػػػػ الت فػػػػػػ  األطفػػػػػػ ؿ حم يػػػػػػ  سػػػػػػنجر سػػػػػ ندرا:  1 
  5986_ األحمر لمصميب الدولي  المجم  ف  نشر المق ؿ

 تجنيػػػػػػػػد لوقػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػدول  اال ػػػػػػػػت ؼ الجػػػػػػػػيش فػػػػػػػػ  األطفػػػػػػػػ ؿ تجنيػػػػػػػػد عػػػػػػػػف كفػػػػػػػػوا-:  3
  5998 المتحدة المممك  ب رتيف رادا_ الجيش ف  األطف ؿ
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 المتحػػػػػدة األمػػػػػـ خبػػػػػرة تقريػػػػػر_  األطفػػػػػ ؿ عمػػػػػ  المسػػػػػم  النػػػػػزاع اثػػػػػر_  كراك م تيػػػػػؿ 4
5996 A / 51 / 306 

 الخ رجيػػػػػػػ  والع قػػػػػػػ ت األعػػػػػػػ ـ قسػػػػػػػـ اليونيسػػػػػػػيؼ العػػػػػػػ لـ فػػػػػػػ  األطفػػػػػػػ ؿ وضػػػػػػػ :  5
5996 

سػػػػػػػػج  فػػػػػػػػ ل  حسػػػػػػػػف , انت ػػػػػػػػ ؾ خصوصػػػػػػػػي  االطفػػػػػػػػ ؿ  عبػػػػػػػػر االنترنػػػػػػػػت فػػػػػػػػ   - 6
 . 1010, التشري  العراق  , ج مع  ميس ف , كمي  الق نوف

ابػػػػػػػػراهيـ , ظػػػػػػػػ هرة  االتجػػػػػػػػ ر ب لبشػػػػػػػػر )رؤيػػػػػػػػ  فق يػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػ مي   د ايػػػػػػػػ د حميػػػػػػػػد - 7
مع صػػػػػػر  ( , مجمػػػػػػ  ميسػػػػػػ ف لمدراسػػػػػػ ت الق نونيػػػػػػ  , المجمػػػػػػد االوؿ , العػػػػػػدد الرابػػػػػػ  , 

1015 
د. محمػػػػػد سػػػػػمم ف محمػػػػػود , عبػػػػػد المجسػػػػػف نتػػػػػيش حسػػػػػف , جػػػػػرا ـ العنػػػػػؼ ضػػػػػد  - 8

) التنظػػػػػػػيـ االرهػػػػػػػ ب  داعػػػػػػػش   1003النسػػػػػػػ   واالطفػػػػػػػ ؿ فػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ بعػػػػػػػد عػػػػػػػ ـ 
, العػػػػػػػػػدد 5نمػػػػػػػػوذج ( ,  مجمػػػػػػػػ  ميسػػػػػػػػ ف لمدراسػػػػػػػػػ ت الق نونيػػػػػػػػ  المق رنػػػػػػػػ  , المجمػػػػػػػػد 

 .1015الراب  , 
 : الدولية الوثائق:  ثالثا
  5948 األس سي  وحري ت  اإلنس ف لحقوؽ الع لم  اإلع ف:  5
 5949 األربع  جنيؼ اتف قي ت:  1
  5949 األربع  جنيؼ التف قي ت 5977 لع ـ األوؿ اإلض ف  البروتوكوؿ:  3 
 5989 الطفؿ حقوؽ اتف قي :  4

                            االنترنيت المعموم ت شبك  عم  المواقع:  رابعا
                                                  www.annabaa.org:  -1 

2- www.unicef.org                               
3- file:///C:/Users/apple/Downloads/Documents/HRM-CH-12.pdf      

                                                           
 . (35سورة النور اي  ) - 5

 

 . (67سورة غ فر اي  ) - 3
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د . مػػػػػػػػػػ هر جميػػػػػػػػػػؿ ابػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػوات ,الحم يػػػػػػػػػػ  الدوليػػػػػػػػػػ  لحقػػػػػػػػػػوؽ الطفػػػػػػػػػػؿ ,دار الن ضػػػػػػػػػػ   - 4

 . 55_ص 1005_الق هرة_
مصػػػػػػػب ح الق ضػػػػػػػ , الحم يػػػػػػػ  الجن  يػػػػػػػ  لمطفولػػػػػػػ  ,دار الن ضػػػػػػػ  العربيػػػػػػػ   د . محمػػػػػػػد محمػػػػػػػد - 5

 . 58_ ص 5998الق هرة _
د . حسنيف المحمد  بواد  ,حقوؽ الطفؿ بيف الشريع  والق نوف الدول  , دار الفكر الج مع   - 6

 . 14ص  1005_5اإلسكندري  ط
 14, ص الس بؽ المصدر بواد  , المحمدد  حسنيف.  د - 7

 الن ض  , دار الدول  والق نوف اإلس مي  الشريع  بيف اإلنس ف , حقوؽ مصيمح  الحسن  محمد - 8
  506 ص _5988_, مصر  العربي 

د ايػػػػػ د حميػػػػػد ابػػػػػراهيـ , ظػػػػػ هرة  االتجػػػػػ ر ب لبشػػػػػر )رؤيػػػػػ  فق يػػػػػ  اسػػػػػ مي  مع صػػػػػر  ( , مجمػػػػػ    - 9
 15, ص 1015ميس ف لمدراس ت الق نوني  , المجمد االوؿ , العدد الراب  , 

 15 , ص الس بؽ , المصدر بواد  المحمد  حسنيف.  د - 50
 

د . عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز محيمػػػػػػػر عبػػػػػػػد ال ػػػػػػػ د  , حم يػػػػػػػ  الطفولػػػػػػػ  فػػػػػػػ  القػػػػػػػ نوف الػػػػػػػدول  والشػػػػػػػريع   -55
  13_ص 5995اإلس مي ,  دار الن ض  العربي  _

  57د . م هر جميؿ أبو خوات _ المصدر الس بؽ ص  - 51
البروتوكػػػػػػػوؿ االختيػػػػػػػ ر  التف قيػػػػػػػ  حقػػػػػػػوؽ الطفػػػػػػػؿ بشػػػػػػػ ف اشػػػػػػػتراؾ األطفػػػػػػػ ؿ فػػػػػػػ  النزاعػػػػػػػ ت  - 53

 " . 1المسمح  الم دة " 
 19د . حسنيف المحمد  بواد ,  المصدر الس بؽ, ص - 54
 51 ,ص الس بؽ , المصدر الق ض  مصب ح محمد محمد.  د - 55
,  القػػػػػديـ العػػػػػراؽ , تػػػػ ري  األوؿ ,القسػػػػػـ القديمػػػػ  الحضػػػػػ رات تػػػػ ري  فػػػػػ  مقدمػػػػ _بػػػػػ قر طػػػػ .  د - 56

 180 ص 5955_1,ط , بغداد المحدودة الطب ع  و التج رة شرك 
 القػػػػ نوف كميػػػػ  إلػػػػ  مقدمػػػػ  م جسػػػػتير رسػػػػ ل  العقػػػػ ب, فػػػػ  وأثػػػػرة ,السػػػػف سػػػػميم ف الػػػػرحمف عبػػػػد - 57

 3 ص ,5994 بغداد الجن    الق نوف ف  الم جستير ش  دة لنيؿ بغداد, ج مع 
 

58 - pp.87,346,47 , the Assyrian laws , B1, Driver _oxford 
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 الع مػػػػػػػػ  الثق فيػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػؤوف دار ,5935القػػػػػػػػديـ , العػػػػػػػػراؽ فػػػػػػػػ  ,القػػػػػػػػ نوف سػػػػػػػػميم ف عػػػػػػػػ مر.  د - 59
 81 ص 5987_1ط_ بغداد_
 130 ,ص الس بؽ ,المصدر سميم ف ع مر.  د - 10
 الع مػػػػػػػػػػػػػػػ  الثق فيػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػؤوف , دار القديمػػػػػػػػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػرا  _  رشػػػػػػػػػػػػػػػيد فػػػػػػػػػػػػػػػوز .د - 15
 . 575 ص_5987_بغداد_
 , بغػػػػػػػػػػػػػػػداد االعتمػػػػػػػػػػػػػػػ د مطبعػػػػػػػػػػػػػػػ _ الرومػػػػػػػػػػػػػػػ ن  القػػػػػػػػػػػػػػػ نوف فػػػػػػػػػػػػػػػ  , دروس ألبنػػػػػػػػػػػػػػػ  جبرا يػػػػػػػػػػػػػػػؿ - 11
 555,503 ص 5949_5948_
 5949 بغػػػػػػػػػداد_  االعتمػػػػػػػػػ د مطبعػػػػػػػػػ  - الرومػػػػػػػػػ ن  القػػػػػػػػػ نوف فػػػػػػػػػ  دروس_  الينػػػػػػػػػ  جبرا يػػػػػػػػػؿ - 13

5948   
 544 ,ص 5989, الع ل  التعميـ , مط ب  الق نوف , ت ري  الح فظ ه شـ.  د - 14
 555 , ص الس بؽ المصدر_ البن  جبرا يؿ - 15
,  القػػػػػػ هرة  مكتػػػػػػب فػػػػػػ  , ب لقػػػػػػ نوف مقػػػػػػ رف اإلسػػػػػػ م  الجنػػػػػػ    عػػػػػػودة, التشػػػػػػري  القػػػػػػ در عبػػػػػػد - 16

 600 ص 5963_3ط األوؿ الجز 
 والنشػػػػػػر,  لمطب عػػػػػػ  الكتػػػػػػب دار , مؤسسػػػػػػ  العػػػػػػراؽ فػػػػػػ  األحػػػػػػداث , جنػػػػػػوح الػػػػػػدب غ فخػػػػػػر .  د - 17

 18 ص ,5975, 5 ط الموصؿ, 
 

سج  ف ل  حسف , انت  ؾ خصوصي  االطف ؿ  عبر االنترنت ف  التشري  العراق  , ج مع   - 18
 . 17, ص 1010ميس ف , كمي  الق نوف , 

19 - 12.pdf-CH-file:///C:/Users/apple/Downloads/Documents/HRM 
 

 العربيػػػػػػػ  الترجمػػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػ ن  الػػػػػػػدول  القػػػػػػػ نوف فػػػػػػػ  األطفػػػػػػػ ؿ حقػػػػػػػوؽ حم يػػػػػػػ  پ تتػػػػػػػر دنػػػػػػػيس - 30
 . 5984 األحمر لمصميب الدولي  المجم  ف  نشر المق ؿ

 19 ,ص الس بؽ ,المصدر بواد  المحمد  حسنيف.  د - 35
 51 ص الس بؽ المصدر الق ض  مصب ح محمد محمد.  د - 31
 358 ص 5995 الرابع  الطبع _  الع ـ الدول  الق نوف مب دئ الس ـ عبد جعفر.  د - 33
 359, ص  ط  الدول  الق نوف مب دئ_  الس ـ عبد جعفر - 34

 

file:///C:/Users/apple/Downloads/Documents/HRM-CH-12.pdf
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 الجػػػػيش فػػػػ  األطفػػػػ ؿ تجنيػػػػد لوقػػػػؼ الػػػػدول  اال ػػػػت ؼ الجػػػػيش فػػػػ  األطفػػػػ ؿ تجنيػػػػد عػػػػف كفػػػػوا - 35
 . 5998 المتحدة المممك  ب رتيف رادا_
د. محمػػػػػػػد سػػػػػػػمم ف محمػػػػػػػود , عبػػػػػػػد المجسػػػػػػػف نتػػػػػػػيش حسػػػػػػػف , جػػػػػػػرا ـ العنػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد النسػػػػػػػ    - 36

) التنظػػػػػػيـ االرهػػػػػ ب  داعػػػػػش نمػػػػػوذج ( ,  مجمػػػػػ  ميسػػػػػػ ف   1003واالطفػػػػػ ؿ فػػػػػ  العػػػػػراؽ بعػػػػػد عػػػػػ ـ 
  50, ص  1015, العدد الراب  , 5لمدراس ت الق نوني  المق رن  , المجمد 

 153 ص الس بؽ المصدر خوات أبو جميؿ  هرم.  د - 37
 5996 الخ رجي  والع ق ت األع ـ قسـ اليونيسيؼ الع لـ ف  األطف ؿ وض  - 38
 نشػػػػػر المقػػػػػ ؿ العربيػػػػػ  الترجمػػػػػ  المسػػػػػم  النػػػػػزاع حػػػػػ الت فػػػػػ  األطفػػػػػ ؿ حم يػػػػػ  سػػػػػنجر سػػػػػ ندرا -  39
 .5986_ األحمر لمصميب الدولي  المجم  ف 


