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  بسم هللا الرمحن الرحمي                        

 

 

 ))امل تروا ان هللا خسر لمك ما يف السموات وما يف 

 الارض واس بغ عليمك هعمه ظاهرة وابطنة ومن

 هللا بغري عمل وال هدى وال كتاب منري جيادل يف

 ( 02 لقامن )                                    

 

 العظميصدق هللا                        

 

 

 

 




( صدق اللًّه العلي العظيم )
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 داءــــــــــــاالإه
       

 الى البلسم الذي ٌداوي جروحنا ...

 الى من ربٌانً صؽٌرا ...

 من احببنا ولن ننسا ابً وامًالى 

 الى اشقائً وشقٌقاتً الذٌن وقفوا بجانبً طٌلة السنٌن الماضٌة ..

 الى اصدقائنا الذٌن دعمونا وساندونا خالل دراستنا 

 الى قادة المستقبل وبناة الؽد طلبة العراق ...

 الى من له حق علٌنا نهدي هذا العمل المتواضع 
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 شكس ًحمدٌس                         
 احلًد هلل انري بنعًخو حخى انصبحلبث ًاحلًد هلل ًانصالة ًانسالو عهى خري اخلهك

 امجعني حمًد ًعهى انو ًاصحببو انطٍبني انطبىسٌٍ 

 اىل انشًٌع انيت ذابج كربٌبء نخثري كم خطٌة يف دزبنب نخرٌم كم عبئك ايبينب 

 الق شكسا نكى مجٍعب ًاالخ زسال نهعهىفكبٌَا 

 اَو دلٍ انٌفبء زد انفضم اىل اىهو اٌ احمدو جبصٌم انشكس ًااليخنبٌ اىل االسخبذ انفبضم 

 )عبد انببسط عبد انسحٍى ( نمبٌنو يٌضٌع انبحث ًلبٌل االشساف عهٍو ًلد كبٌ نخٌجٍيبحو

  انمًٍت ًيخببعت اجلبدة ادلخٌاصهت االثس انكبري يف اجنبش ىرا انبحث  

 دو ببنشكس ًااليخنبٌ اىل اعضبء اذلٍئت انخدزٌسٍت يف انمسى دلب لديٌه ننب يٍ يسبعدة ًعًٌٌاحم

 دلب لديٌه يل يٍ يسبعدة  ًشيٍالحًًاً داٌ احمدو بٌافس انشكس اىل شيالئً 

 اَو البد نكم لهى شنت ًنكم نسبٌ يٍ خطأ ًىرا يٍ مسبث بشسٌخنب 

 ...فكم ابٍ ادو خطبء ًخري اخلطبئني انخٌابٌٌ 

 ًَسبل اهلل انخٌفٍك ًاخلري اليخنب ًبهدَب 

 




حيدر عبد الرضا عبد علي






الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق اجمعین محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين إلى الشموع التي ذابت كبرياء لتثير كل خطوة یخ دربنا لتذيل كل عائق امامنا فكانوا مرسلا للعلم والاخلاق شكرا لكم جميعا انه لمن الوفاء مرد الفضل الى اهله ان اتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى الاستاذ الفاضل الدكتور حیدر عبد الرضا عبد علي ) لقبوله موضوع البحث وقبول الاشراف عليه وقد كان لتوجيهاته القيمة ومتابعة الجادة المتواصلة الاثر الكبير في انجاز هذا البحث واتقدم بالشكر والامتنان الى اعضاء الهيئة التدريسية في القسم لما قدموه لنا من مساعدة وعون واودان اتقدم بوافر الشكر الى نرملائي ونرميلاتي لما قدموه لي من مساعدة انه لا بد لكل قل نيلة ولكل لسان من خطأ وهذا من سمات بشرتنا فكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ... ونسال الله التوفيق والخير لامتنا وبلدنا
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 المقدمة

من المبادئ المسلم بها فً النظم الدٌمقراطٌة ان ٌمثل الدستور الوثٌقة القانونٌة العلٌا فً 

الدولة بحكم انه ٌتضمن االسس القانونٌة التً تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فٌها من 

 حٌث تنظٌمه الختصاصات السلطات العامة فٌها وتحدٌده لحقوق وحرٌات االفراد 

باالضافة الى تنظمٌه للمواضٌع االساسٌة فً الدولة فانه ٌتولى اٌضا موضوع الدستور 

الحقوق والحرٌات الفردٌة سواء كانت هذه الحقوق شخصٌة , سٌاسٌة , اجتماعٌة , 

اقتصادٌة , فمن اجل احترام هذه الحقوق والحرٌات البد من ان ٌتم النص علٌها فً 

ذه الحقوق الن النص علٌها ٌضمن لنا عدم صلب الدساتٌر , فالدستور هو خٌر ضامن له

تجاوز السلطات الموجودة فً الدولة لهذه النصوص على اعتبار انها نصوص دستورٌة 

والنصوص الدستورٌة تتمٌز بالسمو والعلو على ؼٌرها من القوانٌن االخرى , وحتى 

نضمن عدم تجاوز هذه السلطات لصالحٌتها البد من تفعٌل موضوع الرقابة على 

ستورٌة القوانٌن التً هً عبارة عن الٌه قانونٌة مهمتها التحقق من مدى مطابقة القوانٌن د

للدستور . فدستور الدولة هو الضامن االساسً لحقوق االفراد وحرٌاتهم وهو ما جاء فً 

 ( . 2005الدستور العراقً الصادر عام ) 

تفاقٌات الدولٌة المتعلقة وال ٌخفى على احد ان العراق كانت قد صادق على العدٌد من اال

بحقوق االطفال مما ٌجعل العراق فً مقدمة الدولة التً ٌجب علٌها احتام الحقوق 

والحرٌات المتعلقة بهذا الموضوع , ولقد اصبح موضوع حقوق االطفال وحرٌاتهم فً 

 الوقت الحاضر من المالب االساسٌة .
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 اهمية البحث 

ٌتعلق بحقوق االطفال االمر الذي ٌجعله فً مقدمة  وتكمن اهمٌة هذا الموضوع فً كونه

المواضٌع التً تفرض على كل باحث اومهتم فً هذا الشان ان ٌدلً بدلوه لعله فً ذلك 

ٌشخص خطا او نقص ما او ٌثٌر انتباه المشرع لنقطة معٌنة تتعلق بهذا الموضوع , 

ي المر توجب فٌكون بذلك قد ساهم فً اٌضاح فكرة او لفت نظر المشرع الدستور

 معالجته مستقبال .

 

 الهدف من البحث 

ان االهتمام بحقوق االطفال ورعاٌتهم هو اهتمام بالقاعدة والركٌزة التً ٌبنً علٌها 

المجتمع اماله وؼاٌاته فً مجال التقدم النهم جٌل المستقبل الذي سٌنهض بالبالد . واٌضا 

بٌقها واالسهام فً وضع حلول لتوعٌة المجتمع حول حقوق االطفال وبٌان صعوبات تط

مناسبة للمشكالت التً تعترض استحصال االطفال لكافة حقوقهم كالحصول على اسم 

 وهوٌة تثبت جنسٌته والتعلٌم المجانً والتمتع بالحماٌة الكافٌة وؼٌرها .

اي التعرؾ على انواع االنتهاكات التً تتعرض لها الطفولة فً ظل االزمات المجتمعٌة , 

لٌات الحلول والمعالجات لهذه االنتهاكات وتعزٌز حقوق الطفل الصحٌة والنفسٌة ومعرفة ا

 واالجتماعٌة والقانونٌة .

 

 

 

 

 مشكلة البحث 
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انتشرت فً االلفٌة الجدٌدة ازمات مجتمعٌة عدٌدة من صراعات وحروب , وما ٌحدث 

 فً العراق على الصعٌد المحلً رافق ذلك من ازمات سٌاسٌة واقتصادٌة وصحٌة

واجتماعٌة اثر بشكل فاعل على النسٌج االجتماعً للمجتمع والذي اثر بدوره عاى افراد 

 المجتمع وال سٌما االطفال 

ولقد باتت مشكلة حصول االطفال على كافة حقوقهم وضرورة حماٌتها جزء ال ٌتجزء 

من حقوق االنسان العالمٌة التً تعرضت الى خطر جسٌم نالت من طفولة العراق الكثٌر 

 الذي ٌمكن ان ٌؤدي الى نتائح ال تحمد عقباها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول

 المقصود بحقوق األطفال


مشكلة البحث:
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فً زمن حقوقٌة بحث فً حقوق الطفل تستلزم تحدٌد مفهوم الطفل وتبٌان ماهٌة ان ال

السلم وفً زمن وفً زمن الحرب على اعتبار ان لالطفال ٌندرجون ضمن الفئات 

وخصوصا فً زمن الحرب والنزاعات المسلحة والجل تسلٌط الضعٌفة فً المجتمع 

الضوء على هذه الجزئٌة ودراستها من اوجهها المتعددة الٌنا ان نقسم هذا المبحث الى 

ثالث مطالب نتناول فً االول تحدٌد مفهوم الطفل ومن ثم حقوقه فً زمن السلم والحرب 

 فً المطلبٌن الثانً والثالث ووفقا لالتً ..

 

 االول المطلب

 تحديد مفهوم الطفل

ان الطفل هو محل اهتمام كل المعنٌٌن النه عنصر اساسً له مكانته المحورٌة فً حٌاة 

كل من االسرة والمجتمعات فً كل اقطار العالم وعلٌه فانه ٌتوجب علٌنا اٌجاد تعرٌؾ 

 -للطفل حٌث سنحاول التطرق الى تعرٌفات الطفل المختلفة :

 

 

 

 رٌؾ اللؽوي للطفلالفرع االول : التع




المبحث الاول


المطلوب بحقوق الطفل


إن البحث في حقوق الطفل تستلزم تحديد مفهوم الطفل وتبيان أهمية حقوقية في زمن السلم وفي زمن وفي زمن الحرب على اعتبار ان للاطفال يندرجون ضمن الفنات الضعيفة في المجتمع وخصوصا في زمن الحرب والنزاعات المسلحة ولاجل تسليط الضوء على هذه الجزئية ودراستها من اوجهها المتعددة الينا أن نقسم هذا المبحث الى ثلاث مطالب نتناول في الأول تحديد مفهوم الطفل ومن ثم حقوقه في زمن السلم والحرب في المطلبين الثاني والثالث ووفقا للاتي ،،
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 ( 1)لقد تمثلت لفظة طفل فً اللؽة العرٌة بعدد من المعانً منها 

طفل بالفتحة على حرؾ الطاء , تاتً فً معنى رفق  ب مثال : طفل الراعً  -

 لالبل , ومفادها رفق الراعً باالبل فً السٌر حتى تلحقها اطفالها .

وطفالة تعنً الرخص  اما الطفل : بالكسرة فوق حرؾ الطاء مصدرها طفولة , -

والنعم من كل كل شً , اي الصؽٌر من كل شً مثال : علً ٌسعى لً فً اطفال 

 الحاجات بمعنى ان ٌسعى لً فٌما صؽر من الحاجات .

والطفل : اسم جنس , مفرد مؤنثه الطفلة وجمعه اطفال ومعناه اٌضا الصؽٌر من  -

 كل شً .

لبنت معا وتطلق على الفرد او وٌتخلص كذلك ان لفظة الطفل تطلق على االبن وا -

 الجماعة من االطفال . 

 

 

 

 

 . 461, ص  1ابن منظور محمد بن مكرم , لسان العرب , الجزء الرابع , بٌروت , ط -1

 

 الفرع الثانً : التعرٌؾ القانونً للطفل 

 


الفرع الاول: التعريف اللغوي للطفل
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, ورد  م 1111وفقا لنص المادة االولى من اتفاقٌة االمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

 الطفل كما ٌلً :تعرٌؾ 

)) هو كل انسان لم ٌتجاوز الثامنة عشر من العمر , مالم ٌبلػ سن الرشد قبال , بموجب 

 ( 1)القانون المطبق علٌه (( 

 الفرع الثالث : التعرٌؾ االصطالحً للطفل 

, التً ٌكون خاللها فً اعتماد  ٌشٌر مفهوم الطفولة الى المرحلة المبكرة من حٌاة االنسان

على المحٌطٌن به سواء كانوا ابوٌن او اعضاء االسرة او المدرسٌن , وهً تبدأ شبه تام 

من الوالدة وتنتهً بالبلوغ فالبداٌة بالطفولة لقوله تعالى : )) ثم نخرجكم طفال (( ) الحج 

( وتنتهً مرحلة الطفولة بالبلوغ وبقوله تعالى )) واذا بلػ االطفال منكم الحلم  5: اٌة 

 (  51تذن الذٌن من قبلهم (( ) النور : فلستذنوا كما اس

 

 

 

من طرؾ الجمعٌة العامة لالمم  44/  25م , اعتمدت بقرار  1111اتفاقٌة حقوق الطفل لعام  -1

 المتحدة .

 

 المطلب الثانً
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 حقوق االطفال فً زمن السلم

 

اذا كانت فً ازمنة متعاقبة من الزمن مسائل نظرٌة لالعتراؾ بحقوق الطفل وحرٌاته 

موجود , فان التجسٌد الفعلً كان عالقا فً ؼٌاب الجهل واالستبداد فبالتدرٌج بدأت 

فرضٌة االرساء الفعلً للحقوق والحرٌات االساسٌة لصالح الطفل تصبح واقعا كما كانت 

من ناحٌة التظٌر والتدوٌن فً المواثٌق الدولٌة العامة التً  على االقل –فً عهد السالم 

وهً مواثٌق عامة النها جاءت لتشمل  –ٌكون اطرافها اتخاص القانون الدولً العام 

االنسان بصفة عامة وخصصت فً احكامها بنودا تتعلق بحقوق الطفل . وسنوضح اؼلب 

الطفل والتً تطرقت الٌها المواد التً تضمنت هذه الحقوق الواجب حماٌتها لصالح 

 االتفاقٌات االقلٌمٌة والقوانٌن الدولٌة . 

 

 

 

 

 

 


المطلب الثاني
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 الفرع االول : حق الطفل فً االنتماء واالرتباط باسرته :

 . (1)ففً هذا االطار لحق الطفل فً االنتماء واالرتباط باالسرة 

 نتطرق لحق الطفل فً االسم والجنسٌة والنسب ,

( من اتفاقٌة االمم المتحدة لحقوق الطفل )) ان  1المادة ) حٌت نصت الفقرة االولى من 

للطفل الحق فً ان ٌكون له اسما وجنسٌة خاصة بدولته والحرص على ان ٌنتمً لوالدٌه 

وهذه وهذه الحقوق ٌجب ان ٌحضى بها كل االطفال بما فً ذلك لصالح مجهول النسب 

جراءات فتح المجال لٌنش  والهوٌة بواسطة التشرٌع الوطنً (( والمؽزى من هذه اال

الطفل فً بٌئة عائلٌة ومجتمعٌة سلٌمة تمكنه من ان ٌصبح شخصا اٌجابٌا ومتعاون 

( من اتفاقٌة حقوق الطفل على تحمل  20لخدمة وطنه وامته . واٌضا تؤكد المادة ) 

الدولة المسؤولٌة فً مساعدة الطفل المحروم من العائلة بصفة مؤقت او دائمة , والتكفل 

ه فً اطار القوانٌن والتشرٌعات لهذا الؽرض ومن جملة هذا التكفل : الحضانة , الكفالة ب

 واالقامة فً المؤسسات الحكومٌة .

 

 

دار بلقٌس للنشر ,  –االلٌات الدولٌة المصادق علٌها بخصوص حقوق الطفل  –مولود دٌدان  -1

 . 10-1, ص  2011الجزائر , 
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 الفرع الثانً : حق الطفل فً التعلٌم 

من االعالن العالمً لحقوق االنسان من  26جاء النص على الحق فً التعلٌم فً المادة 

نص المادة ان التعلٌم حق لكل انسان , وانه لوضع هذا الحق موضع تنفٌذ وتطبٌق ٌنبؽً 

 : (1)مراعاة مجموعة من الضوابط اهمها 

 ى االقل فً مرحلتٌه االبتدائٌة واالساسٌة وان ٌكون الزامٌا .انٌكون التعلٌم مجانا عل -1

 ان ٌوجه التعلٌم نحو تنمٌة الشخصٌة االنسانٌة تنمٌة كاملة . -2

بالتاكٌد على الحق فً التعلٌم لكل فرد  2005واٌضا جاء دستور الجمهورٌة العراقٌة 

ً المرحلة االبتدائٌة الدولة , وهو الزامً فوهو عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله 

 ( من الدستور . 34حٌث جاء فً نص المادة ) 

 

 

 

 

هاللً عبد االله احمد , حقوق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة والمواثٌق الدولٌة والتشرٌعات الوطنٌة  -1

 .114, ص  2006دار الطالئع للنشر والتوزٌع والتصدٌر , الطبعة االولى , القاهرة  –

 

 الفرع الثالث : الرعاٌا الصحٌة للطفل 
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على حٌاته , وبالنظر الى ان الطفل ٌتعرض المراض رعاٌا الطفل صحٌا تعنً المحافظة 

فً التمتع باعلى مستوى صحً ٌمكن عدة , فان الدول ملزمة باالعتراؾ بحق الطفل 

وتبذل بلوؼه , وبحقه فً عالج االمراض التً ٌعانً منها , واعادة التاهٌل الصحً 

لتضمن اال ٌحرم اي طفل من حقه فً الدول فً اتفاقٌة حقوق الطفل قصارى جهدها 

الحصول على خدمات الرعاٌا الصحٌة هذه , وتلتزم بمتابعة اعمال هذا الحق كامال 

وتتخذ بوجه خاص التدابٌر الالزمة من اجل خفض وفٌات الرضع واالطفال . وتضمن 

قبل الوالدة وبعدها . وٌحق للطفل الذي تودعه الرعاٌة الصحٌة المناسبة لالمهات 

السلطات المختصة الؼراض الرعاٌة , او الحماٌة , او عالج صحته البدنٌة , او الحقلٌة 

 (1)فً مراجعة دورٌة للعالج المقدم للطفل ولجمٌع الظروؾ االخرى ذات الصلة باٌداعه 

. 

 

 

 

 

د . عدوٌة جبار الخزرجً , حقوق الطفل بٌن النظرٌة والتطبٌق , دار الثقافة للنشر والتوزٌع ,  -1

  115 – 114ص  – 2001عمان , 

 

 : فً التعبٌر وحرٌة تكوٌن الجمعٌاتالفرع الرابع : حق الطفل 


الفرع الثالث: الرعاية الصحية للطفل





16 

الجدٌر بالذكر ان حرٌة التعبٌر ال تكتمل قٌمتها اال بفتح المجال لمشاركة الطفل فً 

( , حق  15الحركة الجمعوٌة , ولذلك نجد ان اتفاقٌة حقوق الطفل اوردت فً المادة ) 

 ,  (1)السلمٌة االطفال فً حرٌة تكوٌن الجمعٌات وحرٌة االجتماع بالطرق 

بان هذا الحق ال تقٌده اال قواعد القانون التً ترمً وتؤكد ذات المادة السابقة الذكر 

للحفاظ على النظام العام والسالمة العامة والحقوق والحرٌات المقابلة للؽٌر , وفً هنا 

( من اتفاقٌة حقوق الطفل والتً  11االطار ٌنبؽً للدول االلتزام بما ورد فً المادة ) 

امة التً تؤدٌها وسائط االعالم , تنص على ان تعترؾ الدول االطراؾ بالوظٌفة اله

 وتعمل على االتً : 

 –تشجٌع وسائط االعالم على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الثقافٌة للطفل .ب  –أ 

 تشجٌع التعاون الدولً فً انتاج وتبادل هذه المعلومات من شتى المصادر الثقافٌة .

 المساهمة فً انتاج كتب االطفال ونشرها . –ج 

 

 

 . 11عدوٌة جبار الخزرجً , المصدر السابق , ص  -1

 

 المطلب الثالث

 حقوق الطفل فً زمن الحرب


الفرع الرابع: حق الطفل في التعبير وحرية تكوين الجمعيات:
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قٌل قدٌما الحرب كرحى الطاحون تطحن القمح والزبوان على حد سواء وال تمٌٌز بٌن 

قد البشر والحجر واكثر نتائجها م ساوٌة ما ٌتعلق بما تتركه لدى االطفال من اثار سلبٌة 

حٌاتهم وٌقوم الخبراء والمحللون المختصون خالل او بعد انتهائها باجراء ترافقهم طٌلة 

الدراسات والتحلٌالت لالثار السٌاسٌة واالقتصادٌة والعسكرٌة والبٌئٌة وؼٌرها التً 

ترتبت على هذه الحروب او تلك والقلة من هؤالء المختصٌن ٌتصدرون لبحث االثار 

مدنٌن بشكل عام واالطفال على نحو خاص الذٌن النفسٌة والمعنوٌة لتلك الحروب على ال

تحفر فً ذاكرتهم صورا ال تنسى تؤثر على صحتهم النفسٌة وتسبب االضرار التً 

 ٌصعب عالجها والتً قد تتحول الى افات نفسٌة مزمنة .

حٌث سنتناول فٌما ٌلً تعرٌؾ الحرب واثر الحرب على حق الطفل واؼاثة االطفال 

 ووفق االتً  

 

 

 

 

 تعرٌؾ الحرب  ع االول :الفر

من ش ن الحرب ان تجعل الجمٌع فً حالة من االستضعاؾ , واالطفال وان كانوا بدون 

قوة او قدرة على التكٌؾ تفوقان الوصؾ فانهم ٌظلون لصؽر اعمارهم اكثر ضعفا من 




المطلب الثالث


حقوق الطفل في زمن الحرب


قيل قديما الحرب كرحى الطاحون تطحن القمح و الزبوان على حد سواء ولا تمييز بين البشر والحجر واكثر نتائجها مأساوية ما يتعلق بما تتركه لدى الأطفال من آثار سلبية قد ترافقهم طيلة حياتهم ويقوم الخبراء والمحللون المختصون خلال او بعد انتهائها باجراء الدراسات والتحليلات للاثار السياسية والاقتصادية والعسكرية والبيئية وغيرها التي ترتبت على هذه الحروب او تلك والقلة من هؤلاء المختصين يتصدرون لبحث الاثار النفسية والمعنوية لتلك الحروب على المدنين بشكل عام والاطفال على نحو خاص الذين تحفر في ذاكرتهم صورا لا تنسى تؤثر على صحتهم النفسية و تسيب الأضرار التي يصعب علاجها والتي قد تتحول الى افات نفسية مزمنة حيث سنتناول فيما يلي تعريف الحرب واثر الحرب على حق الطفل واغاثة الأطفال ووفق الاتي
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الحرب لالطفال لجملة واسعة من المخاطر , فهناك حرب داخلٌة وهً البالؽٌن وتعرض 

داخل الدولة الواحدة بٌن السلطة الشرعٌة وجماعة مسلحة سواء من الثوار او  التً تحدث

المتمردٌن اما الحرب الدولٌة فهً التً تقوم بٌن اشخاص القانون الدولً العام فً ذلك 

 .( 1) الوقت الدول

وفً ضوء ما توصلت الٌه من تعرٌؾ القانون الدولً االنسانً فتوصلت لتعرٌؾ الحرب 

من استخداما منظما لالسلحة والقوة البدنٌة من قبل الدول او المجتمعات فهً صراع ٌتض

الكبرى االخرى او هً جملة من الحمالت او سلسلة من الحمالت العسكرٌة التً تشن 

 بٌن جانبٌن متضادٌن .

 

 

 

د . سعٌد سالم جوٌلً . المدخل لدراسة القانون الدولً االنسانً  , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  -1

 . 241, ص  2002 – 2001

 

 

 الفرع الثانً : اثر الحرب على حق الطفل 




الفرع الاول: تعريف الحرب


من شأن الحرب ان تجعل الجميع في حالة من الإستضعاف، والاطفال وان كانوا بدون قوة او قدرة على التكيف تفوقان الوصف فإنهم يضلون بصغر اعمارهم اكثر ضعفا من البالغين وتعرض الحرب للاطفال الجملة واسعة من المخاطر ، فهناك حرب داخلية وهي التي تحدث داخل الدولة الواحدة بين السلطة الشرعية وجماعة مسلحة سواء من الثوار او المتمردين اما الحرب الدولية فهي التي تقوم بين اشخاص القانون الدولي العام في ذلك الوقت الدول ( ۱ ) 

وفي ضوء ما توصلت اليه من تعريف القانون الدولي الإنساني فتوصلت لتعريف الحرب فهي صراع يتضمن استخدامها منظما للاسلحة والقوة البدنية من قبل الدول أو المجتمعات الكبرى الأخرى او هي جملة من الحملات أو سلسلة من الحملات العسكرية التي تشن بين جانبين متضادين
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ان اؼلب الدراسات فً العالم العربً ال تعطً اهتماما كبٌرا للرعاٌة النفسٌة والوسائل 

المطلوبة الحتواء ردة فعل الصدمات على االطفال اثناء الحرب فً حٌن اؼلبٌة 

المختصٌن ٌؤكدون ان اخطر اثار الحروب هو ما ٌظهر بشكل ملموس الحقا فً جٌل 

م وهو ٌعانً من مشاكل نفسٌة قد تتراوح كامل من االطفال سٌكبر من ٌنجو منه

خطورتها بقدر استٌعاب ووعً االهل لكٌفٌة مساعدة الطفل على تجاوز المشاهد التً 

مدت علٌه ومن الممكن تفادي هذه الحاالت فقط اذا تذكر احدهم الجانب النفسً للطفل فً 

لً االمم هذه االوقات العصٌبة فمثال فً العراق وحسب ما ورد على لسان احد ممث

المتحدة , اكثر من نصؾ ملٌون عراقً من االرجح انهم سٌكونون بحاجة الى عالج 

نفسً من جراء الصدمة النفسٌة التً تعرضوا لها خالل الحرب حٌث ٌقول ) كاري ( 

% على  10مالٌٌن طفل عراقً فً المدارس االبتدائٌة ونتوقع ان ٌحتاج  1,5هناك 

ج نفسً من صدمات تعرضوا لها خالل الحرب . االقل من هؤالء االطفال الى عال

وكذلك تؤكد الدكتورة ) نعمة البدواوي ( اخصائٌة الطب النفسً حٌث تعتبر الصدمات 

التً ٌتعرض لها الطفل بفعل االنسان اقصى مما ٌتعرض له من جراء الكوارث الطبٌعٌة 

مات لتتراكم فً واكثر رسرخا فً الذاكرة , وٌزداد االمر صعوبة اذا تكررت هذه الصد

 . (1)متقاربة فترات 

 

 (  2015 – 1, تارٌخ  1511) العدد سورٌا صحٌفة الوحدة  -1

 الفرع الثالث : اؼاثة االطفال 


الفرع الثاني: أثر الحرب على حق الطفل
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فهً من اهم الواجبات التً تقع على عاتق اطراؾ النزاع فً ظل اوضاع النزاع الصعبة 

لجمٌع ارساالت وتقرر اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة على ضرورة السماح بحرٌة المرور 

االمدادات الطبٌة ومهمات المستشفٌات المرسلة للمدنٌن , حتى ولو كانوا من االعداء , 

وكذلك حرٌة مرور جمٌع االرساالت الضرورٌة من المواد الؽذائٌة والمالبس والمقومات 

 المخصصة لالطفال دون الخامسة عشر والنساء الحوامل وحاالت الوالدة .

بعة اٌضا على ان )) تصرؾ للحوامل والمرضعات واالطفال دون وتنص االتفاقٌة الرا

 الخامسة عشرة , اؼذٌة اضافٌة تتناسب مع احتٌاجات اجسامهم (( . 

وبنص البروتوكول االول على اعطاء االولوٌة لالطفال وحاالت الوضع لدى توزٌع 

 ارسالٌات الؽوث .

اٌة , فً مجال اٌصال مواد االؼاثة وتقوم اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بدورها الهام للؽ

لالطفال فً حالة النزاع المسلح , والتدخل النشط فً مٌادٌن الصحة العامة والتؽذٌة 

من  23والتاهٌل , فهً تستجٌب لمقتضٌات القانون الدولً االنسانً , وخاصة المادة 

( من  11ادة ) ( من البرتوكول االول , والم 10االتفاقٌة الرابعة , ووفقا لنص المادة ) 

  . (1)البرتوكول الثانً , وبوضعها هٌئة انسانٌة ومحاٌدة 

د . فضٌل طالفحة  , حماٌة االطفال فً القانون الدولً االنسانً , بحث مقدم الى , جامعة  -1

 , ؼٌر منشور . 13, ص  2010/  5/  24االسراء , االردن , 

 زاعات المسلحة الفرع الرابع : حماٌة األطفال من االشتراك فً الن


الفرع الثالث: إغاثة الطفل
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ان حماٌة الطفل اثناء النزاعات المسلحة الدولٌة وؼٌر دولٌة واسعة المجاالت ومتعددة 

 ما ٌلً :االؼراض لذلك سنتطرق الى 

اوال : االشتراك المباشر وؼٌر المباشر فً النزاعات المسلحة فٌما ٌتعلق بمشاركة 

االطفال فً النزاعات المسلحة , ٌمٌز القانون الدولً بٌن النزاعات المسلحة الدولٌة 

 11والنزاعات المسلحة ؼٌر الدولٌة , وبالنسبة للنزاعات المسلحة الدولٌة تحضر المادة ) 

اشتراك االطفال مباشر فً االعمال العدائٌة  1111نٌؾ االول لعام ( من بروتوكول ج 2/

وقد اثار هذا النص اعتراض اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر , النه ٌجٌز ضمنا االشتراك 

ؼٌر المباشر من قبٌل نقل االسلحة على طول خطوط القتال وهو امر مماثل فً خطورته 

 . (1)روب بالنسبة لالطفال االشتراك المباشر فً الح

 ثانٌا : السن االدنى لتجنٌد االطفال . 

اثارت مس لة تجنٌد االطفال خالفا حول مضمون مصطلح التجنٌد )) ذاته (( فهل ٌشمل 

( 2/  11التجنٌد االلزامً والطوعً معا ام انه ٌقتصر على االلزامً ؟ اشارت المادة) 

 لى تجنٌد من برتوكول جنٌؾ االول الى وجوب امتناع الدول االطراؾ ع

 

/ ج  3/  4وهو حكم كرسته المادة ) من لم ٌبلؽوا سن الخامسة عشرة فً قواتها المسلحة 

( من بروتوكول جنٌؾ الثانً مضٌفة الٌه عدم جواز تجنٌد هؤالء االطفال لضمان 

 الفاعلٌة لهذا الحكم القانونً .


الفرع الرابع: حماية الأطفال من الإشتراك في النزاعات المسلحة 
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 القانون الدولً لحقوق االنسان الحقوقد . محمد ٌوسؾ علوان و د . محمد خلٌل الموسى ,  -1

, عمان االردن 2001 – 2001ثقافٌة للنشر والتوزٌع , الطبعة االولى المحمٌة , الجزء الثانً , دار 

 . 555 – 554ص 

 

 المبحث الثاني

 

 :5002في ضل دستور الجمهورية العراقية لسنة  األطفالحقوق 
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لقد الحضنا فً المبحث السابق ماهٌة حقوق الطفل فً اطار القانون الدولً العام من  

االساسٌة لصالح الطفل ؼٌر خالل وضع ترسانه القوانٌن التً ترسخ الحقوق والحرٌات 

ان هذه المجموعة من المواثٌق , تبقى حبر على ورق , مالم توضع لها الٌات متخصصة 

اشكال االنتهاكات و المساس فً نصوص دساتٌر الدول او فً مجال حماٌة الطفل من كل 

قوانٌنها لضمان تنفٌذ ما نص القانون الدولً من حقوق لصالح الطفل بصورة خاصة 

 واالنسان بصورة عامة .

ففً هذا المبحث سنتناول الحماٌة التشرٌعٌة والقانونٌة لحقوق الطفل العراقً فً ضل 

فسوؾ نسلط الضوء على  ا فً المطلب الثانً, فً المطلب االول , ام 2005دستور 

 .موقؾ الدستور العراقً من الدساتٌر المقارنة 

 

 

 

 

 

 المطلب االول

 5002لة لحقوق الطفل في ظل دستور القوانين العراقية الكاف


حقوق الاطفال في ضل الدستور الجمهورية العراقية لسنة 2005
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, نحن  2005تتجسد الحماٌة الدستورٌة الطفال العراق بما شار الٌه الدستور العراقً  

شعب العراق عقدنا العزم على االهتمام بالمرأة وحقوقها والطفل وشؤونه , وتكفل الدولة 

وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروؾ المناسبة لتنمٌة حماٌة االمومة والطفل 

ل االقتصادي لالطفال بصورة كافة , وتتخذ الدولة االجراءات قدراتهم وٌحظر االستؽال

الكفٌلة بحماٌتهم . وتكفل الدولة وبخاصة الطفل الضمان االجتماعً والصحً والمقومات 

االساسٌة للعٌش فً حٌاة حرة كرٌمة , فً حال العجز عن العمل او التشرد او الٌتم او 

ؾ والفاقة , وتكفل الدولة التعلٌم المجانً البطالة , وتعمل على وقاٌتهم من الجهل والخو

لكل العراقٌٌن فً مختلؾ مراحله ومكافحة االمٌة وٌكون التعلٌم الزامٌا فً المرحلة 

 . (1)االبتدائٌة 

 

 

 

 

 ( منه . 34 – 30 – 21 – 14والمواد ) 2005ٌنظر دٌباجة الدستور العراقً لسنة  -1

 

 حماية القانونية الطفال العراق .: الضمانات الوطنية لتنفيذ الالفرع االول




القوانين العراقية الكافلة لحقوق الطفل في ضل دستور 2005
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تتمثل ضمانات تنفٌذ الحماٌة القانونٌة الوطنٌة الطفال العراق ٌحدد من المبادئ الدستورٌة 

 كما ٌاتً : 2005التً نص علٌها الدستور العراقً عام 

سٌادة القانون : ٌقصد بالقانون فً هذا المجال كل قاعدة قانونٌة وفقا لتدرجها  –اوال 

القانونً للدولة , وان سٌادة القانون ال تعنً فقط مجرد االلتزام باحترام احكامه بل تعنً 

 سموه وارتفاعه على الدولة .

تها الثالثة اقرار مبدأ الفصل بٌن السلطات : تمارس سلطة الدولة عن طرٌق سلطا –ثالثا 

التشرٌعة والتنفٌذٌة والقضائٌة وٌجب ان ٌتحقق االستقالل بٌن هذه السلطات بما ٌضمن 

 قٌام كل سلطة باختصاصها .

 الدستورٌة دون انحراؾ او تعسؾ وهو ما ٌجعل سٌادة القانون قابال للتطبٌق والنفاذ 

قاس على اساس ارتفاع استؽالل القضاء : ان تقدم الحضارات واالمم ورقٌها انما ت –ثالثا 

قٌم الحق والعدل فٌها بالحفاظ على القضاء وهٌبة واستؽالله للحفاظ على القانون وسٌادته 

, فال حرٌة وال دٌمقراطٌة اال من خالل عدالة ٌستشعر بها المواطن وتفصل فٌها منحة 

 مستقلة . 

 

ضمانا لحقوق االنسان  الرقابة الدستورٌة على القوانٌن : تعتبر الرقابة الدستورٌة –رابعا 

, وان كانت الحقوق والحرٌات دعائم لسٌادة القانون فانه ٌجب ضمان هذه الدعائم فً 

 . (1)جمٌع القوانٌن للحٌلولة دون اساءة استعمال السلطة 


الفرع الاول: الضمانات الوطنية لتنفيذ الحماية القانونية لاطفال العراق
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( ) السٌادة للقانون , والشعب مصدر 5فً نص المادة ) 2005لقد اشار الدستور العراقً لعام  -1

( القضاء مستقل ال سلطان علٌه لؽٌر القانون ( . وفً 11وشرعٌتها ..( وفً نص المادة )السلطات 

( ) تتكون السلطات االتحادٌة من السلطات التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة تمارس  41المادة ) 

( )تختص المحكمة  13اختصاصها على اساس مبدأ فصل بٌن السلطات ( . وفً نص مادة ) 

 علٌا بما ٌاتً الرقابة على دستورٌة القوانٌن واالنظمة النافذة ( االتحادٌة ال

وقد جاءت الحماٌة القانونٌة الطفال العراق مبعثرة فً التشرٌعات الوطنٌة ولم تصدر 

لحماٌة موحدة لحماٌة الطفل , فسوؾ نتناول الحماٌة القانونٌة فً ضل القوانٌن الصادرة 

 الطفل العراقً ووفق االتً :
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 . : الحق في العمللثانيالفرع ا

الفصل الحادي عشر منه  2015( لسنة 31حٌث خصص قانون العمل العراقً رقم )

( سنة , 15لحماٌة االحداث , وقرر ان الحد االدنى لسن العمل فً انحاء العراق ٌكون )

وحدد العامل الحدث الؼراض هذا القانون كل شخص ذكر او انثى بلػ الخامسة عشر 

لثامنة عشر والطفل اي شخص لم ٌتم الخامسة عشر من العمر كما حضر عاما ولم ٌتم ا

تشؽٌل االحداث او دخولهم مواقع العمل التً تضر بصحتهم او سالمتهم او اخالقهم 

وخفض ساعات عملهم لتكون سبعة ساعات فً الٌوم الواحد , وفرض جزاءات جنائٌة 

 . (1)على من ٌمارسون تشؽٌل االطفال 

 

 

 

 

 

 

ففً ضوء ما اسلفنا الذكر فان المشرع العراقً قد وفر الحماٌة لالطفال وذلك لتضمٌنه 

نصوص فً قانون العمل تخص الطفل وتوفر له حماٌة وحقه فً تقلٌل ساعات العمل , 

وتحدٌد السن االنى لعمل االطفال وحصره بسن معٌنة واٌضا فرض جزاءات على من 
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االحداث وتشؽٌلهم وقد خص المشرع العراقً ٌخالؾ ما جاء فً نص القانون بخصوص 

فً حماٌته لهم من االضرار بصحتهم او سالمتهم االناث والذكور على حد سواء 

 ودخولهم مواقع العمل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2015( لسنة  31( من قانون العمل رقم )  15 – 11 – 1 – 1تراجع المادة  ) -1

 

 

 .طفال : الحماية النفسية والمالية لالالثالثالفرع 
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الى ان الهدؾ منه هو رعاٌة  1110( لعام  11لقد اشار قانون رعاٌة القاصرٌن رقم ) 

الصؽار ممن فً حكمهم و العناٌة بشؤونهم االجتماعٌة والثقافٌة والمالٌة , وفً قانون 

المعدل اشترط لتمام االهلٌة الثامنة عشر ,  1151لسنة  111االحوال الشخصٌة العراقً 

نظر فً شؤون المحطون وتسرٌبه وتعلٌمه حتى ٌتم العاشرة من العمر ولٌس لالب ال

وللمحكمة ان تاذن بتمدٌد حضانة الصؽٌر حتى اكمال الخامسة عشر من العمر وللمحكمة 

المحطون ان تاذن بتمدٌد حضانة الصؽٌر حتى اكمال الخامسة عشر من العمر , واذا اتم 

الخامسة عشر من العمر ٌكون من العمر , ٌكون له حق االختٌار فً االقامة مع من ٌشاء 

من ابوٌه او احد اقاربه لحٌن اكماله الثامنة عشر من العمر , وتستمر نفقة االوالد الى ان 

نتزوج االنثى وٌصل الؽالم الى الحد الذي ٌكتسب فٌه امثاله مالم ٌكن طالب علم , فً 

عدم مسائلة الصؽٌر جنائٌا حتى  1113( لعام  16رر قانون رعاٌة االحداث رقم )حٌن ق

 تمام 

 

 

 

 

 


الفرع الثالث: الحماية النفسية والمالية للاطفال
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منع  1161( لعام 111التاسعة من عمره ثم تدرج بالمسؤولٌة , اما قانون العقوبات رقم )

اقامة الدعوى الجزائٌة على من لم ٌتم سبع سنوات من عمره وقت ارتكاب الجرٌمة وقد 

 . (1)جاءت مطلقة بدون تسمٌة 

الى الطفل وهناك حزمة اخرى من التشرٌعات العراقٌة النافذة او قٌد التشرٌع التً اشار 

 بنصوصها ولكن نكتفً بهذا القدر من نصوص حماٌة وٌقدر ما ٌسعفنا هذا البحث .

 

 

 

 

 

 1 – 1. والمواد )  1110( لعام 11( من قانون رعاٌة القاصرٌن رقم ) 3,  1نراجع المادتٌن ) -1

رعاٌة  . والمادة الثالثة من قانون 1151( من قانون االحوال الشخصٌة العراقً لسنة  51 – 51 –

 . 1161( لعام 111( من قانون العقوبات رقم ) 64. والمادة )  1113( لعام  16االحداث رقم ) 

 

 المطلب الثاني

 موقف الدستور العراقي من الدساتير المقارنة في حقوق الطفل 
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تندرج حقوق الطفل فً التشرٌع العربً عامة والعراقً خاصة فً اطار االحكام الخاصة 

 فً محٌط االسرة . األطفال, ومرد ذلك على نش ة  واألمومة باألسرة

كونها اساس المجتمع وعلى على اهمٌة االسرة  2005حٌث اكد الدستور العراقً لسنة 

الدولة ان تحافظ على كٌانها وقٌمها الدٌنٌة واالخالقٌة والوطنٌة . لهذا سوؾ نقسم دراستنا 

فٌها فً االول حقوق الطفل العراقً فً هذا الشطر من المبحث الى عدة فروع نبٌن 

والثانً حقوق الطفل الجزائري والثالث حقوق الطفل المصري فً ضوء دراسة مقارنة 

 فً ظل الدساتٌر والقوانٌن الخاصة بالطفل ووفق االتً :

 

 

 

 

 

 

 الفرع االول : حق الطفل ؾ التعلٌم والحق فً حماٌة االسرة والرعاٌة الصحٌة 




موقف الدستور العراقي من الدساتير المقارنة في حقوق الطفل
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راقً على اهمٌة التعلٌم فعدة عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله لقد اكد الدستور الع

الدولة , وهو الزامً من المرحلة االبتدائٌة وٌكون مجانٌا لجمٌع العراقٌٌن فً مختلؾ 

 مراحله , وتكفل الدولة فً مكافحة االمٌة .

لالطفال والبد ان بنٌن ان الدستور اكد على حظر كافة اشكال االستؽالل االقتصادي 

 وتتخذ الدولة االجراء الكفٌل فً حماٌتهم ,

وتكفل الدولة للفرد ولالسرة , وبخاصة الطفل والمرأة الضمان االجتماعً والصحً , 

للعراقٌٌن كافة فً حال الشٌخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او الٌتم او 

 . (1)بالصحة العامة البطالة حٌث تعنى الدولة 

 

 

 

 

 

 ( . 31,  30,  21,  34المواد ) 2005الدستور العراقً لسنة  -1

 الجزائري  لثانً : حقوق الطفل فً ظل الدستورالفرع ا

 حق الطفل فً التعلٌم  –اوال 


الفرع الاول: حق الطفل في التعليم والحق في حماية الاسرة والرعاية الصحية
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لقد حرص الدستور الجزائري على هذا الحق وجعله من الحقوق التً تكفلها الدولة حٌث 

( من الدستور الحق فً التعلٌم مضمون , التعلٌم مجانً حسب  53تنص المادة ) 

الشروط التً ٌحددها القانون , التعلٌم االساسً اجباري , تنظم الدولة المنظومة التعلٌمٌة 

 . (1)وي فً االلتحاق بالتعلٌم والتكوٌن المهنً , تسهر الدولة على التسا

 حق الطفل فً الرعاٌة الصحٌة  –ثانٌا 

( على )) الرعاٌة الصحٌة حق للمواطنٌن , تتكفل  54حٌث نص الدستور فً المادة ) 

الدولة بالوقاٌة من االمراض الوبائٌة والمعدٌة وبمكافحتها (( . وٌتضح لنا من نص هذه 

عطى حق الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن الجزائرٌن كافة وبذلك شمل المادة ان المشرع ا

 الطفل اٌضا كونه مواطن وله الحق فً ماضمنه له الدستور .

 

 

 

 ( . 54 –53دستور جمهورٌة الجزائر المواد ) -1

 المسؤولٌة الجزائٌة للطفل فً القانون الجزائري  –ثالثا 

لقد تناول المشرع الجزائري المسؤولٌة للطفل فً مجموعة من النصوص والتً 

, وقانون العقوبات  (1)مضمونها حماٌة االطفال وذلك فً قانون االجراءات الجزائٌة 


الفرع الثاني: حقوق الطفل في ضل الدستور الجزائري


اولا: حق الطفل في التعليم
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, الى جانب بعض القوانٌن وذلك لشمولها على مجموعة من تدابٌر الحماٌة  (2)الجزائري 

 والتربٌة والعقوبات المخففة .

حدد المشرع مرحلة المسؤولٌة الجزائٌة للطفل من سن الثالثة عشر الى ؼاٌة سن  وقد

الثامنة عشر وبالتالً فقد اعتبر فترة ما قبل سن الثالثة عشر مرحلة تتمتع فٌها المسؤولٌة 

( من قانون العقوبات على ما ٌلً )) ال  41الجزائٌة وكذلك العقاب وحٌث تنص المادة ) 

ذي لم ٌكتمل الثالثة عشرة اال تدابٌر الحماٌة والتربٌة او العقوبات توقع على القاصر ال

 مخففة .

وبالتالً فان المشرع الجزائري قد قسم المسؤولٌة الجزائٌة للطفل الى مرحلتٌن رابطا 

اٌاها بعامل السن , هما : ما قبل الثالثة عشر من العمر , ومن سن الثالثة عشر الى ؼاٌة 

 . و عشر من العمر الثامن

 

ٌتضمن قانون االجراءات الجزائٌة المعدل  1166/  6/  1المؤرخ فً  155/  66القانون رقم :  -1

 . 1166/  6/  10تارٌخ  41والمتمم , الجرٌدة الرسمٌة رقم : 

ٌتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ,  1166/  6/  1المؤرخ فً  156/  66القانون رقم :  -2

 . 1166/  6/  11بتارٌخ  41 الجرٌدة الرسمٌة رقم :

 الفرع الثالث : حقوق الطفل فً القانون المصري .
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جاءت النصوص القانونٌة المصرٌة فً حماٌة خاصة الطفل وذلك فً قانون الطفل 

حٌث ٌكفل هذا  2001لسنة  126والمعدل بالقانون  1116لسنة  12المصري رقم 

 :  (1) القانون على وجه الخصوص المبادئ والحقوق االتٌة

حق الطفل فً الحٌاة والبقاء والنمو فً كتؾ اسرة متماسكة ومتضامنة وفً التمتع  –اوال 

بمختلؾ التدابٌر الوقائٌة , وحماٌته من كافة اشكال العنؾ والضرر واالساءة البدنٌة او 

المعنوٌة او الجنسٌة او االهمال او التقصٌر او ؼٌر ذلك من اشكال االساءة المعاملة و 

 تؽالل .االس

الحماٌة من اي نوع من انواع التمٌز بٌن االطفال , بسبب محل المٌالد او الوالدٌن  –ثانٌا 

, او الجنس او الدٌن او العنصر , او االعاقة او اي وضع اخر , وتامٌن المساواة 

 الفصلٌة بٌنهم فً االنتفاع بكافة الحقوق .

 

 

 

 

 .   2001لسنة   126قانون الطفل المصري رقم  -1

حق الطفل القادر على تكوٌن ادائة الخاصة فً الحصول على معلومات  –ثالثا 

تمكنه من تكوٌن هذه االراء وفً التعبٌر عنها , واالستماع الٌه فً جمٌع المسائل  التً


الفرع الثالث: حقوق الطفل في القانون المصري
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المتعلقة به , بما فٌها االجراءات القضائٌة واالدارٌة , وفقا لالجراءات التً ٌحددها 

 القانون . 

ن نصوص القانون السالؾ الذكر ان لحماٌة الطفل ومصالحة الفضلى حٌث ٌتضح م

االولٌة فً جمٌع القرارات واالجراءات المتعلقة بالطفولة اٌا كانت الجهة التً تصدرها 

 او تباشرها .

 وضع الطفل فً حالة ارتكابه جناٌة او جنحة . –رابعا 

فا لالنحراؾ الطفل الذي ( من قانون الطفل على انه )) ٌعتبر مصر 11نصت المادة ) 

تقل سنه عن السابعة اذا توافرت فٌه احدى الحاالت المحددة فً المادة السابقة او اذا 

حدثت منه واقعة تشكل جناٌة او جنحة فهو ٌخاطب الطفل دون السابعة . وٌلتحق بهذه 

الحالة من حاالت التعرض لالنحراؾ اقترافه لجرٌمة هً جناٌة او جنحة . ففً هذا 

 ور ال ٌمكن اسناد الجرٌمة له عقابه على ذلك الطفل النه اعتبره معرضا لالنحراؾ .الد

 

د. عبد الفتاح بٌومً حجازي , المعاملة الجناءٌة واالجتماعٌة لالطفال دراسة متعمقة فً قانون   -1

 .  61, ص  2001الطفل المصري مقارنة بقانون االحداث االماراتً , دار الكتب القانونٌة , مصر 

 الخاتمة

لن تتحقق اال فً ضوء توفر الضمانات الالزمة لها , وان توفٌر  ان مسالة حماٌة حقوق

الضمانات على الصعٌد الوطنً لها االولوٌة فً حماٌة حقوق الطفل , اال ان الضمانات 
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على الصعٌد الدولً اصبحت لها اهمٌة متزاٌدة فً ظل الوضع الوضع الدولً الراهن , 

ر الضمانات لحماٌة حقوق الطفل على وٌعد انتهاكا مخل بالسلم واالمن ومن دون توفٌ

الصعٌدٌن الوطنً والدولً تظل التشرٌعات الوطنٌة والمواثٌق االقلٌمٌة والدولٌة مجرد 

نصوص نظرٌة ال قٌمة لها على ارض الواقع , فالعبرة فً مسالة حقوق الطفل هو التمتع 

التمتع الفعلً  الفعلً بها ولٌس مجرد ادراجها فً الدساتٌر والمواثٌق الدولٌة كما ان

للطفل بحقوقه واحترامها وحماٌتها تؤكد مصداقٌة التشرٌعات الوطنٌة والمواثٌق الدولٌة 

  سٌما فً ظل االزمات المجتمعٌة , وفً الختام توصلنا الى النتائج االتٌة :واالقلٌمٌة ال

هتمام تعد مرحلة لطفولة من اهم مراحل النمو واكثرها اثرا على حٌاة االنسان وان اال -1

 بهذه الشرٌحة هو ضمان استمرارٌة المجتمع وتطوره.

على الرؼم من االنسانٌة قد خطت خطوات هائلة لصالح االطفال وحققت الكثٌر من  -2

االنجازات فً مجاالت عدٌدة تخص االطفال اال ان مالٌٌن االطفال على مستوى العالم 

 معرضٌن لشتى انواع االذى واالستؽالل .

لحماٌة االطفال خالل نزاعات مسلحة بل  1111تفاقٌة حقوق الطفل عام لم تتناول ا -3

 احالت االمر الى قواعد ومبادئ القانون الدولً االنسانً .

 تعتبر اتفاقٌات حقوق الطفل الدولٌة واالقلٌمٌة بمثابة الشرعٌة العامة لحقوق الطفل . -4

جملة من التوصٌات نوردها  واستنادا الى النتائج التً ذكرناها انفا نتوصل الى صٌاؼة

 فٌما ٌلً :


الخاتمة
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ضرورة اعتبار الحقوق االساسٌة المنصوص علٌها فً اتفاقٌة حقوق الطفل عام  -1

بمثابة الحد االدنى من الحماٌة والرعاٌة التً ٌجب ان توفرها جمٌع الدول دون  1111

 استثناء الطفالها .

ة الخاصة بحماٌة الطفل بل علٌها سن عدم اكتفاء الدول باالنظمام الى االتفاقٌات الدولٌ -2

تشرٌعات داخلٌة تضمن لهم كافة حقوقهم وتواكب وتحظر االسالٌب المبتكرة الستؽاللهم 

. 

دعوة المؤسسات العلمٌة والباحثٌن واهل الفكر الى نشر ثقافة السلم والتعاٌش  -3

 والتسامح واحترام حقوق االنسان عامة والطفل خاصة .

 لدولً لوضع حد لالتجار واستؽالل االطفال عبر التقنٌات الجدٌدة .تعزٌز التعاون ا -4

حظر اشتراك االطفال فً النزاعات المسلحة وادانته ادانة تامة فانها عملٌة تجنٌد  -5

 مسؤولٌة كل الدول والشعوب .

التوعٌة االجتماعٌة  من خالل الدورات والمؤتمرات حول حقوق الطفل فً الرعاٌة  -6

 سٌة واالجتماعٌة وحقه فً الشعور باالمان النفسً واالجتماعً .الصحٌة والنف
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 اوال : الكتب

 . ابن منظور محمد بن مكرم , لسان العرب , الطبعة االولى  -1

سعٌد سالم جوٌلً , المدخل لدراسة القانون الدولً االنسانً , دار النهضة العربٌة ,  -2

 . 2002 – 2001القاهرة , 

عبد الفتاح بٌومً حجازي المعاملة الجنائٌة واالجتماعٌة لالطفال دراسة مقمقة فً  -3

لكتب القانونٌة , مصر قانون الطفل المصري مقارنة بقانون االحداث االماراتً , دار ا

2001  . 

فة للنشر عدوٌة جبار الخزرجً , حقوق الطفل بٌن النظرٌة والتطبٌق , دار الثقا -4

 . 2001ن , والتوزٌع , عما

د . محمد ٌوسؾ علوان و د . محمد خلٌل الموسى , القانون الدولً لحقوق االنسان  -5

 –الحقوق الحمٌة , الجزء الثانً , دار الثقافة للنشر والتوزٌع , الطبعة االولى , عمان 

 . 2001,  2001 –االردن 
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ٌس دار بلق –ل االلٌات الدولٌة المصادق علٌها بخصوص حقوق الطف –مولود دٌدان  -6

 .  2011للنشر , الجزائر , 

هاللً عبد هللا احمد , حقوق الطفل فً الشرٌعة االسالمٌة والمواثٌق والتشرٌعات  -1

 . 2006االولى , القاهرة , دار الطالئع للنشر والتوزٌع والتصدٌر , الطبعة  –الوطنٌة 

 البحوث ثانيا : 

فً القانون الدولً االنسانً , بحث مقدم الى جامعة  فضل طالفحة , حماٌة االطفال -1

 , ؼٌر منشور . 24/5/2010راء , االردن , االس
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