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إن الحق في حساية األشفال مغ االستغالل والعشف وسػء السعاممة مغ 
الحقػق األساسية والحيػية التي تتعمق ببشاء االندان والتي تترل اتراال مباشخا ببشاء 

، مغ معاناة ليحه الفئة معسال العجاييةسا تدببو االمغ ىشا تبخز أىسية البحث ب ،السجتسع
بشقز في التعميع والغحاء والخجمات الرحية فزال معغ تجىػر حالتيع الشفدية.  تبجا

وييجف البحث الى بيان أثخ االمعسال العجايية معمى األشفال السعتقميغ فزال معغ اثخىا 
معمى تعميسيع، ومعالجتيا مغ خالل بيان القػانيغ واإلجخاءات والػسايل التي تعج 

مع  االقػانيغ الػششية وتحجيج مجػ ومالءمتيضسانة لحساية لحقػقيع والسحجدة في 
تفعيل االتفاقيات الجولية. ومغ اىع التػصيات التي تػصمشا الييا، نجاء دولي مذتخك ل

السكشات الجولية لتصبيقيا معمى ارض الػاقع لتكػن فعال مطمة حساية وامان ليؤالء 
د السؤسدات األشفال، وإقخار قػانيغ وششية ألجل حساية حقػق الصفل وتكخيذ جيػ 

الحكػمية إلمعادة تأىيل األشفال الستزخريغ مغ اثخ االمعسال العجايية وربصيع بحوييع 
 والعسل معمى بخامج إمعادة الجمج والتأىيل الشفدي والجدجؼ والعقمي.
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        The right to protect children from exploitation, violence and 

abuse is one of the basic and vital rights that relate to building the 

human being and that is directly related to building society, hence 

the importance relates to the suffering caused by hostilities for this 

group, starting with a lack of education, food and health services, as 

well as the deterioration of their psychological state. The research 

aims to demonstrate the impact of hostilities on detained children in 

addition to their impact on their education and to address them by 

the laws, procedures and means that a guarantee for the protection of 

their rights that are defined in national laws and to determine the 

extent and compatibility with international conventions. Among the 

most important recommendations that we have reached is a joint 

international appeal to activate the international mechanisms to 

apply it on the ground to actually be a means of protection and 

safety for these children, adopting national laws to protect the rights 

of children and dedicating the efforts of governmental institutions to 

rehabilitate children affected by the impact of hostilities, linking 

them with their families, and working on rehabilitation programs 

and psychological, physical and mental rehabilitation. 

Keywords: children protection; detention of children; hostilities 

against children. 
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 املمدمة
والمجػء إلى الحػار  ،ال يدال العالع يدعى جاىجًا إلى مشع استخجام القػة

ال الجمار إيسانو بأن تمظ الشدامعات لغ تجمب مغ أجل حل الشدامعات، إل ،والتفاوض
ولألمعسال العجايية آثار كثيخة معمى  .األشفال السيساواآلالم والسعاناة لمشاس،  ،والخخاب

األشفال، فيي تذكل في السقام األول خصخا معمى حياتيع، وتعخضيع لإلصابات، 
أيجييع، أو مثل بتخ  ،والتذػىات التي قج تخافقيع في بعس الحاالت شػال حياتيع

أنيع يكػنػن معخضيغ  فزال معغأقجاميع، أو فقجىع البرخ، أو أحج حػاسيع، 
لالنفرال معغ أسخىع وذوييع، وفي أغمب حاالت الشداع السدمح، يفقج األشفال الخمعاية 
الرحية التي كانػا يتستعػن بيا ميسا كان مدتػاىا، كسا يفقجون وسايل التخفيو وأماكغ 

في أغمب الشدامعات تتعخض السخافق التعميسية، ومشيا  إذ ،التعميعوأيزًا يفقجون  ،المعب
إذا لع تجمخ  ،وفي كثيخ مغ الحاالت ،وتتجمخ معطسيا ،والقرف ،السجارس لميجػم

وإن لع  ،السجارس، فإنيا تدتخجم مغ قبل أشخاف الشداع كثكشات معدكخية، أو مخازن 
مغ السشاشق السدتيجفة يكغ ىحا وال ذاك فإنيا تربح مالجئ لمسجنييغ الفاريغ 

 بالقرف. 
لقج اتجيشا نحػ استخجام مرصمح )الستصمبات الجولية والجستػرية( التي تجشب        

االشفال مغ إثخ الشدامعات السدمحة، ذلظ ان ىحا السرصمح بجأ يطيخ معمى الداحة 
الجولية ويحقق ارىاصات ججيجة لحساية االشفال مغ إثخ الشدامعات السدمحة، فزال معغ 

ساية حقػقيع معمى الخغع مغ وجػد اليات قانػنية دولية تػفخ ليع الحساية في نصاق ح
 القانػن الجولي االنداني والقانػن الجولي لحقػق االندان ودساتيخ الجول.

  :همية انبحثأ 
فإن متصمبات رمعايتيع تكػن  ،كػنيع في مخاحل الشسػ واالحجاث ن األشفالإ

وتػفيخ  ،لعشاية، مغ حيث تأميغ الغحاء السشاسب ليعأكثخ مغ الكبار فيع بحاجة إلى ا
واألشفال  ،وأيزا ىع بحاجة إلى التعميع ،الخمعاية الرحية مشح مخاحل الصفػلة األولى
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فعشج انجالع الشدامعات السدمحة يكػن األشفال  ،ىػ محيط بيع سخيعي التأثخ بكل ما
بسا في ذلظ الجػانب  ،وىي تؤثخ معمى كل مشاحي حياتيع ،أول وأكثخ الستأثخيغ بيا

ويخافػن مغ أصػات إشالق  ،واالنفجارات ،الشفدية، فاألشفال تخمعبيع أصػات السعارك
ويبقى أثخ  ،الخصاص ويذعخون باليمع جخاء ما يقاسػنو في الشدامعات السدمحة

 الحخوب معمى األشفال حتى زمغ شػيل. 
أيزًا مغ آثار بل ولمسجنييغ  ،ومع أنشا نعمع جسيعًا أن أفزل حساية لألشفال

إال أن ندمعة البذخية إلى  ،الشدامعات السدمحة ىي في معجم نذػب تمظ الشدامعات أصالً 
الترارع والحخوب شخ البج مشو، وما زالت الرخامعات الجايخة في بقاع كثيخة مغ ىحا 

لحا فجايسًا ما حذج السجتسع الجولي جيػده لسحاولة استبعاد أثخ  ،العالع تذيج معمى ذلظ
واألشفال معمى وجو الخرػص، ومعقجت  ،السدمحة معمى السجنييغ بذكل معامالشدامعات 

كسا تزسشت العجيج مغ الركػك الجولية معمى  ،العجيج مغ االتفاقيات في ىحا الذأن
 أحكام وقػامعج لحساية السجنييغ مغ ىحه اآلثار وتجشيبيع ويالتيا.

 هدف انبحث
فال السعتقميغ فزال ييجف البحث الى بيان أثخ االمعسال العجايية معمى األش

معغ اثخىا معمى تعميسيع، ومعالجتيا مغ خالل بيان القػانيغ واإلجخاءات والػسايل التي 
مع  اتعج ضسانة لحساية لحقػقيع والسحجدة في القػانيغ الػششية وتحجيج مجػ ومالءمتي

 االتفاقيات الجولية. 
 :فزضية انبحث

فال مغ اىع التحجيات التي لع تعج االثار الكارثية لألمعسال العجايية معمى األش 
يػفق السجتسع الجولي في الترجؼ ليا، وىحه االثار تخمف نتايج خصيخة معمى الصفل 
ومغ ثع معمى السجتسع ككل مسا يدتػجب اإلسخاع في معالجة تمظ االثار، بالخغع مغ 
وجػد مشطػمة قانػنية دولية ووششية كفمت حساية األشفال اثشاء االمعسال العجايية، اال 

  ان االثار الديئة الستختبة معمى األشفال ال زالت مدتسخة. 
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  :مشكهة انبحث
 تتسثل مذكمة البحث في االجابة معمى التداؤالت اآلتية: 

الشدامعات السدمحة ناجسة  مجةشفال خالل ضعف الحساية السقخرة لألىل أن        
كانت كافية فيل وضعت مػضع  وإذا ؟شفال الحسايةمعغ قمة االحكام التي تختب لأل

التشفيح لتفعيل ىحه الحساية ام ان الدبب يعػد لعجد السجتسع الجولي معغ التحخك 
افتقار اليات الحساية ودمعع األشفال في  تػضيح مجػ فزال معغ ؟الفئةلحساية ىحه 

 العخاق مغ اثار االمعسال العجايية.  
 :منهجية انبحث

 ي والتحميمي لقػامعج القانػن الجولي العامامعتسج البحث معمى السشيجيغ االستقخاي
معمى مجػ فامعمية تمظ االحكام في الػقػف مغ اجل  2005ودستػر العخاق لدشة 

فزال معغ التعخف معمى مجػ تستع ىؤالء  األشفال مغ أثخ االمعسال العجايية،حساية 
 العام.االشفال بالحساية السقخرة ليع بسػجب احكام القانػن الجولي 

 نطاق انبحث
تسحػرت الجراسة في إشار القانػن الجولي العام لحقػق االندان والقانػن 
الجستػرؼ في العخاق، مغ خالل استعخاض االتفاقيات الجولية والقػانيغ الػششية في 

 العخاق السعشية بحقػق الصفل في معجم احتجازه وحقة بالتعميع.
 :هيكهية انبحث

االول حقػق االشفال  سشتشاول معبخثالث مصالب تسحػر ىحا البحث معمى 
التعميع الثاني لبيان حق االشفال االساسي في  السصمب السعتقميغ بيشسا نخرز

والقػانيغ  2005ويػضح السصمب الثالث حق األشفال في دستػر العخاق لدشة 
 الػششية.

 
 
 



 

                 
  

 

 

72 

 

 

:  

 

 املطهب األول 
حمىق األطفال املعتمهني 

ومغ بيغ تمظ  ،معمى السجنييغ أنػامعًا كثيخة مغ السعاناة معسال العجاييةتفخض اال
األوضاع، االمعتقال، وغالبًا ما تترجر مذاىج الحخوب صػرًا لمسعتقميغ مغ خمف 

وقج ورد تعخيف الصفل في مذخوع قانػن حساية  .األسالك الذايكة، بسغ فييع األشفال
ة معذخ معاما، ما لع "كل اندان معسخه اقل مغ ثسانيوىػ  2005الصفل العخاقي لدشة 

( مغ اتفاقية حقػق 1كسا تزسشت السادة )، يبمغ سغ الخشج بسقتزى احكام خاصة"
"كل اندان لع يتجاوز الثامشة معذخ، ما لع يبمغ وىػ  تعخيف الصفل 1989الصفل لدشة 

يتزح ان القػانيغ الحجيثة تصمق  معميو".سغ الخشج قبل ذلظ بسػجب القانػن السصبق 
وتذيج الحخوب خز مشح والدتو وقبل بمػغو سغ الثسانية معذخ. كمسة شفل معمى الذ

ومغ ضسشيع معمى الجوام امعتقاالت لمسجنييغ، والسقاتميغ، ويػدع ىؤالء األشخاص 
  .(23، 2010)معميػه، في السعتقالت، ومخاكد االحتجازاألشفال 

 الفخع االول
 تعخيف السعتقمين وتسييدىم عن غيخىم 

بجاية البج مغ االشارة الى بعس السرصمحات التي قج تتجاخل لجػ البعس 
مغ غيخ القانػنييغ مع مرصمح السعتقل، ويسكغ التسييد بيغ السعتقل والدجيغ 

 والسػقػف. وسشتشاوليا كاالتي:
 اوال: تعخيف السعتقل:

جني احتمت أرضو ولو الحق في مقاومة االحتالل، وىحا لسعتقل: ىػ شخز ما       
حق قانػني كفمتو جسيع القػانيغ السقجسة والقانػن الجولي اإلنداني وقانػن حقػق 
اإلندان، حتى لػ كان يختجؼ الدؼ العدكخؼ، وحتى لػ كان ىػ معدكخؼ يشطع أو 

ارة لمجفاع يدمح السميذيات ويحسل الدالح وال يشتسي إلى الجير ال حكػمة وال وز 
مجنيًا يسارس حقػقو القانػنية في الجفاع معغ أرضو  جالػششي، ورغع ذلظ ال يدال يع

 . قػات االحتالل ضج
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الشاس مغ حخيتيع، معادة فيسا يتعمق بالتحقيق  اناالمعتقال ىػ حخموىحا يعشي ان      
ام أو الػقاية مغ الجخيسة، وبالتالي احتجاز الذخز السعتقل في إجخاء كجدء مغ نط

الحخمان مغ الحخية ىػ إحجػ السسارسات األكثخ استخجاما ضج و  .العجالة الجشايية
 السجافعيغ معغ حقػق اإلندان في جسيع مشاشق العالع. 

في القانػن الجولي لحقػق اإلندان، يكػن االمعتقال أو االحتجاز تعدفيًا في و       
معشجما  ليذ ىشاك أؼ أساس قانػني لحلظ. أو ؼثالث حاالت: معشجما يكػن واضحًا أ

يكػن نتيجة لمسسارسة السذخومعة لمحقػق مثل حخية التعبيخ وتكػيغ الجسعيات والتجسع 
كثيخ مغ  يف .العادلةوغيخىا. أو معشجما يكػن ىشاك انتياك خصيخ لزسانات السحاكسة 

يسيع لمسحاكسة، الحاالت، بعج امعتقال السجافعيغ معغ حقػق اإلندان، يتع اتياميع وتقج
  .شػيمة األمج لسجه حبذالما يسكغ أن يؤدؼ إلى معقػبة 

معسا ىػ الفخق بيغ االمعتقال والقاء الكبس؟ ان  قج يتبادر الى االذىان تداؤل      
أقل اقتحاما معمى خرػصية الفخد  جىػ مفيػم مذابو لالمعتقال ولكشو يع القاء الكبس

أنو محخوم مغ  اذ قيػدا معمى حخكة الفخد مغ االمعتقال. ومع ذلظ، فإن االحتجاز يزع
ضابط  يحتجدهمعشجما  والتحخك في إرادتة حخي بسعشى انو ال يسمظحخيتو بذكل مؤقت. 
 .شةشخشة في مخفخ الذخ 

وىػ امعتقال أشخاص دون سبب  :التعدفيالمعتقال وىشاك انػاع لالمعتقال، مشيا، ا      
احتجاز أشخاص في أماكغ  ػىو  :ؼ الدخ  قانػني. واالمعتقال إجخاء دون مذخوع أو 

يػ احتجاز أشخاص دون الدساح ف  :االحتجاز بسعدل معغ العالع الخارجياما  .سخية
السخشج إلى حقػق اإلندان األساسية لزباط ) إلخ… ليع باالترال بحوييع ومحامييع 

  .، د.ت(التػقيف واالمعتقال في العخاق
 السهقهف ثانيا:
كان  أمام التحقيق والسحاكسة إذايكػن ضشيا وتحفطيا لزسان مثػل الستيع  التػقيف    

أو لزسان الدمع واالمغ العام في القزايا االرىابية  ،الستيع مجيػل مكان اإلقامة
  .)الخصيب، د.ت( والجشايية او حتى لزسان سالمة الستيع في بعس القزايا الثأرية
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وبحلظ  .)الخصيب، د.ت(الدجغ يتع بعج السحاكسة واإلدانة القصعية  ثالثا: الدجين: 
إرادتو، وىػ يقػم بتشفيح قخار الحكع حخيَتو ضج مغ شخز ُحِخَم ىػ دجيغ، فان ال

أؼ شخز محخوم مغ " ىػ "الذخز السدجػن" ي أنيعش مكتدب الجرجة القصعية.
  الفقخة )ج(( 1988 ،األمع الستحجة)" إلدانتو في جخيسة الحخية الذخرية

الدجيغ: ىػ كل شخز يحخم مغ حخيتو ويػضع في بيئة ججيجة ومعمى ذلظ فان       
لمقزاء معمى خصخه اإلجخامي الستأصل، حتى يعػد  السؤسدات االصالحيةبيغ ندالء 

إلى السجتسع كعزػ مؤىل فعال لسػاجية الحياة. ويعخف الدجيغ الدياسي بأنو كل 
مغ ليذ لو حكع قزايي بدبب معارضتو أو آرايو أو معتقجاتو أو معارضتو الدياسية 

الفخق بيغ الدجيغ والسعتقل في القانػن ). لمدمصة الحاكسة، أو تعاشفو مع الخرع
 د.ت( ،الجولي

وىع أشخاص لع يدتخجمػا العشف أو الكخالية  ،الخأؼدجشاء وغالبا ما ندسع ب       
أو يجمعػا إلييسا في الطخوف السؤدية إلى سجشيع، ولكشيع مدجػنػن لسجخد َمغ ىع 
)السيػل الجشدية أو األصل العخقي أو القػمي أو المغة أو المػن أو الجشذ أو الػضع 
االقترادؼ(، أو بدبب ما يعتقجون )وجيات نطخ ديشية أو سياسية أو غيخىا مغ 

 (.السعتقجات الشابعة مغ الزسيخ
، 1949أغدصذ لعام آب/  12وبحدب اتفاقية جشيف الخابعة السػقعة في        

تقمػن معمى حساية قانػنية وإندانية شاممة، وىي اتفاقية خاصة بالسجنييغ يحرل السع
ت اتفاقية جشيف إذوحسايتيع في الحخب، بسا في ذلظ خصػرتيا الذجيجة،   81رقع  نرَّ

، وىع تحسييع االتفاقيةفإن ىحه امعتقمت أشخاف الشداع أشخاصًا إذا ي: )أتمعمى ما ي
، وال مجاناً  التي تتصمبيا ضخوفيع الرحيةليع  تقجيع الخجمات الصبيةو ممدمػن بتدويجىع 

معمى الجولة أن تػفخ لمسحتجديغ و يجػز ليع تحريل أية مراريف مغ الشفقات الصبية. 
الفخق بيغ الدجيغ ). ) السالمعجم القجرة معمى كدب  في حالةوسايل كافية لمبقاء 

 . د.ت( ،والسعتقل في القانػن الجولي
ىجفيا األساسي ىػ حساية  ،ولسا كانت قػامعج وأحكام القانػن الجولي اإلنداني

 ،قج تزسشت العجيج مغ األحكام الستعمقة بامعتقال األشخاص السحسييغف ،السجنييغ
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كسا نز  ،مجنييغ اً بػصفيع أشخاص ،وتشصبق ىحه األحكام معمى األشفال السعتقميغ
، 2009)الفتالوؼ وربيع،  القانػن الجولي معمى أحكام خاصة لحساية األشفال السعتقميغ

134).  
ولحا فقج  ،معشجما يتع امعتقاليع ،ويحتاج األشفال إلى رمعاية وحساية خاصة

فزال  ،نرت العجيج مغ أحكام القانػن الجولي معمى أحكام خاصة باألشفال الستعقميغ
 انصباق الحساية العامة التي تػفخىا تمظ األحكام لمسجنييغ بسغ فييع األشفال معغ

  .(110، 2013)غدان، 
تقال األشفال دون الدغ الثامشة معذخ أحيانا تجشيجىع في داخل ويشتج معغ امع

السعتقالت، لغخض زجيع في الشداع الى جانب الجولة التي قامت باالمعتقال او الجية 
التي امعتقمتيع، االمخ الحؼ يؤدؼ الى تقاشع التجشيج مع حق الصفل في التعميع، وىػ ما 

مغ حقػق االندان. وىحا ما سػف  يتعارض بذجة مع تستع الصفل بيحا الحق االساسي
 نفرمو الحقا. 

 الفخع الثاني 
  اعتقال األطفال أثشاء الشداعات السدمحة

ال يجػز امعتقال السجنييغ خالفًا ألحكام القانػن الجولي أثشاء الشدامعات 
بأنو ال يجػز امعتقال  ،( مغ اتفاقية جشيف الخابعة42فقج قزت السادة ) ،السدمحة

إال ألمػر تتعمق بأمغ الجولة  ،أو فخض اإلقامة الجبخية معمييع ،األشخاص السحسييغ
 معمى شمب الذخز السحسي ذا كان االمعتقال بشاءً إأو  ،التي يكػنػن تحت سمصتيا

  .((22، السادة )1949 ،اتفاقية جشيف الخابعة )إ.ج.ر()
أن يصمبػا  ،أو يتع امعتقاليع ،ويحق لألشخاص الحيغ تفخض معمييع إقامة جبخية

ويجب أن يتع البت في ىحه الصمبات بأسخع  ،إمعادة الشطخ في األوامخ الستخحة بحقيع
أو لجشة متخررة تشذئيا الجولة التي أصجرت أوامخ  ،وقت مغ قبل محكسة

 ،كل دورؼ مغ قبل الجيات السخترةوأن يتع مخاجعة حاالت السعتقميغ بذ ،االمعتقال
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شػال مجة االمعتقال ليرار إلى إقخار ما ىػ في مرمحة  ،ومعمى األقل مختيغ كل سشة
  .((43، السادة )1949، إ.ج.ر) السعتقميغ

وفي حال كان االمعتقال بدبب أمعسال قام بيا الذخز السحسي بقرج 
وال  ،فإنو يتع امعتقالو لسجة تتشاسب مع األفعال التي قام بيا ،اإلضخار بجولة االحتالل

وفي ذات  ،وغيخ متشاسبة مع السخالفة التي ارتكبيا ،يجػز أن يعاقب بعقػبات أشج
فإنو ال يجػز لجولة االحتالل أن تقػم بامعتقال أشخاص محسييغ بدبب أفعال  ،الدياق

أو في فتخات كان االحتالل  ،و بدبب آراييع الدياسية الدابقةأ ،ارتكبػىا قبل االحتالل
  .((68، السادة )1949، إ.ج.ر) مشقصعاً 

تدتجمعي اتخاذ إجخاءات بحق أشخاص  ،ومعشجما تكػن ىشاك ضخورات أمشية
أو امعتقاليع معمى  ،خية معمييعفإنيا ال يجب أن تتجاوز فخض اإلقامة الجب ،محسييغ

أو االمعتقال بسػجب القػانيغ  ،ويجب أن تتخح قخارات اإلقامة الجبخية ،أكثخ تقجيخ
 ،مع مخامعاة أحكام اتفاقية جشيف الخابعة ،وإجخاءات تحجدىا دولة االحتالل ،السخعية

، 1949، إ.ج.ر) وأن تكفل تمظ اإلجخاءات لألشخاص الصعغ معمى ىحه القخارات
  .((78السادة )

أن تقػم بإمعالة ىؤالء  ،ويجب معمى أشخاف الشداع التي تعتقل أشخاصًا محسييغ
 ،بسا في ذلظ تػفيخ احتياجات األشفال بذكل خاص ،وتػفيخ احتياجاتيع ،األشخاص

  .((89، السادة )1949، إ.ج.ر) وأن تػفخ ليع الخمعاية الصبية التي تدتجمعييا حالتيع
 ،بانو يجب أن يتع جسع السعتقميغ معاً  ،وأكجت أحكام اتفاقية جشيف الخابعة

تبعًا لجشديتيع ولغتيع ومعاداتيع، وبرفة خاصة يجب أن يػضع أفخاد العايمة الػاحجة 
 ،ال مع والجييع، في معتقل واحج شػال مجة االمعتقالوبخاصة األشف ،السعتقميغ معاً 

إذا لع يكغ ىشاك مغ يخمعاىع  ،كسا يجػز لمسعتقميغ أن يصمبػا امعتقال أشفاليع معيع
كسا قزت االتفاقية بأن يجسع أفخاد العايمة الػاحجة السعتقمػن كمسا  ،أثشاء امعتقاليع

وأن  ،ية السعتقميغويتع تخريز مكان مشفرل ليع معغ بك ،أمكغ في السبشي نفدو
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تسكغ األشفال مغ الشسػ في جػ  ،ليعيذػا حياة معايمية شبيعية ،تػفخ ليع التدييالت
 .((83، السادة )1949، إ.ج.ر) معايمي

فال يجػز إقامة  ،بسغ فييع األشفال ،وبيجف حساية السجنييغ السعتقميغ
كسا يقع معمى معاتق الجولة  ،أو القرف ،في أماكغ معخضة لميجساتالسعتقالت 

أو  ،مباشخة ،الحاجدة أن تقجم معمػمات كافية معغ مػاقع ىحه السعتقالت لمصخف الخرع
، السادة 1949، إ.ج.ر) مغ أجل تجشيبيا مخاشخ الحخب ،معغ شخيق شخف محايج

(83)). 
مشح بجء معسمية  ،واجب إيػاء السعتقميغ ،ويقع معمى معاتق الجولة الحاجدة

وتقػم  ،وتتػافخ فييا الذخوط العامة لمرحة والدالمة ،في مبان وأماكغ اليقة ،االمعتقال
ويجب أن تتػافخ في تمظ  ،معمى تأميغ الحساية لتمظ األماكغ، مغ أؼ أخصار خارجية

ويجب  ،ومخافق الشطافة الذخرية، بسا في ذلظ الحسامات ،الرحيةاألماكغ السخافق 
 ،وأن تتبع إجخاءات ،أن تػفخ السالجئ في السعتقالت السعخضة لخصخ الغارات الجػية

 ،في حالة اإلنحار مغ تمظ الغارات ،تتيح لمسعتقميغ المجػء لتمظ السخابئ بدخمعة كافية
، السادة 1949، إ.ج.ر)سعتقالتوتتخح كحلظ احتياشات ضج أخصار الحخايق في ال

مغ حيث  ،حيث تػفخ ليع وجبات غحايية مشاسبة ،ويتع العشاية بغحاء السعتقميغ .((85)
ويخامعي تػفيخ أغحية األشفال  ،لسعاييخ الرحيةبسا يتشاسب مع ا ،الكسية والشػع

كسا يتع تػفيخ مياه الذخب  ،أو السعتقميغ بذكل مشفخد ،السخافقيغ لحوييع في االمعتقال
فيسا يحتاجػنو مغ  ،واألشفال الرغار ،وضع الحػامل ،ويخامعي بالحات ،الشكية ليع

  .(163، 2010)معمي،  قج تتصمبيا احتياجاتيع الجدجية ،أغحية خاصة
( مغ اتفاقية جشيف 91وفيسا يتعمق بالذخوط الرحية، فقج قزت السادة )

 ،ويذخف معمييا شبيب مؤىل ،لبأنو يجب أن يتع تػفيخ عيادة في كل معتق ،الخابعة
في حالة  ،ويتع تخريز معشابخ لمعدل الرحي ،تقػم معمى تقجيع الخمعاية لمسعتقميغ

ويخامعي وضع السرابيغ بأمخاض خصيخة، واألكثخ حاجة لمخمعاية  ،األمخاض السعجية
أو أؼ مشذأة يتػافخ فييا العالج السشاسب، إذا  ،ويتع نقميع إلى السدتذفى ،كاألشفال
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وال يجػز مشع السعتقميغ مغ معخض أنفديع معمى الدمصات  ،حالتيع ذلظاستجمعت 
كسا يتع بخاء فحػصات شبية دورية  ،الصبية لمفحز، وتحجيج حالتيع الرحية

، السادة 1949، إ.ج.ر) لسخاقبة حالتيع الرحية ،بسغ فييع األشفال ،لمسعتقميغ
(91)).  

والحىشية  ،أن تذجع األنذصة التعميسية ،كسا يجب معمى الجولة الحاجدة
أو  ،مغ أجل إكسال دراستيع ،وكحلظ تقػم بتقجيع التدييالت لمستعقميغ ،لمسعتقميغ

وأن تدسح ليع  ،وبذكل خاص فإن معمييا أن تكفل تعميع األشفال ،االلتحاق بالجراسة
أو خارجيا؛ ومغ أجل نسػىع  ،معتقالاال سػاء داخل أماكغ ،باالنتطام في السجارس

فيجب تخريز أماكغ أللعاب األشفال  ،البجني بذكل يتخافق مع الشسػ الحىشي
أن تقػم  ،وليذ مغ حق الجولة الحاجدة. ((94، السادة )1949، إ.ج.ر) وتخفيييع

إال أنو يسكغ  ،وخالفا ألحكام اتفاقية جشيف الخابعة ،بتذغيل الستعقميغ رغسا معشيع
لسسارسة ميشيع  ،وأشباء األسشان ،كاألشباء ،االستعانة بحوؼ السيغ الزخورية

 .((95، السادة )1949، إ.ج.ر) لسرمحة السعتقميغ األخخيغ
 الفخع الثالث

 الجولي إلطالق سخاح األطفال السعتقمينجيهد السجتسع 
قشامعة مشيا  ،معتقال االشفالا إلى مشع  ،تدعى الجيػد الجولية بذكل متػاصل

بأن السعتقالت ليدت مكانا لألشفال، وأنو يجب حسايتيع مغ عير تمظ السعاناة 
إال أنو بفخض الػاقع السخيخ، والسسارسات الالإندانية فأن ىحه الطاىخة  ،القاسية

 إلشالق سخاح االشفال السعتقميغ ،لحا فقج اتجيت الجيػد أيزًا إلى الدعي ،دةمػجػ 
(Bureen ،1995, 346). 

 ،ودون تأخيخ ،ويجب أن يتع إشالق سخاح األشفال السعتقميغ بأسخع وقت
معغ أؼ شخز  ة( الفقخة األولى " تفخج الجولة الحاجد 132ومعمى ذلظ نرت السادة )

أو  ،في الشداع السدمح كسذاركتيعاقتزت امعتقالو"، معتقل بسجخد زوال األسباب التي 
 الحيغ قيجت حخيتيع ألسباب تتعمق بالشداع السدمح، سػاءًا كانػا معتقميغ أم محتجديغ "
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ي اإلفخاج يخامع .((1( الفقخة )132السادة ) ،1949، اتفاقية جشيف الثالثة )إ.ج.ث()
ويعدز ذلظ نز الفقخة الثانية مغ ىحه  ،بسػجب ىحه السادة ،معغ األشفال بذكل خاص

 .(30، 2018)غشيع،  السادة التي ذكخت األشفال صخاحة لغاية إمعادتيع إلى الػشغ
 ،لبخامج إمعادة التأىيل ،ومغ ثع يجب أن يخزع األشفال السفخج معشيع

ال يدتفيج  ،مغ الحاالت وتججر اإلشارة إلى أنو في كثيخ  ،واإلدماج في السجتسع
أو بدبب ضخوف ال تسكغ  ،األشفال السفخج معشيع مغ بخامج إمعادة التأىيل لعجم تػافخىا

وإدخاليع  ،مغ الػصػل إلى ىؤالء األشفال ،السشطسات الجولية الشاشصة في ىحا السجال
)د. حديغ  واألنذصة التي تيجف إلى إمعادة إدماجيع في مجتسعاتيع ،في تمظ البخامج

 .(232، 2010،  معمي الجريجؼ 
 ،ألولى كحلظ( مغ اتفاقية جشيف الخابعة في فقختيا ا133وقج قزت السادة )

ونرت  ،وذلظ بعج انتياء األمعسال العجايية ،بأنو يشتيي االمعتقال في أسخع وقت مسكغ
أو  ،(، معمى وجػب تأميغ معػدة جسيع السعتقميغ إلى آخخ محل إقامة ليع134السادة )

( 6وكحلظ فقج نرت السادة ) العجايية تدييل معػدتيع إلى أوشانيع معشج انتياء األمعسال
تدعى الدمصات : "معمى ،1977مغ البخوتػكػل اإلضافي الثاني لعام ( 5في الفقخة )

 .، د.ت()معبجالكخيع الجاحػل لجػ انتياء األمعسال العجايية أو االحتالل –الحاكسة 
(، بأنو يجب معشج إشالق سخاح األشخاص الحيغ 4( الفقخة )5وقزت السادة )

 ،تع امعتقاليع، بأن تتخح كل التجابيخ الالزمة مغ أجل ضسان سالمة ىؤالء األشخاص
 ،وأن تقجم ليع السدامعجة الالزمة ،مغ قبل الدمصات التي قخرت إشالق سخاحيع

  .(42، 2012، ىػسمخ، إيخبان ومكػركػديل) وتدييل معػدتيع إلى أوشانيع
نخػ أيزا ان الصفل الحؼ امعتقل وانتيكت احجػ حقػقو السشرػص معمييا 
باألمعالم العالسي لحقػق االندان الحق في السصالبة بالتعػيس بغس الشطخ معغ 

مصالبة الصفل بالتعػيس لمتقادم، ويقجم جشديتو او وضع اليجخة، وال يخزع حق 
 شمب التعػيس الى الجولة التي قامت بامعتقالو.
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 املطهب انثاني
 حك األطفال األساسي يف انتعهيم

تكفل العجيج مغ الشرػص الجولية حق التعميع األساسي لألشفال، إال أنو في 
صعبة التحقيق ، تربح األشياء البديصة التي كشا نفعميا كل يػم معسال العجاييةاال

بذكل كبيخ، فجخاء السعارك الجايسة، يربح الخوتيغ البديط الستسثل في الحىاب إلى 
السجرسة، مغ أصعب األمػر التي يسكغ فعميا، إما خػفا معمى األشفال مغ األخصار 

أو أصبحت ثكشات معدكخية، لحا فقج كان لدامًا  ،السحجقة بيع، أو ألن مجارسيع ىجمت
، األحكام والقػامعج، التي تكفل حساية ىحا الحق السيع لألشفال، معمى السجتسع الجولي

  .(449، 2008)مػتخشػ،  أال وىػ التعميع
بل تجج أيزًا  ،معشج حساية حق التعميع بذكل مجخد ،لع تقف الشرػص الجولية

التي تيجف بذكل أو بآخخ إلى حساية كل معشاصخ السشطػمة  ،العجيج مغ الشرػص
يكػن معمى  ،إذ مغ السعمػم أن األثخ األكبخ معشج انجالع الشدامعات السدمحة ،التعميسية

أو  ،حيث يتع في الغالب تجميخ رياض ومجارس األشفال ،البشية التحتية لمتعميع
وانقصاع الكيخباء، وتأثخ  ،فزاًل معغ تجميخ الصخق  ،استخجاميا ألغخاض معدكخية

ار العسمية التعميسية غاية في فخاد ولألشياء، مسا يجعل استسخ معسميات الشقل لأل
إلى مجسل ىحه األضخار، التي تحخم األشفال مغ  ،الرعػبة، ولحا فقج تشبو العالع

تجو العالع إلى حساية كامل السشطػمة التعميسية، امسارسة حقيع األساسي في التعميع، ف
األعيان وبشيتيا التحتية، فحخم استيجاف السجارس والجامعات، وامعتبخ البشى التحتية مغ 

والتي ال يجب استيجافيا بذكل معذػايي، وإلحاق  ،السجنية الزخورية لحياة الدكان
وخاصة  ،مسا يعصل الحياة الصبيعية لمسجنييغ ،أضخار ال مبخر ليا بتمظ األعيان

  .(32، ص 2003)تػماسيفدكي،  األشفال
حرػل معمى تعميع مشاسب، بدبب انجالع الشداع وال يدقط حق األشفال في ال

، معسال العجاييةالسدمح، بل معمى العكذ، تتدايج أىسية التعميع بالشدبة لألشفال أثشاء اال
لسا لحلظ مغ أثخ كبيخ معمى سالمة الصفل الشفدية، إذ يذكل التدامو الخوتيشي اليػمي 

كسا  ،ف آثار الشداع معميوبالتعميع، قامعجة أساسية لمحفاظ معمى حالتو الشفدية، وتخفي
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 حساية لألشفال مغ االنخخاط بأنفديع في الشداع السدمح ،يذكل االستسخار في التعميع

  .((107الفقخة ) أ، 2008، األمع الستحجة)
 ،ثانػؼ فإنو ال يجب أن يعامل التعميع أثشاء الشدامعات السدمحة كحق ا  ،ولحلظ

لسا لو مغ دور في تػفيخ الحساية مغ  ،بل يجب أن يكػن في صجارة االىتسام
وفقج السػارد البذخية الالزمة  ،الشاتجة معغ الشداع ؛ كشقز الكفاءات ،السخاشخ الجانبية

إذ أن االشفال الحيغ يكػنػن  ،بعج خخوجيا مغ الرخامعات السدمحة ،إلمعادة األوشان
بعج أن  ،ويعيجون بشاءىا ،ىع مغ سيشيزػن ببمجانيع غجا ،معمى مقامعج التعميع اليػم
أمل في السدتقبل مغ أجل أن  ،والتعميع يبقي ليؤالء األشفال ،تجمخت مغ الشداع السدمح

، العيج الجولي الخاص بالحقػق االقترادية واالجتساعية والثقافية) يحيػا حياة تميق بيع
 .((10السادة ) ،د.ت

التأكيج معمى الحق في التعميع في كل  اإلندان،ولقج تزسشت صكػك حقػق 
 .الحث معمى التعميع اإلندان،فقج تزسغ اإلمعالن العالسي لحقػق  األوقات،

 الفخع األول
 التعميم لألطفال في ضهء االتفاقيات الجوليةحق 

الحق في  ،واإلمعالنات والركػك الجولية ،تكخس معجد مغ السعاىجات الجولية
وتحجد في العجيج مشيا نصاق واسع لمحق في  ،وتزفي معميو قجر مغ األىسية ،التعميع
مثل اإلمعالن العالسي  ،بل أن بعزيا جعل مغ التعميع مػضػمعو األساسي ،التعميع

 ،والحؼ يعخف أيزًا )إمعالن جػمتيغ( الحؼ يخكد بذكل خاص ،لتػفيخ التعميع لمجسيع
، Beiter) معمى تػفيخ فخص التعميع الخامية إلى تمبية احتياجات التعميع األساسية

  .(2003،32؛ تػماسيفدكي، 3، 2006
القخاءة )ايل التعميع األساسية، مثل ووس ،وتذسل االحتياجات األساسية لمتعميع

وكحلظ السزاميغ األساسية  ،(والتعبيخ الذفيي، والحداب، وحل السذكالت ،والكتابة
واالتجاىات( والتي تكػن ميسة لمبذخ مغ  ،لمتعمع، مثل )السعارف، والسيارات، والكيع

وتؤدؼ إلى  ،وتؤمغ ليع العير والعسل بكخامة ،وتعسل معمى تشسية قجراتيع ،أجل بقاييع
وتذكل قامعجة قػية لسػاصمة التعميع في  ،واتخاذ القخارات الرايبة ،تحديغ الحياة
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، األمع الستحجة(؛ 33الفقخة ) ،، د.تإمعالن وبخنامج معسل فييشا) السخاحل األخخػ 
1996).  

والحؼ أكج معمى أن التثكيف في مجال  ،إمعالن معسل فييشا وبخنامجو ،وكحلظ
 ،حقػق اإلندان يعج أمخًا جػىخيًا، مغ أجل تعديد جسيع حقػق اإلندان واحتخاميا

وأن يتع إدراج ذلظ في الدياسات التعميسية معمى السدتػػ  ،وخرػصًا الحق في التعميع
ويعخف التثكيف في مجال حقػق اإلندان بأنو، " معسمية التعميع  ،الػششي والجولي

)ىػسمخ،  والتجريب واإلمعالم الخامية إلى إرساء ثقافة معالسية في مجال حقػق اإلندان
 : (148، 2012إيخبان ومكػركػديل، 

  :اتفاقية حقهق الطفل -أوال
حيث تشز في السادة  ،وتكفل اتفاقية حقػق الصفل حق الصفل في التعميع

: تعتخف الجول األشخاف بحق الصفل في التعميع وتحكيقًا لإلمعسال ( مشيا معمى28)
، الفقخات 1989، األمع الستحجة) أساس تكافؤ الفخصالكامل ليحا الحق تجريجيًا ومعمى 

ومخكدًا  ،معمى أن يكػن التعميع نػعياً  ،شجدت لجشة حقػق الصفل وقج .((12، 2، 1)
 .(( البشج )د(1) ة، الفقخ 1989، األمع الستحجة) وأن يكػن مشاسبًا لو ،معمى الصفل

بأن تعميع الصفل يجب أن  ،( مغ اتفاقية حقػق الصفل 29وكحلظ فقج قزت السادة ) 
لحياة في  ،إلمعجاد األشفال ،ويدخخ التعميع ،يشصػؼ معمى تشسية احتخام حقػق اإلندان

وتقػم معمى احتخام جسيع  ،والسداواة  ،تدػد فييا قيع التدامح والدالم ،مجتسعات حخة
وميسا كانت  ،واحتخام اآلخخيغ لكيسيع الػششية والجيشية ،الذعػب واألمعخاف السختمفة

  .(160، 1978)معامخ،  الفكخية والجيشية انتساءاتيع
   :1949حق التعميم في اتفاقيات جشيف  -ثانيا  

يكفل القانػن الجولي اإلنداني، حق األشفال في التعميع أثشاء انجالع الشدامعات 
و أحج الحقػق اليامة لألشفال، وتتزسغ أحكام القانػن الجولي ػصفب ،السدمحة

اإلنداني حساية لمسشطػمة التعميسية ككل، مغ خالل حساية البشية التحتية األساسية 
وضسان استسخار العسمية التعميسية، والحث  ،وحساية العامميغ في ىحه السشطػمة ،لمتعميع

ػصفيا أحج األسباب التي تؤدؼ إلى تجاوز أسباب الرخاع ب ،الشداع السدمح معمييا أثشاء
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 ،فبسػجب اتفاقية جشيف الخابعة .((1الفقخة ) (50، السادة )1949، إ.ج.ر) وإنياءه
كفالة حدغ أن تقػم وباالستعانة بالدمصات السحمية، معمى  ،يجب معمى دولة االحتالل

 ،1977، البخوتػكػل اإلضافي) تذغيل السشذآت السخررة لخمعاية األشفال وتعميسيع
  .((78السادة )

  :1977حق التعميم لألطفال في البخوتهكهلين اإلضافيين لعام  -ثالثا  
( مغ البخوتػكػل اإلضافي األول لعام 78( مغ السادة )2تشز الفقخة )        

، معمى "متابعة تدويج الصفل أثشاء وجػده خارج البالد جيج اإلمكان بالتعميع بسا ۷۷۱۱
في ذلظ تعميسو الجيشي واألخالقي وفق رغبة والجيو". ويكػن ذلظ في حالة إجالء 

أو ألسباب قيخية بيجف  ورمعايتيع،يع األشفال، إلى بمج آخخ، ألسباب تتعمق بحسايت
  سالمتيع.ضسان 

( مغ البخوتػكػل اإلضافي الثاني لعام 14/أ( مغ السادة )3ولقج نرت الفقخة )      
معمى " أ( يجب أن يتمقى ىؤالء األشفال التعميع بسا في ذلظ التخبية الجيشية  ،1977

 آباءىعوجػد  - 58 -ة معجم والخمكية تحكيقا لخغبات آباييع أو أولياء أمػرىع في حال
(، التي تقزي بتػفيخ الزسانات األساسية 4"، وقج جاء ذلظ في إشار حكع السادة )

لمسجنييغ الحيغ ال يذاركػن في األمعسال العجايية بذكل مباشخ، وفي إشار تقجيع 
 ،1977، وتػكػل اإلضافيالبخ ) الخمعاية والسعػنة لألشفال، بقجر ما يحتاجػن إليو

إلى أن التعميع الحؼ يعدز ارتباط األشفال بتقاليجىع  ،وتججر اإلشارة .((4السادة )
)الخدرجي،  يشجرج ضسغ الحساية التي تعج جدءا مغ القانػن الجولي العخفي ،الثقافية
بأن األحكام األساسية لتحقيق حقػق  ،(135فقج تزسشت القامعجة ) .(222، 2009

، 2004)ىػرويتذ،  األشفال الستأثخيغ بالشداع السدمح تذسل الحرػل معمى التعميع
  .(111، 2012 ،ىػسمخ، إيخبان ومكػركػديل ؛233
  :حقهق األطفال في التعميم في السهاثيق اإلقميسية -رابعا  

( مشو، معمى 17ففي السيثاق األفخيقي لحقػق اإلندان والذعػب نرت السادة )       
السيثاق اإلفخيقي لحقػق اإلندان والذعػب)ميثاق ) أن حق التعميع مكفػل لمجسيع

، وتزسغ إمعالن "بخيتػريا" الخاص بالحقػق االقترادية (1986، بانجػل(
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في إفخيكيًا، أحكامًا تقزي بتػفيخ التعميع األساسي بذكل مجاني واالجتساعية والثقافية 
وإلدامي، وبخامج تعميسية لألشفال األيتام والسدتزعفيغ، تخامعي حالتيع االجتساعية 

إمعالن ) والشفدية، وأيزًا تػفيخ السجارس، والسخافق الخاصة لألشفال ذوؼ اإلمعاقات
  .، د.ت(بخيتػريا الخاص بالحقػق االقترادية واالجتساعية الثقافية في إفخيكيا

معمى أن يكػن التعميع  ،يشز السيثاق العخبي لحقػق اإلندان ،وفي ذات الذأن
وأن يكػن  ،وأن يكػن متاحا لمجسيع في جسيع مخاحمة دون تسييد، اً االبتجايي الدامي

بذأن  ،ويسكغ أن يدتذف مغ أحكام السيثاق العخبي ،ىجفو تشسية شخرية اإلندان
وإلدام الجول األشخاف بزسان التعميع في  ،معجم التسييد مغ أؼ نػع معشج تػفيخ التعميع

، )م.ع.ح.إ.( 2004السيثاق العخبي لحقػق اإلندان العام ) أوقات الشدامعات السدمحة
 ،(۷۷وفي البشج ) ،كسا جاء في اإلشار العخبي لحقػق الصفل .((41/2السادة ) 2004

"تسكيغ الصفل في مخحمة الصفػلة السبكخة  ،ضسغ أىجاف تترل بتفعيل حقػق الصفل
القجرة  ،مغ حقة في الشسػ البجني والشفدي والشساء الخوحي واالجتسامعي واألمان العاشفي

، اإلشار العخبي لحقػق الصفل ؛(41/2السادة ) 2004)م.ع.ح.إ.،  معمى التعمع
  .(1)((12البشج ) ،2001
  :الحق في التعميم لالجئين والستذخدين بدبب الشداعات السدمحة -خامدا  

 ،إلى تيجيخ الدكان السجنييغ معغ مشاشق سكشيع ،تؤدؼ الشدامعات السدمحة
ن إلى ػ ويمجأ ىؤالء السجني ،ويزصخون إلى اليخوب مع أشفاليع إلى مشاشق أكثخ أمشاً 

وغالبًا ما يتػقف األشفال معغ  ،أو إلى بمجان أخخػ  ،مشاشق أخخػ في نفذ بمجانيع
تمقي التعميع بدبب رحالت المجػء، أو بدبب التذخد داخل بمجانيع ىخبًا مغ الشدامعات 

فإن الجول يجب أن  ،1956ووفقًا لالتفاقية الخاصة بػضع الالجئيغ لعام  ،السدمحة
وفيسا  ،شح الالجئيغ نفذ السعاممة السسشػحة لسػاششييا فيسا يتعمق بالتعميع االبتجاييتس

أفزل ما يسكغ فيسا يخز  الالجئويجب أن يتمقى  ،يتعمق بسخاحل التعميع األخخػ 
 .((22، السادة )1951، 1951االتفاقية الخاصة بػضع الالجئيغ لعام ) التعميع

 ،لسذخديغ داخميا فقج ذكخ مجمذ حقػق اإلندانوأما فيسا يتعمق باألشخاص ا
في السبادغ التػضيحية غيخ السمدمة بذأن األشخاص السذخديغ داخميًا أنو " إلمعسال 
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الحق في التعميع في حالة السذخديغ داخميا تكفل الدمصات السعشية التعميع ليؤالء 
يا في السخاحل السذخديغ وخاصة األشفال السذخديغ وأن يكػن التعميع مجانيا وإلدام

  .(1998، قػق اإلندانالسفػضية الدامية لح) االبتجايية "
 ،السياجخيغ أذ أقخ السجتسعيغ–ي إمعالن نيػيػرك مغ أجل الالجئيغولقج جاء ف

والتي تذسل احتسال  ،بأوجو الزعف لجػ األشفال خاصة أثشاء رحالت المجػء
 ،وأكجوا معمى الدعي الجاد لحساية حقػق اإلندان ،التعخض لمتسييد واالستغالل

وأن يكػن  ،وبغس الشطخ معغ وضعيع ،والحخيات األساسية لجسيع األشفال الالجئيغ
وأن يتع تمبية احتياجاتيع  ،االمعتبار األول واألخيخ فقط لتحقيق مرالح الصفل الفزمي

كسا أكجوا ترسيسيع  ،الستعمقة بالبشاء الشفدي االجتسامعي ،األساسية الرحية والتعميسية
ألشفال مقبػليغ لمتعميع في غزػن بزعة أشيخ مغ معمى ضسان أن يكػن جسيع ا

  .(2016، األمع الستحجة) وصػليع إلى بمجان المجػء
 الفخع الثاني

 الجيهد الجولية لتهفيخ التعميم لألطفال أثشاء االعسال العجائية
أحج أىع العكبات في وجو استسخار العسمية التعميسية بالشدبة  ،يذكل الشداع السدمح

مسا قج يحخم جيال كامال في بعس  ،وبذكل قج يدتسخ إلى فتخة شػيمة ججا ،لألشفال
  ((Boyden & Ryder ،1996, 10) الحاالت مغ الحرػل معمى التعميع السشاسب

العجيج مغ األحكام التي تحطخ مذاركة األشفال  ،لقج تزسغ القانػن الجولي اإلنداني
في األمعسال العجايية، إال أنو ومع وجػد تمظ األحكام العجيجة، إال أن ضاىخة تجشيج 

ما زال يتع الدج بالعجيج مغ  إذبعج،  يع في األمعسال القتالية، لع تشتواألشفال وإشخاك
وقػع ىؤالء األشفال في  األشفال في الشدامعات السدمحة، وبالتالي فإنو مغ السحتسل

، 2009)حجازؼ،  األسخ أثشاء الشدامعات، وبالكاد يخمػ نداع مغ وقػع أشفال في األسخ
واألشفال الحيغ يقعػن أسخػ في يج الخرع، يتستعػن بالحساية بسػجب القانػن  .(26

الجولي، وىع يتستعػن بشػمعيغ مغ الحساية؛ الحساية العامة ألسخػ الحخب، والتي 
تشصبق معمييع بػصفيع مذاركيغ في األمعسال العجايية، وحساية خاصة، بػصفيع أشفال 

 .(14، 2000)الدمالي،  أسخػ 
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 املطهب انثانث
 انعزالي اننافذ وانمىانني انىطنية 2005حمىق انطفم يف دستىر 

كانت داخمية ام دولية تأثيخات سمبية  سػآءً  لسا اثارت االمعسال العجاييةلصا 
معمى السشاشق التي تحرل بيا، لسا تشتج معشو مغ قتل وتذخد ومعحاب في السجتسع 
الحؼ يذكل األشفال ندبة كبيخة مشو، وىع الفئة األكثخ تعخضا النتياك حقػقيع، التي 

مخالفا لمقػاميغ يحسييا القانػن الجولي والجاخمي، وال تعج انتياك حقػق األشفال سمػكا 
 الجولية فقط بل لمقػانيغ الجاخمية أيزا. 

لقج أكج دستػر العخاق الشافح معمى وحجة االسخة، ومعجىا المبشة األساسية لمحفاظ 
معمى نذاه األشفال، كسا تزسشت القػانيغ الػششية حساية األشفال، ومخامعاة حقػقو 

 2005دستػر العخاق الشافح لدشة  الجتساعية واالقترادية والثقافية. وقج أشارالسجنية وا
لحقػق الصفل صخاحة او ضسشا مدتشجا الى تقديع الحقػق الجستػرية بذكل معام الى 

الحق في حخمة الدكغ و معامة وخاصة، تذسل الحقػق الجستػرية العامة حق العقيجة 
حق الحرػل معمى الخجمات وحق السداواة و حق الكخامة و حق الخاؼ و حق االمغ و 

لحقػق الجستػرية الخاصة فاألصل في الجستػر والقػانيغ االمعتيادية معشجما اما ا ....الخ
، غيخ ان بعس األشخاص ما يكػنػن في شز معمى حساية األشخاص بذكل متداو  ت

حاالت معيشة تجعميع في حالة ضعف كالرغار حتى يكبخوا، مسا يجفع بالسذخع الى 
انيغ الخاصة والتي تزسشت حساية ىؤالء األشخاص حساية إضافية في الجستػر والقػ 

 لسشع االمعتجاء معمى تمظ الحقػق. جداييةً  اً نرػص
أفخع يتشاول الفخع األول حقػق الصفل في  ةيتزسغ السصمب ثالثومعميو س 

حقػق الصفل في القػانيغ الػششية،  ، ويػضح الفخع الثاني2005دستػر العخاق لدشة 
والجولية لحساية األشفال مغ أثخ االمعسال اول الفخع الثالث االليات الػششية فيسا سيتش
 العجايية.
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 الفخع األول
 2005حقهق األطفال في دستهر 

أحج حقػق االندان ان الحق في حساية أثخ االمعسال العجايية معمى األشفال ىػ      
لحق االندان بالعسل والبيئة وسايخ الحقػق السجنية والدياسية  السيسة ىػ مداو  

تعخض األشفال في وقج  ييد حتى لػ لع يشز معميو الجستػر. واالقترادية بال تس
العخاق لذتى أنػاع االثار التي تختبت معمييع بدبب االمعسال العجايية الستػاصمة، 
وبالتالي ىع األشفال األكثخ حاجة الى الحساية والجمعع الجولي والجاخمي إلزالة أثخ تمظ 

 االمعسال معشيع.
 .2005خاق لدشة أوال: حساية األطفال في دستهر الع

معمى معج  (29)في نز السادة  2005تزسغ دستػر جسيػرية العخاق لعام  
االسخة أساس السجتسع، ومغ واجبات الجولة ان تحافع معمى كيانات االسخة وقيسيا 
الجيشية واألخالقية والػششية، كسا ألدمت الفقخة الثانية مغ نفذ السادة الجولة بكفالة 

الذيخػخة وان تخامعي الجولة الشذئ والذباب وتػفخ ليع حساية االمػمة والصفػلة و 
 الطخوف السشاسبة لتشسية ممكاتيع وقجراتيع.

معمى والجييع في  اً معمى ان لألوالد حق نفديا مغ السادة ونرت الفقخة ثانياً  
كحلظ فان الفقخة الثالثة مغ السادة نفديا تزسشت حطخ  ،التخبية والخمعاية والتعميع

الكفيمة  تدؼ لألشفال برػره كافة ومعمى الجولة اتخاذ اإلجخاءااالستغالل االقترا
( بسشع اشكال 29بحساية االشفال وجاءت الفقخة الختامية )الفقخة الخابعة مغ السادة 

 العشف والتعدف في االسخة والسجرسة والسجتسع.
ان أساس مذخوعية الشطام القانػني الحؼ يحسي األشفال ىػ الجستػر، ولقج 

الجستػرؼ في العخاق االىتسام الػاضح بجمعع االسخة ورمعاية االمػمة كان لألفق 
وجػد ىحه الشرػص الجستػرية  ىػ: ىل كان الدؤالو  غ لعسمة واحجة.يجيصفيسا و ػ ب

 كافية لتكػن مطمة واسعة تحسي حقػق األشفال وتخمعاىع؟
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لقج نز دستػر العخاق الشافح معمى حقػق اجتساعية ثقافية تشسػية، متجاىمة 
الصفل في السأوػ الغحاء السعخفة وكحلظ التشسية الجيشية والػججانية والخوحية مثل حق 

تعميع الصفل مبادػ ديشة معغ شخيق الشز معمى ان تكػن مشيجا مغ ضسغ السشاىج 
حتاج الى مادة مدتقمة تتزسغ ان كل حق مغ ىحه الحقػق ي الجراسية في السجارس.

الشز معمى اليات دستػرية لتفعيل نفاذىا  دستػرية مفرمة، وكحلظ تحتاج الى اً احكام
 متساشية مع الطخوف التي يعيذيا الصفل العخاقي.

 السيسامغ دستػر العخاق الشافح االسخة و  (30)السادة  كسثال معمى ذلظ كفمت
تفاصيل انذاء  متزسشةً  (31)الصفل بالزسان الرحي، كحلظ جاءت السادة 

ات، كسا كفل دستػر العخاق الشافح حساية كد الرحية وتقجيع العالجاالسدتذفيات والسخ 
 .مشو (32)السعاقيغ وذوؼ االحتياجات الخاصة في السادة 

ق مغ بعج مخور خسذ سشػات معمى تحخيخ ثمث العخاأنو كج ان الػاقع يؤ 
ا زالت تمظ السشاشق مفتقخة الى وجػد مدتذفيات والى سيصخة تشطيع دامعر اإلرىابي م

م لألشفال السعاقيغ بدبب االمعسال العجايية التي أدنى درجات الجمعع الرحي السقج
استسخت ثالث سشػات، فزال معغ اإلىسال الذجيج لألشفال السعاقيغ والستزخريغ مغ 
االنفالت األمشي التي كانت تعاني مشو تمظ السشاشق قبل سيصخة تشطيع دامعر اإلرىابي 

اية حقػق استحجاث مؤسدات دستػرية قادرة معمى ضسان وحسلحلظ يتػجب معمييا. 
تسكيغ مشطسات السجتسع السجني يتػجب الصفل السشرػص معمييا في الجستػر، كحلظ 

 بحق التقاضي مغ اجل حساية الصفل. 
( 31،30ان مبجا العجالة االجتساعية السشرػص معمييا بالسادتيغ )

وفقا لمحاجة والكفاءة كميا إمعصاء البذخ حقػقيع في مجاالت الحياة  تانوالستزسش
يقتزي ان تقجم الجولة السدامعجة لألشخاص ومغ ضسشيع األشفال الحيغ وقعػا والقجرة، 

ة معغ االضخار ضحايا لألمعسال العجايية، رغع معجم مدؤولية الجولة السجنية او الجدايي
مغ ىشا يشذا مخكد قانػني لمستزخر اجتساعيا او اقتراديا او  التي تمحق باألشفال.

القة أساسيا مبشي معمى الحق بالتعػيس بدبب نفديا في معالقتو مع الجولة، ىحه الع
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الزخر، وىي ال تختبط بفكخة تختب السدؤولية القانػنية معمى أساس الخصأ وفقا لمقػامعج 
 القانػنية العامة.

 .2005تعميم األطفال في دستهر  قثانيا: ح
( معمى ان 34في الفقخة اوال مغ السادة ) 2005لقج تزسغ دستػر العخاق لعام 

مل اساسي لتقجم السجتسع وحق تكفمو الجولة وىػ الدامي في السخحمة التعميع معا"
االبتجايية وتكفل الجولة مكافحة االمية، وتزسشت الفقخة الثانية مغ ذات السادة ان 

قج كفمت الجولة ىحا الحق و  التعميع السجاني حق لكل العخاقييغ في مختمف مخاحمو".
التعميع مغ قبميا، وتعديده مغ خالل ودمعستو مغ خالل االشخاف السباشخ معمى حق 

الشز معمى التعميع الدامي في السخاحل االبتجايية داللة واضحة باالىتسام بالقزاء معمى 
 االمية ويعج مغ التجابيخ الجستػرية السيسة لسشطػمة الحق في التعميع.

نأمل مغ السذخع ان يسج الدامية التعميع واالشخاف الحكػمي الى جسيع مخاحل 
 ع متزسشا التعميع الثانػؼ واالمعجادؼ وكحلظ التعميع الفشي والتجارؼ والرشامعي.التعمي

 الفخع الثاني
 حقهق الطفل في القهانين الهطشية العخاقية

ان الػاقع العسمي يذيخ ان األشفال ىع األكثخ تعخضا لإلىسال الحكػمي في  
جسامعات  العخاق لعجت أسباب االنفالت األمشي، اليجخة، نقز الخجمات، ضيػر

العػدة الى الػاقع الشطخؼ نجج ان السذخع العخاقي الدم وب مدمحة، تجشيج األشفال.
فقج يػض بالصفػلة وقج بيشا ذلظ انفا؛ الدمصات العامة والسؤسدات الحكػمية بالش

الشافح السعجل  1969لدشة  111مغ قانػن العقػبات العخاقي رقع  (383)نرت السادة 
ال تديج معغ ثالث سشػات او بغخامة ال تديج معغ ثالثساية "يعاقب بالحبذ مجة  :معمى

ديشار مغ معخض لمخصخ سػء بشفدو او بػاسصة غيخه شخرا لع يبمغ الخامدة معذخ 
مغ معسخه او شخرا معاجدا معغ حساية نفدو بدبب حالتو الرحية او الشفدية او 

ث والخصخ ىػ كل سمػك إيجابي او سمبي يحسل في شياتو احتسال حجو  العقمية".
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نتيجة ضارة بالحق الحؼ يحسيو القانػن فيػ بحلظ يعج خصػة سابقة معغ تحقق الزخر 
  .(184، 1967)معازر، 

اذن الخصخ الحؼ يتعخض لو الصفل ىػ أؼ ضخف يشحر بخصخ ييجد حياتو او 
األخالقية، والتي قج تدبب ضخرا لو إذا ما سالمتو العقمية او الشفدية او التخبػية او 

 وقعت.
مغ مذخوع قانػن حساية حقػق الصفل  (69)مغ السادة  (2)كسا جاءت الفقخة 

في العخاق معمى "تكػن العقػبة الدجغ إذا..... يعاقب بالعقػبة ذاتيا إذا كان التعخض 
...". نز لمخصخ بحخمان الصفل معسجا مغ التغحية او الحساية التي تفتزييا حالتو

 الشافح حقػق وضسانات لحساية األشفال. 1983لدشة  76قانػن رمعاية االحجاث رقع 
والتي  2015لدشة  37مغ قانػن العسل العخاقي رقع  (7)كحلظ ما ورد في السادة 

 سشة. 15حجدت سغ العسل لألشفال ب 
ومغ  ان االخصار التي يتعخض ليا الصفل بدبب االمعسال العجايية كبيخة ججا       

ضسشيا الخصخ الحؼ يتعخض الية األشفال معشج امعتقاليع وتجشيجىع داخل أماكغ 
االمعتقال، وال زالت السؤسدات اإلصالحية مميئة باألشفال الستػرشيغ تشطيع دامعر 

 .(2019)األمع الستحجة، اإلرىابي 
يشبغي معمى الدمصات الحكػمية معاممة ىؤالء األشفال ضسغ أشار السعاييخ  لحلظ    

الجولية، فاالحتجاز أصبح بالشدبة ليع السالذ األخيخ، ومعميو يجب احتجازىع بذكل 
السفرػل معغ والجية( وإمعصاء )مشفرل معغ البالغيغ، وتقجيع معشاية لمصفل الفزمي 

 أولػية ألمعاده تأىيمو وانجماجو بالسجتسع. 
ججر اإلشارة الى ان مذخوع قانػن حساية حقػق الصفل في العخاق لع يحجد تو 

الحؼ سار معميو قانػن العقػبات  نفدو حاالت تعخض الصفل لمخصخ وىػ االتجاه
العخاقي الشافح، ونخػ ان الرعػبات التي قج يقع بيا السذخع معشج تجخمو لتقخيخ الدياسة 

الصفل تجاه بعس الدمػكيات التي قج  الػقايية لمصفل لخبسا تػثخ في حساية حقػق 
نأمل مغ السذخع ان يػازن بيغ مبجا الذخعية  نفدو في الػقتو تذكل خصخا معميو، 
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الجدايية في تحجيج حاالت الخصخ الحؼ يتعخض لو الصفل نتيجة االمعسال العجايية 
 وكفالة الحساية القانػنية الفعالة لحقػق الصفل. 

اقس مع ما ورد بشرػص قػانيشو الخاصة ان الػاقع العسمي في العخاق يتش
بحقػق الصفل فسدتػػ اإلىسال الحؼ وصل اليو أشفال العخاق بدبب االمعسال العجايية 
مخيف، ورغع تعالي األصػات لحساية االنتياكات التي يتعخض ليا الصفل في العخاق 

قي رغع ان لع تبادر الدمصة التذخيعية في العخاق الى إقخار قانػن حساية الصفػلة العخا
 القانػن نػقر معجة مخات في جمدات البخلسان.

في حساية األشفال في العخاق ووجػد نطامي صارم في  اً ان ىشاك معجد 
سيئة، نقز في الخجمات، زيادة معجد  اً السؤسدات اإلصالحية، يتزسغ ضخوف

بدبب االمعسال العجايية كل ذلظ يديج مغ حاالت  2015السحتجديغ خاصة بعج معام 
 الذجيج لألشفال السحتجديغ.الحخمان 

نأمل تحديغ وتعديد السؤسدات اإلصالحية وخمق بيئة امشة تتساشى مع 
السعاييخ الجولية، وبحل جيػد لتعديد ثقة السػاشغ العخاقي بقجرة بالسؤسدات اإلصالحية 

 معمى حساية األشفال.
 تعخض مذخوع الصفػلة في العخاق لعجه انتياكات بدبب االمعسال العجاييةلقج 

ولع تكغ ىشاك وفقو جادة مغ الحكػمة لحساية األشفال، ولع تدخخ الحكػمة العخاقية 
مغ كػادر بذخية لحساية وازالو أثخ االنتياكات التي تعخض  ةاليات وامكانيات متكػن

 ليا أشفال العخاق االمعسال العجوانية. 
حجوث  2014مغ اثار االمعسال العجايية بعج سقػط أكثخ مغ ثمث العخاق معام و      

غ واسعة خاضعة لديصخة التشطيع لسجة ثالث سشػات ولع يك والدات أشفال في مشاشق
جيل ال يحسمػن وثايق رسسية  أدػ إلى نذػءىشاك نطام رسسي لتدجيل السػاليج مسا 

لتػفخ لجييع بعس األوليات،  البعس مشيع قجمت مجيخة البصاقة الػششية ليع حمػالً و 
يحسمػن وثايق رسسية لحا سيكػن ليحا الشقز اثار شػيمة ا زالػا ال موالبعس االخخ 

 معمى السجػ البعيج لألشفال في مقجمتيا صعػبة حرػليع معمى حقيع بالتعميع.
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نأمل مغ الدمصات السخترة في وزارة الجاخمية اتخاذ قخارات إدارية لسدامعجة 
 يع.األشفال الستزخريغ مغ االمعسال العجايية ألجل حرػليع معمى ما يثبت شخريت

 الفخع الثالث
 االليات الهطشية والجولية لحساية األطفال من أثخ االعسال العجائية

صادقت الحكػمات العخاق الستتالية معمى العجيج معاىجات الخاصة بحساية 
معمى العيج الجولي الخاص بالحقػق السجنية والدياسية  تحقػق األشفال، كسا صادق

معمى الحكػمة العخاقية السدؤولية معغ أؼ ان ىحه االتفاقيات تفخض و ، 1971في معام 
 ثخ االمعسال العجايية معمى األشفال؛ فقج انتياك يقع ألشفاليا كسا تفخض معمييا إزالة أ

صادقت الحكػمة العخاقية معمى االتفاقية الخاصة بالعيج الجولي الخاص بالحقػق 
في  193والسرادق معمييا العخاق بالقانػن رقع  1966االقترادية واالجتساعية لمعام 

والتي  1989شخفا في اتفاقية حقػق الصفل لعام  فزال معغ ان العخاق يعج. 1970
ومعمييا التدم العخاق باتخاذ جسيع التجابيخ  ،1994لدشة  3صادق معمييا بالقانػن رقع 

التذخيعية واإلدارية واالجتساعية والتعميسية الساليسة لحساية الصفل مغ جسيع اشكال 
العشف السجني او العقمي او اإلصابة او االيحاء او اإلىسال او السعاممة السشصػية معمى 

جشدي، كسا التدم العخاق اىسال او سػء معاممة او استغالل، بسا في ذلظ االمعتجاء ال
استشادا الى االتفاقية اتخاذ جسيع التجابيخ السشاسبة لتذجيع التأىيل البجني والشفدي 
وإمعادة االنجماج االجتسامعي لمصفل الحؼ يقع ضحية أؼ شكل مغ اشكال اإلىسال او 
االستفالل او اإلساءة، او التعحيب او أؼ شكل اخخ مغ اشكال السعاممة القاسية او 

او السيشية او الشدامعات السدمحة، ويجخؼ التأىيل وإمعادة االنجماج في بيئة  ةإندانيالال
 ة، الفقخ 1989، األمع الستحجة)تعدز. صحة الصفل، واحتخام الحات وكخامة االندان 

 . ((39 ،34) (؛ السػاد19( السادة )1)
، معجم 1989ويتختب معمى معج العخاق شخفا في اتفاقية حقػق الصفل لدشة

تعخض أؼ شفل الى الزخب او أؼ معقػبة ال إندانية داخل السؤسدات اإلصالحية، 
وكحلظ معجم إمكانية فخض الدجغ السؤبج او اإلمعجام معمى األشفال دون سغ الثامغ 
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معذخ، كحلظ يجب معاممة الصفل داخل السؤسدات اإلصالحية معاممة جيجه، ومخامعاة 
يع، وال يجػز حخمان الصفل مغ حخيتو اال احتياجاتيع، ومػاصمة اتراالتيع مع ذوي

برػرة قانػنية كسا يجػز مشحو حق الصعغ في شخعية حخمانو مغ الحخية سػاء كان 
 الحكع صادر مغ محكسة او ايو ىيئة مدتقمة.  

 معمى أنليػنيدف ػقيع العخاق التفاقية حقػق الصفل فقج أقخ تقخيخ ارغع تو 
واالمعتقال واالنتياكات الجديسة  ءدوح والمجػ لمش اً األكثخ تعخض يبقػن  أشفال العخاق

لحقػق األشفال، كسا تزسغ التقخيخ االثار الجديسة التي تعخض ليا العخاق بدبب 
 . (ب 2008)األمع الستحجة، الحخوب واالمعسال العجايية التي تعخض ليا العخاق 

 اخلامتة
يجاد اليات لتعديد حساية حقػق محاوالت السجتسع الجولي إل كانت ىشاكلقج 

ميغ العام سثل الخاص لألسوالستسثمة بامعتساد الػالية لم معسال العجاييةاالندان اثشاء اال
معغ الجيػد الحثيثة التي يبحليا في سبيل تعديد  شفال والشداع السدمح فزالً السعشي باأل

التشديق مع اشخاف الشداع ومع الجيات الفامعمة معمى ىحه الحساية مغ خالل العسل وب
الداحة الجولية والسعشية بحقػق االشفال وحذج الخاؼ العالسي لسػاجيتيا والترجؼ ليا 

التي و جشػد  واشالق العجيج مغ السبادرات مع الذخكاء االخخيغ مثل مبادرة اشفال ال
 غ الثامشة معذخ .االشفال دون س تجشب اثار االمعسال العجايية معمىتيجف الى 

 الشتائج 
ان التصػر والتقجم العمسي يقابمو تدايج في انتياكات حقػق الصفل معمى مدتػػ  -1

اصبحت  إذ في العقجيغ االخخيغ بدبب انتذار االمعسال العجايية، السيساالعالع 
 األشفال معشج امعتقاليع.في تجشيج  التكشمػجيابعس الجسامعات تػضف 

شػاغل االشفال والشدامعات السدمحة الجولي بستابعة مجمذ االمغ  ضخورة قيام -2
وادماج تمظ الذػاغل في واليات حفع الدالم حػل العالع وتزسيشيا مختريغ في 

 االشفال.مجال حساية 
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االشفال يذكل ضاىخة خصيخة يجب مػاجيتيا، وقج تصػرت في  امعتقالاليدال  -3
ل الجسامعات مغ قب متشػمعة لالمعتقالونة االخيخة مغ خالل وجػد شخق اآل

 حازم.السدمحة مسا يدتجمعي التشبو ليا ومػاجيتيا بذكل 
والتذخيعات الػششية معمى حقػق األشفال، كسا  2005أكج الجستػر العخاقي لدشة  -4

شخفا في االتفاقيات الجولية التي تحسي حقػق األشفال، رغع ذلظ  يعج ان العخاق
ن بدبب كثخة االمعسال أشفال العخاق ىع األكثخ تعخضا النتياكات حقػق االندا

العجايية ومعجم وجػد استخاتيجيات واليات وبخامج مشطسة وفعالة مغ قبل الحكػمة 
 ىجفيا حساية األشفال مغ أثخ تمظ االمعسال. 

 التهصيات 
سػاء بذكل او تجشيجىع االشفال دون سغ الثامشة معذخ  امعتقالمشع وتجخيع  -1

لحساية األشفال مغ  رسسي او غيخ رسسي، معغ شخيق تأسيذ تجابيخ مدتجامة
 تأثيخ الشدامعات السدمحة.

االشفال  امعتقالايجاد بخامج معسل معمى مدتػػ الجول مغ اجل التػعية بخصػرة  -2
 السجتسع.ىيميع وادماجيع في أمشيع وامعادة ت السعتقميغوالعسل معمى تدخيح 

في الشدامعات السدمحة معمى انيع ضحايا لتمظ  االتعامل مع االشفال الحيغ شاركػ  -3
ىيميع وادماجيع وتقبميع في أفييا ومحاولة امعادة ت اً وليدػا أشخافامعات الشد 

 مجتسعاتيع مخة اخخػ. 
انذاء مؤسدات دستػرية لحساية االشفال تتساشى مع السعاييخ الجولية معبخ  -4

مع )وزارة الرحة والعجل والتخبية( لحساية األشفال  ن الجوايخ الحكػمية بالتعاو 
حيغ تعخضػا لمعشف بدبب الشدامعات السدمحة، ذوؼ االحتياجات الخاصة او ال

كحلظ تسكيغ مشطسات السجتسع السجني مغ حق التقاضي الجستػرؼ ألجل حساية 
 األشفال مغ أثخ االمعسال العجايية.

تأكيج الجولة معمى التداماتيا باتفاقيات حقػق االندان وحقػق الصفل والسرادق  -5
 معمييا مغ قبميا 
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العخاقي السعجل، وإقخار  1983لدشة  76االحجاث رقع نأمل الغاء قانػن رمعاية  -6
مذخوع حساية حقػق الصفل في العخاق، مبشي معمى اىجاف تجعل السرمحة 

 العميل لمصفل مػضع اىتسام رييدي في القانػن بعج اقخاره.
نأمل الشز معمى حاالت الخصخ التي ربسا يتعخض ليا الصفل في مذخوع قانػن  -7

 ق تصبيقا لسبجأ السذخوعية الجدايية. حساية حقػق الصفل في العخا
نأمل مخاجعة جسيع القػانيغ الػششية لتتساشى مع السعاييخ الجولية وااليفاء  -8

بالتدامات السشرػص معمييا باالتفاقيات الجولية الخاصة بحساية حقػق األشفال، 
كسا نأمل تقجيع البخامج والخجمات لألشفال السجشجيغ مغ قبل تشطيع دامعر 

السػدمعيغ في السؤسدات اإلصالحية، وتييئة الطخوف السشاسبة ليع االرىابي و 
 لمحرػل معمى التعميع واإلرشاد.

انذاء دار السالحطة وىػ مكان مخرز لتػقيف الحجث بقخار مغ ضخورة  -9
حقػق األشفال مغ أثخ  ةالسحكسة السخترة تساشيا مع السعاييخ الجولية لحامي

 االمعسال العجايية.
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 اليهامر
                                                 

الستخح من قبل مجمذ جامعة  216القخار رقم اإلطار العخبي لحقهق الطفل، الحي اعتسج بسهجب  (1)
، حالل مؤتسخ القسة العخبي الثالث عذخ السعقهد في عسان ۲۰۰۲مارس  ۲8الجول العخبية في 

 . ۲۰۰۲مارس  ۲۲-۲۲يهمي 
 السرادر    

 السرادر العخبية . أ
Beiter ،K. (2006.)  حساية الحق في التعميم بسهجب القانهن الجولي Protection of the 

Right to  Education Under International Law.  مارثيشهس نييهف . 
 Pretoria إعالن بخيتهريا الخاص بالحقهق االقترادية واالجتساعية الثقافية في إفخيقيا 

 Declaration on Economic, Social and Cultural Rights in Africa 
 www.achpr.org/pretoriadeclartation   

 . )د.ت(.Vienna Declaration and Program of Action إعالن وبخنامج عسل فييشا 

 Third Geneva Convention( .1949.) اتفاقية جشيف الثالثة )إ.ج.ث( 
 Fourth Geneva Convention. (1949.) اتفاقية جشيف الخابعة )إ.ج.ر( 

مجسهعة السبادئ الستعمقة بحساية جسيع األشخاص الحين يتعخضهن . (1988) األمم الستحجة.
 Body of Principles for The Protection االحتجاز أو الدجن  ألي شكل من أشكال 

of All Persons  Under Any Form of Detention or Imprisonment،  قخار
  .(1988كانهن األول  9في )  43/173 جسعية األمم الستحجة السخقم 

 General Comment of The التعميق العام لمجشة حقهق الطفل (. 1989األمم الستحجة. )

Committee on The  Rights of The Child. 
 United اإلندان بخنامج عسل األمم الستحجة لمتثقيف في مجال حقهق (. 1996األمم الستحجة. )

Nations Program  of Action for Human Rights Education رقم الهثيقة .
Add/ A. 1/ 506/ 51  ( 2991كانون األول  21في.) 

 The Right to Education الحق في التعميم في حاالت الطهارئ  أ(. 2008األمم الستحجة. )

in Emergencies. تقخيخ السقخر الخاص السعشي بالتعميم عجد HRC/ A/10/ 8 . 
 تقاريخ سشهية لألمين العام بذأن األطفال والشداعات السدمحة(. ب 2008األمم الستحجة. )

Annual reports of the Secretary-General on children and armed 

http://www.achpr.org/pretoriadeclartation
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conflict. 
 New York الالجئين السياجخين إعالن نيهيهرك من أجل (. 2016األمم الستحجة. )

Declaration for  Immigrant Refugees.  رقم الهثيقةAdds/53/471998, 

CN/E, RES/A/1/7   ( 2016أيمهل  19في.) 
 Human Watch تقخيخ ىيهمن ووتر الى اليهنديف(. 2019آذار  6األمم الستحجة. )

report to UNICEF on March 
https://Cwww.alaraby.co.uk%3E  . 

 .The Arab Setting for The Rights of The Child اإلطار العخبي لحقهق الطفل 
(2001.) 

 Convention Relating to The Status  of  1951االتفاقية الخاصة بهضع الالجئين لعام 

Refugees of 1951 . (1951.) 
 Additional Protocol( .1977.) البخوتهكهل اإلضافي 
 Child Rights Between حقهق الطفل بين الشعخية والتطبيق (. 2009الخدرجي، ع. ج. )

Theory and Practice. دار الثقافة لمشذخ والتهزيع . 
 The Meanings Between السعاني بين التهقيف والتكفيل والدجن الخطيب، ج. )د.ت(. 

Arrest,  Sponsorship and Imprisonment. 2022 ،يهليه 6 تست الديارة،  
https://www.ammonnews.net/article/105194 . 

(. أسخى الحخب ، حقيم في السعاممة الكخيسة وفي العهدة إلى ديارىم 2000الدمالي، د. ع. )
 Prisoners of War,  Their Right to Dignified Treatment and To 

Return to Their Homes. 10، الرميب األحسخ. 
 International Covenant العيج الجولي الخاص بالحقهق االقترادية واالجتساعية والثقافية 

 on Economic, Social and Cultural Rights.)د.ت( . 

 International اإلنداني القانهن الجولي (. 2009الفتالوي، س. ح.، و ربيع، ع. م. )

Humanitarian Law  .(. دار الثقافة لمشذخ والتهزيع5 مج)مج . 
 The Difference Between a Prisoner الفخق بين الدجين والسعتقل في القانهن الجولي 

 and A Detainee in International Law.  .)يهليه 6في  تست الديارة)د.ت، 
2022، 

https://www.ammonnews.net/article/105194
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 https://e3arabi.com/?p=843429  

تقخيخ مسثل األمين العام ، السقجم تشفيحا لقخار (. 1998السفهضية الدامية لحقهق اإلندان. )
فبخابخ    11  التهجييية بذأن التذخد الجاخمي  ، وإضافة إلى السبادئ  391  /  ۲۹۹۲السفهضية 

-Report of The  Representative of The Secretary الهثيقة( ) ۲۹۹۲

General, Submitted in  Implementation of OHCHR Resolution. 
 Guide To the السخشج إلى حقهق اإلندان األساسية لزباط التهقيف واالعتقال في العخاق 

 Basic Human Rights of Arrest and Detention Officers in Iraq.  .)د.ت(
 ،2022 ،يهليه 7في تست الديارة 

 https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/tql    
 African Charter on  Human السيثاق اإلفخيقي لحقهق اإلندان والذعهب )ميثاق بانجهل( 

and Peoples’ Rights (Banjul Charter) ( ,1986.) 
 The Arab Charter on Human   )م.ع.ح.إ.(  2004السيثاق العخبي لحقهق اإلندان العام 

Rights  Of 2004 .(2004.) 
 Deprived Of Education. Zed السحخومهن من التعميم (. 2003تهماسيفدكي، ك. )

Books. 

القانهن الجولي اإلنداني ودورة في حساية ضحايا الشداعات السدمحة (. 2009حجازي، ر. أ. )
 International  Humanitarian Law and A Course in The Protection of 

Victims of  Armed Conflict. 
القانهن الجولي اإلنداني: والدتو /نطاقو /مرادره (. 2010. ) د. حدين عمي الجريجي 

 International Humanitarian Law:  Its Birth / Scope / Sources.  دار وائل
 . لمشذخ والتهزيع

 General Theory of الشعخية العامة في ظخوف الجخيسة(. 1967عازر، د. ع. )

Circumstances of Crime. السطبعة العالسية. 

ية في األراضي السحتمة في ظل (. الحق في التعميم والثقافة الهطش1978عامخ، أ. د. ص. ا. )
 The  Right to Education and National Culture in القانهن الجولي السعاصخ 

The Occupied Territories  Under Contemporary International 

Law.  34،  السجمة السرخية لمقانهن الجولي. 

https://e3arabi.com/?p=843429
https://e3arabi.com/?p=843429
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/tql
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/tql
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 International Law,  Treatment of Prisoners in International and 

Internal Conflicts. السهسهعة العخبية 
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Of Persons and  Funds in International Humanitarian Law.  دار
 . األكاديسية 

 Protecting Children شداعات السدمحة حساية األطفال أثشاء ال(. 2010عميهه، س. )

During Armed  Conflict . .جامعة الحاج لخزخ بساتشو  رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة
 International Protection الحساية الجولية لحقهق اإلندان (. 2013غدان، م. م. ) 

of Human Rights.  دار الخاية لمشذخ والتهزيع . 
الحساية القانهنية لألسخى وفقا  ألحكام القانهن الجولي اإلنداني (. 2018غشيم، ع. ع. إ. )

 Legal Protection for  Prisoners in Accordance with The Provisions of 

International  Humanitarian Law.  السخكد الجيسقخاطي العخبي لمجراسات
 .  االستخاتيجية والدياسية واالقترادية

: القانهن  االجتساعية والثقافية في الشداع السدمح –(. الحقهق االقترادية 2008مهتخشه، أ. )
 Economic, Social and والقانهن اإلنداني الجولي  الجولي لحقهق اإلندان 

Cultural Rights in Armed  Conflict: International Human Rights 

Law and International  Humanitarian Law . السجمة الجولية لحقهق اإلندان
  ،12. 

: إتاحة مداحة أكبخ لحقهق  (. الحق في التعميم في األراضي السحتمة2004ىهرويتذ، ج. )
 The Right to Education in The Occupied اإلندان في قانهن االحتالل 

Territories: Making More  Space for Human Rights in Occupation 

Law.  7،  حهلية القانهن اإلنداني. 
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 Protecting  Education in Insecurity and والشداعات السدمحة، دليل قانهن دولي 

Armed Conflict, An International Law  Guide. .دليل قانهن دولي 
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