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 وتقدير شكر
 
 

ذ اهلل بسم  " لشديد عذابي إن كفرتم ولئن مألزيدنك شكرتم لئن مربك نتأذ القائل: "وا 

 (07 اآلية إبراىيم، سورة)

 لم الناس يشكر لم "من :القائل -وسمم عميو اهلل صمى- األمين رسولو عمى والسالم والصالة

 ) الترمذي رواه " (اهلل يشكر

 ىذه إلتمام سبحانو وتوفيقو العظام وفضائمو الجسام نعمو عمى وأشكره وتعالى سبحانو اهلل أحمد

 فالحمد هلل رب العالمين ....ةالدراس

 كمال الدكتور الفاضل ألستاذي والعرفان والتقدير بالشكر أتقدم وجل، عز اهلل شكر وبعد

 وكثرة انشغاالتو من بالرغم الرسالة ىذه عمى لإلشراف ووقتو جيده رسخ الذي فياللي

 .الرسالة ىذه إنجاز في الكبير الفضل لو كان والذي والعممية، العممية ارتباطاتو

 ىذه مناقشة عمى بالموافقة أعضاء المجنة لتفضميم األفاضل األستاذة من كل إلى موصول الجزيل والشكر

 .العمل ىذا بإثراء تسيم سوف التي السديدة األخذ بتوجيياتيم مع عمييا والحكم الرسالة

 كذلك إلى كل من ساعدني في إنجاز ىذا البحث.  موصول الجزيل والشكر

 .أعماليم موازين في ذلك يجعل وأن الجزاء خير يجزييم أن اهلل شكري وأسأل خالص أرفع جميعا إلييم

 

 من وراء القصد اهللو 
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 ةــــدمــــقــم

مـ ، واىتماـ األ9191حقوؽ الطفؿ عاـ لقد تزايد االىتماـ الدولي بحقوؽ الطفؿ خاصة بعد اعتماد اتفاقية    

، ومف حقوؽ 1كرامة أصيمة فييـالمتحدة بحماية وتعزيز حقوؽ الطفؿ أساسو االقرار بما لجميع البشر مف 

 متساوية وثابتة تشكؿ أساسا لمحرية والعدؿ والسالـ في العالـ.

 ارا ومتساويف في الكرامة والحقوؽينص اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أف جميع البشر يولدوف أحر    

 . 2التي تخوؿ لمجميع، دوف تمييز مف أي نوع التمتع بكافة الحقوؽ والحريات المنصوص عمييا في اإلعالف

يعني أف األفراد ليـ حقوؽ طبيعية ألنيـ بشر، لذا لكؿ البشر الحؽ في بيئة  -جميع -استخداـ كممة    

ناجح آلليات حقوؽ اإلنساف غير ممكف يمكف التمتع فييا بالحقوؽ والحريات األساسية ومع ذلؾ، فإف التنفيذ ال

 دائما ونتيجة لذلؾ، األفراد المنتميف إلى فئات ضعيفة مثؿ األطفاؿ يعانوف أكثر مف غيرىـ.

رغـ أنو ال يوجد نقاش حوؿ حقيقة أف األطفاؿ أفراد تابعوف، فإف النقاش حوؿ إمكانية وضرورة تعزيز    

ىاـ عمى األقؿ لثالثة أسباب كبرى، أوال وقبؿ كؿ شيء  حقوؽ خاصة لألطفاؿ موجود، فمفيوـ حقوؽ الطفؿ

فالطفؿ ال يتمتع فقط بالرعاية والحماية، ولكف لو أيضا الحؽ كفئة منفصمة، حقوؽ ا إذا كاف لألطفاؿ اعتبار م

 واسع.في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تحدد مصيره عمى مدى 

بب تدني الوضع االجتماعي المتاح لألطفاؿ في معظـ تـ إنكار حقوؽ األطفاؿ بسيثانيا، غالبا ما    

 المجتمعات نتيجة لذلؾ، فإف الطفؿ قد يتمقى معاممة غير عادلة.

، ىذه الحقوؽ مثؿ عمى وجو التحديد ثالثا، أطفاؿ اليوـ يجب أف يضمف ليـ الحؽ الكامؿ في البقاء والنمو   

 يدة كشخص بالغ.الحؽ في التعميـ أو اليوية بمثابة حجر األساس لحياة ج

                                                           
 .9199ديباجة االعالف العالمي لحقوؽ االنساف لعاـ ( 1
 .9199المادة االولى مف االعالف العالمي لحقوؽ االنساف لعاـ ( 2
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ىذا الوضع الياـ المتعمؽ باألطفاؿ يتطمب وجود آليات لحماية حقوؽ الطفؿ والتمتع بالحقوؽ والحريات    

األساسية لإلنساف، وفي حالتنا حقوؽ األطفاؿ يجب أف تضمف قانونيا مف قبؿ الحكومات الوطنية فضال عف 

 قوؽ اإلنساف واتفاقية حقوؽ الطفؿ.القوانيف الدولية واإلقميمية بموجب القانوف الدولي لح

عمى المستوى اإلقميمي، أكبر تيديد يواجو حماية حقوؽ اإلنساف ىو التنوع الثقافي، فيناؾ مناطؽ لدييا    

تصور لحقوؽ اإلنساف ال يتوافؽ مع وجية النظر العالمية نتيجة لذلؾ، االحتياجات اإلقميمية المحددة قد تأتي 

عندما نتحدث عف حقوؽ و عترفت ىذه المناطؽ بالمفيـو العالمي لحقوؽ اإلنساف، مع ذلؾ، إذا قبمت وا أوال

الطفؿ، تحصؿ قارة إفريقيا عمى اىتماـ خاص، فاألطفاؿ في إفريقيا ىـ ضحايا العنؼ وانتياكات متعددة 

 كجزء مف سياؽ اقتصادي اجتماعي وثقافي معيف، االعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي تؤثر عمى

المتناغـ األطفاؿ األفارقة في وقت الحرب أو السمـ في أسرىـ أو بيئة المجتمع ىي عقبات تحوؿ دوف نموىـ 

 وحياتيـ.

يضعؼ ويقمؿ بشكؿ كبير مف  في السياؽ اإلفريقي الطفؿ ىو في قمب الفقر وانعداـ األمف المستمر الذي   

اإلنسانية باإلضافة إلى ذلؾ، عدـ كفاية التعميـ المدرسي والظروؼ الصحية، وظروؼ السكف غير  كرامتو

المالئمة ومستوى عاؿ مف العنؼ والتيجير القسري الداخمي وختاف اإلناث، واالستغالؿ االقتصادي والجنسي 

الطفؿ في إفريقيا، حقوؽ  وضعية سمبية ىي مف بيف المساىميف في تدىوروالعبودية والممارسات التقميدية ال

فالطفؿ كائف ضعيؼ يجب أف يستفيد مف الحماية القانونية كما يجب أف يحدث تغيير في ثقافة حماية الطفؿ 

 .1اإلفريقية، التي تنص عمى أف األطفاؿ يتمتعوف بحقوؽ وحماية مماثمة تماما مثؿ البالغيف

فيروس نقص المناعة،  مفجة إلى الحماية الفعالة األطفاؿ في إفريقيا بحابسبب واقع القارة االفريقية،    

جسيمة مثؿ النتياكات واالالحرب، المجاعة والنتائج الضارة لمممارسات الثقافية الستغالؿ األطفاؿ بأي شكؿ، 

 .والتحرش في العديد مف الدوؿ اإلفريقية التعذيب وسوء المعاممة واالغتصاب والخطؼ واالستعباد الجنسي

                                                           
1
) Kamel Filali, Regional child instrument on the African continent  :  The African Charter on the rigths 

and welfare of the child, AUCIL Journal of International Law, Issue N°1,2013 p 29. 
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االنتياكات المستمرة، فإنو ال يمكننا القوؿ أف النظاـ اإلفريقي كاف ميما حوؿ مفيوـ حقوؽ عمى الرغـ مف    

عندما اعتمد  9191كانت أوؿ محاولة حازمة لتعزيز حماية األطفاؿ في إفريقيا عاـ فقد الطفؿ عمى الورؽ، 

، اإلعالف لـ يكف 1اإلفريقيحقوؽ ورفاه الطفؿ لرؤساء الدوؿ والحكومات لمنظمة الوحدة اإلفريقية إعالنا 

ممزما، ومع ذلؾ فإف الوثيقة اعتبرت كميثاؽ مف وثائؽ حقوؽ اإلنساف القادمة التي تغطي قضايا إقميمية 

وتضمنت تدابير تحث الدوؿ األطراؼ لتبني واتخاذ تدابير قانونية ومؤسسات مف شأنيا إلغاء  ،محددة

  .األطفاؿ وختاف الفتياتالممارسات الثقافية الضارة باألطفاؿ، مثؿ زواج 

سرعت منظمة الوحدة اإلفريقية تحركاتيا لحماية حقوؽ  9191لعاـ بعد إعالف حقوؽ الطفؿ اإلفريقي    

شراؾ األطفاؿ  المنظمةالطفؿ حيث أصبحت  نشطة عمى قضايا مثؿ عمالة األطفاؿ، االتجار باألطفاؿ، وا 

حقوؽ الطفؿ موضوع معاىدة دولية ممزمة قانونيا، في النزاعات المسمحة ومع ذلؾ، في ذلؾ الوقت لـ تكف 

أشار إلى األطفاؿ بجانب حقوؽ المرأة بطريقة  كذلؾ 91992الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب لعاـ 

 غامضة جدا تمـز الدوؿ بحماية المرأة والطفؿ كما ىو منصوص عميو في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية.

جاءت عندما اعتمدت الجمعية العامة لألمـ المتحدة اتفاقية حقوؽ الطفؿ السابقة اإلجابة عمى المخاوؼ    

، ىذا الصؾ تـ التصديؽ عميو بسرعة مف طرؼ الدوؿ بما في ذلؾ الدوؿ اإلفريقية، ىذه الدوؿ 39191عاـ 

 ي تراقب تنفيذ االتفاقية.ألزمت نفسيا باحتراـ التزاماتيا التعاقدية وتقديـ تقارير إلى المجنة الت

 

 

                                                           
1
) see Organization of African Unity (OAU), Declaration on the Rights and Welfare of the African Child, 

AHG/St. 4 (XVI) Rev. 1 1979, Declaration and Resolutions Adopted by the Sixteenth Ordinary Session 

of the Assembly of Heads of State and Government (July 17-20, 1979), available at: 

http://www.africaunion.org/root/au/Documents/Decisions/hog/pHoGAssembly1979.pdf  
2
) The Banjul Charter, in a Preamble and 68 articles, was adopted June 27, 1981, and entered into force 

October 21, 1986.  OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982).   
3
) The Convention on the Rights of the Child, with a Preamble and 54 articles, was adopted by the U.N. 

General Assembly on November 20, 1989, and entered into force on September 2, 1990.  G.A. Res. 

44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989); 28 I.L.M. 1448 (1989).   

http://www.africaunion.org/root/au/Documents/Decisions/hog/pHoGAssembly1979.pdf
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الدوؿ اإلفريقية في إطار جيودىا المتواصمة لالنضماـ إلى النظاـ الدولي لحقوؽ اإلنساف مع إرادة لمذىاب    

 .91111عاـ  الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ تأبعد مف الحقوؽ المنصوص عمييا في االتفاقية اعتمد

فريقي لحقوؽ الطفؿ نود أف نمفت االنتباه إلى حقيقة أف ىناؾ العديد اإلالنتقاؿ إلى النظر في الميثاؽ قبؿ ا   

بما في ذلؾ في القارة اإلفريقية، في  ،مف الصكوؾ القانونية األخرى التي تيدؼ إلى حماية حقوؽ اإلنساف

الواقع يتـ تأميف حماية حقوؽ اإلنساف في إفريقيا عف طريؽ شبكة كثيفة مف الصكوؾ القانونية المعتمدة عمى 

الصعيد العالمي قبؿ الستينات في الوقت الذي كانت فيو معظـ الدوؿ اإلفريقية تحت االستعمار، مثؿ 

 ،، اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة، االتفاقية المتعمقة بوضع الالجئيف2اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف

 اتفاقية مناىضة التعذيب واتفاقية حقوؽ الطفؿ.

إلكماؿ ىذه الصورة نود أف نضيؼ مجمؿ قواعد القانوف الدولي اإلنساني التي تنطبؽ أثناء النزاعات    

، الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ىو اإلضافية والتياوبروتوك 9191لعاـ  المسمحة التي ىي اتفاقيات جنيؼ

مف بيف العديد مف أحجار الزاوية مف البناء القانوني المتميز صمـ لحماية حقوؽ اإلنساف في إفريقيا بمبادرة 

(، اعتماد ميثاؽ لتعزيز وحماية 1119مف الوحدة اإلفريقية )التي أصبحت قانونيا اإلتحاد اإلفريقي عاـ 

الطفؿ في إفريقيا ىو تنمية فريدة مف نوعيا وصؾ كامؿ يحدد الحقوؽ ويحدد مبادئ ومعايير  لحقوؽ ورفاه

 األطفاؿ.عالمية لوضع 

بعض أحكاـ اتفاقية حقوؽ الطفؿ لـ تناقش بشكؿ كاؼ بسبب األىداؼ التي حددىا قانوف األمـ المتحدة    

شاركت في نشاط األعماؿ التحضيرية التفاقية دوؿ إفريقية فقط  أربعالمعد لممؤتمر آنذاؾ، ونظرا لحقيقة أف 

 .(حقوؽ الطفؿ )الجزائر، المغرب، مصر، والسنغاؿ

                                                           
1
( The African Charter on the Rights and Welfare of the Child, with a Preamble and 48 articles, was 

adopted on July 11, 1990, and entered into force on November 29, 1999.  OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 

(1990).  For an online text, see the African Union Web site: 

http://www.africaunion.org/official_documents/Treaties_%20Conventions22%_Protocols/A.%20C.%20O

N%20THE%20RIGHT%20AND%20WELF22%OF%20CHILD.pdf    
2
( The Universal Declaration of Human Rights, with a Preamble and 30 articles, was adopted by the U.N. 

General Assembly on December 10, 1948.  G.A. Res. 217 A (III), U.N. Doc. A/810 at 71 (Dec. 10, 1948).   

http://www.africaunion.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/A.%20C.%20ON%20THE%20RIGHT%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf
http://www.africaunion.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/A.%20C.%20ON%20THE%20RIGHT%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf
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البحث عف إجماع مف المشاركيف بخمفيات ثقافية ودينية واجتماعية مختمفة لتجنب سوء الفيـ لصالح حؿ    

فمفيوـ الطفؿ ، لطفؿوسط أدى إلى تسوية مشكمة تعريؼ الطفؿ أثناء األعماؿ التحضيرية التفاقية حقوؽ ا

قسـ المندوبيف مف مختمؼ األدياف، والمفاىيـ الفمسفية حوؿ ىذا الموضوع مف بداية الطفولة وكذلؾ نيايتيا، 

في ىذه القضية  ،1ولـ تأخذ ىذه المناقشات واآلراء المتضاربة مكاف في إطار الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ

مف الميثاؽ تنص بوضوح وبشكؿ ال بأس فيو عمى أف "الطفؿ  الثانيةالحساسة التي ىي تعريؼ الطفؿ المادة 

 سنة مف العمر". 99ىو أي إنساف دوف 

حظر الممارسات االجتماعية وحماية حقوؽ الطفؿ في القارة مثؿ ، يوفر الميثاؽ تعزيز باإلضافة إلى ذلؾ   

ىناؾ  ،ذا يشمؿ الزواج المبكر لألطفاؿوى ،2والثقافية التي تضر برفاه وكرامة والنمو والتطور الطبيعي لمطفؿ

، األطفاؿ الذيف 4، التمييز ضد األطفاؿ3حقوؽ أخرى مثؿ األطفاؿ المشرديف داخؿ أراضي دولة مالحماية 

 .6النساء الحوامؿ المحروميف مف حريتيـ ، النساء وأطفاؿ5يتعرضوف إلى التشرد

التعميـ ب ارة مع تدابير خاصة تمؾ المتعمقة أساساالميثاؽ بعيف االعتبار الحقائؽ االجتماعية في الق أخذ   

 .7والظروؼ المواتية لحالة فتاة حامؿ في المدرسة

مثؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب الذي يعمف حقوؽ وواجبات األفراد، الميثاؽ الخاص    

أف يحتـر أسرتو، كؿ طفؿ إفريقي ينبغي  19حسب المادة ف لمطفؿ، عمى واجباتأيضا باألطفاؿ ينص 

  .المجتمع، الدولة والمجتمع الدولي

                                                           
1
) FILALI Kamel, Regional child instrument on the African continent: The African Charter on the rigths 

and welfare of the child, op.cit, p 30.  
 لحقوؽ ورفاه الطفؿ. ريقيفاإلمف الميثاؽ  19( المادة 2
 لحقوؽ ورفاه الطفؿ. ريقيفاإلمف الميثاؽ  11( المادة 3
 لحقوؽ ورفاه الطفؿ. ريقيفاإلمف الميثاؽ  12( المادة 4
 لحقوؽ ورفاه الطفؿ. ريقيفاإلمف الميثاؽ  11( المادة 5
 لحقوؽ ورفاه الطفؿ. ريقيفاإل مف الميثاؽ 11( المادة 6
 لحقوؽ ورفاه الطفؿ. ريقيفاإلمف الميثاؽ  92إلى  99( المواد مف 7
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الميثاؽ تـ فإفريقيا حتى يومنا ىذا، ىي القارة الوحيدة التي لدييا صؾ إقميمي خاص بحقوؽ األطفاؿ،    

إنشاؤه لتكممة االتفاقية وسد الثغرات القانونية في مجاؿ حماية حقوؽ الطفؿ التي تركت بموجب االتفاقية 

، فاالتفاقية ىي أوؿ معاىدة عالمية شاممة نوعومف  مميز اعتبارهيمكف  يماكؿ من، فالطفؿ الدولية لحقوؽ

لحقوؽ الطفؿ في حيف أف الميثاؽ ىو معاىدة إقميمية لحماية حقوؽ الطفؿ، عمى الرغـ مف أف كمتا 

ثاؽ يختمفاف في االتفاقية والمي ،المعاىدتيف لدييا ىدؼ رئيسي والعديد مف القواسـ المشتركة، وبسبب الظروؼ

الصكوؾ اإلقميمية والدولية لحماية حقوؽ اإلنساف ا البحث يركز عمى ىذه االختالفات، فطرؽ محددة وىذ

تضيؼ ميزات محددة خاصة بيا عند تنظيـ حماية حقوؽ اإلنساف، بعض أحكاـ  ةطقكؿ منتختمؼ ألف 

قد يكوف ألف المعاىدة تشبو المالمح الرئيسية لمنظاـ اإلفريقي  ،الميثاؽ ليا نطاؽ مختمؼ لحماية حقوؽ الطفؿ

 لحقوؽ اإلنساف المنصوص عمييا في الميثاؽ اإلفريقي لحماية حقوؽ اإلنساف والشعوب.

دراسة عمؿ ىذه الييئات فعند الحديث عف أي معاىدة دولية أو إقميمية ىيئات الرصد تمعب دورا ىاما،    

ى الحقوؽ الممنوحة بموجب المعاىدة، ويساعد عمى تشكيؿ المعرفة حوؿ كيفية ساعدنا عمى فيـ نطاؽ ومعن

 تحقيؽ حماية ىذه الحقوؽ.

إذا كاف الميثاؽ يضيؼ حماية إلى اإلطار النظري الذي  فيمامف ىذا البحث ىو التدقيؽ الرئيسي اليدؼ    

ظير أف الصكوؾ اإلقميمية أف ن، وعمى ذلؾ نأمؿ فريقياإفي  أنشأتو اتفاقية حقوؽ الطفؿ لحماية األطفاؿ

ضرورية إلضافة الحماية لحقوؽ الطفؿ، ألنيا موجية بشكؿ أكثر تحديدا لالحتياجات المحددة لألطفاؿ داخؿ 

مع األخذ بعيف االعتبار أف األطفاؿ ىـ أكثر حساسية بكثير مف الكبار، وأكثر عرضة ليكونوا ، ىذه المناطؽ

 تقريبا نصؼ سكاف القارة اإلفريقية ىي مجموعة ضعيفة لمغاية. وأيضا ضحايا النتياكات حقوؽ اإلنساف

تركت بعض األحكاـ الموضوعية التفاقية حقوؽ الطفؿ غامضة نتيجة لمرغبة في إرضاء التنوع الثقافي    

وقد تـ ذكر مثاؿ عف التسامح تجاه التنوع الثقافي في ، لممجتمع الدولي الذي شارؾ في عممية الصياغة آنذاؾ

العالـ وىو إمكانية دولة طرؼ في اتفاقية حقوؽ الطفؿ أف تقرر بنفسيا سف بموغ الطفؿ، االتفاقية لـ بمداف 

حقوؽ الطفؿ، فنقص مواصفات الواقع اإلقميمي ىو السبب الرئيسي العتبار لتتوسع في قضايا إقميمية محددة 
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تمبية منو ليدؼ المنطقتيـ كاف الميثاؽ ضروريا، األفارقة اعتبروا أف إغفاؿ القضايا الحاسمة والحساسة 

رضاء الخمفيات المتنوعة لمدوؿ المشاركة.  وا 

عمى الرغـ مف أف تبني الميثاؽ قد تأثر بما سبقو مف صكوؾ إقميمية لحقوؽ الطفؿ مثؿ إعالف جنيؼ    

، فقد جاء ببعض الخصوصيات لتعزيز حماية حقوؽ الطفؿ في إفريقيا وقد وضع بطريقة  91911و 9119

أسباب إنشاء نظاـ إقميمي لحقوؽ اإلنساف  لمناقشةو  ،منيا أطفاؿ إفريقيا يعانيقد تعالج بعض المشاكؿ التي 

 وقانوني.سياسي  ،لحماية األطفاؿ في إفريقيا نجد سببيف

وضعية األطفاؿ  مثؿ إفريقياقارة االتفاقية المتعمقة ب فيناؾ بعض اإلغفاالت مف وجية النظر القانونية، ى   

كما  ،الذيف يعيشوف في ظؿ الفصؿ العنصري واألضرار التي تؤثر عمى الطفمة لـ تؤخذ بعيف االعتبار الكافي

 أف الممارسات الشائعة في إفريقيا مثؿ ختاف اإلناث لـ تذكر بصراحة.

بشكؿ كاؼ، وبعض الظروؼ  بافعف الصراعات الداخمية لـ يؤخذ في الحس النزوح الريفي الناجـ   

االجتماعية واالقتصادية مثؿ األمية وانخفاض مستويات الشروط الصحية الشائعة في إفريقيا احتاجت معالجة 

دارة البرامج األساسية لألطفاؿ لـوعدـ قدرة المجتمع ل ،أكثر يؤخذ  النخراط في المشاركة الفعالة في تخطيط وا 

 بعيف االعتبار.

كما تـ إىماؿ المفيوـ اإلفريقي لمسؤوليات وواجبات المجتمع، والحد األدنى لسف التجنيد ذو أىمية كبرى،    

ألنو في إفريقيا غالبا ما يستخدـ األطفاؿ كجنود، ونفي دور األسرة في تربية الطفؿ مف خالؿ االتفاقية أو في 

في السياؽ  لالتفاقيةكما الحظنا، ىي الرغبة في إدماج النظرة الشمولية ، مسائؿ التبني والرعاية البديمة

نظرا ألىمية الحجج المدرجة، منظمة الوحدة اإلفريقية عينت فريؽ ، و الميثاؽاإلفريقي الذي استمـز اعتماد 

 يا.كؿ إغفاالت االتفاقية عمى األقؿ جزئوتـ معالجة عمؿ مف الخبراء األفارقة إلعداد مشروع الميثاؽ، 

 ، اعتماد ىذا األخير9111جويمية  99اعتمدت الجمعية العامة لرؤساء الدوؿ والحكومات الميثاؽ في    

فريد مف نوعو بمعنى وصوؿ الدوؿ اإلفريقية إلى اتفاؽ في مثؿ ىذه الفترة القصيرة، ومع ذلؾ فإف الميثاؽ لـ 
                                                           

1
) The U.N. Declaration of the Rights of the Child comprises a preamble and ten principles.  G.A. Res. 

1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354. 



 حماية حقوق الطفل في ظل الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل: دراسة مقارنة باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل | ةممـقـد
 

 
8 

دولة كما  99، بعد أف صادقت عميو 9111سنوات أي عاـ  91يدخؿ حيز التنفيذ إال بعد مرور ما يقارب 

 عميو.ىو منصوص 

إلى جانب أوجو القصور المفترضة في محتويات االتفاقية الدوافع السياسية كذلؾ لعبت دورا، كما أف    

)الجزائر،  دوؿ إفريقية ربعأالدوؿ اإلفريقية لـ تشارؾ بصفة كاممة في عممية صياغة االتفاقية، عمى األقؿ 

حضرت دورات الفريؽ العامؿ التابع لمجنة حقوؽ اإلنساف الذي كاف مسؤوال عف  نغاؿ( المغرب ومصر والس

السنغاؿ ربما كاف متصال بحقيقة أف ىذه الدوؿ الثالث مصر و صياغة االتفاقية، حضور الجزائر، المغرب و 

خارجية حصمت عمى استقالليا في السبعينات أو أواخر الستينات وكاف ليا ميزة الخبرة في العالقات ال

والسياسية عمى الدوؿ اإلفريقية األخرى التي حصمت عمى استقالليا في وقت الحؽ، حقيقة أخرى تربط ىذه 

السنغاؿ كاف ليا اىتماـ أكثر في المشاركة مصر الدوؿ وىي أنيا دوؿ مسممة ونتيجة لذلؾ الجزائر، المغرب و 

 لتعزيز وحماية القيـ اإلسالمية. في إنشاء معاىدة دولية لحقوؽ اإلنساف حيث أنيا قدمت إمكانية

ئة مف القارة في األعماؿ التحضيرية بالم 29ػبالمقارنة مع مستوى المشاركة اإلفريقية، أوروبا شاركت ب   

بالمئة، وعموما كاف مستوى المشاركة منخفضا في دوؿ العالـ  11ػالتفاقية حقوؽ الطفؿ، وأمريكا الالتينية ب

عتمد عمييـ الدوؿ ورغـ ذلؾ، لموظفيف المدربيف الذيف يمكف أف تالية ونقص االثالث بسبب نقص الموارد الم

وبحموؿ عاـ  ،كانت ىناؾ مناقشات حوؿ ما إذا كانت مشاركة القارة اإلفريقية حقا محدودة بشكؿ حاسـ

كانت بمداف إفريقية لنشاطات فريؽ العمؿ، ويتفؽ فقياء القانوف الدولي أف البمداف اإلفريقية  1انضمت  9191

 .19111معقولة في تسمية الخصوصيات اإلقميمية كسبب إلنشاء الميثاؽ عاـ 

بالنظر إلى التطور في الفكر الدولي، فقد أصبح االحتراـ الذي توليو الدوؿ لحقوؽ اإلنساف يعد رمزا مف    

رموز تطورىا ومممحا مف مالمح نيضتيا الفكرية والثقافية، الشيء الذي جعؿ أغمب الدوؿ تسعى إلى تكريس 

سموؾ معيارا لمتعامؿ فيما بيف ىذه الفكرة، خاصة بعدما أصبح المجتمع الدولي المعولـ يتخذ مف ىذا ال

األطراؼ الفاعمة فيو، وبالفعؿ نجد أّف أغمب دوؿ العالـ قد سارعت إلى التصديؽ أو االنضماـ إلى 
                                                           

1
) Geraldine Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff Publishers, 

1995, p 35. 
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المعاىدات الدولية األساسية لحقوؽ اإلنساف، وعمى ىذا األساس تصبح الضرورة تتطمب إجراء الكثير مف 

اإلنساف بصفة عامة وحقوؽ الطفؿ خاصة، وعمى ىذا  األبحاث وتكثيؼ الدراسات المتعمقة بموضوع حقوؽ

األساس يكوف اختيار موضوعنا أمر ميـ لمغاية، وىذا التصالو المباشر بأحد أىـ الجوانب العممية والحديثة 

لموضوع حقوؽ اإلنساف، باإلضافة لكونو يمتد إلى أعمؽ المستويات التي بمغتيا قضية حقوؽ الطفؿ عمى 

، فيو موضوع انطمقت مؤخرا العديد مف المناقشات حولو في قمب منظمة األمـ المتحدة مستوى التنظيـ الدولي

 نفسيا.

موضوع ىذه الدراسة يكتسي أىمية بالغة مف خالؿ خصائصو باعتباره موضوع جديد، بالغ الدقة  كما أف   

ة التي يعرفيا والتخصص، كذلؾ مف خالؿ مجالو الزمني الذي يتفؽ تماما مع المجريات والتطورات الحديث

 اكؿ منظمة األمـ المتحدة، كما أفالمجتمع الدولي، كما يصادؼ مرحمة جّد ميمة في مشوار إصالح ىي

لمموضوع أىمية أخرى مف خالؿ أبعاده والمتمثمة خاصة في البعد الدولي بكونو ييـ جميع الدوؿ التي ىي 

وؽ ورفاه الطفؿ، والبعد الوطني لمموضوع طرؼ في االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ والميثاؽ االفريقي لحق

بكونو يتصؿ مباشرة بميمة ىي بالدرجة األولى ميمة وطنية والمتمثمة في تحقيؽ االحتراـ الفعمي لحقوؽ 

الطفؿ مف طرؼ الدوؿ والذي يعتبر أحد المؤشرات عمى مدى نضج الحكـ الديمقراطي داخؿ ىذه الدوؿ، 

طفاؿ وتحديد ؼ إلى التأكيد عمى حماية حقوؽ األعدة نقاط تيدوالبعد الفردي لمموضوع بكونو يتناوؿ 

 مسؤوليات الحكومات في نفس الوقت.

ىذه الدراسة تيدؼ في عموميا إلى تحقيؽ العديد مف األىداؼ، تبرز مف بينيا بعض األىداؼ األولية    

اية المضافة بموجب الميثاؽ لحمالقيـ أو اوالمتمثمة أساسا في خدمة البحث العممي بالدرجة األولى، ثـ إبراز 

براز فريقي لحقوؽ ورفاه الطفؿ اإل فريقية الخاصة لذي تقوـ بو الييئات األممية واإلقميمية اإلاؿ االدور الفعوا 

قميمي، كذلؾ البحث في الطفؿ عمى المستوييف الدولي واإل بحقوؽ الطفؿ مف أجؿ تعزيز وحماية حقوؽ

التوصيات النيائية مف طرؼ الدوؿ بصفة خاصة ومنو عدـ تنفيذىا المشاكؿ والعوائؽ التي تحوؿ دوف تنفيذ 

وؽ ورفاه الطفؿ في ظؿ االتحاد التفاقية حقوؽ الطفؿ في إطار منظمة األمـ المتحدة والميثاؽ االفريقي لحق
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فريقي، أيضا تيدؼ ىذه الدراسة إلى اإلسياـ في زيادة الوعي والتثقيؼ في مجاؿ النيوض باحتراـ حقوؽ اإل

قميمي، وذلؾ مف خالؿ وضع بعض االقتراحات واإلفادة بعناصر لمتفكير ؿ عمى المستوييف الدولي واإلالطف

 والفعؿ بالنسبة لمدوؿ في سبيؿ تجاوز العقبات التي تحوؿ دوف تنفيذ حقوؽ الطفؿ.

ماية يشير واقع الح الطفؿ في اآلونة األخيرة، إال أفبحقوؽ  االىتماـوبالرغـ مف كثرة وتزايد الحديث عف    

حقوؽ االطفاؿ مازالت تتعرض يوميا لمختمؼ أشكاؿ  مستوى االقميمي أو الدولي إلى أفسواء عمى ال

، وما ىذا في الحقيقة إال دليؿ قطعي عمى التعارض بيف النظرية والتطبيؽ، بمعنى آخر التعارض االنتياؾ

ؽ االفريقي لحقوؽ ورفاه الطفؿ وعمميات بيف اإللتزامات الناشئة عف اإلتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ والميثا

حؽ يتطمب بالمقابؿ متابعة جادة إلعمالو وذلؾ مف خالؿ  لواقع، وىذا لكوف التأكيد عمى أيتنفيذىا في ا

قة والعبارات اـ تصبح التقارير الحكومية المنماتخاذ اإلجراءات الضرورية والالزمة لحمايتو، وفي ىذا المق

وضعية حقوؽ الطفؿ واالستعداد لتعزيزىا ال تضاىي في الواقع المحاوالت الجادة  البالغية الواردة فييا حوؿ

 متنفيذ. ل

أي مدى الميثاؽ إلى يمكف تحديد مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي:  فإنوومف ىذا المنطمؽ    

تفاقية المقارنة با فريقيحماية حقوؽ الطفؿ في السياؽ اإلفريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاه الطفؿ قادر عمى اإل

 الدولية لحقوؽ الطفؿ؟ 

ينفصؿ كؿ واحد منيا عف اآلخر ويكممو في نفس الوقت  فرعية أسئمةتفرع عنو توىذا السؤاؿ الرئيسي    

ما فريقي لحقوؽ ورفاه الطفؿ و ما ىو نطاؽ الميثاؽ اإل: وىيبأكثر تدقيؽ تفاصيؿ ىذا البحث،  تحدد وىي

ىؿ ىناؾ عوامؿ كامنة يمكف أف تحد مف و  ؟مف ىذا الميثاؽ مقارنة باالتفاقيةما ىي التوقعات و ؟ والغرض من

 ؟فريقي لحقوؽ الطفؿ ورفاه الطفؿإلفعالية الميثاؽ ا

وسعيا منا لمتمكف مف الموضوع واإلجابة عمى التساؤالت السابقة وكذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى النتائج    

التاريخي الستعراض مختمؼ المرجوة بدقة، فقد اعتمدنا عمى مزيج مف المناىج والتي تتمثؿ في المنيج 

الوصفي التحميمي وذلؾ ج والمني ،التي ساىمت في تطور حماية حقوؽ الطفؿالدولية اإلتفاقيات واإلعالنات 
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، وكذلؾ لما يميزه مف صفات التحميؿ فريقياإفي  لما يميزه مف صفات الوصؼ لألوضاع الراىنة لحقوؽ الطفؿ

لمحقوؽ الواردة في المعاىدتيف محؿ الدراسة مف أجؿ إعطائيا التحميؿ الدقيؽ والتفسير العميؽ في سبيؿ 

الذي مف  ،ا عمى المنيج المقارف نظرا لمتطمبات الدراسة، كما اعتمدنالبحثالوصوؿ إلى استخالص نتائج 

 لنا الفروؽ بيف المعاىدتيف مف خالؿ أسموب المقارنة.  أف يبيف شأنو

ىذا البحث ىو أوؿ محاولة مف نوعيا لدراسة االختالفات الموجودة بيف المعاىدتيف وتنفيذ التدابير    

التشريعية واإلدارية وغيرىا مف التدابير المالئمة في المنطقة، في سياؽ اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ 

حتى اآلف إجراء مقارنة مماثمة واسعة  والميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاه الطفؿ، وىي دراسة ميمة ألنو لـ يتـ

 النطاؽ ودراسات تحميمية في أي منطقة أخرى مف العالـ. 

وفر معمومات كثيرة عف التدابير التشريعية التي اتخذتيا ىذه الدوؿ لتنفيذ اتفاقية حقوؽ يكذلؾ ىذا البحث    

لثغرات التي ال تزاؿ قائمة بيف الطموح يدؿ عمى التقدـ الحالي، بؿ يحدد أيضا ا ممافريقي، والميثاؽ اإل الطفؿ

 والواقع.

 بابيف، وفقا لمتقسيـ التالي: فيوفي سبيؿ تحقيؽ ما تـ ذكره سابقا فقد تـ تناوؿ الدراسة    

تطور وذلؾ بالتطرؽ إلى  الحماية القانونية الدولية لحقوؽ الطفؿمقسـ إلى فصميف تناولنا فيو  وؿالباب األ   

حماية حقوؽ الطفؿ في إطار اتفاقية االمـ ، و األوؿالفصؿ في  القانوف الدوليحماية حقوؽ الطفؿ في 

 .الثانيالفصؿ في  9191 المتحدة لعاـ

وذلؾ ضمف فصميف، تطرقنا في  قميمي اإلفريقي لحماية حقوؽ الطفؿاإلالنظاـ فكاف حوؿ  الثانيالباب أما    

دراسة مقارنة بيف إلى  الفصؿ الثاني، وتطرقنا في يقياالحماية القانونية لحقوؽ الطفؿ في إفر إلى  األوؿالفصؿ 

 .أحكاـ الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورفاه الطفؿ واالتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ

تضمنت ممخصا مركز لموضوع الدراسة، ثـ عرض ألىـ النتائج المتوصؿ إلييا  خاتمةلنختـ الموضوع ب   

  والتوصيات التي مف شأنيا إثراء الموضوع محؿ الدراسة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول

  امحلاية القانونية ادلولية حلقوق الطفل
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 الـحـمـايــة الـقـانـونـيـة الـدولـيـة لـحـقـوق الـطـفـل الـبـاب األول:

تشكل حقوق الطفل مجاال سريعا جدا ومتزايدا من المبادئ والمعايير في القانون الدولي المعاصر،    

مدى العشرين سنة الماضية التزم بضمان الحماية الكاممة واالحترام لحقوق الطفل، المجتمع الدولي عمى ف

فقبل ىذه الفترة لم تعط حقوق الطفل أي اعتبار داخل النظم القانونية في جميع أنحاء العالم، والتي سيمت 

خير من القرن التاسع األطفال، ىذا االتجاه تغير فقط في الجزء األ انتياكات مستمرة وأحيانا مقبولة قانونا ضد

   .الدفاع عن الحماية القانونية لألطفال عشر عندما بدأ الناشطون في مجال حقوق اإلنسان وعمماء القانون

إعالن  ، والذي يميو4291االىتمام الدولي بحقوق الطفل يعود إلى إعالن جنيف لحقوق الطفل لعام    

حين  4292ين غير ممزم قانونيا لمدول حتى عام ومع ذلك، كان كل من اإلعالن 4292حقوق الطفل لعام 

، وجدت 4292قبل اعتماد اتفاقية حقوق الطفل لعام ف ،حماية األطفال اعتمد أول صك ممزم قانونا بشأن

كال الصكين ال يتعامل حصرا مع حقوق  من بينيا العيدين الدوليين، المعاىدات الدولية لحقوق اإلنسان

إنسان"، "أي شخص"  قوق "جميع الشعوب"، "جميع األشخاص"، "كلومع ذلك، ىناك ضمان لح، الطفل

األطفال وبعبارة أخرى، فإنو من المنطقي أن نقول إن  و"الجميع" حيث ال يستبعد بأي شكل من األشكال

لى جانب حماية األطفال الحقوق المنصوص عمييا في في  ىذه الصكوك تنطبق فعال عمى األطفال أيضا وا 

 األطفال بشكل خاص. العامة، كل من العيدين في بعض الحاالت يشير إلىظل ىذه الشروط 

األحكام المتعمقة بحماية حقوق الطفل موجودة في العديد من األنظمة القانونية ولغرض ىذا البحث، ىذه    

قميمي حيث سيكون التركيز عمى حماية حقوق الطفل عمى  األنظمة القانونية قسمت إلى مستويين، عالمي وا 

، أما عمى المستوى 4292مستوى العالمي عمى اإلطار القانوني التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام ال

. سنتناول ىذا الباب في 4221االقميمي فسيكون التركيز عمى الميثاق االفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 

لدولي، أما الفصل الثاني فصمين، نخصص الفصل األول لدراسة تطور حماية حقوق الطفل في القانون ا

 .4292فسنتناول فيو حماية حقوق الطفل في إطار اتفاقية األمم المتحدة لعام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل الأولا

 تطور حامية حقوق الطفل يف القانون ادلويل
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 يـدولـون الـانـقـي الـل فـفـطـوق الـقـة حـايـمـور حـل األول3 تطـصـفـال

حيث ، اإلحساف ، كاف ينظر إلى حقوؽ الطفؿ أنيا تندرج ضمف مجاؿتاسع عشرقبؿ القرف ال تاريخيا   

ات حقوؽ ولكف مع زيادة انتياك ،إلى حماية خاصة وفحتاجاألسرة؛ وبالتالي، ال يؿ كجزء مف األطفا اعتبر

كاف ىناؾ شعور متزايد بأف األطفاؿ أيضا بحاجة إلى حماية خاصة وكذلؾ الفئات الضعيفة األخرى األطفاؿ 

  .1وكبار السف واألشخاص ذوي اإلعاقةفي المجتمع مثؿ النساء 

اىتمت األسرة الدولية بشكؿ كبير بالحقوؽ األساسية لئلنساف بصفة عامة  المتحدةد إنشاء منظمة األمـ بع   

ب والنزاعات و والطفؿ بشكؿ خاص، وأصبحت قضية احتراـ ىذه الحقوؽ تزداد بصورة كبيرة مع ظيور الحر 

بدأ  فقدجنسو أو ديانتو، المسمحة، وبدأ الطفؿ يظير كأحد رعايا القانوف الدولي بصرؼ النظر عف لونو أو 

 ،1919ا بإنشاء منظمة العمؿ الدولية في عاـ لي بتنظيـ تشغيؿ األطفاؿ، مقترناالىتماـ عمى المستوى الدو 

جعؿ تمؾ الجيود الدولية تذىب  قياـ الحرب العالمية الثانيةغير أف  ،1924لعاـ وبعدىا جاء إعبلف جنيؼ 

وضع المأساوي ليذا الكاف ف مى والمعوقيف،المشرديف واليتاسدى فقد خمفت ىذه الحرب المبلييف مف األطفاؿ 

األثر الكبير في توجيو االىتماـ الدولي بشكؿ خاص لمسعي لتوفير حياة أفضؿ لؤلطفاؿ وضماف حقوقيـ 

 االىتماـ في ميثاؽ األمـ المتحدةويتجمى ىذا  ،1945 عاـ األساسية وذلؾ منذ إنشاء ىيئة األمـ المتحدة

وكذلؾ العيديف  1959وبعده إعبلف حقوؽ الطفؿ  1948 لعاـ وكذلؾ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف

        .1966 لعاـ الدولييف الخاصيف بالحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية

حث األوؿ حماية حقوؽ الطفؿ في نتناوؿ في المبتقسيـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف،  ولتفصيؿ ذلؾ ارتأينا   

خاصة ال خرىاألدولية الصكوؾ الأما المبحث الثاني فنتناوؿ فيو حماية حقوؽ الطفؿ في  االعبلنات الدولية

 .بحقوؽ االنساف

 

                                                             
1
) Douglas Hodgson, The Rise and Demise of Children’s International Human Rights, Forum on Public 

Policy : a journal of the Oxford Round Table, Vol. 5, No. 1, 2009, p 1-17. 
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 ةـيـدولـلات اـالنـي االعـل فـفـطـوق الـقـة حـايـمـحث األول3 ـحـبـمـال

بالنيابة عف األطفاؿ ىو االعتراؼ المعنوي والقانوني بضعفيـ  إف الدافع العاـ وراء العمؿ الوطني والدولي   

البدني والنفسي، وحاجتيـ إلى رعاية خاصة، واالعتراؼ بااللتزاـ باحتراـ وكفالة حقوقيـ، بما في ذلؾ احتراـ 

 .آرائيـ

فقد أسست العصبة لجنة خاصة  ،19191الدولي بحقوؽ الطفؿ مند إنشاء عصبة األمـ عاـ االىتماـ بدأ    

لمتعامؿ مع المسائؿ المتعمقة بحماية األطفاؿ وتبنت معاىدة حظر اإلتجار بالنساء واألطفاؿ في 

تبنت منظمة العمؿ الدولية ثبلثة معاىدات دولية منفصمة تيدؼ  1920و 1919، وفي عامي 30/9/1921

 . 2إلى القضاء عمى عمؿ األطفاؿ أو تنظيمو

دولي بدأ ييتـ بصورة خاصة بحقوؽ الطفؿ حيث أكد عمى توفير الظروؼ المبلئمة لمعمؿ بما فالمجتمع ال  

في ذلؾ األجر المناسب والسف المبلئمة والحقوؽ المرافقة لذلؾ، وحماية األطفاؿ حتى ال يتـ استغبلليـ 

ـ بؿ تعداه إلى ولـ يتوقؼ اىتماـ المجتمع الدولي بوضع األطفاؿ في بمداني ،بصورة سيئة في عالـ الشغؿ

 3التي ليا عبلقة تجارية أو صناعية مع البمد األصمي لمطفؿ. األخرىالدوؿ 

، 19244إال في عاـ  يبدأ الدولية باألمومة والطفولة لـ أو باألصح الييئات لدوليةالمواثيؽ ا اىتماـولكف    

حيث نتناوؿ في  ،مطالبثبلثة خبلؿ مف  االعبلنات الدوليةفي ىذا المبحث نتناوؿ حماية حقوؽ الطفؿ في 

 أما في المطمب الثاني نتناوؿ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،1924 لعاـ عبلف جنيؼالمطمب األوؿ إ

 .1959 لعاـالمطمب الثالث نتناوؿ إعبلف حقوؽ الطفؿ  ، وأخيرا في1948لعاـ 

                                                             
1
) League of Nations, Treaty Series, Vol. I 84 

   :أنظر ىذه االتفاقيات في )2
- Dennis Michel. J, Current Development, The ILO Convention on The Worst Forms of Child Labor, 

A.J.I.L, vol.93, N°4, October, 1999, p938-943 
، ص 1991د/ عبد العزيز مخيمر عبد اليادي، حماية الطفولة في القانوف الدولي والشريعة اإلسبلمية، دار النيضة العربية، مصر،  )3

 .  161و 153
4
) League of Nations, Official Journal, Special Supplement No. 23, Records of the Fifth Assembly, 

Geneva, 1924, at 177. 
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 4291 امـعـل فـيـنـالن جــب األول3 إعـمـطـمـال

لى إبصفة عامة استجابة ، والواليات المتحدة أوروباطفاؿ في القرف التاسع عشر في ظيرت حقوؽ األ   

اعترافا  تالظروؼ االجتماعية التي نتجت عف الثورة الصناعية، إال أف بداية القرف الواحد والعشريف قد حقق

عف المجموعات  طفاؿ المتميزةولكف في بداية القرف العشريف قوبمت فكرة حقوؽ األ ،طفاؿدوليا بحقوؽ األ

 .خرى بالدىشة واالستغراباأل

بؿ  ،وأمريكا الشمالية عمى أنيـ في حاجة إلى االنضباط أو الحماية أوروباطفاؿ في األكاف ينظر إلى  فقد   

كاف يمكف  ،حقوؽ مف الناحية القانونية ليس كأصحابو الرفاىية ولكف أحساف ربما كمستفيديف مف حاالت اإل

و أذا اعتبرتـ مجرميف إف حكومتيـ يمكنيا تحديد مستقبميـ أو  ،رثوا ممتمكات خاصة بيـف يأطفاؿ األألولئؾ 

لى إكاف التعميـ العاـ موجيا فقد نيـ ميمموف، أو أنو يساء استخداميـ أعمنت ىيئات الخدمة االجتماعية أذا إ

 النمو.مكانية كؿ طفؿ في إتشكيؿ مجتمع ديمقراطي منظـ بدال مف التأكيد عمى 

حدثتو أيقظ الدمار الذي أفقد  ،لـ يكف لؤلطفاؿ صوت ممحوظ في المجتمع ،قبؿ الحرب العالمية الثانية   

ف، وعمى الرغـ مف التغيرات الكبيرة التي طمؽ عميو حقوؽ االنساف اآلألى ما إتمؾ الحرب الضمير العالمي 

ولكف ىذه الحقوؽ  ،حقوؽ صبح لؤلطفاؿأ 1948مف عاـ  احدثت منذ بداية القرف العشريف خاصة اعتبار 

 غير مطبقة عمى نطاؽ واسع.

في الفرع أما  ،وؿ تطور مفاىيـ حقوؽ الطفؿ، حيث نتناوؿ في الفرع األيفعسنتناوؿ ىذا المطمب في فر    

  .1924إعبلف جنيؼ لعاـ  لى حقوؽ الطفؿ في ظؿنتطرؽ إ الثاني
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 لـفـطـوق الـقـح مـيـاهـفـور مـطـرع األول3 تـفـال

تاريخيا، كاف ينظر لؤلطفاؿ فأو ينبغي أف يكوف لدييـ حقوؽ ىي حديثة النشأة نسبيا  يـلفكرة أف األطفاؿ    

األطفاؿ لـ يتمقوا أي رعاية خاصة أو حماية ف ،1سوء معاممتيـ مما أدى إلىكفئة عديمة األىمية اجتماعيا 

االعتداء فمنذ القدـ وجد  ،2كرىائف سياسية وكضماف لمديوف في التاريخ البابمي يـاستخدامفكاف  مف الدولة

واعتبر  ،3الجنسي عمى األطفاؿ، والتضحية باألطفاؿ والقتؿ غير الشرعي لؤلطفاؿ اإلناث حديثي الوالدة

بيعيـ األطفاؿ غير مرغوب فييـ أو عبئا عمى األسرة، فكانوا في كثير مف األحياف يتـ التخمي عنيـ أو 

نعتبره اآلف مرحمة الطفولة كاف ينظر إليو في القديـ فترة عابرة غير ميمة مف  ما ،4لمعبودية أو الدعارة

 .الصحة البدنية وعدـ النضج العقمي

 (كاف ينظر لؤلطفاؿ عادة باسـ منقوالت اإلنساف، وأصوؿ اقتصادية أو ممتمكات لموالديف )غالبا األب   

"الطاعة  بحؽ مطمؽ عمى أطفاليـ في وفيتمتعفكاف اآلباء ، ثامف عشرلحتى وقت متأخر مف القرف ا

 .5"والخدمات والدخؿ، والسيطرة الكاممة عمى أشخاصيـ وممتمكاتيـ

اإلفبلت مف العقاب يعزى إلى وقدرتيـ عمى طفاليـ األبويف أل، سوء معاممة التاسع عشرحتى القرف    

مترجمة إلى السمطة األبوية، تدؿ ىذه  (patria potestas) ديمومة ونفوذ مذىب القانوف المدني الروماني

إلى األب  الرومانيمف خبلؿ القانوف المدني تنتمي  التيالعبارة البلتينية عمى مجموع الصبلحيات والحقوؽ 

 .6كرئيس لؤلسرة فيما يتعمؽ بزوجتو وأوالده

                                                             
1
) H. Rodham, Children under the Law, Harvard Educational Review, 1973, p 487. 

2
 ( D. Weisberg, Evolution of the Concept of the Rights of the Child in the Western World, The Review of 

International Commission of Jurists, 1978, p 43, 44. 
3

 ( Ibid, p 50. 
4
) Maggie Black, The Children and the Nations: The Story of Unicef, UNICEF, New York, 1986, p 56. 

5
) Samuel Jacob Stoljar, Children, Parents and Guardians, International Encyclopedia of Comparative 

Law, Chapter 7, 1980, p 16-25. 
6
) H. Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Roman Law, 2nd edition, London, 1961, p 118. 
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النظـ القانونية الغربية، القانوف المدني والعاـ عمى حد سواء، انضمت إلى نسخة حديثة وخفيفة مف    

بوية في القانوف المدني الفرنسي أعطت سمطة مطمقة السمطة األ، فالثامف عشرالسمطة األبوية حتى القرف 

    ".1واحد والعشروفلموالد عمى ولده "عمى شخصو وممتمكاتو حتى سف ال

Parens patriae    وكانت تستخدـ لوصؼ قوة الممؾ 2"أب أو أـ البمدترجمت حرفيا إلى "التينية  عبارة ،

شرع تدخؿ الدولة لصالح األطفاؿ الذيف ، حيث أو العرش في أف يتصرؼ لحماية شخص أو ممتمكات الطفؿ

تطور القانوف العاـ ف ،3يةحمالمكانت أسرىـ غير راغبة أو غير قادرة عمى الوفاء بمسؤولياتيا األساسية 

ليـ تدريجيا باالعتراؼ بالتزامات الوالديف في رعاية األطفاؿ وحمايتيـ وتوفير التعميـ األساسي الكافي 

 .4رالكباإلعدادىـ لحياة 

ويؤكدوف أف فكرة الطفولة ، وفقا لممؤرخيف، مفيوـ الطفولة ىو بناء اجتماعي أوروبي حديث إلى حد ما   

قبؿ ذلؾ، كاف ىناؾ فصؿ صغير أو تمييز بيف األطفاؿ  ،5سنة الماضية 400أوروبي منذ ىي اختراع 

بمجرد أف يستطيع الطفؿ العيش مف دوف التعاطؼ المستمر لؤلـ، الطفؿ يندمج مع مجتمع حيث  ،والكبار

  .6الكبار

إقامة  Jean Vallesعندما حاوؿ  التاسع عشريمكف إرجاعيا إلى منتصؼ القرف  بدايات حركة األطفاؿ   

بعنواف "حقوؽ   Slogvolk ، نشرت مقالة كتبيا1852في عاـ ، و 7اتحاد مف أجؿ حماية األطفاؿ في باريس

 parens“ مذىب ، الدولة بموجب8ؿ" دفعت إلى اإلدراؾ المتزايد حوؿ األطفاؿ المعرضيف لمخطراطفاأل

patriae"يسعى ىذا  حيث ،9واألخبلقية لؤلطفاؿ ، سنت تشريع خاص لحماية رفاىية الصحة البدنية والعقمية

                                                             
1
) A. Pappas, Introduction to Law and the Status of the Child, Columbia Human Rights Law Review 28, 

1981, p13. 
2
) Black’s Law Dictionary, Revised 4th edition, 1968.  

3
)  H. Foster A, Bill of Rights for Children, New York University, New York, 1974, P 76. 

4
) Ibid, p 44. 

5
)  John H. Plumb, In the Light of History, Dell Publication, edition 1974, p 132. 

6
)  M. Philippe Aries, Centuries of Childhood: A Social History of Family Life, New York, 1962, p128. 

7
) Theodore Zeldin, France 1848-1945, Oxford: Clarendon Press, volume 1, 1973, p 124. 

8
)  Slogvolk, The Rights of Children, Knickerbocker, no 36, 1852, p 23. 

9
) Linda. A Pollock, Forgotten Children: Parent-child relations from 1500 to 1900, Cambridge University 

Press, 1983, p 234. 
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التشريع لحماية األطفاؿ مف قسوة التعامؿ مع العالـ الخارجي، وتتبع سياسة الحد األدنى مف التدخؿ في 

 .1ؿوالطفعبلقة الوالديف 

نياء حقوؽ نصت عمى سنت في أعقاب الثورة الصناعية تشريعات لرعاية الطفؿ     فرض عقوبات جنائية وا 

وقد سنت قوانيف التعميـ اإللزامي لتزويد ، 2تجاه الطفؿ يـالحاالت القصوى مف اإلخبلؿ بواجبات الوالديف في

قوانيف حظر ساعات و  ،األطفاؿ بالتعميـ العاـ األساسي والتدريب الميني، وبالتالي سحبيـ مف القوى العاممة

ـ في الطب والتغذية وعمـ النفس التقد ،3العمؿ اليومية األطفاؿ وتنظيـ ظروؼ العمؿ واصمت في ىذا االتجاه

أكد بأف األطفاؿ ببساطة ليسوا كبارا في نسخة مصغرة، ولكف ليـ  تاسع عشرفي النصؼ األخير مف القرف ال

في الدوؿ الصناعية، أزيؿ األطفاؿ مف  تاسع عشرنياية القرف الومع  ،خصائص واحتياجات خاصة بيـ

  4.سجوف الكبار وتأسست دور األيتاـ وأمنت معاممة أفضؿ لؤلطفاؿ المعاقيف جسديا وعقميا

بصفة عامة نتيجة جيود الحركات االجتماعية التي كانت  ؿ في الواليات المتحدةالطفظيرت حقوؽ    

التي  طفاؿ"منظمات مثؿ "جمعية نيويورؾ لمساعدة األ ولىاألتضمنت الفترة ، ربعة فترات تاريخيةأنشيطة في 

لى إالتي بدأت في الواليات وامتدت  طفاؿ"األو"الجمعية العمومية لمنع القسوة عمى  ،1853تأسست عاـ 

نقاذ المجتمع مف إما إ مؿأعمى  طفاؿ الفقراءاألحاولت ىذه المنظمات التدخؿ في حياة ، 5الحقابريطانيا 

كاف ىناؾ في منتصؼ القرف ، ىماليـإو أفسادىـ إمف  أنفسيـطفاؿ األنقاذ و إأ المحتمميف،مجرمي المستقبؿ 

طفاؿ في مناطؽ زراعية في الواليات األولئؾ أكاف يعيد توطيف " يتاـاألالتاسع عشر ما يطمؽ عميو "قطار 

                                                             
1
) Robert L. Geiser, The Rights of Children, The Hastings Law Journal, 28, 1977, p 13. 

2
) See, The Poor Law Amendment Act 1868 (UK); Prevention of Cruelty to, and Protection of, Children 

Act 1889 (UK). 
3
) See, for example, the Act to Regulate the Labour of Children and Young Persons in the Mills and 

Factories of the United Kingdom 1833 (UK). 
4
) Cynthia P. Cohen, The Human Rights of Children, Capital University Law Review, 1983, p 369, 370. 

5
) D. Hodgson, The Historical Development and Internationalisation of the Children's Rights Movement, 

Australian Journal of Family Law, 1992, p 252. 
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نشاء وتمويؿ المنظمات عف إتـ حيث  ،مع الصناعي الحضريتالمج "قسوةلمتحدة االمريكية بعيدا عف "ا

 .1الوقتفي ذلؾ  عمييـ "منقذو الطفولة " أطمؽطريؽ المصمحيف مف الطبقة العميا والمتوسطة والذيف 

مرر  1833ي عاـ فف، الحركة االجتماعية إلنياء عمؿ الطفؿىو المصدر الثاني لحقوؽ الطفؿ المعاصرة    

رفع حزب الشعب  مريكيةاألفي الواليات المتحدة  نجميزية،اإلحزب المحافظيف في بريطانيا قانوف الصناعة 

وذلؾ  عامة،بصفة  العمؿ بمساندة مف المصمحيف مف الطبقة المتوسطة يفمريكي شعار حقوؽ الطفؿ األ

 ىـطفاؿ إلنقاذاألتحسيف ظروؼ عمؿ و  لى تقييد ساعات العمؿإوالذيف سعوا  ،(1920ػ 1890) خبلؿ الفترة

 .2المصانعي يعيشونيا داخؿ مف الحياة القاسية الت

، حيث حداث الجانحيفاألصبلح النظاـ القانوني لمعاممة إطفاؿ في حركة الثالث لحقوؽ األ رمثؿ المصدتي   

 .18993عاـ مريكية األ Illinoisحداث في والية أوؿ محكمة أت أنشئ

كاف المصدر الرابع لحقوؽ  ديمقراطي،طفاؿ ليكونوا مواطنيف صالحيف في مجتمع األبتعميـ  مريكاأاىتماـ    

صبلح والتوسع في التعميـ العاـ لممساعدة عمى اإلنتجت الحركة التقدمية اىتماما ممحوظا في أ حيث طفاؿاأل

يضا مساعدة الشباب عمى التكيؼ بفاعمية مع حاالت التوتر وأ استقرارا، أكثرخمؽ نظاـ اجتماعي ديمقراطي 

  .4لتحوؿ الصناعي الحضري المتسارعوعدـ التأكد التي تترتب عمى ا

 John Deweyمثاؿ أوالتي ربطيا النظريوف  بالطفؿ،صوؿ التدريس التي تيتـ أالتركيز التقدمي عمى    

ومع  ،5حدثت تحوال ممحوظا في العممية التعميمية في الواليات المتحدة االمريكيةأوليف مسؤ بخمؽ مواطنيف 

مف الحرية  بمزيد Holt Johnمثاؿ أالطفؿ  محرروفي عقد السبعينات مف القرف الماضي طالب  ،ذلؾ

طفاؿ ويكوف في استطاعة األ قؿ،أبحيث يكوف لمكبار رقابة  بيروقراطية،قؿ ألؤلطفاؿ لكي يتعمموا في بيئات 

حدثتيا حركة الحقوؽ أيضا تأثرا بالتغيرات الجذرية التي أ ـ،تخصيمور التي األواالستفسار عف  التحري
                                                             
1
) Ibid, p 254. 

2
) P. Alston, S. Parker, and J. Seymour, Children, rights and the law. Clarendon Press 1992, p 67. 

3
) P. Veerman, the Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Martinez Nijhoff 

Publications, Doudrecht 1992, p 98. 
4
) Ibid, p 101.  

5
) Willems, J.C.M., (ed.), Development and autonomy of children: Empowering children, caregivers and 

communities, Antwerp, Intersentia, 2007, p 175. 
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تركيز النشاط حوؿ التوسع في حقوؽ االطفاؿ  المدرسة بؤرةبقيت  والستينات،المدنية في عقد الخمسينات 

 .1ثناء النصؼ االخير مف القرف العشريفأ

الذيف يدعموف تطبيؽ  المتحدة،في الواليات  ؿ،الطفحقوؽ دافعيف عف مف يوجد الجيؿ الخامس مف الاآل   

 Amnesty"ليةالدو  عفوال منظمةمف بيف ىذه الجيات " ،قانونية الدولية بالنسبة لؤلطفاؿالمعايير ال

International االنسافمراقبة حقوؽ "و  "Human Rights Watch ، تأتي الواليات المتحدة في حيث

المدارس االبتدائية  يفيما يتعمؽ بدراسة حقوؽ االنساف ف -عض الدوؿبب مقارنة ػالمرتبة متأخرة بعض الشيء 

بادة اإلوكاليفورنيا تطمب رسميا تدريس موضوع  نيوجرسي،واليات مثؿ أف عمى الرغـ مف  الثانوية،حتى و 

لى المواد التي إوقد قدـ بعض المدرسيف بصفتيـ الشخصية دروسا في حقوؽ الطفؿ استنادا  ،2الجماعية

   Save the children 3.  "طفاؿأنقذوا األومنظمة " الدولية،منظمة العفو يحصموف عمييا مف منظمات مثؿ 

عاد أ، وقد طفاؿ الطبقة العاممةأنفس مستوى حماية بلى حماية إطفاؿ الطبقة الوسطى في حاجة أكاف    

قاـ الحجة عمى أحيث  الطفؿ،في القرف التاسع عشر تعريؼ الرؤية حوؿ  Ellen Keyالمحاضر السويدي 

 .4والتغذية ليـ الحب افوفر ي مذافال قامةواإل ويستحقوف التعميـ مستقمة،طفاؿ ليـ شخصيات األف أ

الذي  التنموي،لى الطفؿ مف المنظور إينظر  بدأكاف كثير مف العمماء قد  عشر،في نياية القرف التاسع    

ساىمت ، قابمة لممبلحظةمتميزة و نو نوع مف التقدـ مف خبلؿ مراحؿ أساس أمى عيشكؿ مفيوـ نمو الطفؿ 

كفئة  مية في تقبؿ "حؽ التنمية"يصحاب النظريات التعموأمف عمماء االجتماع  الكثيرىذه الرؤية التي تبناىا 

خبلقية األبحيث تتضمف فئة الحقوؽ المدنية لمطفؿ الحؽ في التعميـ والتربية  الطفؿ،ساسية في حقوؽ أ

      .5داالعتقارة ىذا ثم 1912نشئ في أمريكي الذي األعتبر مكتب الطفؿ ، ويوالروحية

                                                             
1
) Ibid, p 176.  

2
) Ernest J. Bartell, Alejandro M. O'Donnell, The Child in Latin America: Health, Development, and 

Rights, University of Notre Dame Press, 2001, p 97. 
3
) Clark Butler, Child Rights: The Movement, International Law, and Opposition, Purdue University 

Press, 2012, p 122. 
4
)  Jean A. Pardeck, Children's Rights: Policy and Practice, Second Edition, Routledge, 2012, p 234. 

5
) Clark Butler, Child Rights: The Movement, International Law, and Opposition, op. cit, p 126. 
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 طفاؿ حتى صدور قانوفاألعمؿ  المتحدة ينظـعمى الرغـ مف عدـ وجود تشريع فدرالي في الواليات    

عف طريؽ منظمة 1919نشئت عاـ أطفاؿ العامميف األف شأبفاف الموائح المنظمة بيف الحكومات  ،1935

مـ األ لياتآركت فيما بعد مشاركة بناءة في صياغة شامـ، األبعصبة  التي كانت ترتبط حينئذ العمؿ الدولية

 .11989عاـ حقوؽ الطفؿ المتحدة الخاصة باتفاقية 

لى مواطف نشيط فعاؿ في مجتمع إف يتطور بأمح لمطفؿ ستشير حقوؽ المشاركة إلى تمؾ الحقوؽ التي ت   

سياسية إلى األطفاؿ مف خبلؿ و الحقوؽ المدنية والأفي الواليات المتحدة امتدت حقوؽ المشاركة  ،ديمقراطي

ف عاألطفاؿ ليـ حقوؽ خاصة أف الكثير مف الحاالت التي ترى  تانبثق ،قرارات المحكمة الدستورية العميا

الخاص  Warren Courtقرار محكمة ب ،1954خ بعاـ تؤر  والتي غالبا ،حركة الحقوؽ المدنية الحديثة

منحوا الحؽ في  بصرؼ النظر عف جنسيتيـ ،األطفاؿ كؿ ،بمجمس التعميـ في والية كنساس في ىذه الحالة

  . 2دستور الواليات المتحدة األمريكيةلعف طريؽ التعديؿ الرابع عشر  فرصة متساوية لمتعميـ

يد ىذا القرف بداية حقوؽ الطفؿ شحيث  ىناؾ آليات معينة لحماية األطفاؿلـ تكف  تاسع عشرالالقرف قبؿ    

 صدرت قوانيف تحكـ عمالة األطفاؿ ألوؿ مرة في أوروبا، في حاجة إلى الحماية الطفؿ كائنابدأ في اعتبار و 

تدريجيا أو جعمو إلزاميا لؤلطفاؿ الصغار، واعترؼ المجتمع بحقيقة التعميـ ونصوص قانونية مختمفة شجعت 

  .الطفؿ ال يمكف أف نتناوليا بنفس طريقة الكبارحقوؽ أف 

 

 

 4291 امـعـل فـيـنـالن جـعل إـي ظـل فـفـطـوق الـقـح3 يـانـثـرع الـفـال

                                                             
1
) Ernest J. Bartell, Alejandro M. O'Donnell, The Child in Latin America: Health, Development, and 

Rights, op. cit, p 100.  
2
) R. Stern, The Child Rights to Participation – Reality or Rhetoric? PhD Dissertation Uppsala University, 

2006, p 88.  
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 كبيرا حيزابيف المفكريف والدارسيف والباحثيف، واحتؿ  لبلختبلؼ واسعا مجاالشكؿ ظيور المجتمع المدني    

مف النقاش والجداؿ، فمنيـ مف يرى أف المجتمع المدني ظير مع ظيور المدنية والتمدف، وىو بيذا المفيـو 

وىناؾ رأي آخر يرى أف أفبلطوف ىو أوؿ مف تحدث عف ، لممجتمع التقميدي القروي غير المتمدف نقيضايعد 

كما يرى آخروف أف المفكر أرسطو ىو أوؿ مف دعا إلى تكويف مجتمع سياسي تسود فيو  ،المجتمع المدني

 أف المشاركة كانت فيو حرية التعبير عف الرأي ويقوـ بمياـ تشريع القوانيف التي تحقؽ العدالة والمساواة، إال

  1.نخبوية وتقتصر عمى فئة وطبقة معينة، لتستثني المرأة والعماؿ والعبيد والغرباء مف المشاركة والمواطنة

إال أف غالبية الباحثيف والمفكريف والفبلسفة أجمعوا عمى أف مفيوـ المجتمع المدني نشأ ألوؿ مرة في    

عديد مف المفكريف والباحثيف، وىو بيذا نتاج عمؿ جماعي تراكمي أوروبا، وتطور المفيوـ عبر مساىمات ال

ومساىمات عديدة مف  كبيرا جيداتطور مع تطور الزمف والقروف وشيد القرناف السابع عشر والثامف عشر 

 .2إلخ فقياء الحؽ الطبيعي مف أمثاؿ جوف لوؾ، وتوماس ىوبز، وجاف جالؾ روسو

ف حوؿ نشأة المجتمع المدني إال أنيـ اتفقوا عمى دور المجتمع المدني وبالرغـ مف االختبلؼ بيف المفكري   

وشروطو ومكوناتو، وبعد ذلؾ تطور المفيوـ في مختمؼ دوؿ أوروبا خاصة مع ظيور التحوالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية التي شيدتيا تمؾ الدوؿ، وساعدت مساىمات المفكريف مثؿ غرامشي وىيغؿ وغيرىـ 

رة مفيـو المجتمع المدني وتوسعاتو واألدوار التي يمكف أف يقـو بيا، ثـ انتقؿ المفيوـ إلى مختمؼ دوؿ في بمو 

ويشير ، العالـ مثؿ أمريكا والصيف وبولندا وكوريا الجنوبية وأمريكا البلتينية وبعض الدوؿ العربية واإلفريقية

المفكروف إلى أف المجتمع المدني تطور في خضـ التطورات والحركات االجتماعية المتتالية التي حدثت في 

وسقوط  مختمؼ الدوؿ مثؿ الثورة الصناعية، وحركة التمرد الطبلبي في الصيف، وانييار المعسكر االشتراكي

 .3جدار برليف وتوحد ألمانيا

                                                             
1
) Helmut K Anheier, Marlies Glasius, Mary Kaldor, Global Civil Society, SAGE, Oct 18, 2004, p 23. 

2
) Sudipta Kaviraj, Sunil Khilnani, Civil Society : History and Possibilities, Cambridge University Press, 

Sep 6, 2001, p 45. 
3
) Wilhelm Röpke, The Moral Foundations of Civil Society, Transaction Publishers, 2002, p 90. 
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فمـ يتضمف نصوصا دولية خاصة بحماية حقوؽ اإلنساف،  (1939ػ 1920) أما عيد عصبة األمـ   

باستثناء ما جاء فيو مف التزاـ أعضاء العصبة بأف يعامموا بصورة عادلة الشعوب التي تقطف األقاليـ 

الخاضعة إلداراتيـ، سواء حماية أو انتداب وكذلؾ حماية حقوؽ األقميات، إضافة إلى اىتماـ مكتب العمؿ 

ير األجر لمعامؿ ورعاية شؤونو وتحسيف أحوالو والذي أصبح فيما بعد منظمة العمؿ بموضوع توف الدولي

 .1الدولية

بادة واإلعداـ الجماعي لؤلسرى إ    ف ما خمفتو الحرب العالمية الثانية مف ويبلت وتدمير وجرائـ حرب وا 

االنتياكات وتواصميا ىي التي جعمت نسانية واستمرار ىذه اإلوالمدنييف وارتكاب العديد مف الدوؿ جرائـ ضد 

، وبأف تعزيز احتراـ ىذه الحقوؽ ىمية لدى أعضاء الجماعة الدوليةقضية حقوؽ اإلنساف، قضية في غاية األ

وتأميف الضمانات لحمايتيا ومعاقبة مف يعتدي عمييا، كفيؿ بإشاعة السبلـ في أرجاء العالـ، والتي كانت 

 .2نسافنقطة تحوؿ ىامة في مجاؿ حقوؽ اإل

 عاـفي لندف الذي تأسس نقاذ الطفولة إل تحاد الدوليأو اال صندوؽومف بيف منظمات المجتمع المدني    

جويع األطفاؿ في ألمانيا، النمسا محاولة لتخفيؼ ت عمى أنووأختيا  Eglantine Jebb مف قبؿ 1919

  بعد اليدنة. استمرلحرب العالمية األولى الذي المجر خبلؿ حصار الحمفاء أللمانيا في او 

مف أجؿ ممارسة  1919في البداية في وقت سابؽ في عاـ  "مجمس المجاعةتأسيس "المعركة بدأت ب   

في  يفتجحت األخ، ن1919عاـ  أفريؿ 15في و ، حكومة البريطانية إلنياء الحصارالضغط السياسي عمى ال

 .3منفصؿا عف سياسة المجمس وخمؽ "صندوؽ إنقاذ الطفولة" منفسيأفصؿ 

                                                             
1
) Anthony Woodiwiss, Human Rights, Psychology Press, 2005, p 67. 

2
) Bertrand G. Ramcharan, Human Rights : Thirty Years After the Universal Declaration : 

Commemorative Volume on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of the Universal Declaration of 

Human Rights, BRILL, 1979, p 165. 
3
) Ann Parry, Save the Children, Macmillan Education Australia, 2005, p 23. 
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 موظؼ 14000منظمة في العالـ التي أنشأتيا امرأة مع  أكبرإنقاذ الطفولة ىي ثالث منظمة اليـو    

مع منظمات ، تتعامؿ منظمة غير دينية متعددة الجنسيات، وىي اآلف دولة حوؿ العالـ 130يعمموف في 

 .1الحكومي الدولي عمى حد سواء عمى إغاثة وتنمية األطفاؿ، مثؿ اليونيسيؼ عمى الصعيدأخرى 

 أجؿ مف لندف في الممكية ألبرت قاعة في عقد اجتماع فيصندوؽ عمنا ال، تـ تأسيس 1919 ي مايف   

وجمع أمواؿ لمساعدات طارئة لؤلطفاؿ الذيف يعانوف  ،عانوف مف آثار الحرب"ي الذيف لؤلطفاؿ اإلغاثة توفير"

، أعمف البابا بندكتس الخامس عشر 1919في ديسمبر ، مف نقص المواد الغذائية واإلمدادات في زمف الحرب

  .2سمبر يـو األبرياء لجمع التبرعاتدي 28إنقاذ الطفولة، وأعمف لصندوؽ  تأييده عفعمنا 

جعؿ منظمة أنقذوا األطفاؿ الخيرية األولى في مف التقنيات لجمع األمواؿ، مما  العديد Jebb تستخدما   

تعاقدت مع األطباء والمحاميف  ، كماصفحة كاممة إلعبلناتيا في الصحؼالمممكة المتحدة التي تستخدـ 

، بدأ الصندوؽ رعاية 1920في عاـ وضع الحمبلت اإلعبلنية الجماعية،  وغيرىـ مف المينييف مف أجؿ

  .3الطفؿ الفردية باعتبارىا وسيمة إلشراؾ المزيد مف الجيات المانحة

إنقاذ الطفؿ خمقت حمبلت إعبلمية، وأفبلـ دعائية ومراكز ، مؤسسة 1923إلى عاـ  1921 عاـ مف   

بدأوا العمؿ مع العديد مف حيث  إطعاـ وتعميـ اآلالؼ مف البلجئيف،متغذية في روسيا وتركيا مف أجؿ ل

 Russian Famine Relief Fund ) "المجاعة الروسية ونانسفإغاثة صندوؽ "المنظمات األخرى مثؿ 

and Nansen)  لى حد مف قبؿ عصبة األمـ، وعمى الرغـ مف أف روسيا مغمقة إ بو االعتراؼمما أدى إلى

 . 4قنع السمطات السوفياتية بالسماح ليـ بالوجود ىناؾثة والمساعدات الدولية، الصندوؽ أكبير لئلغا

ألطفاؿ يعانوف مف سوء التغذية والمرضى في جميع أنحاء  ت صورمع نياية الحرب العالمية الثانية، نشر    

الموظفوف فكاف  ،مف أجؿ انتزاع مساعدات الدعـ وشقيقتيا لكسب التعاطؼ الشعبي Jebbعممت  ،أوروبا

                                                             
1
) https://www.savethechildren.net  

2
) Jennifer Nault, Save the Children, Weigl Publishers, 2003, p 12. 

3
) Don Pendleton, Save the Children, Gold Eagle Books, 1986, p 25. 

4
) Lynda Mahood, Vic Satzewich, The Save the Children Fund and the Russian Famine of 1921–23 : 

Claims and Counter-Claims about Feeding 'Bolshevik' Children, Journal of Historical Sociology, 2009, p 

55.  

https://www.savethechildren.net/
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معمؿ مع األطفاؿ البلجئيف رة بعد الحرب العالمية الثانية لفي الصندوؽ مف بيف األوائؿ في المناطؽ المحر 

وبا المحتمة سابقا، بما في ذلؾ الناجيف مف معسكرات االعتقاؿ النازية في الوقت نفسو، والمشرديف في أور 

قصؼ الفي المدف التي دمرىا  ينشؤوفتركز العمؿ في المممكة المتحدة عمى تحسيف ظروؼ األطفاؿ الذيف 

 . 1وتواجو اضطرابات ىائمة في الحياة األسرية

ضفاء الطابع المؤسساتي عمى المثؿ اإلنسانية مف قبؿ العشريف  لقد تميز الجزء المبكر مف القرف    بتدويؿ وا 

كانوا واحدة  األطفاؿ ،وعصبة األمـ ومنظمة العمؿ الدوليةمجموعات مثؿ المجنة الدولية لمصميب األحمر، 

ا تناولت تحديد واحدة مف المعاىدات األولى التيو  ،مف المجموعات األولى التي استفادت مف ىذه العممية

ماي  18الموقعة في باريس يوـ  2ي لقمع "االتجار بالرقيؽ األبيض"األطفاؿ كمجموعة ىي االتفاؽ الدول

1904 . 

صبة األمـ ومنظمة العمؿ الدولية، مع إنشاء ع 1919الحماية الدولية لؤلطفاؿ تمقت دفعة أخرى عاـ    

اعتمد مؤتمر و  ،والشباب في ديباجتويشير لحماية األطفاؿ  1919لمعاىدة فرساي لعاـ الجزء الثالث عشر 

االتفاقيات  واعتمدت منذ ذلؾ العديد مف ،فاقية الحد األدنى لسف الصناعةات العمؿ الدولي في دورتو األولى

 ، فضبل عف ساعات وظروؼ العمؿ،3نوعةوالتوصيات المتعمقة بالحد األدنى لسف العمؿ في األنشطة المت

النساء بفي غضوف عشر سنوات عمى تأسيسيا، اعتمدت عصبة األمـ االتفاقية الدولية لقمع االتجار و 

 .51926 عاـ واالتفاقية الخاصة بالرؽ 41921عاـ  واألطفاؿ

، بدأت فكرة ميثاؽ لؤلطفاؿ، اإلعبلف إنقاذ الطفولة"صندوؽ " التي أسست Eglantine، 1923في عاـ    

مف  ،1924سبتمبر  26عصبة األمـ في  )المعروؼ باسـ إعبلف جنيؼ( اعتمد مف قبؿاألوؿ لحقوؽ الطفؿ 

ويجب  أف الطفؿ يجب أف يعطى الوسائؿ البلزمة لمتنمية المادية والروحية بيف أمور أخرى، اإلعبلف ينص

                                                             
1
) Clare Mulley, The Woman Who Saved the Children: A biography of Eglantyne Jebb, Founder of Save 

the Children, One world Publications, 2009, p 90. 
2
) League of Nations, Treaty Series, Volume I, p 84. 

3
) No. 5, 1919.  

4
) League of Nations, Treaty Series, Vol. IX 415. 

5
) League of Nations, Treaty Series, Vol. LX 253. 
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ية يمثؿ الخطوة األولى نحو تطوير المعايير الدولوىو  ،أف يكوف محمي ضد كؿ شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ

المشاكؿ الخاصة التي تؤثر  االتفاقات الدولية السابقة ركزت فقط عمىفالمتعمقة بالحماية العالمية لؤلطفاؿ، 

 . 1عمى األطفاؿ مثؿ ظروؼ العمؿ والعبودية

في مجاؿ  األولىالذي يعتبر الخطوة  1924عاـ إعبلف جنيؼ  األمـأصدرت الجمعية العامة لعصبة    

 .2بالطفولة عمى الصعيد الدولي االىتماـ

نحو حماية  يعد ىذا اإلعبلف تجسيدا رائعا لدور المنظمات غير الحكومية في مجاؿ إثراء العمؿ الدولوي   

الدولي  االتحادحقوؽ اإلنساف عامة وحقوؽ الطفؿ خاصة، حيث يرجع الفضؿ في فكرة ىذا اإلعبلف إلى 

التي راح  المآسيلية لمصميب األحمر وذلؾ بعد أف رأى العالـ حجـ الطفولة بالمساعدة مف المجنة الدو  إلنقاذ

بمشروع ىذا  األمـلذلؾ تقدمت ىذه السيدة إلى عصبة  ،األولىبسبب الحرب العالمية  األطفاؿضحيتيا 

 األمـالدولي إلنقاذ الطفولة، والذي ناقشتو الجمعية العامة لعصبة  االتحادعف طريؽ  1923عبلف عاـ اإل

 .31924أطمؽ عميو إعبلف جنيؼ لعاــ التالي في جنيؼ لذلؾ اواعتمدتو في الع

المجنة " امت ىذه األخيرة بتأسيس ما يسمى، ق1924 لعاـ إلعبلف جنيؼ األمـفي إطار تفعيؿ عصبة    

ىذه  ستشاريمإحدى  Eglantine Jebbوكاف منطقيا وعادال أف تكوف السيدة  ،ستشارية لحماية الطفولة"اال

ذلؾ لدورىا الرائد والفعاؿ في مجاؿ حماية الطفولة، وكانت ىذه المجنة في بادئ األمر تابعة لمجنة المجنة و 

لممسائؿ  االستشاريةمحميا المجنة  تفيما بعد وحم ، ثـ ألغيت المجنةاألطفاؿبالنساء و  االتجارلمنع  االستشارية

  .جتماعيةاال

خاص   قامت بإنشاء مركز توثيؽكذلؾ  1924ف جنيؼ لعاـ إلعبل األمـفي مجاؿ تفعيؿ عصبة و    

مع  التعاوفغير األعضاء التي ترغب في وؿ األعضاء في العصبة أو الدوؿ بحماية الطفولة في كؿ الد

ببحث بعض مشكبلت األطفاؿ في  الذكر سالفة االستشارية، وبالفعؿ قامت المجنة العصبة في ىذا المجاؿ
                                                             
1
) See respectively Principles I and IV. 

2
) League of Nations, Official Journal, Special Supplement No. 23, Records of the Fifth Assembly, 

Geneva, 1924, at 177. 
3
) Déclaration de Genève, Union Internationale de Secours aux enfants, 1923. 
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خر عف حماية آ، و 1927منيا تقرير عف تحديد سف الزواج وسف القبوؿ عاـ  العالـ ونشرت تقارير عنيا

، ورابع عف الخدمات 1929شرعييف عاـ الر غياألطفاؿ ، وثالث عف مركز 1928األطفاؿ المكفوفيف عاـ 

، وسادس عف 1953، وخامس عف تحديد سف المسؤولية الجنائية عاـ 1931لعاـ  األطفاؿاإلضافية لمحاكـ 

 .11938ائمي لؤلطفاؿ عاـ الوضع الع

قامت بالتأكيد عمى ىذا اإلعبلف مرة ، 1924في تفعيؿ إعبلف جنيؼ لعاـ ر عصبة األمـ و وفي مجاؿ د   

كما تعيد رؤساء دوؿ وحكومات الدوؿ ، 1934سنوات عمى إصداره وذلؾ عاـ  10أخرى بمناسبة مرور 

دراجيا ضمف أعضاء العصبة عمى القياـ بتطبيؽ المبادئ الواردة في  إعبلف جنيؼ داخؿ حدود دوليـ وا 

تشريعاتيـ الوطنية، وىذا ما فعمتو وزارة الثقافة الفرنسية التي قامت بتعميؽ نسخة مف إعبلف جنيؼ داخؿ كؿ 

 .2مدرسة في جميع أنحاء فرنسا

 : ىي إعبلف جنيؼ عمى خمسة مبادئ احتوى

 :المادي والروحيزمة لنمو  يجب أن يتمتع الطفل بكافة الوسائل الال  - 4

بيعي وعمى الدواء البلـز ليذا البلـز لنموه الط اءأ ىو حؽ الطفؿ في الحصوؿ عمى الغذىذا المبد ومؤدى   

رض أيضا، وحقو في الحصوؿ عمى الرعاية النفسية والصحية واالجتماعية لتنميتو وجدانيا وشعوريا الغ

تمنحو كؿ ىذه الوسائؿ التي ونفسيا، وحقو في الحصوؿ عمى الرعاية البدنية في حالة عدـ وجود األسرة 

 الضرورية لنموه بدنيا ونفسيا نموا صحيا صحيحا.

 

 

اء، والمريض عمى العالج، واليتيم والمشرد عمى المأوى، عمى الغذجب أن يحصل الطفل الجائع ي -9

 3والطفل المنحرف يجب أن يعاد إلى الطريق السميم
                                                             
1
) International Legislation : A Collection of the Texts of Multipartite International Instruments of 

General Interest,Volume 1, Carnegie Endowment for International Peace., 1931, p 45. 
2
) Academie De Droit International De La Haye, Recueil Des Cours, Collected Courses 1957, Volume 92, 

Martinus Nijhoff Publishers, 1968, p 45. 
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وتوضيح لو، غير أف الجديد في ىذا المبدأ محؿ  األوؿتفصيؿ لممبدأ  والواقع أف ىذا المبدأ الثاني ىو   

البحث والذي نرى أف المبدأ األوؿ لـ يتضمنو صراحة أو ضمنا ىو ما يتعمؽ بحؽ الطفؿ المنحرؼ في 

 األسرةواجب عمى حؽ المف جانبنا نرى أف ىذا  رعاية اجتماعيا ونفسيا لمعودة إلى الطريؽ السميـ، ونحفال

نحراؼ وىو في ىذه السف المبكرة مف حياتو لـ يكف الطفؿ الذي سمؾ طريؽ االوالمجتمع في نفس الوقت ألف 

ىذا الطريؽ، بقدر ما كاف الذنب واإلثـ في ذلؾ يقع عمى عاتؽ األسرة والمجتمع المذاف  دخوؿلو ذنب في 

ي ضحية ال يمتمؾ إرادة حقيقية أو إدراؾ واعالذي الطفؿ، فكاف الطفؿ  بل عف واجباتيما في رعاية ومراقبةتخ

واإلىماؿ المجتمعي، لذلؾ كاف حقا ليذا الطفؿ الحصوؿ عمى الرعاية الصحية  األسريلذلؾ التقصير 

 .االنحراؼمو مف جديد لكي يعود كما كاف قبؿ سموكو طريؽ يواالجتماعية البلزمة إلعادة تأى

 :الطفل يجب أن يكون أول من يتمقى الغوث عند الكوارث -3

تقتضيو طبيعة الطفؿ الضعيؼ الذي ال يستطيع أف يعتمد عمى نفسو في األوقات  وىذا المبدأ في نظرنا   

الطبيعية كالزالزؿ والبراكيف الكوارث  تشمؿ أوقات الكوارث، وىذه األخيرة في العادية، فكيؼ يستطيع ذلؾ

 ىمية.نزاعات المسمحة والحروب األالخطيرة والقاتمة وتشمؿ أيضا الحروب وال واألمراضوانتشار األوبئة 

 3والمعاممة السيئة االستغاللتم حماية الطفل من كافة صور تيجب أن  -1

، ىـ رجاؿ الغد فيكونواحتى يكبروا في ظؿ طبيعة تمكنيـ مف الخروج مف مرحمة الطفولة أسوياء وأقوياء    

 .يجب حماية الطفؿ مف كؿ أشكاؿ االستغبلؿ والمعاممة القاسية

 3راتهم في خدمة إخوانهم من البشراالستفادة من مواهبهم وقدل عمى ضرورة اطفتربية األ -5

الرئيسي والغاية المرجوة مف إصدار مثؿ ىذا  اليدؼمف ىذا اإلعبلف يتضمف  واألخيرالمبدأ الخامس  ىذا   

اإلعبلف وتحقيؽ األخوة بيف البشر دوف تمييز بينيـ بسبب العرؽ أو الديف أو المغة أو السف أو أي شيء 

أـ ال،  األمـلذلؾ حث ىذا اإلعبلف الرجاؿ والنساء في كؿ دوؿ العالـ سواء كانت عضوة في عصبة  خر،آ

لقدرات ا االعتباربعيف  واألخذبتربية وتنشئة األطفاؿ في ضوء المبادئ الخمسة الواردة فيو،  االىتماـعمى 
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وتمؾ القدرات ودفعيا في  كؿ طفؿ عمى حدى، والعمؿ عمى تنمية ىذه المواىبوالمواىب الفردية الخاصة ب

البشرية التي تربطيا رابطة األخوة ولما ال فالكؿ أيا كاف دينو أو لونو أو جنسو أو وطنو يبقى  إطار خدمة

 في النياية. إنساف

لكي يوفر  1939ولقد ظؿ العمؿ الدولي بيذا اإلعبلف ساريا حتى بعد نشوب الحرب العالمية الثانية عاـ    

الحياة والسبلمة البدنية والنفسية وكافة الحقوؽ والحريات  في وحفظيـالحماية الشرعية الدولية لؤلطفاؿ 

فوس دوؿ العالـ وضمير و قيمة أدبية في ناإلعبلف ذوظؿ  ،1924األخرى الواردة في إعبلف جنيؼ 

وحموؿ منظمة األمـ  1939الجماعة الدولية إلى أف سقطت عصبة األمـ بنشوب الحرب العالمية الثانية عاـ 

 .1945المتحدة مكانيا عاـ 

ىو أوؿ وثيقة دولية مكتوبة تصدر في مجاؿ حقوؽ الطفؿ،  1924الرغـ مف أف إعبلف جنيؼ لعاـ عمى   

اء والعبلج والتربية والحماية مف عمى العديد مف حقوؽ الطفؿ كحؽ الغذ بالرغـ مف أنو تضمف النصو 

صدر باسـ الدوؿ األعضاء في إال أنو أخذ عميو أنو لـ ي ،اية في أوقات الكوارثاالستغبلؿ ووجوب الرع

 عصبة األمـ، وأيضا لـ يوجو إلييا، ألنو تـ توجييو إلى رجاؿ ونساء العالـ في صورة وثيقة اجتماعية صادرة

عف عصبة األمـ إلى األشخاص الطبيعييف في العالـ وكافة المجتمعات بشكؿ عاـ، وبالتالي فيو ال يرتب 

التزامات قانونية في حؽ الدوؿ بالنسبة لحقوؽ الطفؿ، كما أنو لـ يعالج كافة حقوؽ الطفؿ األخرى كحقو في 

 .1الميراث والنفقة والتعبير عف آرائو

كونو ب شأف حماية الطفؿب 1924 لعاـ ال ينتقص مف أىمية إعبلف جنيؼ -في نظرنا -إال أف ما تقدـ    

وحقوؽ اإلنساف عامة، السيما وأنو خبلؿ ىذه الفترة  حقوؽ الطفؿ صاحب الريادة في ىذا المجاؿ خاصة

بو عقب انتياء الحرب العالمية  حضتبذات االىتماـ الذي  تحض( لـ تكف فكرة حقوؽ اإلنساف 1924)

                                                             
1
) Gopal Sarvepalli, History of Humanity – Vol. VII – The Twentieth Century : Scientific and Cultural 

Development, UNESCO, 2008, p 23. 
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نشاء منظمة األمـ المتحدة 1945الثانية عاـ  شكمت المبادئ الخمسة األساسية لرعاية الطفؿ وحمايتو و  ،وا 

 .والتي ذىبت لصياغة معايير أكثر دقة 1959 لعاـ حقوؽ الطفؿ أساس إعبلف

د مجموعة مف اإلعبلف مجر ف ،عمى افتراض االلتزامات القانونية لمدوؿ ـ ينطول 1924 لعاـ إعبلف جنيؼ   

عصبة األمـ الدوؿ األعضاء إلى االسترشاد وقد دعت ، فقد كاف أساسا وثيقة طموحة ألخبلقية،الواجبات ا

ة في اإلجراءات المناسب بمبادئو في القياـ برعاية الطفؿ وىكذا، تـ ترؾ لكؿ دولة عضو في العصبة اتخاذ

  الخاصة. ياظروفىا و مواردحدود 

 4211ان ـسـوق اإلنـقـحـي لـمـالـعـالن الـي3 اإلعـناـثـب الـمـطـمـال

دخؿ العالـ بعد نياية الحرب العالمية الثانية مرحمة تحوؿ كبيرة عمى المستوييف التنظيمي والموضوعي،    

األىداؼ  حيث شيد المستوى األوؿ إنشاء منظمة األمـ المتحدة كبديؿ لعصبة األمـ التي أخفقت في تحقيؽ

فقد عرفت قواعد القانوف الدولي تطورا مشيودا لمواجية ا عمى المستوى الثاني التي وضعت مف أجميا، أم

التطورات التي نتجت عف الحرب، ولعؿ أكبر وأىـ تطور شيده القانوف الدولي ىو ما حصؿ بخصوص 

 .النصوص المنظمة لموضوع حقوؽ اإلنساف

 سانـوق اإلنـقـة حـايـمـحي لـمـام األمـظـنـور الـطـأة وتـشـرع األول3 نـفـال

ىذا المجاؿ، فقد اىتـ ىذا ميثاؽ األمـ المتحدة ىو الذي قاد مسيرة التطور في  المسمـ بو اليـو أفمف    

بمسألة حقوؽ اإلنساف في ديباجتو وفي العديد مف مواده، وبالرغـ مف تركيز ميثاؽ األمـ المتحدة عمى األخير 

تحقيقيما  ، فإنو يؤكد عمى أف1الدولييفاليدفيف الرئيسييف لممنظمة والمتمثميف في الحفاظ عمى السمـ واألمف 

الدوؿ لحقوؽ اإلنساف، وىذا راجع لكوف موضوع حقوؽ اإلنساف يرتبط  احتراـمرتبط ارتباطا وثيقا بمدى 

لؤلفراد والجماعات عمى السواء، وىذا ما نصت عميو الفقرة  واالجتماعي االقتصاديارتباطا شديدا بالتقدـ 

تحقيؽ التعاوف الدولي عمى حؿ " :ثاؽ باعتباره أحد أىداؼ منظمة األمـ المتحدةالثالثة مف المادة األولى لممي
                                                             

د/ بطاىر بوجبلؿ، دليؿ آليات المنظومة األممية لحماية حقوؽ اإلنساف، الطبعة األولى، منشورات المعيد العربي لحقوؽ اإلنساف،  1)
 .9، ص  2004تونس، 
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 حقوؽ اإلنساف احتراـوعمى تعزيز والثقافية واإلنسانية  واالجتماعية االقتصاديةالمسائؿ الدولية ذات الصبغة 

يف وال غة أو الدوالحريات األساسية لمناس جميعا والتشجيع عمى ذلؾ إطبلقا ببل تمييز بسبب الجنس أو الم

 . 1"تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء

منظمة األمـ المتحدة قد ميدت الطريؽ لتقدـ وتطور فكرة حقوؽ اإلنساف  وبحسب ما سبؽ يمكننا القوؿ أف   

، وجدير بنا التنويو في ىذا المقاـ لمدور  التي عرفت صعوبات كبيرة في مسيرتيا نحو التطور الذي نعرفو اليـو

لى الدور الذي لعبتو لجنة  القانوف اإليجابي الذي لعبتو مختمؼ أجيزة منظمة األمـ المتحدة بصفة عامة وا 

، 2الدولي بصفة خاصة في سبيؿ وضع األسس التي قاـ عمييا فيما بعد القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف

 :وسنتناوؿ بالتفصيؿ والشرح أىـ الجيود التي قامت بيا منظمة األمـ المتحدة في ىذا الميداف وفقا لما يمي

لعالمية الثانية ومع نشأة منظمة األمـ بدأت حركة تجميع وتقنيف مبادئ حقوؽ اإلنساف مع جيؿ الحرب ا   

د عمى العبلقة لمبادئ حقوؽ اإلنساف وشدوؿ مرة قيمة عالمية التي أعطى ميثاقيا أل 1945دة سنة المتح

الوثيقة بينيا وبيف صوف السمـ واألمف الدولييف، حيث كانت البداية مع تبني الجمعية العامة لئلعبلف العالمي 

ي الحقوؽ الت ىنالؾ إجماع داخؿ المنظمة عمى أفوفي نفس ذلؾ الوقت كاف  1948لحقوؽ اإلنساف عاـ 

الدوؿ التي توافؽ  ت، مما يمـز بصورة مباشرةصورة معاىدا في يتضمنيا ينبغي ترجمتيا إلى شكؿ قانوني

 .3عمى أحكاميا

إلى يومنا ىذا بالقدر الكافي مف الدراسة  لجنة حقوؽ اإلنساف، والتي لـ تولىوبفضؿ الجيود التي بذلتيا    

والعناية، بدأت مناقشة العديد مف قضايا حقوؽ اإلنساف، وكاف المنطمؽ مع قضية الفصؿ العنصري التي 

سائدة في جنوب إفريقيا، فكانت أوؿ معاىدة يتفؽ عمييا قد تناولت ظاىرة التمييز العنصري عمى وجو  كانت

عتمدتيا الجمعية العامة التحديد أال وىي اإلتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري التي ا
                                                             

د/ صبلح عبد الرحماف الحديثي، د/ سبلفة طارؽ الشعبلف، حقوؽ اإلنساف بيف االمتثاؿ واإلكراه في منظمة األمـ المتحدة، دار ( 1
 .34، ص 2009لمطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية، ا

2
( Claudio Zanghi, La Protection Internationale Des Droits De L’homme. Liban, Librairie du Liban 

Editeurs, 2006, p 29-30.  
3
) Michel Virally, Droits de l'Homme et théorie générale de droit International. In René Cassin 

Méthodologie de Droits de l'homme, paris, 1972, p325.   
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ة كانت المفاوضات مستمرة بشأف ، وفي نفس الوقت الذي كاف يجري فيو االتفاؽ عمى ىذه األخير 1965عاـ 

لدولي الخاص معاىدتيف رئيسيتيف أخرييف ىما العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية والعيد ا

 .11966والثقافية المذيف تـ اعتمادىما مف طرؼ الجمعية العامة عاـ  االجتماعية، االقتصاديةبالحقوؽ 

 ان ـسـقوق اإلنـلح الن العالميـاالعل ـي ظـف لـفـوق الطـقـة حـايـمـحي3 ـرع الثانـالف

ي تطور المرحمة يختمؼ القانوف الدولي لحقوؽ الطفؿ عف الييكؿ العاـ لمقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ف   

في  ائماد ، مع ذلؾ االعتراؼ بمبدأ أف األطفاؿ يتمتعوف بكؿ الحقوؽ المدنية لـ يكف معترؼ بوالثانية والثالثة

  2.الممارسة مف قبؿ الدوؿ أو مف قبؿ محاكـ حقوؽ اإلنساف خاصة فيما يتعمؽ بحؽ الطفؿ في حرية التعبير

حماية حقوؽ اإلنساف نظاميف: النظاـ القائـ عمى ميثاؽ األمـ المتحدة األمـ المتحدة ل منظومةتتضمف    

ـ عمى الميثاؽ، ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ في ظؿ النظاـ القائ ،والنظاـ القائـ عمى معاىدات األمـ المتحدة

كاف واحد مف األىداؼ الرئيسية لميثاؽ األمـ المتحدة ، يضع األساس لحقوؽ اإلنساف في حاؿ قياميا 1945

عمى عكس صكوؾ األمـ المتحدة البلحقة األخرى، ميثاؽ  ،3تحقيؽ السبلـ والتنمية الدولية والحقوؽ البشرية

نما تعزيز االحتراـ العالمي لمحقوؽ البشرية لتكوف قادرة عمى تحقيؽ ىذا  األمـ المتحدة ال يركز عمى حماية، وا 

، في جممة أمور، إلى تشكيؿ لجاف لومخولة مجمس االقتصادي واالجتماعي، اليدؼ، أنشأت األمـ المتحدة ال

 .4قوؽ اإلنساف عالميالحماية ح

في الممارسة العممية، عمى الرغـ مف المجمس االقتصادي واالجتماعي فوض واليتو لحقوؽ اإلنساف إلى    

عمى الرغـ مف أف المجنة، و  ،مف ميثاؽ األمـ المتحدة 68لجنة حقوؽ اإلنساف التي أنشئت وفقا ألحكاـ المادة 

وؽ اإلنساف عالميا، فإنيا قع ىيئة رئيسية بشأف تعزيز حقبحكـ األمر الوا ت، كان1946التي تأسست عاـ 

                                                             

 .103، ص  1996د/ عمر صدوؽ، دراسات في مصادر حقوؽ اإلنساف، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1) 
2
) Philip Alston, Children's Rights in International Law, Cultural Survival Quarterly, vol. 10, no. 4, 1986, 

p 67. 
3
) Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford: Clarendon Press: Oxford University 

Press, 4th edition, 1990, p 570. 
4
 الىقبئع صحيفت الوعبهداث، وهيئبث اإلنسبى بحقىق الوتعلقت األسبسيت للوعبهداث هقدهتهعبهداث حقىق اإلنسبى في األهن الوتحدة،  نظبم )

 .41، ص 2006 جنيف، الوتحدة، األهن هنشىراث ،30 رقن



 الـفـصـل األول | تطـور حـمـايـة حـقـوق الـطـفـل فـي الـقـانـون الـدولـي
 

 
33 

موافقة رسمية مف المجمس االقتصادي واالجتماعي في كؿ قراراتيا، وعمى ىذا النحو، خبلؿ العقود تتطمب 

       .1أي لتنفيذ تدويف عالمي شامؿ لحقوؽ اإلنساف -از الرئيسي لمجنة لوضع معايير األولى مف وجودىا اإلنج

كاف  حماية حقوؽ اإلنساف، وبذلؾكما رأينا سابقا، كاف واحدا مف المياـ الرئيسية لمجنة حقوؽ اإلنساف تعزيز 

مف المتوقع وضع تعريؼ مقبوؿ عالميا لحقوؽ اإلنساف. في البداية، كانت فكرة مؤطرة إلنجاز ىذه الميمة 

نظرا لمطبيعة المتنازعة في و  ،مة قانونامـز كأساس التفاقية ممز في ثبلث خطوات متتالية لوضع إعبلف غير م

صياغة عيديف  تـ االتفاؽ باإلجماع عمى أف إعبلف عالمي غير ممـز كاف ممكنا، معو ، 2العالـ أجؿ ذلؾ

اعتمد العيديف بعد ذلؾ بما حيف في  ،1948كاف اإلعبلف العالمي في عاـ فلذلؾ،  ممزميف في وقت الحؽ

 .19663 ف عشريف عاما في عاـيقرب ع

في  ،تمت صياغة اإلعبلف العالمي جنبا إلى جنب مع االنقسامات الخبلفية بيف الكتمتيف الشرقية والغربية   

يحبذ الشرؽ ما يسمى حقوؽ (، حقوؽ الجيؿ األوؿ)الحقوؽ المدنية والسياسية أو حيف أكد الغرب عمى مفيـو 

وردت مف اإلعبلف العالمي أ 21إلى  1د مف قتصادية واالجتماعية والثقافية( لذلؾ، الموا"الجيؿ الثاني" )اال

، 4مساواة مع السابقةعمى أنيا أقؿ  بمتو حقوؽ "الجيؿ الثاني" التي قب بصفة أكثر مقارنةحقوؽ "الجيؿ األوؿ" 

رسميا  ، الذي لـ يعترؼ بوؽ اإلنساف وعدـ قابميتيا لمتجزئةترابط جميع حقو  مبدأفي القياـ بذلؾ، استبقوا و 

مر مثير لمجدؿ بالنسبة لمعظـ الدوؿ ، في واقع األمر، ال يزاؿ األ1993حتى مؤتمر فيينا العالمي عاـ 

 .5الصناعية

                                                             
1

 133ص  ،2006الجزائر،  ،الوطبىعبث الجبهعيتد/ عور سعد هلل، هدخل في القبنىى الدولي لحقىق اإلنسبى، الطبعت الرابعت، ديىاى  (

 .135و

 (
2

 .558، ص1972 ،، دار النهضت العربيت، القبهرة3 بعتطالهحود حبفظ غبنن، هببدئ القبنىى الدولي العبم، / د
3
( Roger Normand, and Sarah Zaidi, Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice, 

USA, Bloomington, Indiana University Press, 2008. p 197. 
د/ محمد بشير الشافعي، قانوف حقوؽ اإلنساف : مصادره وتطبيقاتو الوطنية والدولية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، جميورية مصر ) 4

 .65، ص 2007العربية، الطبعة الرابعة، 
د/ محمد يوسؼ عمواف، د/ محمد خميؿ الموسى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف: المصادر ووسائؿ الرقابة، الجزء األوؿ، دار الثقافة  )5

 .34، ص 2008لمنشر والتوزيع، المممكة األردنية الياشمية، الطبعة األولى، 
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ليس ممزما  -ؤلمـ المتحدة كونو مجرد قرار مف الجمعية العامة ل -عمى الرغـ مف أف اإلعبلف العالمي    

في ميثاؽ األمـ المتحدة، لمصطمح حقوؽ اإلنساف يرا رسميا ال يزاؿ يمثؿ تفسبموجب القانوف الدولي، 

وبالتالي يمكف اعتباره يشكؿ قانوف المعاىدات الدولية بطريقة غير مباشرة. باإلضافة إلى ذلؾ، شكؿ اإلعبلف 

العالمي أيضا األساس لؤلنشطة األساسية لجميع ىيئات حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة عمى مدى السنوات 

 .1 سابقا( لجنة حقوؽ اإلنسافاإلنساف )ما في ذلؾ مجمس حقوؽ الستيف الماضية، ب

تعد مف اليوـ  -مثؿ حظر التعذيب والعبودية  -يوفي الوقت نفسو، فإف بعض أحكاـ اإلعبلف العالم   

، وعبلوة عمى ذلؾ، فإف العديد مف الدساتير سنت فور اعتماد اإلعبلف القواعد اآلمرة في القانوف الدولي

 لؤلىميةوأشارت إلى اإلعبلف بوصفو مصدرا  -ال سيما المستعمرات اآلسيوية واألفريقية السابقة  -العالمي 

 .2األخبلقية والسياسية والقانونية

 ،نظاـ حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدةتقميديا، وضعت جميع المعاىدات الممزمة لحقوؽ اإلنساف في ظؿ    

ضفاء الطابع المؤسساتي لممثؿ اإلنسانية ازداد مع إنشاء منظمة األمـ المتحدة عاـ ف القيادة نحو التدويؿ وا 

19453.    

عية العامة لؤلمـ المتحدة بإنشاء ، أوصى المجمس االقتصادي واالجتماعي إلى الجم1946في عاـ    

تابع لؤلمـ المتحدة )اليونيسيؼ( لمساعدة إصبلح حياة األطفاؿ في البمداف طفاؿ مطوارئ لؤلصندوؽ دولي ل

  .4التي دمرتيا الحرب العالمية الثانية

                                                             

مة العمـو القانونية واالقتصادية، جامعة عيف الشمس، جميورية د/ عبد العزيز سرحاف، ضمانات حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي، مج1) 
 .78، ص 1981مصر العربية، 

، 3، المجمد 4، العدد  2003 د/ محمد خميؿ الموسى، تكامؿ حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي واإلقميمي المعاصر، مجمة عالـ الفكر، )2
 .5ص 

 .65، ص 2005اإلنساف. منشورات كمية الحقوؽ بجامعة اإلسكندرية، مصر، د/ محمد عبد الوىاب رفعت وآخروف، حقوؽ  )3
4
)  Other United Nations agencies and U.N affiliated inter-governmental organizations concerned with 

children's issues include the World Health Organization (reduction of infant and child mortality rates in 

developing countries), the International Labour Organization (the principal international body concerned 

with child labour), the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (promotion of 

educational and cultural programs), the United Nations High Commissioner for Refugees (particular 

interest in the wellbeing of unaccompanied refugee children in armed conflicts and natural disasters), the 
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بموافقة ثمانية رؼ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف مف ط اعتمادجاء وقد    

دولة معارضة، وقامت بصياغة اإلعبلف لجنة  أليناع ثمانية عف التصويت دوف وجود وأربعيف دولة وامت

 1946 فريؿأ 15المؤرخ في  واالجتماعي االقتصاديحقوؽ اإلنساف التي تـ تشكيميا مف طرؼ المجمس 

 . 11947عاـ  جانفيوالتي باشرت أعماليا في 

ديباجة اإلعبلف أىمية كبيرة كونيا تمخص البعد ويتكوف اإلعبلف مف ديباجة وثبلثيف مادة، حيث تكتسي    

الحرية والعدؿ والسبلـ في األخبلقي لحقوؽ اإلنساف والمتمثؿ خاصة في ارتباط كرامة اإلنساف وحقوقو ب

تكشؼ بصورة واضحة عف أىمية ا الثبلثوف مادة فيمكف تقسيميا إلى أربع فئات مف القواعد التي أم ،العالـ

يث شممت الفئة األولى مف القواعد الخاصة بالمبادئ األساسية والفمسفية التي يقـو مضموف اإلعبلف، حوثراء 

لثانية ا الفئة احياة، المساواة وعدـ التمييز، أمإلعبلف المادتيف األولى والثانية والمتمثمة في الحؽ في الا عمييا

ؼ بيا دوليا والتي يمكف وىي تشمؿ الحقوؽ المدنية والسياسية المعتر  21إلى  03ضمف المواد مف فتوجد 

تمخيصيا في الحؽ في الحرية، الحؽ في األماف، الحؽ في المشاركة، حرية الفكر والوجداف والديف إلى غير 

فيي تمثؿ الفئة الثالثة مف القواعد وتتعمؽ  27إلى  22ا المواد مف مف الحقوؽ المدنية والسياسية، أمذلؾ 

، الحؽ في العمؿ، االجتماعية وتتمثؿ خاصة في الحؽ في الضماف والثقافي واالجتماعية االقتصاديةبالحقوؽ 

وىي  30إلى  28الحؽ في التعميـ إلى غيرىا مف الحقوؽ األخرى، وتأتي الفئة الرابعة ضمف المواد مف 

تنص  29عمى الحؽ في نظاـ اجتماعي وطني ودولي، والمادة  28بمثابة أحكاـ ختامية حيث تنص المادة 

نشاط ييدؼ إلى ىدـ ىذه  فيي تنص عمى عدـ جواز أي 30مادة ا النحو المجتمع أم عمى واجبات الفرد

 .الحقوؽ

الحقوؽ الواردة بو جديرة بأف تكوف مف  لقيمة القانونية لئلعبلف، إال أفوبالرغـ مف اختبلؼ اآلراء حوؿ ا   

بيف القواعد الممزمة لمقانوف الدولي، وىذا ما تـ التأكيد عميو في مؤتمر منظمة األمـ المتحدة بمناسبة العاـ 

                                                                                                                                                                                                    
United Nations High Commissioner for Human Rights, and the U.N. Committee on the Rights of the 

Child. 
1
)  U.N. Doc. A/810 at 71 (1948). 
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اإلعبلف  يعبر" :حيث نص إعبلف طيراف في ىذا الشأف بأنو ،1969اإلنساف بطيراف عاـ  الدولي لحقوؽ

انتياكيا، وىي معاء ليا حقوؽ ثابتة ال يمكف شعوب العالـ ج لمفيوـ العاـ بأفلحقوؽ اإلنساف عف ا العالمي

 1."تخص كؿ أعضاء األسرة اإلنسانية وتشكؿ إلزاما لجميع أعضاء المجتمع الدولي

حيث  1993قوؽ اإلنساف بفيينا سنة نفس الشيء ذىبت إليو عبارات الوثيقة الختامية لممؤتمر العالمي لح   

الحقوؽ  احتراـا المتعمقة بتعزيز جميع الدوؿ رسميا بالوفاء بالتزاماتي التزاـأكدت مف جديد عمى ضرورة 

والحريات األساسية لمجميع ومراعاتيا وحمايتيا عمى الصعيد العالمي وفقا لميثاؽ منظمة األمـ المتحدة 

ولعؿ القيمة  ،لمي لحقوؽ اإلنسافوالمواثيؽ ذات الصمة في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وخاصة منيا اإلعبلف العا

ز النظر إلى حقوؽ اإلنساف باعتبارىا شأنا عالميا تتشارؾ فيو مختمؼ لحقيقية لئلعبلف تكمف في كونو عز ا

أطراؼ األسرة الدولية، وليس شأنا داخميا يجوز بموجبو لمحكومات االستئثار بمواطنييا وتعريضيـ لشتى 

ف أف تخضع لممسائمة أو المحاسبة، حتى لو تذرعت في ذلؾ أصناؼ القير واالضطياد أو التمييز دو 

عبلقة الدولة بمواطنييا ىي أمر وثيؽ الصمة باالختصاص الوطني  وى السيادة الوطنية أو بدعاوى أفبدعا

 .2لمدولة

أساسا كتالوج مقبوؿ  فيو ،االنساف الخطوة األولى نحو تأميف الشرعة الدولية لحقوؽ اإلعبلف العالمي كاف   

غي االعتراؼ بو عموما وشامؿ لحقوؽ اإلنساف األساسية التي تعتبر الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة أنو ينب

مع في الستة عقود مف الوجود، ف ،ممـزاإلعبلف العالمي ليس لديو صفة قانونية كصؾ  ،كأمر لسياسة جيدة

، 3حكاـ حقوؽ اإلنساف الواردة في ميثاؽ األمـ المتحدة"لتفسير أينظر إليو عمى أنو "دليؿ موثوؽ ذلؾ، 

بالحقوؽ السياسية والمدنية الواردة في اإلعبلف العالمي اكتسبت قيف يؤكدوف أف األحكاـ المتعمقة معظـ المعمو 

 إجماع عالمي وينظر إلييا عمى أنيا بمغت مركز القانوف الدولي العرفي، الذي يكوف ممزما لمجميع.
                                                             

 وما بعدىا. 114، ص  1987د/ عبد العزيز محمد سرحاف، اإلطار القانوني لحقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي العاـ، )  1
2
) Vienna Declaration and Programme of Action. World Conference on Human Rights, Vienna: 14-25 

June 1993, A/CONF 157/23. 
( عصاـ الديف محمد حسف، التقارير الحكومية وتقارير الظؿ: مصر والييئات التعاىدية لحقوؽ اإلنساف، سمسمة تعمـ حقوؽ اإلنساف رقـ 3

     .9، ص 2008رة لدراسات حقوؽ اإلنساف، دار الكتاب المصرية، القاىرة، ، مركز القاى19
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كاف ىذا  ، إذاالقانونية بشخصيتوف يعترؼ أينما وجد أنساف إنو لكؿ أعبلف عمى اإلمف  6ة نصت الماد   

حيث  ،نسافاإلولى مف الحياة عند األنو يعني الطفؿ بوصفو صورة المرحمة فإ ،نساف عمومااإلالنص يعني 

  .1موأبؿ وقبؿ والدتو وىو جنيف في بطف  ،الوالدةمنذ  لئلنساف تطبيؽ االعتراؼ بالشخصية القانونية يبدأ

جسما وروحا وعقبل  ،بيف الشخصية الطبيعية التي ىي كينونة الطفؿ الحسية الصددتفرقة في ىذا الوتجب    

 االعتراؼفي الواقع مف  تنشأوالتي  وبيف الشخصية القانونية التي تتمثؿ في كينونتو المعنوية ،وحركة وحياة

يتجسد في  ،والحؽ في االعتراؼ بالشخصية القانونية ،في التمتع بالحقوؽ وتميزه عف باقي الكائنات بأىميتو

الركائز  وىي ونسبو وجنسيتو واسمو وتركز عمى االعتراؼ بمولده ،وقائع ممموسة تتشكؿ منيا ىذه الشخصية

و أالرعايا مف مواطنيف داخؿ بمده فراد و األوتتميز بيا شخصيتو بيف غيره مف  القانوني وجودهالتي يقوـ عمييا 

ف ىذه الجنسية ىي أمنو حؽ كؿ فرد في التمتع بجنسية ما باعتبار  15كد االعبلف في المادة ألذلؾ ، خارجو

 2. و الفرد عموما وخاصة في مجاؿ العبلقات الدوليةأالتي تحدد وجود الشخصية القانونية لمطفؿ 

 جميعا،الحقوؽ  أصؿيعتبر  ،نو كحؽأالعتراؼ بالشخصية القانونية يكمف في اىمية أف أ وال شؾ   

االعتراؼ بشخصيتو القانونية( يكوف لو الحؽ في  أوساس الوجود القانوني لمطفؿ )أ فعمىوؿ األومصدرىا 

يدد حياتو وبقاءه ير خطي أمف  –داخؿ وطنو وخارجو  –حمايتو  خرىأو بعبارة أالحياة والبقاء والحرية 

 .وحريتو

ت نصكما  ،الشخصيةف لكؿ فرد الحؽ في الحياة والحرية والسبلمة أمف االعبلف عمى  3ت المادة نص   

: نوألى إ 4المادة  شار فيأو "، والحقوؽحرار متساويف في الكرامة أيولد جميع الناس و: "نأولى عمى المادة األ

 .3" وضاعياأيؽ بكافة الرقسترقاؽ وتجارة اويحظر ي شخص أو استبعاد أال يجوز استرقاؽ "

                                                             
 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ االنساف. 6المادة  )1

 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 15المادة  )2
 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 4المادة  )3
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سريانيا وفعاليتيا  يبدأ مف وىي حقوؽواألىذه المواد تعمف حقوؽ االنساف في الحياة والحرية والسبلمة    

حرارا( التي أيضاح ما تعنيو عبارة )يولد الناس إلى إولسنا بحاجة بيا  ولىأجميعا مف يوـ مولد الطفؿ فيو 

بديا قائما وأزليا أطبيعيا  االحؽ في الحرية بمولد االنساف باعتباره حقف ،االعبلف ولى مفاألوردت في المادة 

  .بذاتو

 تأكيدوالغرض مف النص عميو في االعبلف ىو  ،و مف يوـ ميبلد الطفؿتممارس تبدأف حؽ الحياة فإكذلؾ    

الطفؿ باعتباره كائنا ضعيفا ال ي خطر ييدد ىذه الحياة وخاصة حياة أالحؽ في البقاء والنمو والحماية مف 

 .يممؾ شيئا مف زماـ نفسو

نو يمس فإنساف عموما إلا بوعاما قصد  اف كاف نصا  نو و فإيؽ الرقظر االسترقاؽ وتجارة حما النص عمى أ   

 ،طفاؿ باعتبارىـ سمعا بشرية الحوؿ وال قوة ليااأللى إوال أيؽ تتجو الرقؽ وتجارة االسترقاف ألذلؾ  الطفؿوال أ

 .برعايتيـو مف يقوموف أو ذوييـ أبائيـ آفي الوقت التي يكونوف فيو تحت سمطاف 

ف يكوف ألكؿ شخص الحؽ في التعمـ ويجب : "نوأمف االعبلف عمى  26ولى مف المادة األت الفقرة نص   

 1."إلزامياولي األو يكوف التعميـ أقؿ بالمجاف األعمى  ساسيةواألولى األالتعميـ في مرحمتو 

وؿ في اختيار األالحؽ  لآلباء "ف ألى ما ورد بالفقرة الثالثة مف نفس المادة والتي تنص عمى إتجدر االشارة 

 ."والدىـأنوع تربية 

لى التربية إف يتجو أي النص ال يمكف واضعف قصد أال إ ،وسع مف التعميـوأشمؿ أف مضموف التربية أولو    

نو وأيا خاصة بب األلمنص عمى حؽ  ف التربية السموكية ال تحتاجألا، ال كاف زيادة ال مبرر ليوا  السموكية 

 .سرةاأل إطارـ يحتضناف طفميما في ألامع  باالشتراؾ

مف مجرد التربية  أكبرلى مضموف إف ييدؼ وألتربية البد اف النص عمى اختيار نوع فإوفضبل عف ذلؾ    

سرة في مجموعيا األا اعتمدتو فيمنما ىي تنحصر وا  نواع متعددة أالتي ىي في الواقع ال تتردد بيف  ،السموكية

 .التربيةخر مف آو تفضيؿ نوع عمى ألى اختيار "نوع" إمف مصدر لمسموؾ التربوي دوف حاجة 
                                                             

 لحقوؽ اإلنساف. مف اإلعبلف العالمي 26الفقرة األولى مف المادة  )1
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متكويف العممي والتربوي والخمقي معا بحيث يربط بيف التربية لنو ميؿ إلى تفسير المفظ عمى أنلذلؾ    

  .واحدالسموكية المنزلية والبيئية وبيف التعميـ المدرسي والمنيجي في وقت 

ولعؿ  ،والتشريعات العربية الدساتير ي مفأعبلف حقوؽ الطفؿ كما سنرى وال في إولـ يرد ىذا النص في    

ب في االنفراد دوف األوحؽ  بويةاأللى ما عرؼ في الغرب بنظاـ السمطة إفي االعبلف العالمي يرجع  وروده

 .الشرعيةو أـ بيذه السمطة والذي يقابمو عندنا نظاـ الوالية الطبيعية األ

ف بمعنى أ، ار نوع التربية البنو مف مواجية الدولةاختيب في األعبلف حؽ إفي  أيضاوقد يفيد ىذا النص    

وؿ في األي الرألحرية التعمـ بحيث يكوف الولي الطبيعي ىو صاحب  تأكيداو أ ب ىنا يعتبر ضمانااألحؽ 

طبقة في الدولة الممحدود والمقاييس المنيجية  إطاروذلؾ طبعا في  ألبنائواختيار نوع التعميـ الذي يريده 

 .لى مواىب وقدرات الطفؿإ باإلضافة

والطفولة الحؽ في مساعدة ورعاية  لؤلمومة "ي:يم مامف االعبلف  25جاء في الفقرة الثانية مف المادة    

ـ بطريقة أطفاؿ بنفس الحماية االجتماعية سواء كانت والدتيـ ناتجة عف رابط شرعي األكؿ ينعـ خاصتيف و 

  "1.شرعيةغير 

ارتباط مصمحة مشتركة تتجو  باآلخروكبلىما مرتبط  خرى لمطفولةوأ لؤلمومةفي ىذا النص تقررت حقوؽ    

نجبت الطفؿ ألى العبلقة التي إلى تقديـ المساعدة والرعاية الخاصة والحماية االجتماعية دوف النظر إبكمييما 

ـ أبيو أمف  و بغير زواج وسواء ثبت نسبوأـ غير شرعية وسواء كاف الطفؿ مولودا مف زواج شرعي أشرعية 

 .بويفاألو مجيوؿ أب األكاف مجيوؿ 

( منو عندما نص عمى 2)25ساف اإلشارة إلى حقوؽ الطفؿ في المادة تناوؿ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلن   

لؤلمومة والطفولة الحؽ في مساعدة ورعاية خاصتيف، وينعـ كؿ األطفاؿ بنفس الحماية االجتماعية، " :أف

 ."سواء كانت والدتيـ ناشئة عف رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية

                                                             

 لحقوؽ اإلنساف. مف اإلعبلف العالمي 25الفقرة الثانية مف المادة 1) 
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والطفولة معا إلى االرتباط الوثيؽ الذي يجمع بيف األـ وطفميا ويعود دمج ىذه المادة لحقوؽ األمومة    

خاصة في مراحؿ حياتو األولى التي يعتمد فييا الطفؿ في غدائو عمى حميب أمو، وىذا غذاء ال يماثمو أي 

غذاء آخر في العالـ وتمؾ حكمة أرادىا اهلل عز وجؿ بعدما ظؿ ىذا الطفؿ جنينا في رحـ أمو طيمة فترة 

 .الحمؿ

ولذلؾ كاف منطقيا أف ينص اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى ضرورة أف تكفؿ لؤلمومة والطفولة    

رعاية ومساعدة خاصتيف تناسب فترة الضعؼ والوىف التي تكوف عمييا األـ في فترة الوالدة ورضاعة 

ة لكي ينمو ويكبر الصغير، وكذلؾ تناسب ذلؾ الطفؿ الذي ال يزاؿ في مرحمة تحتاج إلى العوف والمساعد

 .لمواجية أعباء الحياة التي سيصبح ىؤالء األطفاؿ رجاليا

كما طالبت ىذه المادة بحؽ كؿ األطفاؿ دوف تمييز بينيـ بسبب الديف أو الموف أو الجنس أو أي سبب    

ي آخر في الحصوؿ عمى الحماية االجتماعية دوف النظر إلى كوف ىؤالء األطفاؿ مولوديف نتيجة زواج شرع

أو عبلقة غير شرعية، وذلؾ ألف األطفاؿ المولوديف نتيجة عبلقة غير شرعية ال ذنب ليـ في تمؾ العبلقة 

فمثؿ ىؤالء األطفاؿ ىـ مف باب أولى أحؽ بيذه الحماية االجتماعية نظرا لمتوترات واالضطرابات التي 

فاؿ غير مرغوب فييـ لكونيـ ثمرة تصيب العبلقة بيف أبوييـ ولنظرة بعض أفراد المجتمع إلييـ عمى أنيـ أط

 .ىذه العبلقة غير الشرعية

لمطفؿ حؽ التعميـ وأف يكوف ىذا التعميـ بالنسبة لؤلطفاؿ بالمجاف  26كما أعطى اإلعبلف في مادتو    

لزاميا كذلؾ، ويقع ىذا االلتزاـ عمى عاتؽ الدولة والوالديف، ولذلؾ فقد قامت  خاصة في مراحمو األساسية وا 

مف الدوؿ بتجريـ سموؾ األب الذي ال يقوـ بتعميـ أطفالو الصغار ووضعت العقوبات البلزمة إلجبار العديد 

ىؤالء اآلباء عمى تعميـ أبنائيـ الصغار، السيما وأف التعميـ في مراحمو األساسية إلزامي ومجاني ألف 

 1.ميـ والثقافةمصاريؼ التعميـ قد تكوف عائقا أو حائبل في سبيؿ منح ىؤالء األطفاؿ حؽ التع

 
                                                             

 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 26المادة  )1
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 انـسـوق اإلنـالمية حقـية وعـافـقـات الثـيـوصـصـالخن ـيـة بـالقـالعث3 ـالـرع الثـالف

  انـسـوق االنـقـة حـيـمـالـأوال3 ع

 فيو، متزايد مف صكوؾ حقوؽ اإلنسافىيكؿ وثيقة بارزة في االعبلف العالمي لحقوؽ االنساف ال يزاؿ    

يعمف عالمية حقوؽ اإلنساف بالنص عمى أنو ىو "المثؿ األعمى المشترؾ الذي ينبغي أف تستيدفو كافة 

ساف بغض النظر عمف يكوف أو أيف ، ونتيجة لذلؾ، فإف صفات اإلعبلف تنطبؽ عمى كؿ إن"الشعوب واألمـ

  شاممة.، وغالبا ما يتحدث عف حقوؽ اإلنساف عمى أنيا ىو

أف شعوب األمـ المتحدة، قد آلت عمى نفسيا أف تؤكد مف ميثاؽ األمـ المتحدة " في ديباجةجاء كما    

جديد، إيمانيا بالحقوؽ األساسية لئلنساف، وبكرامة الفرد وقدره، وبما لمرجاؿ والنساء واألمـ كبيرىا وصغيرىا 

 .1مف حقوؽ متساوية "

كانة التي أوالىا الميثاؽ لحقوؽ اإلنساف، تأكيد مثؿ ىذا في ميثاؽ عالمي وفي ديباجتو دليؿ قوي عمى الم   

إذ يمثؿ انطبلقة حقيقية في مجاؿ االعتراؼ بحقوؽ اإلنساف، وتأسيسا عميو تطورت حقوؽ اإلنساف في شكؿ 

نظاـ عالمي متكامؿ، وزاد التبلـز بيف انتياؾ حقوؽ اإلنساف وتيديد األمف والسمـ الدولييف، فاألنظمة 

نساف تنتيي عاجبل أو آجبل بتيديد األمف والسمـ الدولييف، وال نستطيع حفظيما السياسية التي تنتيؾ حقوؽ اإل

 .2إال بضماف حماية لحقوؽ اإلنساف

مف أجؿ ذلؾ أكدت المادة األولى الفقرة الثالثة مف الميثاؽ أف مف بيف مقاصد األمـ المتحدة، تحقيؽ    

التعاوف الدولي لحؿ المسائؿ الدولية ذات الصبغة االقتصادية، االجتماعية والثقافية واإلنسانية لتوفير احتراـ 

ذلؾ بدوف تمييز بسبب الجنس، المغة أو  حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمناس جميعا، والتشجيع عمى

 .3الديف وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء

                                                             
 ( ديباجة ميثاؽ األمـ المتحدة.1

2
) Patrick Wachsmann, les droits de l'homme, Troisième Edition, Dalloz, 1999, p 34. 

 ميثاؽ األمـ المتحدة، الفصؿ األوؿ، المادة األولى، الفقرة الثالثة.  3)
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إف مفيوـ حقوؽ اإلنساف الذي يعترؼ بو الميثاؽ، ىو في جوىره نفس المنظور العالمي والكوني لممجتمع    

تع بالحقوؽ الدولي الذي يوافؽ عميو وينادي بو، فيكوف عندىا مف حؽ كؿ إنساف ببل استثناء أو تفرقة التم

 .1التي يشير إلييا

وتنبع عالمية حقوؽ اإلنساف في ميثاؽ األمـ المتحدة مف فكرة عالمية النظاـ الدولي وىذا ال يعني    

فالنظاـ األساسي  ،ال تدخؿ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف الخصوصية الثقافية يمكف النظر إلييا عمى أنيا

تشير إلى األشكاؿ منو  92شكؿ جزءا ال يتجزأ منو، المادة يالعدؿ الدولية الممحؽ بالميثاؽ والذي لمحكمة 

بناء عمى ذلؾ فإنو مف المعترؼ ضمنيا أف ىذه ، مة القانونية األساسية في العالـاألساسية لمحضارة واألنظ

يمكف في كثير مف الحاالت أف تكوف ليا خصائصيا المعنية والمفردة، والتي ال ألشكاؿ الرئيسية لمحضارة ا

 .2بالضرورة عمى العالمية في حيف ال يمكف تجاىميا أو إىماليا تؤثر

ير عالمية اإلعبلف في عدة اقتدى واضعو اإلعبلف بوجية النظر العالمية التي ميزت الميثاؽ وتظ   

فمف حيث الصياغة حاولت لجنة صياغة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف إخراج حقوؽ اإلنساف ، مواضع

" وأىمية تسمية اإلعبلف "بالعالمي أف يقنع المجنة بضرورة  René Cassinلفرنسيمف طابعيا واستطاع ا

 . 3وكاف لو ذلؾ "الدولي"بدال مف 

وقد كاف لممصطمحات دور كبير في إظيار عالمية اإلعبلف حيث تواتر اإلعبلف عمى استعماؿ    

مصطمحات "الناس"، "اإلنساف" "اآلدمييف"، "األفراد"، وكاف يبتعد عف استعماؿ مصطمحات ذات مفيـو 

 سياسي أو قانوني مثؿ "المواطنيف" أو "الرعايا" أو غير ذلؾ.

"االعتراؼ العالمي"  رة اإلنسانية أو البشرية" "الفيـ المشترؾ لكافة الشعوب"،كما كاف لمصطمحات "األس   

 وغيرىا مف المصطمحات األثر البارز في إبراز عالمية اإلعبلف مف حيث الصياغة.

                                                             

 .113، ص 2000د/ أحمد أبو الوفاء، الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف، دار النيضة العربية،  1) 
 .10، ص 1987د/ عبد العزيز محمد سرحاف، اإلطار القانوني لحقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي، المرجع السابؽ،   2)
 .54، ص 2003محمد محي الديف، محاضرات في حقوؽ االنساف، محاور رئيسية، دار الخمدونية،   3)
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أثناء إعداد اإلعبلف ثار خبلؼ إيديولوجي، كاد يعصؼ باإلعبلف خاصة بيف الدوؿ الماركسية أو    

تحاد السوفياتي، التي كانت تدافع عف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية مف جية االشتراكية بزعامة اإل

وبيف الواليات المتحدة األمريكية والدوؿ الغربية المدافعة عف الحقوؽ المدنية والسياسية مف جية ثانية وقد تـ 

 استخداـ ىذا النزاع لخدمة الحرب الباردة الدائرة آنذاؾ بيف المعسكريف.

أو فيما يخص األلفاظ كما طفت إلى السطح خبلفات جوىرية حوؿ عدة مواد سواء فيما يخص محتواىا    

يا، ولعؿ أىـ تمؾ المواد التي أثارت حفيظة بعض الدوؿ إلى درجة أنيا امتنعت عف التصويت التي صيغت ب

ت ىذه المادة خبلفات في الجمعية العامة، نذكر المادة األولى الخاصة بمصدر حقوؽ اإلنساف، وقد أثار 

جوىرية عند صياغتيا وذلؾ لتعمقيا بموضوع ىاـ، وىو األساس الذي يمكف االعتماد عميو لممطالبة بالحقوؽ، 

فقد كانت ىذه المادة في صياغتيا األولية تشير إلى القانوف الطبيعي كمصدر لحقوؽ اإلنساف، إال أف 

األوربية، فقد اعتبرت ىذه الدوؿ أف اإلشارة لمقانوف رفضت مف جانب عدة دوؿ، السيما الدوؿ غير  تياصياغ

الطبيعي ىي إشارة لمقيـ الثقافية الغربية، في الوقت نفسو كاف ىناؾ اقتراح مف ىولندا باإلشارة إلى اهلل 

كمصدر لمحقوؽ إال أف ىذا االقتراح رفض ىو اآلخر، ومف ثـ تقرر عدـ اإلشارة إلى الطبيعة أو إلى اهلل 

  .1واالكتفاء باإلشارة التالية "وىـ قد وىبوا" دوف تحديد الذي وىبيـ كمصدر لمحقوؽ

فكاف ذلؾ إصرارا مف واضعي اإلعبلف عمى ضماف عالميتو، حتى ال يثير حفيظة الدوؿ عميو، وقد    

صيغت المادة في المشروع النيائي عمى النحو التالي "يولد جميع الناس أحرارا، ومتساويف في الكرامة 

 ".يعامموا بعضيـ بعضا بروح اإلخاء وىـ قد وىبوا العقؿ والوجداف، وعمييـ أف والحقوؽ،

تعتبراف كذلؾ مف المواد التي ثار حوليا نقاش حاد ألنيما تتعمقاف بمواضيع دقيقة  18و 16المادتاف    

بحرية  األمرتحكميا عادات وثقافات مختمفة ومتباينة تبعا الختبلؼ الشعوب نفسيا خاصة إذا تعمؽ  وحساسة

                                                             

 .76، ص 1999المصرية، القاىرة، اإلتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف، دار الكتب  د/ وائؿ أحمد عبلـ،  1)
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الذي يمنح  18وسعت جاىدة إلى إلغاء نص المادة  دوؿ المسممةالعقيدة، وىما المادتاف المتاف أثارتا حفيظة ال

 الحؽ لمشخص بتغيير دينو ولكنيا لـ تفمح في ذلؾ. وليذا امتنعت عف التصويت في الجمعية العامة.

غربي الطابع، ألف فرض إلنساف ووصفو بأنو ومف ىنا جاء الطعف في عالمية اإلعبلف العالمي لحقوؽ ا   

تيمؿ الثقافات الخاصة يعني أحد أمريف: إما جعؿ تحقيؽ تمؾ الحقوؽ متعذرا لتعارضو مع  حقوؽ عالمية

ما محاولة فرض ثقافة األقوى، مع ما يجره ىذا مف تحويؿ معركة  الثقافات القومية والظروؼ القومية السائدة وا 

يف اإلنساف واإلنساف، وال سيما أف حقوؽ اإلنساف ليس مف عطاء شعب دوف حقوؽ اإلنساف إلى معركة ب

 اآلخر.

حوؿ اإلعبلف وىو أحد محرريو "إنو أىـ وثيقة صنعيا اإلنساف، ويشكؿ مرحمة في  René Cassinيقوؿ   

لة تاريخ اإلنسانية، ىو ميثاؽ الحريات لممقيوريف وضحايا الطغياف، فاإلعبلف يحدد المجاؿ الذي عمى اآل

القوية لمدولة عدـ تجاوزه في التعامؿ مع أفرادىا... وىي تعمف حقوؽ األفراد التي يجب حمايتيا في دولة 

 .1القانوف"

إف ضماف عالمية حقوؽ اإلنساف كاف أحد األفكار األساسية التي بني عمييا اإلعبلف واإلصرار عمى    

عبلف فقد نادى اإلعبلف بحقوؽ متساوية لكؿ اكتساب ىذه العالمية كاف يمثؿ أحد األىداؼ األساسية لئل

أعضاء األسرة اإلنسانية، مع أخذ وضعيـ في االعتبار بيوياتيـ وخصائصيـ المختمفة، فاالختبلؼ معترؼ 

 . 2إنساف واقعا حقيقيا ال خبلؼ فيو بو ضمنيا في اإلعبلف، عمى اعتبار أف ىوية كؿ

واليدؼ اإلنساني لئلعبلف، ىو توحيد كؿ األفراد رغـ اختبلفاتيـ أي الجمع بيف الوحدة واالختبلؼ باسـ    

عندما اعتبرت أف الفيـ الموحد ليذه الحقوؽ  7و 6التساوي في الكرامة وىو ما أكدتو الديباجة والمواد 

                                                             

 .262، ص 1997محمد بوسمطاف، مبادئ القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات الجامعية،  1)
2
) Hector Gros Espiell, Universality of human rights and cultural diversity, International Social Science 

Journal, volume 50, 1998, p 137. 
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عضاء في األمـ المتحدة عمى والحريات لو أىمية قصوى لمتحقيؽ الكامؿ لمعيد الذي قطعتو كؿ الدوؿ األ

 ". 1نفسيا بضماف "االحتراـ العالمي والمراعاة لمحقوؽ والحريات اإلنسانية األساسية

إلى مسألة الخصوصيات الثقافية مف حيث  -ولـ يكف يستطيع أو يجب أف يتطرؽ  -لـ يتطرؽ اإلعبلف   

ما حذا ببعض الكتاب إلى نعتو بأنو  تأثيرىا عمى موضوع حقوؽ اإلنساف وطبيعتيا ومضمونيا وحدودىا وىو

غربي الطابع يكرس ثقافة األقوى، وكانت ىذه الكتابات استمرارا لمخبلفات اإليديولوجية التي الزمت إعداد 

 .2اإلعبلف مف قبؿ الدوؿ أعضاء األمـ المتحدة غير الغربييف

ىذه الوثيقة جاءت نتيجة  فاإلعبلف العالمي لـ يكف مجرد وثيقة غربية أو مجرد أفكار غربية ولكف   

مفاوضات وجيود إنسانية شارؾ فييا المجتمع الدولي كمو، شرقو وغربو، شمالو وجنوبو بكؿ حضارتو وثقافتو 

فيو بالتالي عمؿ إنساني يمثؿ الحد األدنى مف التوافؽ بيف كؿ ىذه الدوؿ  ،مف خبلؿ األمـ المتحدة

لحقوؽ اإلنساف شاممة تصدر عف منظمة دولية عالمية،  يعتبر أوؿ وثيقةأنو  ثبحضاراتيا المختمفة مف حي

ولقد اكتسب اإلعبلف وضعا أخبلقيا وأىمية قانونية وسياسية مع مرور األعواـ وىو يمثؿ حجر الزاوية في 

 كفاح الجنس البشري مف أجؿ الحرية والكرامة اإلنسانية. 

وعمى الرغـ مف أف اإلعبلف ليس اتفاقية تمتـز الدوؿ بتنفيذىا إذ أف الجمعية العامة اعتمدتو كقرار أو    

توصية ليس لو إلزاـ قانوني إال أنو اكتسب قيمة أخبلقية ومعنوية كبيرة، كما اكتسب أىمية قانونية وسياسية 

 .3تيروأصبح مصدرا لكثير مف اإلعبلنات واالتفاقيات التالية والدسا

وال سيما دساتير عدد مف الدوؿ  1948فقد أشارت العديد مف الدوؿ في دساتيرىا التي وضعت بعد    

اإلفريقية الحديثة العيد باالستقبلؿ إلى اإلعبلف العالمي، وىو ما يدؿ مف جديد عمى القيمة المعنوية الكبيرة 

                                                             

أ/ محمد فائؽ، حقوؽ اإلنساف بيف الخصوصية والعالمية، في حقوؽ اإلنساف العربي، سمسمة كتب المستقبؿ العربي، مركز دراسات   1)
 .199، ص 1999الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت 

2
) Hector Gros Espiell, Universality of human rights and cultural diversity, op.cit, p 139. 

 .262د/ محمد بو سمطاف، مبادئ القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، ص  (3
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ا لو أو غض الطرؼ عف أحكامو وعف التي اكتسبيا اإلعبلف، والتي جعمت الدوؿ تقؼ عاجزة عف تجاىمي

 .1مبادئو

وتظير القيمة القانونية لئلعبلف في استشياد أجيزة األمـ المتحدة خاصة مجمس األمف والجمعية العامة    

ووكالتيا المتخصصة في العديد مف قراراتيا اليامة باإلعبلف العالمي، ويستند قضاة محكمة العدؿ الدولية 

ف، كما تشير إليو جميع االتفاقيات العالمية لحقوؽ اإلنساف وكذلؾ االتفاقيات أحيانا إلى مبادئ اإلعبل

 اإلقميمية. 

إذا سممنا جدال بعالمية حقوؽ اإلنساف في النصوص العالمية لحقوؽ اإلنساف التي أعدتيا األمـ لكف    

والخاصة بحقوؽ اإلنساف أف المتحدة، فيؿ يمكف لمنصوص اإلقميمية التي أعدتيا مختمؼ التنظيمات الجيوية 

تكوف عالمية؟ خاصة وأف "صفة العالمية" تتجاوز "صفة اإلقميمية" عمى األقؿ مف الناحية االصطبلحية وىؿ 

    عدـ تعارض ىذه النصوص اإلقميمية مع عالمية حقوؽ اإلنساف؟ –عمى األقؿ  –يمكف لنا أف نضمف 

في كؿ  السريعة تقريبانساف ىو االتجاه نحو العولمة عززت الحاجة إلى تعميـ حقوؽ اإل ف حقيقة واحدةإ  

فريقيا وأجزاء أخرى مف إ انتشار النموذج الغربي لمدولة فيقد أعطى فمجاؿ مف مجاالت النشاط اإلنساني، 

العالـ النامي إلى ظيور الحاجة إلى الضمانات القانونية والدستورية لحقوؽ اإلنساف وىكذا، فإف المفيـو 

اإلنساف، باعتراؼ الجميع نتاج الغرب، أصبح عمى قدـ المساواة ذو صمة في أجزاء أخرى الحديث لحقوؽ 

  2.مف العالـ

حقوؽ اإلنساف ىي قطعا حقوؽ عالمية، إال أف ىذه العالمية تتقاطع أحيانا بحقيقة أخرى مفادىا، اختبلؼ    

والتي تكوف أصالتو وخصوصيتو اإلنساف عف اإلنساف في ثقافتو وعقيدتو وقيمو ومبادئو التي يؤمف بيا، 

 .الثقافية التي قد تختمؼ قميبل أو كثيرا عف خصوصيات ثقافية أخرى

                                                             

منو عمى موافقة الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمى بعض مبادئ  11صراحة في المادة  1963نص الدستور الجزائري لسنة  1)
 (.1996، وتعديؿ  1976، 1989بدرجات متفاوتة ونصت عمى ذلؾ باقي الدساتير الجزائرية )حقوؽ اإلنساف الواردة في اإلعبلف و 

2
) Bonny Ibhawoh, between culture and constitution: Evaluating the cultural legitimacy of human rights 

in the African state, Human Rights Quarterly, 2000, p 839. 
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لـ تعد حقوؽ اإلنساف حكرا عمى الدوؿ األوروبية فقد أدى ظيور دوؿ العالـ الثالث خاصة بعد موجة    

إلى بروز نظرة جديدة لحقوؽ اإلنساف، نظرة مختمفة عف  ،التحرر التي قادت ىذه الدوؿ إلى نيؿ استقبلليا

كدت بأف مفاىيـ حقوؽ نظيرتيا األوروبية، نظرة تتبني مفيوما يركز عمى الجماعة بدؿ الفرد، بعد ما تأ

فالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية  ،التي تقدس الفرد ال تتمشى وتوجياتيا وال تعالج مشاكميا اإلنساف األوروبية

ة أىـ عندىا مف الحقوؽ المدنية والسياسية كما جاءت ىذه الدوؿ بجيؿ ثالث لحقوؽ اإلنساف، جيؿ والثقافي

يؤكد عمى حؽ الشعوب واألفراد عمى السواء في التنمية والبيئة والسمـ وتقرير المصير، والسيادة عمى الثروات 

 .بات في مواجية الحقوؽالطبيعية والممكية المشتركة لتراث اإلنسانية والتركيز عمى مسألة الواج

أماـ ىذه المعطيات اختمفت المواقؼ السياسية حوؿ كيفية التعامؿ مع قضايا حقوؽ اإلنساف، فبعض    

الطبقات المثقفة، مدعومة مف قبؿ السياسييف الغربييف نادت باحتراـ الحقوؽ الفردية وضماف الحريات العامة، 

لعالـ الثالث فقد فضموا التكفؿ بالحقوؽ الجماعية وحؿ أما رجاؿ السمطة ومف يحيط بيـ في مختمؼ دوؿ ا

 .اإلنسافرىـ نشر حقوؽ مى التخمؼ وىي أولويات تسبؽ في نظالمشاكؿ االقتصادية والقضاء ع

رغـ اشتراؾ دوؿ العالـ الثالث في عدة خصائص أغمبيا سمبية، إال أنيا ال تنظر إلى حقوؽ اإلنساف نظرة    

في مفيـو ىاتو الحقوؽ لدى ىذه الدوؿ، فيو يختمؼ مف قارة إلى ألخرى إف لـ  واحدة، إذ ىناؾ تبايف واضح

يؿ المفيوـ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف، الذي يركز عمى الخصوصية اإلفريقية يؤيد ف نقؿ مف دولة إلى أخرى،

و ابتكر أنخاصة إذا عممنا أف الدوؿ اإلفريقية أعدت ميثاقا لحقوؽ اإلنساف يوصؼ ب يعارضيا؟العالمية أو 

 .جيبل ثالثا مف الحقوؽ

بعد االستقبلؿ  ،خرىا مرحمة االستعمار األوروبيآمرت الدوؿ اإلفريقية بمراحؿ تاريخية متشابية كانت    

وجدت دوؿ ىذه القارة نفسيا تتخبط في مشاكؿ متشابية، ىذه الخصوصيات جعمت مفيوـ حقوؽ اإلنساف في 

 .1القارة اإلفريقية يأخذ طابعا جماعيا ويتعطؿ في جوانبو الفردية

                                                             

 .309د/ محمد بوسمطاف، مبادئ القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، ص  1)
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لشعوب تجسد المفيـو اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف بوضوح مف خبلؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف وا     

، وأوؿ ما يمكف أف نبلحظو عمى ىذا الميثاؽ ىو التأخر الكبير في اعتماده 1981جواف  27الصادر في 

مقارنة باالتفاقية األوروبية أو األمريكية لحقوؽ اإلنساف، ولعؿ السبب في ذلؾ كما أكد ذلؾ أغمب الكتاب 

 .1ؿيعود أساسا إلى كوف الدوؿ اإلفريقية تعتبر حديثة العيد باالستقبل

أشار ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية إلى بعض المفاىيـ األساسية فقد جاء في الديباجة تأكيد عمى قضايا     

الشعوب، مثؿ الحرية، المساواة والعدالة والكرامة والتضامف ووضع ىذه القضايا مف بيف األىداؼ األساسية 

كما ركز الميثاؽ عمى وجوب توجيو الموارد الطبيعية ، اإلفريقيةفي تحقيؽ التطمعات المشروعة لمشعوب 

رساء التعاوف والتضامف بينيما، وقد أشار ميثاؽ المنظمة  واإلمكانيات االقتصادية لخدمة شعوب القارة وا 

 .2في المادة الثانية مف الميثاؽ أيضاو مرتيف لئلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، في ديباجة الميثاؽ 

: اؽ الفمسفة التي يقوـ عمييا مفيوـ حقوؽ اإلنساف في القارة اإلفريقية فقد جاء فيياأوضحت مقدمة الميث   

ائؿ تقميدنا التاريخية، قيـ الحضارة التي ينبغي أف تنبع منيا وتتسـ بيا أفكارىا حوؿ مفيـو أف تدرؾ فض"

ونظرا لحالة  ،وىكذا فقد حاوؿ الميثاؽ أف يمبي حاجات الخصوصية اإلفريقية، "حقوؽ اإلنساف والشعوب

التخمؼ االقتصادي التي تعيشيا أغمب الدوؿ اإلفريقية فإف المفيوـ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف ال يخمو مف 

ؾ لحالة المعاناة اإلفريقية مف االستعمار فإف الميثاؽ اإلفريقي دعا لحؽ في التنمية، ونظرا كذلالنص عمى ا

 العنصري.إلى القضاء عمى االستعمار والفصؿ 

فإذا كاف  -ا يتميز مفيوـ حقوؽ اإلنساف في إفريقيا بكونو يركز عمى الخصوصية اإلقميمية اإلفريقية، كم   

 ؟فيؿ يمكف ليذه الخصوصية أف تتوافؽ مع الطابع العالمي لحقوؽ اإلنساف - لؾذفيو شيء مف  كذلؾ أو

ما يميز المفيوـ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف أنو جمع ما أصطمح عمى تسميتو باألجياؿ الثبلث لحقوؽ    

 .التضامفاإلنساف، الحقوؽ المدنية والسياسية والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلؾ حقوؽ 

                                                             

 .312مبادئ القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ، المرجع السابؽ، ص  د/ محمد بوسمطاف،1) 
 المادة الثانية مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب.2) 
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عمى ترابط جميع حقوؽ اإلنساف وعدـ تجزئتيا وال أسبقية لجيؿ عمى  ديباجتووقد أكد الميثاؽ اإلفريقي في    

الحقوؽ المدنية والسياسية ال يمكف فصميا عف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية " اآلخر، فقد جاء فييا

ع بالحقوؽ لتمتوأف الوفاء بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يضمف ا، سواء في مفيوميا أو عالميتيا

حقوؽ اإلنساف األساسية ترتكز عمى خصائص بني البشر "بأف  كذلؾ ديباجةكما أكدت ال ،"المدنية والسياسية

وىو إصرار إفريقي لبلرتقاء بحقوؽ اإلنساف اإلفريقي نحو  ،"مف جانب ما يبرر حمايتيا الوطنية والدولية

 .1العالمية

إلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب فإنو قد أشار إلى الحقوؽ باإلضافة إلى الحقوؽ التي ذكرىا الميثاؽ ا   

عبلنات األمـ المتحدة ذات الطابع العالميتضالتي  مف المبادئ التي تسترشد بيا  ياوجعم ،منتيا اتفاقيات وا 

وفي  ،2المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب عند نظرىا في المنازعات المتعمقة بانتياؾ أحكاـ الميثاؽ

ذلؾ تأكيد قوي عمى التوافؽ الذي سعى المفيوـ اإلفريقي لتكريسو بيف الخصوصية اإلقميمية اإلفريقية والفيـ 

 انية اإلنساف دوف أي اعتبار آخر.العالمي لحقوؽ اإلنساف، خدمة إلنس

 ةـيـافـقـثـة الــيـوصـصـخـوم الـــهـفـا3 مـيـانـث

قبؿ التطرؽ إلى اإلشكاالت التي تثيرىا الخصوصية الثقافية، ال بد أوال الوقوؼ عند التعريؼ االصطبلحي    

لمخصوصية الثقافية، وما يثيره التعريؼ مف نقاط ىامة كتعدد المصطمحات التي تفيد أو يفترض أف تفيد نفس 

ؾ مضموف الخصوصيات الثقافية، كالخصوصية الحضارية، التنوع أو التعدد الثقافي، مبرزيف كذل المعنى

وسبب اختيارنا ليذا المصطمح مف باقي المصطمحات المستعممة، منطمقيف في ذلؾ مف اإلشكاالت التي 

 ذاتيا. يثيرىا تعريؼ الثقافة في حد

استعمؿ المصطمح لمداللة عمى الرقي الفكري واألدبي واالجتماعي لمجماعات، والثقافة ليست مجموعة مف    

ولكنيا نظرية في السموؾ، فمكؿ مجتمع ثقافتو التي يتسـ بيا ولكؿ ثقافة مميزاتيا وخصائصيا التي األفكار، 

                                                             

 ديباجة الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب.  1)
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب. 60المادة   2)
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تحدد شخصيتيا، وبالجممة فإف الثقافة طريقة خاصة تميز أمة معينة عف أمـ أخرى وتتمثؿ في العقائد 

 .1وخمقيوالنظـ، وكؿ ما ىو اجتماعي 

مفيوميا السابؽ فيي إذف تعبر عف خصوصيات مختمفة بيف ولما كانت الثقافة مف صنع ظروؼ كؿ أمة ب   

الدوؿ والشعوب، ولكف ىذه الثقافات قد تمتقي في مفيـو معيف يأتي مف التفاعؿ والعبلقات المشتركة بيف 

الوحدات المكونة لممجتمع الدولي، فتبرز ثقافة عالمية يشترؾ في بمورة مفيوميا الجميع، فيي ثمرة تفاعؿ 

 دونميوفي تعريفو لمخصوصية الثقافية ينطمؽ األستاذ جاؾ  ،عف اإلكراه والقسر والضغوط إنساني حر بعيد

أساسا مف وصؼ الثقافة بالنسبية، ويرى أف ىذه النسبية الثقافية حقيقة ال يمكف تجاىميا، ويؤكد بأف 

ؽ أو حكـ الخصوصية الثقافية في أكثر أشكاليا تطرفا تعني أف الثقافة ىي المصدر الوحيد لصحة أي ح

 في حيف ترى العالمية في أقصى حدود تطرفيا أف الثقافة ال صمة ليا بصحة الحقوؽ واألحكاـ ،أخبلقي

األخبلقية، ذات الصحة العالمية ثـ يحاوؿ التوفيؽ بيف المفيوميف الراديكالييف لمخصوصية الثقافية والعالمية 

لحقوؽ اإلنساف وفي نفس الوقت وينتيى إلى ما أطمؽ عميو بالواقعية الثقافية، التي تعترؼ بالطابع العالمي 

  .2 ضروري التغاضي عنيا، ال ينبغي وبؿ وليس مف التسمح بتنوع واستثناءات وخصوصيات

غير أنو قد يكوف مف  ،فعمى عمى الرغـ مف أف حقوؽ اإلنساف عالمية إال أنيا محددة ثقافيا إلى حد كبير   

إال أنو يجب عمينا اإلصرار  ،الضروري السماح بتبايف ثقافي محدد في الشكؿ التفسيري لبعض حقوؽ اإلنساف

 .أجؿ عالمية قويةعمى طابعيا األخبلقي العالمي األساسي مف 

لوطنية بعالمية حقوؽ اإلنساف ال يعني تجاىؿ الخصائص الدينية والتاريخية واإلقميمية وا االعتراؼأف  اكم   

ف حاالت التنوع الحقيقية تخدـ فعبل عالمية حقوؽ اإلنساف فيي ليست أل ،في عبلقتيا بحقوؽ اإلنساف

مفروضة باعتبارىا مرتبطة بحضارة معينة إنما نابعة مف الصفات الداخمية العميقة التي يشترؾ فييا كؿ 

                                                             

د/ أنور وجدي، الموسوعة اإلسبلمية العربية، الثقافة العربية اإلسبلمية، أصوليا، انتماؤىا، دار الكتاب المبناني، مكتبة المدرسة،  1) 
 .24، ص 1982الطبعة األولى، 

جاؾ دونمي، حقوؽ اإلنساف العالمية بيف النظرية والتطبيؽ، ترجمة مبارؾ عمي عثماف، مراجعة أ. د/ محمد نور فرحات، المكتبة  2)
 .65، ص 1998األكاديمية، الطبعة العربية األولى القاىرة، 
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اآلدمييف، وىي كرامتيـ وشعورىـ باالنتماء إلى الجنس البشري بروح األخوة والتضامف ومف ثـ فمف الضرورة 

قميمية تب ني خصوصية ثقافية نسبية، تقوـ عمى حقيقة مؤكدة، بوجود خصائص تاريخية ودينية وتقميدية وا 

 .1 ةالعالميوقومية، ولكنيا في نفس الوقت متكاممة مع جوانب 

لقد تأكدت أىمية الخصوصيات الثقافية في أكثر مف إعبلف واتفاقية لحقوؽ اإلنساف سواء عمى الصعيد    

بمغ أ، كاف 1993 قميمي ولعؿ مؤتمر األمـ المتحدة الدولي لحقوؽ اإلنساف الذي عقد بفيينا سنةالعالمي أو اإل

  .2مف سواه في إقرار ىذه الخصوصيات الثقافية، دوف االنتقاص مف عالمية حقوؽ اإلنساف

صفة  يستعمؿ في ىذا المجاؿ كذلؾ مصطمح "النسبية الثقافية"، والمصطمح كما تدؿ عميو التسمية يمحؽ   

كما يجري  ،النسبية بالثقافة، عمى أف صفة النسبية قد تمحؽ كذلؾ بالعالمية أو بغيرىا مف المصطمحات

ف كاف المصطمح الثاني يدؿ عمى تعدد الممارسات  استعماؿ مصطمح التنوع الثقافي، أو التعدد الثقافي، وا 

وقد آثرنا استعماؿ  ،نى الخصوصيةالثقافية داخؿ ثقافة األمة الواحدة، فاف المصطمح األوؿ ال يؤدي مع

مصطمح الخصوصية الثقافية ألف النتيجة التي أردنا الوصوؿ إلييا والتي نركز عمييا ىي ضرورة التوفيؽ بيف 

الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوؽ اإلنساف والتأكيد عمى أنيما ليستا عمى طرفي نقيض، ففي كؿ "خاص" 

 ."يس كذلؾ إال لكونو يضـ ما ىو "عاـ" في كؿ نوع مف أنواع "الخاصشيء ما مف العاـ " كما أف "العاـ" ل

 المية حقوق اإلنسانـية وعـافـقـات الثـيـوصـصـن الخـيـق بـيـوفـة التـيـفـيـك ا3ـثـالـث

بجوىر الفيـ المشترؾ لحقوؽ اإلنساف ال يعني أف الواقع والخصوصية الثقافية في مجاليا  االعتراؼإف    

يمكف تجاىميا، فبل يمكف تجاىؿ الخصائص الثقافية في عبلقتيا بحقوؽ اإلنساف، ألنيا تساعد بالفعؿ عمى 

روضة ومرتبطة جعؿ حقوؽ اإلنساف عالمية حقيقة، وتضمف أف تفيـ وتدرؾ وتحتـر ليس باعتبارىا فكرة مف

                                                             

اإلخفاقات، قضايا حقوؽ اإلنساف، اإلصدار الخامس، د/ أحمد الرشيدي، اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، الدالالت، النجاحات،  1) 
 .12، ص 2004، المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف، دار المستقبؿ العربي، مصر، 1999

، متطمبات األمف الثقافي العربي، مركز 246د/ عدناف السيد حسيف، العولمة والخصوصيات الثقافية، مجمة المستقبؿ العربي، العدد   2)
 .23، ص 1999ة العربية، بيروت دراسات الوحد
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بحضارة معينة أو بفترة زمنية معينة، بؿ باعتبارىا نابعة مف الصفات الداخمية العميقة التي يشترؾ فييا كؿ 

 . 1الجنس البشري

مفيوميف مرنيف  تبنيفالتوفيؽ بيف العالمية مف جية والخصوصية الثقافية مف جية أخرى، يمر حتما عبر    

ال يقصي وال يمغي أحدىما اآلخر ألنو بقدر ما ىو صحيح بوجود قواسـ نسبييف لكؿ منيما، حتى  عقبلنييف

مشتركة في مفيوـ حقوؽ اإلنساف بيف جميع بني البشر قواسـ، تمتقي كميا في إنسانية اإلنساف، إال أنو 

وبالقدر ذاتو مف الصحة توجد خصوصيات ثقافية أيا كاف، مصدرىا يجب احتراميا، حتى نمنح ىذه الحقوؽ 

وفي احتراـ ىذه الخصوصيات تأكيد وضماف قوي لعالميتيا، وسياج معنوي يمنعيا مف ، قافيةشرعية ث

، يمكف القوؿ بأف حقوؽ اإلنساف بمفيوميا  االنتياؾ، وىي في حد ذاتيا حؽ مف حقوؽ اإلنساف، إذا لـ تحتـر

 2 .العالمي تيدر القيـ والثقافات والتقاليد ليذا المجتمع أو ذاؾ

ف لمبدأ عالمية حقوؽ اإلنساف، مف كوف حقوؽ اإلنساف ذات طابع غربي كما صيغت في ينطمؽ الرافضو    

اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، خاصة وأف السيطرة يوـ ذاؾ لمغرب، في مقابؿ مشاركة رمزية لثقافات 

خصوصية فاإلعبلف العالمي وغيره مف مواثيؽ حقوؽ اإلنساف تعكس ثوابت الثقافة األوروبية وتعكس  ،أخرى

ىذه الثقافة، التي تختمؼ عمى ثقافيات أخرى. ومف ىنا يتأسس طعنيـ في عالمية حقوؽ اإلنساف، والمطالبة 

بالتالي بمراجعة اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، مراجعة تيدؼ إلى الخروج بصيغة جديدة لذلؾ اإلعبلف 

 .3تحتـر فييا ثوابت وخصوصيات جميع الثقافات

ف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف ىو نتاج لظروؼ معينة عاشتيا البمداف األوروبية، ويجد فإف كاف حقا أ   

مرجعيتو التاريخية في معطيات تاريخ ىذه البمداف، فإف ذلؾ ال يكفي لمطعف في عالمية ىذه الحقوؽ، ألف 

دعوة لمتخمي عف  الثقافة الغربية نفسيا، ألنو كاف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف كاف ثورة في وعمى

                                                             
1
) Héctor Gros Espiell, Universality of human rights and cultural diversity, op.cit, p 148. 

 .56أحمد الرشيدي، اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، الدالالت، النجاحات، اإلخفاقات، قضايا حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص ) 2
الجابري، الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف، سمسمة الثقافة القومية، قضايا الفكر العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة محمد عابد 3) 

 .141، ص 1997الثانية، بيروت، 
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المعايير السموكية والفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي كانت تكرسيا ىذه الثقافة، وىو بالتالي 

دا عمى الشرعية التي كانت سائدة في تمؾ الثقافة، أما االختبلفات الثقافية في النظرة ر نادى بشرعية جديدة 

الثقافية، فإنيا ال تعبر عف الثوابت الثقافية، إنما ترجع إلى لعالمية لحقوؽ اإلنساف، باسـ الخصوصية 

اختبلؼ الظروؼ العامة، االجتماعية، االقتصادية، السياسية، والفكرية، التي جعمت موقؼ ىذا المشرع أو 

 .1، وتبقى المقاصد واألىداؼ دائما واحدة وىي إنسانية اإلنسافىذه القضية أو تمؾ عمى ما ىو عميوذاؾ مف 

الخصوصية والعالمية ليستا متناقضتاف، والمسألة ىنا ليست مسألة اختيار بينيما بحيث يمغي أحدىما    

اآلخر ويقصيو، إنما االنسجاـ والتوافؽ ىو أساس فيـ حقوؽ اإلنساف العالمية دوف تيميش لمخصوصيات 

 .الثقافية

سابقا مف ضرورة إيجاد نقاط تشابو يبدو مف المفيد كذلؾ، بؿ مف الضروري، إسقاط ما توصمنا إليو    

وتقاطع بيف الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوؽ اإلنساف لموصوؿ إلى عالمية قوية ليذه الحقوؽ، دوف إىدار 

والجدؿ دائر  1948القيـ والمبادئ والثقافات المتعددة لمشعوب، فمنذ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف سنة 

مبادئ اإلعبلف أو تطابقيا مع المبادئ األساسية لمديف اإلسبلمي، وقد في العالـ اإلسبلمي حوؿ تقاطع 

إلى الحد الذي يرى فيو بعضيـ أف حركة حقوؽ اإلنساف وجميع إعبلناتيا مرفوضة  وصمت المغاالة أحيانا

جممة وتفصيبل ألنيا حركة كافرة تستيدؼ اإلسبلـ والمسمميف، وقد ساعد عمى انتشار ىذا التوجو عوامؿ عدة 

 :2نيام

الشؾ المطمؽ في كؿ ما يأتي مف الغرب ومف دوؿ الييمنة الدولية واالعتقاد بأف حقوؽ اإلنساف ليست  -1

 .إال شعارا يرفعو الغرب ودوؿ الييمنة الدولية لكي تتدخؿ في شؤوف الدوؿ األخرى

شعار حقوؽ  االستغبلؿ السياسي لموضوع حقوؽ اإلنساف مف قبؿ الدوؿ الغربية المييمنة، التي ترفع -2

اإلنساف في وجو كؿ الدوؿ التي ال تخضع لتوجياتيا ومعظميا مف الدوؿ العربية اإلسبلمية، وتغض ىذه 

                                                             
 .142محمد عابد الجابري، الديمقراطية و حقوؽ اإلنساف، المرجع نفسو، ص ) 1
عبلف األمـ المتحدة، دار المعرفة، الجزائر، محمد الغزالي، حقوؽ اإلنساف بيف تعاليـ اإل 2)  .93، ص 2001سبلـ وا 
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القوى الطرؼ عف شعار حقوؽ اإلنساف حيف تكوف الدولة المنتيكة مواليو ليا، أو مرتبطة معيا بمصالح 

 .افاقتصادية وتجارية، ىي في نظر ىذه الدوؿ أىـ مف موضوع حقوؽ اإلنس

التي تقبع في خانة الرفض لكؿ ما يأتي مف الغرب نرى أف ىذا الموقؼ ليس  األفكاروفي الرد عمى ىذه    

موقفا مف حقوؽ اإلنساف بقدر ما ىو موقؼ اتجاه الغرب عموما، ىذا الغرب الذي دأب اإلسبلميوف عمى 

أف كرامتنا قد امتينت إف نحف  ، نشعر مف خبللوأنثروبولوجيامواجيتو ورفض ثقافتو مما خمؽ لدينا حرجا 

ف كاف ذلؾ المفيوـ أو المصطمح يحمؿ السمة الكونية أو العالمية  قبمنا مفيوما أو حتى مصطمحا غربيا، وا 

  .1وال يعبر عف خصوصية ثقافية معينة

ألنيا نادت بشرعية جديدة  نفسيا،وقد رأينا مف قبؿ كيؼ أف حقوؽ اإلنساف كانت ثورة عمى الثقافة الغربية    

  .2دا عمى الشرعية االستبدادية التي سادت أوروبا آنذاؾر 

وفي الرد عمى االعتقاد الثاني، الذي يؤكد االنتقائية واالزدواجية في معايير حقوؽ اإلنساف في الممارسة    

طئة لحقوؽ اإلنساف مف قبؿ الدولية لمدوؿ الغربية، فإف الجانب العدواني فييا واضح وعميو فإف الممارسة الخا

 .ىذه الدوؿ ال يجب أف تنعكس عمى الحركة الشعبية لحقوؽ اإلنساف التي تحمؿ توجيا إنسانيا عالميا

رغـ أف اإلعبلف ىو مف أىـ الوثائؽ الدولية وأساس نشأة ما يسمى اليوـ بالقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف    

إال أف البعض ، بلحقة عميو المعنية بكافة حقوؽ اإلنساف المختمفةولذلؾ أشارت إليو كؿ االتفاقيات الدولية ال

ىذا اإلعبلف ليس لو قيمة قانونية ممزمة وال يعدو أف يكوف لو سوى قيمة أدبية فقط، كما أف ىذا أف قاؿ 

اإلعبلف في مجاؿ حقوؽ الطفؿ لـ يتضمف ىذه الحقوؽ تفصيبل، بؿ أشار إلييا مف بعيد مثؿ حقيـ في 

قيـ في الحماية االجتماعية، وبذلؾ يكوف قد تعامؿ مع موضوع حقوؽ الطفؿ بدرجة أقؿ اىتماما التعميـ وح

 .عاما 24والذي كاف سابقا عميو بنحو  1924مف إعبلف جنيؼ 

                                                             
رضواف زيادة، اإلسبلميوف وحقوؽ اإلنساف، إشكالية الخصوصية والعالمية في حقوؽ اإلنساف العربي، سمسمة كتب المستقبؿ العربي، ) 1

 .149، ص 1999مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت، 
 .141د الجابري، الديمقراطية و حقوؽ اإلنساف المرجع السابؽ، ص محمد عاب) 2
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ف كانت ىذه السمبيات صحيحة  -وفي رأينا     فإف النص عمى حقوؽ الطفؿ ولو في مادة واحدة  -حتى وا 

في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف فتح الباب عمى مصراعيو إلى االىتماـ الدولي غير المسبوؽ نحو حماية 

الدليؿ و  ،ـ حماية حقوؽ اإلنسافحقوؽ اإلنساف المختمفة وعقد االتفاقيات الدولية الجماعية الممزمة التي تخد

 .1989عمى ذلؾ إصدار اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ 

 4252ام ـعـل لــفـطـوق الـقـالن حــ3 إعثـالـثـالب ـمـطـمـال

وتأسيس منظمة األمـ المتحدة كبديؿ عف عصبة األمـ التي انيارت ب نياية الحرب العالمية الثانية عق   

العالـ نحو تعزيز حماية حقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ، وحقوؽ الطفؿ بشكؿ بسبب نشوب ىذه الحرب، واتجاه 

  :1خاص، دارت داخؿ أروقة األمـ المتحدة في مجاؿ حماية حقوؽ الطفؿ ثبلثة اتجاىات فكرية ىي

اتجاه يرى التأكيد مرة أخرى عمى إعبلف جنيؼ لحقوؽ الطفؿ الصادر عف الجمعية العامة لعصبة األمـ - 

تفصيبل عف ىذا  ا يحتويو مف المبادئ الخمسة التي سبؽ أف أشرنا إلييا عند الحديثبم 1924في عاـ 

 .األوؿ اإلعبلف في المطمب

 .الخاص بحقوؽ الطفؿ 1924اتجاه يرى إضافة بعض المبادئ والحقوؽ الجديدة إلى إعبلف جنيؼ لعاـ - 

المتحدة ليواجو االنتياكات المستجدة اتجاه يرى ضرورة وضع إعبلف جديد لحقوؽ الطفؿ يصدر عف األمـ - 

 .السيما عقب ما تعرض لو أطفاؿ العالـ في الحرب العالمية الثانية ،في مجاؿ حقوؽ الطفؿ

قدمت حكومات  1949في مارس مف عاـ ـ المتحدة ليذا االتجاه األخير، واستقر الرأي عمى تبني األم   

المتحدة بخصوص ىذا الموضوع، وتقدمت لو كذلؾ  األميف العاـ لؤلمـ دى وعشروف دولة تعميقات إلىإح

 .شروعات نصوص ليذا اإلعبلف المرتقبخمس حكومات بم

نصوص الولقد ناقش المجمس االقتصادي واالجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة ىذه التعميقات ومشروعات    

ليتـ إقراره، وتـ تسميـ عمى مدار ثبلثة عشر عاما، قبؿ أف يتـ عرضو عمى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

                                                             
1
) D. Hodgson, The Historical Development and Internationalisation of the Children's Rights Movement, 

op.cit, p 252. 
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-1959، والتي قامت بمناقشتو في الفترة ما بيف )1957إلى لجنة حقوؽ اإلنساف عاـ  مشروع اإلعبلف

( وأعدت صيغة منقحة لو، وأعادت ىذه الصيغة إلى المجمس االقتصادي واالجتماعي، والذي قاـ 1957

ة )لجنة القضايا اإلنسانية والثقافي متحدةبعرضو عمى المجنة الثالثة التابعة لمجمعية العامة لؤلمـ ال

تبنت ىذه المجنة ىذا اإلعبلف باألغمبية، حيث وافقت عميو سبعوف دولة  19/10/1959واالجتماعية(، وفي 

أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا اإلعبلف  20/11/1959، وفي دولتاف فقطواعترضت عميو 

فغانستاف طالبت فيو حكومات لؾ الجمعية العامة عمى قرار اقترحتو أ، ووافقت كذوصدر ىذا القرار باإلجماع

باالعتراؼ بالحقوؽ التي تضمنيا اإلعبلف، والتزاميـ بالجدية في نشر ومراقبة تنفيذ مبادئ ىذا اإلعبلف  الدوؿ

  .1بطريقة أوسع كمما أمكف ذلؾ

عبلف الديباجة إلى ميثاؽ األمـ المتحدة واإلوقد صدر ىذا اإلعبلف مكونا مف ديباجة وعشرة مبادئ وتشير    

لى حاجة الطفؿ إلى حماية ورعاية خاصتيف بسبب عدـ اكتماؿ نموه 1948 العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ ، وا 

الصادر عف عصبة األمـ، وأكدت  1924البدني والعقمي، وأشار كذلؾ ىذا اإلعبلف إلى إعبلف جنيؼ لعاـ 

فؿ عمى اإلنسانية أنو تمنحو خير ما لدييا، وتدعو الرجاؿ والنساء واآلباء أيضا ىذه الديباجة عمى حؽ الط

واألميات وكافة الجيات األخرى المعنية إلى االعتراؼ بيذه الحقوؽ والسعي لضماف تنفيذىا عف طريؽ 

 . 2تدابير تشريعية وغير تشريعية، يتـ اتخاذىا تدريجيا وفقا لمبادئ ىذا اإلعبلف

ف كانالصؾ القانوني الدولي األوؿ الذي يحتوي ىو  1959لعاـ  إعبلف حقوؽ الطفؿ     تحقوؽ شاممة، وا 

 ف السياسة األىـ لحقوؽ األطفاؿ، كاف اإلعبلف يجسد "بيا1989حتى اتفاقية حقوؽ الطفؿ عاـ  غير مكتممة،

واحتياجاتيـ  ومثمت خطوة أكبر إلى األماـ في تربية األطفاؿ لؤلمـ المتحدة،التي اعتمدتيا الجمعية العامة 

قد عكس قمؽ لبلحتياجات المادية  1924في حيف أف إعبلف جنيؼ  ،أعمى مف االجندات الوطنية والدولية

تناوؿ  1959لؤلطفاؿ التي تعاني مف الدمار الذي خمفتو الحرب العالمية األولى، إعبلف حقوؽ الطفؿ 

                                                             
 .110، ص 2000ف، غساف خميؿ، حقوؽ الطفؿ، التطور التاريخي منذ بدايات القرف العشريف، بيروت، لبنا( 1

 .18، ص 1995نجوى عمي عتيقة، حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي، دار المستقبؿ العربي، بيروت، لبناف،  )2
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جاالت مثؿ اإلسكاف والضماف احتياجات ومصالح األطفاؿ في سياؽ أوسع لمرفاه االجتماعي، يغطي م

  .1في اسـ وجنسية عاية الطبية والغذاء والتغذية، والتعميـ والحؽاالجتماعي والصحة والر 

طفاؿ بطريقة عمى األ، وتطبيقيا بشكؿ عاـ 1924أكد أساسا ووسع أحكاـ إعبلف عاـ  1959إعبلف    

لئلعبلف العالمي، مع ذلؾ، إعبلف عاـ  . وخبلفا2أحكاـ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنسافمف أكثر تحديدا 

الحقوؽ الثقافية، مغفبل الحقوؽ لتنمية االقتصادية واالجتماعية و مكرس عمى وجو الحصر تقريبا في ا 1959

المدنية الكبلسيكية مثؿ الحياة والحرية، المحاكمة، والتحرر مف ضروب المعاممة القاسية أو البلإنسانية أو 

وؾ، اإلعبلف يعمف مجموعة مف المبادئ أو المثؿ الطموحة المقبولة عموما مف كنوع مف الصك   .3الميينة

وفقا لذلؾ، إعبلف  ؿ التزامات قانونية محددة،جانب الحكومات والمجتمع الدولي ولكنيا حتى اآلف ال تشك

ر ، شأنو في ذلؾ شأف السمؼ، مجرد خمؽ التزامات برامجية غير قابمة لمتطبيؽ عمى الحكومات لتوفي1959

 ،الرعاية والحماية لؤلطفاؿ مف خبلؿ برامج رعاية الطفؿ وغيرىا مف التدابير التشريعية واإلدارية. ومع ذلؾ

مثؿ خطوة كبيرة نحو االعتراؼ عترؼ بيا في إعبلنات حقوؽ الطفؿ لمحقوؽ الم 1959قبولو الواسع في عاـ ف

 .4عاما في اتفاقية حقوؽ الطفؿ 30بو قانونيا بعد 

رستيا مكتفيف ازاء ما تصوره مف قصوره عف ممإعبلف لـ يحددوا الحرية بالنسبة لمطفؿ اإلي واضعف أيبدو    

ليس كذلؾ  و الوليد فيوأكاف مقبوال فرضا بالنسبة لمطفؿ الصغير  إذاف ذلؾ إ ،الديباجةلييا في إ باإلشارة

و تحديدا أ معينة يا بسفنتحديدا زمف االعبلف لـ يحدد مرحمة الطفولة وأدائما بالنسبة لمصبي المميز خاصة 

 .والعقميالفيزيولوجية المتصمة بنمو الطفؿ الجسمي  باألعراضموضوعيا 

                                                             
1
) The U.N. Declaration of the Rights of the Child comprises a Preamble and ten principles:  UN. Doc. 

G.A. Res. 1386 (XIV). 
2
) Geraldine Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child, Martinus Nijhoff Publishers, 

1995. p 35.  
3
) The 1924 Declaration stated children “must be the first to receive relief”; the DRC specifies more 

pragmatically that they are to be “among the first” to receive protection and relief (principle 8).  Van 

Bueren, The International Law on the Rights of the Child, op.cit, p 11. 

لمجمد د/ محمد السعيد الدقاؽ، الحماية القانونية لؤلطفاؿ في إطار مشروع اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ، حقوؽ اإلنساف، ا 4) 
 .337، ص 1989الثاني، دار العمـ لممبلييف، بيروت، لبناف، 



 الـفـصـل األول | تطـور حـمـايـة حـقـوق الـطـفـل فـي الـقـانـون الـدولـي
 

 
58 

ف أمرا مطمقا ذلؾ أليس  و القدرة عمى ىذه الممارسةفاف ربط معنى الحرية بممارستيا أ وفضبل عف ذلؾ   

تيا السمبية التي تعني عدـ االعتداء يجابية وقد يرتبط بصور إفيـ معنى الحرية قد يرتبط بممارستيا بصورة 

منو وعدـ االعتداء عمى شخصو وأفسبلمة الطفؿ  ،)مثؿ حرمة المساكف والرسائؿ( لحرمةاويعبر عنيا ب عمييا

 توجييو وأو حبسو أ مجتمعو،و عزلو عف أو التدخؿ لتحريؼ عقيدتو أو انطبلقو الفكري أو حجب تفكيره أ

ف ترتبط بالضرورة أمور تدخؿ في نطاؽ الحرية دوف أكؿ ىذه وغيرىا  كمواطف،في حريتو يناتوجييا 

 .بممارستيا

تمتع الطفؿ بالحماية  لىإالثاني  المبدأفي  فأشاروا القصور،ف يتفادوا ىذا أو االعبلف واضعراد أولقد    

نموه الجسمي والعقمي والخمقي  إلتاحةوالتسييبلت القانونية وغيرىا البلزمة  اسبة بالفرصالخاصة المن

لى حماية الطفؿ مف إالتاسع  المبدأيضا في أ اشارو وأ، والروحي واالجتماعي نموا طبيعيا سميما وحرا كريما

 .واالسترقاؽ والقسوة واالستغبلؿجميع صور االىماؿ 

و ممثبل أصيؿ أ كحؽ سبة لمطفؿ ووسيمة ممارستيا بنفسوف يحدد مفيوـ الحرية بالنأفضؿ وقد كاف مف األ   

 في وليو بوصفيا حقا تبعيا.

فيذا ىو ما سنتعرض لو اآلف ثـ  1959أما عف المبادئ العشرة التي وردت في إعبلف حقوؽ الطفؿ لعاـ    

 .نشرح كؿ مبدأ مف ىذه المبادئ

  ـرصفـؤ الــافـكـز وتـيـيـمـتـدم الــاواة وعـسـمـال 3ولاأل  دأـبـمـال

يجب أف يتمتع كؿ طفؿ بالحقوؽ المقررة في ىذا اإلعبلف، دوف استثناء ودوف أي تفريؽ أو تمييز بسبب    

العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصؿ القومي أو 

 .االجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكوف لو أو ألسرتو

والواقع أف ىذا المبدأ الذي يرسخ المساواة في الحقوؽ بيف األطفاؿ في العالـ كاف يجب أف يتـ وضعو في    

ديباجة ىذا اإلعبلف، عمى اعتبار أف ىذه المساواة التامة بيف البشر بوجو عاـ تناولتيا مواثيؽ دولية عالمية 
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 شؾ أف األطفاؿ ىـ جزء مف ىؤالء البشر وال ،مثؿ ميثاؽ األمـ المتحدة واإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف

الذيف كفمت ليـ ىذه المواثيؽ العالمية حؽ المساواة التامة بينيـ دوف التمييز ألي سبب كاف مف أسباب 

 .التمييز المعروفة والتي كانت سائدة في بعض دوؿ العالـ في ىذه الفترة

 

 : يــانـثـدأ الــبـمـال

يجب أف يتمتع الطفؿ بحماية خاصة، وأف يمنح بالتشريع وغيره مف الوسائؿ الفرص والتسييبلت البلزمة    

والكرامة، إلتاحة نموه الجسمي والعقمي والخمقي والروحي واالجتماعي نموا طبيعيا سميما في جو مف الحرية 

 .1مصمحتو العميا محؿ االعتبار األوؿ في سف القوانيف ليذه الغاية وتكوف

وباستقراء نص ىذا المبدأ يتضح جميا اىتماـ األمـ المتحدة والقانوف الدولي العاـ بالطفؿ وتخصيص نوع    

مف الحماية تناسب طبيعتو الخاصة التي تحتاج إلى الغذاء البلـز لنموه الجسمي والدواء البلـز لعبلجو مف 

دماجو في المجتمع األمراض وسبلمة جسده وعقمو، ويحتاج إلى التربية والرعاية لتن مية أخبلقو وسموكياتو، وا 

الذي يعيش فيو عمى أف توفر كؿ مظاىر الرعاية السابقة في إطار وجو مف الحرية والكرامة، وليس مف 

االضطياد واإلىانة، ولتحقيؽ كؿ ذلؾ يجب أف تسف ذلؾ داخؿ قوانينيا الوطنية، والسيما الدوؿ التي لـ تفعؿ 

التدابير اإلدارية والتنفيذية والقضائية لتفعيؿ ىذه الحقوؽ وحمايتيا مف االنتياؾ ذلؾ مف قبؿ، وعمييا اتخاذ 

والتعدي، سواء كانت ىذه الحماية إدارية أو قضائية أو غيرىا مف أنواع الحماية األخرى، ألف الطفؿ ىو أعز 

دوؿ في غدىا وأغمى أفراد األسرة، وأعز ما تممكو الدولة مف موارد بشرية مستقبمية، تنيض عمييا ال

ومستقبميا، لذلؾ فيجب عمى ىذه الدوؿ اليوـ وفي حاضرىا االىتماـ بالطفؿ وتنشئتو بصورة سميمة حتى 

 .تطمأف ىذه الدوؿ والعالـ أجمع عمى المستقبؿ

  ةـيـسـنـم وجــه اسـون لـكـن يأي ــل فـفـطـق الـــح 3ثـالـثـال دأـبـمـال

                                                             
 .39د/ محمد السعيد الدقاؽ، الحماية القانونية لؤلطفاؿ في إطار مشروع اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ، المرجع السابؽ، ص  (1
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"، "يتمتع الطفؿ منذ والدتو بحقو في االسـ والجنسية :فأعبلف النص عمى الثالث مف اإل المبدأورد في    

 .ؿ في االعتراؼ لو بيافيما عماد الشخصية القانونية التي نص عمييا االعبلف العالمي عمى حؽ كؿ طف

 

 

 :عــــرابــدأ الـبـمـال

الصحي السميـ، ولتحقيؽ ىذه يجب أف يتمتع الطفؿ بفوائد الضماف االجتماعي، وأف يكوف مؤىبل لمنمو    

الغاية يجب أف يحاط ىو وأمو بالعناية والحماية البلزمتيف قبؿ الوالدة وبعدىا، ولمطفؿ حؽ في قدر كاؼ مف 

 . الغداء والمأوى والميو والخدمات الطبية

ف في ىذا المبدأ عمى حؽ الطفؿ في االستفادة بمزايا الضما 1959حقوؽ الطفؿ لعاـ إعبلف وحسنا نص    

االجتماعي وفوائده، وأيضا كاف ىذا النص موقفا في توفير ىذه الحماية االجتماعية لكؿ مف الطفؿ واألـ معا 

ىما )األـ قبؿ الوالدة وبعدىا، وذلؾ الف كبلالسيما أثناء فترة صعبة وىامة في حياتيما معا، وىي فترة ما 

، يحتاجاف فييا إلى كافة مظاىر الرعاية والطفؿ( أثناء ىذه الفترة يكوناف في حالة ضعؼ ووىف شديدتاف

  .ة وذلؾ عف طريؽ الضماف االجتماعياالجتماعي

  ة الجسمية أو العقمية أو االجتماعيةـاهـل ذي العـفـة الطـجـالـعـس3 مـامـخـدأ الـبـالم

جراـ     عبلف لـ اإلويبلحظ أف  ،حداث وما شابو ذلؾاأليقصد بالعاىة االجتماعية االنحراؼ االجتماعي وا 

مما يدؿ  ،وؿاألالعاىة كسبب مف أسباب التمييز التي نيى عنيا وحظرىا في الديباجة وفي المبدأ  لىإيشر 

صحاء وبيف ذوي العاىات خاصة في ة أو التمييز في المعاممة بيف األطفاؿ األعمى أنو أقر نوعا مف التفرق

 .1حقوؽ التعميـ

                                                             
1
) G. Van Bueren, notes: “the high risk of conditionality” of the concept of children’s responsibilities set 

forth in the two Charters and criticizes the responsibility “to respect parents and elders at all times” as 

being “too unquestioning and general.”  She adds, “[w]here family members are abusing or exploiting 

children, to maintain that children are obliged to respect the abuser is a dangerous precedent.” 

See, G. Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child, op.cit, p 40. 
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رات بالنسبة لذوي العاىات العقمية والذيف يتطمب تعميميـ مناىج والواقع أف ىذه التفرقة قد يكوف ليا مبر    

أو  لؤلطفاؿوكذلؾ بالنسبة  ،خاصة تتفؽ واستعدادىـ الذىني والعقمي ومدى تقبميـ لما يمقف ليـ مف معمومات

طفاؿ مف عدواىـ األمر عزليـ حتى يصمح أمرىـ حماية لغيرىـ مف األىؤالء يقتضي  ،حداث المنحرفيفاأل

 .اعية وتفشي أساليب االنحراؼ بينيـاالجتم

مف أىـ مبادئ ىذا اإلعبلف ولـ ينص عميو إعبلف  - ىو في نظرنا -ىذا المبدأ الخاص بالطفؿ المعوؽ    

، ألف الطفؿ المعوؽ أيا كاف شكؿ ونوع اإلعاقة التي يعاني منيا دائما ما يكوف في حاجة 1924جنيؼ لعاـ 

ومعالجتو عف طريؽ التربية والمعاممة التي تتطمبيا إعاقتو، وذلؾ بيدؼ ماسة وضرورية إلى االىتماـ بو 

التغمب عمى ىذه اإلعاقة إذا كاف العبلج والشفاء منيا ممكنا، وعف طريؽ خمؽ حالة مف التكيؼ بيف الطفؿ 

عاقتو بشكؿ يجعؿ الحياة أكثر سيولة عمى ىذا الطفؿ المعاؽ  .وا 

 :ادســسـدأ الـبـمـال   

أف تتـ  ج إلى الحب والتفاىـ، ولذلؾ يراعىالطفؿ لكي ينعـ بشخصية منسجمة النمو متكاممة النضيحتاج    

الحناف واألمف  هتنشئتو إلى أبعد مدى ممكف برعاية والديو وفي ظؿ مسؤولياتيا، وعمى أي حاؿ في جو يسود

المعنوي والمادي، فبل يجوز إال في ظروؼ استثنائية، فصؿ الطفؿ الصغير عف أمو، ويجب عمى المجتمع 

والسمطات تقديـ عناية خاصة لؤلطفاؿ المحروميف مف األمومة، وأولئؾ المفتقريف إلى كفاؼ العيش، ودفع 

 .ة العددمساعدات حكومية وغير حكومية لمقياـ بنفقة أطفاؿ األسر كبير 

والمبدأ المذكور قد أكد عمى أمر معمـو وىاـ في ذات الوقت وىو ضرورة تنشئة األطفاؿ في جو مف    

إذا لـ  -بيف أبويو معا -فقدر اإلمكا -المودة والحناف والتفاىـ داخؿ األسر، وضرورة أف ينشأ ىذا الطفؿ 

ـ الخوؼ واإلحساس بالطمأنينة، ويوفر لو ىما، ألف ذلؾ يوفر ليذا الطفؿ األماف المعنوي وىو عديتوؼ أحد

كذلؾ األماف المادي لوجود أبويو حولو حيث يقوماف برعاية مصالحو واإلنفاؽ عميو، ويجب في حالة الطفؿ 

و المساعدات الذي ال عائؿ لو ) أي الطفؿ الذي بدوف أب، أو بدوف أـ، أو كمييما( عمى الدولة أف تقدـ ل
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س ومسكف وعبلج وتربية وتعميـ وترفيو، وأيضا إف المجتمع المدني لو دور ىاـ اء وممبالبلزمة لحياتو مف غذ

بمثؿ تمؾ المساعدات أطفاؿ األسر كبيرة العدد وفقيرة  يحظىفي تقديـ مثؿ ىذه المساعدات كما يجب أف 

 .، أو ليس ليـ دخؿ شيري أصبلضعيؼاإلمكانيات والموارد، والذيف دخميـ الشيري 

 

  مــيـمـعـتـي الـــل فـفـطـق الـــح 3عـــابـسـال دأـبـمـال

 لبلسترشادسس أعبلف ثبلث وقد حدد اإل ،السابع استخداـ الطفؿ في عمؿ يعطؿ مف تعميمو المبدأحظر    

، وىذا المصمحة الفضمى لمطفؿ مراعاةوؿ ساس األبيا في تنظيـ ممارسة حؽ الطفؿ في التعميـ ىي األ

 .تعميـ الطفؿ وفي طميعتيـ والداهللى المسؤوليف المعيار توجو بو اإلعبلف إ

طفاؿ جميعا وقد سبقت اإلشارة تفصيبل إلى ىذا األتكافؤ الفرص لدى  أتحقيؽ مبد ىو ساس الثانياأل   

و يعطؿ مف ممارستو أر استخداـ الطفؿ في عمؿ يتعارض مع حقو في التعمـ حظىو األساس الثالث ، المبدأ

و بأي صورة مف الصور وذلؾ عمى األقؿ خبلؿ مرحمة تالفرص أو يضر بمصمحلو، أو يخؿ بمبدأ تكافؤ 

 .عمى أف تطبيؽ ىذا األساس قد يختمؼ باختبلؼ النظـ االجتماعية والتربوية في الدوؿ المختمفة، اإللزاـ

 ،قؿولى مف التعميـ عمى األلى تحقيؽ مبادئ المجانية وااللزاـ في المراحؿ األإعبلف أيضا وقد أشار اإل   

ولكنو لـ يحدد ىذه المراحؿ كما لـ يحدد السف الذي ينتيي عندىا تطبيؽ المبدأيف وربما فعؿ ذلؾ الختبلؼ 

 نظـ التعميـ في مختمؼ البمداف فترؾ ىذه الحدود لمقتضيات المرونة في التشريعات الداخمية.

حددة وىي تنمية ثقافتو والمبدأ محؿ البحث يعطي الطفؿ حؽ التعميـ الذي يجب أف يكوف لو أىداؼ م   

لكي يتولد لديو خبلؿ مرحمة الطفولة اإلحساس بأنو مسؤوؿ عف تصرفاتو أماـ نفسو وأماـ المجتمع،  قدراتوو 

قع ت يـ بادئ ذي بدء، وحؽ الطفؿ في التعملمرحمة االبتدائيةبشرط أف يكوف ىذا التعميـ إلزاميا ومجانيا خبلؿ ا

مطات العامة في الدولة، والمجتمع بأسره أي أف لمنظمات المجتمع مسؤوليتو عمى عاتؽ الوالديف، ثـ الس
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في مف التعميـ الطفؿ  ، وفي النياية ال يجب أف يحـروالحالمدني دورا بالغ التأثير في تفعيؿ ىذا الحؽ لص

 .لو أثاره اإليجابية عمى تنمية شخصية الطفؿ وقدراتو المختمفةف ألمرحمة الطفولة 

 :نـــامـثـدأ الــبـمـال

يجب أف يكوف الطفؿ في مختمؼ الظروؼ مف بيف أوائؿ المتمتعيف بالحماية واإلغاثة، وىذا المبدأ ورد في    

، ألف األوؿ نص صراحة عمى أف 1959لعاـ أفضؿ منو في إعبلف حقوؽ الطفؿ  1924إعبلف جنيؼ لعاـ 

( نص 1959بينما الثاني )إعبلفلكوارث، الطفؿ يجب أف يكوف أوؿ المتمتعيف بالحماية واإلغاثة في أوقات ا

ب أف يكوف الطفؿ مف بيف أوائؿ المتمتعيف بيذه الحماية، وىناؾ فرؽ كبير بيف أف يكوف مف و جعمى و 

تقبؿ وجود فئات أخرى  1959عاـ أ الثامف مف إعبلف حقوؽ الطفؿ لاألوائؿ، ألف الصياغة الواردة في المبد

 .حماية والغوث عند حدوث الكوارث المختمفةمف البشر يمكف أف تزاحـ الطفؿ في التمتع بال

ف تغميب المصمحة ألولوية، األيار معمر في التفرقة بيف معيار المصمحة العميا وبيف األيمتبس  أالويجب    

ولوية تعني األفي حيف  ،العميا يعني إيثار الطفؿ في حالة التنازع أو التعارض بيف حقو وحؽ شخص آخر

  .حيث ال يكوف ىناؾ تنازع أو تعارض بالضرورة بيف ىذه الحقوؽ أو التسابؽإيثاره في حالة التزاحـ 

 :عـــاسـتـدأ الـبـمـال

ر بو بأية يجب أف يتمتع الطفؿ بالحماية مف كؿ صور اإلىماؿ والقسوة واالستغبلؿ، ويحظر االتجا   

حواؿ حممو عمى العمؿ، الطفؿ قبؿ بموغو السف األدنى المبلئـ، ويحظر في كؿ األ صورة، وال يجوز تشغيؿ

 .عمؿ في أي مينة أو عمؿ تؤذي صحتو أو تعميمو أو تعرقؿ نموه الجسمي أو العقمي أو الخمقيأو تركو ي

والذي يعطي لمطفؿ الحؽ في الحماية مف كؿ  1959ىذا المبدأ مف أىـ مبادئ إعبلف حقوؽ الطفؿ لعاـ    

خطورة  الطفؿ وعدـ الحفاظ عميو وعدـ رعايتو ال يقؿصور أشكاؿ االستغبلؿ والقسوة واإلىماؿ، ألف إىماؿ 

في المبدأ محؿ البحث منعا مطمقا  1959، كما منع إعبلف حقوؽ الطفؿ لعاـ عف استغبللو والقسوة عميو

  .الطفؿ سواء كاف ذلؾ بطريقة مباشرة وىي بيعو وشراءه في سوؽ الرقيؽبكافة صور االتجار 
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منع عمالة الطفؿ قبؿ بموغو السف األدنى الذي يسمح بيذه  1959كما أف إعبلف حقوؽ الطفؿ لعاـ    

العمالة، وحتى في حالة بموغ الطفؿ ىذه السف فبل يجب أف يجبره أحد عمى العمؿ، وال يجوز أف يعمؿ في 

مينة أو حرفة تؤثر سمبا عمى صحتو وتصيبو باألمراض واألضرار الجسمية، وال يجب أيضا أف يعمؿ في 

نعو أو تعرقمو مف ممارسة حؽ في التعميـ أو استكماؿ تعميمو إلى جوار عممو، وأخيرا ال مينة أو حرفة تم

يجب بأي حاؿ مف األحواؿ أف يؤثر عمؿ الطفؿ عمى نموه العقمي والجسمي والخمقي، ألف اليدؼ الرئيسي 

 .لطفؿ بدنيا وعقميا وخمقيا وروحيامف جممة الحقوؽ المعطاة لمطفؿ ىو تنمية ىذا ا

 :رــــاشـعـدأ الـبـمـال

يجب أف يحاط الطفؿ بالحماية مف كؿ الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي    

شكؿ مف أشكاؿ التمييز، وأف يربى عمى روح التفاىـ والتسامح والصداقة بيف الشعوب، والسمـ واألخوة 

 .البشربو لخدمة إخوانو مف العالمية، وعمى اإلدراؾ التاـ لوجوب تكريس طاقتو ومواى

، وىذا مبدأ جديد أتى بو إعبلف حقوؽ الطفؿ 1924ىذا المبدأ لـ يرد النص عميو في إعبلف جنيؼ لعاـ    

واإلعبلف العالمي لحقوؽ  1945، وىو ناتج طبيعي لما ورد في ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 1959لعاـ 

بيف البشر دوف تمييز بينيـ بسبب الموف أو الديف أو الجنس  مف اإلقرار بالمساواة التامة 1948اإلنساف لعاـ 

أو ألي سبب آخر، واالتجاه الدولي نحو تقرير حقوؽ اإلنساف وحمايتيا سواء في وقت السمـ أو الحروب 

  .والنزاعات المسمحة

يعد خطوة ىامة عمى الصعيد الدولي نحو حماية حقوؽ  1959لعاـ أف إعبلف حقوؽ الطفؿ  ال شؾ   

جاء خاليا مف أية وسيمة رقابية تضمف حماية حقوؽ الطفؿ، وأغفؿ  وأنطفؿ واالىتماـ بالطفولة إال أف ال

كما أف ىذا اإلعبلف يفتقر إلى القوة القانونية الممزمة لكونو ليس معاىدة دولية ممزمة،  ، العديد مف الحقوؽ

عالـ، ووضعو أماـ حكومات ؿ شعوب الولكف ذلؾ ال ينفي لو القيمة األدبية الكبيرة التي لو في ضمائر ك
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واالعتبار، حيث أنو ال يقؿ أىمية في نظرنا عف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ  .وضع االحتراـالعالـ 

  .حيف صدوره 1948
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 انـسـنال  اصة بحقوقـخال رىـخاألدولية ـالوك ـصكالل في ـفـقوق الطـماية حـحالمبحث الثاني: 

مف المواثيؽ الدولية المختمفة،  الدولي بالعديد مف المراحؿ جسدتيا العديد مرت حقوؽ الطفؿ في القانوف   

عندما أصدرت جمعيتيا  1948أكدت ىيئة األمـ المتحدة ىذه الحقوؽ عاـ  1924بعد إعبلف جنيؼ لعاـ ف

  .10/12/1948إلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في العامة ا

جزء ال ىي  عمى اعتبار أف حقوؽ الطفؿفي ضوء مبدأي ترابط حقوؽ اإلنساف وعدـ قابميتيا لمتجزئة و    

كالعيديف الدولييف عمى بعض حقوؽ الطفؿ نصت المواثيؽ الدولية األخرى  يتجزأ مف حقوؽ اإلنساف،

قتصادية ، األوؿ الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، والثاني خاص بالحقوؽ اال1966الصادراف عاـ 

 واالجتماعية والثقافية.

أقرت منظمة العمؿ الدولية منذ و ، 1959فؿ عاـ الطأصدرت األمـ المتحدة إعبلف خاص بحقوؽ كما    

بشأف الحد األدنى لسف االستخداـ  138االتفاقية رقـ  نشأتيا سمسمة مف المواثيؽ المتعمقة بعمؿ األطفاؿ منيا

والتوصية رقـ  1999الخاصة بحظر أسوء أشكاؿ عمؿ األطفاؿ لعاـ  182واالتفاقية رقـ  ،1973لسنة 

  .الممحقة بيا 190

ولي اإلنساني الحرب مف الحماية العامة المنصوص عمييا في القانوف الدزمف كما يستفيد األطفاؿ في    

والبروتوكوالف اإلضافياف لعاـ  1949المقاتميف، وقد حاولت اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ عمى غرار المدنييف و 

قوؽ الطفؿ عاـ المتحدة اتفاقية حؤلمـ وأخيرا أصدرت الجمعية العامة ل ،معالجة كؿ تمؾ األوضاع 1977

 .خبلصة التطور القانوني في مجاؿ الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ التي تعد 1989

 يفالمطمب األوؿ العيدنتناوؿ في  ،مطالب ةثبلثارتأينا أف نقسـ ىذا المبحث إلى  وبناء عمى ما تقدـ   

ورقـ  138منظمة العمؿ الدولية رقـ  اتفاقيتي فيو نتناوؿسأما في المطمب الثاني  ،1966 لعاـ يفالدولي

قواعد ومبادئ القانوف الدولي  حماية األطفاؿ في ظؿ سنتطرؽ إلىوأخيرا في المطمب الثالث ، 182

 اإلنساني.
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 6966ام ـعـل نـيـيـدولـال نــيدـهـعـي الـل فـفـطـوق الــقـول: حاأل  بـمـطـمـال

اعتبر انضماـ الدوؿ إلييا جميع أحكاـ حقوؽ اإلنساف بشكؿ عاـ، و  ضمتمف أىـ االتفاقيات الدولية التي    

في موقفيا مف حقوؽ اإلنساف وتطبيقيا، والتي تشكؿ مع اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف  معيارا إيجابيا

 .1966حسبما سماه فقو القانوف الدولي بالشرعة الدولية، ىما العيداف الدولياف لعاـ 

الىتماـ العالـ بيذه الحقوؽ، إذ كانت القناعة  مي لحقوؽ اإلنساف قد صدر استجابةإذا كاف اإلعبلف العال   

لحاجات  قص الميثاؽ إال أنو لـ يكف ممبيابأف ما ورد في ميثاؽ األمـ لـ يكف كافيا، فصدر اإلعبلف تبلفيا لن

اء بيا اتجيت جيود األمـ المتحدة إلى ميمة وتطمعات البشرية، وإلضفاء قوة قانونية عمى المبادئ التي ج

أخرى وىي إصدار شرعة جديدة لحقوؽ اإلنساف، ذلؾ عندما طمبت الجمعية العامة مف لجنة حقوؽ اإلنساف 

لتعزيز حماية حقوؽ اإلنساف،  ؽ أو معاىدات دولية تتضمف أحكامابأف يعقب ىذا اإلعبلف إعداد مشروع ميثا

اؿ تطبيؽ الحقوؽ والحريات، حدود التي يجب عمى الدوؿ أف تتقيد بيا في مجويحدد بصورة مفصمة وممزمة ال

 ف تتضمف نوعا مف اإلشراؼ والرقابة الدولية عمى تطبيؽ االتفاقيات والتي أطمؽ عمييا تسمية العيود.كذلؾ أ

لكافة دولي خاص بحقوؽ اإلنساف متضمنا  عمى ذلؾ شرعت لجنة حقوؽ اإلنساف بإعداد عيد وبناء   

الثقافية، والتي  أو االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية الحقوؽ المدنية أو اءاالت وأنواع الحقوؽ، سو مج

 .11954واصمت جيودىا عمى مدى ست سنوات إلعداد ىذا المشروع حيث انتيت منو سنة 

ياسية، والثاني ونظرا الختبلؼ طبيعة ىذه الحقوؽ تقرر صياغة عيديف، األوؿ يعالج الحقوؽ المدنية والس   

يعالج الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبروتوكوؿ االختياري، وفرغت لجنة حقوؽ اإلنساف مف 

 1 .1966إعداد مشروعي العيديف في دورتييا التاسعة والعاشرة المعقودتيف في 

                                                           
1
) Scott N. Carlson, Gregory Gisvold, Practical Guide to the International Covenant on Civil and Political 

Rights, Transnational Publishers,1987, p 221. 
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  والثقافيةقوق االقتصادية واالجتماعية ـاص بالحـي الخـدولـد الـهـعـرع األول: الـالف

كبيرتيف التي حولتا الحقوؽ الواردة في اإلعبلف الدوليتيف التفاقيتيف االىذا العيد أو الميثاؽ ىو أحد    

العالمي لحقوؽ اإلنساف إلى قواعد قانونية ممزمة، والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 

( 27لممادة ) طبقا 3/1/1976حيز التنفيذ في خؿ ، ود16/12/1966( المؤرخ في 21-( )د2200رقـ )

يداع وثيقة التصديؽ لدى األ( د35منو، ذلؾ بعد مصادقة ) مانة العامة وقد أقرتو الجمعية العامة لؤلمـ ولة وا 

 .2أصوات وبدوف معارضة 105المتحدة بأغمبية 

  ونــمـضـمــ ال6

حدى وثبلثيف مادة موزعة عمى خمسة أجزاء    إلى التزاـ تشير الديباجة  ،يتألؼ ىذا العيد مف ديباجة وا 

لميثاؽ األمـ المتحدة إلى تعزيز حقوؽ اإلنساف واحتراميا، والذي يعني أف الحقوؽ المدرجة في  الدوؿ وفقا

نما حقوقا دولية تخرج عف االختصاص الداخ  .3مي لمدولةالعيد ليست حقوقا محمية وا 

مف العيد الذي نص في مادتو األولى عمى معالجة حقوؽ الجماعة، وىي حقوؽ مميزة  أما القسـ األوؿ   

 :4عف حقوؽ األفراد، حيث قررت في فقرتييا األولى والثانية

 والمساواة وعدـ التمييز بينيا. تقرير مصيرىاحؽ الشعوب في  .1

 مواردىا الطبيعية.التصرؼ الحر بثرواتيا و حؽ الشعوب في  .2

                                                                                                                                                                                           
1
) Marc J. Bossuyt, Guide to the "travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and 

Political Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p 546. 
 
2
) U.N. Doc. A/6316 (1966) (adopted 16 December 1966; entered into force 3 January 1976). 

3
) Johann Bair, The International Covenant on Civil and Political Rights and its (first) optional protocol: a 

short commentary based on views, general comments, and concluding observations by the Human Rights 

Committee, Peter Lang, 2005, p 121. 

 المادة األولى مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 4)
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، التي لـ يكف ليا أي ىذه النصوص تعكس لنا أىمية الدوؿ النامية فأ الفقرتيف يمكننا مبلحظةػ ومف ىاتيف   

عندما تمت الموافقة عمى اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، ولكف أصبح ليا صوت  1948 عاـتأثير في 

 .1966مسموع في منظمة األمـ المتحدة في عاـ 

يؤسس مبدأ "اإلعماؿ التدريجي"، يتطمب ذلؾ أيضا االعتراؼ بالحقوؽ و ( 5-2)المواد يتضمف  2الجزء    

 .1""دوف تمييز 

العمؿ تحت عنواف "شروط عادلة  ،( يسرد الحقوؽ نفسيا، وتشمؿ ىذه الحقوؽ15-6)المواد  3الجزء    

االجتماعي بما في ذلؾ التأميف ، الضماف 2ومرضية" مع الحؽ في تشكيؿ النقابات واالنضماـ إلييا

مستوى معيشي الئؽ  ،4الحياة األسرية بما في ذلؾ إجازة أبوة مدفوعة األجر وحماية األطفاؿ ،3االجتماعي

، وينص عمى الحؽ 5يوفر ما يفي بحاجتيـ مف الغذاء والممبس والمأوى و"تحسيف متواصؿ لمظروؼ المعيشية"

 6.الصحة البدنية والعقمية" الصحة وتحديدا "بأعمى مستوى ممكف مف في

التعميـ بما في ذلؾ التعميـ المجاني االبتدائي والتعميـ الثانوي متاح لمكؿ وتكافؤ فرص التعميـ العالي، وتمكيف 

    8.الثقافيةوالمشاركة في الحياة  7جميع األشخاص مف المشاركة بفعالية في المجتمع،

يحكـ التقارير ورصد العيد لمخطوات التي اتخذتيا األطراؼ لتنفيذ ذلؾ، كما أنو يسمح لمييئة  الرابعالجزء    

 ، 219برصد التوصيات العامة إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بشأف التدابير المبلئمة إلعماؿ حقوؽ المادة 

219 ، 

                                                           
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 5-2المواد  )1
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 8و  7و  6المواد  )2
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 9المادة  )3
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 10المادة  )4
 الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. مف العيد 11المادة  )5
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 12المادة  )6
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 14و 13( المادتاف 7

 وؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية.مف العيد الدولي الخاص بالحق 15المادة  )8
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 25-16المواد  )9
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 .1خاص بالتصديؽ ودخوؿ حيز النفاذ وتعديؿ العيد 5الجزء أما    

إف تزايد عدد دوؿ األعضاء في األمـ المتحدة أدى إلى شمولية الحقوؽ الواردة في ىذه االتفاقية، كما أف    

اقتصادية، ورغـ كؿ ما تركز اىتماميا عمى الحقوؽ التي تنطوي عمى طموحات  حديثة االستقبلؿ غالباالدوؿ 

    .2أحاطت بمضموف ىذا العيد بعض الثغرات البارزة التيوجود غفاؿ اإلشارة إلى ذلؾ ال ينبغي إ

وبما أف اليدؼ األساسي ليذا العيد ىو حماية الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية آخذا بعيف       

ىذا العيد مف الناحية العممية إلى معاقبة  ىلـ يسعبمداف النامية في تطبيقيا، االعتبار عدـ إمكانية ال

ينظـ ببساطة مساعدة تقنية دولية بيدؼ مساعدة  االنتياكات المحتممة ليذه الحقوؽ، لذا فإنو عيد براغماتي

ف ىذ وؿ عمى تحقيؽ ىذه الحقوؽ تدريجيا،الد مف اعتماد العقاب، ىو  بدال ا الخيار مف تقديـ المساعدةوا 

 .3ية إلى تصديؽ العيد واالنضماـ إليوالذي يدفع بالدوؿ النام

لـ تنص االتفاقية الخاصة بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى تشكيؿ لجنة خاصة عمى غرار    

المجنة التابعة لبلتفاقية الدولية لمحقوؽ المدنية والسياسية، بؿ فّوضت المجمس االقتصادي واالجتماعي حوؿ 

( دولة لمنظر في ىذه التقارير إال 15ؿ المجمس مجموعة مف )االتفاقية، ونتيجة لذلؾ شكابة عمى تنفيذ الرق

أف الصعوبات التي واجيتيا المجموعة في أداء مياميا أدى بالمجمس إلى تحويميا إلى لجنة بشأف االتفاقية 

 .ؽ المدنية والسياسيةوبنفس شروط المجنة التابعة لمعيد الدولي لمحقو  1985الدولية لمحقوؽ االقتصادية عاـ 

حيث تمتـز  ،وبالنسبة ليذه االتفاقية فإف اإلشراؼ والرقابة الدولية عمى تنفيذىا يأخذ بنظاـ التقارير فقط   

الدوؿ األطراؼ فييا بتقديـ تقارير عف اإلجراءات التي اتخذتيا وعف مدى التقدـ الذي أحرزتو في مراعاة 

الحقوؽ وااللتزامات المقررة في االتفاقية إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة، والذي بدوره يحيميا إلى المجمس 

إلى ما يكمؿ ىذه التقارير مف  ودراستيا، إضافة اإلنساف لبحثيا االقتصادي واالجتماعي، ولجنة حقوؽ
                                                           

 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 31-26المواد  )1
2
) Mary Dowell-Jones, Contextualising The International Covenant On Economic, Social And Cultural 

Rights: Assessing The Economic Deficit, Martinus Nijhoff Publishers, 2004, p 67. 
3
) María Magdalena Sepúlveda Carmona, The Nature of the Obligations Under the International Covenant 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, School of Human Rights Research Series, Intersentia, 

2003, p 134. 
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المعمومات التي تقدميا منظمة العمؿ الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء والزراعة كؿ بحسب 

مجاؿ اختصاصو، وبعد دراسة ىذه التقارير والمعمومات مف جانب المجمس االقتصادي واالجتماعي ولجنة 

   .جمعية العامة عمى النتائج يتضح لدى المنظمة موقؼ الدوؿ مف العيدحقوؽ اإلنساف، واطبلع ال

 ةـيـافـقـثـة والـيـماعـتــة واالجـاديـصـتـوق االقـقـاص بالحـدولي الخـد الـهـل في العـفـوق الطـقـحـ 2

نصت أفرد العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعض الحقوؽ الخاصة بالطفؿ حيث    

كونيا الوحدة االجتماعية الطبيعية  -عمى وجوب منح األسرة أوسع حماية ومساعدة ممكنة 10/1المادة 

 .1لكي تستطيع رعاية وتثقيؼ األطفاؿ القاصريف -واألساسية في المجتمع

عمى وجود منح لؤلميات حماية خاصة خبلؿ فترة معقولة قبؿ الوالدة وبعدىا  10/2كما نصت المادة    

ف تمنح األميات العامبلت إجازة مدفوعة األجر أو مقرونة بمنافع مناسبة مف الضماف االجتماعي، عمى أ

والحقيقة أف الربط في ىذه الحقوؽ والحماية بيف األـ والطفؿ تقتضيو طبيعة العبلقة في ىذه الفترة مف حياة 

أمو نظرا العتماده كميا عمييا، ألف الطفؿ التي ال يستطيع مف خبلؿ ىذه الفترة الزمنية التخمي مطمقا عف أنو 

بعاد الطفؿ عف أمو وقتئذ يعد جريمة ترتكب بحؽ ىذا الطفؿ  .2الفصؿ بينيما وا 

مف ىذا العيد عمى وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية الطفؿ ومساعدتو دوف  10/3ونصت كذلؾ ـ    

جتماعي، وأقرت ىذه المادة مبدأ تمييز، ويجب كذلؾ حماية الطفؿ مف كافة صور االستغبلؿ االقتصادي واال

فرض العقوبات القانونية عمى مف يضر بالطفؿ صحيا أو أخبلقيا أو بأي شكؿ يعد خطرا عمى حياتو بأف 

يعيؽ نموه الطبيعي، وألـز العيد الدوؿ بأف تضع حدا أدنى لمسف التي يستطيع أف يعمؿ فييا ىذا الطفؿ وأف 

 .3مناسبة نتيجة مخالفة ذلؾتضع ضمف قوانينيا الوطنية العقوبات ال

                                                           
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  10/1المادة  )1
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  10/2المادة  )2
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  10/3  المادة )3
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)أ( مف ىذا العيد الدولي حؽ الرعاية الصحية لمطفؿ وذلؾ عندما طالبت الدوؿ  12/2 المادة وتناولت   

بالقياـ بما ىو ضروري والـز لمعمؿ عمى خفض نسبة الوفيات في المواليد وفي وفيات األطفاؿ، والتنمية 

  1 .ىو أىـ حقوؽ اإلنساف قاطبة بصفة عامة الصحية لمطفؿ، وذلؾ عمى اعتبار أف حؽ الحياة

لزاميا في المرحمة االبتدائية 13/2ومنحت المادة     باعتبار أف  ،)أ( لمطفؿ حؽ التعميـ وجعمو مجانيا وا 

التعميـ لو دور مؤثر وفعاؿ في تنمية قدرات الطفؿ الذىنية ومياراتو المختمفة بواسطتو يمكف الدفاع عف 

 .2الحقوؽ والحريات وحمايتيا مف االنتياؾ

أيضا حؽ الطفؿ في تعمـ مبادئ وتعاليـ دينية واألخبلؽ التي تتفؽ مع معتقداتو  13/3 ادةمالوأعطت    

 .3الخاصة

ع وتأميف ( )أ( تمـز الدوؿ األطراؼ باتخاذ خطوات "لمحد مف معدؿ المواليد ووفيات الرض2) 12ادة الم   

 تنطبؽ عمى األطفاؿ، عمى الرغـ مف أنيا ال تشير بالتحديد إلى خرىاألأحكاـ العيد . "التنمية الصحية لمطفؿ

األطفاؿ ضمف نطاقيا. ومف  شمؿفي التعميـ"، وبالتأكيد يجب أف ي ؼ "بحؽ كؿ فردتعتر  13فالمادة  ،األطفاؿ

حؽ كؿ إنساف في التمتع " متحررا مف الجوع " و األمثمة األخرى "الحؽ األساسي لكؿ إنساف في أف يكوف

 .4"عقمية يمكف تحقيقوبأعمى مستوى مف الصحة البدنية وال

  يةـياسـة والسـيـدنـمـوق الـقـاص بالحـخـي الـدولـد الـهـعـي: الـانـثـرع الـفـال 

اتخذت الخطوات التمييدية لصياغة مشروع ىذا العيد مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عبر لجنة    

أي  1966 عاـ، ولكنو لـ يعتمد حتى 1954حقوؽ اإلنساف التابعة لممنظمة الدولية، في دورتيا التاسعة عاـ 

 مى استقبلليا ودخوليا أعضاءليا حصوؿ العديد مف المستعمرات عسنوات تـ خبل بعد مرور أكثر مف عشر

أصوات  106تو الجمعية بأغمبية وقد أقر  16/12/1966المؤرخ في  2200في األمـ المتحدة بقرارىا رقـ 
                                                           

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.مف العيد الدولي الخاص  )أ( 12/2المادة  )1
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  )أ( 13/2المادة  )2
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية. مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 13/3المادة  )3
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.مف العيد الدولي الخاص  ( )أ(2) 12المادة  )4
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وىذا الميثاؽ ىو  ،مف العيد 49لممادة  طبقا 23/3/1976تبر بدء نفاذه في وبدوف معارضة، وقد اع

الثانية التي صاغت اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في صورة قواعد دولية اشتممت عمى االتفاقية الدولية 

كافة الحقوؽ المدنية والسياسية التقميدية المنصوص عمييا في اإلعبلف وألزمت كؿ طرؼ باحتراـ وتأميف 

 1 الحقوؽ المنصوص عمييا.

 ونــمـضـمــ ال6

وزعة عمى ستة أجزاء، كررت المقدمة والجزئيف األوؿ يتألؼ العيد مف مقدمة وثبلث وخمسيف مادة م   

أما بقية األجزاء، مف الثالث إلى السادس، فعالجت  األوؿ اني مف ىذا الميثاؽ ما ورد حرفيا في العيدوالث

 بالتفصيؿ حقوؽ اإلنساف المدنية والسياسية.

السبلمة الجسدية في شكؿ مف  ( يسرد الحقوؽ نفسيا، وتشمؿ ىذه الحقوؽ،27 - 6)المواد  3الجزء    

، الحرية واألماف الشخصي في شكؿ مف أشكاؿ الحرية مف 2الحؽ في الحياة والحرية مف التعذيب والرؽ

العدالة اإلجرائية في القانوف في شكؿ حقوؽ ، 3االعتقاؿ التعسفي واالعتقاؿ والحؽ في المثوؿ أماـ القضاء

 .4ية، وافتراض البراءةإجراءات التقاضي السميمة ومحاكمة عادلة ونزي

الحرية الفردية في شكؿ مف أشكاؿ حرية التنقؿ والفكر والوجداف والديف والتعبير وتكويف الجمعيات والتجمع    

حظر أية دعاية لمحرب وكذلؾ أية ، 5وحقوؽ األسرة والحؽ في الحصوؿ عمى الجنسية والحؽ في الخصوصية

، 6تشكؿ تحريضا عمى التمييز أو العداوة أو العنؼ بموجب القانوف دعوة إلى الكراىية القومية أو الدينية التي

                                                           
1
) Sarah Joseph, Melissa Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights : Cases, 

Materials and Commentary, OUP Oxford, 2013, p 675. 
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 8و 7و 6المواد  )2
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 11و 9المواد  3)
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 16و  15و  14المواد  )4
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 24 – 17و  13و  12المواد  )5
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 20المادة  )6
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عدـ التمييز وحقوؽ األقميات  ،1المشاركة السياسية بما في ذلؾ الحؽ في الحصوؿ عمى حؽ التصويت

 .تشمؿ العديد مف ىذه الحقوؽ اإلجراءات المحددة التي يجب اتخاذىا لتحقيقيا ،2والمساواة أماـ القانوف

( يحكـ بإنشاء وتشكيؿ لجنة حقوؽ اإلنساف واإلببلغ ورصد العيد، كما يسمح 45-28)المواد  4الجزء    

 .3لؤلطراؼ باالعتراؼ باختصاص المجنة لحؿ النزاعات بيف األطراؼ عمى تنفيذ العيد

حؽ  "و عمى نحو يخؿ بميثاؽ األمـ المتحدة( يوضح أف العيد ال يجوز تفسيره 47-46)المواد  5الجزء    

 .4مواردىا الطبيعيةنتفاع بالثروة بشكؿ كامؿ وبحرية لأصيؿ لجميع الشعوب في التمتع واال

 .5( خاص بالتصديؽ ودخوؿ حيز النفاذ وتعديؿ العيد53-48)المواد  6الجزء أما    

مف المبلحظ أف ىذا العيد، وبعكس اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف، لـ يتضمف بعض الحقوؽ التي ورد    

، 6لكؿ فرد إذا تعرض لبلضطيادإلى بمد آخر كحؽ المجوء العالمي لحقوؽ االنساف النص عمييا في اإلعبلف 

المي في اإلعبلف العورغـ ذلؾ فقد اشتمؿ عمى قائمة مف الحقوؽ الواردة  ،7، والحؽ في الممكية6لبلضطياد

 ، بؿ نص عمى حقوؽ جديدة لـ يرد النص عمييا في اإلعبلف وىي:والتي جاءت أكثر دقة ووضوحا

ضد اغتصاب  رواتيا الطبيعية وىذا الحؽ أساساحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، والتصرؼ بحرية في ث( 1

ثير مف حقوؽ اإلنساف الذي لـ ينص ثؿ العميا، لنصيا عمى الكوؿ الضعيفة وىذه المادة تمثؿ المثروات الد

 .8عميو ميثاؽ األمـ المتحدة وال اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف

 

                                                           
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 25المادة  )1
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 27و  26المواد  )2
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 42و  41المادتاف  )3
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 47و 46المواد  )4
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 53-48المواد  )5
 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 14المادة 6) 
 مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 17المادة  7)
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 12المادة  8)
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، والدينية، والمغوية مف حقوقيا الواضحة كحؽ التمتع بثقافتيا، والمجاىرة األثنيةريـ حرماف األقميات تج (2

قامة شعائرىا، واستعماؿ لغتيا باالشتراؾ مع أبناء    .1جماعتيا اآلخريفبدينيا، وا 

  .2عدـ سجف أي إنساف عاجز عف الوفاء بالتزاـ تعاقدي (3

 .3حؽ األشخاص الذيف يحرموف مف حرياتيـ بأف يعامموا معاممة إنسانية وبما يتفؽ مع كرامتيـ اإلنسانية (4

التي  الحمايةحؽ كؿ طفؿ في أف تكوف لو جنسية، وحقو عمى أسرتو والمجتمع والدوؿ باتخاذ تدابير  (5

  .4يتطمبيا كونو قاصرا

  .5لمقانوف عدـ جواز إبعاد األجنبي إال وفقا (6

أية دعاية لمحرب أو أية دعاية لمكراىية القومية أو  ألعضاء في العيد بأف تحظر قانوناإلزاـ الدوؿ ا( 7

  .6عمى التمييز أو العداوة أو العنؼ صرية أو الدينية، أو تشكؿ تحريضاالعن

فقد جاءت في نص  ،( مف العيد عمى كيفية اإلشراؼ والرقابة عمى تنفيذ العيد45-28)نصت المواد    

نساف( مؤلفة مف ثمانية عشر ( مف )الجزء الرابع( عمى إنشاء لجنة دولية تسمى بػ )لجنة حقوؽ اإل28المادة )

 .مف مواطني الدوؿ األطراؼ في العيد عضوا

 ،تمقي تقارير الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية ومناقشتياوتقوـ ىذه المجنة بممارسة اختصاصاتيا مف    

النظر في شكاوى األفراد الذيف  ، وأخيراوبحث شكاوى الدوؿ األطراؼ في االتفاقية واتخاذ ما يمـز بخصوصيا

 ت.كصوص عمييا في االتفاقية قد انتييدعوف أف حقوقيـ المن

                                                           

 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 27المادة 1) 
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 11المادة 2) 
 بالحقوؽ المدنية والسياسية. مف العيد الدولي الخاص 10المادة 3) 
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 24المادة 4) 
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 13المادة 5) 
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 20المادة 6) 
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لجنة حقوؽ ميا األجيزة الدولية المتمثمة في تي تقدوتتـ ىذه الرقابة عف طريؽ التقارير والقرارات ال    

اإلنساف، واألمانة العامة لؤلمـ المتحدة، والمجمس االقتصادي واالجتماعي، والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، 

  .والتقارير التي تقدميا الدوؿ األطراؼ في العيد واالجتماعي، والوكاالت المتخصصةوالمجمس االقتصادي 

في العيد  طرؼ في العيد ضد دولة أخرى طرؼ عف طريؽ تقديـ الشكوى مف دولةكذلؾ تتـ الرقابة    

وذلؾ بعد فشميا في المحاوالت التي  إلى لجنة حقوؽ اإلنساف،أيضا، لخرقيا لبعض األحكاـ الواردة في العيد 

 قامت بيا مع تمؾ الدولة.

تفاقية لحماية حقوقيـ وحرياتيـ األساسية، إال أنو لـ يرد ليذه اال محبل غـ مف أف األفراد ىـ أساساعمى الر    

وىذا ما  ،نص في االتفاقية بخصوص شكاوى األفراد ضد االنتياكات التي تتعرض إلييا حقوقيـ وحرياتيـ

لمحقوؽ المدنية والسياسية التي  بروتوكوؿ اختياري ممحؽ بالعيد الدوليدفع بالجمعية العامة إلى الموافقة عمى 

دقة عميو باختصاص لجنة حقوؽ اإلنساف النظر في التظممات الفردية المقدمة مف قبؿ افيو الدوؿ المصأقرت 

ما يعني أف ىذه الوسيمة تطبؽ فقط عمى الدوؿ التي صادقت  ،1األفراد ضحايا األنظمة التي تنتيؾ حقوقيـ

قوؽ ضد دوليـ أماـ لجنة حعمى البروتوكوؿ االختياري الممحؽ، وبالتالي فإنو ال يقبؿ تظممات األفراد 

حتى إذا كانت حقوقيـ منتيكة إال إذا كانت الدولة قد قبمت بصبلحية المجنة  .اإلنساف المشكمة بموجب العيد

إال بعد ثبلثة أشير  نافذاوىذا البرتوكوؿ ال يصبح  ،قت عمى البروتوكوؿ الممحؽ بالعيدبمثؿ ىذا األمر وصد

وقد استوفى ذلؾ الشرط وأصبح نافذ  ،مف تاريخ إيداع وثائؽ التصديؽ مف قبؿ عشر دوؿ عمى األقؿ

عميو فقد لقيت لجنة حقوؽ اإلنساف المشار إلييا أعبله العديد مف تظممات األفراد ضد دوليـ  ، وبناءالمفعوؿ

                                                           
بشأف تقديـ شكاوي مف قبؿ األفراد اعتمد وعرض  بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسيةالممحؽ  االختياري األوؿ البروتوكوؿ) 1

 1966كانوف األوؿ/ديسمبر  16( المؤرخ في 21-ألؼ )د 2200لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة 
 .9ادة وفقا ألحكاـ الم 1976مارس  23تاريخ بدء النفاذ : 
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( 2لممادة ) كؿ الحموؿ المحمية المتاحة وفقا تنفذواواالدعاء بخرؽ نصوص العيد وانتياؾ حقوقيـ بعد أف اس

 .1مف البروتوكوؿ

، وفي األوضاع االعتيادية، ال تتجاوز آليات كوؾ حقوؽ اإلنساف المعتمدة دولياوىكذا نرى وفي ضوء ص   

يـ التطبيؽ الدولي لحقوؽ اإلنساف وحمايتيا المعتمدة مف قبؿ األمـ المتحدة والمنظمات التابعة ليا عف تقد

بداء المبلحظات عمييا، وتقديـ الشكاوى مف دولة ضد دولة، والتوفيؽ، وتقديـ الشكاوى  التقارير وفحصيا وا 

 ولية والمحكمة الجنائية الدولية.مف الفرد ضد دولتو، وعرض النزاع عمى محكمة العدؿ الد

 ة ـيـاسـيـة والسـيـدنـمـوق الـحقـاص بالـي الخـدولـال دـهـعـي الـل فـفـطـوق الـقــ ح2

يعترؼ بالحقوؽ المدنية الكبلسيكية مثؿ  1966العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ    

أحكاـ مختمفة مف ونبلحظ أف ىناؾ  ،الحؽ في الحياة والحرية واألماف عمى شخصو، والمساواة أماـ القانوف

 ."العيد تشير إلى مصطمحي "الحدث"، "األطفاؿ" أو "الطفؿ

"أف المتيميف األحداث يتـ فصميـ عف البالغيف ويتـ جمبيـ بأسرع وقت ممكف  10( )ب(2تنص المادة )   

( تنص عمى أف" في حالة األحداث، اإلجراءات أماـ المحاكـ والييئات 4) 14المادة أما لمفصؿ فييا"، 

 ."القضائية تأخذ بعيف االعتبار أعمارىـ واستصواب تشجيع إعادة تأىيميـ

 " :حيث تنص عمى كثر شموال المتعمقة باألطفاؿاألىي  24لمادة ا   

يكوف لكؿ طفؿ ... الحؽ في تدابير الحماية التي يتطمبيا لو الوضع باعتباره قاصرا، مف جانب عائمتو، ػ  1

 .المجتمع والدولة

 .تسجيؿ كؿ طفؿ فور بعد والدتو ويكوف لو اسـػ 2

 ."لكؿ طفؿ الحؽ في اكتساب الجنسيةػ 3

                                                           

 بشأف تقديـ شكاوي مف قبؿ األفراد. الممحؽ بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لبروتوكوؿ االختياري األوؿامف  2 المادة1) 
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تنطبؽ بشكؿ واضح عمييـ حقوؽ، مثؿ "الحؽ األصيؿ في و بعض مواد العيد تذكر صراحة األطفاؿ    

( عمى أنو "ال يخضع أي إنساف 1) 8( والنص في المادة 1) 6الحياة" مضموف "لكؿ إنساف" في المادة 

عيات والحؽ في لمعبودية..."، الحقوؽ األخرى الواردة في العيد، مثؿ الحؽ في أف ينشئ وينضـ إلى الجم

 .التصويت، ىي أقؿ أىمية لؤلطفاؿ

مادة  53تناوؿ العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية حقوؽ الطفؿ في مادتيف مف مواده البالغ عددىا    

عمى أف العائمة ىي الطبيعة االجتماعية واألساسية في  23/1باإلضافة إلى الديباجة، حيث تنص المادة 

ي التمتع بحماية المجتمع والدولة، وتنص ذات المادة في فقرتيا الرابعة عمى أف الدوؿ المجتمع، وليا الحؽ ف

األطراؼ في ىذا العيد عمييا أف تتخذ الخطوات المناسبة لتأميف المساواة في الحقوؽ والمسؤوليات عند 

 .الزواج، وأثناء قيامو، وعند فسخو، ويجب النص عند الفسخ عمى الحماية البلزمة لؤلطفاؿ

وبذلؾ تكوف ىذه المادة قد أرست مبدأ ضرورة وجود عائمة باعتبارىا الوحدة االجتماعية الطبيعية التي ينشأ    

منيا المجتمع، وفكرة العائمة بيذه الصورة يفترض تكوينيا مف أب وأـ وأطفاؿ، ولذلؾ فإف وجود الطفؿ في 

كما أف الدولة وفي فقرتيا األخيرة  كنؼ ىذه العائمة ىو حؽ لو وضرورة لتنشئتو بصورة سميمة وصحية،

)الرابعة( أعطت الطفؿ األولوية في حماية حقوقو ومصالحو عند فسخ الزواج بيف أبويو ألي سبب مف 

 .األسباب، وذلؾ حتى ال تيدر حقوقو بفسخ رابطة الزواج بيف األبويف، وانييار ىذه األسرة

التي نصت عمى مجموعة  24ا العيد فيي المادة رقـ أما المادة الثانية التي تناولت حقوؽ الطفؿ في ىذ   

جراءات الحماية التي يجب أف يتمتع بيا الطفؿ، حيث نصت المادة  عمى أف لكؿ طفؿ  24/1مف الحقوؽ وا 

الحؽ في إجراءات الحماية التي يستوجبيا مركزه كقاصر عمى أسرتو وعمى كؿ مف المجتمع والدولة، وذلؾ 

لموف أو الجنس أو المغة أو الديانة أو األصؿ القومي أو االجتماعي أو الممكية دوف تمييز بسبب العنصر أو ا

يمنح الطفؿ في كؿ دوؿ العالـ نوعا مف الحماية اإلجرائية عمى  -حسب ما تقدـ -أو الوالدة ، وىذا النص
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لود نتيجة أساس المساواة التامة بيف كؿ األطفاؿ ببل تمييز ألي سبب كاف، ودوف النظر لكوف ىذا الطفؿ مو 

 .1عبلقة زواج شرعي، أو نتيجة عبلقة غير شرعية بيف رجؿ وامرأة

لمطفؿ الحؽ في االسـ وتسجيؿ اسمو في سجبلت قيد المواليد في دولتو التي ولد  24/2وأيضا منحت    

 .2 فوؽ أراضييا

حؽ الجنسية إلى الطفؿ، حيث ال يجب أف يكوف الطفؿ عديـ الجنسية ألي  24/3وكذلؾ أعطت المادة    

لمحقوؽ المدنية سبب كاف، ىذه الحقوؽ المدنية والسياسية ىي ما وردت بشأف الطفؿ في العيد الدولي 

 .1966عاـ  والسياسية الصادر

جراءات حماية ىذه الحقوؽو ولنا عمى حقوؽ الطفؿ     الواردة في ىذا العيد الدولي عدة مبلحظات نشير  ا 

 :إلييا في النقاط التالية

اعتماد ىذا العيد الدولي بطريقة ضمنية بموغ الطفؿ سف الرشد لمعيار لنياية مرحمة الطفولة، وىذا ما  - 

مف ىذا العيد الدولي حيث نصت بداية ىذه الفقرة عمى: " لكؿ طفؿ الحؽ في  24/1يستفاد مف نص 

راءات الحماية التي يستوجبيا مركزه كقاصر عمى أسرتو والمجتمع والدولة..."، وبذلؾ تكوف ىذه الحقوؽ إج

جراءات الحماية مرتبطة بالطفؿ كونو قاصرا، فإذا بمغ سف الرشد لـ يعد طفبل، وبذلؾ يترؾ أمر انتياء  وا 

 .الرشد مرحمة الطفولة لتشريعات الدوؿ التي تحدد السف التي يبمغ فييا اإلنساف

العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية انتقؿ بحقوؽ الطفؿ الواردة فيو مف التوصيات إلى مرحمة  -

االلتزامات القانونية التي تقع عمى عاتؽ الدوؿ الموقعة أو المنظمة لو. إف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية 

ؽ في االسـ والجنسية والرعاية االجتماعية والسياسية في مجاؿ حقوؽ الطفؿ لـ يمنحو إال حقوؽ قميمة كالح

ف كاف مف يرى أف العيديف الدولييف  لمحقوؽ االقتصادية لمحقوؽ المدنية والسياسية، و أثناء الزواج والطبلؽ، وا 

واالجتماعية والثقافية ىما في واقع األمر يطبقاف عمى الطفؿ ويستفيد األخير منو، إال في بعض الحقوؽ 
                                                           

 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 24/1المادة  )1
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 24/2 المادة )2
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ح واالنتخابات )التصويت(، لذلؾ رأى الطفؿ وعمره الصغير مثؿ حؽ الترشفؽ مع طبيعة والحريات التي ال تت

، عمى اعتبار وجود ىذيف 1989ىذا البعض أنو لـ تكف ىناؾ ضرورة لعقد اتفاقية حقوؽ الطفؿ العاـ 

اتفاقية حقوؽ  بأف العيديف الدولييف وتمتعيا بالقوة القانونية الممزمة، إال أف البعض اآلخر رد عمى ىذا الرأي

ة حقوؽ اإلنساف العامة، يتـ االعتماد عمييا والمجوء إلييا في حالة عدـ وجود نص في الطفؿ تعد شرع

  .  1ةالشريعة الخاص

ػ كما أف بعض الدوؿ ال تكوف موقعة عمى العيديف الدولييف، وتقبؿ التوقيع عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ، 

الدولييف، ومف ثـ فبل يجب ربط مصير الحماية القانونية لؤلطفاؿ وبالتالي ال يمتزماف بأحكاـ العيديف 

 .بمعاىدتيف عامتيف

، والتي 1989ىذه أىـ المواثيؽ الدولية السابقة عمى إصدار اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ عاـ    

  .عض حقوؽ الطفؿ بالتنظيـ والحمايةتناولت ب

ام ـلع 638ي منظمة العمل الدولية رقم ـاتفاقيت لـل في ظـفـحماية حقوق الط طمب الثالث:مال

 6999ام ـلع 682م ـورق 6973

، ليست ىي العامؿ الوحيد لمنظر فيو المعينيفاألطفاؿ  ونسبةاألطفاؿ عدد  عمالةعندما نتحدث عف    

التي االعتداءات  وأإلى تنفيذىا والمخاطر  تؤديطفاؿ والظروؼ التي يتعرضوف لؤلأنواع العمؿ التي تعطى ف

 يتعرضوف ليا أثناء العمؿ ىو عامؿ آخر ذو أىمية قصوى.

الذي يجعؿ مف الصعب تحديد األطفاؿ  مراألشياء، ىذا الجانب مف األ بشأفىناؾ نقص في البيانات    

و عمى عواطفيـ أفكارىـ أالذيف يشاركوف في العمؿ أو في ظؿ ظروؼ قد تكوف ضارة عمى صحتيـ وعمى 

 المتاحةالمعمومات األخرى  ،في ىذا المجاؿ فإف اإلحصاءات الرسمية سيئة لمغاية لحياةوتستيدؼ تدابير ا

                                                           
 د/ سعيد سالـ جويمي، مفيـو حقوؽ الطفؿ وحمايتو في الشريعة اإلسبلمية والقانوف الدولي العاـ، بحث مقدـ إلى ندوة رابطة الجامعات) 1

ية تحت عنواف حقوؽ اإلنساف بيف الشريعة اإلسبلمية اإلسبلمية باإلشتراؾ مع أكادمية نايؼ العربية لمعمـو األمنية بالرياض في السعود
 .21، ص 2000والقانوف الوضعي، 
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عمى سبيؿ ، وبعض الموضوعات تقؿ أىمية عف غيرىا، الرسمية مف نوعيو متغيرة مف الدراسات والتقارير

قؿ بكثير عف ظروؼ عمؿ معرفتنا تعد أالنطاؽ عف أطفاؿ الشوارع، ولكف  واسعةالمثاؿ ىناؾ دراسات 

 .1ألطفاؿ وعف عدد كبير مف األطفاؿ الذيف يعمموف في الزراعة أو كخدـ في المنازؿا

في  وخاصةسف العمؿ يظؿ الشاغؿ األوؿ حيث أنو يتـ وضع العديد مف األطفاؿ الصغار جدا في العمؿ    

 بيةالغالف فإ بالتأكيد،سنوات  6أو 5ف نراىـ يعمموف مف سف أ مألوؼحيث أنو غير  الريفية،المناطؽ 

ومع  سنة، 14إلى  10مف  العمريةإلى الفئة  تنتمي االقتصاديالعظمى مف األطفاؿ الفاعميف عمى المستوى 

% في بعض 20غفالو ويمكف أف تصؿ إلىإسنوات ال يمكف  10عمارىـ عف أمف تقؿ  نسبةف فإذلؾ 

 2البمداف.

 6973 لعام التشغيلسن ـى لـدنـد األحـأن الـشـب 638م ـة رقـيـاقـفـتاال ول: األ رع ـفـال

وتعتبر ىذه المنظمة أقدـ وكالة  ،1919بدأ االىتماـ بعمالة األطفاؿ منذ إنشاء منظمة العمؿ الدولية عاـ    

وسعت جاىدة إلى تطوير موضوع ىذه  ،متخصصة في األمـ المتحدة عنيت بحقوؽ الطفؿ منذ تأسيسيا

وتوالت االتفاقيات والصكوؾ الدولية التي تتدخؿ  ،الحقوؽ والسيما تأميف الحماية مف االستغبلؿ االقتصادي

فقد  182 رقـ وىو العاـ الذي اعتمدت فيو االتفاقية 1999إلى عاـ  1919في تنظيـ عمؿ األطفاؿ منذ عاـ 

  .3بذلت المنظمة الدولية جيودا استمرت ثمانوف عاما في سبيؿ القضاء عمى االستغبلؿ االقتصادي لؤلطفاؿ

 ،فائدة التعميـ غير معروفة ليـفالمستوي الثقافي لؤلسرة طفاؿ نجد لمؤدية إلى عمؿ األا سبابمف بيف األ   

قمة المدارس والتعميـ  ،ف اإلنفاؽ عمى أوالدىـعجز األىؿ عو األطفاؿ يرغبوف بمساعدة أسرىـ، فالفقر  كذلؾ

واألزمات التي تخمؽ االستعمار والحروب وكذلؾ  العنصرية نقص بمعرفة قوانيف عمالة األطفاؿو  اإللزامي

 .عبء اقتصادي

                                                           
1
) K. Hanson et A. Vandaele, Working Children and International Labour Law :  A Critical Analysis, 

International Journal Child Rights, vol. 11, nº 1, 2003, p 73. 
2
( Ibid, p 79. 

3
) V.Y Ghebali, The International Labour Organisation :  A Case Study on the Evolution of U.N. 

Specialised Agencies, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1989, p 45. 
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مبلييف طفؿ عامؿ في جميع  306تشير تقديرات منظمة العمؿ الدولية أنو يمكف أف يكوف ىناؾ أكثر مف    

أنحاء العالـ، حيث يعمؿ األطفاؿ في أماكف غير رسمية حيث يشاركوف في أنشطة مثؿ التنظيؼ، مسح 

بالتالي، ية بسيولة و لة األطفاؿ غير مرئاألحذية، أو عمى المشاريع األسرية، مثؿ ىذه الحاالت مف عما

يصعب تنظيميا، كما يعمؿ األطفاؿ أيضا في القطاع الرسمي في مجموعة متنوعة مف الصناعات مثؿ 

الزراعة والصناعة، وصيد األسماؾ، والبناء، والخدمات المحمية، األطفاؿ في المناطؽ الريفية ىـ أكثر عرضة 

 . 1لمعمؿ مف األطفاؿ في المناطؽ الحضرية

مف أف عمؿ األطفاؿ مشكمة عالمية، فيي تشكؿ تحديا مف نوع خاص في البمداف النامية،  عمى الرغـ   

واتفاقية أسوأ أشكاؿ  التشغيؿ سفؿ مف خبلؿ اتفاقية الحد األدنى لمنظمة العمؿ الدولية نظمت عمالة األطفا

لضارة، بعد عمؿ األطفاؿ، وتيدؼ ىذه االتفاقيات عمى الحد والقضاء النيائي عمى ممارسات العمؿ ا

التصديؽ عمى ىذه االتفاقيات، اعتمدت العديد مف البمداف قوانيف محمية التي تحظر العمؿ الضار، وعمى 

 1919الرغـ مف ىذه األنظمة اإلحصاءات تثبت أف األطفاؿ ال يزالوف يشاركوف في العمؿ الضار، بيف 

ألدنى لسف االستخداـ والعمؿ، وقررت اعتمدت منظمة العمؿ الدولية عشرة اتفاقيات متعمقة بالحد ا 1965و

 .2182و 138بعد ذلؾ إلى توحيد جميع ىذه االتفاقية في االتفاقيتيف رقـ 

 3، ىذه االتفاقية نقحت االتفاقيات الخاصة1973في عاـ  138اتفاقية منظمة العمؿ الدولية رقـ  اعتمدت   

اتفاقيات الحد األدنى لمسف السابقة قد تنطبؽ عمى بعض الفئات  1919 بالصناعة التي اعتمدت بعد عاـ

المينية فقط أو لقطاعات معينة مف االقتصاد، مثؿ الزراعة والصناعة، ولكف ىذه االتفاقية خاصة بجميع 

                                                           
1
) These are children between the ages of 5 and 17 years doing some kind of work, which in some cases 

may be permissible in terms of ILO standards, but in other cases is not permissible owing to the nature 

and extent of the work. Some work is permissible as long as it does not cause harm to the child. See: 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  
2
) http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  

3
) The Minimum Age (Industry) Convention (1919); Minimum Age (Sea) Convention (1920); Minimum 

Age (Agriculture) Convention (1921); Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention (1921); 

Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (1932); Minimum Age (Sea) Convention 

(Revised) (1936); Minimum Age (Industry) Convention (Revised) (1937); Minimum Age (Non-Industrial 

Employment) Convention (Revised) (1937); Minimum Age (Fisherman) Convention (1959); Minimum 

Age (Underground Work) Convention (1965). 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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أف تمؾ االتفاقية اعتمدت ليس فقط لتمبية احتياجات األطفاؿ ولكف أيضا  ، ويزعـ1مجاالت النشاط االقتصادي

 عؿ عمى الخوؼ مف أف مشاركة األطفاؿ في األعماؿ تقوض فرص العمؿ لمكبار والدخؿ. كرد ف

العريضة ألغراض االتفاقية، وتشجع الدوؿ األعضاء عمى  المادة األولى مف ىذه االتفاقية تحدد الخطوط   

األدنى لسف عيد بانتياج سياسة وطنية تيدؼ إلى ضماف القضاء الفعمي عمى عمؿ األطفاؿ ورفع الحد تال

 .2العمؿ تدريجيا إلى مستوى يتفؽ مع أقصى النمو البدني والعقمي لمشباب

وتشجع ىذه المادة الدوؿ األعضاء عمى صياغة تشريعات تمغي عمالة األطفاؿ ولكنيا ال تعرؼ عمالة    

ضاء إلغاء مف الصعب عمى الدوؿ األعة، معينة أو في أي مكاف آخر في االتفاقيالاألطفاؿ، في ىذه المادة 

عمالة األطفاؿ إذا لـ تكف عمى عمـ بأي نوع مف العمؿ أو الممارسات التي مف المفترض إلغاءىا، ىذه 

االتفاقية بالتالي تترؾ لمدوؿ األعضاء تحديد ما يعتبرونو عمالة األطفاؿ، لذا فإف تعريؼ عمؿ األطفاؿ 

تشجع لعالمي لبلتفاقية، بعض الثقافات يختمؼ مف بمد إلى آخر، وبذلؾ يكوف لو أثر سمبي عمى التنفيذ ا

ويعتقد أف عمالة األطفاؿ تعمـ األطفاؿ الفقراء القدرة عمى اكتساب المواقؼ  األطفاؿ لمعمؿ إلعالة أسرىـ،

المعنوية واألخبلقية وعادات العمؿ في سف مبكرة، الدوؿ األعضاء، لذلؾ، قد تحدد عمالة األطفاؿ بطريقة 

 .3ا تسبب االختبلفات في تطبيؽ العاـ لبلتفاقيةأقؿ رسمية مف دوؿ أخرى، مم

المادة األولى ال تفرض التزاما باتخاذ أي تدابير محددة لضماف القضاء الفعمي عمى عمؿ األطفاؿ، يعطي    

االنطباع األوؿ لممادة، مف أجؿ االمتثاؿ لبللتزامات التي تنص عمييا االتفاقية، سيكوف كافيا وضع حد أدنى 

، مع ذلؾ، ىي غاء عمالة األطفاؿ، ىذه األخيرةدوف االنخراط في أنشطة أخرى تيدؼ إلى إل لمسف المطموبة

مشكمة معقدة تتطمب أكثر مف حكـ تشريعي بسيط إللغائيا، إف أحد األسباب التي تجعؿ التشريع يمكف أف 

                                                           
1
) M. Bourdillon, B. White and W. Myers, Re-Assessing Minimum-age Standards for Children's Work, 

International Journal of Sociology and Social Policy, 2009, p 45. 
2
) Article 1 of Convention 138. 

3
 ( Smolin argues that the Convention has an abolitionist approach to child labour, but unfortunately does 

not define the evil that needs to be abolished: 

David M. Smolin, Child Laundering : How the Intercountry Adoption System Legitimizes and 

Incentivizes the Practices of Buying, Trafficking, Kidnapping, and Stealing Children, ExpressO; Wayne 

Law Review, 2006, p34. 
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بعض يفشؿ في تحقيؽ ىدؼ الحد مف عمؿ األطفاؿ ىو أنو في كثير مف األحياف ال ينطبؽ إال عمى 

األنشطة، حتى لو كاف نطاقو يشمؿ االقتصاد كمو قد ال يكوف فرضو عمى قدـ المساواة في جميع القطاعات، 

تنفيذ البالتالي، يمنع ة العمالة غير القانونية، وسوؼ، كما ىو الحاؿ في اإلنتاج المنزلي، والزراعة، وأنشط

 .1الفعاؿ لبلتفاقية

نفاذ التشريعات، والسياسات االجتماعية ينبغي أف التدابير العممية المصممة ينبغي أف     تستخدـ الستكماؿ وا 

توجو في مكافحة الفقر وبعض آثاره، مثؿ التغيب عف المدرسة، يمكف أف تعمؿ أدوات الحماية االجتماعية 

عمى منع األسر الضعيفة مف الحاجة إلى المجوء إلى عمالة األطفاؿ، وأىـ شيء ينبغي أف يعمؿ نحو 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية العميقة في البمداف األقؿ نموا، عمى الرغـ مف أف ىذه التوصيات التغيرات 

مفيدة، فيي تعتمد عمى العمؿ اإليجابي لمحكومات التي لدييا واجب اتخاذ تدابير أخرى الستكماؿ تشريعات 

قضاء عمى عمالة األطفاؿ قد ال عمالة األطفاؿ، إذا كاف ىناؾ بمد يواجو تحديات اجتماعية واقتصادية، ال

زيارة جميع ضا مف المستحيؿ عمى مفتشي العمؿ يكوف أولويتو، االفتقار إلى الموارد البشرية، قد يجعؿ أي

أماكف العمؿ مف أجؿ إنفاذ تمؾ التشريعات، في المقابؿ، ىوبز وآخروف يؤكدوف أنو عندما تبحث في عمالة 

لواضح أف التنمية االقتصادية، والحد مف الفقر، ونظاـ التعميـ األطفاؿ في الدوؿ المتقدمة، يصبح مف ا

اإللزامي قد ال يزيؿ األطفاؿ مف العمؿ، إذا أف عمؿ األطفاؿ ما زاؿ متفشيا في الدوؿ المتقدمة عمى الرغـ 

 .2مف التنمية االقتصادية، وىذا يثير الشكوؾ بشأف ما إذا كاف مف الممكف القضاء عمى عمالة األطفاؿ تماما

تضع ىذه االتفاقية واجبا إيجابيا عمى الدوؿ األعضاء لتحديد سف أدنى لمعمؿ في أية مينة، ىذا الحد    

األدنى مف العمر ال يقتصر عمى األطفاؿ داخؿ صناعة معينة أو قطاع، كما ىو الحاؿ في الزراعة، ولكف 

                                                           
1

 ( Bernhard Boockmann, The Effect of ILO Minimum Age Conventions on Child Labour and School 

Attendance, Center for European Economic Research, 2004, p 45. 
2
) P. Alston, Labor Rights Provisions in U.S. Trade Law : “Aggressive Unilateralism”? », Hum. Rts. Q., 

vol. 15, nº 1, 1993, p 35 ; Alston states that, given the multifaceted nature of most major child labour 

problems, the solutions to them will almost invariably require action by a variety of actors both nationally 

and internationally. The problems require government to partner with non-governmental groups, trade 

unions, peasant groups, legal service groups, the press, educators, and other local community groups. 
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"العمؿ" أو "التشغيؿ" يعني أف  لجميع األطفاؿ في أي شكؿ مف أشكاؿ العمؿ أو االستخداـ، استخداـ عبارة

كؿ العمؿ الذي يؤديو األطفاؿ، سواء تـ أو لـ يتـ تنفيذه بموجب عقد العمؿ أو حيف يعمؿ الطفؿ لحسابو 

ينبغي أف يمتد ىذا التشريع ألولئؾ الذيف أنو عني ـ االتفاقية، محتويات ىذا الحكـ تالخاص، يخضع ألحكا

غض النظر عما إذا كانوا يتمقوف أجرا أو عما إذا كانوا يعمموف تحت يعمموف في مشاريع األسرة والمنزؿ، وب

ميس مف يس مف السيؿ دائما مراقبة تنفيذه، فأي نوع مف االتفاؽ الرسمي. مثؿ ىذا التشريع ميـ، ولكنو ل

 .1السيؿ مراقبة األطفاؿ عند العمؿ ضمف القطاعات غير الرسمية مثؿ العمؿ في األسر المحمية

( مف ىذه االتفاقية، عمى 3) 2فريقية، حيث تنص المادة مشكمة في كثير مف الثقافات اإل يمثؿىذا الحكـ    

الحد األدنى لسف العمؿ أو التشغيؿ يجب أال يكوف أقؿ مف سف إتماـ التعميـ اإللزامي وفي أي حاؿ، ال يقؿ 

ال مف حاجة األطفاؿ إلى عف خمسة عشر عاما، االتفاقية، بالتالي، تشدد عمى أىمية التعميـ اإللزامي، بد

 لمعمؿ، وبالتالي تعتبر عمالة األطفاؿ دوف الخامسة عشرة مف العمر غير قانونية. 

( تنص عمى استثناء لمبمداف التي اقتصادىا ومرافقيا التعميمية لـ يتـ تطويرىا بالقدر الكافي، 4) 2المادة 

ة عشر عاما بعد التشاور مع منظمات أصحاب يجوز لتمؾ الدوؿ أف تحدد في البداية الحد األدنى لسف األربع

العمؿ والعماؿ المعنييف، وقد أشيد بيذا الحكـ لمرونتو في محاولة لمنظر في القصور االقتصادية والتعميمية 

لمبمداف النامية، ىذا الحكـ مع ذلؾ، يتضمف كممة "مبدئيا"، التي تكشؼ أف منظمة العمؿ الدولية تتوقع مف 

اية المطاؼ زيادة الحد األدنى لسف العمؿ. ذلؾ لـ يحدث، ومع ذلؾ، تشير إلى الدوؿ األعضاء في ني

يمكف لمدوؿ األعضاء، بالتالي،  المطاؼ لزيادة الحد األدنى لمسف. العوامؿ التي ينبغي مراعاتيا في نياية

عمى الرغـ و  تقبؿ أنو عندما تتحسف الظروؼ التعميمية واالقتصادية، الحد األدنى لسف العمؿ ينبغي أف يزيد،

                                                           
1

 ( B. Creighton, Combating Child Labour: The Role of International Labour Standards, Comp. Lab. L. J., 

vol. 18, nº 3, 1997, p 362. 
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مف افتقاره لمتفاصيؿ ىذا الحكـ يجب أف يشاد بو لمراعاتو احتياجات األطفاؿ في البمداف النامية، وبالتالي فإف 

 .1منظمة العمؿ الدولية تعترؼ بأف الخبلفات موجودة بيف البمداف النامية والبمداف المتقدمة

( تنص عمى ما يمي: "الحد األدنى لسف القبوؿ في أي نوع مف العمؿ أو االستخداـ الذي ىو 1) 3المادة    

بطبيعتو أو بفعؿ الظروؼ التي يزاوؿ فييا مرجح أف يعرض لمخطر صحة أو سبلمة أو أخبلؽ األحداث 

 .2سنة" 18يجب أال يقؿ عف 

مخيب لآلماؿ يبدو ض ألعماؿ خطرة، ىذا الحكـ الغرض األساسي لمحكـ ىو حماية الشباب مف التعر    

وغامض إلى حد ما ألنو ال يصؼ بدقة أو يقوـ بإعطاء أمثمة عمى أي نوع مف العمؿ قد يدخؿ في ىذه 

التي ىي  3أنشأت منظمة العمؿ الدولية توصية الحد األدنى لمسف 138الفئة، مف أجؿ تكممة االتفاقية رقـ 

مف التوصية، ينبغي عمى الدوؿ األعضاء أف تأخذ في  10كاـ المادة مع ذلؾ، أداة غير ممزمة. في أح

االعتبار العمؿ بشأف المواد الخطرة، ورفع األوزاف الثقيمة والعمؿ تحت سطح األرض، التوصية تعطي نوعا 

مف التوجيو لبعض أنواع العمؿ في االعتبار عند تحديد ما إذا كاف العمؿ خطرا ومع ذلؾ، ليست صكا ممزما 

ونا، الدوؿ األعضاء بالتالي ليست ممزمة بالتوصية واالمتثاؿ ألحكاميا. وتركت الدوؿ األعضاء مرة أخرى قان

  في موقؼ تحديد ىذا النوع مف العمؿ مف دوف الكثير مف المساعدة مف االتفاقية.

وانيف والموائح ( ىي التي تحددىا الق1) 3( تنص عمى أف أنواع العمؿ المشار إلييا في المادة 2) 3المادة    

الوطنية بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمؿ والعماؿ، ىذه المادة، بالتالي، تسمح الدوؿ األعضاء عمى 

تحديد القضايا التي قد تؤثر عمييا بصورة مباشرة. االتفاقية مع ذلؾ، ال تعطي إرشادات لمدوؿ األعضاء إلى 

 ا إذا كاف ىذا العمؿ مف المرجح أف يسبب ضررا.ما ىي العوامؿ التي ينبغي ليا أف تنظر في تحديد م

( القوانيف أو الموائح الوطنية أو 1) 3( تنص عمى أف: "بغض النظر عف أحكاـ المادة 3) 3المادة    

السمطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أو أرباب العمؿ والعماؿ المعنييف، تسمح باالستخداـ أو العمؿ 
                                                           
1

 ( Ibid, p 369. 
2

 ( Article 3 of Convention 138. 
3

 ( ILO Minimum Age Recommandation 146 (1973). 
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أف صحة وسبلمة وأخبلؽ األحداث المعنييف تمقى الحماية الكاممة وأف يتمقى  سنة شريطة 16ابتداء مف سف 

 .1ىؤالء األحداث تعميما محددا أو تدريبا مينيا كافييف بخصوص فرع النشاط"

تشجع السمطة الوطنية المختصة الستبعاد أشكاؿ محددة مف االستخداـ أو العمؿ مف  2(1) 4المادة    

 فاقية، وىي تنص عمى أف االستثناءات يمكف أف تكوف مقبولة إال إذا كانت:النطاؽ المادي لتطبيؽ االت

 ( ضرورية،1 

 ( في فئات محدودة مف العمؿ،2 

 ( تتصؿ بمشاكؿ خاصة وىامة مف التطبيؽ.3

حتوي عمى قائمة أو المبادئ التوجييية النسبية لفئات ، واسع جدا وغير مفيدة، ألنو ال ي، مع ذلؾىذا البند   

 لتي يمكف استبعادىا.العمؿ ا

األوؿ عف  كؿ دولة عضو تصادؽ عمى ىذه االتفاقية تدرج في تقريرىاعمى ما يمي: "تنص ( 2) 4المادة    

مف دستور منظمة العمؿ الدولية، الفئات التي قد استبعدت عمبل بالمادة  22تطبيؽ االتفاقية بموجب المادة 

عطاء أسباب ىذا اإلقصاء، ويجب أف تنص 1) 4 في تقارير الحقة موقؼ قوانينيا وممارساتيا فيما يتعمؽ ( وا 

 .3"...بالفئات المستبعدة

( تنص عمى أف الدوؿ األعضاء التي اقتصادىا ومرافقيا اإلدارية لـ يتـ تطويرىا بالقدر 1) 5المادة    

استثنى الدوؿ األقؿ نموا مف نطاؽ االتفاقية،  التفاقية، يبدو أف البندالكافي قد تحد بداية نطاؽ تطبيؽ ىذه ا

(، مع ذلؾ، مف المتوقع أف تعمف فروع النشاط االقتصادي أو 1) 5الدوؿ األعضاء التي تمتـز بأحكاـ المادة 

 . 4أنواع المؤسسات التي ستطبؽ أحكاـ االتفاقية

 :5ة( صراحة أف االتفاقية سوؼ تنطبؽ عمى القطاعات التالي3) 5وتنص المادة    

                                                           
1

 ( Article 3(3) of Convention 138. 
2

 ( Article 4 of Convention 138. 
3

 ( Article 4 (2) of Convention 138. 
4

 ( Article 5 (1) of Convention 138. 
5
) Article 5 (3) of Convention 138.  
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النشاط االقتصادي في مجاالت التعديف والمحاجر والصناعة التحويمية والبناء والكيرباء والغاز والمياه 

والصرؼ الصحي الخدمة، والنقؿ، والتخزيف، واالتصاالت، والمزارع والمشاريع الزراعية األخرى التي تنتج 

ستيبلؾ المحمي وال تستخدـ عماال بأجر حجـ الحيازات الصغيرة المنتجة لبلا ألغراض تجارية باستثناء أساس

 بصورة منتظمة.

عمى استثناء مف تطبيؽ الحد األدنى لؤلعمار، تنص عمى أنيا ال تنطبؽ عمى العمؿ  6وتنص المادة    

ثنى عمى ، ونالذي يؤديو األطفاؿ في مدارس التعميـ الميني والتقني العاـ أو في مؤسسات التدريب األخرى

 . 1في تزويد األطفاؿ فرصة لمتعمـ مف خبلؿ العمؿىذا الحكـ لمرونتو 

مف ىذه االتفاقية تنص عمى ما يمي: "الدوؿ األعضاء مف خبلؿ قوانينيا الوطنية يمكف أف تسمح  7المادة    

سنة مف العمر لمقياـ بأعماؿ خفيفة، ال ينبغي أف يكوف ىذا  15و 13لؤلطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

أف يكوف ضارا بصحتيـ أو نموىـ، وينبغي أال يمس حضورىـ في المدرسة واشتراكيـ في العمؿ مف المحتمؿ 

 .2برامج التوجيو أو التدريب الميني"

المادة مرة ىذه عمى استثناء حظر االستخداـ أو العمؿ ألغراض العروض الفنية، تضع  8وتنص المادة    

ح يجب أف يحد مف عدد الساعات التي تسمح تصاريح، مثؿ ىذه التصاريالأخرى واجب عمى السمطات لمنح 

باالستخداـ أو العمؿ، وتصؼ الظروؼ التي يسمح فييا، وضعت حدا أدنى لمسف عمييا في االتفاقية ليذا 

 .3النوع مف العمؿ

 6999أن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ـشـب 682م ــة رقـيـاقـفـتاال ي: ـرع الثانـالف

عمى جميع قطاعات النشاط االقتصادي  4الحد األدنى لسف االستخداـ بشأف 138تسري االتفاقية رقـ    

 .أـ كانوا يعمموف لحسابيـ مأجورا عمبلوتحمي جميع األطفاؿ النشطاء، سواء كانوا يؤدوف 

                                                           
1

 ( Article 6 of Convention 138. 
2

 ( Article 7 of Convention 138. 
3

 ( Article 8 of Convention 138. 
4
) ILO Worst Forms of Child Labour Convention 182 (1999). 
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لمحد األدنى لسف االستخداـ وتقترح مقاربة تدريجية ومرنة  مبلءمةأوسع وأكثر  دوليا تعريفاوىي تعطي    

لممشكمة، ال سيما فيما يتعمؽ بالدوؿ النامية لذا، فيي تمـز الدوؿ األعضاء التي تصادؽ عمييا عمى أف تقرر 

ا لمسف ال يمكف السماح ألي الحد األدنى الخاص بيا لسف االستخداـ وعمى وضع سمسمة مف الحدود الدني

 .1لمستوى نمو البمد ولنوع االستخداـ أو العمؿ تبعاوتتنوع ىذه الحدود الدنيا لمسف  ،ؿ دونياالعمب طفؿ

دؽ عمييا أف تتخذ بسرعة ودوف إبطاء تدابير فورية اعمى كؿ دولة عضو تص 182توجب االتفاقية رقـ    

عمى جميع  182االتفاقية رقـ تسري و ، وفعالة تكفؿ بموجبيا حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ والقضاء عمييا

   2.سنة 18األطفاؿ مف الجنسيف ممف تقؿ أعمارىـ عف 

كافة أشكاؿ الرؽ أو الممارسات الشبيية بالرؽ، كبيع " :3بأنياتعرؼ االتفاقية "أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ"    

والعمؿ القسري أو اإلجباري، بما في ذلؾ التجنيد القسري أو اإلجباري  تجار بيـ والعبوديةاألطفاؿ واال

 .مسمحةالصراعات اللؤلطفاؿ الستخداميـ في 

 .استخداـ طفؿ أو تشغيمو أو عرضو ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعماؿ إباحية أو أداء عروض إباحية

سيما إنتاج المخدرات بالشكؿ الذي استخداـ طفؿ أو تشغيمو أو عرضو لمزاولة أنشطة غير مشروعة، وال 

 حددت فيو في المعاىدات الدولية ذات الصمة واالتجار بيا،

األعماؿ التي يرجح أف تؤدي، بفعؿ طبيعتيا أو بفعؿ الظروؼ التي تزاوؿ فييا، إلى اإلضرار بصحة 

 ."األطفاؿ أو سبلمتيـ أو سموكيـ األخبلقي

ويعتقد  ،االقتصادية واالجتماعية ومف ناحية حقوؽ اإلنساف يمثؿ عمؿ األطفاؿ مشكمة ممحة مف الناحية   

مميوف طفؿ في العالـ يعمموف محروميف مف التعميـ المناسب والصحة الجيدة والحريات  246إف ىناؾ حوالي 

                                                           
1
) Article 1 of Convention 182. 

2
) Article 2 of Convention 182. 

3
) Article 3 of Convention 182. 
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ف كاف ىؤالء األطفاؿ يدفعوف ثمنا باىظا إال أف بمدانيـ ستدفع ثمنا أبيظ ألف التضحية بقوة  األساسية، وا 

 .1فقد األمة قدرتيا عمى النمو والتقدـالشباب ت

نيا جاءت لترسـ إطارا تشريعيا متفقا عميو مف أجؿ تنفيذ األنشطة أ 182 رقـ إف أىـ ما يميز االتفاقية   

 190التوصية وذلؾ بما تضمنتو  ،العممية لمقضاء عمى أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ عمى الصعيد الدولي

كة اكما وتركيزىا عمى مبدأ الشر  ،ية لطريقة وآليات معالجة ىذه الظاىرةالممحقة بيا مف أحكاـ تنفيذية عمم

والتكامؿ بيف جميع األطراؼ المعنييف مف حكومة ومنظمات عماؿ وأصحاب عمؿ ومنظمات غير حكومية 

ويبقى األىـ ىو تطبيؽ ىذه االتفاقية عمى كؿ  ،مما يوفر تنوع مؤسسي مفيد وفعاؿ في تنفيذ األنشطة

سف الثامنة عشرة وىو ما ينسجـ مع مفيوـ حقوؽ اإلنساف لتعريؼ الطفؿ وكذلؾ جميع القوانيف  األطفاؿ دوف

 2.المدنية والتشريعات التي تعتبر ىذا السف ىو سف األىمية القانونية

رغـ الجيود الحثيثة التي بذلتيا األمـ المتحدة ووكاالتيا المتخصصة بقضايا حقوؽ اإلنساف عموما وحقوؽ    

ىذا وقد سعت  ،ما تزاؿ ظاىرة عمالة األطفاؿ موجودة وفي تزايد ممحوظ ،وعمؿ األطفاؿ خصوصاالطفؿ 

منظمة العمؿ الدولية كما رأينا ومنذ تأسيسيا إلى التصدي ليذه الظاىرة والعمؿ عمى القضاء عمييا مف خبلؿ 

الدورة السابعة والثمانيف  أف كانت ىذه االتفاقية الصادرة عف عديد مف االتفاقيات والتوصيات إلىإصدار ال

وتتألؼ مف ديباجة وستة عشرة مادة  ،لممؤتمر العاـ لممنظمة بيدؼ تعزيز مكافحة عمؿ األطفاؿ عالميا

 16إلى  9أما المواد مف  ،النصوص والقواعد األساسية لبلتفاقية 8إلى  1ويمكف اعتبار الديباجة والمواد مف 

 .وطريقة االنضماـ إلييا وطريقة تطبيقيا أحكاما إدارية مختمفة عف نفاذ االتفاقية

 3 :جاء في ديباجة االتفاقية   

                                                           
1
) Africa has faced challenges of poverty and is said to be the home of half the world's poor. Persistent 

conflict has also negatively affected the region. The HIV/AIDS pandemic has also pushed children into 

work. See, http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  
2
) Clive Gifford, Child Labour, Evans Brothers, 2009, p 23. 

 .182ديباجة اإلتفاقية رقـ  )3

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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إذ يبلحظ الحاجة إلى اعتماد صكوؾ جديدة ترمي إلى حظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ والقضاء عمييا "

 ."…بوصؼ ذلؾ األولوية الرئيسية لئلجراءات عمى الصعيديف الوطني والدولي

العمؿ الدولية رأت إنو رغـ العديد مف الصكوؾ الدولية التي صدرت ورغـ ف منظمة أمف الديباجة نرى    

ف ىناؾ  ،الجيود التي بذلت ىناؾ حاجة ماسة لممزيد مف الصكوؾ لحظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ كما وا 

بلء التعميـ األساسي المجاني اىتماما خاصا ألنو يعتبر مف فورية شاممة مف أىميا إيضرورة التخاذ إجراءات 

والنظر في مسألة إعادة تأىيؿ األطفاؿ العامميف نظرا لما  ،أىـ الوسائؿ الفعالة لمقضاء عمى عمالة األطفاؿ

يتعرضوف لو بسبب العمؿ مف إصابات و أمراض جسدية ومف إساءات جنسية ولفظية تسبب ليـ الكثير مف 

 .األمراض النفسية التي تؤثر جميعا عمى نموىـ البدني والذىني والنفسي

كما أقرت الديباجة بأف الفقر ىو مف أىـ األسباب االقتصادية واالجتماعية لعمالة األطفاؿ في العالـ األمر    

 ."الذي يقتضي وضع خطط تنموية تؤدي إلى تحقيؽ النمو االقتصادي وصوال" لتحقيؽ التقدـ االجتماعي

فقد استندت وفقا  ،ية التي صدرت قبمياولما كانت ىذه االتفاقية جاءت مكممة لمعديد مف االتفاقيات الدول   

نظرا لمترابط  182لديباجتيا إلى عدد مف االتفاقيات والتي ال بد مف الحديث عنيا لتوضيح قواعد االتفاقية 

ذ يبلحظ الحاجة " :الوثيؽ بينيما فقد جاء في الديباجة جديدة ترمي إلى حظر أسوأ  إلى اعتماد صكوؾوا 

أجؿ تكممة االتفاقية والتوصية المتعمقتيف بالحد األدنى لسف االستخداـ لعاـ وذلؾ مف  "،أشكاؿ عمؿ األطفاؿ

 .المتيف تظبلف صكيف أساسييف في مجاؿ عمؿ األطفاؿ 1973

والتي تعتبر االتفاقية األولى في مجاؿ حقوؽ اإلنساف  1989وذّكرت الديباجة باتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ    

ومف أىـ ىذه الحقوؽ حمايتو مف االستغبلؿ االقتصادي وىو ما جاء  ،الطفؿالتي توفر حماية قانونية لحقوؽ 

  .32في المادة 

كما أشارت الديباجة إلى أف بعض أسوأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ منصوص عمييا في اتفاقيات سابقة    

الحادية ىذا وقد نصت تمؾ االتفاقية في مادتيا  29والتي حممت رقـ  1930كاتفاقية العمؿ الجبري لعاـ 
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ال يجوز أف يفرض عمؿ السخرة أو العمؿ القسري إال عمى الذكور البالغيف األصحاء "عشرة عمى ما يمي: 

 ."451سنة وال يزيد عمى  18األجساـ الذيف يبدو أنيـ يبمغوف مف العمر ماال يقؿ عف 

والمعنوي واألخبلقي  ،ىذه االتفاقية منعت تشغيؿ األطفاؿ في األعماؿ الخطرة والمضرة بنموىـ الجسدي   

 وىو ما يتفؽ مع مفاىيـ حقوؽ اإلنساف في تعريؼ الطفؿ.  ،واعتبرت عمر البموغ الثامنة عشرة

كما وذكرت الديباجة باالتفاقية التكميمية لمقضاء عمى الرؽ وتجارة الرقيؽ واألعراؼ والممارسات المماثمة    

حد األعراؼ والممارسات التي تتيح ألضاء عمى والتي تنص عمى إلزاـ الدوؿ األطراؼ بالق، 1959لعاـ 

لقاء عوض أو ببل عوض بقصد  ،األبويف تسميـ طفؿ أو مراىؽ لـ يتـ الثامنة عشرة إلى شخص أخر

 .استغبلؿ الطفؿ أو استغبلؿ عممو

 :8 إلى 1والتي نجدىا في المواد مف 182ومف الديباجة ننتقؿ لمتعرؼ عمى القواعد األساسية لبلتفاقية    

ففي المادة األولى تمـز االتفاقية الدوؿ األطراؼ باتخاذ التدابير السريعة والفورية والفعالة التي تكفؿ حظر    

وحددت مادتيا الثانية مفيوـ الطفؿ الذي تنطبؽ عميو موادىا  ،أسوأ أشكاؿ عمالة األطفاؿ والقضاء عمييا

يطبؽ ": حيث تنص، 1989قية حقوؽ الطفؿ لعاـ باإلنساف الذي لـ يتجاوز الثامنة عشرة متفقة بذلؾ مع اتفا

 ."تعبير الطفؿ في مفيوـ ىذه االتفاقية عمى جميع األشخاص دوف سف الثامنة عشرة

  :2لمقصود بأسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ وفقا لبلتفاقية بالتالياوفي المادة الثالثة تـ تحديد ما    

والعمؿ تجار بيـ وعبودية الديف والقنانة األطفاؿ أو اال ( جميع أشكاؿ الرؽ والممارسات الشبيية بالرؽ كبيع أ

 .مسمحةالصراعات الالقسري أو اإلجباري لؤلطفاؿ بما في ذلؾ استخداميـ في 

و لمغير )بيعا أو مبادلة أو بدوف مقابؿ( بقصد شخص أو احتجازه أو التخمي عنوالمقصود بالرؽ ىنا أسر    

ديف وحسب المادة قصود بعبودية الديف العمؿ سدادا والم ،3الممكية عميوييمنات المنبثقة عف حؽ الممارسة 

                                                           
 .29رقـ  1930مف اتفاقية العمؿ الجبري لعاـ  11( المادة 1

2
( Article 3 of Convention 182. 

 1926مف االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ  1المادة  (3
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تعني الوضع الناجـ عف ارتياف مديف بتقديـ  1956األولى مف االتفاقية التكميمية لمقضاء عمى الرؽ لعاـ 

ـ إلزا"عبله ويراد بالقنانة وفؽ االتفاقية أ ،1خدماتو الشخصية أو خدمات شخص تابع لو ضمانا لديف عميو

خر أو أف يقدـ خدمات معينة رض شخص آف أو باالتفاؽ أف يعيش ويعمؿ في أشخص بالعرؼ أو بالقانو 

ويعتبر العمؿ القسري كؿ عمؿ أو  ،"ليذا الشخص بعوض أو ببل عوض دوف أف يممؾ حرية تغيير وضعو

 .2ف يتطوع بمؿء إرادتو لمقياـ بذلؾخدمة يقوـ بيما شخص تحت التيديد بعقوبة ما دوف أ

 ،أعماؿ إباحية أو أداء عروض إباحية إلنتاجأو ألغراض الدعارة ( استخداـ طفؿ أو تشغيمو أو عرضو  ب

حيث يتزايد كؿ يـو  ،باألطفاؿوالتي تعتبر نوع مف أنواع االستغبلؿ االقتصادي القائـ عمى االتجار الجنسي 

دعارة سياحة يوجد ما يسمى بشد مف العبودية في آسيا مثبل األطفاؿ الذيف يتعرضوف لذلؾ وىو أعدد 

 .األطفاؿ

 .والسيما إنتاج المخدرات أو االتجار بيا ( استخداـ طفؿ أو تشغيمو لمزاولة أنشطة غير مشروعة، ت

إلى اإلضرار بصحة  ( األعماؿ التي يرجح أف تؤدي بفعؿ طبيعتيا أو بفعؿ الظروؼ التي تزاوؿ فييا، ث

 190وقد حددت طبيعة ونوعية األعماؿ الخطرة في التوصية  ،األطفاؿ أو سبلمتيـ أو سموكيـ األخبلقي

  .المكممة ليذه االتفاقية والتي سنتحدث عنيا بفقرة الحقة

أما المادة الرابعة مف االتفاقية فتنص عمى كيفية تحديد ماىية أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ في القوانيف    

خذة بعيف االعتبار المعايير العمؿ والعماؿ آمع منظمات أصحاب  بعد التشاور ،الوطنية لمدوؿ األطراؼ

 .3الدولية ذات الصمة

وتنص المادة الخامسة عمى إلزاـ الدوؿ بإنشاء وتحديد آليات مناسبة لمتأكد مف تطبيؽ االتفاقية ويكوف ذلؾ    

 .4بمشاركة منظمات أصحاب العمؿ والعماؿ

                                                           
 .1956المادة األولى مف االتفاقية التكميمية لمقضاء عمى الرؽ لعاـ  (1
 .1930مف اتفاقية العمؿ الجبري لعاـ  2المادة  (2

3
( Article 4 of Convention 182. 

4
( Article 5 of Convention 182. 
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قضاء عمى السادسة منيا إعداد وتنفيذ برامج عمؿ لمدقة عمييا وفقا لممادة األزمت االتفاقية الدوؿ المص   

عمى أف يتـ تصميـ وتنفيذ ىذه البرامج بالتشاور بيف المؤسسات الحكومية  ،أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ

 190وقد حدد ما يجب أف تتضمنو ىذه البرامج بالتوصية ، المختصة ومنظمات أصحاب العمؿ والعماؿ

 .1وسنشير إلييا الحقا

لمادة السابعة في فقرتيا األولى لتمـز الدوؿ األطراؼ باتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لتنفيذ وجاءت ا   

أحكاـ ىذه االتفاقية والقضاء عمى أسوا أشكاؿ عمؿ األطفاؿ حتى لو اقتضى األمر تجاوز تشريعات العمؿ 

إغبلؽ  )تفتيش األماكف، عف طريؽ االعتماد عمى التشريعات الجزائية وفرض عقوبات رادعة عند الضرورة

 .2(.فرض عقوبات بالسجف ،فرض غرامات مالية ،المحاؿ المخالفة

والسيما في أسوأ أشكالو، فقد نصت الفقرة  ولما كاف لمتعميـ دور أساسي في القضاء عمى عمؿ األطفاؿ،   

التعميـ في مكافحة ظاىرة الثانية مف المادة السابعة عمى إلزاـ الدوؿ األطراؼ أف تأخذ في الحسباف أىمية 

 .3عمالة األطفاؿ

ف مشكمة عمالة األطفاؿ مشكمة معقدة تتأصؿ جذورىا في الفقر المادة الثامنة نجد تأكيدا عمى أ ومف   

لذلؾ تمـز الدوؿ األعضاء بوضع برامج الجتثاث الفقر وتأميف فرص التعميـ الجيد  ،وانعداـ فرص التعميـ

أيضا اتخاذ تدابير دولية مف خبلؿ التعاوف الدولي في دعـ خطط التنمية و  ،والمبلئـ عمى صعيد العالـ

 .االجتماعية واالقتصادية

نشير إلى أف بقية  8إلى  1في موادىا مف 182 رقـ أف تعرفنا عمى أىـ المبادئ الواردة في االتفاقية وبعد   

 .نفاذىاالمواد تضمنت أحكاما إدارية تتعمؽ بكيفية التصديؽ عمييا وكيفية 

تمثؿ اتفاقيات وتوصيات منظمة العمؿ الدولية مصدرا أساسيا لحماية األشخاص العامميف في أرجاء العالـ    

ومف بينيـ األطفاؿ، ويمثؿ التصديؽ عمى تمؾ االتفاقيات مشكمة متنامية بسبب كثرتيا ومف بيف ىذه 
                                                           
1
( Article 6 of Convention 182. 

2
( Article 7/1 of Convention 182. 

3
) Article 7/2 of Convention 182. 
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لتصديقات الرسمية عمى ىذه االتفاقية التي نصت في مادتيا التاسعة عمى أف ا 182االتفاقيات االتفاقية 

دقة عمى ىذه االتفاقية اىذا وقد بمغ عدد الدوؿ المص ،ترسؿ إلى المدير العاـ لمكتب العمؿ الدولي لتسجيميا

دولة عربية ىي: الجزائر، البحريف، مصر، العراؽ، األردف، الكويت، لبناف، ليبيا،  17دولة مف بينيا  129

ال تزاؿ العديد و  ات العربية المتحدة، اليمف وسوريا،قطر، السعودية، تونس، اإلمار  المغرب، موريتانيا، عماف،

 .1االتفاقيةمف الدوؿ العربية ليست طرفا في ىذه 

 6999ام ــعـل 691 مـــرق ةـيـوصـتـال

اتفاقية  1999كما نوىنا سابقا اعتمد المؤتمر العاـ لمنظمة العمؿ الدولية في دورتو السابعة والثمانيف عاـ    

كماال  ،أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ التي تعتبر جزءا منيا بغية  190تمؾ االتفاقية اعتمد التوصية رقـ  ألحكاـوا 

 .وضع برامج العمؿ وآليات التنفيذ في مسألة مكافحة عمؿ األطفاؿ

عمى أسوأ مف االتفاقية بأنو عمى الدوؿ األطراؼ تصميـ وتنفيذ برامج عمؿ لمقضاء  6نصت المادة فقد    

مف  ووفقا لمتوصية يجب أف يتـ ذلؾ بسرعة ودوف إبطاء بالتشاور بيف الجيات المعنية ،أشكاؿ عمؿ األطفاؿ

  .2أسرىـو منظمات أصحاب العمؿ والعماؿ عمى أف يؤخذ بالحسباف وجيات نظر األطفاؿ  ات،حكوم

 :3)د( وفقا لما يمي3المادة حددت التوصية أنواع األعماؿ الخطرة التي تمت اإلشارة إلييا في كما    

 (.بيع األطفاؿ الدعارة،) والجنسياألعماؿ التي تعرض األطفاؿ لبلستغبلؿ البدني والنفسي  -1

 (.السدود )المناجـ،زاوؿ في باطف األرض أو تحت المياه أو في أماكف مرتفعة جدا األعماؿ التي ت -2

نحت الحجر والرخاـ،  )أعماؿ البناء، نقؿ أحماؿ ثقيمةثقيمة أو تستمـز األعماؿ التي تستخدـ فييا معدات  -3

 (.ورش تصميح الميكانيؾ حمؿ البضائع في الموانئ والسكؾ الحديدية،

 ،كيميائية أو درجات حرارة عالية أو ضوضاء مواد مشعة أو األعماؿ التي تتـ في بيئة غير صحية، -4

 (.الجمود دباغات تحضير الزئبؽ، تكرير النفط، )أفراف صير المعادف،
                                                           
1
) http://ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx  

2
( Article 6 of Convention 182. 

3
( Article 6 of Convention 182. 

http://ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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)العمؿ في البارات والمطاعـ  ، ليبل أو ساعات عمؿ طويمةاألعماؿ التي تزاوؿ في ظروؼ صعبة -5

 (.والفنادؽ والنوادي الميمية

 .ويجب أف تحدد ىذه األعماؿ في القوانيف الوطنية لمدوؿ األعضاء بعد التشاور مع المنظمات المعنية  

عمالة األطفاؿ مسألة معقدة والحموؿ بشأنيا ليست بالسيمة لعدة وأخيرا عمينا أف ال ننسى بأف ظاىرة    

مف  ايساعد األسرة عمى تحسيف دخمي اؿ في الغالب مقبوؿ اجتماعيا ألف الطفؿأف عمؿ األطف ،أسباب منيا

كما وأف أصحاب العمؿ ليس لدييـ اىتماـ  ،ويتعمـ مينة تساعده لضماف مستقبمة مف جية أخرى ،جية

والشيء  ،بمصمحة الطفؿ وحقوقو بؿ وعمى العكس يرغبوف بالحصوؿ عمى أيدي عاممة بأقؿ كمفة ممكنة

لذا البد مف  ،األىـ ىو انتشار ىذه الظاىرة في القطاع غير الرسمي مما يصعب رصدىا في غالبية الدراسات

مف اإلشارة إلى عمؿ الفتيات كخدـ في المنازؿ وما  ذا الصدد ال بد لناىتماما خاصا وبيىذه المسألة ا ءيبلإ

 .1يتعرضف لو مف عنؼ واستغبلؿ نفسي وجسدي وجنسي

تبني االتفاقيات والتوصيات التي تحدد معايير العمؿ الدولية  مف المعروؼ أف منظمة العمؿ الدولية تتولى   

عماؿ(، وقد تبنت مؤتمرات تساو )حكومات، أرباب عمؿ و في مؤتمراتيا التي تعقدىا سنويا بتمثيؿ ثبلثي م

كبيرا مف المواضيع  اتفاقية شممت عددا 183وحتى اآلف  1919العمؿ الدولية منذ تأسيسيا في عاـ 

 :2المرتبطة بالعمؿ، ومف أىـ االتفاقيات الدولية التي عالجت شؤوف عمؿ األطفاؿ االتفاقيات التالية

 : 6969صناعة( لسنة الن )ـسـى لمــد األدنـــأن الحــشــب 5م ــة رقـيـاقـفـاالت• 

منعت تشغيؿ األطفاؿ دوف سف الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية باستثناء المشاريع الصناعية األسرية    

شرافيا  .وفي المدارس الفنية وبموافقة السمطات العامة وا 

 :6969ي الصناعة لسنة ــف الـيـداث لــل األحـمـأن عـشـب 6م ــة رقـيـفاقــاالت •
                                                           
1
) A Future Without Child Labour : Global Report Under the Follow-up to the ILO Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Organization, 2002, p 23. 

  
2
) Luca Nogler, Marco Pertile, Professor Giuseppe Nesi, Child Labour in a Globalized World : A Legal 

Analysis of ILO Action, Ashgate Publishing, Ltd, 2013, p 234. 
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منعت تشغيؿ األطفاؿ دوف سف الثامنة عشرة ليبل في المنشآت الصناعية باستثناء المشاريع األسرية،    

وعرفت الميؿ بأنو مدة ال تقؿ عف إحدى عشرة ساعة متصمة تدخؿ فييا الفترة ما بيف الساعة العاشرة مساء 

 .والساعة الخامسة صباحا

 : 6921ى لمسن )العمل البحري( لسنة ــد األدنـــأن الحـشـب 7م ــة رقـيـاقـفـاالت• 

منعت تشغيؿ األطفاؿ دوف سف الرابعة عشرة في السفف إال لغايات التدريب وبموافقة السمطات العامة    

شرافيا  .وا 

 :6926ى لمسن )الزراعة( لسنة ــد األدنــأن الحـشـب 61م ــة رقـيـاقـفـاالت• 

األطفاؿ دوف سف الرابعة عشرة في أي منشأة زراعية إال خارج الساعات المحددة لمتعميـ منعت تشغيؿ    

 .المدرسي ودوف أف يكوف ذلؾ عمى حساب انتظاميـ في الدراسة

 :6926ى لمسن )الوقادون ومساعدو الوقادون( لسنة ــد األدنــبشأن الح 65م ـة رقــيـاقـفـاالت• 

 .وقاديفالمنعت تشغيؿ األطفاؿ دوف سف الثامنة عشرة عمى ظير السفف البخارية كوقاديف أو مساعدي    

 

 

 :6926بشأن الفحص الطبي لألحداث )العمل البحري( لسنة  66م ــة رقـيـاقـفـاالت •

طبية أوجبت عدـ تشغيؿ أي طفؿ يقؿ عمره عف ثمانية عشرة عاما عمى ظير السفف إال بناء عمى شيادة    

تثبت لياقتو لمعمؿ موقعة مف طبيب معتمد مف السمطة المختصة، وأف تتـ إعادة الفحص الطبي كؿ سنة 

 .عمى األقؿ

 :6932 لسنة )األعمال غير الصناعية( د األدنى لمسنـبشأن الح 33 مـاالتفاقية رق• 
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األعماؿ غير الصناعية منعت تشغيؿ األطفاؿ دوف سف الرابعة عشرة أو دوف سف التعميـ اإللزامي في    

األعماؿ التي ال  وبما ال يتجاوز ساعتيف يوميا وفي ،باستثناء األعماؿ الخفيفة لمف بمغوا سف الثانية عشرة

 .مواظبتيـ عمى الدراسةتضر بصحتيـ أو 

 :6973 لسنة (مراجعة -ى لمسن )العمل البحريد األدنـبشأن الح 58االتفاقية رقم • 

( ورفعت الحد األدنى لسف العمؿ لؤلطفاؿ في السفف إلى 7كمراجعة لبلتفاقية رقـ )صدرت ىذه االتفاقية    

 .خمسة عشرة عاما بدال مف أربعة عشرة عاما إال لغايات التدريب وبموافقة السمطات العامة المختصة

 :6937( لسنة مراجعة -لحد األدنى لمسن )الصناعةبشأن ا 59االتفاقية رقم  •

ورفعت الحد األدنى لسف العمؿ لؤلطفاؿ في المشاريع  5االتفاقية كمراجعة لبلتفاقية رقـ صدرت ىذه    

باستثناء المشاريع األسرية وفي المدارس الفنية  ،الصناعية إلى خمسة عشرة عاما بدال مف أربعة عشرة عاما

شرافيا  .وبموافقة السمطات العامة وا 

 :6937لسنة  األعمال غير الصناعية(بشأن الحد األدنى لمسن ) 61االتفاقية رقم • 

ورفعت الحد األدنى لسف العمؿ لؤلطفاؿ في المشاريع  33صدرت ىذه االتفاقية كمراجعة لبلتفاقية رقـ    

غير الصناعية إلى سف الخامسة عشرة أو سف التعميـ اإللزامي، باستثناء األعماؿ الخفيفة لمف تجاوزوا سف 

 .مواظبتيـ عمى الدراسةا وفي أعماؿ ال تضر بصحتيـ أو ساعتيف يوميالثالثة عشرة وبما ال يتجاوز 

 

 :6946بشأن الفحص الطبي لألحداث )الصناعة( لسنة  77االتفاقية رقم • 

منعت تشغيؿ األطفاؿ الذيف يقؿ عمرىـ عف سف الثامنة عشرة في المنشآت الصناعية ما لـ تثبت لياقتيـ    

جية طبية تعتمدىا السمطة المختصة وأف يتـ تكرار ىذا الفحص  لمعمؿ مف خبلؿ فحص طبي دقيؽ تجريو

 .عمى فترات ال تفصؿ بينيا مدة تزيد عمى سنة

 :6946بشأن الفحص الطبي لألحداث )المهن غير الصناعية( لسنة  78االتفاقية رقم • 
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إال إذا بيف فحص طبي  ،ةيمنعت تشغيؿ أي طفؿ يقؿ عمره عف الثامنة عشرة في الميف غير الصناع   

دقيؽ لياقتو ليذا العمؿ تجريو جية طبية تعتمدىا السمطة المختصة، وعمى أف يتـ تكرار ىذا الفحص عمى 

 .فترات ال تفصؿ بينيا مدة تزيد عمى السنة

 :6946بشأن العمل الميمي لألحداث )المهن غير الصناعية( لسنة  79االتفاقية رقم • 

ف سف الرابعة عشرة أو دوف سف التعميـ اإللزامي في األعماؿ غير الصناعية منعت تشغيؿ األطفاؿ دو    

ويشمؿ ذلؾ مدة أربع عشرة ساعة متصمة منيا الفترة ما بيف الثامنة مساء والثامنة صباحا، كما  ،خبلؿ الميؿ

مؿ منعت تشغيؿ األطفاؿ دوف سف الثامنة عشرة ليبل خبلؿ فترة ال تقؿ عف اثنتي عشرة ساعة متصمة تش

 .الفترة مف الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا

 :6948بشأن عمل األحداث لياًل )الصناعة( لسنة  91االتفاقية رقم • 

باستثناء أغراض  ،منعت تشغيؿ األطفاؿ الذيف لـ يبمغوا سف الثامنة عشرة في أي منشأة صناعية ليبل   

التدريب الميني لمف بمغوا سف السادسة عشرة وبموافقة السمطة المختصة بعد التشاور مع منظمات أرباب 

 .العمؿ

 :6959بشأن الحد األدنى لمسن )صيادو األسماك( لسنة  662االتفاقية رقم • 

إال أثناء العطبلت المدرسية  ،منعت تشغيؿ األطفاؿ الذيف لـ يبمغوا سف الخامسة عشرة عمى سفف الصيد   

تكوف  وأاليكوف في ذلؾ ضرر عمى صحتيـ أو نموىـ الطبيعي أو مواظبتيـ عمى الدراسة  أالوبشرط 

 .النشاطات التي يقوموف بيا غاياتيا تجارية

 :6965بشأن الحد األدنى لمسن )العمل تحت سطح األرض( لسنة  623االتفاقية رقم • 

يقؿ في أي حاؿ مف األحواؿ عف ستة  أالأوجبت عمى الدوؿ وضع حد أدنى لسف العمؿ في المناجـ عمى    

 .عشرة عاما

 :6965بشأن الفحص الطبي لألحداث )العمل تحت سطح األرض( لسنة  624االتفاقية رقم • 
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في المناجـ  ،يفأوجبت إجراء الفحص الطبي الدقيؽ عند تشغيؿ أي عامؿ يقؿ عمره عف الحادية والعشر    

عادة الفحص بشكؿ دوري سنويا عمى األقؿ.   تحت سطح األرض وا 

 النسانيعد ومبادئ القانون الدولي قوا ـث: حماية األطفال في ظلالـثـب الـمـطـمال

 اتخاذعمى المدنييف، فتمـز األطراؼ المتعاقدة بضرورة  االعتداءّرـ قواعد القانوف الدولي اإلنساني تجإف    

 1 .التدابير المناسبة التي تجعؿ المدنييف بمعزؿ عف التأثر بالعمميات الحربية

، والتي تعترؼ 1949جنيؼ الرابعة بشأف حماية المدنييف وقت الحرب عاـ  اتفاقيةويبلحظ ذلؾ في    

 أيضامدنييف ال يشاركوف في األعماؿ العدائية، وتعترؼ ليـ  أشخاصا باعتبارىـبحماية عامة لؤلطفاؿ 

، 1977ولما كاف البروتوكوالف المؤرخاف في عاـ  ،2بحماية خاصة وردت في سبع عشرة مادة عمى األقؿ

عف التقدـ الياـ الحاصؿ لمقانوف الدولي اإلنساني،  تعبيرا، يمثبلف 1949جنيؼ لعاـ  التفاقياتواإلضافياف 

 .3فإنيما يمنحاف األطفاؿ حماية خاصة ومتزايدة ضد آثار األعماؿ العدائية

 مف النمو الطبيعي لؤلطفاؿ، نتيجةلمحرب تأثير غير مباشر عمى األطفاؿ، فالحرب تقمؿ إلى حد كبير    

تبلؼ المحاصيؿ وتدمير الطرؽ وضياع الموارد وتحطيـ القدرات   االقتصاديةإلغبلؽ المدارس والمستشفيات وا 

والثقة بالنفس، نتيجة لمخوؼ والرعب الذي يتعرضوف لو في  واالطمئنافلؤلطراؼ المتحاربة، وفقداف األماف 

  4 .زمف الحرب

في  انتشرتالتي و تثير القمؽ في الوقت الحالي، ىي ظاىرة إف مشاركة األطفاؿ في النزاعات المسمحة    

  .كثير مف النزاعات حوؿ العالـ، وذلؾ في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد ومبادئ القانوف الدولي اإلنساني

                                                           
 12نما شرد مبلييف آخريف، بي 6مميوف طفؿ، وأصيب  2( تشير اإلحصاءات أنو في العقد األخير مف القرف العشريف وحده قتؿ حوالي 1

 .42، ص 2002مميوف طفؿ بسبب النزاعات المسمحة. أنظر في ذلؾ: تقرير وضع األطفاؿ في العالـ، اليونيسيؼ 
 .199( د/عبد العزيز مخيمر، حماية الطفؿ في القانوف الدولي والشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص 2
واألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، د/أبو الخير أحمد عطية، حماية السكاف المدنييف  (3

 .111، ص 1998القاىرة، 
 .119أبو الخير أحمد عطية، حماية السكاف المدنييف واألعياف المدنية إباف النزاعات المسمحة، المرجع نفسو، ص  ( د4
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ولبياف كيفية حماية األطفاؿ المتأثريف بالنزاع المسمح وبكؿ األوضاع الناجمة عنو، يجدر بنا أف ندرس    

أىـ قواعد ومبادئ القانوف الدولي اإلنساني، والتي تحمي المدنييف خاصة منيـ األطفاؿ، مف عواقب الحرب 

 .في النزاعات المسمحة اشتراكيـوأضرارىا، أو التي تحمي 

 ةــيــدائــعـال الــمـار األعــن آثــال مــفـة األطــايـمـرع األول: حــفـال

حماية السكاف مف آثار الحرب مف أضخـ اإلنجازات في القانوف الدولي اإلنساني، ولقد لقواعد  اعتماديعد    

، ويخضع األطفاؿ في 1لحماية السكاف المدنييف 1977خصص باب كامؿ في البروتوكوؿ األوؿ عاـ 

 .مدنييف ال يشاركوف في األعماؿ العدائية أشخاصا باعتبارىـحمايتيـ لتمؾ القواعد، 

ب آثار محتممة وقد يكوف لمحر  ،2تدابير خاصة لحماية األطفاؿ ضد أخطار العمميات العسكريةأيضا توجد    

في القتؿ والتشويو طواؿ عدة  مخاطر تعرضيـ لؤللغاـ األرضية، والتي تستمرعمى األطفاؿ عند زيادة 

وفي جميع الحاالت يمـز حماية األطفاؿ مف اآلثار المباشرة أو المحتممة الناجمة عف العمميات  ،أجياؿ

  .الحربية

ولبياف ذلؾ، سوؼ نتناوؿ الحماية العامة لؤلطفاؿ مف آثار القتاؿ، الحماية الخاصة لؤلطفاؿ مف آثار    

 .األلغاـ األرضية القتاؿ وحماية األطفاؿ مف خطر

 

 الــتــقــار الــن آثــال مـفـة لألطــامـعـة الـايـمـحـأوال: ال

                                                           
، والتي تـ تطويرىا في الباب الرابع مف البروتوكوؿ 1949اقية جنيؼ الرابعة ( تتركز نصوص حماية المدنييف في الباب الثاني مف اتف1

 .1977األوؿ العاـ 
، 3، المجمد 9ىبة أبو العمايـ، وضع األطفاؿ في ظؿ النزاعات المسمحة في القانوف الدولي اإلنساني، مجمة الطفولة والتنمية، العدد  (2

 .129 -111، ص 2003
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مما ال شؾ فيو أف القانوف الدولي اإلنساني يولي أىمية خاصة لحماية المدنييف مف أخطار العمميات    

، بؿ ىو مطمقا حقاأساليب ووسائؿ القتاؿ ليس  اختيارعمى أف حؽ أطراؼ النزاع في  دائماويؤكد ، الحربية

 .1حياة األشخاص المدنييف باحتراـمقيد 

ضمانة أساسية لمحماية العامة مف  ، يحتوي عمى قاعدة تعد1977لعاـ  ليذا نجد أف البروتوكوؿ األوؿ   

آثار القتاؿ والتي تنص عمى ما يمي: )تعمؿ أطراؼ النزاع عمى التمييز بيف السكاف المدنييف والمقاتميف، وبيف 

وذلؾ مف  ا ضد األىداؼ العسكرية دوف غيرىا،األعياف المدنية واألىداؼ العسكرية، ومف ثـ توجو عممياتي

 .2(كاف المدنييف واألعياف المدنيةوحماية الس احتراـأجؿ تأميف 

مف المبادئ اإلنسانية والتي تحكـ سموؾ المحاربيف، ألجؿ حماية  عددامف ىذه القاعدة تـ تقرير  وانطبلقا   

أف اإللتزاـ بيذه المبادئ  الذكروغني عف  ،السكاف المدنييف مف األخطار الناجمة عف العمميات العسكرية

ذلؾ فإف المقاـ  ،لئلصابة أخطار القتاؿ، بوصفيـ أكثر تعرضاشأنو أف يحقؽ الحماية العامة لؤلطفاؿ مف 

 :3يستدعي التذكير والتأكيد عمى أىـ ىذه المبادئ عمى النحو التالي

 نـيـمـاتـقـمـر الـيـن وغـيـمـاتـقـمـن الـيـز بـيـيـمـتـالـ 

 ةـيـدنـمـان الـيـن واألعـيـيـدنـمـان الـكـسـة الـمـاجـهـر مــظــحـ 

، يحقؽ أفضؿ حماية لؤلطفاؿ مف عواقب الحرب، ويحمييـ مف النزوح زاـ بيذه المبادئعتقد أف اإللتن   

 .والتشرد، ويمكنيـ مف الحصوؿ عمى حقوقيـ، ويجعميـ بمنأى عف األخطار التي تيدد حياتيـ

العديد مف الدوؿ ورواج تجارة السبلح، أصبحت الحروب الداخمية في أواخر القرف العشريف  انييارمع    

لتعصؼ بتمؾ  ثبلثيف حرباففي قارة إفريقيا وحدىا وقعت أكثر مف ، ساحات لفقداف األماف والطمأنينة اإلنسانية

وكانت ىذه الحروب مسؤولة عف مقتؿ ما يزيد عف نصؼ  ،، كانت أكثرىا داخمية1970القارة منذ عاـ 

                                                           
 .13، ص 2001، يونيسيؼ، وضع األطفاؿ في العالـ (1

 .1977مف البروتوكوؿ األوؿ لعاـ  48المادة  (2
 .252، ص 2004( د/ماىر أبو خوات، الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة حمواف، 3
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، قّدر عدد األطفاؿ الذيف ذبحوا ة مف أكثر المآسي اإلنسانية ىوالوفي واحد ،1996الوفيات في العالـ عاـ 

بربع مميوف طفؿ، وذلؾ في عمميات اإلبادة الجماعية التي قضت عمى حياة ما يقرب  1994في رواندا عاـ 

ويبدو كأننا في عصر الجنوف نشاىد فيو التطيير العرقي في يوغسبلفيا السابقة،  ،أسابيعمميوف إنساف خبلؿ 

  .1أو تقطيع األطراؼ العشوائي في سيراليوف أو المميشيات الثائرة في تيمور الشرقية

ومع ىذه األوضاع الصعبة ولمواجية ىذه األخطار فإف الحماية العامة لمطفؿ تكمف في اإللتزاـ بتطبيؽ    

 1977وكذلؾ إعماؿ أحكاـ البروتوكوؿ الثاني لعاـ  ،جنيؼ األربع اتفاقياتنص المادة الثالثة المشتركة بيف 

ألف ذلؾ ىو السبيؿ والضماف الوحيد لحماية المدنييف مف آثار  والخاص بالنزاعات المسمحة غير الدولية،

 .القتاؿ وعواقبو الوخيمة في مثؿ ىذه النزاعات

ثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ، تعّد بمثابة اتفاقية مصغرة، وتمثؿ األحكاـ التي تتضمنيا إف المادة الثال   

يا لحماية ضحا وتعّد مرجعا أساسيا ،2بوىذه المادة، الحد األدنى الذي ال يجوز لؤلطراؼ المتحاربة اإلخبلؿ 

بأنيا "مبادئ إنسانية عامة وتنص عمى قواعد تصفيا محكمة العدؿ الدولية  النزاعات المسمحة غير الدولية،

لمقانوف الدولي اإلنساني"، وتسمح ببل شؾ بتوفير حماية أفضؿ لئلنساف الذي يقع في دوامة التوترات 

  ..الداخمية

ما تقدـ ىو أىـ القواعد العامة الواردة بشأف حماية اإلنساف بصفة عامة، والطفؿ بصفة خاصة مف أخطار    

  .أو غير الدولية الدوليةسواء في النزاعات المسمحة  العمميات العسكرية

 

 

 

 الـتـقـار الــن آثـال مـفـة لألطـاصـخـة الـايـمـحـا: الـيـانـث
                                                           
1
( The state of the world's children, Uncief, 2000, p 26- 30. 

  .1949المشتركة بيف االتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ ( المادة الثالثة 2
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جنيؼ الرابعة لعاـ  اتفاقيةيحتاج الطفؿ لحمايتو بشكؿ خاص أثناء النزاعات المسمحة، وىو ما اعترفت بو    
قد أضفى حماية خاصة لصالح األطفاؿ في حاالت النزاع  1977، بؿ أف البروتوكوؿ األوؿ لعاـ 11949

خاص، وأف تكفؿ ليـ الحماية ضد أية  احتراـفنص عمى أنو: "يجب أف يكوف لؤلطفاؿ موضع  ،2المسمح

 صورة مف صور خدش الحياء، ويجب أف تييئ ليـ أطراؼ النزاع العناية والعوف الذيف يحتاجوف إلييما، سواء

 .3 "بب آخربسبب صغر سنيـ، أو ألي س

والتي تنص عمى أنو "يجب توفير الرعاية والمعونة لؤلطفاؿ  4/3كما أف البروتوكوؿ الثاني كفؿ بالمادة    

 .بالقدر الذي يحتاجوف إليو لحماية لؤلطفاؿ خبلؿ النزاعات غير الدولية

دة يصنفوف مع عمى أف حاالت الوالدة واألطفاؿ حديثي الوال 8/1وينص البروتوكوؿ األوؿ في المادة    

 .فئة تحتاج إلى الحماية باعتبارىـالجرحى والمرضى 

بأف األطفاؿ يحتاجوف إلى رعاية خاصة، حيث تنص عمى أنو "ال  24وتؤكد اإلتفاقية الرابعة في المادة    

يجوز أف يترؾ األطفاؿ دوف الخامسة عشرة الذيف تيتموا أو فصموا عف عائبلتيـ بسبب الحرب ألنفسيـ، وأنو 

 4 ."بغي تسييؿ إعاشتيـ وممارسة عقائدىـ الدينية وتعميميـ في جميع األحواؿين

ذ يأخذ القانوف الدولي اإلنساني األطفاؿ في     إجراءات خاصة ألجؿ إغاثة  اتخاذ، فقد أقر بوجوب اعتبارهوا 

أو  مف المناطؽ المحاصرةاألطفاؿ، وجمع شمؿ األسر التي شتتت بسبب الحرب، وكذلؾ إجبلء األطفاؿ 

 .المطوقة

                                                           
وتطبيقيا في األراضي الفمسطينية المحتمة، رسالة  1949د/عبد الرحمف أبو النصر، اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية األطفاؿ المدنييف لعاـ  (1

 وما بعدىا. 217، ص 2000دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، 
، ص 2005وادي، حقوؽ الطفؿ بيف الشريعة اإلسبلمية والقانوف الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، د/حسنيف المحمدي ب (2

99. 
 .1977مف البروتوكوؿ األوؿ لعاـ  77/1المادة  (3
، ص 2000، ساندرا سنجر، حماية األطفاؿ في حاالت النزاع المسمح، دراسات في القانوف الدولي اإلنساني، دار المستقبؿ العربي (4

144. 
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وتقرر  ،مف أىـ الواجبات التي تقع عمى عاتؽ أطراؼ النزاع في ظؿ أوضاع النزاع الصعبةإغاثة األطفاؿ    

جنيؼ الرابعة عمى ضرورة السماح بحرية المرور لجميع إرساالت اإلمدادات الطبية وميمات  اتفاقية

ذلؾ حرية مرور جميع اإلرساالت الضرورية المستشفيات المرسمة لممدنييف، حتى ولو كانوا مف األعداء، وك

مف المواد الغذائية والمبلبس والمقويات المخصصة لؤلطفاؿ دوف الخامسة عشرة والنساء الحوامؿ وحاالت 

عمى أف: "تصرؼ لمحوامؿ والمرضعات واألطفاؿ دوف الخامسة عشرة، وتنص اإلتفاقية الرابعة أيضا . 1الوالدة

  . 2"أجساميـ احتياجاتأغذية إضافية تتناسب مع 

  3 .وينص البروتوكوؿ األوؿ عمى إعطاء األولوية لؤلطفاؿ وحاالت الوضع لدى توزيع إرساليات الغوث   

لصيانة الوحدة العائمية خبلؿ النزاعات،  عترؼ بأىمية األسرة، ويسعى جاىداالقانوف الدولي اإلنساني ي   

، ينص عمى أف: "حؽ كؿ أسرة في معرفة مصير أفرادىا ىو الحافز 1977ولذلؾ فإف البروتوكوؿ األوؿ عاـ 

الوارد ذكرىا المنظمات اإلنسانية الدولية، األساسي لنشاط كؿ مف األطراؼ السامية المتعاقدة وأطراؼ النزاع، و 

  4."البروتوكوؿ وفي ىذا االتفاقياتفي 

وتقضي اإلتفاقية الرابعة بأف عمى أطراؼ النزاع أف تسيؿ أعماؿ البحث التي يقوـ بيا أفراد العائبلت    

ف أمكف جمع شمميـاالتصاؿالمشتتة بسبب الحرب، مف أجؿ تجديد    5 .، وا 

بإخبلء جزئي لمنطقة معينة،  االحتبلؿعمى أنو في حالة قياـ دولة  49وتنص اإلتفاقية الرابعة في المادة    

مف  وكوؿ األوؿ إلى ىذه الفكرة مزيدافعمييا أف تضمف عدـ التفريؽ بيف أفراد العائمة الواحدة. ويضيؼ البروت

قدر  - يجب احتجازىاأو  واعتقالياعمى أنو في حالة القبض عمى األسر  75/5التطوير، فتنص المادة 

                                                           
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة. 23المادة  (1
 مف اإلتفاقية الرابعة. 89( المادة 2
 .1977مف البروتوكوؿ األوؿ لعاـ  70/1( المادة 3

 .1977مف البروتوكوؿ األوؿ لعاـ  32مادة ال (4
 مف اتفاقية جنيؼ الرابعة. 26( المادة 5
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ى واحد. ويقضي البروتوكوؿ األوؿ كذلؾ بضرورة بذؿ الجيود بكؿ أف يوفر ليا كوحدات عائمية مأو  -اإلمكاف

 .طريقة ممكنة، لتيسير جمع شمؿ األسر التي شتتتيا المنازعات الدولية

)ب( عمى ضرورة  4/3وفيما يتعمؽ بالنزاعات المسمحة غير الدولية، ينص البروتوكوؿ الثاني في المادة    

  .ع شمؿ األسر التي تشتت لفترة مؤقتةجميع الخطوات المناسبة لتسييؿ جم اتخاذ

ذا ما تفرؽ األطفاؿ وأفراد عائبلتيـ نتيجة لنزاع مسمح، فإف جمع شمميـ سيتوقؼ إلى حد بعيد عمى     وا 

وتؤكد اإلتفاقية الرابعة عمى أىمية الرسائؿ  ،1بينيـ، أو جمع معمومات دقيقة عف تحركاتيـ االتصاؿمداومة 

العائمية عف طريؽ السماح لجميع األشخاص المحمييف المقيميف في أراضي أحد أطراؼ النزاع، أو في 

أراضي محتمة بإعطاء األنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة إلى أفراد عائبلتيـ أينما كانوا، وأف يتسمموا 

   .2ت بسرعة وبدوف تأخيرأخبارىـ. وتسمـ ىذه المكاتبا

عادة األطفاؿ إلى أىميـ، تقوـ المجنة الدولية لمصميب األحمر، بعممية     وبيدؼ صوف وحدة العائمة وا 

إحصاء ومتابعة جميع األطفاؿ الذيف افترقوا عف آبائيـ عف طريؽ المساعدة في تسجيؿ ىوية كؿ واحد منيـ، 

اآلباء الذيف يبحثوف عف أطفاليـ، وتوصيؿ رسائؿ الصميب  نداءات إلى وتوجيووجمع المعمومات عف اآلباء 

  3.األحمر التي كتبيا األطفاؿ إلى العناويف القديمة لموالديف

جنيؼ الرابعة موضوع إجبلء األطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة كضمانة أساسية لحماية  اتفاقيةتناولت كما    

راؼ النزاع عمى إقرار ترتيبات محمية لنقؿ الجرحى األطفاؿ مف أخطار الحرب، فنصت عمى أف: "يعمؿ أط

والمرضى والعجزة والمسنيف واألطفاؿ والنساء النفاس، مف المناطؽ المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجاؿ 

  4."جميع األدياف، وأفراد الخدمات الطبية والميمات الطبية إلى ىذه المناطؽ

                                                           
  . 146، 145( ساندرا سنجر، حماية األطفاؿ في حاالت النزاع المسمح، المرجع السابؽ، ص 1
 مف اإلتفاقية الرابعة. 25المادة  (2
 .5، 4ص  1997إعادة األواصر العائمية، مطبوعات المجنة الدولية لمصميب األحمر، جنيؼ،  (3
 مف اتفاقيو جنيؼ الرابعة. 17( المادة 4
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مع كافة األطراؼ المعنية وىي الطرؼ الذي ينّظـ اإلجبلء،  االتفاؽإجراء بوتقوـ الدولة الحامية باإلشراؼ    

اع أف ويجب عمى كافة أطراؼ النز  ،والطرؼ الذي يستضيؼ األطفاؿ، واألطراؼ الذيف يجري إجبلء رعاياىـ

 .1اؿ أثناء عممية اإلجبلء ألي خطرالممكنة حتى ال يتعرض األطف االحتياطياتجميع  يتخذوا

إلى أسرىـ وأوطانيـ، فقد ألـز القانوف الدولي اإلنساني األطفاؿ الذيف تـ إجبلؤىـ ة وبيدؼ تسييؿ عود   

(، بإعداد بطاقة لكؿ طفؿ، الطرؼ المضيؼ إذا كاف ذلؾ مناسباالطرؼ الذي نظـ إجبلءىـ )وكذلؾ 

لدولية مصحوبة بصورة شمسية، ويقـو بإرساليا إلى الوكالة المركزية لمبحث عف المفقوديف التابعة لمجنة ا

  2 .لمصميب األحمر

وتشتمؿ ىذه البطاقة عمى كافة المعمومات المتيسرة عف الطفؿ مف حيث ىويتو وأحوالو الصحية واألسرية،    

عناوينو في البمد الذي أجمي منيا، والتي أجمي إلييا، ولغتو وديانتو، وما إلى ذلؾ، مع مراعاة أال يكوف في 

وقد أورد البروتوكوؿ األوؿ المعمومات التي يجب أف تحتوي  بإيذاء الطفؿ.ت بالبطاقة مجازفة ذكر أي معموما

  3.عمييا بطاقة كؿ طفؿ

 ةــيـام األرضـغـر األلــطـن خــال مـفـة األطـايـمـا: حـثـالـث

وذلؾ لسنوات طويمة  ،تبرز األلغاـ األرضية كواحدة مف بيف األسمحة التي تمحؽ األذى بالسكاف المدنييف   

حيث إف  ،ما يقع األطفاؿ ضحايا لتمؾ األلغاـ فتتركيـ قتمى أو جرحى أو مشوىيف وكثيرابعد نياية النزاع، 

القتؿ واإلصابة حتى بعد  استمراراألطراؼ المتحاربة ألسمحة تقميدية معينة في الحروب يترتب عمييا  استخداـ

                                                           
، ص 1991محمود، القانوف الدولي اإلنساني، دراسة مقارنو بالشريعة االسبلمية، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، د/عبد الغني  (1

133 ،134. 
 .134( د/عبد الغنى محمود، القانوف الدولي اإلنساني، المرجع السابؽ، ص 2
تتضمنيا بطاقة كؿ طفؿ، فنصت عمى أف تتضمف كؿ بطاقة  مف البرتوكوؿ األوؿ، وقد ذكرت ىذه الفقرة المعمومات التي 78/3( المادة 3

فؿ، المعمومات التالية، كمما تيسر ذلؾ، وحيثما ال يترتب عميو مجازفة بإيذاء الطفؿ: )لقب أو ألقاب الطفؿ، اسـ الطفؿ أو أسماؤه، نوع الط
بالكامؿ، اسـ األـ ولقبيا قبؿ الزواج إف وجد، اسـ  محؿ تاريخ الميبلد، أو السف التقريبي إذا كاف تاريخ الميبلد غير معروؼ، اسـ األب

أقرب الناس إلى الطفؿ، جنسية الطفؿ، لغة الطفؿ الوطنية، وأية لغات أخرى يتكمـ بيا الطفؿ، عنواف الطفؿ، أي رقـ ليويتو، حالة الطفؿ 
ومكاف مغادرة الطفؿ البمد، ديانة الطفؿ إف  الصحية، فصمية دـ الطفؿ، المبلمح المميزة لمطفؿ، تاريخ ومكاف العثور عمى الطفؿ، تاريخ

 عرفت، العنواف الحالي لمطفؿ في الدولة المضيفة، تاريخ ومكاف ومبلبسات الوفاة ومكاف الدفف في حالة وفاة الطفؿ قبؿ عودتو(.
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قب الحرب وأضرارىا، والتي تتسبب في مزيد مف الضحايا بيف العمميات العسكرية، ويعّد أحد عوا انتياء

  1.األشخاص المدنييف األبرياء

لمطبيعة الخطرة لؤللغاـ األرضية، فاأللغاـ التي وضعت أثناء  آلالؼ مف الضحايا في كؿ عاـ نظرايقع ا   

 تـ قتميـ مف األطفاؿ، ا، وأغمب مفالحرب العالمية الثانية ال تزاؿ تتسبب في وقوع الضحايا حتى يومنا ىذ

وتصيب بالعمى وتبتر أطراؼ آالؼ المدنييف ، ولقد قدر بأف األلغاـ تقتؿ حوالي عشرة آالؼ مدني كؿ عاـ

اآلخريف وقد زرعت األلغاـ في بعض البمداف بشكؿ عشوائي، وذلؾ في الحقوؿ وحوؿ المستشفيات والمدارس، 

  2.النزاعات تياءانوراحت ىذه األسمحة الغادرة تتصيد ضحاياىا بعد 

ويمكف القوؿ أف حؽ الطفؿ في الحماية الخاصة في حاالت النزاع المسمح بات ينتيؾ كؿ يوـ، نتيجًة    

دولة عمى مستوى  62مميوف لغـ أرضي عمى األقؿ، زرعيا الكبار تحت أقداـ الصغار في  100لوجود 

نفجر معظميا نتيجة الضغط، حتى العالـ، حيث يتعرض األطفاؿ بشكؿ خاص إلى مخاطر األلغاـ التي ي

  3 .قدـ طفؿ صغير خفيؼ الوزف تدوس عميياعندما 

كالمبدأ الذي يرى أف حؽ  ،ويستند حظر األلغاـ عمى عدد مف المبادئ اليامة في القانوف الدولي اإلنساني   

لى المبدأ الذي يحـر  ،أساليب ووسائؿ القتاؿ ليس بالحؽ المطمؽ اختياراألطراؼ في النزاع المسمح في  وا 

ا أو مف المجوء في النزاعات المسمحة إلى استخداـ أسمحة وقذائؼ ومعدات وأساليب حربية يكوف مف شأني

لى المبدأ الذي يوجب التمييز بيف  طبيعتيا، أف تسبب أضرارا مفرطة أو آالما ال داعي ليا بالسكاف المدنييف وا 

  4.المدنييف والمقاتميف

ف الدولي اإلنساني، إلى الحد قدر اإلمكاف مف جسامة أعماؿ التدمير والمعاناة التي تمحؽ ويسعى القانو    

 استخداـبالسكاف المدنييف، وتنص المبادئ األساسية المنطبقة عمى األلغاـ األرضية عمى أنو ال يجوز لمجنود 
                                                           

 .310، ص1995جودي وليمز، األلغاـ األرضية والتدابير الرامية إلزالتيا، المجمة الدولية لمصميب األحمر،  (1

 .39، ص2003د/ أحمد ابو الوفا، المسؤولية الدولية لمدوؿ واضعة األلغاـ في األراضي المصرية، دار النيضة العربية،  (2
 .290، 289، ص 1995جودي وليمز، األلغاـ األرضية والتدابير الرامية إلزالتيا، المرجع السابؽ،  (3
 (.1997( ديباجو اتفاقية حظر األلغاـ األرضية )أوتاوا 4
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ناسب بيف الضرورة أي وسيمة لبموغ ىدفيـ، ولكف ىناؾ حدود لذلؾ. ويجب الحفاظ عمى التوازف أو الت

األلغاـ  استعماؿلفرض قيود عمى  قب التي يتحمميا السكاف المدنيوف، وقد بذلت جيوداالعسكرية وبيف العوا

  1 .األرضية

 10وبدعوة لمؤتمر ىيئة األمـ المتحدة لمنع أو تحديد األسمحة التقميدية ذات التأثير المؤذي والعشوائي في    

إلييا  عمى معاىدة عامة مضافا 1981 أفريؿ 10في  ر إلى التوقيع، أدى ىذا المؤتم1979 سبتمبر

  2.األلغاـ البرية والمصائد استخداـالبرتوكوؿ الثاني والذي ينظـ 

والمنظمات غير  إلى جنب مع المنظمات الدولية، ولية لمصميب واليبلؿ األحمر جنباعممت الحركة الد   

الحكومية، طواؿ عقد التسعينات مف القرف العشريف، مف أجؿ التوصؿ إلى المنع الشامؿ لؤللغاـ األرضية 

لى المجتمعات التي أصيبت  المضادة لؤلفراد، ومف أجؿ إيصاؿ المساعدة إلى ضحايا تمؾ األلغاـ وا 

  .3ضرارىابأ

دولي فاعؿ وممـز  اتفاؽع الدوؿ بالسعي إلى إبراـ كما أف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ناشدت جمي   

 4 .لؤلفرادوتخزيف ونقؿ األلغاـ البرية المضادة  استعماؿ، يحظر قانونا

نتاج ونقؿ األلغاـ المضادة  استخداـولقد أسفرت تمؾ الجيود عف التوقيع عمى اتفاقية حظر     وتخزيف وا 

اآلف عمى سموؾ الدوؿ في اإللتزاـ بأحكاـ تمؾ اإلتفاقية ألجؿ واآلماؿ الكبيرة معقودة ، 19975لؤلفراد أوتاوا 

 .حماية المدنييف وباألخص األطفاؿ، مف المعاناة واآلالـ التي تخمفيا الحروب

 

 

                                                           
، جودي 1996بشأف األسمحة التقميدية وبصفة خاصة بروتوكوليا الثاني المعدؿ في ماي  1980( يذكر في ىذه الصدد اتفاقية عاـ 1

  . 288وليمز، األلغاـ األرضية والتدابير الرامية إلزالتيا، المرجع السابؽ، ص 
 .3، ص 1985برية، كمية الحقوؽ، الجامعة األردنية، الستخداـ األلغاـ ال 1981أفريؿ  11د/غساف الجندي، برتوكوؿ  (2

3
( Annual Report (ICRC), 1997, p 296. 

 .1996ديسمبر  10( المؤرخ 51-)د 45قرار الجمعية العامة رقـ  (4
 .725 - 708، ص 1997، نوفمبر/ديسمبر 58المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد  (5



 الـفـصـل األول | تطـور حـمـايـة حـقـوق الـطـفـل فـي الـقـانـون الـدولـي
 

 

109 

 حةــمـسـمـات الــزاعـنـي الـال فـفـاألط راكـتـاشر ــظـي: حـانـثـرع الـفـال

كظاىرة متزايدة الشيوع، بظيور أنماط جديدة مف النزاعات، ترتبط مشاركة األطفاؿ في األعماؿ العدائية    

وبالرغـ مف وجود ىذه الظاىرة منذ الحرب العالمية الثانية، إال ، التي تواجو الجيوش النظامية حرب العصابات

إال مع بداية السبعينيات مف القرف  ،أف الجيود الدولية لمواجية قضية الجنود األطفاؿ لـ تتحدد مبلمحيا

عف معالجة ىذه المسألة، وأصبح مف الضروري  1949جنيؼ الرابعة لعاـ  اتفاقيةالماضي بعدما غفمت 

 .نوع جديد مف الحماية لصالح أولئؾ األطفاؿ الذيف يتورطوف في أعماؿ القتاؿ استحداث

عمى قواعد تحظر اشتراؾ األطفاؿ في النزاعات  ياانطو جنيؼ، قد  التفاقياتلذلؾ فإف البرتوكوالف اإلضافييف 

  .1المسمحة الدولية وغير الدولية، قبؿ بموغيـ سف الخامسة عشر

األسمحة نصؼ األوتوماتيكية عمى نطاؽ واسع لـ يحدث  الستعماؿإال أنو خبلؿ العقود األخيرة ونتيجة    

د عدد األطفاؿ الذيف يتـ تجنيدىـ بشكؿ مف قبؿ، أصبح مف السيؿ عمى األطفاؿ أف يحمموا السبلح، وتزاي

 2غير قانوني، وفي غالب األحياف بالقوة لكي يستخدموا كجنود، حتى وصؿ عددىـ اآلف إلى مئات اآلالؼ

  .3في مخالفة واضحة وصريحة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني

سوؼ نمقي الضوء عمى موقؼ القانوف الدولي  إنسانية وقانونية مختمفة، ولما ليذه الظاىرة مف أبعاد   

 .اإلنساني مف قضية الطفؿ المحارب

 

 

 

                                                           
1
( Matthew Happold, child soldiers in international law: the legulation of children's participation in 

hostilities, Netherlands International Law Review ،XLVII, 2000, p 12. 
2
(The Machel Review,1996-2000, War-Affected children, child soldiers, ICRC publications, p5. 

Available at : https://shop.icrc.org/publications/enfants-associes-aux-forces-armees-ou-aux-groupes-

armes.html  
 .10، ص 1999سبتمبر / أكتوبر ستيورات مالسف، طفولة مسروقة، مجمة اإلنساني،  (3

https://shop.icrc.org/publications/enfants-associes-aux-forces-armees-ou-aux-groupes-armes.html
https://shop.icrc.org/publications/enfants-associes-aux-forces-armees-ou-aux-groupes-armes.html
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ع الفضؿ فييا لمفكري الغرب األطفاؿ في األعماؿ العدائية ليست جديدة، وال يرج اشتراؾإف فكرة حظر    

وفي العرؼ فريقيا، في القانوف اإلنساني العرفي في إ فميذا المبدأ أساس مف التقاليد المستقرة وحدىـ،

   1 .الحروب فيالمعموؿ بو  اإلسبلمي اإلنساني

األطفاؿ في الحروب، فقد أصبح ليـ دور في أعماؿ القتاؿ أو في الجاسوسية  استخداـومع شيوع ظاىرة    

خؿ لوضع حد ليذه الظاىرة ألنو بالتد ممزماوجد المجتمع الدولي نفسو  ،2أو المقاومة أو أعماؿ التخريب

مف  بدالافى مع اإلنسانية أف يتـ السماح لؤلطفاؿ بالمشاركة في الحروب وتعريض حياتيـ لمخطر، يتن

األطفاؿ في أي  اشتراؾة لتحريـ أنو مف المؤكد أف ىناؾ ضرورة ممححمايتيـ مف ويبلت الحروب، وظير 

لموضوع، بيد أنو مف لذلؾ فإف القانوف الدولي اإلنساني قد تناوؿ ىذا ا ،نزاع مسمح بأي شكؿ مف األشكاؿ

المبلحظ أف الحظر التاـ لمشاركة األطفاؿ في األعماؿ العدائية لـ يتقرر إال بموجب بروتوكولي جنيؼ لعاـ 

1977.  

فالحماية العامة مكفولة لؤلطفاؿ مف خبلؿ الصكوؾ العامة لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني مف    

دقت ا، التي ص1989حقوؽ الطفؿ لعاـ  اتفاقيةالحماية التي توفرىا  خاصة في النزاعات المسمحة، االشتراؾ

مف اإلتفاقية مباشرة بحماية األطفاؿ المتأثريف بالنزاع المسمح،  38وتتصؿ المادة  تقريبا،عمييا كؿ دوؿ العالـ 

الذي ألنيا تعد النص الوحيد في اإلتفاقية  والأ ،ميمة وذلؾ لسببيف النتقادات 383فمنذ البداية تعرضت المادة 

الثامنة عشرة كحد أدنى عاـ لمسف، وذلؾ رغـ أنو يتناوؿ أحد األوضاع األشد خطورة التي قد  ينص عمى

، كادت ىذه واالشتراؾ، وفيما يتصؿ بحظر التجنيد ال وىي النزاعات المسمحة. وثانيايتعرض ليا األطفاؿ، أ

، 38. وبذلؾ فإف المادة 1977 مف البروتوكوؿ األوؿ اإلضافي 77المادة المادة تقتصر عمى تكرار نص 

                                                           
 .193، ص 1989د/منى محمود مصطفى، القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، دار النيضة العربية، ) 1
 .144د/عبد الغنى محمود، القانوف الدولي اإلنساني، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص ) 2
المتنازع عمييا بشأف األطفاؿ في النزاعات المسمحة، مجمة  38لخاصة بحقوؽ الطفؿ، المادة فرانسواز كريؿ، اتفاقية األمـ المتحدة ا) 3

 .12، 11، ص 1989، أوت 12النشر، العدد 
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عف القاعدة األقوى الواردة في البروتوكوؿ الثاني  االنتباهإلى جانب عدـ إتيانيا بجديد، مف شأنيا أف تصرؼ 

  .ةأوفى وأشمؿ فيما يتصؿ بالنزاعات المسمحة غير الدولي لى اتفاقيات جنيؼ الذي يوفر حظرااإلضافي إ

القاسية  يديف داخؿ المجتمع الدولي بالوضعيةالمتزا واالىتماـوفي ظؿ ىذه الخمفية وعمى ضوء الوعي    

مبادرة في إطار نظاـ األمـ المتحدة بعد سنوات قميمة فقط  اتخذتلؤلطفاؿ المتضرريف بالنزاعات المسمحة، 

في األعماؿ  واالشتراؾى لسف التجنيد حقوؽ الطفؿ حيز التنفيذ مف أجؿ رفع الحد األدن اتفاقيةمف دخوؿ 

   .سنة 18العدائية إلى 

حقوؽ  التفاقية االختياري، البروتوكوؿ 2000عاـ  العامة لؤلمـ المتحدة في شير ماياعتمدت الجمعية    

 مف أجؿ األطفاؿ، انتصارويعد ىذا البروتوكوؿ أىـ  ،1األطفاؿ في النزاعات المسمحة اشتراؾالطفؿ بشأف 

لجيود المجنة الدولية لمصميب األحمر والمنظمات غير الحكومية، والتي بذلت طواؿ فترة التسعينات  وتتويجا

  .مف أجؿ رفع الحد األدنى لسف المشاركة في أعماؿ القتاؿ مف الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة

، والتجنيد وقد تضمف البروتوكوؿ بعض األحكاـ الميمة وبصفة خاصة تحديد سف التجنيد اإلجباري   

، وكذلؾ تناوؿ مسألة تجنيد األطفاؿ في الجماعات المسمحة المتميزة عف القوات االختياريالطوعي أو 

  .2المسمحة لمدولة

قد يتـ  العدائية، لكفيرى القانوف الدولي اإلنساني أنو مف غير الطبيعي أف يشارؾ األطفاؿ في األعماؿ    

الحروب في مخالفة صريحة لمبدأ اإلنسانية وقواعد القانوف الدولي  فيىذا الحظر ويتـ الزج باألطفاؿ  انتياؾ

ويثور التساؤؿ في ىذه الحالة عف صفة األطفاؿ، والقواعد التي تنطبؽ عمييـ؟ يمكف القوؿ إنو في  3اإلنساني

ي تكوف ليـ صفة المقاتميف، وينطبؽ عمييـ وضع المقاتؿ، وف األطفاؿ في النزاعات المسمحة، انخراطحالة 

  .حالة وقوعيـ في قبضة الخصـ، يكوف ليـ كامؿ الحؽ في التمتع بوضع أسرى الحرب القانوني
                                                           

، مذكور في كتاب وائؿ 2002فبراير  23، ودخؿ حيز التنفيذ في 2000مايو  25في  54/263اعتمدتو الجمعية العامة بقرارىا رقـ ) 1
 .151دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، بدوف سنة نشر، ص  الطفؿ وحقوؽ اإلنساف،أنور بندؽ، المرأة و 

 .18، ص 2005، جانفي، 159د/ فاطمة شحاتة زيداف، الحماية الدولية لؤلطفاؿ في النزاعات المسمحة، مجمة السياسة الدولية، العدد ) 2

 .439، ص 1995، سبتمبر /أكتوبر 45حمر، السنة الثامنة، العدد دور األطفاؿ في النزاعات المسمحة، المجمة الدولية لمصميب األ (3
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األسرى  وفي ىذه الحالة يستفيد الطفؿ مف القواعد العامة الواردة في القانوف الدولي اإلنساني بشأف حماية   

أو وقوعو في  اعتقالولصغر سف الطفؿ فإنو يحظى بمعاممة خاصة في حالة  ومعاممتيـ، كما أنو نظرا

  .األسر

جنيؼ لعاـ  اتفاقياتاإلضافي إلى  1977إف اتفاقية جنيؼ الثالثة، وبعض أحكاـ البروتوكوؿ األوؿ لعاـ    

ومف المبادئ التي ، ، ىي التي تحكـ اليوـ أوضاع أسرى الحرب، وتحدد بوضوح ماليـ وما عمييـ1949

إسناد مسؤولية األسر إلى الدولة الحاجزة، ال إلى أفراد أو تحكـ اليوـ أوضاع القانوف الدولي اإلنساني، 

وحجز األسرى بمنأى عف جبيات القتاؿ وساحات المعارؾ، وتأميف حمايتيـ وتقديـ الخدمات  ،تنظيمات

الضرورية ليـ، وتمكينيـ مف تبادؿ الرسائؿ مع ذوييـ، والسماح لمندوبي المجنة الدولية لمصميب األحمر 

رغاميـ عمى القياـ بأعماؿ عدائية ضد بمدىـ، أو حشدىـ في صفوؼ قوات الدولة الحاجزة، بزيارتيـ، وعدـ إ

جنيؼ الثالثة قواعد  اتفاقيووقد أوردت  ،العمميات الحربية انتياءوحقيـ الثابت في العودة إلى أوطانيـ فور 

ألعماؿ العدائية في حالة مف ىذه القواعد تتـ حماية األطفاؿ المشاركيف في ا وانطبلقالحماية أسرى الحرب، 

  1.وقوعيـ في األسر

وقد نصت اإلتفاقية الثالثة عمى وجوب معاممة أسرى الحرب معاممة إنسانية في جميع األوقات، وحظر    

 جسيما انتياكاالدولة الحاجزة أي فعؿ أو إىماؿ غير مشروع يسبب موت أسير في عيدتيا، ويعتبر  اقتراؼ

جواز تعريض أي أسير لمتشويو البدني أو التجارب الطبية أو العممية مف أي  عدـ وخصوصا ،ليذه االتفاقية

وبالمثؿ يجب حماية أسرى الحرب  ،نوع كاف، مما ال تبرره المعالجة لؤلسير المعني وال يكوف في مصمحتو

 .ضد جميع أعماؿ العنؼ أو التيديد وضد السباب وفضوؿ الجماىير وخصوصافي جميع األوقات، 

، فإنو حظر وة المسمحة لمخصـ أفرادا وعتاداالق استيداؼولكف إذا أجاز القانوف الدولي لؤلطراؼ المتحاربة    

سبلح وشارؾ عمى القتاؿ، فالمقاتؿ ىدؼ عسكري طالما حمؿ ال لـ يعد قادرا المساس بغير المقاتميف، ومف
                                                           

وما  49، ص 2003نسمة جميؿ ىمسو، المركز القانوني لؤلطفاؿ في النزاعات المسمحة، رسالة ماجستير، المعيد الدبموماسي األردني،  (1
 بعدىا.
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عمى القتاؿ إلصابة لحقت بو، أو  قادرا إذا ألقى السبلح أو لـ يعد في العمميات العسكرية، لكنو يصبح محميا

بموجب أحكاـ  جريمةيعد  عمبلفإف إيذاءه باليد أو المساف،  ،لوقوعو في األسر بأي شكؿ كاف ونتيجة لذلؾ

رىائف،  واتخاذىـومف أخطر الجرائـ المرتكبة ضد أسرى الحرب، القتؿ والتعذيب  ،القانوف الدولي اإلنساني

المعارؾ وعزليـ  انتياءألشير أو لسنوات طويمة بعد  واحتجازىـى الخصـ، وتحويميـ إلى سبلح لمضغط عم

  1 .عف العالـ الخارجي

بالرغـ مف حظر القانوف الدولي اإلنساني مشاركة األطفاؿ في النزاعات، إال أنو ال زالت ىناؾ بعض    

مع ىذا الواقع المرير،  وتمشياف ىذا المبدأ القانوني واألخبلقي، وبالتالي الدوؿ والجماعات المسمحة تخرج ع

يكوف ليـ موضع  ،اعتقاليـفإف األطفاؿ المقاتميف الذيف يقعوف في قبضة الخصـ، وذلؾ بأف تـ أسرىـ أو 

حيث ينص بيذا الخصوص عمى أنو:  خاص، ويتمتعوف بحماية خاصة كفميا ليـ البروتوكوؿ األوؿ، احتراـ

فاؿ ممف لـ يبمغوا بعد سف الخامسة عشرة في األعماؿ األط اشتراؾ، أف استثنائية"إذا حدث في حاالت 

العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصـ، فإنيـ يظموف مستفيديف مف الحماية الخاصة التي تكمفيا 

  2." ىذه المادة، سواء أكانوا أسرى حرب أـ لـ يكونوا

وف بحماية خاصة، سواء أكانوا أسرى مف المبلحظ أف األطفاؿ المشاركيف في األعماؿ العدائية يتمتع   

 .كما جاء في أحكاـ شرط مارتنز مدنييفحرب، أو معتقميف 

جماعات مسمحة أخرى صفة ينطبؽ عمى األطفاؿ المجنديف في القوات المسمحة أو المشاركيف مع    

  3 .ويتمتعوف بوضع أسرى الحرب القانوني إذا وقعوا في قبضة الخصـ المقاتميف،

الشأف بالنسبة لجميع أسرى الحرب اآلخريف، فإف ىذا الوضع القانوني لؤلطفاؿ المقاتموف أسرى كما ىو    

الحرب، ال يحوؿ دوف األحكاـ الجنائية عف المخالفات الجسيمة التي يرتكبيا ىؤالء األطفاؿ، بالمخالفة 

                                                           
 .1949مف اإلتفاقية الثالثة لعاـ  15المادة  (1

 .1997البروتوكوؿ األوؿ لعاـ مف  77/3المادة  (2
 .1949مف االتفاقية الثالثة  4المادة  (3
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قانوف الوطني لمدولة ألحكاـ القانوف الدولي اإلنساني، خاصة جرائـ الحرب، أو المخالفات التي تخؿ بال

  .الحاجزة

لكف في ىذه الحاالت يجب تقدير مسؤولياتيـ حسب أعمارىـ، وكقاعدة عامة تتخذ في حقيـ إجراءات    

لكف ىناؾ ضمانة  ،لضمانات قضائية محددة وفقاومف الممكف أف يحكـ عمييـ بعقوبات جنائية  ،تربوية

 ارتكابوفي حؽ شخص دوف الثامنة عشرة عند أساسية وىي: "أف الحكـ باإلعداـ ال يجب أف يصدر 

  1."لممخالفة، وال يجب أف ينفذ

وا في األعماؿ العدائية دوف أف يعد إف القانوف الوطني لمبمد الذي ينتمي إليو األطفاؿ الذيف يشاركوف   

ذا  اعتقاليـأما في حالة  ،نظر القانوف الدولي، ىو القانوف الواجب التطبيؽ فيمقاتميف  لدى سمطات العدو، وا 

  2 .وا أسرى حرب، فينبغي أف يعامموا كأشخاص مدنييف محمييف، ويتمتعوا بمعاممة خاصةلـ يعد

، وأف توفر ليـ الظروؼ المبلئمة أباءىـمع  االعتقاؿعميو، يحؽ ليـ أف يقيموا في نفس مراكز وبناء    

وعند إصدار عقوبات تأديبية ضدىـ، يجب كذلؾ  ،يـالحتياجاتلسنيـ، وأف يتمقوا األغذية اإلضافية المناسبة 

 ئية، إال إذا كانوا قادريف تمامامراعاة سنيـ، فبل يجب معاقبتيـ بسبب مشاركتيـ المباشرة في األعماؿ العدا

المخالفة، ويجب أال تصدر ضدىـ  ارتكابعمى التمييز وعمى إدراؾ مغزى عمميـ وما يترتب عميو عند 

  .3أال تنفذ عقوبة اإلعداـ كما يجب

، ألف اعتقاليـاألسباب التي دعت إلى  انقضاءويجب أف يطمؽ سراح األطفاؿ المعتقميف المدنييف فور    

، وبيذا الخصوص تقرر اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى أف: "كؿ استثنائيإجراء  االعتقاؿالقاعدة العامة ىي أف 

 ،اعتقالو ىاألسباب التي دعت إل انقضاءيجب أف يطمؽ سراحو فور  -ذلؾ األطفاؿ فيبما  -شخص معتقؿ

لئلفراج عف  اتفاقياتعمى عقد  -حتى أثناء األعماؿ العدائية -كما أنو يجب عمى أطراؼ النزاع أف تعمؿ 

                                                           
 مف البروتوكوؿ األوؿ. 5فقرة  77مف اإلتفاقية الرابعة، المادة  4فقرة  68المادة  (1
 .155ساندرا سنجر، حماية األطفاؿ في حاالت النزاع المسمح، المرجع السابؽ، ص  (2

3
( Geraldine Van Bueren, The internationanl law on the Right of child, op.cit, p 346. 
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وأكدت  ،1فئات معينة مف المعتقميف، أو إعادتيـ إلى الوطف أو إلى منازليـ، أو إيوائيـ في بمد محايد"

 .اإلتفاقية أف مف أىـ ىذه الفئات األطفاؿ

                                                           
1

 .1141من اإلتفاقية الرابعة  132 ادةمال (
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 9191 امػدة لعػم المتحػاألم ار اتفاقيةػل في إطػوؽ الطفػة حقػايػحمي: ػل الثانػفصػال

 منياالعالـ بسبب الظروؼ القاسية التي يعشوف في ظميا يا األطفاؿ في يعانيالكبيرة التي  نظرا لممعاناة   

مميوف  12الجوع والفقر والمرض، والتشرد والنزاعات المسمحة، والكوارث الطبيعية، حيث يتعرض أكثر مف 

مميوف طفؿ يولدوف في ظؿ ظروؼ قاسية وال يتـ تسجيؿ  40لمموت بسبب سوء التغذية، وكؿ عاـ طفؿ 

بيـ في المجتمع، وحوالي أسمائيـ في سجبلت الوالدات بالدولة وىذا يؤثر عمى تعميميـ وعمميـ، واالعتراؼ 

تيدد حياتيـ سية وغير إنسانية و سنة( يعمموف في ظؿ ظروؼ عمؿ قا14 -5مميوف طفؿ ما بيف ) 120

  .1ومستقبميـ

دافعػا لؤلمػـ المتحػدة إلػى ةػرورة إيجػاد تشػريع قػانوني دولػي ممػـز لكػؿ دوؿ العػالـ لحمايػة كاف ما تقدـ  كؿ   

، 20/11/1989أصدرت المنظمة الدولية اتفاقية حقػوؽ الطفػؿ بمجمػاع جمعيتيػا العامػة فػي فىؤالء األطفاؿ، 

، وقػد صػادقت 3/9/1990ودخمػت حيػز النفػاد فػي  26/1/1990دولػة فػي  61وتـ التوقيع عمييا مف جانب 

 .كؿ دوؿ العالـ ماعدا الواليات المتحدة االمريكيةعمى ىذه االتفاقية حتى اآلف 

حيػػث كػػاف مػػف المقػػرر إبراميػػا عػػاـ  ،مػػرت بمرحمػػة والدة طويمػػة نسػػبيا 1989 الطفػػؿ لعػػاـ واتفاقيػػة حقػػوؽ   

أثناء االحتفاؿ في ذات العاـ بالسنة الدولية لمطفؿ، وذلؾ بمبادرة مف دولػة بولنػدا، غيػر أنػو عنػد طػرح  1979

الخػػبلؼ مػػف الجػػدؿ و ـ المتحػػدة حػػدث الكثيػػر ىػػذه المبػػادرة البولنديػػة عمػػى الػػدوؿ أعةػػاء الجمعيػػة العامػػة لؤلمػػ

عديػػد مػػف الظػػروؼ العديػػد مػػف القةػػايا اليامػػة التػػي تتعمػػؽ بحقػػوؽ الطفػػؿ وتػػرتبط بػػو، لػػذلؾ فػػمف ىنػػاؾ الحػػوؿ 

والمبلبسات سبقت إبراـ ىذه االتفاقية الدولية يجب اإلشارة إلييا قبؿ تناوؿ حقوؽ الطفؿ التي وردت في صمب 

 ىذه االتفاقية.

 الفصؿ إلى المبحثيف اآلتييف:أينا تقسيـ ىذا تر الذلؾ فقد    

 نشأة اتفاقية حقوؽ الطفؿ وطبيعتيا القانونيةالمبحث األوؿ: 

                                                           
1
) The State of the World’s Children in Numbers, Unicef, 2014, available at : 

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/  

http://www.unicef.org/sowc2014/numbers/
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 .ريعات الوطنية في افريقياشالتو  حقوؽ الطفؿ اتفاقية المبحث الثاني:

 ةػيػونػػانػقػيا الػػتػعػيػبػل وطػػػفػطػوؽ الػػقػة حػيػاقػفػأة اتػػشػنث األول: ػػحػبػمػال

وتعكس بدورىا  ،نسافلي لحقوؽ اإلارزا في تنمية وتطور القانوف الدو الطفؿ تشكؿ معمما باتفاقية حقوؽ    

 األطفاؿ وحقوقيـ.  منحنى تاريخي في التفكير العالمي حوؿ

اتفاقية حقوؽ ف ،األولى عالمياتقريبا األكثر تصديقا عمى نطاؽ واسع في التاريخ، وىي ىي المعاىدة  ىذه   

نقطة تحوؿ حاسمة في وتعتبر ىي تجسيد لرؤية جديدة كاممة لؤلطفاؿ، و تطمعا وشموال،  األكثرىي  الطفؿ

 عمى إحداث تغيير.  لتحقيؽ العدالة لؤلطفاؿ، ووثيقة مع قدرة غير مسبوقة الصراع

تـ إيبلء اىتماـ لمتحدي المتمثؿ في ترجمة المعايير  داية لمرحمة جديدة التي خبللياتصادؼ االتفاقية ب   

في كثير مف مظاىره  ولةماف أف المجتمع الدولي ،الدوؿ في القانوف الداخمي وممارسات ية الجديدةاألمم

 .1يساىـ بكؿ الطرؽ ذات الصمة لتعزيز حقوؽ األطفاؿ

سنوات انقةت بيف تقديـ المسودة األولى مف بولندا  لـ يكف مف السيؿ التوصؿ إلى وثيقة شاممة بعشرة   

الفريؽ العامؿ المسؤوؿ عف صياغة  أعةاء ،الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة والتصويت باإلجماع مف قبؿ

ساعدتو إلى حد كبير مف قبؿ وكاالت األمـ المتحدة المختمفة، والخبراء األفراد تمت م اتفاقية حقوؽ الطفؿ

 المنظمات الحكومية.و  والمنظمات غير الحكومية

المصالح  تفاؽ دولي آخر، تمثؿ حبل وسطا بيف مختمؼا عمى الرغـ مف أف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، مثؿ أي   

طار لمتطمع قدما  لتنفيذىا. والنيج، فيي تؤكد مف جديد عدـ إمكانية تجزئة حقوؽ اإلنساف، وتخمؽ ديناميكية وا 

راـ إبسنتناوؿ ىذا المبحث في ثبلث مطالب، حيث سنتطرؽ في المطمب األوؿ إلى ظروؼ وأحداث    

وأخيرا سنتطرؽ إلى  ،حكاـ العامة التفاقية حقوؽ الطفؿي المطمب الثاني نتناوؿ األوف ،اتفاقية حقوؽ الطفؿ

 الطبيعة القانونية لبلتفاقية وعبلقتيا بالقوانيف الداخمية لمدوؿ في المطمب الثالث.

                                                           
 .110خميؿ، حقوؽ الطفؿ، التطور التاريخي منذ بدايات القرف العشريف، المرجع السابؽ، ص غساف )1
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 لػػػفػطػوؽ الػػػقػػة حػيػاقػػفػرام اتػداث إبػروؼ وأحػاألول: ظ بػمػطػمػال

الجيود المبذولة لتحسيف أوةاع ىذه الشريحة العمرية  وتعد   ،كبيرة وميمة في العالـفاؿ شريحة األطؿ يشك     

ا منتجا في المجتمع ركيزة  أساسية مف ركائز إعداد القاعدة البشرية التي تؤىؿ الستخداميا فيما بعد استخدام

تتوافؽ كؿ ، حيث ف فراغمبية احتياجاتيـ األساسية م، وال يأتي االىتماـ بقةايا األطفاؿ وحقوقيـ وتوفعاال

والعربية ليس فقط  كما تتوافؽ المواثيؽ الدولية واإلقميميةوالقمـ العالمية لحماية الطفولة، المنظمات الدولية 

األوؿ لمطفولة في مختمؼ  عتبارمبدأ اال ىحماية الطفولة وةماف حقوقيا األساسية بؿ أيةا عم ىعم

 .1قتصادأوةاع السمـ والحرب، وتقمبات السياسة واال

ف أىمية إال أ ،في بناء المستقبؿ االستراتيجيةأبرز العناصر وف مثمي األطفاؿ أف ىفيناؾ توافؽ راىف عم   

التعيد بالرعاية واإلعداد فمذا لـ يتـ  ،قوة نماء حتمي ىذا العنصر تفوؽ ما عداه في الخطورة واإللحاح باعتباره

تكوف ممتوية أو معاقة أو متعسرة فارةة شتى أنواع االختبلؿ ستمر رغـ كؿ شيء بالنماء، إنما بأشكاؿ قد سي

 .2بمدافمستقبؿ ال ىعم

في ىذه الفئة زاؿ تومسؤوليات الحكومات ال  األطفاؿومع ذلؾ، ورغـ اعتماد معايير قانونية تحدِّد حقوؽ    

 عقبات ىائمة تعترض إعماؿ حقوقيـ. يوميا تواجو افبمدال بعض

 9191ل ػػفػػطػػة لمػػيػدولػػال ةػنػسػالرع األول: ػػفػال

وتمؾ مف  ،المتعمقة باألطفاؿ 1948في إنساب القوة القانونية ألحكاـ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف    

التفسير  ، وأحكاـ العيديف التي تنطبؽ عمى األطفاؿ، صراحة أو عف طريؽ1959الطفؿ عاـ  إعبلف حقوؽ

، شكؿ تطورا ىاما في القانوفال ومع ذلؾ، جواف بيؿ غيدس، اليونيسيؼ، كتبت  حماية األطفاؿل الدولي بلـز

                                                           

 .18نجوى عمي عتيقة، حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي، المرجع السابؽ، ص 1) 
إلنساف، المرجع السابؽ، محمد السعيد الدقاؽ، الحماية القانونية لؤلطفاؿ في إطار مشروع اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ، حقوؽ ا) 2
 .337ص 
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لـ تترجـ الطفؿ  المبادئ الواردة في إعبلف األمـ المتحدة لحقوؽ...و "بالنسبة لمجزء األكبرأن 1977في عاـ 

 تزاؿ ونتيجة ذلؾ تأكيد واةح أف حماية حقوؽ الطفؿ ال بعد في الدساتير واألنظمة القانونية لمدوؿ الفردية،

 . 1"ناقصة في العالـ اليوـ

كانت ظاىرة أف انتياكات حقوؽ األطفاؿ  كشفت 1970لبيانات التي جرت خبلؿ عاـ البحوث وجمع ا   

التصور الذي يفيد أف مرحمة الطفولة ىي الفترة  الدولية، تجاىميا إلى حد كبير مف قبؿ المجتمعاتتـ عالمية 

ؤلطفاؿ ةمانات خاصة تتجاوز تمؾ الممنوحة كحقوؽ وأف ل ،التنميةتتطمب  األكثر أىمية في اإلنساف

 . 2والةعؼ عمى ذلؾ االعتماد لمبالغيف بسبب عدـ النةج البدني والعقمي ويترتب

واالعتراؼ بأف التدخؿ  ،مع ىذه المشكمة كاف االعتقاد بأف التشريعات الوطنية وحدىا غير كافية لمتعامؿ   

 عايير القانونية الدولية الدنيا الموحدة ةروري أيةا، اكتسبت أيةا رواجا فيالم الخارجي مف خبلؿ وسيمة

فيما يتعمؽ بحماية حقوؽ األطفاؿ  صدرت دعوات التباع نيج أكثر انتظاما عمى المستوى الدوليذلؾ الوقت و 

 .3ورصد حاالت انتياكيا

األطفاؿ في  التي يعاني منيا صبحت اليونيسيؼ قمقة لمغاية حوؿ األوةاع المزريةأ، 1976بحموؿ عاـ    

 1979 إلعبلف عاـ حيث قدـ الفرع التنفيذي التماسا إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،جميع أنحاء العالـ

عاـ لإعبلف حقوؽ الطفؿ  العتماد 20وردا عمى ىذه التطورات ولبلحتفاؿ بالذكرى  ،"السنة الدولية لمطفؿ"

سنة دولية لمطفؿ لحث الحكومات عمى توسيع جيودىا عمى  1979، أعمنت الجمعية العامة سنة 1959

 .4لتوفير تحسينات دائمة في رفاىية أطفاليـ المستوى الوطني ومستويات المجتمع

 

 

                                                           
1
) Philip Alston, Stephen Parkers & John Seymour (eds.), Children, Rights and the Law, op.cit, p 45. 

2
)  Hafen, B.C. Hafen J.O., Abandoning Children to their Autonomy: The UN Convention on the Rights 

of the Child in : Hein online International Law Journal 37, No.2, 1996, p 23. 
3
) Directory of National Action for the International Year of the Child (DONA), UNICEF, UN, 1979, 

p134. 
4
)  G. Bueren V., The International Law on the Rights of the Child, op.cit, p 12. 
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 9191 امػػعػحدة لػػتػمػم الػػاألم ةػيػػػاقػفػادرة اتػػبػذ مػػيػفػنػت ي:ػػانػثػرع الػػفػال

وذلػػؾ بمناسػػبة عشػػريف عامػػا عمػػى  1979حقػػوؽ الطفػػؿ فػػي عػػاـ  كػػاف مػػف المفتػػرض أف يػػتـ إبػػراـ اتفاقيػػة   

ىػي السػنة الدوليػة لمطفػؿ، وىػذا  1979واعتبػار عػاـ  1959عػاـ ل ألمـ المتحدة إعػبلف حقػوؽ الطفػؿإصدار ا

ما دفع دولة بولندا إلى تقديـ اقتراحيا لعقد ىذه االتفاقية الدولية إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحػدة، وذلػؾ عػف 

وكػاف االقتػراح البولنػدي مطابقػا  ،19771لجنة األمـ المتحدة لحقوؽ اإلنساف وكاف ذلػؾ فػي بدايػة عػاـ  طريؽ

، وتعمدت بولندا ذلؾ ألف ىذا اإلعبلف قد وافقت عميو 1959تماما لمبادئ إعبلف حقوؽ الطفؿ الصادر لعاـ 

اإلعػبلف فػي صػورة اتفاقيػة دوليػة  الجمعية العامة لؤلمػـ المتحػدة مػف قبػؿ، ولكػف الميػزة فػي تكػرار نفػس مبػادئ

ىو منح ىذه المبادئ والحقوؽ الخاصة بالطفؿ الصفة القانونية الممزمة، وىذا ما تفتقر إليػو رغػـ صػدورىا منػد 

 .2عشريف عاما مةت في شكؿ إعبلف لو قيمة أدبية فقط

الحماية  ية مؤتمر عفبمدا مف أوروبا الغربية والشرق 19حةر المشاركوف مف  واستكماال ليذه المبادرة،   

باإلجماع عمى أحكاـ مختمفة  واتفؽ المؤتمر ،1979القانونية لحقوؽ الطفؿ الذي عقد في وارسو في عاـ 

مجاالت مثؿ التعميـ والصحة، والترفيو، وعمالة األطفاؿ، واألطفاؿ  بشأف الحماية القانونية لحقوؽ الطفؿ في

 .3البلجئيف واالمف االجتماعي

أىميػا مػا  1979واجػو عػدة صػعوبات حالػت دوف تنفيػذه عػاـ  نػدي بعقػد اتفاقيػة حقػوؽ الطفػؿالبولاالقتراح    

 :4يمي

إىمػاؿ ىػػذا االقتػراح العديػػد مػف الحقػػوؽ االقتصػػادية والثقافيػة واالجتماعيػػة لمطفػؿ، وكػػذلؾ عػدد مػػف الحقػػوؽ  -

 المدنية والسياسية.
                                                           
1
( UN.DOC.E/CN-4/1349,1978,p 9. 

 .39د/ محمد السعيد الدقاؽ، الحماية القانونية لؤلطفاؿ في إطار مشروع اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ، المرجع السابؽ، ص  2) 
3
) O. Stone, Warsaw Conference on the Legal Protection of the Rights of the Child, Alberta Law Review, 

1979, p555. 
4
) D. Hodgson, The Historical Development and Internationalization of the Children's Rights Movement, 

op.cit, p 252.  
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مكػتمبل فػي صػورتو النيائيػػة، وبالتػالي لػـ يحصػؿ عمػػى مشػروع الػنص المقػدـ مػػف الجانػب البولنػدي لػـ يكػػف  -

التأييػػػد المطمػػػوب مػػػف الػػػدوؿ األعةػػػاء الجمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة، ولػػػذلؾ أطمػػػؽ عميػػػو الػػػبعض مبػػػادرة 

 .1المحظات األخيرة

وعػدـ وةػوح الػنص  ،االتفاقيػةيػة لنصػوص دولة بولندا إلى وجود آليػة تنفيذ افتقار مسودة النص المقدـ مف -

 .بشكؿ كاؼ

إجراء عدد كاؼ مف التقارير المنظمات الدولية غير الحكومية عدـ اعتماد االقتراح البولندي إال بعد  تطمب   

ة جمػع اقتراحػات ؤلمػـ المتحػدلعػاـ المػيف األالدراسات والبػرامج، ولػذلؾ طمبػت لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف مػف السػيد و 

ردا مػػػف  28العامػػػة والوكػػاالت المتخصصػػة، ووصػػػؿ إلػػى األمػػػيف العػػاـ أعةػػػاء الجمعيػػة ومبلحظػػات الػػدوؿ 

ردا مػػػف منظمػػات دوليػػة غيػػر حكوميػػة، والجػػػدير  15الت المتخصصػػة اكػػالو ردود مػػف  4و الػػدوؿ األعةػػاء،

منظمػة لعػاـ الؤلمػيف للـ تقدـ أية مبلحظات  (اليونيسيؼ)بالذكر أف المنظمة الدولية لحماية األمومة والطفولة 

 .2متحدة األمـ ال

رأت األمػػـ المتحػدة تشػػكيؿ فريػؽ عمػػؿ لوةػع مسػػودة اتفاقيػة دوليػػة  يػػرة ومتنوعػة،ولمػا كانػت ىػػذه الػردود كث   

بتشػػكيؿ مجموعػػة العمػػؿ التػػي سػػتتولى إعػػداد اتفاقيػػة  12/3/1989أصػػدرت لػػذلؾ قرارىػػا فػػي لحقػػوؽ الطفػػؿ، و 

أىػـ أعةػاء لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف، باإلةػافة  التي تعتبردولة  43، وتتكوف ىذه المجموعة مف 3حقوؽ الطفؿ

فػي أعمػاؿ المجموعػة بصػفة مػراقبيف، وكػذلؾ  لبلشػتراؾلفتح الباب أماـ كؿ دوؿ العالـ أعةاء األمـ المتحػدة 

، (مراقػب)صػفة الفي أعماؿ المجموعة بذات  لبلشتراؾيحؽ لممنظمات غير الحكومية والوكاالت المتخصصة 

 بلليا.يا وتنطمؽ مف خببولندي كوثيقة عمؿ أساسية تبدأ واعتمدت مجموعة العمؿ النص ال

                                                           
1
) Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Martinus 

Nijhoff Publishers, 1999, p.20-21. 
2
( U.N.Doc ,E/CN-4/1324. 

مس، ( د/ ابراىيـ العناني، الحماية القانونية لمطفؿ عمى المستوى الدولي، مجمة العمـو القانونية واالقتصادية، كمية الحقوؽ، جامعة عيف ش3
 .2، ص1998، 1 العدد رقـ
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ا واحػػدا سػػنويا لمػػدة ، ثػػـ أخػػذت تعقػػد اجتماعػػ1979وقػػد اجتمعػػت ىػػذه المجموعػػة ألوؿ مػػرة فػػي نيايػػة عػػاـ    

اف فػي صػالح اتفاقيػة حقػوؽ ( ك1989-1979ؿ طوؿ فترة عمؿ المجنة )ولع ،(1987-1980سبع سنوات )

يػر الظػروؼ الدوليػة خػبلؿ فتػرة الثمانينػات مػف القػرف العشػريف غوجو عػاـ، وذلػؾ لتاألطفاؿ في العالـ بالطفؿ و 

 السػػػوفيتي االتحػػػادالتػػي شػػػيدت نيايػػػة الحػػػرب البػػاردة وسػػػباؽ التسػػػمح بػػػيف الواليػػػات المتحػػدة األمريكيػػػة و بػػػيف 

 أف يسػاعد ىػذالطػرفيف، وكػاف طبيعيػا ، واتجاه العبلقة بػيف الشػرؽ والغػرب نحػو التنميػة والسػبلـ لصػالح ااسابق

يػا األمػـ المتحػدة، الجو السياسي الجديػد عمػى تحػرؾ مجموعػة العمػؿ إلػى األمػاـ إلنجػاز الميمػة التػي كمفتيػا ب

الت الدوليػة المتخصصػة مثػؿ منظمػة العمػؿ الدوليػة، امف جانب العديد مػف الوكػ وكاف ىناؾ دور بارز وفعاؿ

المجنػػة العميػػا لشػػئوف البلجئػػيف، وأيةػػا لعبػػت ي، و صػػندوؽ األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائومنظمػػة الصػػحة العالميػػة، و 

الدولية الغير الحكومية دورا ىاما في انجاز مشروع االتفاقية بجدية، وتعاونيا المثمر مع اليونيسيؼ  المنظمات

 .1في اعتماد ىذه االتفاقية مف جانب األمـ المتحدة

، ولكتابػة 1988في فبراير مف عاـ  االتفاقيةالمسودة األولى لمشروع  إعدادوقد انتيت مجموعة العمؿ مف    

ديسػمبر  9فبرايػر إلػى  28 اجتمػاع فػي المػدة مػف 12مسودة مشػروع االتفاقيػة الثانيػة اجتمعػت المجموعػة فػي 

 .2مجموعة عمؿ فرعية لكتابة مسودات وتقارير مجموعة العمؿ الرئيسية 16أنشأت ، و 1988مف عاـ 

ةايا خبلفية معقدة مثؿ حماية الطفؿ قبؿ الوالدة والتبني والديانة، إال وقد واجيت مجموعة العمؿ الفرعية ق   

رض الػنص النيػائي عمػى لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف وتػـ عػ ،ماليا بسػرعة وجديػة والتػزاـأنيا تغمبت عمييا وأنيت أع

إلػى  واالجتماعي التابع لؤلمػـ المتحػدة ثػـ االقتصاديورفعتو بدورىا إلى المجمس  ،8/3/1989التي أقرتو في 

بػاب التصػديؽ عمييػا  ، وتػـ فػتح20/11/1989فػي  والجمعية العامة لؤلمـ المتحدة التي وافقت عميو واعتمدتػ

 ، وبػػػذلؾ تكػػػوف ىػػذه االتفاقيػػػة مػػف أسػػػرع االتفاقيػػػات2/9/1990ودخمػػػت حيػػز النفػػػاذ فػػي  ،26/1/1990فػػي 

ف االتفاقيػة تخاطػب دوؿ العػالـ، أل فػي، وذلػؾ ألىميػة حقػوؽ الطفػؿ وحمايتيػا الدولية العامة دخوال حيػز النفػاذ

                                                           
1
) Sharon Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, op.cit,p 

55. 
2
( G. Van Beuren, The International Law on the Rights of the Child, op.cit., p 14-15. 
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اآلباء، وأصػحاب الميػف، وكػؿ فئػات المجتمػع ، وأيةا تخاطب كؿ فئات المجتمع و الحكومات وسمطات الدولة

 .1التي تتعامؿ مع الطفؿ

لكػي  ،لتو مجموعػة العمػؿ عمػى مػدار نحػو عشػر سػنوات تقريبػاىناؾ تقدـ يبرز مدى الجيد والعناء الذي بذ   

لية الدولية ةد الػدوؿ منتيكػة حقػوؽ ا لكافة دوؿ العالـ، ويرتب المسؤو لعالـ تشريعا قانونيا دوليتخرج ألطفاؿ ا

 الطفؿ.

نوفمبر  20حقوؽ الطفؿ دوف تصويت في  بعد عقد مف صياغة الجيود، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية   
سبتمبر  2حيز النفاذ في  ودخمت االتفاقية، 1959السنوية ليوـ اعتماد إعبلف  الذكرى إلحياء 21989

ني الدولي لحقوؽ اإلنساف عاما نحو االعتراؼ الرسمي القانو  65، بالتالي متوجة حممة مف نحو 1990

األكثر تصديقا عمى نطاؽ واسع في تاريخ األمـ اليوـ  1989الطفؿ لعاـ  اتفاقية حقوؽوتعتبر  ،لؤلطفاؿ

 المتحدة. 

اولة وةع تعريؼ شامؿ لحقوؽ مح دولي لحقوؽ اإلنساف يكفي أف نقوؿ إف االتفاقية ىي أوؿ صؾ   

 20والتي يعود تاريخيا إلى أوائؿ القرف  عمى الرغـ مف أف العديد مف االتفاقيات واإلعبلنات الدولية الطفؿ،

، يذكر الحتياجات األطفاؿ العالميةاعتبار  المعنية بحماية األطفاؿ، قد وةعت نصوصيا بشكؿ منفصؿ مع

الحد  أوؿ صؾ دولي شامؿ ومفصؿ عف حقوؽ األطفاؿ ليصؼ " تمثؿماغنا كارتا األطفاؿما يسمى ب "

 . 3ممزمة قانونااألدنى مف التزامات 

الطفؿ  البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ ىي إةافية ثبلثة بروتوكوالتومنذ ذلؾ الحيف تـ اعتماد    

البروتوكوؿ االختياري التفاقية ، 2000 عاـ إلباحيةبشأف بيع األطفاؿ واستغبلليـ في البغاء وفي المواد ا

                                                           
1
( Sharon Detrick, J. E. Doek, Nigel Cantwell, The United Nations Convention on the Rights of the Child: 

A Guide to the "Travaux Préparatoires", Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p 34. 
2
) Ibid, p 36.  

3
) Philip E. Veerman, the Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Martinez Nijhoff 

Publications, Doudrecht, 1992, p 134.    
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والبروتوكوؿ االةافي بشأف تقديـ  2000اؿ في النزاعات المسمحة عاـ األطف حقوؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ

 .2011الببلغات عاـ 

  لػػػفػػطػػال وؽػػػقػػح ةػػيػاقػػفػػتال  ةػػػامػػػعػػام الػػػػكػػحاألي ػػػانػثػب الػمػطػمػال

القػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ الطفػػؿ اآلف، ألنيػػا تةػػمنت  1989المتحػػدة لحقػػوؽ الطفػػؿ لعػػاـ  اتفاقيػػة األمػػـ تعػػد   

كافػػػة المواثيػػػؽ الدوليػػػة المعنيػػػة بيػػػذه القةػػػية، وأةػػػافت إلييػػػا كػػػذلؾ بعػػػض الحقػػػوؽ والحريػػػات وآليػػػات التنفيػػػذ 

 ؽ الطفؿ في العالـ.ووسائؿ الحماية الجديدة، لكي تشكؿ مرجعا ىاما قانونيا وممزما في مجاؿ حقو 

عتبارىا تنطبؽ وبذلؾ يمكف ا الواليات المتحدة(،ة حقوؽ الطفؿ )باستثناء كؿ البمداف أطراؼ في اتفاقي   

طفاؿ الخاةعيف فييا وتنطبؽ عمى كؿ األ تكوف طرفاحكومة  بشكؿ شامؿ تقريبا، وىي ممزمة قانونيا لكؿ

مبدأ عدـ التمييز  فقط، بؿ إف ة تمؾ الدولةيف يحمموف جنسيس عمى األطفاؿ الذة لكؿ دولة، وليلموالية القانوني

 ( وىو يشمؿ بالتأكيد األطفاؿ البلجئيف والنازحيف بمف فييـ المراىقيف.1) 2ة منصوص عميو بقوة في الماد

الرشد  لـ يبمغ سف ماؿ إنساف لـ يتجاوز الثامنة عشرة ك"ؼ "الطفؿ" باعتباره حقوؽ الطفؿ تعر ة إف اتفاقي   

كف أف تنطبؽ عمى كؿ إنساف حتى يم ايولؤلغراض العادية، يعني ذلؾ أن ،1جب القانوف المنطبؽ عميو"بمو 

لكؿ األغراض أو ليذا الغرض  ،ؽسف الثامنة عشرة، ما لـ يثبت أنو بالغ بموجب القانوف الوطني المطب

ناء بمثابة استثناء االستثة حقوؽ الطفؿ وجوب تفسير ىذا " اتفاقيطد. وعمى أي حاؿ، يقترح "مخطالمحد

لبة باالستفادة مف فوائد بموغ سف الرشد باستطاعة مف ىـ دوف الثامنة عشرة المطا تفويةي، بعبارة أخرى أف

 ة حقوؽ الطفؿ.وقت نفسو المطالبة بحماية اتفاقييمنحيا، فيما يمكنيـ في ال إذا كاف القانوف الوطني

  ةػػػيػاسػػاألس ادئػػبػػمػػرع األول: الػػػفػػال

 دوف عفويا متنيا في دتر  وىي العامة، فمسفتيا تشكؿ أساسية مبادئ أربعة عمى الطفؿ حقوؽ اتفاقية تقـو   

 مبادئ أنيا عمى إبرازىا في الفةؿو  ؿ،الطف لحقوؽ رئيسية عناصر أو عامة مبادئ أنيا إلى إشارة أي

                                                           
1
) Article 1 CRC.  
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 األولى دورتيا انعقاد خبلؿ الطفؿ لحقوؽ الحقيقي المفيـو درست التي الطفؿ حقوؽ لجنة إلى يعود أساسية

 المفيـو تعكس موادىا وأف لؤلطفاؿ اإلنساف حقوؽ تتةمف االتفاقية أف رأت ، 1991 أكتوبر - سبتمبر في

 االتفاقية وتؤكدىما البشر، جميع عمى منيا األوالف ينطبؽ األساسية، األربعة والمبادئ الحقوؽ ليذه الحقيقي

  :ىي األربعة والمبادئ األطفاؿ، اآلخراف المبدآف يخص حيف في لؤلطفاؿ بالنسبة

  زػػػيػػيػػمػػتػػال دمػػػػػع دأػػػػبػػػػم أوال:

رسي مبدأ المساواة بيف كافة األطفاؿ في العالـ السيما بيف الطفؿ الثانية منيا ت االتفاقية في ةوء المادة   

مف المعاممة التمييزية بينيا وبيف شقيقيا  والطفمة حيث كانت تعاني البنات والمرأة بشكؿ عاـ مف وجود نوع

الطفؿ حتى داخؿ األسرة الواحدة، كما ساوت االتفاقية بيف األطفاؿ في العالـ أيا كاف ديف الطفؿ وعقيدتو، 

فبل فرؽ بيف الطفؿ المسمـ والمسيحي والييودي، وال فرؽ بيف األطفاؿ أيا كاف رأييـ السياسي أو االجتماعي، 

قمية التي ينتموف إلييا، وأيةا ال فرؽ في الحقوؽ الواردة في ىذه االتفاقية بيف األطفاؿ أو الطائفة أو األ

الفقراء واألغنياء، وال يجب كذلؾ التمييز في منح ىذه الحقوؽ بيف األطفاؿ الشرعييف وغير الشرعييف، فيجب 

 .1يـ نسب معمـوأف يتمتع األطفاؿ غير الشرعييف بذات الحقوؽ التي يتمتع بيا األطفاؿ الذيف ل

ويشمؿ تفسير لجنة حقوؽ الطفؿ لعبارة "أي وةع آخر" المنصوص عمييا في ىذه المادة، وةع الطفؿ    

المصاب بفيروس اإليدز مثبل أو وةع أبويو المصابيف بو، فأسوأ نتيجة يفةي إلييا التمييز ةد األطفاؿ 

 .2 تمع بوجو عاـلمجالمحمي أو االمصابيف بالفيروس ىي التخمي عنيـ مف جانب أسرىـ ومجتمعيـ 

مبدأ عدـ التمييز مف جميع جوانبو عمى شتى أشكاؿ التعامؿ مع األطفاؿ بمف فييـ  وينطبؽ كذلؾ   

المنفصميف عف ذوييـ وغير المصحوبيف، ويحظر ىذا المبدأ بوجو خاص أي تمييز عمى أساس وةع الطفؿ 

أو ممتمسا لمجوء أو مياجرا، والمادة الثانية مف  بوصفو غير مصحوب أو منفصبل عف ذويو أو بوصفو الجئا

االتفاقية تكفؿ لكؿ طفؿ دوف أي نوع مف أنواع التمييز الحقوؽ المنصوص عمييا في االتفاقية، معناىا أنو 

                                                           
1
) Article 2 CRC   

2
( UN. Doc. E/CN.4/2002/85,  p5. 
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بوجو عاـ ألي سبب مف األسباب، مثبل في الحاالت التي ال تنص  1يجب عدـ التمييز ةد صغار األطفاؿ

ر حماية متساوية مف العنؼ لجميع األطفاؿ بمف فييـ صغار األطفاؿ، فيؤالء قد فييا القوانيف عمى توفي

يتعرةوف بوجو خاص لخطر التمييز ةدىـ بسبب ةعفيـ نسبيا واعتمادىـ عمى اآلخريف مف أجؿ إعماؿ 

 .حقوقيـ

الحياة  ويؤدي التمييز المتصؿ باألصؿ العرقي والطبقة أو الفئة االجتماعية، والظروؼ الشخصية وأسموب   

أو المتصؿ بالمعتقدات السياسية والدينية لؤلطفاؿ أو والدييـ إلى استبعاد األطفاؿ مف المشاركة الكاممة في 

ما تجاه أطفاليما، كذلؾ فمنو يؤثر عمى تيتمع وىو ما يؤثر عمى قدرة الوالديف عمى النيوض بمسؤوليالمجا

ى أنو يشجع عمى الشعور بالسخط وعمى النزاع الفرص المتاحة لؤلطفاؿ وعمى اعتزازىـ بالنفس، فةبل عم

 .فيما بيف األطفاؿ والبالغيف

وعمى الدوؿ األطراؼ كذلؾ اتخاذ جميع التدابير البلزمة لمحرص عمى معاممة جميع األطفاؿ المخالفيف    

لمقانوف معاممة متساوية وينبغي االنتباه بشكؿ خاص إلى حاالت التمييز والفوارؽ القائمة بحكـ الواقع، والتي 

، مف قبيؿ أطفاؿ الشوارع، قد تنتج عف عدـ وجود سياسة متسقة وقد تشمؿ فئات ةعيفة مف األطفاؿ

أو دينية أو لغوية، وأطفاؿ الشعوب األصمية، والبنات، واألطفاؿ  أثنيةواألطفاؿ المنتميف إلى أقميات عرقية أو 

، وكثيروف ىـ األطفاؿ المخالفوف لمقانوف 2)المعاودوف( األطفاؿ المخالفيف لمقانوف مراراالمعوقيف وخاصة 

كما ىو الحاؿ عندما يحاولوف الوصوؿ إلى التعميـ أو سوؽ العمؿ،  لذا  الذيف يقعوف ةحية لمتمييز أيةا

مف البلـز اتخاذ تدابير لمنع مثؿ ىذا التمييز بوسائؿ منيا تقديـ الدعـ والمساعدة المبلئميف إلى األطفاؿ 

                                                           
 .11، ص 2001د/ أحمد فتحي سرور، المؤتمر البرلماني الدولي حوؿ حماية ورعاية األطفاؿ، بوركينافاسو، األىراـ، أوت  (1
طو، الحماية الجنائية لمطفؿ المجني عميو، أكاديمية نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض، المممكة العربية السعودية، د/ محمود محمد أحمد  (2

 .254، ص 1999
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كد تمع، وتنظيـ حمبلت عامة تؤ لمجالجانحيف سابقا في ما يبذلوف مف جيود مف أجؿ االندماج مجددا في ا

 . 1تمعلمجحقيـ في االةطبلع بدور بناء في ا

كما ينبغي أف ُيمنح أطفاؿ البلجئيف واألطفاؿ مف أصؿ أجنبي وأطفاؿ الفئات األصمية أو األقميات الحقوؽ    

نفسيا الممنوحة لسواىـ جميعا، وينبغي أف ُيمنح األطفاؿ الذيف يعانوف مف عجز الفرصة نفسيا الممنوحة 

 .بمستوى معيشي الئؽلغيرىـ لمتمتع 

 مىػػضػػفػػال لػػفػطػػال حػػالػػصػػم : اػػيػػانػػػث

 الرعاية قامت مؤسسات سواء باألطفاؿ، تتعمؽ التي اإلجراءات جميع في" :عمى 3 المادة تنص   

 األوؿ االعتبار يولى التشريعية، الييئات أو اإلدارية السمطات أو المحاكـ أو الخاصة، أو العامة االجتماعية

 البلزمتيف والرعاية الحماية لمطفؿ تةمف بأف األطراؼ الدوؿ تتعيد ذلؾ وفي ،الفةمى الطفؿ لمصالح

 تتخذ و عنو، قانونا المسؤوليف األفراد مف غيرىـ أو أوصيائو أو والديو واجبات و حقوؽ مراعيو لرفاىو،

 المؤسسات تتقيد أف األطراؼ الدوؿ وتكفؿ ،المبلئمة اإلدارية و التشريعية التدابير جميع الغرض، ليذا تحقيقا

 و المختصة، السمطات وةعتيا التي بالمعايير األطفاؿ حماية أو رعاية عف المسؤولة والمرافؽ واإلدارات

 اإلشراؼ كفاءة ناحية مف وكذلؾ لمعمؿ، وصبلحيتيـ موظفييا عدد وفي والصحة السبلمة مجالي في السيما

." 

سياؽ اتفاقية حقوؽ  يعمى وجو الخصوص ف ميـ و، فمنجديدا الفةمى ليس مفيومالمصالح مبدأ ا رغـ أف   

 .ة األولى تربط مصالح الطفؿ الفةمى باحتراـ حقوقو والوفاء بيااألطفاؿ ألنيا لممر 

ؽ مف ة يجب أف تتحقات العامة والخاصمف اتفاقي ة حقوؽ الطفؿ عمى أف الحكومات والييئ 3ة د المادتشد   

عطاء األولويتيا عمى األطفاؿ لكي تةمف إيبلء المصمتأثير إجراءا ة حة الفةمى لؤلطفاؿ االعتبار األوؿ، وا 

 .1المبلئمة لؤلطفاؿ وبناء المجتمعات الصديقة لمطفؿ

                                                           
( د/عمي محمد جعفر، حماية األحداث المنحرفيف في التشريع الجزائي والمواثيؽ الدولية، مجمة الدراسات القانونية، جامعة بيروت، العدد 1

 .17، ص 1998األوؿ، جويمية،    األوؿ، المجمد
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في الغالب، وما مف إجابة واحدة  تحديد المصالح الفةمى لمطفؿ صعباة يمكف أف يكوف القرار بشأف كيفي   

ؼ مصمحة الفةمى لمطفؿ" واسعة ويتوقعبارة "ال ، بؿ إفاةح وحاسـة بشكؿ و حيمكف أف تكوف صحي

 ر عمى، وقد يكوف ىناؾ عدة عوامؿ يمكف أف تؤثحالة الذي يعطى ليا عمى الظروؼ في كؿ التفسير

وكؿ ، ة والتجارب السابقة لمطفؿالمصالح الفةمى لمطفؿ، مثؿ السف والجنس والخمفية الثقافية والبيئة العام

ة حقوؽ فسير المبدأ بناء عمى روح اتفاقيكؿ ت يجب أف يتـ ،تجعؿ التعريؼ الدقيؽ لممبدأ صعباىذه العوامؿ 

 .2الطفؿ بأكمميا، حيث يكوف الطفؿ موةوع الحقوؽ

ـ المصالح الفةمى لمطفؿ عمى أفةؿ نحو عمى أساس كؿ حالة عمى حدة، وتنطوي عمى تقييـ كؿ وتقي   

عطاء االىتماـ ال العوامؿ ذات ومنظور  تندة إلى الخبرة مف منظور قانونيلممشورة المس مستَحؽالصمة وا 

 3.تطو ر الطفؿ عمى السواء

 وػػمػػنػػوال اءػػػقػػبػػوال اةػػيػػحػال يػػػف لػػػفػػطػػال ؽػػػح :اػػثػالػػث

 األطراؼ الدوؿ تكفؿ الحياة، في أصيبل حقا طفؿ لكؿ بأف األطراؼ الدوؿ تعترؼ " :عمى 6 المادة تنص   

 ".نموه الطفؿ بقاء ممكف حد أقصى إلى

اءات المبلئمة لصيانة الحياة ى اإلجر أف عمى الدوؿ أف تتبن 6تنص اتفاقية حقوؽ الطفؿ بموجب المادة    

ض وفيات الرةع تخفويشمؿ ذلؾ اتخاذ التدابير التي  نع عف أي إجراء يزىؽ الحياة عمدا،عمييا أف تمتو 

مستوى حياة كامؿ الحؽ في  ؿوعمى الدوؿ أف تةمف بشك اإلعداـ،واألطفاؿ، فةبل عف حظر عقوبة 

. وال يقتصر مبدأ "البقاء ة العميا التي يمكف تحقيقياالمسكف والغذاء ومعايير الصحفي  مقبوؿ، بما في الحؽ

                                                                                                                                                                                           

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 3المادة  1)
2
( Roger Hart A, Children’s participation: From tokenism to citizenship, UNICEF international child 

development centre, Florence, Italy, 1992, p 6 and 7.   

  .18، ص المرجع السابؽنجوى عمي عتيقة، حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي،   3)
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ن" والنمو الكامؿ المتناسؽ لمطفؿ، بما  عمى الحاجة إلى ةماف النمو ما يشدد أيةاعمى النواحي الجسدية وا 

 .1المستويات الروحية واألخبلقية واالجتماعية، حيث يمعب التعميـ دورا رئيسيا ذلؾ في

، وىذا الحؽ يجد أكثر التعبيرات إنساناومف المعروؼ أف الحؽ في الغذاء حؽ طبيعي لكؿ فرد بوصفو    

اتخاذ منيا تطمب خاصة مف الدوؿ األطراؼ  24عنو كماال وصدى في اتفاقية حقوؽ الطفؿ، فالمادة 

، 2اإلجراءات المبلئمة مف أجؿ مكافحة األمراض وسوء التغذية عف طريؽ توفير األغذية الكافية ومياه الشرب

، 3مف نفس االتفاقية عمى حؽ كؿ طفؿ في مستوى معيشي مبلئـ لنموه البدني والنفسي 27كما تنص المادة 

 : ىمية في ىذا الصدد، حيث تنص عمى أنوالفقرة الثالثة مف االتفاقية في غاية األ 18ويعتبر نص المادة 

في سبيؿ ةماف وتعزيز الحقوؽ المبينة في ىذه االتفاقية، عمى الدوؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية أف تقدـ "

المساعدة المبلئمة لموالديف أو األوصياء القانونييف في االةطبلع بمسؤوليات تربية الطفؿ وعمييا أف تكفؿ 

 ."مات رعاية األطفاؿتطوير مؤسسات ومرافؽ وخد

منيا صراحة  27كما اىتمت االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ بنفقة الطفؿ وتقريرىا لو، فقد عالجت المادة     

مف االتفاقية تةمف الدوؿ األطراؼ تخصيص قدر  3و 2و 4مسؤولية اإلنفاؽ عمى الطفؿ، ففي ةوء المواد 

يبلء اىتماـ خاص لحماية األطفاؿ كاؼ مف الموارد في الميزانية لمخدمات االجتماع ية لصالح األطفاؿ وا 

 .4الذيف ينتموف إلى الفئات الةعيفة والميمشة ويجب أف تعطى األولوية لؤلطفاؿ في توزيع الموارد

مف االتفاقية حيث تنص عمى ةرورة أف تعترؼ الدوؿ األطراؼ  26لذلؾ في نص المادة  سنداولعمنا نجد    

مف الةماف االجتماعي بما في ذلؾ التأميف االجتماعي، وقبؿ ذلؾ نصت المادة بحؽ الطفؿ في االنتفاع 

                                                           
1
) Laroche-Gisserot Florence, Les droits de l'enfant, Paris, Dalloz, 2003, coll. Connaissance du droit, 

p128.  
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 24المادة  (2
  مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 27المادة  (3

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 3و 2و 4أنظر المواد  (4
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الفقرة الثانية مف نفس االتفاقية عمى واجب الدوؿ اتخاذ إجراءات فعالة لوةع برامج اجتماعية لتوفير  19

 1.الدعـ البلـز لمطفؿ

ية، وقد كرست االتفاقية ذلؾ في ولمطفؿ الحؽ في المعاممة اإلنسانية التي تحتـر حقوقو وحرياتو األساس   

منيا التي تسعى إلى منح الطفؿ أوسع نطاؽ ممكف مف الحماية ةد أي نوع مف أنواع العنؼ  19المادة 

 .2البند)أ( 37المنزلي أو غيره مف أشكاؿ العنؼ، كما أكدت ذلؾ في المادة 

د حقوؽ األـ الطفمة الزواج المبكر ييدلمثاؿ، ة بأكمميا عمى سبيؿ اا المبدأ حاسـ في تنفيذ االتفاقيىذ   

ة لؤلطفاؿ لبلجئيف والنازحيف يشكؿ النزاع المسم ح وبالنسبليدىا في الحياة والبقاء والنمو أطوؿ مدة ممكنة، وو 

ح تأثيرات ، ويمكف أف يكوف لمنزاع المسملمحؽ  بالحياة الذي ال يسمح باحتقاره، حتى في أوقات الطوارئ تيديدا

عف بقائو إذا فصؿ الطفؿ عف والديو  مو العقمي والنفسي لمطفؿ عمى وجو الخصوص فةبلمعاكسة عمى الن

 ه.المعاممة واالستغبلؿ والعنؼ أيةا بقاء الطفؿ ونمو د سوء ، وييدأو أصيب بجراح

ممكف"، أي عمييا أف تبذؿ أقصى ما  أف تةمف ىذه الحقوؽ "إلى أقصى حدعمى الدوؿ األطراؼ    

 وية العميا لئلجراءات التي تتخذ في ىذا الصدد.تستطيع إلعطاء األول

 لػػػفػػطػػال آراء رامػػػتػػاح : عاػػػراب

 الخاصة آرائو تكويف عمى القادر لمطفؿ االتفاقية ىذه في األطراؼ الدوؿ تكفؿ " :عمى 12 المادة تنص   

 الواجب االعتبار الطفؿ آراء وتولي الطفؿ، تمس التي المسائؿ جميع في بحرية اآلراء تمؾ عف التعبير حؽ

 إجراءات أي في إليو االستماع فرصة خاص، بوجو لمطفؿ، تتاح الغرض وليذا ،ونةجو الطفؿ سف وفقا

دارية قةائية  اإلجرائية القواعد مع تتفؽ بطريقة مبلئمة، ىيئة ممثؿ خبلؿ مف أو مباشرة إما الطفؿ، تمس وا 

 ."الوطني لمقانوف

                                                           
 الفقرة الثانية مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 19المادة  (1

2
) UN.Doc. A/55/41, 2000, p19. 
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ليذه المادة ينبغي السماح لؤلطفاؿ بالمشاركة الفاعمة في جميع األمور التي تؤثر عمى حياتيـ، وأف  طبقا   

تتاح ليـ حرية التعبير عف آرائيـ ذلؾ ألف ليـ الحؽ في أف يعبروا عف آرائيـ وأف يستمع إلييـ الكبار 

لخاصة مف ممارسة حقو في ويأخذوىا عمى محؿ الجد، كذلؾ يجب تمكيف الطفؿ القادر عمى تكويف آرائو ا

التعبير عف ىذه اآلراء بحرية في جميع المسائؿ التي تؤثر عميو مع إعطاء تمؾ اآلراء الوزف الواجب إعطاؤىا 

 .1ليا حسب سف الطفؿ ونةجو

ذا كاف حؽ الطفؿ في التعبير والمشاركة يؤثر عمى ممارستو لمحقوؽ األخرى المنصوص عمييا في     وا 

االتفاقية فمف العكس صحيح بمعنى أف حرمانو مف الحقوؽ األخرى يعيؽ ممارستو لحقو في المشاركة، 

 . 2بير الحرال يمكف لو المشاركة بالرأي أو التع اقتصاديافالطفؿ المحرـو مف التعميـ أو المستغؿ 

لكف مشاركة الطفؿ مشاركة فعالة في العالـ مف عدميا أمر يتوقؼ عمى عدة ظروؼ مف بينيا قدرات    

الطفؿ اآلخذة في التطور، ومدى انفتاح الوالديف وغيرىـ مف الكبار لمحوار والظروؼ االقتصادية واالجتماعية 

دثة لمطفولة فمـ يعد الطفؿ مجرد كائف متمؽ لما والسياسية لممجتمع، واتفاقية حقوؽ الطفؿ جاءت برؤية مستح

 .3بؿ أصبح كائنا تعتد الدولة بذاتيتو فتقرر لو حقوقا أساسية وتمتـز بكفالتيا ،توفره لو الدولة مف احتياجات

 5 حقوؽ الطفؿ باإلةافة إلى الموادمف اتفاقية  17إلى  12وتتجمى حقوؽ المشاركة لمطفؿ في المواد مف    

ف كانت المادة 31الفقرة األولى والمادة  23لثانية، المادة الفقرة ا 9و ىي التي تنص صراحة عمى  23، وا 

حقوؽ الطفؿ المعوؽ في المشاركة بوصفيا ىدفا خاصا باألطفاؿ المعوقيف، حيث تنص الفقرة األولى منيا 

مة وكريمة في عمى أنو: "تعترؼ الدوؿ األطراؼ بوجوب تمتع الطفؿ المعوؽ عقميا أو جسديا بحياة كام

 ."ظروؼ تكفؿ لو كرامتو وتعزز اعتماده عمى النفس وتيسير مشاركتو الفعمية في المجتمع

 150طفؿ مف  400واىتـ المجتمع الدولي أيةا بمنح األطفاؿ حؽ المشاركة حيث تـ دعوة أكثر مف    

المتحدة بنيويورؾ،  في مقر األمـ 2002دولة عمى األقؿ لحةور الدورة الخاصة المعنية بالطفؿ في ماي 
                                                           
1
( Anthony Platt, The child savers: the invention of delinquency, Chicago, university of Chicago press, 

1969, p230. 
2
) UN.Doc. A/55/PV.63, 2000, p2. 

3
) Roger Hart A, Children’s participation: From tokenism to citizenship, op. cit, p 12.   
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حيث كاف لحةور ىؤالء األطفاؿ ومشاركتيـ في أعماؿ ىذه الدورة بالغ األثر في االعتراؼ بقيمة وأىمية 

 .1مشاركة األطفاؿ

عمى  قمؽ مف التمييزلعف ا2رت لجنة حقوؽ اإلنساف في مبلحظاتيا عمى تقارير الحكوماتغالبا ما عب   

أعمار الزواج المختمفة لؤلوالد والفتيات، وحقوؽ الميراث  المجنة عمىقت عمى سبيؿ المثاؿ، عم أساس الجنس

قؼ والممارسات المختمفة، والتشريعات غير الكافية أو المتناقةة، وعدـ وجود تدابير لمتعامؿ مع الموا

 .3ة مثؿ ختاف اإلناثة الممارسات التقميدية المةر ة، وبخاصالتمييزي

مف  مقيف تشجيعا أقؿت"الفتيات ي أفعمى أساس الجنس بعد  ليا أيةا ،12ة المادفي  احتراـ آراء الطفؿ   

الفرص نفسيا في المشاركة في يف ال يمنحف وتكوف النتيجة أن ـ منو،لمشاركة في المجتمع والتعمالفتياف عمى ا

مف ىا ة وغير ف تةمف االستراتيجية التعميميأ، يجب ولمتمتع بيذا الحؽات صناعة القرار مثؿ الفتياف" عممي

 .4ات لمفتيات حقا متساويا في المشاركة واحتراـ آرائيفاالستراتيجي

 ليذه األساسي المحورىي " الفةمى الطفؿ مصمحة "إف القوؿ يمكف األربعة، المبادئ ىذه عمى وتعميقا   

 والبقاء الحياة في الطفؿ وبحؽ التمييز عدـ بمبدأ االلتزاـ مف إال تحقؽ ال الفةمى الطفؿ فمصمحة المبادئ،

 جميع وفي األطفاؿ جميع عمى الفةمى األطفاؿ مصالح مراعاة مبدأ تطبيؽ ولعؿ ،والمشاركة النماء و

 حقوؽ بفكر يتعمؽ فيما الطفؿ حقوؽ اتفاقية ابي جاءت التي الدولية التطورات أبرز أحد يعد الظروؼ،

 أخذىا يجب التي المؤثرة العوامؿ كؿ وحدىا تشكؿ الوالديف أو الدولة مصالح تعد لـ "فبمقتةاىا اإلنساف،

 بعض في تكوف قد التي ذاتو، الطفؿ مصمحة أيةا فيناؾ ،"باألطفاؿ تتعمؽ قرارات اتخاذ عند االعتبار بعيف

 أساسيا عامبل كاف االعتبار ذلؾ أف يرى مف ىناؾ إف بؿ القرار، اتخاذ في الحاسـ األساس ىي الحاالت

                                                           
1
) UN. Doc. A/55/163-5/2002/172, p20.   

2
( Concluding observations on Egypt's second periodic report, para 12. 

3
( Vandehole, Wouter. Non-discrimination and Equality in the view of the human rights Treaty Bodies, 

antwerpen, oxford, Intersentia 2005, p170-172. 
4
) Eléonore La Croix, Les droits de l'enfant, Paris, Ellipses, 2001, coll. Philo, 127 p.  
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 أف بعد جديد، نوعي مستوى إلى الطفؿ حقوؽ تجاه الدولي المجتمع بالتزاـ االنتقاؿ ةرورة إدراؾ نحو دافعا

 .أمورىـ أولياء مصالح مع بالةرورة متماثمة ليست األطفاؿ مصالح أف بالتزايد، الحقيقة الناس بدأ

 ة ػػيػاقػفػي االتػة فػيػمػحػمػػالات ػػػريػػحػػوالوؽ ػػػقػػحػػي: الػػانػػثػرع الػػػفػػال

اممة مف قوانيف حقوؽ حقوؽ اإلنساف مجموعة شالدولي لقانوف مة حقوؽ الطفؿ بالنسبة لتعتبر اتفاقي   

الحماية  وتتجاوز معايير ،ةمساعدة لؤلطفاؿ في أي وثيقة دوليـ أعمى معايير الحماية والاألطفاؿ تقد

ة الفردية لمطفؿ وحقوؽ حري مؽ بالشخصيةف ةمانات تتعالةمانات المعتادة لمصحة والتعميـ والرفاه، وتتةم

 فاألطفاؿ ليسوا ممكا كما أنيا تعكس رؤية جديدة لمطفؿ، ة؛التعبير والديف واالنتماء والتجمع والخصوصي

   .ة بيـوليـ حقوؽ خاص بشرإنيـ  ،اإلحساف ألىميـ وال كيانات عاجزة تستحؽ

لبلتفاقية يرسخيا كمجموعة مف المعايير الدولية التي تشكؿ الحقوؽ األساسية  القبوؿ شبو اإلجماعي إف   

الرشد  ما لـ يبمغ سفاوز الثامنة عشرة و كؿ إنساف لـ يتجبأن" تعر ؼ الطفؿفيي الدنيا التي يستحقيا األطفاؿ، 

ؽ عمى كؿ يا يمكف أف تنطب، ويعني ذلؾ لؤلغراض العادية أن1قبؿ ذلؾ بموجب القانوف المنطبؽ عميو"

ؽ، طبمال الرشد بموجب القانوف الوطني سفو بمغ رة مف العمر، ما لـ يتـ إثبات أنشخص حتى الثامنة عش

الرشد، في حيف يبقى بوسعو المطالبة بحماية اتفاقي ة  المطالبة باالستفادة مف بموغ سف وفي ىذه الحالة يمكنو

 .حقوؽ الطفؿ

ة وغيرىا مف وؿ باتخاذ "كؿ التدابير التشريعية واإلداريتمتـز الدة حقوؽ الطفؿ، عند التصديؽ عمى اتفاقي   

ـ الدوؿ تقارير عف مثؿ ىذه التدابير إلى ، وتقد2ة"الحقوؽ المعترؼ بيا في االتفاقي التدابير المبلئمة إلعماؿ

 .3ةبيؽ الدوؿ لبلتفاقيلجنة حقوؽ الطفؿ المسؤولة عف مراقبة تط

 ػػػات الػػمػػػدنػػػيػػػةأوال: الػػحػػػقػػوؽ والػػحػػػري 
                                                           
1
( Article 1 CRC. 

2
) Article 4 CRC. 

د/ محمد السيد سعيد، منظور مؤسس لتحسيف أوةاع حقوؽ الطفؿ في مصر، بحث منشور في مؤلؼ :  إشكاليات تطبيؽ اتفاقية  3)
 .127، ص 1999حقوؽ الطفؿ في الواقع المصري، الناشر )آمديست(، مصر، 
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 ػ حػػػؽ الطػػفػػػل فػػػي االسػػػػػػػم والػػجػػػنػسػػيػػػػػة9

الفقرة الثانية منيا عمى أنو: "يسجؿ الطفؿ  7أكدت اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى ىذا الحؽ حيث نصت المادة    

مف نفس االتفاقية عمى حؽ الطفؿ في أف يكوف لو  8، كما أكدت المادة 1بعد والدتو فورا، ويكوف لو اسـ..." 

  2.ىويتوعف طريؽ الحرص عمى حماية  اسـ

 1989وتعتبر الجنسية إحدى حقوؽ الطفؿ التي كفمتيا لو المواثيؽ الدولية ومنيا اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ    

عض تعني: "الرابطة القانونية والسياسية التي تؤدي في مادتيا السابعة الفقرة األولى منيا، والجنسية عند الب

الندماج الفرد في عنصر السكاف بوصفو مف العناصر المكونة لمدولة ذاتيا"، وعند البعض اآلخر ىي: 

"رابطة قانونية بيف الدولة ورعاياىا، وتستند إلى رباط فعمي في الوجود والمصالح واألحاسيس ومرتبطة بتبادؿ 

 .3"الحقوؽ والواجبات

لمصعوبات التي تعرقؿ الحياة الطبيعية لؤلطفاؿ عديمي الجنسية فمف المجتمع الدولي سعى إليجاد  ونظرا   

في  1961حموؿ ليذه المشكمة لذلؾ تـ إبراـ االتفاقية الدولية الخاصة بالحد مف حاالت انعداـ الجنسية عاـ 

 14بعد مرور حوالي  1975ديسمبر  13في  نيويورؾ بالواليات المتحدة األمريكية، التي دخمت حيز النفاذ

  .عاما عمى إبراميا والتي عالجت العديد مف حاالت انعداـ الجنسية

واتفاقية حقوؽ الطفؿ في صياغتيا األولى فيما يتعمؽ بمشكمة الطفؿ عديـ الجنسية كانت تنص عمى    

 ونظراابو لجنسية أحد والديو، اكتساب ىذا الطفؿ لجنسية الدولة التي يولد عمى إقميميا إذا تعذر اكتس

لمعارةة بعض الدوؿ التي ترغب في إخةاع مسألة الجنسية لقوانينيا الوطنية فقد تـ تعديؿ ىذه الصياغة 

بشكؿ يؤدي إلى تمتع الدوؿ بحرية في منع أو منح جنسيتيا لمطفؿ، إال أنيا وةعت التزاما عمى عاتؽ الدوؿ 

                                                           

المتحدة لحقوؽ الطفؿ، حقوؽ اإلنساف، المرجع د/ محمد السعيد الدقاؽ، الحماية القانونية لؤلطفاؿ في إطار مشروع اتفاقية األمـ 1) 
 .337، ص 1989السابؽ، 

أدرج صائغو اتفاقية حقوؽ الطفؿ ىذا المبدأ بناء عمى اقتراح مف األرجنتيف عمى ةوء خبرة ىذا البمد خبلؿ السبعينات في مجاؿ ) 2
 األسرية تعسفا.اإلختفاءات الجماعية لؤلطفاؿ الذيف زورت أوراؽ ىويتيـ عف قصد وقطعت روابطيـ 

 .9و 8، ص 1996د/ ىشاـ صادؽ، د/ مصطفى فؤاد، الجنسية والمواطف ومركز األجانب، دار النيةة العربية، مصر، 3) 
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ة إثبات ىوية الطفؿ الذي يحـر بطريقة األطراؼ بتقديـ المساعدة والحماية المناسبتيف مف أجؿ اإلسراع بمعاد

 1.  غير مشروعة مف بعض أو كؿ عناصر ىويتو

 مػػػيالسػمػػ عوحرية تكوين الجػمعػيات والتجم رػرية الػتعػبيػل فػػػي حػػ حػؽ الػطػف2

لمطفؿ الحؽ في أف يعبر عف رأيو بحرية وأف تؤخذ ":  أنومف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى  12نصت المادة    

ىذه اآلراء في الحسباف في أية قةية أو إجراء يؤثر عميو"، وىذا الحؽ يعزز مكانة األطفاؿ بوصفيـ 

مشاركيف ناشطيف في تعزيز حقوقيـ وحمايتيا ورصد إنفاذىا وكثيرا ما يجري تجاىؿ احتراـ كوف األطفاؿ 

ا يجري رفةيا باعتبارىا فاعميف بوصفيـ مشاركيف في األسرة والمجتمع المحمي والمجتمع ككؿ، أو كثيرا م

 .غير مناسبة عمى أساس العمر وعدـ النةج

في التعبير عف رأيو ووجية نظره وفي  حؽ الطفؿمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عف  13ونصت المادة    

الحصوؿ عمى المعمومات ونشر األفكار والمعمومات، ومنح ىذه االتفاقية لمطفؿ حرية الرأي والتعبير عنو 

ة منحو عدة حريات أخرى مقترنة بو كحرية االجتماع وحؽ التظاىر وحؽ تشكيؿ نقابات، يستتبع بالةرور 

تجمعات أو جمعيات مع مراعاة ةوابط ممارسة ىذه الحقوؽ والحريات التي حددىا القانوف لصالح األمف 

  :ت عمى أنومف اتفاقية حقوؽ الطفؿ حيث نص 15العاـ والنظاـ العاـ والسبلمة العامة وىذا ما أكدتو المادة 

 ."تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحقوؽ الطفؿ في حرية االنتماء إلى الجمعيات وفي حرية التجمع السممي"

حتى  ،مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تنطبؽ عمى جميع فئات األطفاؿ 15و 12و 13ونود أف نؤكد أف المواد    

ي ينبغي إيبلؤىا االعتبار أصغر األطفاؿ سنا يحؽ ليـ بوصفيـ أصحاب حقوؽ اإلعراب عف آرائيـ الت

   .لسف الطفؿ ونةجو وفقاالواجب 

ويعد انتشار فكرة البرلماف الصغير أيةا في عدة دوؿ مف العالـ تطبيؽ عممي لحؽ الطفؿ في الرأي    

وحرية التعبير عنو، غير أف ىذا البرلماف يجب أف يؤخذ مآخذ الجد واعتباره مؤسسة ديمقراطية حقيقية، 

                                                           
 الفقرة الثانية مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 8المادة  )1



9191حماية حقوؽ الطفل في إطار اتفاقية االمم المتحدة لعام   الفصل الثاني | 
 

 

135 

بيا برلماف منتخب لؤلطفاؿ  رائدة عمى مستوى العالـ في ىذا االتجاه، حيث يوجد مولدوفاوتعتبر تجربة دولة 

ومجالس شعبية منتخبة مف األطفاؿ تعمؿ مع اإلدارات المحمية إلشراؾ األطفاؿ البالغيف في عممية صنع 

 .1واتخاذ القرار

 ػ حػػػؽ الػػطػػػفػػػػل فػػػي الػػعػػػقػػػيػػػدة والػػػديػػن3

تحتـر الدوؿ األطراؼ حؽ الطفؿ " أنو:الفقرة األولى منيا عمى  14نصت اتفاقية حقوؽ الطفؿ في المادة    

الفقرة الثانية منيا  14في حرية الفكر والوجداف والديف"، ثـ وةعت ةوابط ممارسة ىذا الحؽ في المادة 

لؾ تبعا لمحالة، األوصياء تحتـر الدوؿ األطراؼ حقوؽ وواجبات الوالديف، وكذ" : أنووالتي نصت عمى 

القانونييف عميو، في توجيو الطفؿ في ممارسة حقو بطريقة تنسجـ مع قدرات الطفؿ المتطورة"، وأةافت المادة 

ال يجوز " :الفقرة الثالثة مف ىذه االتفاقية ةوابط أخرى لممارسة الطفؿ ىذا الحؽ، حيث نصت عمى أنو 14

إال لمقيود التي ينص عمييا القانوف البلزمة لحماية السبلمة العامة أو أف يخةع اإلجيار بالديف أو المعتقدات 

 ."النظاـ أو اآلداب أو الصحة العامة أو الحقوؽ والحريات األساسية لآلخريف

فاتفاقية حقوؽ الطفؿ تتيح لمطفؿ الحؽ في اعتناؽ أي ديف أو تغيير دينو ألي ديف آخر بشرط أف يمارس    

القانوف وما وةعو مف قيود لصالح الصحة والسبلمة العامة أو اآلداب والنظاـ  الطفؿ ىذا الحؽ في حدود

 .العاـ

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ يخالؼ ما جاء في الشريعة اإلسبلمية فقد تحفظت  14ونظرا ألف نص المدة    

د لجأت بعض الدوؿ اإلسبلمية عميو عند التصديؽ عمى ىذه االتفاقية، باعتبار أف ذلؾ واجبا عمييا، ىذا وق

الدوؿ اإلسبلمية إلى وةع تحفظ عاـ عمى كافة نصوص ىذه االتفاقية التي تخالؼ أحكاـ الشريعة 

  2.اإلسبلمية

 ػ حػػػؽ الػػػطػػفػػػل فػػػػي عػػػػدم الػػتػػعػػػػرض لمػتػػعػػػذيػػػب4

                                                           
1
) The state of the world's children, UNICEF, 2002, p 41. 

2
) UN. Doc. E/2/(Rev.4), July 28th 1995, p18-28. 
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لمتعذيب أو لغيره مف أال يعرض أي طفؿ " :مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ بأف تعمؿ الدوؿ عمى 37تقةي المادة 

الفقرة األولى مف  19ةروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة"، وىو ما تكممو المادة 

تتخذ جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعميمية  : " نفس االتفاقية التي تقةي مف الدوؿ أف

اؿ العنؼ أو الةرر أو اإلساءة البدنية أو العقمية واإلىماؿ أو المعاممة المبلئمة لحماية الطفؿ مف كافة أشك

ساءة المعاممة أو االستغبلؿ بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية، وىو في رعاية الوالديف أو  المنطوية عمى إىماؿ وا 

  ."األوصياء القانونييف عميو أو أي شخص آخر يتعيد الطفؿ برعايتو

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ إلى النظاـ في المدارس  28ر الفقرة الثانية مف المادة باإلةافة إلى ذلؾ، تشي   

وتطمب إلى الدوؿ األطراؼ أف تتخذ كافة التدابير المناسبة لةماف إدارة النظاـ في المدارس عمى نحو 

 28ف المادة م 2والفقرة  19يتماشى مع كرامة الطفؿ اإلنسانية ويتماشى مع ىذه االتفاقية، وال تتةمف المادة 

إشارة صريحة إلى العقوبة البدنية ولـ تسجؿ األعماؿ التحةيرية لبلتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ أي مناقشات 

بخصوص العقوبة البدنية، غير أنو يجب النظر لبلتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ عمى غرار جميع صكوؾ 

 1999عاـ  13وقد ورد في التعميؽ العاـ رقـ حقوؽ اإلنساف بوصفيا صكا حيا يتطور تفسيره بمرور الزمف، 

ترى المجنة أف العقاب  : "لمجنة المعنية بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأف الحؽ في التعميـ

البدني ال يتسؽ مع المبدأ التوجييي األساسي لقانوف حقوؽ اإلنساف الدولي المكرس في ديباجة اإلعبلف 

وثمة أنماط أخرى مف التأديب في المدرسة كاإلذالؿ  ،وكبل العيديف وىو كرامة الفرد العالمي لحقوؽ اإلنساف

 1."عمى المؤل، قد ال تتسؽ أيةا مع الكرامة اإلنسانية

وتبيف بوةوح أف  ،مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ إلى المادة الرابعة مف نفس االتفاقية 19تستند صياغة المادة    

  ،التدابير التشريعية وغيرىا مف التدابير الزمة لموفاء بالتزامات الدوؿ بحماية األطفاؿ مف جميع أشكاؿ العنؼ

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ أف تتخذ الدوؿ كؿ التدابير لتشجيع التأىيؿ البدني والنفسي  39وتقةي المادة 

عادة اإلدماج االجتماعي لمطفؿ الذي يقع ةح ية أي شكؿ مف أشكاؿ اإلىماؿ أو االستغبلؿ أو اإلساءة أو وا 
                                                           
1
) UN. Doc. HRI/GEN/1/(REV.6), p 14. 
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فالعقوبة البدنية وغيرىا  ،التعذيب أو أي شكؿ مف أشكاؿ المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة

مف ةروب العقوبة القاسية أو الميينة قد تمحؽ ةررا جسيما بالنمو البدني والنفسي واالجتماعي لؤلطفاؿ 

 .1ستمـز رعاية وعبلج صحييف وغير ذلؾ مف أشكاؿ الرعاية والعبلج المناسبةي

 ا: الػبػػيػػئػػػة األسػػػػريػػػة والػػػػرعػػػايػػػة الػػبػػديػػمػػػػةػػيػػانػث

 ػ مػػسػػػػؤولػيػػػػات الػػوالػػديػػن تػػجػػػاه الػػطػػػفػػػل9

الوحدة األساسية لممجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاىية جميع تشير ديباجة االتفاقية إلى األسرة باعتبارىا    

أفرادىا وبخاصة األطفاؿ، فالمسؤولية المناطة بالوالديف وبمقدمي الرعاية األولية اآلخريف ترتبط باشتراط أف 

عمى أف دور الوالديف ىو أف يوفرا التوجيو  5يتصرفوا بما يحقؽ مصالح الطفؿ الفةمى، إذ تنص المادة 

  .إلرشاد المبلئميف عند ممارسة الطفؿ لمحقوؽ المعترؼ بيا في االتفاقيةوا

كما تتةمف ىذه المادة المبدأ القاةي بأف لموالديف مسؤولية القياـ عمى نحو مستمر بتعديؿ مستويات    

 عف الدعـ والتوجيو التي يقدمونيا إلى الطفؿ، وتأخذ ىذه التعديبلت في الحسباف مصالح الطفؿ ورغبتو فةبل

 .قدراتو عمى اتخاذ القرارات بشكؿ مستقؿ وعمى فيـ مصالحو الفةمى

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ التأكيد بأف الوالديف أو األوصياء القانونييف يتحمموف المسؤولية  18وتعيد المادة    

كد األولى عف النيوض بنمو الطفؿ، عمى أف تكوف مصالح الطفؿ الفةمى موةع اىتماميما األساسي، وتؤ 

االتفاقية أف كبل الوالديف يتحمبلف مسؤوليات مشتركة عف تربية الطفؿ ونموه، فيعترؼ اآلباء واألميات عمى 

 .2أنيـ مقدموف لمرعاية متساووف

                                                           
1
) UN. Doc. CRC/C/ 100, September 2000, p21. 

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 1الفقرة  18المادة  (2
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والدوؿ األطراؼ في االتفاقية مطالبة بتقديـ المساعدة إلى الوالديف واألسر الموسعة في أداء مسؤوليتيا    

، بما في ذلؾ مساعدة الوالديف عمى توفير األوةاع المعيشية الةرورية لنمو 1األطفاؿالمتعمقة في تربية 

 .الطفؿ وةماف تمقيو الحماية والرعاية الةروريتيف

 ػ عػػػدم فػػصػػػػل الػػطػػفػػػل عػػن والػػػديػػو وجػػمػػع شػػمػػػل األسػػػػرة2

عمى عدـ فصؿ الطفؿ عف والديو، واعتبرتو قاعدة الفقرة األولى مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ  9نصت المادة    

عامة ال يجوز الخروج عنيا إال في حاالت الةرورة فقط مثؿ إقرار السمطات المختصة أف ذلؾ االنفصاؿ 

في مصمحة الطفؿ، كأف يسيء الوالداف معاممتو، أو يفسخ عقد الزواج وبالتالي يقيـ الوالد في مكاف واألـ في 

 .2رة وكؿ ىذا مع مراعاة حؽ الطفؿ في إبداء رأيومكاف آخر وتنفصؿ األس

وتحديدا حالة إساءة الوالديف معاممة  9وقد تحوؿ االعتبارات الواردة في نص الفقرة األولى مف المادة    

ـ  شمؿ األسرة في أي مكاف كاف، وىناؾ اعتبارات أخرى تتعمؽ بمصالح الطفؿ  الطفؿ أو إىماليـ لو دوف ل

ـ  وجمع شمؿ الفةمى يمكف أف تشك ؿ عقبة أماـ جمع شمؿ األسرة ولكف في أماكف محددة فقط، لذلؾ يجب ل

األسرة وذلؾ عف طريؽ تطبيؽ حرية التنقؿ والسفر باعتباره أحد حقوؽ اإلنساف بصفة عامة وباعتبار أف 

مو شمؿ األسرة عندما يكوف في مكاف واحد فمف ذلؾ يكوف في مصمحة الطفؿ وتفعيبل لحقو في العيش والن

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى الدوؿ األطراؼ العمؿ عمى جمع شمؿ  10داخؿ األسرة، لذا أوجبت المادة 

نساني في الطمبات التي يقدميا الطفؿ أو والداه لدخوؿ أو مغادرة الدولة  األسرة والنظر بشكؿ إيجابي وسريع وا 

 .المعنية بيدؼ جمع شمؿ األسرة

ذا تعذر جمع شمؿ األسرة في     البمد األصمي، بصرؼ النظر عما إذا كاف ذلؾ بسبب عقبات قانونية وا 

تحوؿ دوف العودة أو ألف تقييـ مصالح الطفؿ الفةمى ال يشيد في صالح العودة، تطبؽ حينئذ االلتزامات 

                                                           
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 3و 2الفقرة  18المادة  (1

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 1فقرة  9المادة 2) 
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مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ وينبغي أف تحكـ ىذه االلتزامات القرارات  10و 9المنصوص عمييا في المادتيف 

 .1ىا البمد المةيؼ بشأف جمع شمؿ األسرة داخؿ ذلؾ البمدالتي يتخذ

 ػ األطػػفػػػال الػػمػحػػػرمػػون مػػن بػػيػئػتػػيػػػػم الػػعػػائػػمػيػػػة3

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ يحؽ لؤلطفاؿ الحصوؿ مف الدوؿ المعنية عمى حماية  20بموجب المادة    

بموجب القانوف الوطني ةماف الرعاية البديمة ليؤالء ومساعدة خاصتيف، حيث ينبغي لآلليات المنشأة 

األطفاؿ، وتتوفر مجموعة واسعة مف الخيارات المتعمقة بترتيبات الرعاية واإليواء، وىي الخيارات التي تشير 

في جممة أمور الحةانة " :مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي نصت عمى 20إلييا صراحة الفقرة الثالثة مف المادة 

ة الواردة في القانوف اإلسبلمي أو التبني، أو عند الةرورة، اإلقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية أو الكفال

 ."األطفاؿ

وينبغي عند اختيار الترتيبات المناسبة أف تؤخذ بعيف االعتبار أوجو الةعؼ الخاصة بالطفؿ، الذي يكوف    

 األثنيةلكؿ اتصاؿ مع أفراد أسرتو، وينبغي بوجو خاص إيبلء االعتبار الواجب لتربية الطفؿ ولخمفيتو  فاقدا

والدينية والثقافية، كما تتحدد مف خبلؿ عممية تحديد اليوية والتسجيؿ والتوثيؽ، وينبغي أف تراعى ترتيبات 

ـ األطفاؿ مف حريتو، ولمراعاة مصالح الرعاية واإليواء معايير عديدة، مثبل ينبغي كقاعدة عامة أال يحر 

الطفؿ الفةمى ينبغي تجنب تغيير مكاف إقامة األطفاؿ ماعدا الحاالت التي يخدـ فييا ذلؾ مصالح الطفؿ 

الفةمى، كما أنو وفقا لمبدأ وحدة األسرة ينبغي اإلبقاء عمى األشقاء مجتمعيف، وبصرؼ النظر عف شكؿ 

البد مف إجراء عمميات مراقبة وتقييـ منتظمة يشرؼ عمييا موظفوف ترتيبات الرعاية التي يمقاىا الطفؿ 

مؤىموف حفاظا عمى صحة الطفؿ الجسدية والنفسية وحرصا عمى حمايتو مف العنؼ األسري أو االستغبلؿ، 

 .وعمى حصولو عمى التعميـ وفرص اكتساب الميارات المينية، كما يجب أف تؤخذ آراؤىـ في االعتبار

 ػػػيالػػتػػػبػػن ػ 4

                                                           

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 10مف المادة الفقرة الثانية  1) 
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ألزمت اتفاقية حقوؽ الطفؿ الدوؿ األطراؼ بميجاد الرعاية البديمة لؤلطفاؿ الذيف ال أسر ليـ، سواء كاف    

ذلؾ بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة، ولذلؾ فقد أخذت االتفاقية بنظاـ التبني باعتباره أحد وسائؿ الرعاية البديمة 

ني لمخالفتيا لمشريعة اإلسبلمية، فقد راعت االتفاقية في القوانيف الوةعية ونظرا لرفض اإلسبلـ فكرة التب

موقؼ الدوؿ اإلسبلمية مف القةية وأقرت نظاـ الحةانة ونظاـ الكفالة كوسائؿ أخرى لمرعاية البديمة ال 

 .يرفةيا اإلسبلـ والدوؿ اإلسبلمية

ابير واإلجراءات التي منيا عمى مجموعة مف التد 21كما نصت االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ في المادة    

يجب أف تمتـز بيا الدوؿ األطراؼ التي تأخذ بنظاـ التبني مع األخذ في االعتبار األوؿ مصالح الطفؿ 

 .1الفةمى

ولدى نظرىا في تبني األطفاؿ غير المصحوبيف والمنفصميف عف ذوييـ، عمى الدوؿ أف تحتـر احتراما    

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ، فةبل عف الصكوؾ الدولية األخرى  21كامبل الشروط المنصوص عمييا في المادة 

ف في مجاؿ التبني عمى ذات الصمة بما فييا عمى وجو الخصوص اتفاقية الىاي بشأف حماية األطفاؿ والتعاو 

 ،جئيفالبلالمتعمقة بتطبيؽ أحكاـ االتفاقية عمى األطفاؿ  1994الصعيد الدولي وتوصيتيا الصادرة في عاـ 

  .وغيرىـ مف األطفاؿ المشرديف عمى الصعيد الدولي

لحاجات وتعد الكفالة أيةا إحدى وسائؿ الرعاية البديمة لمطفؿ الذي ال أسرة لو وتعني: " ةماف تمبية ا   

 ."2الةرورية لؤلطفاؿ السيما الفقراء والعاجزيف والمحتاجيف عف طريؽ الدولة أو األفراد العادييف

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ حالة انفصاؿ الوالديف وتأثيرىا عمى حؽ الطفؿ في أف  11كما عالجت المادة    

الوالديف بعد انفصاليما بسبب  يكوف لو أسرة، فيذه المادة تكافح خطؼ األطفاؿ سواء كاف ذلؾ عف طريؽ

الطبلؽ، أو كاف ذلؾ االختطاؼ عف طريؽ أي شخص آخر كما في حاالت خطؼ الطفؿ الستغبللو 

 .والمتاجرة بو

                                                           

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 21أنظر المادة  1) 
 .85د/ ماىر جميؿ أبو خوات، الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ، المرجع السابؽ، ص   2)
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والواقع أف ىناؾ العديد مف المشكبلت كانت السبب وراء لتبني اتفاقية حقوؽ الطفؿ ىذا النص، ومعظميا    

الذي يكوف أحد طرفيو أجنبي عف اآلخر كما في حاالت الزواج بيف يرجع إلى الزواج المختمط، وىو الزواج 

الجزائرييف والفرنسيات، والذي كانت تقوـ فيو الزوجات الفرنسيات بأخذ األطفاؿ البلئي أنجبف مف أزواجيف 

الجزائرييف وعدـ السماح ليـ بعودتيـ إلى آبائيـ مرة أخرى وذلؾ بطريقة غير شرعية، وىذا ما أدى إلى قياـ 

لحؿ المشكبلت الناشئة عف ىذه  1988الجزائر وفرنسا بمبراـ اتفاقية خاصة بيذا الشأف بينيما عاـ 

 .1 الوةعيات وكذا تنظيـ المسألة في الحاالت المستقبمية

 ا: الػػصػػحػػػة األسػػاسػػػيػػة والػػرعػػايػػػة االجػػتػمػػاعػػيػػةػثػالػث

 ػ األطػػفػػػػال الػػػمػعػػػوقػػػون9

شيدت العقود القميمة الماةية تركيزا إيجابيا عمى المعوقيف عامة واألطفاؿ خاصة، ومنذ بدء نفاذ اتفاقية    

 . 2أولت لجنة حقوؽ الطفؿ عناية خاصة لمتمييز القائـ عمى العجز 1990سبتمبر  2حقوؽ الطفؿ في 

اعات الفقر وانتشار األوبئة وتعود أسباب اإلعاقة في الغالب إلى النزاعات المسمحة كالحروب، المج   

واألمراض وعدـ كفاية الرعاية الصحية بما فييا التوعية والبرامج الوقائية، وتعود كذلؾ إلى الحوادث والكوارث 

الطبيعية وتموث البيئة واألخطاء الطبية الجسيمة، وأحيانا الوراثة وسوء التغذية والمشكبلت الطبية أثناء فترة 

  3.الحمؿ

الفقرة الثانية مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ المعوؽ في التمتع  23لممادة وفقا    

وتشجع وتكفؿ لمطفؿ المؤىؿ لذلؾ المسؤوليف عف رعايتو تقديـ المساعدات التي تتبلءـ مع  ،برعاية خاصة

                                                           

ة الديمقراطية يتةمف المصادقة عمى االتفاقية بيف الحكومة الجزائري 1988جويمية سنة  26المؤرخ في  144-88المرسـو رقـ   1)
 الشعبية وحكومة الجميورية الفرنسية، المتعمقة بأطفاؿ األزواج المختمطيف الجزائرييف والفرنسييف في حالة االنفصاؿ، الموقعة في مدينة

 .1988جواف سنة  21الجزائر يـو 
2
) Wouter Vandehole, Non-discrimination and Equality in the view of the human rights Treaty Bodies, 

op.cit, p180. 

 :أنظر تقرير المقرر الخاص عف أسباب اإلعاقة المقدـ لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  3)
UN.Doc. G.A. RES 34/154, December 1979, p 43. 
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مف ىذه المادة أحكاما إةافية حالة الطفؿ وظروؼ والديو أو غيرىما ممف يرعونو، وتتةمف الفقرة الثالثة 

 .تتصؿ بتكاليؼ التدابير المحددة وتوةيحات تتعمؽ بما ينبغي لتمؾ المساعدة تحقيقو

مف الةروري أف تستحدث الدوؿ األطراؼ  ،23الستيفاء الشروط المنصوص عمييا في المادة  وسعيا   

إلى التمتع الكامؿ بالحقوؽ  وتنفذ بصورة فعالة سياسة عامة شاممة مف خبلؿ خطة عمؿ ال ترمي وحسب

نما أيةا إلى كفالة تمقي الطفؿ المعوؽ ووالديو أو غيرىما ممف يرعونو  الواردة في االتفاقية دوف تمييز، وا 

 . 1الرعاية الخاصة والمساعدة التي يستحقونيا بموجب االتفاقية

امية كما تنص عمى ذلؾ الفقرة وكثيرا ما يكوف مف غير الواةح كيفية ومدى مراعاة احتياجات البمداف الن   

لذلؾ توصي لجنة حقوؽ الطفؿ الدوؿ األطراؼ بشدة في إطار المساعدة اإلنمائية  23الرابعة مف المادة 

ألحكاـ  وفقاسواء الثنائية أو المتعددة األطراؼ، بتعزيز وكفالة إيبلء عناية خاصة لمطفؿ المعوؽ وبقائو ونموه 

بوةع وتنفيذ برامج خاصة ترمي إلى إدماجو في المجتمع وتخصيص موارد االتفاقية وذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ 

 .2الميزانية لذلؾ الغرض

وبالرجوع إلى اتفاقية حقوؽ الطفؿ، تطالب المادة الثانية منيا الدوؿ األطراؼ بةماف كؿ الحقوؽ المكرسة    

ويتطمب ىذا االلتزاـ أف تتخذ الدوؿ  ،في االتفاقية لكؿ طفؿ يخةع لواليتيا دوف أي نوع مف أنواع التمييز

األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتكفؿ لمطفؿ الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز بما في ذلؾ عمى أساس 

  .العجز

 ػ حػػػؽ الػػطػػفػػػل فػػي الػػصػػحػػػػة والػػخػػدمػػػػػات الػػصػػحػػيػػة2

ف عمى حؽ الطفؿ في الصحة، كما تناولتو اتفاقية حقوؽ لقد أكدت كافة المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنسا   

الطفؿ باعتبار أف ىذه االتفاقية الدولية اليامة ىي الشريعة الخاصة لمقانوف الدولي لحقوؽ الطفؿ، فنصت 

                                                           

 .18، ص1997، حقوؽ الطفؿ، مركز حقوؽ اإلنساف، جينيؼ 10صحيفة الوقائع رقـ   1)
 : الوارد في وثيقة األمـ المتحدة 2006لمجنة حقوؽ الطفؿ بشأف حقوؽ األطفاؿ المعوقيف  09التعميؽ العاـ رقـ   2)

UN. Doc HRI/GEN/1/Rev.9 (vol.2), p514. 
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تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في الحصوؿ عمى أعمى مستوى " :الفقرة األولى عمى أنو 24المادة 

و في مرافؽ عبلج األمراض، وبمعادة التأىيؿ الصحي، وتبذؿ قصارى جيدىا لكي صحي يمكف بموغو، وبحق

 ".تةمف أال ُيحـر أي طفؿ مف حقو في الحصوؿ عمى خدمات الرعاية الصحية ىذه

يتطمب المساواة  ،وفي ةوء ىذا النص يتةح أف الحؽ في الحصوؿ عمى أعمى رعاية صحية ممكنة   

ى الرعاية الصحية دوف تمييز بينيـ بسبب الموف أو الديف أو الجنس أو التامة بيف األطفاؿ في الحصوؿ عم

 .غيره، كما يتطمب أيةا حؽ الطفؿ في استخداـ األجيزة المتاحة لمعبلج البلزمة إلعادة تأىيمو صحيا

ولقد نصت اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى ةرورة إتباع الدوؿ األطراؼ لعدة وسائؿ لتحقيؽ الرعاية الصحية    

وأوؿ خطوة في سبيؿ تقديـ الرعاية الصحية لمطفؿ ىي تحصينو ةد األمراض المختمفة، سواء كاف  ،لمطفؿ

ألف التحصيف يمعب ىذا الدور الكبير في وقاية األطفاؿ مف  الحمؿ أو بعد الوالدة وىذا نظرا ذلؾ في مرحمة

  . 1األمراض والحفاظ عمى حياتيـ

اممة لمطفؿ ىي منحو ما يكفيو مف غذاء كاؼ ومياه شرب نقية الوسيمة الثانية لتقديـ رعاية صحية متك   

ونظيفة ألف الغذاء ىو الذي يحقؽ النمو الطبيعي لجسـ الطفؿ، وأولى خطوات التغذية الكافية والشراب النقي 

الفقرة الثانية البند )ج( عمى  24ىي الرةاعة الطبيعية، وقد نصت اتفاقية حقوؽ الطفؿ صراحة في مادتيا 

ير الغذاء الكافي ومياه الشرب النقية ىي مف وسائؿ الرعاية الصحية لمطفؿ كما نصت ىذه المادة عمى أف توف

مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية عف طريؽ توفير األغذية الكافية ومياه 

 2 . الشرب النقية، آخذة في اعتبارىا أخطار تموث البيئة ومخاطره

لوسيمة الثالثة لتقديـ الرعاية الصحية المتكاممة لمطفؿ باعتبارىا حقا أساسيا لو ىي منع الممارسات ا   

التقميدية الةارة واألعراؼ السائدة التي تةر بصحة الطفؿ الجسدية والنفسية، ولعبت منظمة الصحة العالمية 

 .دورا حيويا

                                                           
1
) UN.DOC. E/CN.61/2001/9, p5. 

 .الفقرة الثانية البند )ج( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ 24المادة  2) 
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في ىذا الشأف وقدمت الدراسات والتقارير إلى المجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقميات التابعة لممجمس    

خطة عمؿ لمقةاء عمى  1994االقتصادي واالجتماعي التابع لؤلمـ المتحدة، وتبنت ىذه المجنة الفرعية عاـ 

  .1ىذه الممارسات التقميدية الةارة بصحة النساء واألطفاؿ

 االجػتػػمػػاعػػػي انوالػػضػػمػم مػالئػػل فػػي مػػسػتػػػوى مػعػػػيػشػػػي الػطػػفؽ حػػ 3

يحؽ لؤلطفاؿ التمتع بمستوى معيشي مبلئـ لنموىـ البدني والعقمي والروحي والمعنوي واالجتماعي وىذا ما    

" تعترؼ الدوؿ األطراؼ : إذ نصت عمى أنو ،الفقرة األولى مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ 27أكدت عميو المادة 

 ."بحؽ كؿ طفؿ في مستوى معيشي مبلئـ لنموه البدني، والعقمي والروحي والمعنوي واالجتماعي

غير أف ىذا الحؽ ال يكفؿ لممبلييف مف األطفاؿ حتى المستوى المعيشي األساسي لمغاية، وذلؾ عمى    

مى الحرماف حيث يحد مف الفرص المتاحة الرغـ مف االعتراؼ عمى نطاؽ واسع بالعواقب الةارة المترتبة ع

 .ليـ لمتعمـ والنمو

ىو إعماؿ حؽ الطفؿ في االنتفاع مف الةماف االجتماعي، بما  استراتيجيةوأحد العناصر اليامة في أي    

تعترؼ  أنو: "الفقرة األولى مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى  26في ذلؾ التأميف االجتماعي حيث نصت المادة 

راؼ لكؿ طفؿ بالحؽ في االنتفاع مف الةماف بما في ذلؾ التأميف االجتماعي وتتخذ التدابير الدوؿ األط

 ."البلزمة لتحقيؽ اإلعماؿ الكامؿ ليذا الحؽ وفقا لقانونيا الوطني

والدوؿ األطراؼ مطالبة بأف تقدـ المساعدة المناسبة إلى الوالديف أو األوصياء القانونييف عمى توفير    

عيشية الةرورية لنمو الطفؿ، وينبغي أف يراعى تقديـ المساعدة المبلئمة مف الوالديف بتأميف األوةاع الم

 .2 ظروؼ معيشة مبلئمة لنمو الطفؿ

 رابػعا: الػػتػعػمػػيػػم وأوقػػات الػػفػػراغ والػػتػػرفػيػو واألنػشػػػطػػة الػػػثػقػػافػػيػػة

                                                           

 ، وثيقة األمـ المتحدة :26/08/1994الصادر في  1994/30الفرعية لمنع التمييز وحماية األقميات رقـ قرار المجنة  1) 
UN.DOC. E/CN.4/sub.2/1994/10/Add.1, p 45. 

 الفقرة الثانية مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 27المادة   2)
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الدولية العالمية والمتخصصة جيودا كبيرة في سبيؿ إتاحة لقد بذؿ المجتمع الدولي والدوؿ والمنظمات    

الفقرة األولى مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ نجد أنيا  28التعميـ بكافة صوره لؤلطفاؿ، بالرجوع إلى نص المادة 

نصت عمى إقرار الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في التعميـ وتحقيقا ليذا الحؽ تدريجيا وعمى أساس تكافؤ 

 :1دوؿ بوجو خاص بما يميالفرص، تقـو ال

 .جعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميا ومتاحا لمجميع  -1

تاحتيا لكؿ األطفاؿ  - 2 تشجيع تطوير مختمؼ أشكاؿ التعميـ الثانوي سواء العاـ أو الميني وتوفيرىا وا 

 .ياواتخاذ التدابير المناسبة مثؿ إدخاؿ مجانية التعميـ وتقديـ المساعدات المالية عند الحاجة إلي

جعؿ التعميـ العالي بمختمؼ الوسائؿ المناسبة متاحا لمجميع عمى أساس القدرات بجعؿ المعمومات  - 3

 .والمبادئ اإلرشادية التربوية والمينية متوفرة لجميع األطفاؿ وفي متناوليـ

 .اتخاذ التدابير لتشجيع الحةور المنتظـ في المدارس والتقميؿ مف معدالت ترؾ الدراسة - 4

الفقرة الثانية مف االتفاقية عمى أنو: " تتخذ الدوؿ األطراؼ كافة التدابير المناسبة  28ما تنص المادة ك   

 ."لةماف إدارة النظاـ في المدارس عمى نحو يتماشى مع كرامة الطفؿ اإلنسانية، ويتوافؽ مع ىذه االتفاقية

ىذه االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاوف الدولي  وأيةا تنص الفقرة الثالثة عمى أنو: " تقـو الدوؿ األطراؼ في   

في األمور المتعمقة بالتعميـ وخاصة بيدؼ اإلسياـ في القةاء عمى الجيؿ واألمية في كؿ أنحاء العالـ، 

 ."وتراعي بصفة خاصة احتياجات الدوؿ النامية في ىذا الصدد

ت حؽ الطفؿ في التعميـ إلزاميا ومف جماع ما تقدـ مف نصوص، يتةح أف اتفاقية حقوؽ الطفؿ قد جعم   

وطالبت الدوؿ األطراؼ بتحقيؽ ىذه المجانية في  ،ومجانيا في المرحمة االبتدائية باعتباره حقا أساسيا لو

مكانياتيا، وأيةا منحت االتفاقية الطفؿ حؽ التعميـ العالي  المراحؿ الثانوية إذا كاف ذلؾ في مقدور الدوؿ وا 

وجعؿ ىذا التعميـ متاحا لكؿ األطفاؿ في العالـ عمى أساس القدرات الخاصة لكؿ منيـ، بحيث تتناسب ىذه 

                                                           

حقوؽ الطفؿ، مرشد الباحثيف والتربوييف واآلباء والمشرعيف  د/ عبد الحكـ أحمد الخزامى، حقوؽ وتنمية األطفاؿ : المرجع الشامؿ في 1) 
 .320، ص 2004في حقوؽ األطفاؿ وحمايتيـ، مكتبة ابف سينا، القاىرة، مصر، 
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ية التعميـ ولتحقيؽ ىذه األىداؼ التعميمية لصالح الطفؿ تمتـز الدوؿ األطراؼ في االتفاقية القدرات مع نوع

، تشجيع الحةور المنتظـ في المدارس وتشجيع  1بعدـ التمييز بيف األطفاؿ اإلناث والذكور في التعميـ

 .التعاوف الدولي في مجاؿ التعميـ

حصولو عمى ىذا التعميـ بؿ كذلؾ بمحتواه، ويشكؿ وحؽ الطفؿ في التعميـ ليس مسألة تتصؿ فقط ب    

الفقرة األولى أداة ةرورية لمجيود التي يبذليا كؿ طفؿ  29التعميـ الذي يكوف مةمونو نابعا مف قيـ المادة 

، وتشمؿ ىذه 2ليجد طواؿ حياتو تغير أساسي ناجـ عف العولمة والتكنولوجيات الجديدة والظواىر ذات الصمة

ات بيف جممة أمور منيا ما ىو عالمي وما ىو محمي، ما ىو فردي وما ىو جماعي وما ىو التحديات التوتر 

 مادي وما ىو روحي، وما ىو تقميدي وما ىو عصري وتكافؤ الفرص وانتشار المعرفة والقدرة عمى استيعابيا
3. 

في الراحة، ووقت تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ ": مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى أنو 31تنص المادة    

  ."الفراغ ومزاولة األلعاب واألنشطة المناسبة لسنو والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنوف

مف نص ىذه المادة نجد أف اتفاقية حقوؽ الطفؿ أقرت لمطفؿ حقو في المعب والترفيو وممارسة ىواياتو    

يا تتةمف مختمؼ األعمار وقدرات الطفؿ العقمية والنفسية الثقافية والفنية، وينبغي أف تفسر ىذه المادة عمى أن

 .والبدنية وقد اعترؼ بالمعب بصفة أفةؿ لتعمـ مختمؼ الميارات، بما فييا الميارات االجتماعية

كما ينبغي أف يمنح األطفاؿ فرصا متكافئة لممشاركة في مختمؼ األنشطة الثقافية والفنية فةبل عف    

أف تعتبر ىذه األنشطة وسائؿ لمتعبير ووسائؿ إلعماؿ نوعية حياة تبحث عف  األلعاب الرياةية، ويجب

 .الرةا بالنفس

وعمى ىذا األساس فمنو يصبح مف الةروري أف يؤخذ في الحسباف عند تخطيط المدف ومرافؽ الترفيو    

جاالت يكوف والمعب حؽ األطفاؿ في التعبير عف آرائيـ عف طريؽ المشاورات المناسبة، ففي جميع ىذه الم
                                                           

 .102، ص 2007د/ منتصر سعيد حمودة، حماية حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي العاـ واإلسبلـ، دار الجامعة الجديدة، مصر،  1) 
2
) UN. Doc. HRI/GEN/1/REV.9 (VOL 3), May 27th 2008, p 39. 

3
) LEARNING ; the treasure within, UNESCO, 1996, p 16-17.    
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مف الواجب عمى الدوؿ األطراؼ إيبلء اىتماـ أكبر وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية إلنفاذ الحؽ في 

 . 1الراحة والتمتع بأوقات الفراغ والمعب

 ثػالػػث: تػػدابػػػيػػػػر الػػحػػػمػػػايػػػة الػػخػػاصػػػػةػرع الػػالػػف

ىذه األخيرة بيف صحية واجتماعية واقتصادية تفرزىا يوجد بعض األطفاؿ في ظروؼ خاصة تتنوع    

ظروؼ كؿ مجتمع نتيجة تبايف واختبلؼ الرعاية الصحية واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية بيف ىذه 

المجتمعات، لذلؾ يوجد األطفاؿ البلجئوف واألطفاؿ في النزاعات المسمحة، وأطفاؿ األقميات وكذلؾ األطفاؿ 

 .مع القانوف واألطفاؿ في حاالت االستغبلؿ سواء كاف جنسيا أو في مجاؿ العمؿالموجوديف في نزاع 

ألف ىذه الفئات الخاصة مف األطفاؿ موجودة داخؿ إطار المجتمعات الوطنية فمنو البد مف توفير  ونظرا   

حماية خاصة تناسب ظروؼ ىؤالء األطفاؿ، لذلؾ فمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ سعت إلى إيجاد ىذه الحماية 

 .ب مف األسبابليؤالء األطفاؿ حتى يتمتعوا بالحقوؽ والحريات العامة بدوف أي تمييز بينيـ ألي سب

 

 

 أوال: حػػمػػػايػة األطػػفػػال فػػػػي حػػاالت الػػػطػػوارئ

 :نتناوؿ فيو حماية األطفاؿ البلجئػػيف واألطفاؿ في النزاعات المسمحة واألطفاؿ الجانحيف كما يمي   

 ونػػػئػالالجػ األطػفػال 9

ليست معاىدة خاصة بالبلجئيف، إال أف األطفاؿ البلجئيف مشمولوف  1989حقوؽ الطفؿ لعاـ  اتفاقية   

بأحكاميا ألف جميع الحقوؽ المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية تمنح لجميع األشخاص الذيف ال يتجاوز 

 .سنيـ ثمانية عشرة سنة ودوف أي نوع مف أنواع التمييز

                                                           

 .181، ص2003د/ محمود فتحي عكاشة، عمـ نفس النمو "الطفولة والمراىقة"، دار النيةة العربية، مصر،   1)
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ة لجميع األطفاؿ البلجئيف ألنيا تحدد معايير شاممة فيي تغطي تقريبا كؿ وتعتبر اتفاقية حقوؽ الطفؿ ميم   

منيا ألزمت الدوؿ األطراؼ فييا باتخاذ كؿ التدابير  22ناحية مف نواحي حياة الطفؿ، فبموجب المادة 

المبلئمة بالتعاوف مع الوكاالت المتخصصة لؤلمـ المتحدة لمتكفؿ بالطفؿ الذي يسعى لمحصوؿ عمى مركز 

سواء صحبو أـ لـ  ،جئ أو الذي يعتبر الجئا وفقا لمقوانيف واإلجراءات الدولية أو المحمية المعموؿ بياال

في تمقي الحماية والمساعدة اإلنسانية في التمتع بالحقوؽ الواردة في  1يصحبو والداه أو أي شخص آخر

  .االتفاقية وغيرىا مف الصكوؾ الدولية المتعمقة بحقوؽ اإلنساف

اكتسبت االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ أىمية خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ البلجئيف بسبب المصادقة شبو وقد    

اتفاقية حقوؽ الطفؿ في أعماليا  2العالمية عمييا، كما تطبؽ اتفاقية مفوةية األمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف

بشأف األطفاؿ البلجئيف عمى عف طريؽ استخداميا ىذه الحقوؽ كمبادئ توجييية، وتنص سياسة المفوةية 

أف اتفاقية حقوؽ الطفؿ باعتبارىا صادرة عف األمـ المتحدة تحض بمجماع عالمي عمييا، فمنيا تشكؿ إطارا 

مرجعيا لعمؿ المفوةية ألنو مف مبادئ اتفاقية حقوؽ الطفؿ إيبلء مصالح الطفؿ الفةمى االعتبار األوؿ، 

، ومف أجؿ رفاىية األطفاؿ البلجئيف تحث المفوةية الدوؿ 3جئومفرد الطفؿ الوارد فييا يشمؿ الطفؿ البل

  .والوكاالت الدولية والمنظمات غير الحكومية عمى احتراـ المعايير التي حددتيا اتفاقية حقوؽ الطفؿ

 ػ حػمػػػايػػة األطػػػفػػػال فػػػػي الػنػػػزاعػػات المػػسػػػمػػحػة2

 أقرت فيو اتفاقيات جنيؼ األربع لعاـ 1949مؤتمر دبموماسي عاـ  بعد انتياء الحرب العالمية األولى عقد   
، وتةمنت اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية األشخاص المدنييف وقت الحرب والبروتوكوليف اإلةافييف 41949

                                                           

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 22المادة  1)
لتقديـ  ،1949( لمعاـ 4)319أسست بموجب قرار الجمعية العامة رقـ  المفوةية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤوف البلجئيفأنشأت 2) 

سائؿ المساعدة اإلنسانية والقياـ بمعداد برامج لتوعية البلجئيف بحقوقيـ، وتةمف معالجة خطط العمميات القطرية والتقارير السنوية بشأف الم
 طفؿ البلجئ.الميمة المتعمقة بال

 .156منتصر سعيد حمودة، حماية حقوؽ الطفؿ في القانوف الدولي العاـ واإلسبلـ، المرجع السابؽ، ص   3)
4
) The Geneva Conventions of August, 12th 1949. International Committee of Red Cross, Geneva, 1983.  
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، 1أحكاما تقةي بالحماية القانونية لؤلطفاؿ أثناء المنازعات المسمحة الدولية وغير الدولية 1977ليا لعاـ 

حيث ألزمت الدوؿ  1989ايد االىتماـ العالمي بحماية األطفاؿ خاصة منذ إبراـ اتفاقية حقوؽ الطفؿ عاـ وتز 

عمى احتراـ قواعد القانوف الدولي اإلنساني المطبؽ في المنازعات المسمحة  38األطراؼ فييا في نص المادة 

يشترؾ أو يجند األطفاؿ الذيف يقؿ سنيـ ذات الصمة بالطفؿ وباتخاذ جميع التدابير الممكنة عمميا لةماف أال 

سنة يكوف ذلؾ تطوعيا  18إلى  15في الحرب، وأنيا عند تجنيد األطفاؿ مف  مباشراسنة اشتراكا  15عف 

ومع مراعاة األولوية لؤلكبر سنا كما ألزمت الدوؿ األطراؼ بحماية السكاف المدنييف واألطفاؿ المتأثريف أثناء 

 2. النزاعات

تـ اعتماد بروتوكوؿ اختياري ممحؽ باتفاقية حقوؽ الطفؿ بموجب قرار الجمعية  2000 ماي 25في    

، 2002فيفري  12أثناء الدورة الرابعة والخمسوف والذي دخؿ حيز التنفيذ في  263العامة لؤلمـ المتحدة رقـ 

  .حةويتةمف ىذا البروتوكوؿ العديد مف األحكاـ الميمة لحماية األطفاؿ في المنازعات المسم

 باإلةافة إلى ىذا تـ تعييف ممثؿ خاص لؤلميف العاـ في مجاؿ استخداـ األطفاؿ في الصراعات المسمحة   

، حيث يعمؿ عمى نشر وحماية حقوؽ األطفاؿ ورفاىيـ في جميع المراحؿ التي تمر 1997في سبتمبر عاـ 

قرارا يعمف العقد  2001نوفمبر  13، واعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في 3بيا الصراعات المسمحة

، ولقد كاف لتقرير 4عقدا عالميا لثقافة السبلـ والبلعنؼ ألطفاؿ العالـ 2010 -2001الواقع ما بيف عاـ 

الوارد في " تأثير  84/751المقدـ وفقا لقرار الجمعية العامة  Grasha Machel خبيرة األميف العاـ السيدة

 .، أثرا كبيرا في حماية حقوؽ األطفاؿ في النزاعات المسمحة1996 النزاع المسمح عمى األطفاؿ" في أوت

 ػ حػػػمػػايػة األطػػفػػال فػػػي نػػػزاع مػػػع الػػقػػػانػػون3

                                                           

(
 .133د/ عبد الغني محمود، القانوف الدولي اإلنساني، دراسة مقارنة بالشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص   1

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 38المادة  2) 

، 51ـ، المجمدد/ رشاد السيد، اإلبعاد والترحيؿ القسري لممدنييف في ةوء القانوف الدولي اإلنساني، المجمة المصرية لمقانوف الدولي العا  3)
 .262، ص 1995

4
) UN. Doc. A/RES/56/5, p23. 
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، وقد خصص القانوف 1المقصود بالطفؿ أو الحدث الجانح ىو المنحرؼ جنائيا، أي الذي ارتكب جريمة ما   

الجانحيف، واىتمت األمـ المتحدة بدراسة اإلجراءات القةائية الدولي العاـ قواعد خاصة لحماية األحداث 

لمحاكمة ىؤالء األحداث الجانحيف فوةعت قواعد دولية موحدة بشأف قةاء األحداث أىميا قواعد بكيف لعاـ 

، وقواعد ىافانا لحماية األحداث المجرديف 1990ومبادئ الرياض التوجييية لمنع جنوح األحداث لعاـ  1985

 .1990ـ لعاـ مف حريتي

واىتمت اتفاقية حقوؽ الطفؿ بمرساء قواعد خاصة لحماية الحدث الجانح المتيـ بارتكاب جريمة معينة    

حيث وةعت مجموعة مف الةوابط والمبادئ لةماف حمايتو في مرحمة التحقيؽ والمحاكمة أىميا أف الحدث 

ريمة ما، لذلؾ يجب عمى السمطات المختصة في الجانح يتمتع بقرينة البراءة حيف ينسب إليو اتياـ بارتكابو ج

 .الدوؿ أف تعتبر البراءة ىي القرينة األساسية عندما يوجو اتياـ إلى أي إنساف بما فييـ األطفاؿ

ومف ةمانات حماية الحدث الجانح أف يحاكـ أماـ محكمة عادلة أو ىيئة قةائية مختصة ولو الحؽ في    

، وكفمت االتفاقية أيةا لمحدث الجانح حؽ الطعف في الحكـ الصادر االستعانة بمحاـ أو مستشار قانوني

 .بمدانتو مف محكمة أوؿ درجة أماـ محكمة أعمى

مف االتفاقية عمى مجموعة  40وأثناء محاكمة الحدث الجانح ونظر قةيتو أماـ المحكمة نصت المادة    

جية إليو وعدـ إكراىو عمى اإلدالء بشيادتو مف الةمانات األساسية نذكر مف بينيا أف يتـ إخطاره بالتيـ المو 

 . 2أو االعتراؼ بالذنب والحصوؿ عمى المساعدة المبلئمة إلعداد دفاعو

جرائية تةمف ليـ تحقيؽ أفةؿ     وأنو مف المساواة خةوع كؿ األحداث الجانحيف لقواعد موةوعية وا 

عمى إيجاد نوع مف المعاممة العقابية  ، وحرصا مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ3السبؿ لئلصبلح والتيذيب والتأىيؿ

لؤلحداث الجانحيف وةعت إطارا عاما ليذه المعاممة وتركت لمدوؿ األطراؼ حرية وةع السياسات العقابية 

                                                           

 .32د/ ماىر جميؿ أبو خوات، الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ، المرجع السابؽ، ص  1) 
 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 40المادة  2) 
 .152، ص 1991مصر، د/ أحمد شوقي أبو خطوة، المساواة في القانوف الجنائي، دار النيةة العربية، القاىرة،  3) 
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مع ةرورة االلتزاـ بعدة مبادئ منيا تحديد سف المسؤولية التي يفترض دونيا أف األطفاؿ ليس لدييـ األىمية 

لؾ ةرورة اتخاذ تدابير لمعاممة ىؤالء األطفاؿ دوف المجوء إلى إجراءات النتياؾ قانوف العقوبات، وكذ

قةائية وأف تتاح ترتيبات مختمفة مثؿ أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشراؼ والمشورة والحةانة وبرامج التدريب 

مى حد الميني وغيرىا مف بدائؿ الرعاية المؤسسية لةماف معاممة األطفاؿ بطريقة تبلئـ ظروفيـ وجرميـ ع

 .1سواء

وقد وةعت اتفاقية حقوؽ الطفؿ مبدئا عاما مؤداه ةرورة التزاـ الدوؿ األطراؼ بةماف عدـ تعرض أي    

طفؿ لمتعذيب أو غيره مف أشكاؿ المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة وأال يحـر مف حريتو 

إال وفقا لمقانوف، ويجب أف يكوف ىذا السجف أو بصورة تعسفية أو غير قانونية، وأال يسجف أو يحتجز 

ذا سجف تنفيذا لحكـ يجب أال  االحتجاز ىو الحؿ والممجأ الوحيد واألخير ويكوف ذلؾ لفترة قصيرة جدا، وا 

   .2يودع في سجف مع األشخاص البالغيف، ويكوف لو حؽ االتصاؿ بأسرتو عف طريؽ الرسائؿ والزيارات

 

 

 األطػفػال فػػػي حػػاالت االسػػتػػغػػاللا: حػمػػايػة ػثػانػي

وكذلؾ  نتناوؿ ىنا حماية األطفاؿ مف االستغبلؿ في مجاؿ العمؿ، حماية األطفاؿ مف االستغبلؿ الجنسي   

 :حماية األطفاؿ مف االختطاؼ أو البيع أو االتجار بيـ كما يمي

 ػعػػػػػمػلػ حػمػػايػة األطػفػػال مػػػن االسػتػغػالل فػػػي مػػجػػال الػ9

المجتمع الدولي قد بذؿ جيودا كبيرة لمواجية ظاىرة عمالة األطفاؿ وذلؾ عف طريؽ تنظيـ عمؿ الطفؿ،    

وحظر استغبللو في مجاؿ العمؿ، وذلؾ مف خبلؿ مجموعة مف المواثيؽ الدولية ذات الصمة، فقد عممت 

وحمايتو مف االستغبلؿ ومحاولة عمى تنظيـ عمؿ الطفؿ  1919منظمة العمؿ الدولية منذ تأسيسيا عاـ 
                                                           

 الفقرة الثالثة والرابعة مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 40المادة  1) 

 مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ. 3و 2، 1الفقرة  37المواد  2) 
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نذكر  ،وقد اعتمدت ىذه المنظمة لتحقيؽ ىذه الغاية عدة اتفاقيات دولية ىامة ،القةاء عمى عمالة األطفاؿ

الخاصة بحظر أسوأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ واإلجراءات الفورية لمقةاء عمييا  182مف بينيا االتفاقية رقـ 

، وقد وةعت ىذه االتفاقيات الدولية عدة مبادئ رئيسية في مجاؿ 11973 الصادرة عاـ 138واالتفاقية رقـ 

 .2تنظيـ عمؿ الطفؿ

منيا عمى أف: "  32قةية عمالة الطفؿ، حيث نصت  1989وقد واجيت اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ    

الدوؿ األطراؼ تعترؼ بحؽ الطفؿ في حمايتو مف االستغبلؿ االقتصادي، ومف أداء أي عمؿ يرجح أف يكوف 

وعمى الدوؿ  ،خطيرا ويكوف مف شأنو أف يةر بتطوره الجسماني والذىني والروحي والمعنوي واالجتماعي

 ."األطراؼ أف تتخذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية واالجتماعية لةماف تطبيؽ ىذه المادة

لية األخرى في ونبلحظ أف أىـ ما جاء في اتفاقية حقوؽ الطفؿ وما يميزىا عف غيرىا مف المواثيؽ الدو    

عمى األشخاص الذيف يخالفوف  لمناسبا والجزاءمعالجة قةية عمؿ الطفؿ ىو تقريرىا مبدأ فرض العقوبات 

القواعد الخاصة بعمؿ الطفؿ، السيما بالنسبة لبللتزاـ بالحد األدنى لسف التشغيؿ وتحديد ساعات العمؿ 

  .ي تةطره الظروؼ لمعمؿاليومية واألسبوعية وةماف ظروؼ عمؿ آمنة وصحية لمطفؿ الذ

 ػ حػػمػػايػػة األطػفػال مػػن االسػػتػغػالل الجػنػػسػػي2

يتخذ االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ في العالـ اليوـ عدة صور أىميا بغاء األطفاؿ، سياحة جنس األطفاؿ    

 .واستخداـ اإلنترنت في نشر الصور الجنسية والمواد اإلباحية عف الطفؿ

                                                           

  :أنظر ىذه االتفاقيات في 1) 
- Dennis Michel .J. Current  Development, The ILO Convention on The Worst Forms of Child Labor, 

op.cit, p 938. 

  :مشار إليو في مرجع 1945ىذه القواعد وردت في قرار مؤتمر العمؿ الدولي بشأف حماية األطفاؿ الصادر عاـ 2) 
 .  161و 153د/ عبد العزيز مخيمر عبد اليادي، حماية الطفولة في القانوف الدولي والشريعة اإلسبلمية، المرجع السابؽ، ص 
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بغاء الطفؿ إلى أنو: "عبارة عف استخداـ طفؿ ألغراض أنشطة جنسية مقابؿ ماؿ أو أي ينصرؼ مفيوـ    

"، وىذه الظاىرة أخذت شكبل تجاريا منظما، وىي الصورة الرئيسية لبلستغبلؿ 1شكؿ آخر مف أشكاؿ التعويض

ف أرباح الجنسي لؤلطفاؿ في العالـ، وقد انتشرت ىذه الظاىرة عالميا وبشكؿ خطير، نظرا لما تحققو م

 . 2ومكاسب طائمة لمف يمارسوف ىذه التجارة غير المشروعة

ولمبغاء آثار مدمرة وخطيرة عمى صحة الطفؿ ونفسيتو، حيث يؤدي إلى إصابتو بمرض اإليدز واألمراض    

صابتو باإلحباط واالكتئاب  الجنسية األخرى التي تنتقؿ بطريؽ العدوى، ويؤدي إلى فقدانو لكرامتو اإلنسانية وا 

  3.شخصيتووسموؾ طريؽ العنؼ والجريمة وتنمية وترسيخ فكرة االستغبلؿ داخؿ 

ومف المظاىر الحديثة والمتطورة في إساءة استخداـ األطفاؿ جنسيا، اإلنترنت تمؾ الشبكة التي يستخدميا     

تغبلؿ البعض لمترويج لبلتجار باألطفاؿ واستغبلليـ جنسيا، ونظرا لخطورة ىذا المظير مف مظاىر االس

الجنسي لمطفؿ فقد أوصت المجنة الفرعية المنبثقة عف لجنة حقوؽ اإلنساف الدوؿ والحكومات في سبيؿ 

مكافحة ىذه الظاىرة بالقياـ باستعراض وتعديؿ وتنفيذ القوانيف الموجودة، أوسف قوانيف جديدة لمنع إساءة 

 .واستغبلليـ جنسيا استخداـ شبكة اإلنترنت ألغراض االتجار بالنساء واألطفاؿ وبغائيـ

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى إلزاـ الحكومات بحماية األطفاؿ مف جميع أنواع  35و 34وتنص المادتيف    

االستغبلؿ الجنسي وسوء المعاممة، واتخاذ كافة اإلجراءات المتاحة لةماف عدـ تعرةيـ لمخطؼ أو البيع أو 

االختياري المتعمؽ باإلتجار في األطفاؿ، وبغاء األطفاؿ التيريب إلى أماكف أخرى. ويكمؿ البروتوكوؿ 

واستخداـ األطفاؿ في المواد والعروض اإلباحية االتفاقية بوةع شروط تفصيمية لمدوؿ لمقةاء عمى ىذا 

االستغبلؿ الجنسي وسوء المعاممة، ويحمى األطفاؿ أيةا مف البيع ألغراض غير جنسيو مثؿ العمالة 

 .المشروع وتجارة أعةاء الجسـباإلكراه والتبني غير 

                                                           

/ب مف البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفؿ بشأف بيع وبغاء األطفاؿ واستخداميـ في العروض 2المادة ىذا التعريؼ ورد في  1)
 .2000والمواد اإلباحية لعاـ 

2
) UN. Doc. A/55/163-5/2000/172, p 20.                                                                                                                           

 .191د/ ماىر جميؿ أبو خوات، الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ، المرجع السابؽ، ص  3) 
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وتع رؼ أحكاـ البروتوكوؿ انتياكات "بيع الطفؿ" و"بغاء الطفؿ" و"استخداـ الطفؿ في المواد والعروض    

 .وتمـز الحكومات بتجريـ ومعاقبة جميع األفعاؿ ذات الصمة بيذه االنتياكات، اإلباحية"

الذيف عرةوا أو نقموا األطفاؿ لغرض االستغبلؿ ويطالب البروتوكوؿ االختياري بمعاقبة ليس األشخاص    

 .الجنسي أو العمؿ باإلكراه أو تجارة األعةاء فحسب، بؿ أيةًا الذيف قبموا بالفعؿ تمؾ العروض

ويحمى البروتوكوؿ حقوؽ ومصالح الةحايا األطفاؿ، ويمـز الحكومات بتقديـ الخدمات القانونية واألشكاؿ    

زاـ بميبلء األولوية لمصمحة الطفؿ الفةمى في أي مف التعامبلت مع نظاـ أخرى مف الدعـ. ويقةي االلت

 .القةاء الجنائي

ويشدد البروتوكوؿ عمى أىمية التعاوف الدولي والتثقيؼ العاـ كوسيمة لقمع ىذه األنشطة والتي غالبا ما    

ات عمى حماية الطفؿ تكوف عبر الحدود الوطنية. وتعمؿ حمبلت التوعية لمجميور والتثقيؼ ونشر المعموم

 .مف ىذه االنتياكات الخطيرة لحقوقو

 ػ حػػمػػايػػة األطػفػال مػػن االخػتػطػاؼ، الػػبػيػع أو االتػجػػار بػػيػػػم3

مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ اختطاؼ األطفاؿ أو بيعيـ أو االتجار بيـ ألي غرض مف  35حظرت المادة    

لدوؿ األطراؼ إلى اتخاذ كافة التدابير الوطنية اإلقميمية األغراض أو بأي شكؿ مف األشكاؿ، ودعت ا

والدولية لمنع ذلؾ، كما أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة البروتوكوؿ االختياري الممحؽ باالتفاقية في 

لمنع بيع ودعارة األطفاؿ واستخداميـ في العروض والمواد اإلباحية، ولقد عرفت المادة  2000ماي  25

أي إجراء أو معاممة يتـ بموجبيا نقؿ الطفؿ مف :  "لفقرة األولى مف ىذا البروتوكوؿ بيع األطفاؿ بأنوالثانية ا

، "1جانب أي شخص أو مجموعة إلى شخص آخر أو مجموعة أخرى نظير ثمف أو أي مقابؿ آخر

لتجريـ انتياكات  فالبروتوكوؿ يكمؿ أحكاـ االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ وذلؾ بتقديـ المتطمبات التفصيمية

 .حقوؽ األطفاؿ في سياؽ بيع األطفاؿ واستغبلليـ في البغاء وفي المواد الخميعة

                                                           

 .25/05/2000الصادر في  54/263لعامة رقـ قرار الجمعية ا  1)
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ولقد شمؿ ىذا البروتوكوؿ أحكاما رئيسية مثؿ تعريؼ انتياكات بيع األطفاؿ واستغبلؿ األطفاؿ في البغاء    

ي ظؿ القانوف المحمي، بما في ذلؾ واستغبلؿ األطفاؿ في المواد الخميعة ووةع قواعد لمعالجة االنتياكات ف

ما يتعمؽ بمرتكبييا، كذلؾ حماية الةحايا وبذؿ الجيود لمنع وقوع االنتياكات وتوفير إطار لزيادة التعاوف 

 .الدولي في ىذه المجاالت

ويشدد البروتوكوؿ اإلةافي تشديدا خاصا عمى تجريـ االنتياكات الخطيرة لحقوؽ األطفاؿ، وىي بيع    

التبني غير القانوني واستغبلؿ األطفاؿ في البغاء والمواد الخميعة، وبالمثؿ يؤكد النص عمى قيمة األطفاؿ و 

التعاوف الدولي باعتباره وسيمة لمكافحة ىذه األنشطة عبر الوطنية، وعمى قيمة الوعي العاـ وحمبلت اإلعبلـ 

  1.لحقوقيـوالتثقيؼ لتعزيز حماية األطفاؿ مف تمؾ االنتياكات الخطيرة 

 21936كما تناولت عدة مواثيؽ دولية أخرى ىذه الظاىرة نذكر منيا االتفاقية الخاصة بالرؽ لعاـ    

  .2000وبروتوكوؿ منع معاقبة االتجار باألشخاص خاصة النساء واألطفاؿ لعاـ 

 ػان األصػمػيػػػيػػػنالسػػكن مػة مػجػمػوعػػة أو أقػمػيى إلػن المػنػتػمػيال األطػفا: ػػثػالػث

أطفاؿ األقميات يتمتعوف بذات الحقوؽ التي يتمتع بيا أطفاؿ األغمبية تحقيقا لمبادئ المساواة والعدؿ بيف    

 .وذلؾ عف طريؽ الحفاظ عمى وجودىـ وىويتـ وتنمية الخصائص المميزة ليـ ،كؿ األطفاؿ

وعدـ ممارسة أي عمؿ ينصرؼ مفيوـ حؽ الوجود إلى: "حؽ الجماعات اإلنسانية في البقاء في المجتمع،    

، لذلؾ فمف حؽ األقميات في الوجود يماثؿ تماما 3"ةدىا ييدؼ لمقةاء عمييا عمى المدى البعيد أو القريب

ويعادؿ حؽ اإلنساف في الحياة، وقد نصت المادة الثانية مف االتفاقية الدولية الخاصة بمنع جريمة اإلبادة 

اإلبادة : "عمى أف 1948ديسمبر  9ة العامة لؤلمـ المتحدة في الجماعية والمعاقبة عمييا الصادرة عف الجمعي

  ".الجماعية ىي األفعاؿ التي ترتكب بقصد القةاء كميا أو جزئيا عمى جماعة قومية أو أثنية أو دينية

                                                           
1
) UN. Doc. A/156/155, 2001, p 6. 

 .25/07/1951ودخمت حيز النفاذ في  2/12/1949( في 4-)د317اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذه االتفاقية بالقرار رقـ  (2
 .92، ص 1994النيةة العربية، مصر،  د/ وائؿ عبلـ، حماية حقوؽ األقميات في القانوف الولي العاـ، دار3) 
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ويتةح مف نص ىذه المادة مف ىذه االتفاقية أف الجماعة ينصرؼ مفيوميا إلى األقمية، كما أف ىذا    

بشكؿ عاـ عمى كؿ أفراد الجماعة أو األقمية مف رجاؿ ونساء وأطفاؿ والتي يجب عدـ القياـ النص ينطبؽ 

بأي عمؿ مف شأنو أف يمنع إنجاب األطفاؿ داخؿ ىذه األقمية أو الجماعة، وحظرت االتفاقية نقؿ أطفاؿ 

نقؿ القسري يحقؽ األقميات بالقوة وذلؾ بيدؼ القةاء كميا أو جزئيا عمى ىذه األقمية، وال شؾ أف ىذا ال

جريمة اإلبادة الجماعية الثقافية ألنو مف شأنو أف يؤدي إلى القةاء عمى ظاىرة تعاقب األجياؿ داخؿ 

الجماعة أو األقمية ويمنع األبناء واألطفاؿ مف اكتساب لغة وعادات وديف اآلباء، فينشأ األطفاؿ منقطعي 

 .1 الصمة بجذورىـ األصمية

ر متساووف في الحقوؽ والحريات، فبل تمييز بينيـ بسبب الجنس أو العرؽ أو األصؿ العاـ أف كؿ البش   

الموف أو الديف أو المغة أو ألي أسباب أخرى، وىذا األصؿ أكدتو كافة مواثيؽ حقوؽ اإلنساف وخاصة 

، وأفراد األقميات بما فييـ األطفاؿ الذيف ليـ الحؽ في عدـ 1948اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ 

التمييز فيما بينيـ، أو بينيـ وبيف األغمبية، ولذلؾ عرفت المجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقميات المنشئة 

منع التمييز بأنو: "منع أي عمؿ مف شأنو أف يحـر األفراد والجماعات مما يريدونو مف مساواة  1947عاـ 

 2."في المعاممة

وىذا يتةمف  ،أف تحدد ذاتيتيا مف خبلؿ خصائصيا المميزة ليا الحؽ في اليوية ىو حؽ األقمية فيكذلؾ    

 .3 حقيا في تنمية ىذه الخصائص والتي بدونيا ال يكوف لؤلقمية أية ىوية أو ذاتية تميزىا عف بقية المجتمع

مف العيد الدولي الخاص  27ويستند حؽ األقمية في الحفاظ عمى اليوية الخاصة بيـ إلى نص المادة    

باعتباره األساس القانوني الذي اعتمدتو الجماعة الدولية لحماية  ،1966المدنية والسياسية لعاـ بالحقوؽ 

 .4ىوية األقميات

                                                           

 .301، ص 1995د/ عبد الواحد محمد الغار، الجرائـ الدولية و سمطة العقاب عمييا، دار النيةة العربية، القاىرة، مصر، 1) 

 .66، ص 1985د/ أحمد محمد رفعت، مقدمة لدراسة القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، دار النيةة العربية، مصر،  2)
 .151وائؿ عبلـ، حماية حقوؽ األقميات في القانوف الدولي العاـ، المرجع السابؽ، ص د/  3) 

 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 27المادة  4) 
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وبذلؾ يكوف القانوف الدولي قد منح أعةاء األقميات في مجاؿ الحفاظ عمى ىويتيـ الخاصة بيـ الحؽ في    

عائرىـ الدينية، والحؽ في استخداـ لغتيـ الخاصة، التمتع بالثقافة الخاصة بيـ، والحؽ في التدي ف وممارسة ش

وىذه الحقوؽ الثبلثة قد تبنتيا اتفاقية حقوؽ الطفؿ واعتبرتيا حقوؽ خاصة ألطفاؿ األقميات، وىي في نفس 

 1 .ليـ عف باقي األطفاؿ وأنيا ةرورية لحفاظ أطفاؿ األقميات عمى ىويتيـ تمييزاالوقت ليست 

عمى إنشاء "لجنة معنية بحقوؽ الطفؿ" وألزمت االتفاقية  43االتفاقية نصت المادة لةماف متابعة تنفيذ    

الدوؿ األطراؼ فييا أف تقدـ إلى المجنة تقريرا خبلؿ عاميف مف بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لمدولة الطرؼ حوؿ 

    ؾ تقريرا كؿ خمس سنوات.   ثـ تقدـ بعد ذل ،التدابير التي اعتمدتيا إلنفاذ الحقوؽ المعترؼ بيا في االتفاقية

حة، شتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمسعت لجنة حقوؽ الطفؿ، بعد أف ىاليا االنتشار الواسع النطاؽ ال   

حة الجنسية وتنامي توفر لؤلطفاؿ، بما في ذلؾ ممارسة السيا عف تزايد االستغبلؿ الجنسي التجاري فةبل

 ة حقوؽ الطفؿ.ناصر الحماية الموجودة في اتفاقية لؤلطفاؿ، إلى تقوية عالمواد الخبلعي

، 2002، وقد دخبل حيز التطبيؽ في سنة 2000 ماييف في ت الجمعية العامة بروتوكوليف اختياريتبن فقد   

 وبغاء األطفاؿ والمواد حة وبيع األطفاؿالنزاعات المسم ط األطفاؿ فياف بتور ؽ البروتوكوالف االختياريويتعم

 ة لؤلطفاؿ. الخبلعي

 

 

 

 القتيا بالقوانين الداخميةػوع ةػيػاقػة لالتفػيػونػانػة القػعػيػبػطػ: الثػالػثػالب ػمػطػمػال

 عمى ةمانا يشكؿ الوطنية القانونية األنظمة في الطفؿ بحقوؽ المتصمة الدولية القانونية القواعد سرياف إف   

 أماـ الحقوؽ بيذه االحتجاج جواز مف ذلؾ إليو يؤدي ما مع الحقوؽ بيذه لمتمتع الفعالية مف كبيرة درجة

 عمى طفؿال لحقوؽ الدولية اإلتفاقية كوف الأو  رئيسية، أسباب لثبلثة كبيرة أىمية ذلؾ ويمثؿ الوطنية، المحاكـ
                                                           
1
) R. Geiser, The Rights of Children, The Hastings Law Journal,1976, p 176. 
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 أكثر والصرامة بالتعقيد تتسـ شروطا يتطمب إلغائيا أو تعديمياأف  بمعنى ثباتا، أكثر الوطنية القوانيف خبلؼ

 القوانيف. إلغاء أو تعديؿ لغرض الوطنية المستويات عمى المتبعة اإلجراءات مف

 القوانيف توفره الذي ذلؾ عف كبيرة بنسبة مرتفع الدولية اإلتفاقية توفرىا التي الحماية مستوى كوف اثاني   

 الطعف طرؽ استنفاذ ةرورة تشترط لطفؿا حقوؽ مجاؿ في الدولية الرقابة ازجي أغمب كوف اوثالث الداخمية،

 الرقابة إلى المجوء تستبعد الداخمي القاةي طرؼ مف القواعد ىذه إعماؿ يجعؿ مما إلييا المجوء قبؿ الداخمية

 الدولي القانوف قواعد مخالفة عند التشريعية أعماليا عف الدولة إثارة مسؤولية تفادي ومنو إطبلقا الدولية

 .1اإلنساف لحقوؽ

 :يمي ماك سنتناوليا والتي الميمة المسائؿ مف جممة الداخمية والتشريعات ؿطفال حقوؽاتفاقية  موةوع يثير   

 يػمػػداخػػال ونػػانػقػوال يػػدولػال ونػانػقػال نػيػب ةػػػالقػعػاألول: الرع ػفػال

 عصري ىو قانوفبيف األمـ؛ بمفيـو أكثر  لنظاـ القانوني الذي يحكـ العبلقاتا القانوف الدولي يعرؼ بأنو   

  .2ولكف أيةا المنظمات الدولية العبلقات الدولية، وال يحتةف الدوؿ فقط

اآلمرة، القواعد  يطمؽ عميو "القانوف الدولي العاـ؛ قانوف األمـ؛ قانوف الطبيعة واألمـ؛ ىذا المفيوـ أيةا   

ف األخيرتيف مفيوميا يعادؿ "األمة" الدولة كممة في العبارتيالقانوف بيف الدوؿ" و  العبلقات الخارجية لمقانوف؛

 كما ىو موةح في القانوف أو القواعد التي تنظـ سموؾ الدوؿ وغيرىا ونتيجة لذلؾ، قد يكوف القانوف الدولي

يمكف أف نتصور القانوف الدولي  كما يجري مع المنظمات الدولية ،الكيانات التي يتـ إدراجيا في أي وقتمف 

قد  مثميو ومع ذلؾ، ينبغي أف يوةع في االعتبار أف تعريؼ القانوف الدوليمف حيث وظائفو، مصادره أو م

 تغير مع مرور الوقت مف المفيوـ التقميدي إلى النيج الحديث الذي يعترؼ بالتوسع المستمر لنطاؽ وموةوع 

   ىذا المصطمح

                                                           
 .6اإلنساف في القانوف الدولي، المرجع السابؽ، ص د/ عبد العزيز سرحاف، ةمانات حقوؽ  (1

2
) T. Maluwa,  International Law in Post-Colonial Africa, Kluwer, 1999, Chapter 5, p 124. 
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أنو  إال الداخمي، والقانوف الدولي القانوف بيف العبلقة تحديد بصدد الفقيية واالتجاىات النظريات تعددت لقد   

، عمميا تطبيقا تمقى ولـ النظرية األفكار حدود تتعدى لـ منيا اثنتيف أساسية نظريات أربع إلى ردىا يمكف

 لمقوانيف وتجعؿ منفصميف القانونييف النظاميف أف ترى التي المعكوسة الوحدة بنظرية ىنا متعمؽ واألمر

 وعميو القانونيف، بيف نزاع تواجد فكرة ترفض التي التوفيؽ نظرية وكذا الدولي، القانوف عمى يةو أول الداخمية

 :يمي كما منيما الدولي القةاء وموقؼ الثنائية ونظرية الوحدة نظرية بدراسة سنكتفي

 ونػػػانػػقػال دةػػػػوح ريةػػظػن أوال:

 أحد واحدة، لعممة وجييف إال ىما ما الداخمي والقانوف الدولي القانوف أف ىو النظرية ىذه بو جاءتما    

 شيء عف تعبير إال الحقيقة في ىما وما الداخؿ إلى متجو اآلخر الوجو حيف في الخارج إلى متجو الوجوه

 إال ىو ما الداخمي القانوف فمف وبذلؾ اإللزامية والقوة التدرج في يكمف بينيما االختبلؼ وأف القانوف، ىو واحد

 .1الدولي القانوف مف جزء

 فيو يعمو واحد قانوني نظاـ مف جزءا منيما كؿ يشكؿ والداخمي الدولي القانوف فمف النظرية ليذه ووفقا   

 الدولي القانوف قواعد بتطبيؽ ممـز الوطني القاةي فمف ثـ ومف الداخمي، القانوف عمى الدولي القانوف

 وتنتقد ،الداخمي القانوف عمى األولوية الدولي لمقانوف يعطى أف يجب بينيما التعارض حالة وفي وتفسيرىا،

 يتقدـ أف حيص ال ثـ ومف الدولي القانوف عمى الوجود في أسبؽ الداخمي القانوف أف منطمؽ مف النظرية ىذه

 تسري حتى تشريعية إجراءات اتخاذ يتطمب الدوؿ مف العديد في العممي الواقع أف كما التطبيؽ، في عميو

 الوطني القانوف لقواعد تظؿ اإلجراءات ىذه تتخذ لـ ما وأنو ،الوطني المستوى عمى الدولي القانوف قواعد

 .2ليا المخالفة الدولي القانوف قواعد عمى التطبيؽ في األولوية

 ال التاريخية األسبقية أف بالقوؿ السابقة االنتقادات عمى بالرد نظريتيـ عف الوحدة نظرية أنصار ويدافع   

نم الدولي، القانوف قواعد عمى الداخمي القانوف قواعد لتفةيؿ كمبرر تكفي  بيف العبلقة ىو عميو المعوؿ اوا 
                                                           

1
 .3، ص 2002، معاهداث دوليت لحمىق اإلوسان تعلى المىاويه، دار الهدي عيه مليلت، الجزائر، دعبىشأ/ وعمان  (

2
، ص 1992الجدار، دور الماضي الىطىي في تطبيك وتفسير لىاعد الماوىن الدولي العام، رسالت دكتىرة، جامعت اإلسكىدريت، د/ سعيد  (

22. 
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 لمقانوف األولوية إعطاء يسوغ ال شكمي أمر ىو اإنم الدوؿ بعض في العمؿ عميو يجري ما أف كما القانونيف،

 .الدولي القانوف عمى الداخمي

 ونػػػانػقػة الػػيػائػنػة ثػػريػظػػا: نػيػانػػث

 مستقبلف متساوياف، قانونياف نظاماف يعتبراف الداخمي والقانوف الدولي القانوف أف ىو النظرية ىذه مةموف   

 .اآلخر عف مختمفة اجتماعية عبلقة منيما واحد كؿ ينظـ بحيث ومنفصبلف،

 وأنو اآلخر عف مستقبل نظاما منيما كؿ يشكؿ والداخمي الدولي القانوف أف النظرية ىذه أنصار يرى حيث   

 مختمفاف، موةوعييما كوف إلى باإلةافة المختمفة وأشخاصو مصادره منيما لكؿأف  كما بينيما، تداخؿ ال

 الدوؿ بيف التنسيؽ عمى قائـ الدولي فالقانوف ،واةحا اختبلفا تختمؼ القانونيف النظاميف طبيعة أف ذلؾ ومرد

 .1ألحكامو األفراد جميع إخةاع عمى الداخمي القانوف يقوـ بينما

 الحالة ىذه وفي ،متصور أمر الداخمي والقانوف الدولي القانوف بيف التناقضفمف  النظرية ىذه لمنطؽ ووفقا   

 قانونو تطبيؽ عمى فقط واالقتصار الدولية القانونية القاعدة تطبيؽ عف االمتناع الوطني القاةي عمى يجب

 أحاؿ إذا إال الدولي القانوف تطبيؽ يمكنو ال الوطني القاةي فمف تعارض وجود عدـ حالة في وحتى الوطني،

 .مستقؿ داخمي تشريعي بعمؿ الداخمي القانوف ةمف بمدماجو قاـ أو ذلؾ إليو الوطني المشرع

 النظاميف بيف لمفصؿ مبررا يعتبر ال المصادر اختبلؼ أف أوليا زوايا، عدة مف النظرية ىذه وتنتقد   

 القانونية القواعد الختبلؼ سببا ذلؾ يعد أف دوف المصادر تختمؼ الداخمي القانوني النظاـ ففي القانونيف،

 وأشخاص موةوعات مف كؿ بيف مطمقة بصفة الفصؿ يمكف ال أنو كما منيا، مصدر كؿ إلى تستند التي

 الدولي القانوف مف كؿ بالتنظيـ يتناوليا التي اإلنساف حقوؽ مسائؿ لذلؾ مثاؿ وأوةح القانونييف، النظاميف

 لمفرد يسمح أصبح والذي الدولي القانوف في الحاصؿ التطور مع تتماشى ال النظرية ىذه أف كما والداخمي،

                                                           
 .28أ/ نعماف دعبوش، معاىدات دولية لحقوؽ اإلنساف تعمو القوانيف، المرجع السابؽ، ص  (1
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 الداخمية لمقوانيف الدولية القانونية بالصفة اعترفت الدولية المحاكـ أف كما الدولي، لمقةاء مباشرة بالمجوء

 الدولي. والقانوف الداخمي القانوف بيف تعارض يوجد لـ طالما وطبقتيا

 دوليػػػال اءػػضػقػال ؼػػوقػػما: ػػثػالػث

 محكمة أكدتو ما وىو الداخمي، القانوف عمى الدولي القانوف أفةمية مبدأ عمى مستقر الدولي القةاء إف   

 21 المادة تطبيؽ بشأف االستشاري رأييا في نتوةم ما المثاؿ سبيؿ عمى منيا مرة، مف أكثر الدولية العدؿ

 مف ىو المبدأ ىذا أف عمى دتأك إذ المتحدة، األمـ ومنظمة األمريكية المتحدة الواليات بيف المقر اتفاقية مف

 حالة في حتى يسري المبدأ ىذا أف أيةا المحكمة أكدت بؿ العاـ، الدولي القانوف في األساسية المبادئ أحد

 الدولية لمقاعدة األفةمية تبقى إذ العاـ، بالنظاـ تتعمؽ الداخمي القانوف في قاعدة مع الدولي القانوف تعارض

 .ادستوري حتى أو تشريعيا نصا كانت سواء الوطنية القانونية القاعدة ىذه مصدر كاف ميما

 الدولي القانوف أفةمية مع الوحدة بمبدأ األخذ حيث مف اإلقميمي المستوى عمى وةوحا أكثر األمر ويبدو   

 األوروبية االقتصادية الجماعة معاىدة أف األوروبية الجماعة عدؿ محكمة دتأك حيث الداخمية، القوانيف عمى

 األحواؿ مف حاؿ بأي يمكنيا ال األخيرة ىذهوأف  األطراؼ، لمدوؿ القانوني النظاـ مف مندمجا جزءا تشكؿ

 . 1المعاىدة يخالؼ نص بأي الداخمية قوانينيا نصوص بتةميف المعاىدة وةعتو الذي النظاـ مخالفة

 

 في القوانين الداخمية الطفل وؽػقػلح الدولية ةػيػاقػفػاالت ؽػيػبػطػت :يػػانػثػرع الػػفػال

مصادقة عمى االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ بمثابة التزاـ بتطبيؽ الحقوؽ الواردة فييا والحفاظ التعتبر    

الحقوؽ عف طريؽ تبني واتخاذ اإلجراءات عمييا، وبالتالي الوعي واإلدراؾ الكامؿ بمتابعة التطبيؽ التاـ ليذه 

 تفاقية في قوانينيا الداخمية.  عمى ترجمة المبادئ واالىتمامات الواردة في اال دوؿالمبلئمة لذلؾ، وقد سيرت ال

                                                           
 ,115المرحع السابؽ، ص  القانوف الدولي العاـ،د/ سعيد الجدار، دور القاةي الوطني في تطبيؽ وتفسير قواعد  )1
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 في المحمي الصعيد عمى اإلنساف لحقوؽ الدولية االتفاقيات بتطبيؽ المتصمة المسائؿ في ينظر أف يجب   

 لقانوف فيينا اتفاقية مف 27 المادة تعكسو الذي األوؿ المبدأ الدولي، القانوف مبادئ مف مبدأيف ةوء

 ".ما معاىدة تنفيذه عدـ لتبرير الداخمي قانونو بأحكاـ يحتج أف طرؼ ألي يجوز ال" :أنو وىو المعاىدات

 بالتزاماتيا لموفاء االقتةاء حسب المحمي القانوني النظاـ تعد ؿ أف الدوؿ عمى ينبغي أخرى بعبارة   

 .التعاىدية

 لكؿ"  :أف عمى تنص التي اإلنساف لحقوؽ العالمي اإلعبلف مف 08 المادة فتعكسو الثاني المبدأ اأم   

 األساسية الحقوؽ تنتيؾ أعماؿ أية مف الفعمي إلنصافو المختصة الوطنية المحاكـ إلى المجوء حؽ شخص

 ".القانوف أو الدستور إياه يمنحيا التي

 في وفوري مباشر نحو عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ الواردة الدولية الطفؿ حقوؽ معايير تطبؽ أف وينبغي   

 المحاكـ أماـ حقوقيـ إعماؿ طمب مف األطفاؿ يتمكف بحيث طرؼ، دولة لكؿ المحمي القانوني النظاـ

 تعزز قاعدة المحمية االنتصاؼ سبؿ استنفاد عمى تنص التي القاعدة لكوف وىذا الوطنية، القةائية والييئات

 الفردية المطالبات لمتابعة الدولية اإلجراءات وجود ويعتبر الشأف، ىذا في الوطنية االنتصاؼ سبؿ أولوية

 سبؿ تكم ؿ إجراءات سوى األمر نياية في ليست اإلجراءات ىذه لكف أىميتو، لو أمر تطويرىا وزيادة

 1.الفعالة الوطنية االنتصاؼ

 توجد وال الوطني، القانوني النظاـ في لتنفيذىا محددة سبؿ عمى الطفؿ لحقوؽ الدولية االتفاقية تنص وال   

 وعمى الوطني، القانوف في المحددة المكانة مف نوع إعطائيا عمى تنص أو التاـ بمدماجيا تمـز أحكاـ أية

 تمثؿ الوطني القانوف في المعاىدات عميياتنص  التي الحقوؽ إعماؿ لطريقة الدقيؽ التحديد أف مف الرغـ

 عف تسفر بحيث مبلئمة، تكوف أف يجب ذلؾ في المستخدمة الوسائؿ فمف   طرؼ، دولة بكؿ خاصة مسألة

                                                           
 .65، ص 1992د/ محمد السعيد الدقاؽ، القانوف الدولي العاـ، دار الفتح لمطباعة والنشر، مصر،  )1
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 أيةا تخةع االختيار عمييا يقع التي السبؿأف  كما كاممة، بالتزاماتيا الطرؼ الدولة وفاء مع تتماشى نتائج

 .1لبلستعراض

 التصديؽ بعد الداخمي القانوف في الدولية لممعاىدات الذاتي االندماج عمى النص يتـ ال الدوؿ غالبية في   

 عمييا المصادؽ المعاىدات وأف الدوؿ، عمى أثره يقتصر عمؿ التصديؽ أف أساس عمى وذلؾ مباشرة، عمييا

 الدولة جانب مف يصدر خاص داخمي عمؿ بمقتةى ليا استقبالو بعد إال الداخمي القانوف بيا يعترؼ ال

 .2التصديؽ عف منفصؿ بشكؿ ذلؾ ويكوف

 أو مرسـو صورة في يكوف قد الداخمي النظاـ في الدولية اإلتفاقيات إلدماج ةروريا يعد الذي والعمؿ   

 بسيط عاجؿ إجراء صورة في يكوف وقد القانوف، قوة وتكتسب نافذة أصبحت المعاىدة أف عمى ينص قانوف

 .3لمدولة الرسمية الجريدة في ونشرىا المعاىدة عمى التصديؽ في يتمثؿ

 بتنظيـ تتعمؽ أخرى مسألة تطرح لذلؾ، المخصصة الداخمية لمقواعد وفقا اإلدماج عممية حصوؿ بعد   

 الداخمية القانونية النظـ اختمفت أيةا وىنا فيو، المدمجة اإلتفاقية الدولية والقاعدة الداخمي القانوف بيف العبلقة

 العبلقة ليذه الممكنة الحموؿ ونجد دولة، كؿ في الدستوري الوةع باختبلؼ وذلؾ العبلقة ىذه تنظيـ في

 4 :التالية النماذج في تكمف

 

 

 اديػعػال ونػػانػقػال وةػػػق ةػػيػاقػفػاإلت دةػػاعػقػال اءػطػػإعػ 

عطائيا العادي القانوف بقوة القاعدة ليذه باالعتراؼ ذلؾ ويكوف     اآلثار ذات وترتيب الصفات ذات وا 

 العادية القواعد تمغي أو تُعدِّؿَ  أف الدولية القاعدة تستطيع بحيث عادييف، قانونيف بيف العبلقة إلى بالنسبة
                                                           
1
) HRI/GEN/1/Rev.9. (Vol. I). p 31, available at: http://www.un.org/en/index.html  

 .14د/ عبد العزيز محمد سرحاف، قواعد القانوف الدولي العاـ، المرجع السابؽ، ص  (2
د/ عبد العزيز محمد سرحاف، قواعد القانوف الدولي العاـ في أحكاـ المحاكـ وما جرى عميو العمؿ في مصر، المجمة المصرية لمقانوف  (3

 .28 -10، ص 1972الجمعية المصرية لمقانوف الدولي، ، 12الدولي، المجمد 
 .80، ص 1990د/ سامي عبد الحميد، أحكاـ المعاىدات، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، جميورية مصر العربية،  (4

http://www.un.org/en/index.html
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 صدورىا عند الذكر سابؽ األثر ذات تحقؽ أف عادية داخمية قانونية لقواعد يجوز كما ليا، والسابقة المخالفة

 كاف وما وسويسرا بمجيكا مف كؿ بو أخذت ما ذلؾ عمى األمثمة ومف الدولية، القاعدة عمى الحؽ بوقت

 بيا يتمتع التي المكانة نفس الدولية لممعاىدة أعطى الذي 1976 دستور في ظؿ الجزائر في بو معموؿ

 .1العادي القانوف

 ةػػاديػعػال نػيػوانػقػال نػػم ىػمػػأع ةػػػانػػكػم يػػف ةػيػدولػال داتػػػاىػػعػمػال عػوضػ 

 السابقة الداخمية القوانيف تمغي أو تعد ؿ بحيث العادية القوانيف مف أسمى اإلتفاقية الدولية القاعدة جعؿ أي   

 تتفؽ ال قوانيف إصدار خبلؿ مف مخالفتيا عدـ وجوب تةمف بحماية فتحص اأني كما وجودىا، عمى

  .2الدولية القاعدة ومةموف

 ورػتػدسػال نػػم ىػمػأس ةػػانػػكػم يػػف دةػػاىػعػمػال عػػوضػ 

 تعديؿ ةرورة ذلؾ عمى يترتب بحيث الدستورية القواعد عمى تعمو مكانة الدولية المعاىدة إعطاء أي   

 يتبلءـ ال بما تعديمو أو لمدستور نص أي إةافة عدـ وةرورة المعاىدة أحكاـ مع يتناسب بما الدستور أحكاـ

 الحالي اليولندي الدستور في يتجسد النموذج ىذا عمى الواةح والمثاؿ الدولة، بحؽ النافذة المعاىدة مع

 .31956 و 1953 سنتي والمعدؿ 1922 1956 سنة الصادر

مف قبيؿ "االتفاقيات الممزمة العامة"، حيث أنيا  تعد 1989حقوؽ الطفؿ لعاـ  اتفاقية مما ال شؾ فيو أف   

أي أنيا قواعد  ،تتوجو بخطابيا بصورة عامة ومجردة، أو بمعنى آخر أنيا ترسي قواعد سموؾ عامة ومجردة

 (. Traités – Loisوىي بذلؾ تعد  مف المعاىدات الشارعة )، 4قانونية بالمعنى الفني الدقيؽ

                                                           
، 2004لتوزيع، عنابة، الجزائر، د/ جماؿ عبد الناصر مانع، القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ، المدخؿ والمصادر، دار العمـو لمنشر وا (1

 .14ص 

، ص 2006أ/ نورة يحياوي بف عمي، حماية حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي والقانوف الداخمي، الطبعة الثانية، دار ىومو: الجزائر،  (2
50. 

 .15ؽ، ص د/ جماؿ عبد الناصر مانع، القانوف الدولي العاـ، الجزء األوؿ، المدخؿ والمصادر، المرجع الساب (3

 .65( د/ محمد السعيد الدقاؽ، القانوف الدولي العاـ، المرجع السابؽ، ص 4
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ذا افالتشريع في صورتو المجردة ع    نتقمنا بارة عف إرادة عامة تعبر عف قاعدة قانونية في صورة مكتوبة، وا 

المعاىدة " تشريع دولي بالمعنى الفني الدقيؽ لمتعبير ألنيا تصدر عف اإلرادة  إلى الصعيد الدولي نجد أف

عد قانونية الشارعة ألطرافيا، وىي اإلرادة التي تممؾ خمؽ قواعد القانوف في الجماعة الدولية، وتتةمف قوا

 ". 1تحدد الحقوؽ والواجبات لممخاطبيف بأحكامو وىي مف حيث قوة اإللزاـ آمرة عمى مف تخاطبيـ

 :2ولعؿ وصؼ االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ أنيا تدخؿ في عداد االتفاقيات الشارعة يرجع لآلتي   

حالة تندرج تحتيا، ومف ثـ فيي تشبو عمى أية مة مجردة قابمة لمتطبيؽ مستقببل أنيا تقوـ وةع قواعد عا -

 التشريعات.

مف حيث األطراؼ فييا نجد أنيا تتميز باشتراؾ معظـ الدوؿ األعةاء في المجتمع الدولي فييا إف لـ يكف  -

ويتوجو الخطاب فييا إلى المجتمع الدولي كمو، حيث تخةع حقوؽ الطفؿ والحريات الواردة فييا إلى  3كميا

 تحت رقابة دولية وىي بذلؾ تعد  مف االتفاقيات الدولية الجماعية.ةمانة جماعية تباشر 

 وىي مف حيث قوة اإللزاـ آمرة عمى مف تخاطبيـ. -

ى بجانب مف الفقو إلى اإلقرار بوجود قواعد دولية ود مثؿ ىذه االتفاقيات وغيرىا أدوج وفي الواقع إف   

ؽ اإلنساف ومنيا بالطبع حقوؽ الطفؿ ليست فااللتزامات الخاصة بحقو  ،عالمية تتعمؽ بحقوؽ اإلنساف

إف ىذا يعد  (،Erga Omnesالتزامات تعاقدية، بؿ ىي التزامات يتـ االحتجاج بيا في مواجية الكافة )

 .4ال يمكف إغفالو في إطار القانوف الدولي العاـ باتساع المخاطبيف بالحقوؽ وااللتزاماتتطورا 

                                                           
 .169-166، ص 1975( د/ محمد طمعت الغنيمي، الوجيز في قانوف السبلـ، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، 1
، ص 1971، 27لمقانوف الدولي العاـ، المجمد  ( د/ جعفر عبد السبلـ، دور المعاىدات الشارعة في العبلقات الدولية، المجمة المصرية2

67-68 . 
 ( صادقت كؿ دوؿ العالـ عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ ماعدا الواليات المتحدة األمريكية. 3
 . 32، ص 1984، 40( د/ مصطفى سبلمة حسيف، تأمبلت دولية في حقوؽ اإلنساف، المجمة المصرية لمقانوف الدولي العاـ، العدد 4
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الدولي بيف نوعيف مف االتفاقيات الشارعة، االتفاقيات الشارعة ذاتية وفي ىذا الصدد يميز فقياء القانوف    

 Non self-executingواالتفاقيات غير ذاتية التنفيذ ) ،(Sel-executing Treatiesالتنفيذ )

Treaties.) 

مف  تي ال يحتاج تنفيذىا بوصفيا جزءوالمقصود باالتفاقيات الدولية ذاتية التنفيذ: " تمؾ االتفاقيات ال   

القانوف الداخمي في الدوؿ التي تنظـ إلييا إلى إصدار تشريع أو مرسوـ خاص يردد أحكاميا أو يعيد صياغة 

ا، وتطبقيا المحاكـ بوصفيا جزء نصوصيا، إذ تسري أحكاـ االتفاقيات ذاتية التنفيذ في الدوؿ التي تنظـ إليي

إجراء آخر طالما اتخذت  ص أو أيإصدار تشريع أو مرسوـ خا مف القانوف الداخمي دوف حاجة إلى

لكؿ دولة، ويستمد الكافة حقوقا  اإلجراءات الدستورية البلزمة مف السمطة المختصة بحسب النظاـ القانوني

مف نصوص اإلتفاقية مباشرة كما يجوز ليـ التمسؾ بأحكاميا أماـ القةاء الوطني في كؿ دولة مف الدوؿ 

 ". 1التي تنةـ إلييا

وال تفرض  " ال تنشئ حقوقا -العكس مف ذلؾ  عمى -ت الدولية غير ذاتية التنفيذ فيي أما اإلتفاقيا   

في مواجية الدوؿ األطراؼ فييا ألنيا ال تخاطب سواىا، فبل يجوز لؤلفراد التمسؾ أحكاميا أماـ إال  التزامات

أحكاـ اإلتفاقية في الدوؿ  مباشرة ليـ، ويتعيف إلنفاذ تنشئ نصوص االتفاقية ذاتيا حقوقاالمحاكـ الوطنية وال 

األطراؼ إصدار تشريعات خاصة لوةع أحكاميا موةع التنفيذ في القانوف الداخمي، ودوف إصدار 

التشريعات التي تردد أحكاـ االتفاقية أو تعيد صياغة نصوصيا تظؿ أحكاـ االتفاقية جامدة وغير قابمة 

 ". 2لمتطبيؽ في الدوؿ األطراؼ

                                                           
( د/ حساـ الديف عبد الغني الصغير، تفسير اتفاقية األمـ المتحدة بشأف عقود البيع الدولي لمبةائع، دار النيةة العربية، مصر، 1

 . 30، ص 2001
 . 35( د/ مصطفى سبلمة حسيف، تأمبلت دولية في حقوؽ اإلنساف، المرجع السابؽ، ص 2
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ذا ما طبقنا ذلؾ عم    نصوصيا قد جاءت في صورة مبادئ  نجد أف 1989حقوؽ الطفؿ لعاـ  اتفاقيةى وا 

عامة، ىذه األخيرة تشير إلى القواعد بالغة العمومية والتجريد التي تحدد اإلطار الذي ينبغي أف تأتي فيو 

 .1القواعد المفصمة ليا والتي تكفؿ ليا التطبيؽ، وىي بذلؾ تتمثؿ في مبادئ ليس ليا بحؽ قدرة التنفيذ الذاتي

د االتفاقية المبادئ العامة وىي ممزمة "، وفيو تحداإلطار "اتفاقياتات يطمؽ عميو وىذا النوع مف االتفاقي   

لمدوؿ األطراؼ فييا بطبيعة الحاؿ عمى أف يكوف لمدوؿ األطراؼ حرية وةع القواعد التشريعية المتةمنة 

 .2بحيث ال تخرج ىذه التفصيبلت عف تمؾ المبادئ التي وةعتيا اإلتفاقية ،لمتفصيبلت

األصؿ العاـ في المعاىدات الدولية لمنع  التفاقية في صورة مبادئ عامة يعدصياغة ا فمف وىكذا   

االصطداـ بالخصوصيات المحمية لكؿ دولة مف الدوؿ األطراؼ فييا مف جية، ولتشجيع االنةماـ ليذه 

 .3المعاىدة أو تمؾ مف جية أخرى

تطبيقيا بحسف نية  بةرورة أف يقوـ أطرافيا  1969فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ  اتفاقيةولقد أوجبت    

"Pacta Sunt Servanda حد أطرافيا بعدـ تطبيقيا استنادا "، ولعؿ ما يتنافى مع ىذا المبدأ أف يحتج أ

بنصوص مع عدـ اإلخبلؿ " منيا عمى أنو: 27 القانوف الوطني يحوؿ دوف ذلؾ، حيث نصت المادة إلى أف

)المتعمقة بالقواعد الوطنية الخاصة بالتصديؽ(، ال يجوز لطرؼ في معاىدة أف يتمسؾ بقانونو  46المادة 

الداخمي كسبب لعدـ تنفيذ ىذه المعاىدة "، فالمبدأ الذي يقةي بأف  الدولة ال يمكنيا االرتكاز عمى أحكاـ 

تيا الدولية ىو أحد المبادئ الكبرى في القانوف قوانينيا أو نقص دستورىا مف أجؿ التنصؿ والتيرب مف التزاما

 . 4الدولي الذي يقوـ عميو ىذا النظاـ بكاممو والذي يطبؽ عمى جميع فروع القانوف

 

                                                           
  .207المرجع السابؽ، ص ( د/ محمد السعيد الدقاؽ، القانوف الدولي العاـ، 1

2
 ( J. Hostert, Droit international & Droit interne dans la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, 

A.F.D.I., 1969, P 92-121.  
رية، ( د/ محمد السعيد الدقاؽ، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورىا في إرساء قاعدة القانوف الدولي، منشأة المعارؼ، اإلسكند3

 . 22، ص 1974مصر، 
4

 ( Gerald Fitzmaurice, The general principles of international law considered from the stand point of the 

rule of the law, R.C.A.D.I., 1957, p227. 
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 ياـريقـفإي ـنية فـات الوطـعـريـتشـالو ل ـفـطـوق الـقـحة ـيـاقـفـاتي: ـانـثـث الـحـبـمـال

النبيمة العديد مف دكؿ العالـ بعيدة كؿ البعد عف القيـ  مف الحقائؽ المعركفة جيدا أف كاقع األطفاؿ في   

القارات في العالـ حيث  فريقيا ىي كاحدة مفا  ك  ،كالمعايير المنصكص عمييا في اتفاقية حقكؽ الطفؿ المعمنة

 حقكؽ الطفؿ ال تزاؿ مجرد سراب.

باعتباره مشكمة ال ينظر اليو حقكقيـ  الحقيقة المحزنة بالنسبة لمعديد مف األطفاؿ األفارقة ىك أف انتياؾ   

حاالت ليا عكاقب كخيمة عمى األطفاؿ حتى بعد مرحمة الطفكلة، مما ال ىذه االنتياكات في معظـ ،خطيرة

في جنكد ك كالمثاؿ النمكذجي ىك مشاركة األطفاؿ ،فريقياإفي  يشكؿ تيديدا مباشرا لمسالـ كاالستقرار كالتنمية

 .مف االتجاىات األكثر مدعاة لمقمؽكاحد الذم ىك النزاعات المسمحة 

مف البالغيف، كاألطفاؿ األفارقة ىـ  االنساف نتياكات حقكؽالف األطفاؿ ىـ أكثر عرضة ليككنكا ضحايا إ   

فريقيا في إ حقكؽ اإلنسافانتياكات ف ،طفاؿ في القارات األخرلاألمف أكثر مف المحتمؿ أف يككف ضحايا 

الضارة،  كالممارسات الثقافية ىـ في زيادة الفقر كفيركس نقص المناعة / اإليدز، كالحرب، كالمجاعة،اتس

 عمى نحك متزايد. القارة طفاؿأعمى  غير متناسبتأثير  لديو اكىذ

كلكف الحماية تقتصر عمى بعض الجكانب  ،تحمي حقكؽ األطفاؿالتي الصككؾ الدكلية ىناؾ العديد مف    

الرسمي إلى المعاىدات الدكلية  االنضماـفريقية لدييا سجؿ رائع في الحككمات اإلك حقكؽ، ىذه الالمحددة مف 

الطفؿ، لكف مدل التزاميـ بقضايا األطفاؿ يختمؼ عمى نطاؽ كاسع، كالفجكة بيف الكعكد حقكؽ ذات الصمة ب

 .كالكاقع ال تزاؿ كاسعة في العديد مف البمداف

تعمقة ت الكطنية الميركز ىذا المبحث عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كتأثيرىا عمى التشريعات كالسياسا   

نتناكؿ في المطمب األكؿ النزاع بيف االتفاقية كالقانكف العرفي  ،مف خالؿ ثالث مطالب ،فريقياباألطفاؿ في إ

أما في  ،فريقيافي إ الثقافية لحقكؽ الطفؿ خصكصياتكفي المطمب الثاني اتفاقية حقكؽ الطفؿ كال ،فريقياإفي 

 .فريقياإعماؿ االتفاقية في المطمب الثالث نتناكؿ أىـ العراقيؿ التي تقؼ أماـ إ
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 اـيـقـريــي إفـي فـرفـعـون الـانـقـة والـيـاقـفـن االتـيـزاع بـنـب األول: الـمـطـمـال

 ، حيثليا أساس كطيد في القانكف الدكلية لصالح األطفاؿ ألسس القانكنية لمعمؿ الذم يحظى بأكلكيا إف   

، اإلطار العريض إلى جانب القانكف اإلقميمي كالكطني اإلنسانيقكؽ اإلنساف كالقانكف لح يشكؿ القانكف الدكلي

 لحماية األطفاؿ.  ذا اإلطار في عمميـ اليكميكف عمى ىيجب أف يعتمد العاممكف الدكليحيث  ،لحماية األطفاؿ

ية قميمية ككذلؾ المعايير الدستكر معايير حقكؽ االنساف الدكلية كاإلشيدت العقكد الماضية تغيرا سريعا في    

فريقيا مثؿ بقية العالـ إفكرة حقكؽ الطفؿ جذكرىا في اتفاقية حقكؽ الطفؿ، أخذت لبعض الدكؿ، منذ أف 

بما فييا صياغة ميثاقيا  ،شرعت في البحث عف طرؽ جديدة لحماية حقكؽ الطفؿ ضمف حدكدىا القارية

  .الخاص بالطفؿ

نساف في القارة اإلمع ىذه التطكرات بزغ عيد جديد متميز بتقاطعات جديدة بيف القانكف العرفي كحقكؽ    

االعتراؼ بالقانكف العرفي مف قبؿ القكانيف الدكلية  ،ىي فريقية، التقاطعات الجديدة معنية بثالث مستكياتاإل

مستكيات ىذه التقاطعات تقدـ المجاالت  ف،لمنازعات الداخمية لمقانك اك كالدستكرية؛ تشريعات حقكؽ الطفؿ؛ 

 فريقيا. إفي النظـ القانكنية في  طار عمؿ حقكؽ الطفؿإالجديدة المشغكلة بالقانكف العرفي في 

 يــدولــون الــانـقـي الــف رفــعـلم ةـيـونـانـقـة الـانـكـمـالرع األول: ـفـال

كقد  ،لمدكؿ بحكـ القانكف كالممارسة المنسجمة مع ذلؾ ينشأ القانكف الدكلي العرفي أساسا مف القبكؿ العاـ   

المتعارؼ  لدكلية جزء مف القانكف الدكلية االمكجكدة في الكثائؽ القانكنيأصبحت بعض الضمانات كالحماية 

في بمد ما بصرؼ النظر عما إذا كاف  األطفاؿمثؿ تمؾ النصكص لحماية  استخداـة إمكاني كيعني ذلؾ ،عميو

ع كؿ األطفاؿ تد أك الضمانة عمى سبيؿ المثاؿ، يتمعاىدة تحتكم عمى ذلؾ الحؽ المحدقد صادؽ عمى م

أخرل قاسية أك الإنسانية أك ميينة،  كتجارة الرقيؽ، كالتعذيب أك أم معاممة أك عقكبة بالحماية مف الرؽ

 .1ؿكالتمييز العرقي كاالحتجاز التعسفي المطك 

                                                           
1
( Jean Léonard Henri Ganser, Le droit coutumier: Discours, Gyselynck, 1852, p 65. 
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ة جنيؼ صمة باألطفاؿ في البركتكككؿ األكؿ كالثاني مف اتفاقياألحكاـ ذات ال باإلضافة إلى ذلؾ، فإف   

قد حظيت بقبكؿ  ،1949 أكت 12خة في رابعة، بشأف حماية األشخاص المدنييف في زمف الحرب المؤر ال

مف يرل أنيا اكتسبت مكانة القانكف الدكلي العرفي، بحيث تمـز أيضا الجماعات المنشقة ىناؾ ك  ،كاسع النطاؽ

 1 .ةزاعات غير الدكليفي حاالت الن

ؿ المكافقة عمى الكثائؽ القانكنية اإلقميمية كتنفيذىا ألنيا تكفر نيجا ما يككف مف األسيؿ عمى الدك  غالبا   

كيتـ تبني الكثائؽ القانكنية  ،ةالبمداف المعني أك ة باإلقميـمشتركا لقضايا معينة كتتعامؿ مع مشاكؿ خاص

كبا ة لحقكؽ اإلنساف في إفريقيا كأكر كثمة عدة أنظمة إقميمي ،ادةة عاإلقميمية في إطار منظمة إقميمي

 .2ةكاألميركتيف كالدكؿ اإلسالمية كالعربي

ايير حماية أعمى مف تمؾ التي تكفرىا ة في بعض األحياف معكيمكف أف تكفر الكثائؽ القانكنية اإلقميمي   

لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو كؿ أشكاؿ التجنيد يقي عمى سبيؿ المثاؿ، يمنع الميثاؽ اإلفر معاىدة دكلية ما 

الطفؿ يجيز ة حقكؽ ، في حيف أف البركتكككؿ االختيارم التفاقي3العسكرم لألطفاؿ دكف سف الثامنة عشرة

   . 4لألطفاؿ دكف الثامنة عشرة في بعض األحياف لمدكؿ التجنيد الطكعي

في اإلعالنات أك القرارات أك المبادئ أك  دئ كالممارسات في القانكف الدكليعمى المبا غالبا ما ينصك    

، ا عريضا مف جانب المجتمع الدكليؿ إجماعأف ليس ليا مفعكؿ ممـز لمدكؿ إال أنيا تمثفي حيف ، التكجييات

 .مف المعاىدات كيمكف أف تكمميا تككف في بعض األحياف أكثر تفصيالكقد 

                                                           
1
( J.M Pardessus, Mémoire sur l'origine du droit coutumier en France et sur son état jusqu'au XIIIe siècle, 

Imprimerie royale, 1834, p 25. 
2
( Manisuli Ssenyonjo, The African Regional Human Rights System: 30 Years after the African Charter 

on Human and Peoples' Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2011, p 345. 
3
( Art 22 ACRWC. 

4
( Manisuli Ssenyonjo, The African Regional Human Rights System: 30 Years after the African Charter 

on Human and Peoples' Rights, op.cit, p 347. 
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كحقيقة أف أغمب المحاكـ في الدكؿ  ،فريقياإانتشار أكثر مف ثقافة كاحدة كنظاـ قانكني كاحد في كما أف    

ك أيطرح السؤاؿ: متى يطبؽ القانكف العرفي عمى كضعية  ،يالعرففريقية ليا اختصاص تطبيؽ القانكف اإل

 .1حالة معينة؟

يجب مالحظة أنو خالؿ التقائو مع حقكؽ الطفؿ تطبيؽ القانكف العرفي يبدك أنو متحكـ بو مف خالؿ مبدأ    

كما في دساتير بعض  ،ساسية لمطفؿ في القانكف الدكلياألمصالح الطفؿ الفضمى الذم يعتبر مف الحقكؽ 

أنو في المسائؿ الخاصة بالطفؿ  الدكؿ في حالة تنازع القكانيف يكجو مف خالؿ ىذا المبدأ، ىذا النيج يستمـز

المحاكـ تختار تطبيؽ نظاـ القانكف سكاء كاف قانكف عرفي أك قانكف مستقبؿ الذم يخدـ مصالح الطفؿ 

 .2الفضمى

إذا كاف ىناؾ أم تبرير لمدكر المخصص لمقانكف العرفي في تطبيؽ حقكؽ الطفؿ في إفريقيا ىك االعتراؼ    

ا الحقكؽ المرتبطة بالقانكف العرفي( مف طرؼ القانكف الدكلي مف جية، كمف بالحقكؽ الثقافية )التي نعني بي

 .3طرؼ القكانيف الدستكرية لعدد متزايد مف الدكؿ االفريقية مف جية أخرل

نساف الذم اعترؼ بو كقانكف عرفي دكلي يكرس مادتيف خاصتيف بالحقكؽ اإلعالف العالمي لحقكؽ فاإل   

تأخذ الحؽ في الثقافة خطكة أبعد مف خالؿ منح كؿ شخص الحؽ في  27المادة ، ككذلؾ 22الثقافية، المادة 

 .4المشاركة في الحياة الثقافية لممجتمع

مف العيد الخاص بالحقكؽ المدنية  27حماية الحقكؽ الثقافية لألقميات مضمكف خاصة في المادة    

  ،كالسياسية

                                                           
1
( K.A Bentley, Can there be any Universal Children’s Rights, International Journal of HR, vol.9, No.1, 

2005, p 107. 
2
( C. Himonga, African Customary Law and Children's Rights: Intersections and Domains in a new Era. 

In: J. Sloth-Nielsen (Ed), Children's Rights in Africa, 2008, England: Ashgate Publishing Limited, pp. 73, 

90. 
3
( Ibid, p 95. 

4
( See also article 15 of the ICESCR.  
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ىي عالقة الشخص باألسرة  ،فريقية الجكىريةاإلاتفاقية حقكؽ الطفؿ كذلؾ كاحدة مف القيـ الثقافية  تؤيدك 

    1.سرة المكسعةكاألالمكسعة كالمجتمع حيف تضع حؽ الطفؿ في سياؽ المجتمع 

فريقية قد تأثر بشكؿ كبير بالقانكف الدكلي، في حالة اإللقد لكحظ أف اندماج الحقكؽ الثقافية في الدساتير    

فريقيا مثال تضميف الحقكؽ الثقافية في الدستكر كاف اليدؼ منو إعماؿ الحقكؽ الثقافية بمكجب إجنكب 

ىذا يبعث رسالة قكية أف الممارسات العرفية ال يمكف االستخفاؼ بيا في حماية كتفسير ، 2القانكف الدكلي

 .ياؽ اإلفريقيحقكؽ الطفؿ في الس

خير في ضماف الحؽ األكتبعت ىذا  ،فريقياإخرل بعد دستكر جنكب األفريقية اإلدساتير الدكؿ كما سنت    

في الثقافة في مشركع ميثاؽ الحقكؽ، باإلضافة ىذه الدساتير تعترؼ بالقانكف العرفي بدرجات متفاكتة في 

 .3أحكاميا ككذلؾ في مشركع ميثاؽ الحقكؽ

كبالتالي تضمف تطكر  ،ير تعترؼ صراحة بالتعايش بيف القانكف العرفي كميثاؽ الحقكؽبعض الدسات   

 .4القانكف العرفي كفقا لركح الدستكر كقيمو

العديد مف األطفاؿ  ،يعيش غالبية الناس في ظؿ القانكف العرفي خاصة في المجتمعات الريفيةفريقيا في إ   

الذيف يعيشكف في مجتمعات القانكف العرفي ضعفاء بسبب ارتفاع مستكيات الفقر كالفكارؽ الراسخة بيف 

ىذه المستكيات العالية مف الضعؼ غالبا ما تظير في المستكيات المنخفضة نسبيا مف التمتع ، الجنسيف

لؾ، فإف التعايش المالحظ بيف الممارسات كمع ذ ذيف يعيشكف في ظؿ القانكف العرفيبحقكؽ األطفاؿ ال

 . 5ثنيف يعني بالضركرة كجكد صمة بيف اإلالعرفية كزيادة التعرض لمضعؼ ال

                                                           
1
( Article 5 of the CRC. See also, articles 14(2) and 18(1) CRC. See, furthermore on the recognition of 

African customs and traditions that may impinge on the rights of the child, article 18 of the African 

charter on human and people’ rights ACHPR. 
2
( Sections 30 and 31 of the constitution of south Africa of 1996. 

3
( Constitution of Uganda of 1995, section 37, and the constitution of Malawi, section 26. 

4
( See for example, the preamble of the Ugandan constitution; section 211(3), of the constitution of south 

Africa. 
5
( D. olowu, Protecting Children’s rights in Africa: a critique of the African Charter on the rights and 

Welfare of the Child, in : The International Journal of Children’s Rights, 2002, pp 127-136. 
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أنو النظاـ الجكىرم الذم يعطي تفكؽ  ، حيثفريقي لديو بنية أساسية لحماية الطفؿالقانكف العرفي اإل   

فكؽ كؿ مصالح أفراد األسرة، كؿ مف  - األسرة الممتدة -لمصالح كرفاه الييكؿ االجتماعي السائد 

تتطمب ضمنيا حماية كرعاية مف أفراد األسرة، بما في  -النظاـ األبكم كاألسرة الممتدة  -المؤسسات العرفية 

 .1ذلؾ األطفاؿ

القانكف العرفي اإلفريقي ليس ف ،فريقية كانت كقائية لألطفاؿالممارسات كالقكانيف العرفية اإل العديد مف   

استجابة لمضغكط االجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية  لزمفتغيرت القكانيف كالممارسات عمى مر افقد  ،جامدا

؛ البعض إلى ترؾ بعض القكانيف كالممارساتكقد أدل ذلؾ  ،الخارجية التي مكرست عمى المجتمعات العرفية

ة تعمؿ فييا اآلف كالتي كانت قادر لـ تعد تكفر نفس المستكل مف الحماية في البيئة المعاصرة المتغيرة التي 

تغيرت بعض الممارسات كالقكانيف كذلؾ لخمقيا خطرا عمى األطفاؿ؛ كما  عمى العمؿ فييا في أكقات سابقة،

كبعض الممارسات كالقكانيف لـ تتغير، كلكف تغيرت بيئة حماية الطفؿ القانكنية كما يتصؿ بيا مما أدل إلى 

المحظكرات أك  ؾشكؿ اآلف انتياكيكات ال ينظر إليو عمى أنو ضار، ممارسة أك قانكف الذم كاف قبؿ سن

 . 2التزاـ قانكني

تخمؽ مساحة  ، حيثاستجابتو الكامنة لمضغكط الخارجيةة القانكف العرفي تكمف في ليكنتو ك في الكاقع، قك    

سؤكلية عف استعراض المدر مف االستفادة لحماية لألطفاؿ، ك لمتطكير المستقبمي لمقانكف كذلؾ لتحقيؽ أقصى ق

كتطكر القانكف كالممارسة العرفية المستمرة يقع عمى عاتؽ مجمكعة مف الالعبيف، كما ىك الحاؿ مع 

 استعراض كتطكر أم مصدر آخر لمقانكف.

                                                           
1
( See also, Hoebel, Fundamental Legal Conceptions in Primitive Law, Yale L. 1. 1942, pp 951, 966. For 

a more recent assertion of the realist position, see Seidman, Research in African Law and the Processes of 

Change, Los Angeles, African Studies Center, University of California, 1967, pp 12-13. 
2
( D. olowu, Protecting Children’s rights in Africa, op.cit, p 144. 
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ميف عمى القانكف العرفي، بما في القائدستكريا، منطقيا كعمميا، فإف المسؤكلية تقع في المقاـ األكؿ عمى    

التقميدييف كالمحاكـ التقميدية، فضال عف السمطتيف التشريعية كالكطنية القضائية كالسمطة التنفيذية ذلؾ الزعماء 

 .      لمحككمة

الفكرييف  يـ الحراس، كالمصدر كالمترجميفف خاص إلى دكر الزعماء التقميدييف، يجب اإلشارة بشكؿ   

تطكير كتنفيذ كمراقبة القانكف العرفي، كتقديـ بلقانكنية كىـ مكمفكف مف الناحية ا كمنفذم القانكف العرفي،

ىناؾ عمى القكانيف كالممارسات العرفية، ك المشكرة كالمشاركة مع الحككمة في تطكير التشريعات التي تؤثر 

عمى أساس أف السمطات التقميدية ىي غير  ،مف يطعف في ممارسة ىذه السمطة مف قبؿ "المعاصريف"

 . 1ديمقراطية

مع أم عممية لمتنمية القانكنية الديمقراطية، كضع القكانيف العرفية ال يمكف كال يجب أف  كما ىك الحاؿ   

يككف حكرا عمى الحككمة كالقادة السياسييف، بؿ ىك المجاؿ الذم يتطمب المشاركة العامة مف قبؿ 

كؽ كبالمثؿ، المؤسسات المكمفة بتعزيز الحق كالمجتمع ذلؾ األطفاؿ، األسرة المتضرريف مف القكانيف بما في

لجنة حقكؽ ات الثقافية كالدينية كالمغكية، المجتمع تعزيز كحماية حقكؽمثؿ لجاف تطكير القانكف، لجاف 

اإلنساف، كبالطبع منظمات المجتمع المدني مثؿ المنظمات غير الحككمية، المجتمع المحمي، كالمنظمات 

لدييا قي كالجماعات اإلنمائية فريليياكؿ اإلقميمية مثؿ االتحاد اإلا رئيسي،الدينية عمى أساس أف ليا دكر 

 .2عمى قدـ المساكاة دكر رقابي كالدعكة لمعب في ىذا الصدد

كقد تـ تحديد الممارسات كالقكانيف العرفية المختمفة خالؿ ىذه الدراسة التي بدرجات متفاكتة إما تعزز أك    

األساسية التالية التي تعترؼ بيا الصككؾ القانكنية الدكلية كالقارية  تنتقص مف إعماؿ حقكؽ الحماية

الحماية مف جميع أشكاؿ اإلساءة )بما في ذلؾ  األبكية؛الرعاية كالحماية  ،كالكطنية: الحؽ في اسـ كجنسية

السف القانكنية، االعتداء الجنسي، كالعقاب البدني( كاإلىماؿ كاالستغالؿ؛ الحماية مف الزكاج القسرم كدكف 
                                                           
1
( Revue Africaine de Droit International Et Comparé, Volume 9, Edinburgh University Press, 1997, p 45. 

2
( T. W. Bennett, Human Rights and African Customary Law Under the South African Constitution, Juta, 

1999, p 122. 
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في الحماية مف الممارسات العرفية الضارة؛ الحؽ الحماية مف عمؿ األطفاؿ؛ الحؽ في الرعاية الصحية؛ 

العالج المشركع كالمناسب عندما يدخمكف في نزاع مع القانكف؛ الحؽ في المشاركة كالحؽ في التحرر مف 

 .1نظر عف الخمفية الثقافية أك الجنسالتمييز كالمساكاة في التمتع بجميع الحقكؽ األخرل بغض ال

 كتشمؿ:فريقي لطفؿ في التقميد العرفي اإلكآليات حماية ا 2ىناؾ العديد مف الممارسات العرفية اإليجابية   

 ،ممارسات التسمية الخاصة كاالحتفاالت التي تتماشى بشكؿ كثيؽ مع حقكؽ الطفؿ في معرفة كالدييـ (أ

 ك العائالت ككذلؾ حقيـ في االسـ.كالعناية بيـ مف قبؿ كالدييـ أ

األسرة الممتدة التي تؤمف استمرارية األطفاؿ الكاممة لالحتياجات التنمكية، بما في ذلؾ االحتياجات  ب(

 .الفكرية النفسية كاالجتماعية

األطفاؿ في  أف كؿ طفؿ ىك طفؿ الجميع، يعزز سالمة كرفاهيقكؿ النيج الطائفي لرعاية األطفاؿ الذم  ج(

ىذه الممارسة ىي األساس لعمميات التبني العرفية كترتيبات الحضانة، أك بشكؿ أكثر  المجتمعات التقميدية،

ص تحديدا، ترتيبات رعاية القرابة التي قدمت الدعـ لمعديد مف األطفاؿ الذيف تيتمكا بسبب كباء فيركس نق

 .فريقياالمناعة البشرية كاإليدز في إ

فتراض الطائفي التقميدم لمدكر التأديبي في االمحددة مف الرعاية المجتمعية ىك الجكانب الكاحد مف  د(

 .الذم يقدـ نمكذجا لشكؿ إيجابي بديؿ لالنضباط ،المجتمع

فريقي يجسد عددا مف العناصر اإليجابية جدا، أقميا ىك افتراض المسؤكليات التي مف شأنيا دكر األب اإل ق(

 .ضماف حماية الطفؿ

                                                           
1
( Maurice Odhiambo Makoloo,  Kenya minorities, indigenous peoples and ethnic diversity, Minority 

Rights Group International, 2005, p 16, available at : 

http://www.minorityrights.org/1050/reports/kenya-minorities-indigenouspeoples-and-ethnic 

diversity.html, (accessed 1 June 2016). 
2
) G. Douglas And L. Sebba (eds), Children’s Rights and Traditional Values, Ashgate, Dartmouth, 

Aldershot, 1998, p 90. 

http://www.minorityrights.org/1050/reports/kenya-minorities-indigenouspeoples-and-ethnic%20diversity.html
http://www.minorityrights.org/1050/reports/kenya-minorities-indigenouspeoples-and-ethnic%20diversity.html
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عطاء دأ ك( يب  بكرة،إلى تنمية الطفكلة المأىمية تعميـ كتنمية األطفاؿ في البيئات التقميدية في سف مبكرة، كا 

مف خالؿ دكر األلعاب التنمكية ككذلؾ أدكار  ،مما يسيؿ تعميـ األطفاؿ كالتحفيز في المجتمعات التقميدية

 .تقميد الكبار كالمسؤكليات

مف اإلشارة إلى أف العديد منيا  ال بدحيث في حيف أف ىناؾ عددا كبيرا مف ممارسات التنشئة اإليجابية،    

باإلضافة إلى تطبؽ ىذه الممارسات بشكؿ ركتيني المجتمعات التقميدية الحديثة لـ تعد ف في االنخفاض، بدأ

 كتة تضر بحقكؽ حماية األطفاؿرسات تنشئة كتربية األطفاؿ كالتي ألسباب متفاذلؾ، ىناؾ عدد مف مما

 :1كتشمؿ

 .ية عمميات تسجيؿ المكاليدعدـ تقدير أىم أ(

في حيف أف ترتيب األسرة الممتدة يضمف استمرارية الرعاية، فإنو يكلد انقسامات النكع االجتماعي غير  ب(

 المتكافئة لمعمؿ.

كاضح مف ىذه  ع، ىذاة حقكؽ الطفؿ لمصالح األسرة األكسىناؾ خطر مف إخضاع مصالح كحماي ج(

 المخاطر ال سيما حيث يدكر الصراع حكؿ األمف المالي لمعائمة.

التبني العرفي كالحضانة دكرا ىاما في حماية المجتمعات، فيي غير منظمة كغير خاضعة يمعب بينما  د(

 لمرقابة، كتخمؽ خطر سكء المعاممة كاالستغالؿ الجنسي لألطفاؿ المعرضيف لمخطر.

كمما  األطفاؿ في المجتمعات التقميدية، ألشقاء األكبر سنا يمعبكف دكرا حاسما لمتكاصؿ في حياةاألجداد كا ق(

يؤسؼ لو أنو مف الشائع أيضا بالنسبة لمتكاصؿ بيف األطفاؿ كآبائيـ يككف فقيرا، خاصة في المسائؿ المتعمقة 

 بالصحة الجنسية كاإلنجابية.

الممارسات التأديبية األبكية تميؿ إلى أف تككف استبدادية، كىذا غالبا ما يجد التعبير في االستخداـ  ك(

 الركتيني لمعقاب البدني.

                                                           
1
( Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Wealth of Women and Children, 

available at : http://ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx  

http://ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
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دكر األطفاؿ في مجتمعات المحمية التقميدية، الدافع كراء ىذا جزئيا ىك في األسر كال ةسائدعمالة األطفاؿ  ز(

 تكيات الفقر في المناطؽ الريفية.األسرة كالمجتمع، فضال عف ارتفاع مس

 التعميـ المبكر ىك جزء عضكم مف الحياة كالعالقات األسرية لمطفؿ في كقت مبكر. ح(

مارسات الثقافية داخؿ فريقيا عمى سبيؿ المثاؿ لكحظ أف القانكف اإلسالمي، المسيحية كالمفي جنكب إ   

مف الناحية المثالية دراسة مف ىذا  مخاطر لألطفاؿ، خمؽ الحماية كخمؽ فريقي التقميدم قادرة عمىالمجتمع اإل

لألسؼ نطاؽ  ،مكعة كاممة مف األدياف كالثقافاتالنكع سكؼ تشارؾ في تحديد كتحميؿ الممارسات عبر مج

 .1اسة شاممة مف ىذا النكع مستحيؿالميزانية كالكقت المتاح لدراسة إجراء در 

يقية حتى قبؿ كجكد االستعمار في إفريقيا فر المناطؽ اإل قي مطبؽ في العديد مففريفي اإلالقانكف العر    

، شغؿ مكاف ميـ في تنظيـ حياة األطفاؿ لمئات السنيف، مع ذلؾخاصة في مجاؿ األسرة، التركة كاألرض، 

كىذا جزء مف  ،لى جنب مع النظاـ الغربي المستقبؿفيك معترؼ بو كقانكف في كؿ الدكؿ اإلفريقية جنبا إ

قاليـ التي قانكف عامة في األ كأنظمةتشريعاتيا الخاصة دخمت فالدكؿ المستعمرة ألمقارة،  رث االستعمارماإل

ي تحكـ العالقات الخاصة خاصة الت ،صميةاأل القانكنيةنظمة كبيرة مف األ بأجزاءاحتمتيا في حيف احتفظت 

  .2بدرجات متفاكتةلى نظميا القانكنية الستعمار نقمت ىذا اإلرث إفريقية بعد االدكؿ اإل كالمدنية،

عظـ الدكؿ القانكف العرفي يمارس إلى حد كبير في مجاؿ قانكف األرض كيطبؽ عمى أغمبية في م   

بيف القانكف العرفي الخاص بيـ كالقانكف العاـ  ، سكاف إفريقيا لدييـ االختيارشخاص عمى الرغـ مف ذلؾاأل

في بعض الحاالت حتى ، 3اركف القانكف العرفيمعظميـ يختك في المجاالت التي يطبؽ فييا القانكف العرفي 

                                                           
1
( F. Viljoen, International Human Rights Law in Africa, Oxford University Press, Oxford, 2007, p 261. 

2
 ( Save the children, Children and Young People as Citizens: Partners for Social Change, Save the 

Children, 2003, p 9. 
3
( UNICEF, The State of the World’s Children: Children in an urban world, UNICEF, New York, 2012, p 

14. 
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العرفي كبالتالي القانكف  نظاـ القانكني مع قانكنيا العرفي،الدكؿ القانكف العاـ تدمج استعماؿ ىذا ال لك اختارت

 .1طفاليـيمس تقريبا حياة كؿ سكاف إفريقيا كأ

لى القانكف العرفي كما تبدك اإلشارة إ، قيةفية تستعمؿ في الدساتير اإلفريمفاىيـ الثقافة كالحقكؽ الثقا   

مف ىنا الثقافة كالحقكؽ الثقافية كالقانكف العرفي مستعممة بالتبادؿ،  شخاص،كجانب آخر مف طريقة حياة األ

كانيف العرفية نساف كالقفية تشكؿ نزاع محتمؿ بيف حقكؽ اإلبالثقافة، القانكف العرفي كالحقكؽ الثقا كاالعتراؼ

اكلة تعزيز كحماية حقكؽ الطفؿ كىذا يؤثر عمى مح طفاؿ،ت التي يعيش فييا األلمجتمعاك ثقافات اأ

 فريقي.اإل

كالقانكف العرفي كالقكانيف الدينية تطرح مشاكؿ  ،لألطفاؿفريقيا مسألة التكافؽ بيف الحقكؽ القانكنية في إ   

في مالحظاتيا  طفؿ دكمالقد كضحت لجنة حقكؽ ال، ك كاضحة عند النظر في مالئمة كتصكيب القانكف

لمنصكص عمييا في عمؿ الحقكؽ ا إطارمع  باألطفاؿف االلتزاـ بتصكيب النظـ القانكنية المتعمقة الختامية أ

 .2لى القكانيف الدينية كالعرفيةاالتفاقية يمتد إ

 ،نساف ىي محكر دكر القانكف العرفي في حماية حقكؽ الطفؿ في العصر الجديدمعايير حقكؽ اإل   

نساف يمثؿ المستكل الرئيسي العتراؼ بالقانكف العرفي مف قبؿ أطر العمؿ القانكنية لحقكؽ اإلباختصار ا

ىذا التقاطع يتكقع اندماج معايير القانكف العرفي  ،الذم مف خاللو يتقاطع القانكف العرفي مع حقكؽ الطفؿ

 غير الضارة في القانكف المحمي لحماية كتعزيز حقكؽ الطفؿ.

  ةـيـقـريـفاإلدول ـض الـعـب اتـعـريـشـتي ــل فـفـطـوق الـقــ: حـيانــثـرع الــفـال

                                                           
1
( J. Sloth-Nielsen, Domestication of children’s rights in national legal systems in African context: 

progress and prospects, in Sloth-Nielson, J. (ed.), Children’s Rights in Africa, Ashgate, Aldershot, 2008, 

pp. 53–72. 
2
( UN Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: New Zealand, 

CRC/C/NZL/CO/3–4, 2011c, para 11. 
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فريقية تشمؿ أحكاـ ميمة متعمقة بحقكؽ األطفاؿ لكف، في بعض الحاالت الفرصة اإلكثير مف الدساتير    

دكؿ أخرل قامت بتعديؿ دساتيرىا إلدماج أحكاـ جديدة بشأف  ،لدمج حقكؽ الطفؿ في القانكف الكطني تضيع

 .حقكؽ األطفاؿ مف خالؿ كسائؿ مختمفة

فريقيا تحتكم نسبيا عمى فصكؿ كاسعة متعمقة بالحقكؽ األساسية، إدساتير إثيكبيا كركاندا كجنكب فمثال،    

تعترؼ بحؽ  1994لعاـ يكبي مف الدستكر اإلث 36المادة ف ،بما في ذلؾ األحكاـ المتعمقة بحقكؽ الطفؿ

شمؿ أيضا حؽ الطفؿ في الحماية ضد كت ،الطفؿ في الحياة، كالجنسية، كمعرفة كالديو كالتمتع برعايتيما

االستغالؿ كالممارسات الضارة خاصة في مجاؿ العمؿ المضر بصحة كتعميـ الطفؿ أك رفاىيتو، ككذلؾ في 

قاب، كحؽ األطفاؿ المحركميف مف الحرية في فصميـ عف الحماية مف المعاممة القاسية كالالإنسانية كالع

 .1البالغيف

 

 اـيــقــريــفــوب إنــأوال: ج

، 2يحتكم عمى قائمة أكثر اتساعا مف حقكؽ األطفاؿ 1994فريقيا لعاـ مف دستكر جنكب إ 28الباب    

في ىذا الدستكر ال كيحدد الحقكؽ التي يستحقكنيا، ىذا ال يعني أف غيرىا مف الحقكؽ المنصكص عمييا 

 :3نصوكفيما يمي  18 فريقيا دكف سفمكجو عمى كجو التحديد لمكاطني جنكب إ 28 ، فالبابتنطبؽ عمييـ

 :لكؿ طفؿ الحؽ في  -1

 ،أ( اسـ كجنسية منذ الكالدة

 ب( رعاية األسرة أك الرعاية األبكية، أك أف تخصص الرعاية البديمة عند خركجو مف البيئة األسرية؛

                                                           
1
( UN Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: Ethiopia, CRC/C/15/Add.236, 1 

July 2004, para 3. 
2
( Alfred Cockrell , The South African Bill of Rights and the 'Duck/Rabbit', Modern Law Review, Vol. 

60, No. 4, July 1997, pp 513. 
3
) UN Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations : south Africa, CRC/C/ 

/15/Add.122 (2000), para 3. 
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 التغذية األساسية، كالمأكل، كخدمات الرعاية الصحية األساسية كالخدمات االجتماعية؛ج( 

 د( في الحماية مف سكء المعاممة كاإلىماؿ كاالساءة أك االىانة؛

 .ق( أف يككف محمي مف ممارسات العمؿ االستغاللية

أك  مف سف ىذا الطفؿ،غير مناسبة لشخص ك( ال يسمح ليـ بالقياـ بعمؿ أك تقديـ الخدمات التي تككف 

 .تككف خطر عمى رفاه كتعميـ الطفؿ كصحتو البدنية أك العقمية أك التطكر الركحي أك المعنكم أك االجتماعي

ز( عدـ التعرض لالعتقاؿ إال كإجراء أخير، في ىذه الحالة، باإلضافة إلى حقكؽ أخرل يتمتع بيا الطفؿ في 

ط ألقصر فترة زمنية مناسبة، كلو الحؽ أف يككف منفصال ، يجكز احتجاز الطفؿ فق35ك 12إطار األبكاب 

 .كيعامؿ بطريقة تأخذ في االعتبار سف الطفؿ ،عاما 18عف األشخاص المحتجزيف الذيف تزيد أعمارىـ عمى 

ح( أف يككف لو ممثؿ قانكني مخصص لمطفؿ مف قبؿ الدكلة، كعمى نفقة الدكلة، في الدعاكل المدنية التي 

  تمس الطفؿ؛

 .يمكف استخداـ الطفؿ مباشرة في النزاع المسمح، كالحماية في أكقات النزاع المسمح ط( ال

 .مصالح الطفؿ الفضمى ىي ذات أىمية قصكل في كؿ مسألة تتعمؽ بالطفؿ  -2

 ."عاما 18في ىذا القسـ "الطفؿ" يعني الشخص دكف سف   -3

الحقكؽ، التي تحمي الحقكؽ المدنية كالسياسية فريقيا يحتكم عمى شرعة الفصؿ الثاني مف دستكر جنكب إ   

الحقكؽ الكاردة فييا تطبؽ عمى  األطفاؿ،فريقيا بما فييـ االقتصادية لجميع الناس في جنكب إكاالجتماعية ك 

جميع القكانيف، بما في ذلؾ القانكف العاـ، كممزمة لجميع فركع الحككمة، بما في ذلؾ السمطة التنفيذية 

بعض األحكاـ، مثؿ تمؾ التي تحظر  ،كالقضاء كالحككمات المحمية كالمجالس البمديةالكطنية كالبرلماف 

 .1التمييز غير العادؿ، تنطبؽ أيضا عمى تصرفات األفراد

 ا: أوغــنــداــيـانـث

                                                           
1
( Alfred Cockrell, The South African Bill of Rights and the 'Duck/Rabbit', op.cit, p 537. 
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صادقت أكغندا عمى مجمكعة مف فقد كغندا تقع حماية الطفؿ ضمف مجمكعة مف القكانيف كالصككؾ، أفي    

الصككؾ الدكلية ككضعت مجمكعة مف الصككؾ القانكنية المحمية المتعمقة بحقكؽ الطفؿ، األحكاـ القانكنية 

  :1يجادىا في مجمكعة مف الصككؾ القانكنية المحميةإالمتعمقة بحماية األطفاؿ يمكف 

أكغندا، كىك يحدد الحقكؽ األساسية لمطفؿ، يضع دستكر أكغندا إطارا شامال لحماية جميع األطفاؿ في    

كمف كاجب أم  ،يمـز اآلباء برعاية كتنشئة أطفاليـ، كمنح حماية خاصة لأليتاـ كاألطفاؿ الضعفاء اآلخريفك 

 .كضماف تسجيؿ المكاليد مف كؿ طفؿ ،مكاطف كالدكلة حماية األطفاؿ مف أم شكؿ مف أشكاؿ سكء المعاممة

 :فاألطفاؿ ليـ الحؽ في   

 االعتناء بيـ مف قبؿ اآلباء أك أكلئؾ الذيف يحؽ ليـ بمكجب القانكف تربيتيـ؛ - 

 .التعميـ األساسي - 

 .العالج الطبي  -

 .أف يكبر مع عائالتيـ أك األشخاص الذيف يحؽ ليـ تربيتيـ  -

 .أف يبقى منفصال عف المجرميف الكبار أثناء االحتجاز أك االعتقاؿ القانكني  -

 :يككف األطفاؿ محمييف ضديجب أف    

 الستغالؿ االجتماعي أك االقتصادم؛ا - 

أك أف يككف ضارا بصحتيـ أك نمكىـ البدني  ،العمؿ الذم يحتمؿ أف يككف خطيرا أك يتعارض مع تعميميـ - 

 كالعقمي كالركحي أك المعنكم أك االجتماعي؛

 .أم شكؿ مف أشكاؿ االعتداء كالتحرش كسكء المعاممة - 

كىك يحدد  ،عمى اإلطار القانكني كالمؤسسي لرعاية الطفؿ كحمايتو 2003لػعػاـ ينص قانكف الطفؿ    

الحقكؽ التي يتمتع بيا جميع األطفاؿ في أكغندا، كيمنح حقكقا معينة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة لضماف تكافؤ 

                                                           
1
( UN CRC Concluding Observations: Uganda CRC/C/OPSC/UGA/CO/1, 16 October 2008, para 3 & 

First periodic report of states parties, Uganda, UN.Doc. CRC/C/65/Add.3, 2008, para 5. 
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لتعميـ كالتكجيو الحفاظ عمى األطفاؿ كضماف ابالفرص، كيمـز اآلباء أك أم شخص لو حضانة الطفؿ 

جراءات التبني، إعالكة عمى ذلؾ، يغطي  ،كالتحصيف، كالنظاـ الغذائي الكافي كالمأكل كالرعاية الطبية

 .كالحضانة

ينص عمى إنشاء  ، فيكيجعؿ حماية األطفاؿ كاجب النفاذ قانكنا 1996 لعاـ النظاـ األساسي لمطفكلة   

منصب كزير لشؤكف األطفاؿ داخؿ ىيكؿ المجمس المحمي، فضال عف محاكـ األسرة كاألطفاؿ عمى مستكل 

 .المنطقة لضماف رفاه األطفاؿ في النظاـ القضائي

 :يعاقب عمى الجرائـ التالية ضد األطفاؿ 1950 لعاـ قانكف العقكبات   

 .اختطاؼ األطفاؿ دكف سف أربعة عشر عاما - 

 .االعتداءات غير الالئقة - 

 شراء الفتيات؛  -

 الكأد؛  -

  اإلىماؿ - 

ينص عمى إنشاء مجمس كطني لألطفاؿ، لضماف التنسيؽ  1996لػعػاـ المجمس الكطني لقانكف الطفؿ    

مف خالؿ ىذه الييئة، يتـ  ،السميـ كرصد كتقييـ جميع السياسات كالبرامج المتصمة ببقاء كحماية كتنمية الطفؿ

المجمس  ،إبالغ المشاكؿ التي تؤثر عمى األطفاؿ إلى الحككمة، كمؤسسات صنع القرار األخرل في أكغندا

ع تنفيذ البرامج؛ كالحفاظ عمى قاعدة بيانات عف حالة األطفاؿ كاألنشطة المتعمقة باألطفاؿ في يشجكذلؾ 

يجب أيضا دعـ تنفيذ خطط المناطؽ ككضع خطط منطقة الرصد، ككذلؾ تحميؿ مستمر لالحتياجات  ،أكغندا

 .المتغيرة لألطفاؿ، كتشجيع المناقشة لمقضايا الطارئة

مكافحة االتجار الشامؿ، الذم ينص عمى عقكبات مف لىك قانكف  2009لعام قانكف االتجار باألشخاص    

 .ممتاجريف باألطفاؿلى السجف مدل الحياة لإعاما  15
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يحظر العقكد مع األشخاص دكف سف الثامنة عشرة، كتشغيؿ األطفاؿ الذيف تقؿ  1111قانكف العمؿ    

ال يجكز أف يستخدـ أم طفؿ  ،أعمارىـ عف اثني عشر عاما، إال مف األعماؿ الخفيفة التي يحددىا الكزير

رض التدريب الميني كعالكة عمى ذلؾ، ال دكف سف السادسة عشر تحت األرض كالعمؿ خالؿ الميؿ، إال لغ

 .يجكز استخداـ أم شخص شاب في عمؿ مضر بالصحة كخطر أك غير مناسب

عماؿ حقكؽ األيتاـ كغيرىـ مف  20021تكفر سياسة األيتاـ كاألطفاؿ الضعفاء     إطار لمتنمية الكاممة كا 

التي تكدح في ظؿ ظركؼ استغاللية الفئة األطفاؿ الذيف يعيشكف في الشكارع، تمؾ مثؿ  ،األطفاؿ الضعفاء

كما ينص عمى حالة  ،مف العمؿ، فضال عف أكلئؾ الذيف يعانكف االعتداء الجنسي كغيرىا أشكاؿ التمييز

األيتاـ كاألطفاؿ المعرضيف لمخطر، كاإلطار الكطني كالدكلي، كالمبادئ التكجييية لتنفيذ ىذه السياسة، 

 ا.حككمة أكغندا التركيز عمييب عمى كأكلكيات السياسات التي يج

 

 

 رىــــــا: دول أخثالث

كيحظر إساءة معاممة األطفاؿ  ،التزاـ الدكلة بحقكؽ الطفؿ في بوركينا فاسو 1111دستور عام يعمف    
ف: أتنص عمى  35المادة في  1111الدستور النيجيري لعام يعمف كما التكالي(،  عمى 2ك 24)المادتاف 2

أم استغالؿ مف أم نكع، كضد اإلىماؿ المعنكم كالمادم يجب أف يككف "حماية األطفاؿ كالشباب ضد 

 ..3"اليدؼ األساسي لسياسة الدكلة

المتعمقة بالحقكؽ األساسية لـ يتـ تحديثيا لتعكس  الدستكر النيجيرممف  )ك( مف الفصؿ الخامس 3المادة    

التطكر الدكلي لمعايير حقكؽ االنساف منذ اعتماد الدساتير السابقة، كمع ذلؾ، ال تحتكم عمى حكـ عمى كجو 

                                                           
1
) UN CRC, Concluding Observations : Uganda, CRC/C/OPSC/UGA/CO/1, 16 October 2008, para 4 (a). 

2
( Second periodic report of states parties, Burkina Faso, CRC/C/65/Add.18, para 4.  

3
( UN Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: Nigeria, CRC/C/15/add.193, 

2002, para 3&4. 
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شير إلى ت 2002لعام  1ديباجة الدستور الروانديكبالمقارنة، فإف ، التحديد فيما يتعمؽ بحقكؽ األطفاؿ

الحؽ في تدابير خاصة لمحماية إف كانت حالتيـ  لألطفاؿتنص عمى: " منو  28اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالمادة 

 ." تتطمب ذلؾ، مف جانب أسرىـ كالمجتمع كالدكلة، كفقا لمقانكف الكطني كالدكلي

اؽ األفريقي لحقكؽ فريقية، بما في ذلؾ البمداف مكضكع الدراسة، ىي أطراؼ في الميثمعظـ البمداف اإل   

فيك يمنح  ،فريقي مشابو لالتفاقية في كثير مف النكاحياإلالميثاؽ  ،كرفاه الطفؿ ككذلؾ اتفاقية حقكؽ الطفؿ

 18مزيد مف الحماية لحقكؽ الطفؿ في بعض المناطؽ. عمى سبيؿ المثاؿ، فإنو يضع عمى كجو التحديد سف 

 .عاما كحد أدنى لسف الزكاج

في أنيا  ،فريقيا بالتالي فريدة مف نكعياقكؽ الطفؿ في القانكف الكطني في إى إدماج حالجيكد الرامية إل   

 .تستند إلى معاىدة إقميمية لحقكؽ الطفؿ، فضال عف االتفاقية

لو  2003قانكف الطفؿ النيجيرم لعاـ ف ،2قانكف شامؿ لمطفؿنيجيريا فريقية، اعتمدت كمف بيف البمداف اإل   

فريقي في القانكف؛ مف أجؿ لكاردة في االتفاقية كالميثاؽ اإلدمج الحقكؽ كالمبادئ ا ىيثالثة أىداؼ رئيسية 

كتعزيز التشريعات المتعمقة باألطفاؿ في  ،لألسرة كالككاالت العامة كالسمطات تكضيح االلتزامات المقابمة

ساسية لألطفاؿ؛ جزء، كالتي تغطي الحقكؽ األ 24مقسمة إلى  مادة 284كىك يتألؼ مف  ،قانكف كاحد شامؿ

جراءات الحماية كدكر األطفاؿ، قضاء  القانكف يتناكؿ قضايا تتعمؽ بالعالقة بيف الطفؿ كأسرتو كالرعاية كا 

كينص أيضا عمى نظاـ محاكـ األسرة كمع ذلؾ، كنظرا لطبيعة  ،األحداث، كالخدمات اإلصالحية لألطفاؿ

باشرة فقط في إقميـ العاصمة االتحادية كالمحاكـ القانكف كاجب التطبيؽ م ،النظاـ الفيدرالي في نيجيريا

ىناؾ جيكد متضافرة اآلف جارية لتشجيع المجالس التشريعية لمكاليات العتماد القكانيف لتنفيذ ىذا ، ك االتحادية

 .3القانكف

                                                           
1
( Second periodic report of states parties, Rwanda, CRC/C/70/Add.22,para 3. 

2
( CRC concluding observations, Nigeria, UN.Doc. CRC/C/15/Add.193, 2002, para 3&4. 

3
) UNICEF, law reform and implementation of the convention on the rights of child, 2008, p 4, available 

at: http://www.unicef-irc.org/  

http://www.unicef-irc.org/
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لـ تأخذ الحككمة بعيف  بوركينا فاسو، في 2001اعتمد في  1، قانكف ميـ بشأف حقكؽ األطفاؿفي رواندا   

مع ذلؾ، اعتمدت  2االعتبار اعتماد قانكف شامؿ بشأف األطفاؿ، عمى الرغـ مف تكصية لجنة حقكؽ الطفؿ

بعض التشريعات الجديدة اليامة التي تكفر حماية أكبر لبعض حقكؽ الطفؿ، بما في ذلؾ قانكف العقكبات 

 .3الجديد كقانكف التعميـ الجديد

، كقانكف 2000اقية حقكؽ الطفؿ قد أثرت في قانكف األسرة الجديد الذم اعتمد في عاـ ، اتفإثيوبيافي    

 . 20044العقكبات المعدؿ المعتمد في عاـ 

خمقت كزارة لحقكؽ اإلنساف كلجنة كزارية لتنسيؽ  المغرب، الحككمة التي شكمت حديثا في 1988عاـ    

منذ ذلؾ عمى الرغـ مف أنو لـ  ،لتي صادقت عمييا المغربالتشريعات مع االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف ا

لحقكؽ الطفؿ، قد تـ سف تشريعات جديدة، بما في ذلؾ قانكف جديد لألحكاؿ الشخصية  يعتمد قانكف شامؿ

، كىك قانكف يتعمؽ باألطفاؿ المتخمى عنيـ كقانكف جديد لإلجراءات الجنائية الذم 2004المعتمد في عاـ 

 5 .2002عاـ دخمت حيز التنفيذ 

 ،، عمى الرغـ مف الحرب األىمية1990مجمكعة جديدة مف التشريعات منذ عاـ  السودانكقد اعتمد    

، المجمس 1991كتشمؿ ىذه العديد مف القكانيف ذات الصمة باألطفاؿ، بما في ذلؾ القانكف الجنائي لعاـ 

، قانكف األحكاؿ الشخصية 1992، كقانكف التجنيد الكطني 1991لمطفؿ  االجتماعيةالكطني لقانكف الرعاية 

 ،1997كقانكف العمؿ لعاـ  1993، قانكف الجنسية لعاـ 1992، كقانكف التعميـ لعاـ 1991لممسمميف لعاـ 

                                                           
1
( Law N°54/2011 of 14/12/2011 relating to the Rights and Protection of the Child and Law N°22/2011 of 

28/06/2011 establishing the National Commission for Children, CRC concluding observations,  

UN.Doc. CRC/C/RWA/CO/3-4, 2013, para 4 (b & c). 
2
( CRC concluding observations, Burkina faso, UN.Doc. CRC/C/15/Add.19, 1994, para 3. 

3
( The adoption of the 1996 Law on Education (Law 13796/ADP), of the 10-year Development Plan for 

Basic Education (2001-2010), and of the Law establishing a new Penal Code (Law 4396/ADP); CRC 

concluding observations, Burkinafaso, UN.Doc crc_c_15_add.193, 2002, para 3(a). 
4
( UNICEF, law reform and implementation of the convention on the rights of child, op.cit, p 5.  

5
( Second periodic report of states parties: Morroco, UN.Doc. CRC/C/93/Add. 3, 2003, para 3. 
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كباستثناء قانكف المجمس الكطني لرفاه الطفؿ كقانكف التجنيد الكطني، ال يبدك أف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كاف 

 .1ليا تأثير كبير في التشريع الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـيـقـريـفاإلدول ـض الـي بعـق الطفل فوـمي حقـي تحـام والقوانين التـحكض األـيبين بع دول ـج
 

 نــيـوانــقـال / امــكـحاأل دــمـبـال
     

 
 2وتسواناــب      

 15المادة  ،األساسية دكف تمييز، عمى حماية جميع الحقكؽ كالحريات 2ينص الدستكر في القسـ ـ 
معاممة مختمفة ألشخاص مختمفيف، تعزل كميا أك أساسا عمى كؿ  )ط( تعرؼ التمييز بأنو: "... منح
ليس ىناؾ إشارة محددة إلى السف أك  ."،المكف أك العقيدة..كالقبيمة، منيـ في الكصؼ بحسب العرؽ 

 سكاء.لعدـ التمييز ضد األطفاؿ كالفتيات عمى حد الجنس 
 ، تدمج أحكاـ مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ.19، المادة 2005دستكر عاـ ػ  3ورنديــب

 
 4رـمـقـزر الــج

، تنص الديباجة عمى المساكاة لمجميع في الحقكؽ كالكاجبات دكف أم تمييز 2001دستكر عاـ  -
التمتع بحماية عمى أساس الجنس أك األصؿ أك العرؽ أك الديف أك المعتقد، كحؽ المساكاة في 

أف جميع سكاف جزر القمر ليـ نفس الحقكؽ كالحريات كالكاجبات في كؿ  7كتنص المادة  ،القانكف
 مكاف في االتحاد.

 
 

: (، تنص عمى أف جميع األشخاص متساككف أماـ القانكف2) 14، المادة 1997دستكر عاـ  -
األصؿ أك المغة، المكف أك الجنس أك الديف أك ال يجكز التمييز ضد شخص بسبب العرؽ أك "...

                                                           
1
( Second periodic report of states parties: Sudan, UN.Doc. CRC/C/65/Add. 17, 2001, para 3. 

2
) Concluding Observations on Botswana's Initial Report, para 8. 

3
) Concluding Observations on Burundi's Initial Report, para 12. 

4
) Concluding Observations of Comoros' Initial Report, para 10. 
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 1اــريـيـتـاري
 

اإلعاقة أك السف أك المعتقد أك الرأم السياسي أك الكضع االجتماعي أك االقتصادم أك أم عكامؿ 
 أخرل غير الئقة ".

مصالح الطفؿ الفضمى" بمكجب قانكف " ، يتضمف مبدأ2القانكف المدني االنتقالي إلريتريا، المادة  -
 كالعقد كغيرىـ.األشخاص كاألسرة 

 
 اـيـوبـيـاث

 

، كالدساتير اإلقميمية المقابمة تنص عمى الحؽ في 25، المادة 1995الدستكر االتحادم لعاـ  -
 المساكاة أماـ القانكف لجميع األشخاص.

  .2( مف الدستكر االتحادم2) 36مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ كرد صراحة في المادة  -
 

 3االويــم
 

(، يحظر التمييز ضد األشخاص بأم شكؿ مف األشكاؿ كيضمف 1) 20، المادة 1994دستكر  -
الديف،  عمى قدـ المساكاة حماية فعالة مف التمييز عمى أساس العرؽ أك المكف أك الجنس، أك المغة،

أك الرأم السياسي أك غيره، كالجنسية، األصؿ العرقي أك االجتماعي، أك اإلعاقة، أك الممكية، الميالد 
 أك أم كضع آخر.

(، ينص عمى أف "]أ[ كؿ األطفاؿ، بغض النظر عف ظركؼ كالدتيـ، يحؽ 1) 23الدستكر، القسـ  -
 ليـ الحصكؿ عمى المساكاة في المعاممة أماـ القانكف "

 
 
 
 
 

 4قياـريـفـوب إنـج

 ، يدمج مفتاح المفاىيـ المكجكدة في اتفاقية حقكؽ الطفؿ.28، الباب 1996دستكر عاـ  -
( )ب( مف الدستكر تنص عمى أف المحاكـ يجب أف تأخذ بعيف االعتبار القانكف 1) 39المادة 

 الدكلي، عمى حد سكاء ممـز كغير ممـز في تفسير مشركع قانكف الحقكؽ.
المبادئ العامة، ممـز في جميع اإلجراءات التصرفات أك  6، القسـ 2005قانكف الطفؿ لعاـ  -

باألطفاؿ، كالتي تشمؿ حماية الطفؿ مف التمييز غير العادؿ عمى أم  القرارات في أم مسألة تتعمؽ
أساس، بما في ذلؾ الحالة الصحية أك اإلعاقة كتكفر لمطفؿ كأسرتو الفرصة لمتعبير عف كجيات 

 نظر عندما يككف ذلؾ في مصمحة الطفؿ.
تكجييية يدرس مبادئ مصالح الطفؿ الفضمى، مع تعداد أربعة عشر مف العكامؿ ال 7القسـ  -

 المنفصمة التي تمعب دكرا في تحديد ما ىي مصالح الطفؿ الفضمى في حاالت فردية.
 

 5داــنــأوغ
 

، أف تككف القكانيف قد سنت لتعزيز المصمحة الفضمى 34، المادة 1995يتطمب دستكر عاـ  -
 لمطفؿ.

تماعية كحقكؽ ، تنص عمى أف "مجمكعة مبادئ الرعاية االج3، القسـ 1996قانكف الطفؿ لعاـ  -
 القانكف'. يجب أف تككف المبادئ التكجييية في اتخاذ أم قرارات استنادا إلى أحكاـ ىذا الطفؿ

يجكز حرماف أحد مف حياتيـ  كأالمف الدستكر عمى أف لكؿ فرد الحؽ في الحياة  12تنص المادة  6داـــروان
 بصكرة تعسفية.

 الجنائية كاألدلة يعفي األطفاؿ مف تمقي عقكبة اإلعداـ.مف قانكف اإلجراءات  338القسـ  7زيمبابوي
 

                                                           
1
) Concluding Observations on Eritrea's Initial Report, para 25. 

2
) Concluding Observations on Ethiopia's Third Periodic Report, paras 47-48. 

3
) Concluding Observations on Malawi's's Third Periodic Report, paras 14. 

4
) Concluding Observations on South Africa's Initial Report, para 21. 

5
) Concluding Observations on Uganda's 2nd Periodic Report, para 18. 

6
) Concluding Observations on Rwanda's Second Periodic Report, para 8. 

7
) Concluding Observations on Zimbabwe's Initial Report, para 12(a). 



1191حقوق الطفل في إطار اتفاقية األمم المتحدة لعام حماية   الفصل الثاني | 
 

 

187 

 مع حقوق الطفل: دور المبادئ العامة لالتفاقية افيةـثقـات الـارسـوافق الممــ: ترع الثالثــالف

حياة الطفؿ، ىناؾ أربعة مبادئ  عمى الرغـ مف أف الحقكؽ في االتفاقية تغطي تقريبا كؿ جانب مف جكانب   

تشمؿ عدـ التمييز كالمشاركة  يمكف اعتبار أف االتفاقية برمتيا تقـك عمييا، ىذه المبادئ بحيثتعتبر أساسية 

 كمصالح الطفؿ الفضمى.  كالبقاء كالنمك

باإلشارة إلى  مع تعزيز كحماية حقكؽ الطفؿ، يمكف قياسو كمف المسمـ بو أف تكافؽ الممارسات الثقافية   

 كاحد أك أكثر مف ىذه المبادئ.  

 زـــيـيـمــتــدم الـــدأ عــبــ: مأوال

مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كؿ طفؿ في التمتع بالحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية دكف  2تكفؿ المادة    

الحقكؽ  تمييز، ىذا الحكـ يمـز الدكؿ األطراؼ بضماف حصكؿ جميع األطفاؿ ضمف كاليتيا القضائية عمى

 عمييا منع التمييز، كلكف أيضا أف عمييا أف تكفؿفقط  يعني فقط أف الدكؿ المكفكلة في ىذه االتفاقية، ىذا ال

 بالحقكؽ التي تمكف االعتراؼ بجميع األطفاؿ كأعضاء ليـ قيمة متساكية في المجتمع، التمتع اإليجابي

 ضمف اختصاص الدكلة يمتمؾ كافة الحقكؽ المكفكلة بمكجب اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كبعبارة أخرل، كؿ طفؿ

بغض النظر عف جنسو أك حالتو، كذلؾ أف أم ممارسة ثقافية أك فكرة تقيد التمتع بأم حؽ مف الحقكؽ 

 الجنس أك الحالة االجتماعية لمطفؿ، ال يتفؽ مع المعايير الدكلية المنصكص عمييا في االتفاقية عمى أساس

 .1المتعمقة بحقكؽ الطفؿ

تشمؿ األطفاؿ عمى أساس جنسيـ  تاة الطفؿ كالفتى الطفؿمف األمثمة عمى الممارسات التي تميز بيف الف   

 تفضيؿ األبناء الذككر كختاف اإلناث.

الممارسة ىي عادة عارض مف أعراض شكؿ أعمؽ مف  فيما يتعمؽ بتفضيؿ األبناء الذككر، نالحظ أف   

تمييز يتجمى في الحياة، مثؿ ىذا  بات ينظر إليو باعتباره جزءا مف ثقافة المجتمع كطريقة التمييز الذم

                                                           
1
) Article 2 CRC. 
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التحيز غالبا ما يؤدم إلى كصكؿ الطفمة مف  التكزيع غير العادؿ لمكارد األسرة بيف الطفمة كأخكتيا، ىذا النكع

 . 1مكبمة إلى الحقكؽ األخرل، مثؿ الخدمات الصحية كخدمات التعميـ

مكقؼ أقؿ شأنا دكف مساءلة  حياتيا المينية، كالتنشئة االجتماعية لمفتيات لقبكؿخيارات  في نياية المطاؼ   

 لمتنمية كليا انعكاسات مدل الحياة. يؤثر سمبا عمى قدراتيـ

ختاف اإلناث ممارسة ثقافية أخرل صممت عمى أساس نكع الجنس، يكصؼ بأنو "تشكيو األعضاء    

 التناسمية لإلناث" في معظـ لغة حقكؽ االنساف، كمع ذلؾ، يعارض بعض العمماء ىذا الكصؼ.

لممارسة  حكـ قيمة كتحيز لصالح المعارضيف "تشكيو األعضاء التناسمية لإلناث" ينطكم عمىمصطمح    

ألف قصد  األشكاؿ التقميدية "لجراحة األعضاء التناسمية"، كمصطمح "ختاف اإلناث" ىك أكثر مالئمة

 .     2الممارسيف ليس التشكيو، كلكف الختاف

ختاف أك جراحة األعضاء التناسمية، المقصكد بالممارسة الحفاظ الطفؿ لدييا  ال يكجد فرؽ إف كانت الفتاة   

 االخالص لمزكجات، كتعزيز النظافة األنثكية كجعؿ المنطقة التناسمية عمى النقاء األخالقي لممرأة، كضماف

 الطفمة عمى أساس الجنس. أكثر جماال، كتتـ الطقكس عمى الفتاة

، كتشمؿ ىذه الحقكؽ الحؽ ةيؤثر سمبا عمى حقكؽ أخرل لمطفمبعيدا عف آثارىا التمييزية، ختاف اإلناث    

العنؼ البدني أك النفسي أك الحؽ في الخصكصية، كبالتالي، فمف الكاضح  في الصحة كالحؽ في الحماية مف

تأثيرىا مزيد مف  أنو، عمى الرغـ مف أف الممارسات المذككرة أعاله ترتكز عمى التمييز بيف الجنسيف، كنتائج

مشركع حقكؽ الطفؿ يجب أف تعالج عمى نحك فعاؿ  ات العامة لحقكؽ الطفؿ، كلذلؾ، لنجاحاالنتياك

 طفاؿ كالقضاء عمييا. بيف األ الممارسات الثقافية التي تميز

 ةــــاركـــشــمــدأ الــبــا: مــيــانـث

                                                           
1
) AF Bayefsky, The principle of equality or non-discrimination in international law, Human Rights 

Journal, 1990, p 13. 
2
) G. Douglas and L. Sebba (eds), Children’s Rights and Traditional Values, op. cit, p 246. 
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تتطمب االتفاقية في حقكؽ المشاركة، كمع ذلؾ  اإلتفاقية تعترؼ لألطفاؿ ككائنات مستقمة كتضمف ليـ   

 مع سنيـ كنضجيـ.  التي تؤثر عمى األطفاؿ، األخذ في االعتبار كجيات نظرىـ كفقا جميع المسائؿ

بتزكيد األطفاؿ بالحؽ في التعبير بحرية عف آرائيـ، كنتيجة لذلؾ، فمف المسمـ  االتفاقية تجسد ىذا الشرط   

لطفؿ مف التعبير عف آرائو، أك التي ال تعطي أىمية آلراء تمنع ا بو أف الممارسات الثقافية أك المفاىيـ التي

 .1مع حقكؽ الطفؿ متعارضةيجب اعتبارىا  الطفؿ

كفي ىذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أنو في العديد مف البمداف كالمجتمعات األفريقية التقميدية، استقاللية    

فكرة أف الكبار ىـ الذيف  كالطفكلة عمكما عمىكترتكز مفاىيـ الطفؿ  الطفؿ في كثير مف األحياف مقيدة بشدة،

 يعرفكف ما ىك األفضؿ بالنسبة لألطفاؿ.

"االحتراـ البنكم" كىذا  كتتميز العالقة بيف األطفاؿ كالكبار مف قبؿ كما يتـ تدريس األطفاؿ في سف مبكرة،   

 بدكره، يعززه أخالقيات الييمنة. 

كبناء إشكالية العالقات بيف األطفاؿ كالكبار، مثؿ  في أبكيةالحرماف مف حقكؽ المشاركة لألطفاؿ يظير    

كيعمؿ فقط عمى تسييؿ  ىذا الكضع ال يساعد عمى إعماؿ الحقكؽ المنصكص عمييا في اتفاقية حقكؽ الطفؿ

تضر بالطفؿ، كبالتالي الممارسات كالمفاىيـ التي تؤثر بشكؿ مباشر أك التي  استمرار الممارسات األخرل

أجندة حقكؽ األطفاؿ  مطفؿ يجب تحدييا، تحقيقا ليذه الغاية، فإف نجاححقكؽ المشاركة ل ىغير مباشر عم

إعادة النظر في كضع األطفاؿ تجاه كالدييـ كتطكير ثقافة االستماع مف  فريقيا يعتمد إلى حد كبير عمىفي إ

 جانب الكالديف.

 وــمــنـــاء والـــقـبـاة، الــيـحـي الـــق فـــحـدأ الـبـا: مـثـالـث

كتطكر  مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ لمطفؿ حؽ أصيؿ في الحياة كتمـز الدكؿ بضماف بقاء 6تكفؿ المادة    

الطفؿ إلى أقصى حد ممكف، كاجب الدكلة لضماف بقاء كنمك الطفؿ ألقصى حد ممكف يشدد عمى ضركرة 

                                                           
1
) R.Stern, The Child Rights to Participation – Reality or Rhetoric? op.cit, p 90. 
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الحؽ في  ه الحقكؽ المرتبطة بياكمف بيف ىذ ،التمتع بالحؽ في الحياة ضماف الحقكؽ المترابطة التي تكفؿ

 .1التمتع بأعمى مستكل مف الصحة يمكف بمكغو، كالحؽ في الغذاء كالماء كمستكل معيشي الئؽ

شرط مسبؽ لمتمتع بالحقكؽ الممنكحة لألطفاؿ، أم ممارسة ثقافية تؤثر سمبا  منذ أف البقاء عمى قيد الحياة   

 .اتفاقية حقكؽ الطفؿجكانب حقكؽ بقاء الطفؿ تتعارض مع  عمى

عمى الحقكؽ الصحية لمطفؿ كبالتالي حقكؽ البقاء لو،  كىكذا، ممارسات مثؿ ختاف اإلناث، التي تؤثر سمبا   

 .يجب أف يتصدل ليا

 ىــمــضـفـل الــفـطـح الــالـصـدأ مــبـ: ماــعــراب

 أف يككف مكجيا لتعزيز نمكىـ،باألطفاؿ يجب  مبدأ مصمحة الطفؿ يتطمب أف أم قرار يتخذ فيما يتعمؽ   

 الطفؿ، كاحتياجات الطفؿ كلكف ال تقتصر عمييا، كنتيجة لذلؾ، كىذه االىتمامات تشتمؿ عمى آراء

 .مصالح الطفؿ الفضمى الممارسات الثقافية التي تيدد أك تضر النمك ال يمكف أف يقاؿ أنيا تتكافؽ مع مبدأ

أك التي تقكـ عمى التمييز، أك التي تقيد  ات الثقافية الدائمةكفي ىذا الصدد، فمف المسمـ بو أف الممارس   

، كبالمثؿ، 2جكىر مصالح الطفؿ الفضمى مشاركة الطفؿ، ال يمكف السماح ليا بالمنافسة عمى بشدة

في مصالح الطفؿ كىذه، أيضا، ال  الممارسات التي تقؼ في طريؽ نمك الطفؿ ال يمكف كصفيا بأنيا تجرم

 .بد مف استئصاليا

تحديد مساىمة القيـ الثقافية  تشكؿ عامال حاسما في التحميؿ السابؽ يدؿ عمى أف المبادئ العامة لالتفاقية   

حقكؽ الطفؿ، كفي ىذا الصدد، ال بد مف أف ىذه  في حماية كتعزيز فريقية سكاء بالسمب أك اإليجاباإل

يأتي تحديد التكافؽ مف داخؿ الثقافات  حتىيجب أف تعمؿ بالمعايير الثقافية األفريقية لحقكؽ الطفؿ  المبادئ

 .نفسيا، بدال مف الخارج األفريقية

                                                           
1
) Willems J.C.M (ed.), Development and autonomy of children: Empowering children, caregivers and 

communities, op.cit, p 56. 
2
) Laura Purdy, In their best interest? The case against Equal rights for children. Cornell University Press, 

1992, p 89. 
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تتعارض مع المبادئ المذككرة أعاله مقبكلة  مع ذلؾ، تجدر اإلشارة إلى أف معظـ الممارسات الثقافية التي   

لممارسات المجتمعات المختمفة التي تمارس فييا، لحسف حظ األطفاؿ األفارقة، أف ىذه ا كمشركعة داخؿ

الممكف تجريدىا مف شرعيتيا، حيث أف مثؿ ىذه الممارسات غير متكافقة مع الشرعية  ليست ثابتة كمف

الثقافية العامة الممنكحة لحقكؽ الطفؿ، تحقيقا ليذه الغاية، يجب المجكء إلى التدخالت المناسبة إلضفاء 

لغاء شرعية الممارسات الضارة.   الشرعية الثقافية لحقكؽ الطفؿ كا 

فريقية التقميدية ليست ثابتة ثقافيا، كلكنيا انتقائية كديناميكية كتخضع لمجتمعات اإلمثؿ كؿ المجتمعات، ا   

كالقكل السياسية،  مر الزماف، فيي عرضة لمشككؾ، كالتأثيرات االجتماعية كاالقتصادية لتغيير كبير عمى

 ير، في الكاقع، كاحدة مف المفارقات الكاضحة لمثقافةكىكذا، المعتقدات الثقافية التقميدية ليست متجانسة كال تتغ

 .1التغير الديناميكي المستمر ىي الطريقة التي تجمع بيف االستقرار مع

التعرؼ عمى القيـ ف نالحظ بشكؿ صحيح أف الثقافة مرنة كتحمؿ الكثير مف االحتماالت في إطار عمميا،   

أف ىذه القيـ ىي عامؿ ثابت في حياة أجياؿ مف التي عقدت مف قبؿ شخص معيف في أم كقت، ال يعني 

استجابة بطبيعتيا ألفكار كطرؽ  كىكذا، الثقافة كالممارسات الثقافية ليست ثابتة، بؿ ىي .نفس المجمكعة

 .2الداخمية بكاسطة التأثيرات الخارجية كالتي تطالب باالحتياجات عمؿ األشياء الجديدة المقترحة

 الممارسات الثقافية التقميدية التي تعتبر معادية لحماية أىمية ىذه المالحظات في المناقشة الحالية ىي أف   

عادة  حقكؽ الطفؿ ال تمقي بالحجر، عمى العكس مف ذلؾ، فإف ىذه الممارسات ىي مفتكحة لمتحدم، كا 

اث، تفضيؿ الذككر أك ما شابو الشرعية التي تتمتع بيا ممارسات مثؿ ختاف اإلنف كاالستبداؿ، الصياغة

 .3عرضة لمتحدم كاالستبداؿ مف قبؿ المعايير العالمية لحقكؽ اإلنساف التي تعمـ حقكؽ الطفؿ

                                                           
1
) D. Olowu, Protecting Children’s Rights in Africa: A Critique of the African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child in the International Journal of Children’s Rights, op.cit, p136. 
2
) SE Merry, changing rights, changing culture, in JK Cowan et al (eds), Culture and rights: 

Anthropological perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p 31. 
3
) C Nyamu- Musembi, How should human rights and development respond to cultural legitimization of 

gender hierarchy in developing countries? Harvard International Law Journal, 2000, p 381. 
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فريقية، عمى سائدة في العديد مف المجتمعات اإل كىكذا، عمى سبيؿ المثاؿ، ظمت ممارسة ختاف اإلناث   

يالحظ ختاف اإلناث  ىذا المسار لـ ضد ىذه الممارسة،الرغـ مف التشريعات الدكلية كالكطنية كاسعة النطاؽ 

كحده، كلكف أيضا حالة الزكاج القسرم، كزكاج األطفاؿ كالتمييز عمى أساس الجنس، تصميـ كتنفيذ 

 .1فريقياإسـ لنجاح مشركع حقكؽ األطفاؿ في اإلجراءات المشركعة ثقافيا لمقضاء عمى ىذه الممارسات حا

لمطفؿ لـ ينظـ مف حكؿ الممارسات الضارة  يالحظ أف جزءا كبيرا مف النقاش في ىذا الصدد، ال بد أف   

المعاقبة  فريقية، كلكف االعتماد بدال مف ذلؾ عمى المغة كرمكز غريبة في المجتمعات حيث يتـحيث الثقافة اإل

ضدىا، الممارسات المدانة عمى الرغـ مف اليجمات  كمما يدؿ عمى عدـ شرعية ىذا النيج مركنة عمييا،

إلى  منظـ بطريقة ال تغذم المقاكمة نتيجة لذلؾ، فمف الضركرم أف الخطاب ضد الممارسات الثقافية الضارة

 .2استبداؿ الممارسات الضارة بمفاىيـ حقكؽ الطفؿ تغيير ثقافي، كلكف تـ تصميمو بطريقة تعزز

القضاء عمى  الخطكة األكلى نحك فريقية لممعايير الدكلية الخاصة بحماية حقكؽ الطفؿ ىيقبكؿ الدكؿ اإل   

 ضركرة تجسيد التطمعات الكاردة في ىذه المعايير الممارسات كالمعتقدات الضارة باألطفاؿ، كمع ذلؾ، ىناؾ

 مف خالؿ تنفيذ البرامج كالمشاريع الدكلية كالمداخالت التي تؤدم إلى التغيير اإليجابي لمقاعدة.

بار يأخذكا بعيف االعت األكاديمييف كأعضاء المجتمع ينبغي أفكالممارسيف ك  في ىذا الصدد، الحككمات   

حقكؽ الطفؿ، كمع ذلؾ، فإنو يجب أيضا أف يككف مكضع  فريقية عمكما تدعـحقيقة أف القيـ التقميدية اإل

فريقي، ىذه في السياؽ الثقافي اإل الممارسات التي تعمؿ ضد تنفيذ حقكؽ الطفؿ تقدير أف ىناؾ بعض

الحاجة إلى خطاب  عف طريؽ عممية بسيطة مف تشريع القكاعد البديمة، ىناؾ كف إلغاؤىاالممارسات ال يم

                                                           
1
) Noor, N.W., Health Consequences of Child Marriage in Africa, in EID Journal vol.12, No.11 2006, p 

34. 
2
) G. Douglas and L. Sebba (eds), Children’s Rights and Traditional Values, op.cit, p 90.  
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داخمي منظـ بشكؿ مناسب مكجو إلعادة التقييـ، الصياغة كاستبداؿ القيـ، ىذه العممية يجب أف يتـ بطريقة 

 .1فريقيةنتائج فقداف النزاىة الثقافية اإلكال تككف ال ليست ميينة ثقافيا

 

 

 

 فريقياالثقافية لحقوق الطفل في إ والخصوصياتوق الطفل ـقــة حـيـاقـفـات: يـانـثـالب ـمـطـالم

كتظير  ،مشترؾ لعالمية حقكؽ الطفؿالعتراؼ االيؤكد  العالمي عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ التصديؽ شبو   

إال أف  كحماية حقكؽ األطفاؿ بشكؿ ممحكظ، زيادة الدعـ كالقبكؿ مف قبؿ المجتمع الدكلي بضركرة تعزيز

اتفاقية حقكؽ الطفؿ مع تجارب اجتماعية  يؼ مف تنفيذعالمية حقكؽ الطفؿ قد ال تمنع مف محاكالت لمتخف

 كثقافية معينة مف مختمؼ المجتمعات التي اشتركت في صياغتيا.

ال يقكـ فقط عمى لنظاـ حقكؽ الطفؿ إلى دعكات  أدتفريقيا، الرغبة في معايير مناسبة ثقافيا في سياؽ إ   

النيج يستيجف إعالء الممارسات ىذا  ،اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كلكف أيضا مطمع عمى اإلرث الثقافي اإلفريقي

المتصكرة أك المكصكفة بأنيا غير إفريقية كمع ذلؾ، يديكلكجيات الفريقية التقميدية لصالح الممارسات كااإل

سات الثقافية التي تؤثر لتنفيذ حقكؽ الطفؿ أثار التساؤؿ حكؿ بعض الممار فريقي متميز الدعكة إلى نيج إ

ىك كيفية تنفيذ حقكؽ الطفؿ بطريقة مالئمة ثقافيا، بينما في الكقت  التحدم مع ذلؾ، ،حقكؽ الطفؿسمبا عمى 

 .2نفسو التأكد مف أف الممارسات الضارة ليست محمية تحت ستار المياقة الثقافية

                                                           
1
) AA An-Naim, & J. Hammond, Cultural transformation and human rights in African societies, in AA. 

An-Naim & J. Hammond (eds), Cultural transformation and human rights in African Societies, 2002, 

London, Zed Books Ltd, p 13. 
2
) G. Douglas and L. Sebba (eds), Children’s Rights and Traditional Values, op.cit, p 98. 
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فية الشرعية الثقا فريقيا يعتمد إلى حد كبير عمى مستكلتيجيات تنفيذ حقكؽ الطفؿ في إسترانجاح اف    

أىداؼ مشركعة ثقافيا كمع عمى أف حماية كتعزيز حقكؽ الطفؿ كىك يدؿ  الممنكحة لمعايير حقكؽ الطفؿ،

بعض الحاالت يمكف أف فريقية في عمؽ بحقكؽ الطفؿ داخؿ الثقافة اإليت فإف تنفيذ المعايير العالمية فيماذلؾ، 

كلذلؾ، اقترح أف  ،تعكقو الممارسات أك القيـ التي تتمتع بشرعية ثقافية كلكف تتعارض مع حقكؽ الطفؿ

فريقية المختمفة ينبغي التذرع بيا مف أجؿ اؿ ضمف المجتمعات اإلالشرعية العامة الممنكحة لحماية األطف

تحقؽ فقط مف خالؿ اعتماد أف مثؿ التغييرات سكؼ ت المسمـ بوكمف  لغاء شرعية ىذه الممارسات الضارة،إ

 أشكاؿ مف الخطاب مقبكلة كمشركعية ثقافيا.

 

 وق اإلنسان: عالقتها بحقوق الطفلـقـالمية حـة النسبية وعـافـقـثـرع األول: الــالف

اإلنساف أف في إطار المؤتمر العالمي الثاني لحقكؽ  1993لقد أكد المجتمع الدكلي في لقائو بفيينا في    

اإلعالف العالمي لحقكؽ ك  ،كؿ حقكؽ اإلنساف تعد عالمية، غير قابمة لمتجزئة كمرتبطة ببعضيا البعض

اإلنساف يصرح أف كؿ أفراد اإلنسانية سكاسية كأحرار، ككؿ إنساف لو الحؽ في الحياة، كما أف الكؿ سكاسية 

  .1القانكفأماـ 

اإلنساف يجب بالضركرة أف يستند عمى األصكؿ التاريخية لتطكر أم اعتبار لعالمية كنسبية مفاىيـ حقكؽ    

نظرية حقكؽ اإلنساف كفي ىذا الصدد، غالبا ما يجادؿ بأف فقو حقكؽ اإلنساف يبقى فمسفة أساسية خاصة 

التي ترل أنو يكجد نظاـ تعرؼ عقالني، األمر الذم يسبؽ الظركؼ االجتماعية كالتاريخية الطارئة كينطبؽ 

لبشر كالكائنات في كؿ مكاف كفي جميع األكقات في ىذا الصدد، افتراض أف المعتقدات عمى جميع ا

كالمفاىيـ األخالقية التي تشكؿ ىذا "النظاـ األخالقي المعرؼ" قادرة عمى التحقؽ مف صحتيا بمكضكعية 

                                                           
1
) Barend Van Der Heijden, Bahia Tahzib, Nederland / Ministerie van Buite, Reflections on the Universal 

Declaration of Human Rights: A Fiftieth Anniversary Anthology, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p 

112. 
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اف المعاصر مف بأنيا حقيقية أساسيا كعالميا، كرغـ كجكد عدة خيكط أخالقية عالمية، استميـ فقو حقكؽ اإلنس

 . 1معظميا ألف الفقو يقكـ عمى كجكد مجتمع أخالقي عالمي حقيقي يضـ جميع البشر

عمى الرغـ مف أنو في كقتنا ىذا الطبيعة العالمية لحقكؽ اإلنساف مفركغ منيا، في نفس الكقت ال يمكف    

لـ يكف مفاجئا أنو عمى الرغـ مف إنكار أف النسبية الثقافية تنطبؽ عمى مستكيات مختمفة في العالـ كبالتالي، 

في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ينبغي  1993لعاـ  فييناالقائمة الطكيمة مف اإلنجازات في كضع المعايير، مؤتمر 

عالف كبرنامج عمؿ فيينا تنص عمى أف: "جميع حقكؽ  ،فقط أف يدير ىذا التناقض نتائج ىذا المؤتمر، كا 

اإلنساف عالمية كغير قابمة لمتجزئة كمترابطة كمتشابكة، يجب عمى المجتمع الدكلي أف يعامؿ حقكؽ اإلنساف 

ة عمى الصعيد العالمي بطريقة عادلة كمتكافئة، كعمى قدـ المساكاة، كبنفس التركيز، في حيف أف أىمي

الخصكصيات الكطنية كاإلقميمية كمختمؼ الخمفيات التاريخية كالثقافية كالدينية يجب أف يكضع في االعتبار، 

فإف مف كاجب الدكؿ، بغض النظر عف نظميا السياسية كاالقتصادية كالثقافية، تعزيز كحماية جميع حقكؽ 

 .2 "اإلنساف كالحريات األساسية

دبمكماسي لمبدأ العالمية كرد فعؿ عمى بياف مف قبؿ الدكؿ اآلسيكية التي ال -ككاف ىذا التبرير القانكني   

، اإلعالف الختامي لالجتماع 1993اعتمدت االجتماع اإلقميمي التحضيرم لممؤتمر العالمي في أفريؿ 

حيث اعترفت الدكؿ اآلسيكية أنو: "في  3بانككؾ(اإلقميمي آلسيا لممؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف )إعالف 

ف أف حقكؽ اإلنساف عالمية في طبيعتيا، كيجب أف تعتبر في سياؽ عممية ديناميكية كمتطكرة مف كضع حي

المعايير الدكلية، مع األخذ في االعتبار أىمية الخصكصيات الكطنية كاإلقميمية كمختمؼ الخمفيات التاريخية 

ىناؾ قائمة طكيمة مف بؿ ساف، إعالف فيينا ليس أكؿ كثيقة دكلية تنص عمى عالمية حقكؽ اإلنف ،كدينية"

 .4الصككؾ كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف يقؼ بفخر عمى قمة ىذه المصادر

                                                           
1
) Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 2013, p 45. 

2
) Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc A/CONF.157/23 ; 32 ILM 1661 1993. 

3
) Bangkok Declaration, para 8.  

4
) Universal Declaration, Preamble. 
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بكصفو "المثؿ األعمى المشترؾ" الذم ينبغي أف تبمغو كافة العالمي لحقكؽ اإلنساف كيعتبر اإلعالف    

كتدعك جميع الدكؿ إلى تعزيز احتراـ الحقكؽ كالحريات الكاردة في اإلعالف كاتخاذ  ،الشعكب ككافة األمـ

 .كمراعاتياإجراءات تقدمية، كطنية كدكلية، لضماف االعتراؼ العالمي كالفعاؿ لمحقكؽ 

، مباشرة بعد 1948في عاـ  ة المعمنة عمى العديد مف الجبياتكمع ذلؾ، كاف دائما يطعف في ىذه العالمي   

 بياف مف تأليؼ األنثركبكلكجي البارزمعية األنثركبكلكجيا األميركية اعتماد اإلعالف العالمي، نشرت ج

Melville Herskovits ، كالذم كثيرا ما يستشيد بو اآلف في رفض عالمية المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف

 ." 1ككؿإلنساف عمى البشرية كعمى كجو الخصكص "انطباؽ أم إعالف لحقكؽ ا

البياف ينص عمى أف: "إف حقكؽ اإلنساف في القرف العشريف ال يمكف أف تقيد كفقا لمعايير أم شعب أك    

ثقافة كاحدة، أك أف تممييا تطمعات شعب كاحد، إذا كانت ىذه ىي الحالة، فإنو فقط سيؤدم إلى اإلحباط، 

 . "2كليس تحقيؽ شخصيات أعداد ىائمة مف البشر

نشأ مف قمؽ عمماء  الذميمكف كصؼ االنتقادات األنثركبكلكجية لإلعالف العالمي كمكقؼ النسبية    

األنثركبكلكجيا الحتراـ كحماية سالمة الثقافات غير الغربية في مكاجية اإلمبريالية األكركبية كالييمنة 

األميركية، ىؤالء العمماء اتفقكا أف المبادئ كالمعايير األخالقية تنشأ ضمف سياقات ثقافية محددة، كتتحكؿ مف 

بدال مف ذلؾ،  ،"خارج الثقافية" لألحكاـ األخالقية ليست ممكنة ثقافة إلى أخرل كبالتالي، ىذه المعايير

"األحكاـ األخالقية لمخير أك الشر ممكنة فقط داخؿ ثقافة معينة، ألف مثؿ ىذه األحكاـ ال تشير إال لالمتثاؿ 

  .3الثقافةأك عدـ االمتثاؿ لمعايير لتمؾ 

                                                           
1
) Jane K. Cowan, Marie-Bénédicte Dembour, Culture and Rights : Anthropological Perspectives, 

Cambridge University Press, Nov 29, 2001, p 35. 
2
) Ibid, p 36. 

3
) MH Salmon, Ethical considerations in anthropology and archaeology or relativism and justice for all, 

Journal of Anthropological Research, 1997, p 47. 
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جية أخرل، ىي قريبة إلى السياقات الثقافية  ىذاف رأياف متبايناف مف جية، حقكؽ اإلنساف عالمية كمف   

"لقد نشر )عمـ اإلنساف( االنضباط باعتباره تيارا أخالقيا عمى الرغـ مف ظيكر مختمؼ مدارس الفكر كمختمؼ 

  ".1النظريةاالتجاىات 

عمى الرغـ مف أف النسبية كالعالمية غالبا ما قدما عمى أنيما كجيتا نظر معرفية كأخالقية متناقضتيف فيما    

التحميؿ التالي سكؼ تكحي بو بعض المساىمات العممية،  ممايتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، المكقؼ أكثر دقة 

 .النظرالترابط بيف كجيتي  يظير، أنو ليس مف الممكف النظر إلى مكقؼ بمعزؿ عف اآلخر، مما يدؿ عمى

الطريؽ  فسحقد  ،يبدك أف الجدؿ الذم يشيد استقطابا عمى مدل عالمية أك النسبية الثقافية لحقكؽ اإلنساف   

في السنكات األخيرة إلى إجماع كاسع عمى أف ىناؾ في الكاقع مجمكعة مف حقكؽ اإلنساف األساسية التي 

 .تطمح إلييا البشرية جمعاء

انتقؿ تدريجيا بعيدا عما إذا كانت حقكؽ اإلنساف المعاصرة ىي حقا عالمية، كبالتالي تنطبؽ عبر الحكار    

الثقافات كما ىي، كما يجادؿ أصحاب النسبية الثقافية أنيا مجرد نتاج الفردية الغربية، حقيقة كاحدة عززت 

سريعة تقريبا في كؿ مجاؿ مف الحاجة إلضفاء الطابع العالمي لحقكؽ اإلنساف ىي االتجاه نحك العكلمة ال

فريقيا كأجزاء أخرل مف العالـ النامي نتشار النمكذج الغربي لمدكلة في إمجاالت النشاط اإلنساني، كقد أعطى ا

كىكذا، فإف المفيكـ الحديث لحقكؽ  ،إلى ظيكر الحاجة إلى الضمانات القانكنية كالدستكرية لحقكؽ اإلنساف

  .2لغرب، يصبح ذك الصمة عمى قدـ المساكاة في أجزاء أخرل مف العالـاإلنساف، باعتراؼ الجميع نتاج ا

كؽ تعرؼ عمى الحكاجز الثقافية كالقيكد المفركضة عمى المعايير المحمية كالدكلية الحديثة لحقال يكفي ال   

ع التشريعات فيـ األساس االجتماعي ليذه التقاليد الثقافية كالكيفية التي يمكف تكييفيا أك تكامميا ماإلنساف، 

الكطنية لتعزيز حقكؽ اإلنساف، مع األخذ بعيف االعتبار أف مثؿ ىذا التكيؼ كالتكامؿ يجب أف يتـ بطريقة ال 

                                                           
1
) M. Dembour, Following the movement of a pendulum : Between universalism and relativism’ in: M. 

Dembour et al (eds), Culture and rights : Anthropological perspectives, 2001, p 56. 
2
) Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, op.cit, p 56. 
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كبيذه الطريقة، يمكف لألحكاـ القانكنية كالسياسة الكطنية لحقكؽ  ،تعرض لمخطر السالمة الثقافية لمشعكب

 .1الثقافيةاإلنساف أف تستمد شرعيتيا ليس فقط مف سمطة الدكلة كلكف أيضا مف قكة التقاليد 

تطبيؽ التحميؿ السابؽ لتعزيز كحماية حقكؽ كرفاىية الطفؿ، يمكف لممرء أف يجادؿ بأف االلتزاـ أك انتياؾ    

فريقي سكؼ تنعكس في الممارسة الثقافية لممجتمع قيد لطفؿ كما كردت في ميثاؽ الطفؿ اإلقكؽ امعايير ح

فاعؿ، بعبارة أخرل، حقكؽ الطفؿ ىي في حد ذاتيا جكانب لمثقافة أك ممارسة ثقافية كرمكز مف الت ،النظر

الفعؿ رمكز التفاعؿ التي في المجتمعات أيف إجراءات الممارسة المشتركة تقبؿ ب كالركتيف المشترؾ لمممارسة

تعكس أك تشبو القكاعد المقررة لحقكؽ الطفؿ، تنفيذ المعايير التي تتجسد في ميثاؽ الطفؿ اإلفريقي ال تككف 

مشكمة في مقارنة لتمؾ المجتمعات التي ليس لدييا بالفعؿ ىذه الرمكز مف التفاعؿ أك مالحظتيا كمع ذلؾ، 

عي، تنفيذ الميثاؽ قد يككف أصعب ألف الرمكز التي تمثؿ حماية في ىذا النكع األخير مف الكضع االجتما

 .2 حقكؽ الطفؿ ما زاؿ يتعيف تقديميا كالسماح بكسب قبكليا

غياب الممارسات الثقافية التي تؤدم إلى حماية حقكؽ الطفؿ قد يعني أف ىناؾ ممارسات كمالحظات    

الذككر، كختاف اإلناث، كنتيجة لذلؾ، إدخاؿ  تتعارض مع حماية حقكؽ كرفاىية الطفؿ مثؿ تفضيؿ األبناء

معايير بديمة مف المرجح أف ينظر إلييا عمى أنيا تشكؿ تيديدا لألنماط الثقافية كالممارسات المعمكؿ بيا كمع 

ذلؾ، حيف أف الثقافة ىي استجابة لمككالة اإلنسانية، عمؿ الدكلة كالمجتمع المدني مف أجؿ اعتماد 

ماية حقكؽ الطفؿ كالرعاية االجتماعية مف المرجح أف تحصؿ عمى قبكؿ تدريجيا الممارسات التي تدعـ ح

  3.أيضا

ىناؾ فكائد مرتبطة بالسعي لرفع الشرعية الثقافية لحقكؽ الطفؿ في العديد مف الدكؿ اإلفريقية المشتركة في    

الثقافية لحقكؽ الطفؿ يحفز المعايير الصادرة عف ميثاؽ الطفؿ األفريقي، في المقاـ األكؿ تعزيز الشرعية 

                                                           
1
)  D. O’Sullivan, Is the Declaration of Human Rights universal, Journal of Human Rights, 2000, p 98. 

2
) R. Howard, Evaluating human rights in Africa : Some problems of implicit comparisons, Human 

Rights Quarterly, 1984, p 160. 
3
) B. Ibhawoh, Between culture and constitution : Evaluating the cultural legitimacy of human rights in 

the African state, Human Rights Quarterly, 2000, p 83. 
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كما يعتبر ىذا اآلف كيدؼ شرعي أك  ،األفراد كالمجتمعات عمى اتخاذ إجراءات لصالح حقكؽ كرفاه الطفؿ

مصمحة ألف عمؿ الفرد ىك في نياية المطاؼ المكرد النيائي المكجكد تحت تصرؼ أم مجتمع معيف، ىذا 

 .1ألجمياكمعايير تستحؽ العمؿ الدافع يثير المكقؼ العقمي الذم يقبؿ حقكؽ الطفؿ 

ثانيا، تحفيز األفراد يؤثر في القكل السياسية لممجتمع، كبالتالي تحفيز مف ىـ في السمطة لقبكؿ المساءلة    

نفاذ حقكؽ كرفاه الطفؿ، ألف بسيادتيا القضائية كصالحياتيا الكاسعة النطاؽ كالمكارد نسبيا أكبر  عف تنفيذ كا 

عنصر أساسي في النضاؿ مف أجؿ حماية أكبر لألطفاؿ كبالتالي، إذا كاف ىناؾ  مف ذلؾ بكثير، الدكلة ىي

دعـ كاؼ ألجندات تيدؼ إلى تكفير حماية أفضؿ لحقكؽ كرفاه الطفؿ، سياسة الدكلة، المكارد كالتدخؿ 

 2.يتبعالبرنامجي مف المرجح أف 

قكؽ كرفاه الطفؿ، ميثاؽ كتعزيز حعف طريؽ افتراض الثقافة كالحضارة اإلفريقية كمصدر إلياـ لحماية    

كالحاجة  ،فريقي يأخذ في االعتبار الحاجة إلى الشرعية الثقافية في تطبيؽ معايير حقكؽ األطفاؿالطفؿ اإل

دة الشعكر إلى تعزيز ذلؾ أيف تككف الثقافة ضعيفة، النداء إلى التقاليد كالحضارة اإلفريقية ييدؼ إلى زيا

ىذا الصدد، يحاكؿ في  ،ككذلؾ المعايير التي تعزز شرعية حقكؽ كرفاه الطفؿفريقي بممكية ميثاؽ الطفؿ اإل

 ،فريقي تحقيؽ التكازف بيف الحاجة إلى االعتراؼ بالمعايير العالمية لحقكؽ اإلنساف مف جيةميثاؽ الطفؿ اإل

 . 3كضركرة احتراـ القيـ المحمية مف جية أخرل

ينطكم المفيكـ أف جميع أساسية، امة اإلنساف كسالمة الفرد كقيـ فريقيا، نظـ القيـ التقميدية تعترؼ بكر في إ   

ىذه المبادئ كالمثؿ العميا تعبر  البشر بحكـ ككنيـ بشرا كحدىـ، ليـ الحؽ في اإلنسانية كاالحتراـ كالكرامة،

ى عف نفسيا في مسؤكلية المجتمع التقميدم لتكفير احتياجات األمف كالبقاء عمى قيد الحياة ألعضائيا، عم

                                                           
1
) A. Lloyd, A theoretical analysis of the reality of children’s rights in Africa: An introduction to the 

African Charter on the Rights and Welfare of the Child, African Human Rights Law Journal, 2002, p 90. 
2
) Ibid, p 93.  

3
) N. MacCormick, Children’s rights : A test case for theories of rights’ in MacCormick, DN (ed), Legal 

rights and social democracy : Essays in legal and political philosophy, London, Clarendon Press,1982, p 

154. 
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فريقية تدعـ فكرة يدية اإلالثقافة التقمفالرغـ مف أف المفيكـ ليس منظـ مف حيث أنو غربي أك أكركبي، 

  .اإلنسافكممارسة حقكؽ 

فريقي لحقكؽ اإلنساف قد تجمى في االعتراؼ بأف األطفاؿ ىـ جزء يتعمؽ باألطفاؿ، ىذا المفيكـ اإل كفيما   

تعني أف األطفاؿ ىـ المستقبؿ كاعتبار فكرة أف حقكؽ األطفاؿ يجب كؿ ىذه التعابير  أفك ميـ مف المجتمع، 

ال مات بدكنيا المجتمع كى كذا، تعترؼ الثقافة التقميدية اإلفريقية بالقيمة أف تككف محمية بشكؿ جيد كا 

 .1ألطفاؿ كضركرة حمايتيـالجكىرية ل

خاصة، غير مستقرة كضعيفة لإلنساف  فريقية بالطفكلة كمرحمةف ذلؾ، مع ذلؾ، تعترؼ الثقافة اإلكاألىـ م   

الذم يتطمب حماية خاصة، كيترجـ ىذا التصكر في المسؤكلية التقميدية لتكفير االحتياجات األمنية كبقاء 

 األطفاؿ كضماف سالمتيـ البدنية كالنفسية، كبالتالي فمف الكاضح أف بقاء كنماء األطفاؿ ىي أىداؼ مشركعة

 .2التقميدملممجتمع 

ريبا عف الثقافة عمى المالحظات الكاردة أعاله، فإنو يستنتج أف حماية حقكؽ الطفؿ ليست مفيكما غكبناء    

فريقية كنتيجة لذلؾ، المبادئ الدكلية لحقكؽ اإلنساف المتعمقة بحماية الطفؿ تجد دعما داخؿ كؿ التقميدية اإل

قضية حقكؽ الطفؿ ىي مؤسسة فمف التصكر الثقافي اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كبناء الطفكلة باختصار، 

 .مشركعة ثقافيا في السياؽ الثقافي اإلفريقي

لذا يمكف القكؿ أف مكضكع كجكد خصكصيات ثقافية لحقكؽ اإلنساف أمر مؤكد ال خالؼ عميو، كأف    

العالمية المحققة ليذه الحقكؽ عبارة عف التكصؿ إلى مستكل معيف مشترؾ بيف مختمؼ الثقافات، كأف 

لمتحققة ال تعني التناقض مع الخصكصيات كيؤسس ذلؾ عمى أساسيف، األكؿ ىك أف العالمية العالمية ا

مف مجمكعة مف الخصكصيات، أما األساس الثاني فيك مرتبط بفمسفة حقكؽ اإلنساف كارتباطيا  أصالناشئة 

راطية حؽ مف حقكؽ إلى الدرجة التي أصبحت فيو الديمق ،الكثيؽ بالديمقراطية كاحتراـ إرادة الشعكب كثقافتيا
                                                           
1
) Fombad, C Manga, Protecting children’s rights in socal science research in Botswana : Some ethical 

and legal dilemmas, International Journal of Law, 2005, p 102.  
2
) Ibid, p 104. 
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اإلنساف، كفي الكقت نفسو فإف ممارستيا تعني أنيا تحتاج إلى العديد مف الحقكؽ اإلنسانية األخرل كحرية 

 . التعبير، تككيف الجمعيات، التجمع كاالنتخاب الحر كغير ذلؾ

 ةـيـبـنسـة والـيـمـالـعـن الـيـة بــاطــوسـي: الـانـثـرع الــفــال

التي ينادم بيا أم مف الجانبيف ال يمكف الدفاع عنيا إذا تمت رؤيتيا بمعزؿ عف المكاقؼ مف كؿ    

" 2كلد الغطرسة األخالقية "ألنيا تستثني تجربة اآلخرياالعتماد فقط عمى العالمية مف المرجح أف ف ،1اآلخر

الصاـر الحظ أف االلتزاـ نفي ىذا الصدد،  ،ىذا مع ذلؾ، ال يشجع عمى اعتماد العكس المفترض ليا

الثقافة ليست ذريعة لسكء المعاممة، ف ،بالنسبية قد يجعؿ الككالء األخالقييف غير مباليف لحاالت غير أخالقية

 أيضاىذا المكقؼ ضد النسبية فقط "يكجينا إلى فكرة أنو يجب أف تككف بعض القيـ عالمية، ىذا المكقؼ 

"غير مرتاحيف بيف القطبيف الممثميف في كحي بأننا ي فيك ير مرضي مف أجؿ إخراجنا مف ىذا المغز، غ

، كذلؾ ألف في معظـ الحاالت، المكقؼ ال يككف كاضح المعالـ لمسماح لنا لالختيار بيف "3العالمية كالنسبية

  .العالمية كالنسبية

يجب أف يستبدؿ كلكف  ،إلى صياغة ال تشير إلى أف مفيكـ حقكؽ اإلنساف ةعك كانت الدكنتيجة لذلؾ،    

 .."4 المعادلةككف جزءا مف كأف ت"الدعكة إلى مفيكـ يسمح لمظركؼ المحمية أف تؤخذ في االعتبار، 

 Alison Dundes Renteln بالقكؿ إف  ،حاكلت تقديـ حؿ لمنقاش المستقطب بيف العالمييف كالنسبييف

يي تجادؿ بأف النسبية ترتبط عمى نحك ف، 5مفاىيـ خاطئة كتفسيرات خاطئة تحيط بنظرية النسبية الثقافية

  ".النسبية الثقافية في حالة يرثى ليا ترؾ ذمال كىبالضبط  اخاطئ مع التسامح كأف "ىذ

                                                           
1
) M. Dembour, Following the movement of a pendulum: Between universalism and relativism, op. cit, p 

56. 
2
) Ibid, p 57. 

3
) Ibid, p 59. 

4
) Ibid, p 60. 

5
) See generally, AD. Renteln, The unanswered challenge of relativism and the consequences for human 

rights, Human Rights Quarterly, 1985, p 51. 
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كتذىب إلى مالحظة أف "ال يكجد شيء في نظرية النسبية يمنع النسبييف مف انتقاد األنشطة كالمعتقدات    

ئيسي يجب أف يككف "ما إذا كاف مف الممكف إنشاء المسممات في رأييا، التكجو الر  "،في الثقافات األخرل

، عمى الرغـ مف أنو قد تككف ىناؾ اختالفات بيف الشعكب، تكجد أيضا المسممات الثقافية "الثقافية العابرة

 "، كىيالعابرة المشتركة "المعمكؿ بيا مف قبؿ جميع المجتمعات لمتحقؽ مف صحة المعايير األخالقية العالمية

إلى أنو بمجرد أنيا منفصمة كغير مترابطة، كمنافسة النظـ األخالقية ال يعني بالضركرة أنيا ال  تخمص

 .1تتداخؿ

نفاذ االحتراـ المتبادؿ لألفكار المعارضة    كتشجيع المحاكالت الرامية  ،بالتالي، ىناؾ حاجة ماسة لتطكير كا 

 John Stuartكفي ىذا الصدد،  ،إلى تحديد كتسكية مقبكلية فيـ حقكؽ اإلنساف كمفيكميا كتفسيرىا كتنفيذىا

Mills   يفترض أف القيمة الكامنة في الحكـ البشرم ىك أنو  فيك ،بتطكير ىذه القضية لالىتماـيكفر إطارا

الكاضح أف أم مكقؼ يستحؽ االحتراـ ىك الذم يتعرض  يمكف كضعو عمى حؽ عندما يككف خاطئ، مف

النتقادات داخمية كخارجية عمى حد سكاء، ما يعتبر "حؽ" في أم لحظة معينة مف الزمف، كما يقكؿ، ىك 

أف يككف االفتراض كامال كمعمكال بو، بعد ذلؾ، ك  ،نتيجة متفؽ عمييا مف اصطداـ معارضة األفكار كاآلراء

ا بالكامؿ مف قبؿ كال الجانبيف، ال يزاؿ يتعيف الطعف في مكقؼ لتجنب ذلؾ حتى عندما يعتبر صحيح

المعيار الذم يظير في كقت الحؽ ال يسمح فرض الحقيقة األخالقية مف قبؿ جانب ف ،التطكر كمجرد تحيز

حفاظ أف اإلكراه لو شرعية مف أجؿ ال Mills كاحد، أك إكراه اآلخريف الذيف ليسكا في اتفاؽ معيا، كما يعتقد

 . 2عمى "الذات" كال يمكف أف يقاؿ لتنكير اآلخريف

يجسد ما يعتبره نيجا  فيك Mills ك Dembourاقترحو دمجت بيف النيج الذم  An-Na’im مساىمات   

يؤيد صراحة النظاـ الحالي لحقكؽ اإلنساف "كيستند  فيكمتعدد الثقافات في مفيكـ كحماية حقكؽ اإلنساف، 

عمى االعتقاد أنو عمى الرغـ مف الخصكصيات كالتنكع الكاضح، البشر كالمجتمعات تتقاسـ مصالح أساسية 

                                                           
1
) Ibid, p 55.  

2
) JS. Mills, On liberty, in : M. Warnock (ed), Utilitarianism London, Fontana, 1962, p 126. 
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معينة، كمخاكؼ، كصفات، كالقيـ التي يمكف تحديدىا كتكضيحيا مشتركة " لثقافة مشتركة" لعالمية حقكؽ 

 .1اإلنساف

الحظ أنو منذ أف فيـ الناس األشياء مف خالؿ منظكراتيـ الثقافية الخاصة بيـ، شرعية معايير غير أنو ي   

حقكؽ اإلنساف لف يتـ التكصؿ إلييا فقط إذا كاف أعضاء ثقافة معينة يعتقدكف أف تمؾ المعايير يمكف أف 

ند فقط عمى كجيات ينتقد مكاقؼ العالمييف التي تست An-Na’im تعاقب مف قبؿ ثقافتيـ في ىذا الصدد، 

نظر ليبرالية غربية كمرتابكف مف المكاقؼ النسبية الثقافية المتشددة، كيقكؿ إف ذلؾ ليس مستحيال، كأنو مف 

المرغكب فيو بالفعؿ، لمحفاظ عمى الشكؿ الضعيؼ لمنسبية الثقافية التفاىـ بيف ثقافات حقكؽ اإلنساف سكؼ 

قد يكفر عمى نطاؽ أكسع مفيكـ عالمي لحقكؽ اإلنساف أكثر يشمؿ كال مف الحكار الداخمي كالخارجي كالذم 

   .2مقبكلية

التحميالت أعاله تثبت عدـ الراحة كعدـ مالئمة ارتكاز أم ىيئة عالمية لممبادئ األخالقية عمى تقميد كاحد    

فقط أك أساس فمسفي، أىمية حقكؽ اإلنساف ال يمكف ضمانيا إال إذا كانت المفاىيـ التي تجسد ذلؾ تجد 

فقط أف العامميف في مجاؿ حقكؽ القبكؿ عبر المجتمعات التي تشكؿ األسرة البشرية كلذلؾ، مف الضركرم 

 .اإلنسافاإلنساف يجب أف يسعكا لصياغة كصقؿ أسس بيف الثقافات كمفيـك معايير حقكؽ 

لمميثاؽ اإلفريقي لمطفؿ حتى القارئ األكثر تفريط سيالحظ التشابو  ةالمكضكعي حكاـكفيما يتعمؽ باأل   

الكبير بيف مفيكـ الحقكؽ المنصكص عمييا في اتفاقية حقكؽ الطفؿ كغيرىا مف الصككؾ الدكلية المتعمقة 

، 3شيء رائع، ألف الميثاؽ اإلفريقي يعترؼ بتغميب حقكؽ اإلنساف، كاألسبقية لياىذا بحقكؽ كرفاه الطفؿ، 

 ،فريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ينص عمى أف "حقكؽ اإلنساف األساسية تنبع مف سمات البشر"لميثاؽ اإلاك 

                                                           
1
) AA. An-Naim, Problems of universal cultural legitimacy for human rights, in : AA. An-Naim & FM. 

Deng (eds), Human rights in Africa : Cross-cultural perspectives Washington DC : Brookings Institution, 

1990, p 76. 
2
) Ibid, p 78.  

3
) Muthoga, Analysis of international instruments for the protection of the rights of the child, in : 

Community Law Centre (ed), International conference on the rights of the child : Papers and reports of a 

conference convened by the Community Law Centre, Cape Town, Community Law Centre, 1992, p 123. 
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ال يككف 'األصؿ' في أم معنى كمع أكنتيجة لذلؾ، جكىر المعايير المكضكعية لميثاؽ األطفاؿ األفارقة يمكف 

فريقي الذم يسمط الضكء عمى عالمية العالمية لقكاعد ميثاؽ الطفؿ اإل ذلؾ، ما ىك األصمي ىك صياغة ثقافية

صريحة كعالكة عمى ذلؾ، فإف اإلشارة ال ،معينة مف تطمعات األطفاؿ األفارقة، تكقعاتيـ، كبالتالي حقكقيـ

فريقية التي سعت ؼ بيذه العالمية مف قبؿ الدكؿ اإلتؤكد االعترا ،تفاقيةلالفريقي التي كتبيا ميثاؽ الطفؿ اإل

افي راؼ بتطبيؽ المعايير المتعمقة بحقكؽ كرفاه الطفؿ في فضائؿ التراث الثقفي الكقت نفسو إلى االعت

نما اإلفريقي كقيـ الحضارة اإل فريقية كلذلؾ، ليس فمسفة االختالؼ التي تكمف كراء ميثاؽ األطفاؿ األفارقة، كا 

جعمو أداة عمى حد فريقي إلى ألىداؼ سعى كاضعك ميثاؽ الطفؿ اإلكانطالقا مف ىذه ا، 1التكامؿالحاجة إلى 

كمناسب تماما لمبيئة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية  ،فريقيةلؾ تماشيا مع التقاليد كالقيـ اإلسكاء كذ

 .كالثقافية الفريدة، بينما في الكقت نفسو الحفاظ عمى تكقعاتيا الككنية

النسبية  عمى األفكار الثقافيةميثاؽ األطفاؿ لـ يعتمدكا ال كاضعكفريقية، برفع فضائؿ كقيـ الحضارة اإل   

بشأف مكاف مفاىيـ حقكؽ الطفؿ، كلكف بدال مف ذلؾ نجحكا في إنتاج كثيقة كالتي ىي فريدة مف نكعيا لمغاية 

 .كمبتكرة، تكقعاتيا تعكس بالتأكيد الكاقع المعاش لألطفاؿ األفارقة

ي أف تسيـ بشكؿ كبير في تأميف فريقي ىك كثيقة غنية جدا باإلمكانات كينبغكىكذا، ميثاؽ الطفؿ اإل   

األطفاؿ األفارقة حقكقيـ كرفاىيتيـ، أحكاميا ذات صمة كقابمة لمتكيؼ، كينبغي أف تساعد عمى تكفير اإلطار 

 الشرعي المستكحى ثقافيا مف المعايير الدكلية، ماعدا الراسخة في السياؽ المحمي

 ة ـيـقـريـفل المجتمعات اإلـالطفل داخوق ـن الثقافة وحقـيـة بـالقـعـ: الثـالـثـالرع ــفـال

                                                           
1
) Ibid, p 126.  
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لتمؾ الثقافات  إلى جميع القيـ كالنظـ العقائديةكرامة المتأصمة في اإلنساف كسالمة األفراد يمكف إرجاعيا ال   

ساسية شارؾ حصة معينة مف االىتمامات األكىكذا، كؿ البشر كالمجتمعات تت أصؿ اإلنسافالتي تشكؿ 

   1 إطار لمثقافة المشتركة مف عالمية حقكؽ اإلنساف. عمى أنياكالقيـ التي يمكف تحديدىا 

كرامة اإلنساف  مفيكـك  سالمة الفرد كقيـ أساسية،القيـ التقميدية تعترؼ بكرامة اإلنساف ك ك نظـ فريقيا، الفي إ   

  .2كاالحتراـ كالكرامة باإلنسانيةيستتبع أف جميع البشر، بحكـ ككنو إنسانا، يتمتعكف 

حتياجات األمنية كالبقاء المبادئ كالمثؿ العميا تتجمى في مسؤكلية المجتمع التقميدم لتقديـ االىذه    

ال يتمحكر نشكئيا مف محاكاة خطاب حقكؽ اإلنساف  نسانيةعمى الرغـ أف حماية الكرامة اإل ،3ألعضائو

 .4كممارسة حقكؽ االنساف فريقية تدعـ فكرةالثقافة التقميدية اإللكف الغربي، 

التقاط ف، 5يـ جزء ميـ مف المجتمعفي االعتراؼ بأن فريقية تظيرا يتعمؽ باألطفاؿ، كجية النظر اإلفيم   

ال األطفاؿ ىـ المستقبؿ" كأنيـجكىر ىذا االعتراؼ، يعني أف "  يجب أف يككنكا محمييف كتتـ رعايتيـ، كا 

كاألىـ  طفاؿ كضركرة حمايتيـ،لأل ةالجكىريفريقية تعترؼ بالقيمة كىكذا، الثقافة التقميدية اإل المجتمع يمكت،

مرحمة خاصة، غير مستقرة كىشة لإلنساف الذم يتطمب  فريقية بالطفكلة باعتبارىاتعترؼ الثقافة اإل مف ذلؾ،

 .6الحماية

                                                           
1
) DM. Wai, Human rights in sub-Saharan Africa, in: A Pollis & P Schwab (eds), Human rights: Cultural 

and ideological perspectives, New York: Praeger, 1979, p 115. 
2
) M. Mutua, The Banjul Charter and the African fingerprint: An evaluation of the language of duties, 

Virginia Journal of International Law, 1995, p 339.  
3
) PJ Magnarella, Assessing the concept of human rights in Africa, 2001, Journal of Human Rights and 

Human Welfare, p25. 
4
) AS. Preis, Human rights as cultural practice: An anthropological critique, Human Rights Quarterly, 

1996, p 286. 
5
) A. Armstrong et al, Towards a cultural understanding of the interplay between children’s and women’s 

rights: An Eastern and Southern African perspective, International Journal of Children’s Rights, 1995, p 

333. 
6
) W. Ncube, The African cultural fingerprint? The changing concept of childhood, in: W. Ncube (ed), 

Law, culture, tradition and children’s rights in Eastern and Southern Africa, Sydney, Ashgate, Dartmouth, 

1998, p 11. 
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كضماف البقاء عمى قيد  مسؤكلية تكفير األمف كالبقاء عمى قيد الحياة لألطفاؿإلى  تترجـ ىذه الحماية   

استنادا إلى المالحظات الكاردة أعاله،  الطفؿ كنماءه ىي األىداؼ المشركعة لممجتمع التقميدم بقاءف، 1الحياة

المبادئ  كنتيجة لذلؾ، فؿ ليس مفيكـ غريب عف الثقافة اإلفريقية التقميديةحقكؽ الط فإنو يستنتج أف حماية

حقكؽ اإلنساف كبناء ل الثقافي اإلفريقيجد الدعـ في المفيكـ لحماية لمطفؿ ت ةالمؤيد الدكلية لحقكؽ اإلنساف

 .2الطفكلة

تنمية فييا كالتكجو الديني الثقافة تمعب دكرا حاسما لمغاية في جميع المجتمعات اإلنسانية أيا كاف مستكل ال   

، في حيف أف الثقافة تمس كؿ جانب مف جكانب الكجكد 3يديكلكجي أك أشكاؿ التنظيـ السياسيأك اإل

كبالتالي يتـ تعريفيا في مجمكعة متنكعة مف الطرؽ في سياقات مختمفة كمف كجيات نظر اإلنساني، 

كفي ىذا الصدد، بعض التعاريؼ تؤكد عمى التراث االجتماعي كبعضيا اآلخر يؤكد عمى األفكار  ،4مختمفة

ا تتككف مف المشتركة أك السمككيات المشتركة، عمى سبيؿ المثاؿ، الثقافة عمكما يمكف أف ينظر إلييا أني

م يمنح "القطع األثرية المكركثة كالسمع كالعمميات الفنية، كاألفكار، كالعادات كالقيـ" في مجتمع معيف، كالذ

دركع كاقية مف الدفاعات كالضمانات، كمع التنقؿ كالسرعة"، الثقافة، أبعد مف ذلؾ، ىي  البشر "مع إضافة ليـ

ماعات المنظمة كيعطي ىذه الجماعات استمرارية ألجؿ غير خمؽ تراكمي لمبشر "الذم يحكؿ األفراد إلى الج

  .5"مسمى

                                                           
1
) Thus, eg, the birth of a child will be greeted with elaborate procedures whereby ancestors who live in 

the spirit world are called upon to take care of the child as it makes its journey through life. Ceremonies 

which ensure this protection are conducted throughout the child’s life. 
2
) I. Kellner, Under the knife: Female genital mutilation as child abuse, Journal of Juvenile Law, 1993, p 

118. 
3
) AA. An-Na’im & J. Hammond, Cultural transformation and human rights in African societies, op. cit, p 

13.  
4
) TS. Elliot, Notes towards the definition of culture, London, Faber and Faber, 1948, p 34.   

5
) B. Malinowski, Culture, Encyclopedia of Social Sciences, 1931, p 62.  
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دؿ عمى مجمؿ القيـ كالمؤسسات كأشكاؿ السمكؾ التي ي"معنى أكسع ليا"،  يسمىمصطمح الثقافة فيما    

ىذا مفيكـ كاسع مف الثقافة ك  سمع المادية التي ينتجيا الرجاؿ كالنساءتنتقؿ داخؿ المجتمع، فضال عف ال

 .1المعرفياإليديكلكجيات كالسمكؾ  ،العالميةالنظرة يغطي 

أنو بال ثقافة الكائنات البشرية ستككف مسكخ غير قابمة لمتطبيؽ مع عدد قميؿ جدا مف " يالحظ،كما    

غير  فيك  2الجياز العصبي المركزم لدينا، كسمة حاالت عقمية مثؿالغرائز المفيدة، أقؿ مشاعر، كبال فكر، 

 مف الرمكز الكبيرة، ىذه الرمكزقادر عمى تكجيو سمككنا أك تنظيـ تجربتنا دكف تكجيو مقدـ مف قبؿ أنظمة 

بالتالي ليست مجرد تعبيرات أك أدكات أك يرتبط كجكدنا البيكلكجي كالنفسي كاالجتماعي بيا، كىما شرطاف 

 .3"أساسياف لو

التعرؼ عمى القيـ التي ...ف احتماالت االختيار في إطارىا"الثقافة مرنة كتحمؿ الكثير م أف كما يالحظ   

)في فترة معينة( بأم حاؿ مف األحكاؿ يعني أف ىذه القيـ عامؿ ثابت في حياة  4كجدت مف قبؿ أناس معينيف

كىكذا، الثقافة كالممارسات الثقافية ليست ثابتة بؿ ىي استجابة  ،"5األجياؿ المقبمة مف نفس المجمكعة

بطبيعتيا ألفكار جديدة كطرؽ القياـ بيذه األمكر التي اقترحيا التأثيرات الخارجية أك التي تتطمبيا احتياجات 

ـ نفسيا "الثقافة كالمعاني المشتركة كالممارسات كالرمكز التي تشكؿ عالـ البشر، ال تقدكبالمثؿ "، 6داخمية

                                                           
1
) AA. An-Na’im, towards a cross-cultural approach to defining to defining international standards of 

human rights: The meaning of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment’ in AA, An-Na’im 

(ed), Human rights in cross-cultural perspectives: A quest for consensus, quoting Prestwick, 1991, p 251.  
2
) T. Lindholm, Coming to terms with tradition’ in H. Hoibraden & I Gullvag (eds), Essays in pragmatic 

philosophy, Norwegian University Press, 1985, p 103. 
3
) C. Geertz, The interpretation of cultures, New York, Basic Books, 1973, p 49. 

4
) G. Fisher, Mindsets: The role of culture and perception in international relations, Yarmouth, ME: 

Intercultural Press, 1988, p 46. 
5
) J. Eekelaar, Children between cultures, International Journal of Law, Policy and the Family, 2004, p 

178.  
6
) B. Ibhawoh, between culture and constitution: Evaluating the cultural legitimacy of human rights in the 

the African state, op.cit, p 134. 
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بشكؿ محايد أك بصكت كاحد ىي دائما متعددة األصكات كأكثر تحديدا، ككال مف المالحظيف يخكضكف دائما 

 ".1ليس ىناؾ مكقؼ متميز، كال منظكر مطمؽ، كال سرد نيائي، في ذلؾ

يجة ؿ، فإنيا تؤكد أيضا عمى العالقات كبالنتعمى الرغـ مف أف االتفاقية تعطي الحقكؽ الفردية لألطفا   

، بالنظر إلى أف غالبية األطفاؿ تتـ رعايتيـ ىذا ليس غريباكحماية األطفاؿ" تعتمد عمى أسرىـ، نماء "بقاء، 

أسرية، كالتفاعؿ مع المؤسسات  اجتماعيا كتطكيرىـ كتدريبيـ لمرحمة البمكغ بشكؿ أساسي داخؿ بيئة

 ، مثؿ المدارس كالمساجد كالكنائس.األخرلاالجتماعية 

 ،ليذه الغاية، االتفاقية تعمف أف األسرة ىي أساس المجتمع كالبيئة الطبيعية لنمك كرفاىية أعضائياتحقيقا    

طفاؿ لمرعاية، االجتماعية، ككضع األ كعالكة عمى ذلؾ، تقر لجنة حقكؽ الطفؿ حقكؽ ككاجبات األسرة

 مع القيـ المحمية كالعادات كالتقاليد. بطريقة متسقة

عمى كؿ دكلة طرؼ أف تحتـر كتحمي حقكؽ ككاجبات كمسؤكليات  وتنص أناقية كفي ىذا الصدد، االتف   

كما ينظميا العرؼ المحمي، لضماف التنشئة االجتماعية أك  ،الكالديف أك أفراد األسرة الممتدة أك المجتمع

 .2المعترؼ بيا مف قبؿ االتفاقية السميمة لمطفؿ في ممارسة أك التمتع بالحقكؽ

لممارسة الطفؿ لحقكقو،  اآلباء كاألسرة في تكفير التكجيو كاإلرشاد المالئميف االتفاقية بدكرتعترؼ كذلؾ    

ضمف االتفاقية بأف األسرة ىي البيئة األكلى  مع قدرات الطفؿ المتطكرة، مف المسمـ بو بشدة بطريقة متسقة

 .3التي يتـ فييا تقديـ القيـ كأعراؼ المجتمع لألطفاؿ

كثائؽ حقكؽ اإلنساف  الثقافة في تنشئة األطفاؿ،حدىا في التأكيد عمى دكر األسرة ك ليست ك  االتفاقية   

فريقي لحقكؽ اإلنساف الميثاؽ اإل فإف ،كبالتالي ،فريقيا ليا مكاف خاص لمقيـ العائمية كالثقافيةالخاصة بإ

                                                           
1
) RK. Hitchcock, Anthropological research and remote area development among the Botswana baSarwa’ 

in: RK. Hitchcock et al (eds), Research development in Botswana, 1985, p 285. 
2
) Art 27 CRC.  

3
 مه االتفاقيت. 5المادة  )
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مي مف قبؿ مح ينص فقط عمى أف األسرة ىي الكحدة الطبيعية لممجتمع الذم يجب أف يككف كالشعكب ال

 .1"يعترؼ بيا المجتمع القيـ األخالقية كالتقميدية التي كلي"الدكلة، كلكف يعمف أيضا أف األسرة ىي 

فريقي لحقكؽ كرفاه ثاؽ اإلالميمف قبؿ  فريقية مشدد عميو مف جية أخرلإلى األسرة كالتقاليد كالقيـ اإل النداء   

يؤكد في ، 18في المادة ـ األفريقي ميثاؽ اإلأعاله مف البصرؼ النظر عف استنساخ األحكاـ كالذم  ،الطفؿ

 فريقية التيلثقافي اإلفريقي كقيـ الحضارة اإلالتراث ا فضائؿبفريقي لحقكؽ الطفؿ يأخذ نيج اإلال ديباجتو أف

كيفرض كاجبا عمى الدكلة لمساعدة األسرة لحماية ىذه  ،فريقيكتميز محتكل حقكؽ الطفؿ اإليجب أف تميـ 

 .2األخالؽ كالقيـ التقميدية

أساس التنشئة االجتماعية لألطفاؿ مف مرحمة  يكضح التحميؿ الكارد أعاله اإلجماع عمى أف األسرة ىي   

السياؽ الثقافي  كمف المسمـ بو عمى حد سكاء أف ىذه التنشئة االجتماعية تجرل بمراعاة، الطفكلة إلى البمكغ

يجب أف يراعي البصمة الثقافية فريقي تفاقية حقكؽ الطفؿ ضمف السياؽ اإلكبالتالي، تنفيذ ا ،في كؿ مجتمع

ترتبط سرة كالثقافة ، األحقكؽ الطفؿل سمـ بو أنو بمكجب القانكف الدكليفي ضكء ما سبؽ، فمف المك ، فريقيةاإل

عندما تعتبر  كمع ذلؾ، ىذه العالقة السعيدة ميددة ،نمك الطفؿفي عالقة ديناميكية كحيكية تيدؼ إلى تحقيؽ 

تتعارض  التي الممارساتفالممارسات "ثقافية" كتتعارض مع المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف إلى حد كبير، 

 ،عة التنشئة الثقافية المناسبةغالبا ما يمجأ إلييا كذريطفؿ، مثؿ تفضيؿ األبناء الذككر، مع اتفاقية حقكؽ ال

 مف يأخذ األسبقية القيـ الثقافية أك حقكؽ الطفؿ؟السؤاؿ إذف ف

تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع  ( أف3) 24ىذا الصراع جزئيا مف خالؿ نصيا في المادة  االتفاقية تتناكؿ   

 باإلضافة إلى ذلؾ، فقد االطفاؿ إلغاء الممارسات التقميدية التي تضر بصحة التدابير الفعالة كالمالئمة بغية

 تمغيقيؿ أف قراءة شاممة ألحكاـ اتفاقية حقكؽ الطفؿ يدؿ عمى أف الحقكؽ األساسية المكفكلة بمكجب ذلؾ 

 االعتبارات أك الممارسات الثقافية التي تنفي جكىر الحقكؽ.

                                                           
1

 مه الميثاق األفريقي لحقوق اإلوسان والشعوب. 81 ( المادة 
2

  .ديباجت الميثاق( 
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اإلطار القانكني الدكلي الحالي لحقكؽ الطفؿ يعاني أيضا مف تحديد عكسي لممفاىيـ الميبرالية الغربية    

، الصؾ ينظر إليو في بعض الدكائر 1الفردية كىكذا، عمى الرغـ مف العالمية المعمنة في اتفاقية حقكؽ الطفؿ

عالمية االتفاقية بالكاد تعكس فكإدامة ىيمنة الفمسفة القانكنية الغربية في صياغة معايير حقكؽ اإلنساف، 

ة لخمؽ مبادئ قانكف الطفؿ لمدكؿ كجيات النظر األخالقية لممجمكعة المييمنة المفركضة عمى البقي

 .2"المسيطرة، كفي نياية المطاؼ لتشكيؿ اإلمبريالية الطنانة لثقافة متجانسة ألطفاؿ العالـ

إلى حد ما، ىناؾ ما يبرر مثؿ ىذه االنتقادات، معظـ األحكاـ الكاردة في اتفاقية حقكؽ الطفؿ يبدك أف    

كنتيجة لذلؾ، فإف معظـ االنتقادات التي تثار كتطبؽ عمى القانكف لدييا سكابؽ في القانكف كالفمسفة الغربية 

اؿ، المصالح الفضمى المبدأ عمى سبيؿ المث ،الدكلي لحقكؽ اإلنساف تنطبؽ عمى ىذه الفئة مف حقكؽ اإلنساف

ىك مخمكؽ مف القانكف  ،لـ تتردد لجنة حقكؽ الطفؿ بإعالنو المبدأ التكجييي التفاقية حقكؽ الطفؿالذم 

كعالكة عمى ذلؾ، تركيز اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى المساكاة كعدـ التمييز كحرمة الخصكصية،  3ربيالغ

الدكلة كالمجتمع حيث ف، تعكس كجية نظر غربية بطبيعتيا كفردية لألطفاؿ، 16ك 2خاصة في المادتيف 

كمع ذلؾ، ىذه المساكاة مف المرجح أف ينظر إلييا عمى  ،يعتبر األفراد مستقميف كيمتمككف المساكاة األساسية

أنيا مفيكـ غير متماسؾ كغير مفيكـ حيث يتـ تعريؼ األطفاؿ نسبة إلى الخصائص التي تميؽ بسنيـ أك 

 .جنسيـ

نفس المالحظات يجكز كضعيا فيما يتعمؽ بحؽ الطفؿ في الخصكصية، كحرية التعبير كالفكر أك العقيدة    

ىي مثيرة لمجدؿ لمغاية في المجتمعات التي تتميز بالقيـ المجتمعية الراسخة بقكة كالتي أدت  كالديف، كالتي

 . 4ببعض الدكؿ إلى إدخاؿ تحفظات عمى ىذه األحكاـ

                                                           
1
) G. van Bueren, Children’s rights: Balancing traditional values and cultural plurality’ in: G. Douglas & 

L. Sebba (eds), Children’s rights and traditional values, op.cit, p15. 
2
) E. Okupa, Ethno-jurisprudence of children’s rights: A study of the Himba of Namibia, unpublished 

PhD thesis, University of London, 1996, p 299. 
3
) P. Alston & B. Gilmour-Walsh, The best interests of the child: Towards a synthesis of children’s rights 

and cultural values, Innocenti Studies, UNICEF International Child Development Centre, 1996, p 34. 
4
) W. Schabas, Reservations to the Convention on the Rights of the Child, Human Rights, Quarterly, 

1996, p 472.  
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كفيما يتعمؽ بدكر الثقافة في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ، اتفاقية حقكؽ الطفؿ مقتضبة بشكؿ ممحكظ،    

تنص عمى: "مع األخذ في االعتبار الكاجب أىمية التقاليد كالقيـ الثقافية لكؿ  باستثناء فقرة مف الديباجة التي

األسرة المكسعة أك الجماعة" حسبما "ال تشير إلى  5"، المادة 1شعب مف أجؿ حماية كالنمك المتناغـ لمطفؿ

لثقافة بكصفيا في إشارة إلى الكفالة، ىناؾ إشارة صريحة قميال إلى ا 20كالمادة  ،ينص عميو العرؼ المحمي"

قيمة إيجابية في اتفاقية حقكؽ الطفؿ، ىذا االنزعاج مع الثقافة كقيمة إيجابية ربما ىك تذكير مؤثر أف الثقافة 

 . 2كحقكؽ اإلنساف غالبا ما تصكر عمى أنيا كيانات معادية

خذتو اتفاقية حقكؽ كفيما يتعمؽ بالمساىمة اإلفريقية، االنتقادات ال تذىب فقط نحك الشكؿ النيائي الذم ات   

فريقية لعبت اإلشير إلى أف الدكؿ نالطفؿ، كلكف أيضا لمعممية التي أنتجت منيا االتفاقية في ىذا الصدد، 

التي  مقعدا تـ تخصيصيا لمدكؿ اإلفريقية 11دكرا في الحد األدنى مف عممية الصياغة، عمى الرغـ مف أف 

في  تشارك الدكؿ، نسبة ضئيمة جدا مف ىذه الطفؿ شاركت في الفريؽ العامؿ عمى مشركع اتفاقية حقكؽ

 .الكاقع في عممية الصياغة

بيف الثقافات داخؿ المجتمعات  كمع ذلؾ، عمى الرغـ مف ىذه الخمفية، ىذا ال يعني أنو ال تكجد المعادلة   

اعتمدتيا البمداف معايير التي في الكاقع، فإف عدـ كجكد اعتراضات كبيرة لم ،فريقية لحماية حقكؽ الطفؿاإل

، قد يدؿ في الكاقع عمى اإلجماع عمى أف المعايير المنصكص تعكس قيـ 3فريقية المشاركة رغـ قمتيااإل

رء أنو عمى الرغـ مف أف الدكؿ احتراـ حقكؽ كرفاه الطفؿ، ىذه المالحظة تتحمؿ بعض الكزف عندما ينظر الم

قة مف المناقشة العتماد اتفاقية حقكؽ الطفؿ، تـ التصديؽ فريقية لـ تمعب دكرا كبيرا في العشر سنكات الساباإل

 39فقد صادقت عمييا بسرعة مف قبؿ نسبة كبيرة مف الدكؿ في القارة، بعد حكالي سنتيف مف نفاذ االتفاقية 

                                                           
1
) CRC, Preamble para 12. 

2
) K. Hastrup, Accommodating diversity in a global culture of rights: An introduction’, in K Hastrup (ed), 

Legal culture and human rights: The challenge of diversity, The Hague, Kluwer Law International, 2001, 

p 76. 
3
) Eg, Senegal objected to the singling out of female genital cutting under art 23(4) of CRC which deals 

with harmful cultural practices. 



1191حقوق الطفل في إطار اتفاقية األمم المتحدة لعام حماية   الفصل الثاني | 
 

 

212 

فريقيا مف أجؿ كلعمو دليؿ عمى حماس إ٪، 75 فريقيا، كىك ما يمثؿ معدؿ التصديؽدكلة في إ 52مف أصؿ 

  .اه الطفؿقضية حقكؽ كرف

تقميد أك ممارسة ثقافية أك دينية تتعارض مع  فريقي يؤكد صراحة سمكه عمى أم عرؼ،ميثاؽ الطفؿ اإل   

 1.   (1) 21بمكجب المادة  ىذا السمك يتضح أكثر ،تزامات التي يكفميالالحقكؽ كاال

تطكر تعزيز كحماية حقكؽ التي  كىكذا، فإف النيج في القانكف الدكلي لصالح تمؾ الممارسات الثقافية   

النيج  كمف المقرر أف مثؿ ىذا لحماية حقكؽ الطفؿ، كتجاكز تمؾ الممارسات الثقافية التي تعتبر ضارة الطفؿ

 ،سالمة الثقافة لممجتمعات المعنية بتمؾ الممارسات يتمسؾ بحقكؽ الطفؿ، بينما في الكقت نفسو يحافظ عمى

كالمكاقؼ  ،يتو أعيقت مف خالؿ بعض الممارسات الثقافية السائدةكمع ذلؾ، فإف مثؿ ىذا النيج بسيط كفعال

 .2التي تحظى بمزيد مف الشرعية مقارنة بالمعايير العالمية لحماية األطفاؿ

  فريقياإفي  م العراقيل التي تقف أمام إعمال اتفاقية حقوق الطفلـطمب الثالث: أهـمـال

العديد مف المشاكؿ، كتظير ىذه المعكقات أمامو بشكؿ يصادؼ تطبيؽ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف    

ىناؾ مشاكؿ تعترض طريؽ تطبيؽ أغمب القكانيف، كفي ذات الكقت  كأف ،بككنو فرع مف فركع القانكف عاـ

بعض المشاكؿ الخاصة أمامو بالذات باعتباره فرع مف فركع القانكف الدكلي حديث النشأة، كمف جية  تظير

ىذا القانكف قد تصادفو مشاكؿ في التطبيؽ ليا صفة  أفعند النظر إليو بنظرة متخصصة نجد ، أخرل

ف كانت ىناؾ مثؿ ىذه  مرتبطة بخصكصيتو التي يتميز بيا عف بقية فركع القانكف الدكلي العاـ، كا 

ا يتعمؽ ىذه المشاكؿ تككف ليا طبيعة متميزة فيم فإف ،الخصكصية فيما يتعمؽ بمشاكؿ التطبيؽ بشكؿ عاـ

بمسألة تطبيؽ ىذا القانكف في النطاؽ الذم البد مف الدخكؿ إليو في سبيؿ إعماؿ أحكاـ ىذا القانكف كىك 

 .النطاؽ الداخمي لمدكلة

                                                           
1
) Art 21 ACRWC.  

2
) T. Kaime, The Convention on the Rights of the Child and the cultural legitimacy of children’s rights in 

Africa: Some reflections, African Human Rights Law Journal, 2005, p 98. 
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 كتخصيص ىذه النظرة فيما يتعمؽ ،كبالنظر إلى مشاكؿ تطبيؽ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ   

 :ىذه المشاكؿ تتمثؿ فيما يمي أفنجد فريقيا في إبمشاكؿ التطبيؽ الداخمي 

  ر انتهاكات حقوق اإلنسانـريـبـة لتـيـافـقـثـات الـيـوصـذرع بالخصـتـول: الاأل رع ــالف

العالـ ككؿ قد شارؾ بكؿ حضاراتو كثقافاتو كأديانو في  أفتقـك فكرة عالمية حقكؽ اإلنساف عمى أساس    

ىذه القكاعد قد تـ التكصؿ إلييا نتيجة لالتفاؽ  كأفإيجاد مجمكعة مف الحقكؽ اإلنسانية ضمف قكاعد دكلية، 

بيف ىذه الثقافات في سبيؿ تحقيؽ المزيد مف االعتراؼ ليذه الحقكؽ كتكفير المزيد مف الضمانات كاآلليات 

، بحيث يصبح العالـ ككؿ مسؤكؿ عف تحقيؽ ذلؾ عمى أساس التعايش، االنسجاـ، التعاكف لحمايتيا

كاالعتماد المتبادؿ بيف الثقافات المختمفة، عمى أسس أخالقية كقانكنية دكلية تيدؼ لتحقيؽ اإلعماؿ الصحيح 

مكضكعيا كمحميا  ألف ،ليذه الحقكؽ كالتي ال تختمؼ في حقيقتيا عف حقكؽ كؿ البشر كفي مختمؼ الثقافات

 1.كاحد كىك رفاىيتو اإلنساف

ا فيما يتعمؽ بفكرة الخصكصية لحقكؽ اإلنساف فيي تقكـ عمى أساس ارتباط حقكؽ اإلنساف بالثقافة أم   

ىناؾ اعتراؼ  أفأم  ،الخاصة لكؿ مجتمع، كعمى ىذا األساس تككف لكؿ ثقافة قراءة خاصة لحقكؽ اإلنساف

بكجكد تجميع ليذه الحقكؽ عمى نطاؽ دكلي ككضع منظكمة عالمية ليا كلكف تفسير ىذه الحقكؽ أك قراءتيا 

 2.قد تختمؼ مف ثقافة إلى أخرل

كتعد مشكمة العالمية كالخصكصية مف أكثر المشكالت التي مف الممكف أف تعترض سبيؿ تطبيؽ    

تطبيؽ ال يعني تطبيؽ قكاعد قانكنية اشتركت مجمكعة مف الدكؿ ىذا ال أفحقكؽ اإلنساف، حيث  معاىدات

ا قد تككف عبارة عف مبادئ كأفكار أك أنيمحتكل ىذه القكاعد يعني قبؿ ذلؾ  إففحسب، بؿ  في إيجادىا

مفاىيـ كقيـ أسيمت مجمكعة متعددة مف المجتمعات كالثقافات في إيجادىا، سكاء عبر أنشطة داخمية أك 

                                                           
 . 195أ/ محمد فائؽ، حقكؽ اإلنساف بيف الخصكصية كالعالمية، المرجع السابؽ، ص  (1

2
) A. Pollis & P. Schwab, Human rights: A Western construct with limited applicability, in: A. Pollis & P. 

Schwab, Human rights: Cultural and ideological perspectives, 1979, New York: Praeger, p 111. 



1191حقوق الطفل في إطار اتفاقية األمم المتحدة لعام حماية   الفصل الثاني | 
 

 

214 

األمر بيا إلى حيف صياغتيا مف قبؿ كيانات قانكنية تمثؿ ىذه المجتمعات أك الثقافات خارجية ثـ تطكر 

 .1كالمتمثمة في الدكؿ

كما تعد مسألة العالمية كالخصكصية لحقكؽ اإلنساف كما لحؽ بيا مف مصطمحات مثؿ األصالة    

ألمكر التي كانت كال تزاؿ تشغؿ كالنقؿ كالعقؿ كالتقميد كالتجديد كغيرىا مف ىذه الثنائيات، مف ا كالمعاصرة

سكاء عمى مستكل الفكر كالسياسة بشكؿ عاـ أك عمى مستكل المفكريف كالباحثيف في مجاؿ حقكؽ  المفكريف

في ىذه المسألة كمما كانت ىناؾ مخاكؼ مف مسألة فقداف  كاالىتماـاإلنساف بشكؿ خاص، كيزداد البحث 

ر كالتأثر بثقافتو، حيث تزداد ىذه المخاكؼ كمما كنا أماـ اليكية كالثقافة الخاصة كاالنصيار ضمف الغي

مجتمعات تعاني مف الجمكد كعدـ التطكر كعدـ التمكف مف المحاؽ بالثقافات كالحضارات األخرل، ىنا تزداد 

ىذه الحضارات أك الثقافات قد تككف لدييا نكايا في التأثير في  بأفىذه المخاكؼ أكثر إذا كاف ىناؾ شعكر 

الثقافات األخرل بأقؿ تقدير إف لـ نقؿ التصارع معيا كابتالعيا، كىك ما أصبح مف األمكر البارزة في ظؿ 

كبركز ظكاىر مرافقة ليا ضمف مفيـك العكلمة  ،التطكرات الحاصمة في المجتمع الدكلي مف بركز دكؿ متطكرة

 .2بحقكؽ اإلنساف مف أىـ التجميات السياسية المرافقة ليا االىتماـي يعد مكضكع الت

مسألة احتراـ الخصكصيات الثقافية مطمب ال يمكف تجاىمو أك القفز عميو، كال يمكف االنطالؽ مف دكنو    

ب نحك عالمية حقيقية لحقكؽ اإلنساف، فالخصكصية الثقافية في حد ذاتيا حؽ مف حقكؽ اإلنساف يج

احترامو، كالتنكع كالتميز الثقافي كالحضارم بيف شعكب العالـ ىك كاقع يجب التسميـ بو، كيجب التعامؿ معو 

 .3حتى تككف مبادئ حقكؽ اإلنساف فعالة كمؤثرة في المجتمعات عمى اختالؼ كتنكع ثقافاتيا

ساف نحك قدما بحقكؽ اإلنمف ىذا المنطمؽ تبدك الخصكصية الثقافية مفيكما صحيحا كمطمبا شرعيا لمسير    

المؤكد أف الخصكصيات الثقافية كثيرا ما استخدمت بشكؿ نمطي ثابت مف جانب العالمية المرجكة، كلكف 
                                                           
1
) Abdullahi Ahmed An-naim, Francis M. Deng, Human Rights in Africa : Cross-Cultural Perspectives, 

op.cit, p 234. 
، 49د/ أسامة ثابت األلكسي، القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة، مجمة دراسات دكلية، سمسمة دراسات استراتيجية، العدد  (2

    .34، ص 2003مركز الدراسات الدكلية، جامعة بغداد، 
3
( D. O’Sullivan, Is the Declaration of Human Rights universal?, op. cit, p 123. 
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الدكؿ لمتحمؿ مف التزامات قانكنية ككاجبات إنسانية لتجعؿ منيا قناعا يخفي انتياكات حقكؽ اإلنساف في 

ي مفيكميا، فقد أريد بو باطال في التذرع بيا لتبرير بالدىا، فإذا كانت الخصكصية الثقافية كممة حؽ ف

انتياكات حقكؽ اإلنساف. فثمة عدة بمداف تستخدـ ىذا المفيكـ كذريعة لعدـ التصديؽ عمى المعاىدات الدكلية 

 .1لحقكؽ اإلنساف كما تـ التذرع بيا لمتحفظ كذلؾ عمى االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف

  انــسـوق اإلنـقـحـة لـيـات الدولـيـاقـفـى االتـمـق عـديـصـالترورة ـة وضـيـمـأوال: أه

العبرة في تقدير األنظمة السياسية منكطة بما تشيعو مف ممارسة الناس لحرياتيـ، كبما تيسره  أصبحتقد ل   

 مف التمتع بحقكقيـ، ثـ إف المجتمعات البشرية تقاس مراتبيا مف الرقي بمقدار ماليا مف أىمية لممارسة

مف أجؿ ذلؾ ارتبطت ىذه  ،حرياتيا كحقكقيا كمف شمكؿ الكعي بقيمتيا، كمف صدؽ االستعداد لمدفاع عنيا

كما ارتبطت في  ،الممارسة باستعداد األنظمة الحاكمة لاللتزاـ بالمكاثيؽ الدكلية كبالدساتير المنشكرة في بالدىا

كفي مضمكف  ،2المستكل الدكلي، باآلليات التي تممكيا المجتمعات الكطنية إللزاـ الحككمات المتقاعسة

النصكص العالمية كاإلقميمية كما في المصادقة عمييا افتراض ضمني بالتزاميا كاالنتقاؿ بالقيـ كالمبادئ مف 

 .مجاؿ النظريات إلى ميداف التطبيؽ

 ،لعالمية الثانية، بدأت حركة دكلية لتدكيؿ حقكؽ اإلنساف في اتفاقيات دكلية ممزمة لمدكؿعقب الحرب اف   

 ىذه األخيرةكمف ثـ كضعت الدكؿ مف خالؿ المنظمات الدكلية العديد مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، 

إلنساف كالحريات ىي تمؾ المعاىدات التي تتضمف أحكاما لتعزيز أك حماية كاحد أك أكثر مف حقكؽ ا

 .3األساسية

                                                           
1
) Helaine Silverman & D. Fairchild Ruggles, Cultural Heritage and Human Rights, Springer Science & 

Business Media, 2008, p 100. 
عالف المنظمات، مجمة المستقبؿ العربي، العدد 2 ، ص 223( مصطفى الفياللي، نظرة تحميمية في حقكؽ اإلنساف مف خالؿ المكاثيؽ كا 

244.246- 
( كائؿ أحمد عالـ، الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف: دراسة حكؿ دكر الميثاؽ في تعزيز حقكؽ االنساف في جامعة الدكؿ العربية، دار 3

 .15، ص 2005النيضة العربية، القاىرة، مصر، 
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الطرؽ المتبعة في إعداد اتفاقيات حقكؽ اإلنساف ىي نفس الطرؽ المتبعة في إعداد المعاىدات الدكلية،    

مع بعض الخصكصية لمعاىدات حقكؽ اإلنساف، فدخكؿ أية اتفاقية لحقكؽ اإلنساف حيز النفاذ بعد إعدادىا 

كال تدخؿ  ،عدد معيف مف التصديقات لدل األميف العاـ لممنظمةمف طرؼ المنظمة الدكلية، يتـ بعد إيداع 

االتفاقية أك البرتكككؿ حيز النفاذ إال بعد التصديؽ عمييا مف قبؿ عدد معيف مف الدكؿ يحدد في مادة مف 

مكادىا، كال تككف االتفاقية ممزمة إال لمدكؿ التي تصبح أطرافا فييا عف طريؽ التصديؽ، مف ىنا تبرز أىمية 

 .تصديؽ في مجاؿ االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنسافال

فيي مف جية ال تعترؼ  ،إف لالتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف أىمية كبيرة إذا ما صادقت عمييا دكلة ما   

بمبدأ المعاممة بالمثؿ ألف حقكؽ اإلنساف في ذاتيا نظاـ قانكني مكضكعي ال يخضع اللتزامات تبادلية يجكز 

فإف االتفاقيات الدكلية كثيرا ما  ،فييا الدفع بعدـ التنفيذ بسبب عدـ تنفيذ دكلة لتعيداتيا، كمف جية أخرل

 .1يـ االجتماعية كالثقافية التي قد تتعارض كمكضكع االتفاقيةتتطمب تغيرا في بعض السمككيات كالمفاى

التصديؽ ىك الذم يمد االتفاقية الدكلية لحقكؽ اإلنساف إلزاميتيا التي قد تسمك أحيانا عمى المكاثيؽ ف   

كيعرؼ التصديؽ بأنو ذلؾ اإلجراء الذم تقبؿ بو الدكؿ أك المنظمة الدكلية االلتزاـ ، كالتشريعات الداخمية

 .2بصكرة نيائية بأحكاـ المعاىدة كفقا لإلجراءات الدستكرية في كؿ دكلة

كالذم  ،أك ىك الفعؿ الرسمي الذم يصدر مف رئيس الدكلة في إطار احترامات إجراءات القانكف الكطني   

ة تمتـز بو الدكلة عمى المستكل الدكلي كما يمكف تعريفو عمى أنو إجراء قانكني خاص، تعمف بكاسطتو الدكل

  .3رسميا قبكليا لبنكد المعاىدة المبرمة

                                                           
، دار الفجر 01( د/ أحمد إسكندرم، د/ محمد ناصر بك غزالة، القانكف الدكلي العاـ، الجزء األكؿ، المدخؿ كالمعاىدات الدكلية، الطبعة 1

 .141، ص 1997لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، 

كائؿ أحمد عالـ، الميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف: دراسة حكؿ دكر الميثاؽ في تعزيز حقكؽ االنساف في جامعة الدكؿ العربية، المرجع  (2
 . 16السابؽ، ص 

 .22، ص 1974( حبيب خداش، ممخص محاضرات في القانكف الدكلي العاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، 3
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كيعد االنضماـ مف الكسائؿ الحديثة كالمعاصرة كذلؾ لممكافقة عمى االلتزاـ بمعاىدة ما، كقد شاع استعمالو    

في المعاىدات المتعددة األطراؼ، كبصفة خاصة تمؾ التي تعدىا المنظمات الدكلية أك تشكؿ نظاما أساسيا 

ـ التحاؽ دكلة مف الغير لـ تشارؾ في المفاكضات أك لـ تكقع عمى المعاىدة، كقد كاف ليا، كيعني االنضما

إذا ال يعقؿ االنضماـ إلى المعاىدة لـ تدخؿ  ،يشترط االنضماـ في السابؽ بعد دخكؿ المعاىدة حيز النفاذ

حيز النفاذ، لكف الممارسات الجديدة في إطار المعاىدات المعاصرة أصبح فييا االنضماـ متاح لمدكؿ الغير، 

حتى قبؿ أف تدخؿ المعاىدة حيز النفاذ، كىك األمر المعمكؿ بو في مجاؿ االتفاقيات الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ 

تضع المنظمة الدكلية أك الجيكية االتفاقية ثـ تفتح باب االنضماـ إلييا مف قبؿ الدكؿ كتشترط  ، إذ1اإلنساف

 .2لسريانيا بمكغ نصاب محدد مف التصديقات

لقد لعبت كما زالت تمعب االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف دكرا ىاما في تعزيز كاحتراـ حقكؽ اإلنساف،    

ارتباطا كثيقا بيذه االتفاقيات، فقد أصبحت ىذه االتفاقيات أحد المصادر حتى ارتبط مكضكع حقكؽ اإلنساف 

األساسية لحقكؽ اإلنساف غير أف كضع االتفاقية دكف التصديؽ عمييا كاالنضماـ إلييا، ال فائدة منو، لذلؾ 

حقكؽ عممت المنظمات الدكلية جاىدة عمى حث الدكؿ إلى ضركرة كأىمية التصديؽ عمى االتفاقيات الدكلية ل

اإلنساف، كقد عممت في اآلكنة األخيرة تجنب الخكض في التفصيالت الدقيقة لمحقكؽ الكاردة في االتفاقية، 

التي عادة ما تثير حساسية الدكؿ، فال تنظـ إلى إلييا، أك تنظـ إلييا بتحفظ، خاصة إذا كانت الحقكؽ الكاردة 

 مف ديانة أك ثقافة أك عادات. فييا تتعارض مع ما تؤمف بو ىذه الدكؿ أك تمؾ كما تعتنؽ

كىك بالفعؿ ما قامت بو منظمة األمـ المتحدة عند إعدادىا لمعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية، حيث    

تجنبت الخكض في مسألة حرية تغيير الديف، كما فعمت في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كتحمت 

                                                           
الميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف: دراسة حكؿ دكر الميثاؽ في تعزيز حقكؽ االنساف في جامعة الدكؿ العربية، المرجع  كائؿ أحمد عالـ، (1

 .20السابؽ، ص 
تصديؽ لدخكليما حيز النفاذ، بينما  35يختمؼ ىذا النصاب مف اتفاقية ألخرل، كمف أمثمة ذلؾ العيداف الدكلياف المذاف يشترطاف  (2

 تصديقات فقط. 10االختيارم األكؿ الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية  يشترط البركتكككؿ
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ة دكؿ إسالمية عمى التصديؽ عمى ىذا العيد بعدما كانت بالمركنة في النص، كىك األمر الذم حمؿ عد

 .1تبدم معارضة شديدة عمى ىذه النقطة بالذات في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف

        واثيق الدوليةـى المـق عمـديـصـدم التــة لعـيـافـقـثـة الـيـوصـذرع بالخصـا: التـيـانـث

أمر يمنح حقكؽ اإلنساف شرعية تساعدىا عمى التطبيؽ في مجتمع إذا كاف احتراـ الخصكصيات الثقافية    

فإف األمر األكيد كذلؾ، أف الخصكصيات الثقافية كثيرا ما تتذرع كتتحجج بيا الدكؿ لتبرير انتياكاتيا  ،ما

، فترفض التصديؽ عمى ابتداءالمتكررة كالكاسعة لحقكؽ اإلنساف، ثـ أنيا تتمسؾ كتتحجج بيذه الخصكصية 

بحجة أف ىذه المكاثيؽ تتعارض كثقافتيا المحمية بكؿ  ،المكاثيؽ كاإلعالنات الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ اإلنساف

 .الخ مقكماتيا الدينية أك العادات كالتقاليد

كتعتبر دكؿ العالـ الثالث مف أغمب الدكؿ المتمسكة بيذه الحجج، خاصة كأنيا لـ تشارؾ بصفة فعالة في    

يات كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف، غير أف األمر ال يقتصر عمييا فيناؾ العديد مف الدكؿ إعداد االتفاق

الغربية كالتي تكصؼ بأنيا ميد لحقكؽ اإلنساف، تسكؽ كذلؾ حججا لمتنصؿ مف التزامات ككاجبات إنسانية 

 .تفرضيا المكاثيؽ كاإلعالنات

ؾ التي تسكقيا الدكؿ اآلسيكية خاصة في شقيا الدكؿ اإلفريقية تسكؽ حججا، تشبو إلى حد ما تم   

االقتصادم كاالجتماعي، مادامت ىذه الدكؿ تنتمي إلى فئة العالـ الثالث التي تشترؾ في عدة مميزات أغمبيا 

 .سمبية يطبعيا التخمؼ االقتصادم كاالجتماعي

تحدة كككاالتيا المتخصصة، مكقؼ الدكؿ اإلفريقية، في المؤتمرات الدكلية التي عقدتيا األمـ الم كتجمى   

، حيث ساقت بعض الدكؿ اإلفريقية حججا تعتمد أساسا، عمى أكلكية 1993خاصة مؤتمر فيينا لسنة 

 .2حمى األفراد، كأف التنمية تسبؽ التمتع بالحقكؽفرد كأنو مف خالؿ حماية الجماعة يالجماعة عمى ال

                                                           
 .47، ص 2005، حقكؽ اإلنساف في القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية، دار ىكمة لمطباعة كالنشر، الجزائر، مد/ عبد العزيز قادر  (1
بر الزماف كالمكاف، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، لبناف، الطبعة د/ ساسي سالـ الحاج، المفاىيـ القانكنية لحقكؽ اإلنساف ع( 2

 .326، ص 2004الثالثة، 
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ذ تركز الدكؿ اإلفريقية عمى التنمية قبؿ ممارسة ا    لحقكؽ، فإف في ذلؾ كؿ الصحة، ذلؾ أف التنمية كا 

 .1تسمح بممارسة فعالة لحقكؽ اإلنساف في حيف أف التخمؼ يعيؽ ىذه الممارسة

يجب التأكيد عمى حؽ اإلنساف في التنمية كحؽ لمفرد، كالحؽ في التنمية كحؽ لمشعكب، ىذا األخير    

يفترض كاجب التعاكف كالتضامف بيف الجماعة الدكلية الغنية كالفقيرة، كيجب التأكيد عمى الحقيف معا، ألف 

جؿ أال تتحقؽ التنمية عمى أحؽ اإلنساف في التنمية ىك الذم يعطي حؽ الشعكب طابعا إنسانيا، كذلؾ مف 

حساب سعادة اإلنساف، كحتى ال نركز عمى الفرد كنيمؿ الجماعة أك أف نيتـ بالجماعة عمى حساب الفرد، 

فتحقيؽ ىذا االنسجاـ كالتكافؽ بيف الفرد كالجماعة، يجعؿ الدكؿ النامية تبتعد نكعا ما عف المنطؽ الذرائعي 

  2.حساب الفرد كحقكقو الذم تحركو لصالح الجماعة كالتنمية عمى

مكضكع كجكد خصكصيات ثقافية لحقكؽ اإلنساف أمر مؤكد ال خالؼ  أفككخالصة لما سبؽ يمكف القكؿ    

عميو، كأف العالمية المحققة ليذه الحقكؽ عبارة عف التكصؿ إلى مستكل معيف مشترؾ بيف مختمؼ الثقافات، 

العالمية  أفات كيؤسس ذلؾ عمى أساسيف، األكؿ ىك العالمية المتحققة ال تعني التناقض مع الخصكصي كأف

ناشئة أصال مف مجمكعة مف الخصكصيات، أما األساس الثاني فيك مرتبط بفمسفة حقكؽ اإلنساف كارتباطيا 

الكثيؽ بالديمقراطية كاحتراـ إرادة الشعكب كثقافتيا إلى الدرجة التي أصبحت فيو الديمقراطية حؽ مف حقكؽ 

ا تحتاج إلى العديد مف الحقكؽ اإلنسانية األخرل كحرية أنيممارستيا تعني  فإفنفسو  اإلنساف، كفي الكقت

 التعبير، تككيف الجمعيات، التجمع كاالنتخاب الحر كغير ذلؾ.

عمى النصوص الدولية لحقوق اإلنسان بدعوى الخصوصية  مشكمة التحفظات :الثانيالفرع 

 الثقافية

                                                           
 .14المرجع نفسو، ص  ( د/ ساسي سالـ الحاج، المفاىيـ القانكنية لحقكؽ اإلنساف عبر الزماف كالمكاف،1
 .15ي، المرجع السابؽ، ص ( أ/ محمد فائؽ، حقكؽ اإلنساف بيف الخصكصية كالعالمية: حقكؽ اإلنساف العرب2
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عف باقي قكاعد القانكف الدكلي، في أف مكضكعيا ىك الفرد دائما،  تتميز قكاعد حقكؽ اإلنساف كتختمؼ   

في  المطالبة، أكميا االحتجاج ك اقك  فيي إذف تنظـ عالقات ىذا الفرد بدكلتو أك سمطتو في عالقة عمكدية

ذات نظاـ قانكني  ت تجعؿ مف اتفاقيات حقكؽ اإلنسافىذه الميزا ،التعاكفميا التضامف ك اعالقة أفقية قك 

ارىا أطراؼ العالقة التعاقدية، تتعدل آثال يمكف االتفاؽ عمى مخالفتيا، ك ينطكم عمى قكاعد آمرة  ،يمكضكع

 .يمكف التحجج بيا في مكاجيتيـقبؿ الكافة ك تثير الشعكر بإلزاميتيا مف ك 

القكاعد فإذا سممنا بحقيقة تمييز قكاعد حقكؽ اإلنساف عف باقي قكاعد القانكف الدكلي فيؿ يمكف تطبيؽ    

فيؿ يمكف مثال التحفظ عمى اتفاقيات حقكؽ  مى اتفاقيات حقكؽ اإلنساف؟العامة التي تحكـ القانكف الدكلي ع

اإلنساف، كىي كما سبؽ القكؿ تمثؿ نطاقا قانكنيا مكضكعيا ييـ الكافة كفيو مصمحة لمكافة، كمنظـ بقكاعد 

 ة بماليا مف سيادة إبداء ما شاء ليا مف التحفظاتكىؿ يمكف لمدكل ؟كال تمنح التزامات تبادلية لمدكؿآمرة، 

 ؟عمى بنكد اتفاقيات حقكؽ اإلنساف

ثـ ىناؾ مسممة أخرل، انتيينا إلى تأكيدىا سابقا، كىي قكة تأثير الفمسفات كالثقافات كاألدياف كالعقائد    

عمى نسؽ كاحد، إنما ىناؾ فمفاىيـ حقكؽ اإلنساف ال يؤمف بيا  ،كالعادات كالتقاليد، في مفيـك حقكؽ اإلنساف

 .ألخرلمكاضيع عدة خالفية بيف مختمؼ الدكؿ، تبعا الختالؼ الخصكصيات الثقافية مف دكلة 

ذا كاف احتراـ ىذه الخصكصيات ضركرة ال بد منيا، فيؿ ىذا يعني إطالؽ العناف لمدكؿ في إبداء أم     كا 

 ؟فيةساف بدعكل ىذه الخصكصية الثقاتحفظ عمى اتفاقيات حقكؽ اإلن

ذا كانت االتفاقيات التي ال تتضمف أية أحكاـ عف التحفظ، بمعن    ى تسكت عف التحفظ أك تمؾ التي كا 

ر صراحة التحفظ، ال تثير أم إشكاؿ فإف االتفاقيات التي تجيز التحفظ قد أثارت جدال حادا في الفقو تحظ

  .1الدكلي نتج عنو الطعف في كجكد قانكف دكلي لحقكؽ اإلنساف

                                                           
، ص 2010(: المبادئ كاألصكؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 1عمي خميؿ إسماعيؿ الحديثي، القانكف الدكلي العاـ )جزء  (1

50. 
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عند تكقيع المعاىدة أك التصديؽ عمييا أك عند أم شكؿ آخر مف أشكاؿ  - غالبا ما يككف لدل الدكلة   

الرغبة في عدـ االلتزاـ بنصكص معينة أك إخضاعيا لمتعديؿ، كيتـ  ػالتعبير عف رضائيا االلتزاـ بالمعاىدة 

المعاىدات يعد أكثر أىمية  ، حيث يرل شراح القانكف الدكلي أف التحفظ عمى1ذلؾ عادة عف طريؽ التحفظ

اآلف عنو في الماضي بسبب ازدياد عدد الدكؿ المشاركة في المعاىدات الدكلية، كما أف المعاىدات الدكلية 

في عصرنا الحاضر تتـ أحيانا بكاسطة المؤتمرات الدكلية، أك بكاسطة المنظمات الدكلية، كقد تأتي بعض 

ميراث كالتعدد في اإلسالـ مثال، إذا تعمؽ األمر بمسائؿ الالنصكص مخالفة لبعض أحكاـ ديانة معينة، ك

انحاللو، كمسألة الردة، فال مناص ىنا مف أف تتحفظ الدكؿ اإلسالمية عمى ىذه النصكص مع مسائؿ الزكاج ك 

  .2احتراـ بقية النصكص األخرل في االتفاقية

قكؽ اإلنساف بإبداء التحفظات عمى ىذا في الكاقع العممي تقكـ الدكؿ األطراؼ في االتفاقيات الدكلية لح   

 .3النص أك ذاؾ، مف ىذه االتفاقية أك تمؾ إذا كاف يعارض قكانينيا الداخمية أك خصائصيا الثقافية

كقبؿ استعراض مكاقؼ بعض الدكؿ مف مسألة التحفظات، ال بد أكال مف التمييز بيف مصطمحي التحفظ    

، فإذا كانت تمؾ اإلعالنات 4ف كثيرا ما تقع الدكؿ في الخمط بينيماكاإلعالف التفسيرم كىما المصطمحاف المذا

تصؿ إلى حد تغيير األثر القانكني لالتفاقية  تقتصر عمى التفسير فيي تمثؿ كجية نظر الدكلة، ما دامت ال

مرتبة  أك لنصكصيا، أما إذا ترتب عمييا ذلؾ األثر سكاء بالتعديؿ أك باإللغاء أك باالستبعاد فإنيا ترتقي إلى

 5 .التحفظات

                                                           
، ص 1985، 2، العدد 9، المجمد يتيةكلکا ؽولحقامجمة ( محمد يكسؼ عمكاف، بنكد التحمؿ مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، 1

130. 
 .73، ص 1981د/ محمد مجدم مرجاف، آثار المعاىدات بالنسبة لمدكؿ غير األطراؼ، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر،  (2
 .139ؽ، ص ( محمد يكسؼ عمكاف، بنكد التحمؿ مف االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، المرجع الساب3

4
( UN. DOC. HRI/GEN/1/REV. Para 24-52. 

  .27عمي خميؿ إسماعيؿ الحديثي، القانكف الدكلي العاـ )الجزء األكؿ(: المبادئ كاألصكؿ، المرجع السابؽ، ص  (5
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ؾ السياسية بعدما الحظت أف ىنالمجنة المعنية بالحقكؽ المدنية ك كقد أثيرت ىذه النقطة بالذات مف قبؿ ا   

قد رأت أنو ليس مف السيؿ دائما تمييز التحفظ عف ك ، 1خمط بيف اإلعالنات التفسيرية كبيف التحفظات

األحكاـ أك عف بياف يحدد السياسة العامة، إذ أف االعتبار اإلعالف فيما يتعمؽ بفيـ الدكلة لتفسير حكـ مف 

يجب أف يكلى إلى ما تقصده الدكلة ال إلى الشكؿ الذم تتخذه الكثيقة، فإذا كاف القصد مف البياف بصرؼ 

ا عمى الدكلة، فإنو النظر عف تسميتو أك عنكانو ىك استبعاد أك تعديؿ األثر القانكني لمعاىدة ما في انطباقي

عمى النقيض مف ذلؾ، إذا كاف ما يسمى تحفظا يقتصر عمى عرض تفسير الدكلة لحكـ معيف تحفظا ك يشكؿ 

  .2ك لكف ال يستبعد أك يعدؿ ذلؾ الحكـ في انطباقو عمى تمؾ الدكلة فإنو ال يشكؿ تحفظا في الكاقع

اإلنساف كدعكاتيا المؤتمرات الدكلية العاممة في مجاؿ حقكؽ رغـ جيكد األمـ المتحدة كالمؤسسات ك    

، ففي سنة 3المتكررة لمتقميؿ مف إبداء التحفظات عمى اتفاقيات حقكؽ اإلنساف، إال أف الكاقع يقكؿ غير ذلؾ

عددىا الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ك  مف بيف الدكؿ األطراؼ في العيد ،دكلة 46كانت  1994

فيما يتعمؽ بقبكليا لاللتزامات المنصكص عمييا  ،ة الحدةتحفظا متفاكت 150دكلة قد أدرجت فيما بينيا  127

  4.في العيد

التي ال تعتبر اتفاقية إف شدة لجكء الدكؿ إلى إبداء التحفظات جعميا تبدم تحفظا حتى عمى اإلعالنات    

قكؽ ال يجكز إبداء التحفظ بشأنيا، كىك ما ذىبت إليو مصر عند مكافقتيا عمى اإلعالف العالمي لحكبالتالي 

( حيث أنو ال يجكز طبقا لمشريعة اإلسالمية زكاج المسممة 16المادة ) اإلنساف حيث أبدت تحفظيا عمى نص

                                                           
أحمد أبك الكفاء، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في إطار األمـ المتحدة كالككاالت الدكلية المتخصصة، دار النيضة العربية، القاىرة  (1

 .96، ص 200
، قسـ الحدث، العدد حبيب خداش، ا (2  .2001، 871لجزائر كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف، مقاؿ منشكر بجريدة اليـك

3
) UN.DOC. HRI/GEN/1/REV. Para 24-52. 

4
) UN.DOC. HRI/GEN/1/REV, para 169.  
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( فيما يتعمؽ بحرية تغيير الديف كالتي تتعارض مع القكاعد اإلسالمية المتعمقة 18بغير المسمـ، كنص )المادة 

  .1بالردة

ليات قانكنية أخرل، إلى المتحدة أك بكاسطة آ لألمـإف الدكؿ الغربية لجأت عف طريؽ الجمعية العامة    

 تكحي مف خاللو إلى إرغاـ الدكؿ التي تقدمت بتحفظات سجمت بطريقة قانكنية، عمى اتفاقيات مسار ثاني

يكما بعد يكـ كسنة بعد  كأخذت ضغكط الدكؿ الغربية تزداد حدة ،عمى سحب تحفظاتيا ،دخمت حيز التنفيذ

مـ المتحدة في المستقبؿ القريب كالمجاف المنبثقة عف المعاىدات كحتى تصدر األسنة كمف غير المستبعد أف 

الجمعية العامة لمحكمة العدؿ الدكلية قرارا يجعؿ ىذه التحفظات ممغاة نيائيا، بحجة أنيا تتعارض مع 

 .2 مكضكع كأىداؼ األداة القانكنية المعنية

 اــرادهــوق أفـقـحـدول لـاك الـهـتـادة وانـيـسـة الـمـكـشـث: مـالـثـرع الــفـال

لقد عرؼ تطكر القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف منذ نشأة منظمة األمـ المتحدة تعارضا كبيرا مع مبدأ    

الدكؿ التي يثار فكؽ كما ينتج عنو مف مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، فغالبا ما تحتج  السيادة

دكلي  اتفاؽكجكد  بأفحقكؽ اإلنساف بالدفع باختصاصيا بالرغـ مف إقرار كؿ الدكؿ  انتياكاتترابيا قضايا 

الداخمي لمدكؿ لتصبح مف اختصاص منظمة األمـ  االختصاصفي مسألة ما يؤدم إلى إخراجيا مف 

 .3المتحدة

السيادة بعدة مراحؿ بحسب الضركرات العممية في المجتمع كلقد مر تطكر عالقة حقكؽ اإلنساف بمبدأ    

الدكلي كدرجة تقدـ مسيرة حقكؽ اإلنساف في المجتمع الدكلي بشكؿ خاص، حيث بدأت المرحمة األكلى ليذه 

ككاف ذلؾ إباف مطالبة الشعكب بالسيادة باعتبارىا  ،العالقة بمفيكـ ذك طبيعة ىجكمية مف طرؼ السيادة

                                                           
االنساف في جامعة الدكؿ العربية، المرجع ( كائؿ أحمد عالـ، الميثاؽ العربي لحقكؽ االنساف: دراسة حكؿ دكر الميثاؽ في تعزيز حقكؽ 1

 .42السابؽ، ص 
2
( Simon Halliday and Patrick Schmidt, Human Rights Brought Home: Socio-Legal Perspectives on 

Human Rights in the National Context, Oxford, and Portland Oregon, Hart Publishing Portland, 2004, p1-

23. 
 .108، 106، ص 1990د/ إدريس بككرا، مبدأ عدـ التدخؿ في القانكف الدكلي المعاصر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، ( 3



1191حقوق الطفل في إطار اتفاقية األمم المتحدة لعام حماية   الفصل الثاني | 
 

 

224 

ا المرحمة الثانية لمعالقة فقد أمفيكـ حقكؽ اإلنساف لمتخمص مف السيطرة االستعمارية، ممارسة جماعية لم

دفاعية مف قبؿ السيادة كذلؾ في سبيؿ حماية الدكؿ المتمتعة بيا مف التعرض لمتدخؿ األجنبي  كانت مرحمة

 .في شؤكنيا

سيادة مف قبؿ حقكؽ اإلنساف، المرحمة األكثر تطكر ليذه العالقة فقد كانت مرحمة ىجكمية عمى ال اأم   

ككاف التطبيؽ العممي لذلؾ مف خالؿ العمؿ عمى  ،ككاف ذلؾ مف خالؿ تقييد السيادة لمصمحة حقكؽ اإلنساف

كتحقؽ ذلؾ فعال  ،إخراج مسائؿ حقكؽ اإلنساف مف االختصاص الداخمي لمدكؿ كجعمو مف األمكر الدكلية

 .1ؽ اإلنساف في ميثاؽ األمـ المتحدةكبشكؿ رسمي كعمى صعيد دكلي مف خالؿ إدراج حقك 

كأىـ ما يجب ذكره ىنا ىك المشركع الذم تقدـ بطرحو األميف العاـ السابؽ لألمـ المتحدة السيد ككفي     

مبدأ السيادة في الكقت الحاضر لـ يعد خاص  أفكالذم اعتبر فيو  54أناف أماـ الجمعية العامة في الدكرة 

كلكف ىذا المبدأ يتعمؽ باألفراد أنفسيـ، كالسيادة  ،بالدكؿ القكمية التي تعتبر أساس العالقات الدكلية المعاصرة

عمى حسبو تعني الحريات األساسية لكؿ فرد كىي مصكنة بمكجب ميثاؽ األمـ المتحدة، كبالتالي فيك يدعك 

د اإلنساني لألفراد كليس حماية الحكاـ الذيف ينتيككف ىذه الحقكؽ تحت ستار مبدأ السيادة، إلى حماية الكجك 

كعمى ضكء ما تقدـ يككف ككفي أناف قد أعطى مفيكما جديدا لمسيادة يتمثؿ في الحفاظ عمى حقكؽ األفراد 

 .2ا ميمة الدكلة فتصبح مقتصرة عمى حماية حقكؽ األفرادأمفي تقرير مصيرىـ 

 

                                                           
1
( Michele Sicart-Bozec, Les Juges du Tiers Monde a la cour international de Justice. Paris,1986, p 44-45.  

سالفة طارؽ الشعالف، حقكؽ اإلنساف بيف االمتثاؿ كاإلكراه في منظمة األمـ المتحدة، المرجع د/ صالح عبد الرحماف الحديثى، د/  (2
 .-5758السابؽ، ص 
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 الـبـاب الـثـانــي: الـنـظـام اإلقـلـيـمـي اإلفـريـقـي لـحـمـايـة حـقــوق الـطـفــل

الذي أعقبو في وقت  4291الجيود الدولية لحماية حقوق الطفل يمكن إرجاعيا إلى إعالن جنيف لعام    

، ومع ذلك، في الوقت الذي أصدرت فيو ىذه الوثائق، كانت غالبية 4292الن حقوق الطفل لعام الحق إع

ويمكن القول أن المبادئ الموجودة في ىذه الوثائق ليست موجية  الدول اإلفريقية ال تزال تحت االستعمار،

 .ية التي صيغتلصالح األطفال الذين وجدوا تحت الحكم االستعماري عمى الرغم من نغماتيا التعميم

إلى صكوك حقوق اإلنسان التي ليا تطبيق عالمي ىناك صكوك إقميمية لحقوق اإلنسان متبناة  باإلضافة   

فبدءا من اعتماد االتفاقية األوروبية  من طرف مجمس أروبا ومنظمة دول أمريكا ومنظمة الوحدة اإلفريقية،

االتفاقية األمريكية  ايير اإلقميمية مع اعتماد، استمر ىذا االتجاه لوضع المع4291لحقوق اإلنسان عام 

 4294الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام  ، والذي تبعو الحقا4291لحقوق اإلنسان عام 

وقد تم وضع معاىدات إقميمية في محاولة لتقديم حماية أكثر فعالية ليس فقط الحقوق  ومعايير أخرى مختمفة،

 أيضا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. المدنية والسياسية، ولكن

معمنة بذلك أن الدول  4292منظمة الوحدة اإلفريقية اعترفت صراحة بإعالن األمم المتحدة لعام    

األعضاء فييا يجب أن تواصل إجراء الجيود الرامية إلى تجديد القوانين واألحكام القانونية الحالية المتعمقة 

وىكذا، من الواضح تماما أن منظمة . 4292بحقوق األطفال، والسيما من خالل مراعاة إعالن األمم المتحدة 

كما أنيا تعتبر أول ، 4292الوحدة األفريقية اشتركت في المثل العميا التي أعمنيا إعالن األمم المتحدة 

منظمة إقميمية تعتمد صك ممزم يركز خاصة عمى حقوق الطفل، حتى آسيا التي تحتوي عمى أكبر معدل 

  باألطفال.لنسبة األطفال في العالم ليس ليا صك خاص 

سنتناول ىذا الباب في فصمين، حيث نتطرق في الفصل األول إلى الحماية القانونية لحقوق الطفل في 

إفريقيا، وفي الفصل الثاني سنقوم بدراسة مقارنة بين أحكام الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل واالتفاقية 

 الدولية لحقوق الطفل.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

فريقيا  امحلاية القانونية حلقوق الطفل يف ا 
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 اـيـقـريـي إفــل فــفـطـوق الـــقـحـة لـيـونـــانـقـة الــايـمـحـل األول: الــصـفـال

كاالنتياكات المتعددة التي تظير في السياقات  فريقيا، األطفاؿ ىـ ضحايا العنؼإ في جميع أنحاء   

األطفاؿ في  االعتداء الجسدم كالجنسي كالنفسي الذم عاناهف ،الثقافية كالسياسية، االقتصادية، االجتماعية

 ىي العقبات التي تحكؿ دكف بقائيـ كنمكىـ البيئة األسرية أك مجتمعيـ، في حاالت السمـ أك الحرب،

 متناغـ. ال

اتفاقية اعتماد فريقيا منذ إؿ قد تطكرت في مف خالؿ ىذه الدراسة سنرل ما إذا كانت ثقافة حقكؽ الطف   

جاءكا إلى استنتاج  فريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿاإلالميثاؽ المشاركيف في اعتماد كفي صياغة ف ،حقكؽ الطفؿ

 .فيي ظاىرة غربية حديثة الطفؿكانت ىناؾ أم ثقافة دكلية لحقكؽ  إذا وأن

فريقية في عممية الصياغة التفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ، عمى الرغـ اإلشارؾ عدد قميؿ مف البمداف    

جنة مفريقية مف بيف الدكؿ األكلى التي تقدـ تقارير ل، كالبمداف اإلعمييافريقية صادقت اإلمف أف جميع الدكؿ 

 هقية تعتبر فريإال أف منظمة الكحدة اإل ،جادؿ البعض أف الميثاؽ غير ضركرم قدك  ،حقكؽ الطفؿالدكلية ل

بعض  فريقية، في مكاجيةتفاقية حقكؽ الطفؿ في البمداف اإلميمة مف أجؿ ضماف تنفيذ اأداة ككف كسي مكمال

مثؿ األكضاع االقتصادية المتردية، كنقص  كسائؿ الراحة االجتماعية األساسية، كانتشار  الظركؼ المحمية

إلى  ييدؼلحقكؽ كرفاه الطفؿ فريقي اإلالميثاؽ ف، 1ظاىرة الصراع المسمح، كما ينتج عنيا مف تشريد السكاف

أحكاـ خاصة مسترشدة  كضعفي حيف  ،الحفاظ عمى ركح ككذلؾ مضمكف رسالة اتفاقية حقكؽ الطفؿ

 فريقيا.باألكضاع عمى أرض الكاقع في إ

كؿ تطكر نظاـ حماية حقكؽ الطفؿ في بحثيف، حيث سنتناكؿ في المبحث األقسمنا ىذا الفصؿ إلى م   

إفريقيا، أما في المبحث الثاني سنتطرؽ إلى حماية حقكؽ الطفؿ في ظؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه 

 الطفؿ.
                                                           
1
) Kamel Filali, Regional child instrument in the African continent : The African Charter on the rigths and 

welfare of the child, op.cit, p 29. 
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 اـيـقــريــي إفــل فـفـطـوق الــقـة حــايــمـام حــظـور نــطــث األول: تـحـبـمـال

لحقكؽ اإلنساف مف  عرضة النتياكات ىناؾ إجماع عاـ عمى أف األطفاؿ ىـ في كثير مف النكاحي أكثر  

ليا تأثير  البالغيف كمع ذلؾ، يجب أف نؤكد أف أسباب انتياكات حقكؽ اإلنساف مثؿ الفقر كالحركب يككف

 القارات األخرل. كثرمف نظرائيـ فيأفريقيا كبير عمى األطفاؿ في إ

كالزكاج القسرم، مثؿ ختاف اإلناث  الممارسات الثقافية الضارة جكانب أخرل ىيىناؾ  ا،لى ىذضافة إباإل   

حقكؽ إفريقي لميثاؽ  1990اعتمد في عاـ  فعمى خمفية ىذا الضعؼ ،فريقيسمبا عمى الطفؿ اإل كالتي أثرت

 كرفاه الطفؿ.

يا بمكجب كثيقتي منظمة ، حقكؽ الطفؿ كانت محمية إقميم1990فريقي لعاـ اإلقبؿ اعتماد ميثاؽ الطفؿ    

فريقي لحقكؽ اإلنساف ، كالميثاؽ اإل1979لعاـ  فريقيطفؿ اإلإعالف حقكؽ كرفاه ال -قية فريالكحدة اإل

  .كالشعكب

قكة سياسية لحساب خصكصيات  1979 لعاـؿ الطف حقكؽاإلفريقي لعالف اإلفي الكقت نفسو، أعطى    

حقكؽ الطفؿ التي لـ يكف لدييا األساس الثقافي اإلفريقي كبعبارة أخرل، ليس ىناؾ مفاىيـ لحقكؽ الطفؿ 

في نفس الكقت، اإلعالف يجعؿ مف الكاضح أف االعتراؼ بالقيـ  ،طفاؿ األفارقة إرثيـاألينبغي أف تسمب 

بدال مف ذلؾ، ينبغي أف يكمؿ كؿ منيما  عمى حماية حقكؽ الطفؿ،سبقية الثقافية ال ينبغي أف يفترض األ

 فريقية.          عد عمى تحقيؽ الحماية الكافية اإلاآلخر، كيسا

كؽ الطفؿ مف قبؿ منظمة الكحدة اإلفريقية، الميثاؽ كمع ذلؾ، عمى الرغـ مف ىذا القبكؿ القكم لحق   

ال يكفر نطاؽ كاسع  1981عاـ  فريقيةمنظمة الكحدة اإلعتمدتو فريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب الذم ااإل

 لحقكؽ الطفؿ. 
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فريقي في اإل تحاداإل إلى فريقيةاإل الكحدة منظمة مف النتقاؿا مف خالؿ ىذا المبحث سنتطرؽ إلى عممية   

فريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ كذلؾ في إعالف قكؽ الطفؿ قبؿ اعتماد الميثاؽ اإلنتناكؿ حماية حثـ  ،مطمب أكؿ

نساف كالشعكب لحقكؽ اإل ، ثـ تنطرؽ إلى الميثاؽ اإلفريقيفي مطمب ثاف 1979فريقي لعاـ الطفؿ اإلحقكؽ 

 في مطمب ثالث. 1981لعاـ 

  يـريقـفاإل ادـتحاإل  ىـإل يةـقـريـفاإل دةـوحـال ةـمـظـنـم نــم الـقـتـب األول: االنـمـطـمال

 المنعقدة فريقيةاإل القمة قبمت أف منذ فريقياإل االتحاد إلى فريقيةاإل الكحدة منظمة مف التحكؿ عممية بدأت   

 في المنعقدة فريقيةاإل الكحدة بمنظمة األعضاء كالحككمات الدكؿ لرؤساء كالعشريف الخامسة ايدكرت في

 مناقشة ايمن الغرض استثنائية، قمة لعقد القذافي، معمر الميبي الرئيس مف الدعكة 1999 جكيمية في الجزائر

  .1نةىالرا كالتحديات الظركؼ مع يتالءـ بما اىكتطكير  فريقيةاإل الكحدة منظمة تفعيؿ كأدكات سبؿ

 ما ايعن كصدر منظمة،الب األعضاء كالحككمات الدكؿ رؤساء لمؤتمر الرابعة االستثنائية القمة انعقدت كقد   

 نص الذم ،1999 سبتمبر 9إلى  6 مف الفترة خالؿ سرت،مدينة  في فعال فريقيةاإل الكحدة بإعالف يعرؼ

 أبكجا دةىمعا كأحكاـ فريقيةاإل الكحدة منظمة ميثاؽ داؼىأل طبقا فريقي،اإل االتحاد إنشاء عمى مرة ألكؿ

 الالزمة الخطكات جميع اتخاذ لممنظمة الكزارم المجمس ضيتفك ك  ،فريقيةاإل االقتصادية لمجماعة المنشئة

 بإعداد لممنظمة العامة األمانة قامت سرت، بإعالف الصادر التكميؼ عمى كترتيبا قرارات، مف تقدـ ما لتنفيذ

  .2اجتماعات عدة في ايدراست تمت الذم فريقياإل لالتحاد التأسيسي لمقانكف مشركع

 في عقدت التي كالثالثكف السادسة العادية الدكرة إلى فريقياإل لالتحاد التأسيسية الكثيقة بمشركع التقدـ تـ   

 مف فريقيةاإل الكحدة لمنظمة العامة األمانة بإشراؼ كذلؾ ،2000 جكيمية 11 يـك لكمي التكغكلية العاصمة

                                                           
الدسكقي، االستخالؼ بيف المنظمات الدكلية: دراسة تطبيقية عمى استخالؼ االتحاد األفريقي لمنظمة الكحدة اإلفريقية عمى  إبراىيـسيد  (1

 .25، ص 2005ضكء التنظيـ الدكلي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
رحات التطكير كالتفعيؿ، الطبعة األكلى، دار ( صالح الديف حسف السيسي، النظـ كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية، الكاقع، مبادرات كمقت2

 .278، ص 2007الفكر العربي، القاىرة، 
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 اعتماد بذلؾ ليتـ ،1فريقيةإ دكلة27 ا يعمي ككقعت القانكف ذاى عمى القمة ككافقت كمختصيف خبراء قبؿ

 ،2انتقالية كفترة عاـ لفترة ساريا ظؿ الذم فريقيةاإل الكحدة منظمة ميثاؽ محؿ ليحؿ رسميا التأسيسي القانكف

 بمدينة ايالستضافت ليبيا دعكة عمى بناء المنعقدة فريقيةاإل الكحدة لمنظمة الخامسة االستثنائية القمة كفي

 فريقياإل االتحاد قياـ عف فريقيةاإل القارةمف  رئيس 46 أعمف حيث ، 2001 مارس 2 ك 1 يكمي سرت

 مف 28 لممادة طبقا النفاذ حيز الجديد لالتحاد التأسيسي القانكف يدخؿ أف عمى ، 2001مارس 2 في رسميا

 عميو األعضاء الدكؿ ثمثي بتصديؽ الخاص القانكني النصاب اكتماؿ بعد فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف

 تحقؽ كقد دكلة، 53 البالغة – فريقيةاإل الكحدة منظمة أعضاء – فريقيةاإل الدكؿ مجمكع مف دكلة 36 أم

 األميف أعمف التاريخ ذاھ مف ريش كبعد أنو حيث ، 2001 أفريؿ 26 يـك عميو نيجيريا بتصديؽ النصاب ذاى

 المتطمبات استكماؿ صحفي بياف كفي رسميا فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف مف 28 المادة بحسب العاـ

 مام 26 في النفاذ حيزكدخكلو  الجديد االتحاد بقياـ األعضاء الدكؿ جميع إبالغ كتـ االتحاد، لقياـ القانكنية

 مف فريقيةاإل الكحدة منظمة تمكيف ايخالل ليتـ كأشرنا، سبؽ كما عاـ ايكمدت االنتقالية الفترة لتبدأ 2001

 إلى أشير الصدد ذاى كفي ،3الجديد التنظيـ مؤسسات بناء عف فضال االتحاد، إلى ايكخصكم ايأصكل تحكيؿ

 2001 جكيمية في لكساكا في كالسبعيف الرابع الكزارم المؤتمر إلى قدمو الذم العاـ األميف تقرير تناكلو ما

نما" آخر اسـ تحت فريقيةاإل الكحدة لمنظمة امتدادا تككف منظمة إنشاء ليس دؼيال أف مف  منظمة إنشاء كا 

 تكاجو التي األزمات مع التعامؿ عمى كالقدرة المعزز كالتماسؾ كالتكامؿ لمتعاكف إطار تكفير ايشأن مف يككف

 كاالتحاد فريقيةاإل الكحدة منظمة بيف بالعالقة الخاصة األسئمة مف مةجم عف أجاب اإلطار ذاى ،"اليـك القارة

 في نشأت التي زةياألج بعض مصير ككذلؾ فريقية،اإل االقتصادية بالجماعة الجديد االتحاد كعالقة الجديد

 لـ فإنو كعميو  المنازعات، فض آلية مثؿ كممحة بؿ قائمة ايإلي الحاجة تزاؿ كال فريقيةاإل الكحدة منظمة ظؿ

                                                           
بشير الككت، الكحدة اإلفريقية في القرف العشريف، االتحاد اإلفريقي، بحكث مؤتمر االتحاد اإلفريقي، المركز العالمي لدراسات كأبحاث  (1

 .105، ص 2005الكتاب األخضر، بنغازم، 
 القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. مف 33المادة  (2

 .60، ص2001/2002مركز البحكث اإلفريقية، التقرير االستراتيجي اإلفريقي،  (3
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نما اىعجز  بسبب فريقيةاإل الكحدة منظمة تصفية يتقرر  رؤل ثـ ا،يل رسـ ما حدكد في ايمتيم أدت ايألن كا 

 ،1كالطمكحات اآلماؿ كمكاكبة التحديات ةيمكاج عمى تصميما كأشد شمكال أكثر جديدة مرحمة فريقياإ تدخؿ أف

 الخطكط كضعت قد 2001 جكيمية 11 إلى 9 مف الفترة خالؿ عقدت التي فريقيةاإل لكساكا قمة فإف كعميو

 كفقا فريقياإل االتحاد إلى فريقيةاإل الكحدة منظمة لتحكيؿ الالزمة االنتقالية المرحمة حكمت التي العريضة

 السياسية كالمسائؿ القضايا مف العديد ناقشت القمة ذهى أف كما االتحاد، ذايل التأسيسي القانكف مف 33 لممادة

 الدكؿ مع الالزمة بالمشاكرات ليقـك العاـ األميف تفكيض جانب إلى كالثقافية، كاالجتماعية كاالقتصادية

 نقؿ العاـ األميف مف القمة طمبت كما .االتحاد زةيأج عمؿ لبدء اإلرشادية الخطكط كضع أجؿ مف األعضاء

 البرلماف إنشاء لمسألة خاصا تماماىا القمة أكلت كما فريقي،اإل االتحاد إلى فريقيةاإل الكحدة منظمة ممتمكات

  2.بو الخاص البركتكككؿ عمى كالتصديؽ التكقيع ميةىكأ فريقياإل

 حيث فريقيا،إ بجنكب ديرباف مدينة في تاريخية قمة في األفارقة الزعماء اجتمع 2002 جكيمية 9 كبتاريخ   

 في الجديد الكياف ذاى ليضـ فريقية،اإل الكحدة منظمة محؿ ليحؿ فريقياإل االتحاد ميالد عف اإلعالف تـ

 دكرباف مؤتمر حضكر عف تخمفت التي المغرب باستثناء أم دكلة 54 مجمكع مف فريقيةإ دكلة 53 عضكيتو

 الكياف ذاى إلى انضمت التي يى الصحراكية العربية كريةيالجم أف ذلؾ فريقي،اإل االتحاد إلى االنضماـ كعف

 .3المغرب عدا دكلة 53 الجديد لالتحاد المؤسسة الدكؿ عدد بذلؾ فأصبح نشأتو منذ

 إضافة فقرة أك مبدأ عشريف عمى انطكل الذم ديرباف، إعالف عميو أطمؽ ما بصدكر المؤتمر ذاى كاختتـ   

 في جمسة في المجتمعكف فريقي،اإل االتحاد مؤتمر كحككمات دكؿ رؤساء نحف " بعبار متياست التي لممقدمة

 قامت الذم اإليجابي الدكر تقدير عمى اإلعالف ركز حيث، "التالي اإلعالف تبنينا قد فريقيا،إ بجنكب ديرباف

                                                           
، 2003ػ2002عبد اهلل األشعؿ، االتحاد اإلفريقي كالقضايا اإلفريقية المعاصرة، مؤسسة الطكبجي لمتجارة، كالطباعة كالنشر، القاىرة،  (1

 .144 ص

د العمـك القانكنية كاإلدارية، يالناصر مانع، االتحاد اإلفريقي كمنظمة دكلية في إطار األمـ المتحدة، مجمة العمـك القانكنية، معجماؿ عبد  (2
 .15، ص 2007، جكاف 11جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 

 .145 عبد اهلل األشعؿ، االتحاد اإلفريقي كالقضايا اإلفريقية المعاصرة، المرجع السابؽ ، ص)3
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 االستعمار بقايا مف التخمص مجاؿ في خاصة كبصفة عاما 39 نحك منذ فريقيةاإل الكحدة منظمة بو

 كما لمدكؿ، اإلقميمية كالسالمة السيادة عف كالدفاع فريقية،اإل الدكؿ بيف كالتضامف الكحدة كتطكير كالعنصرية،

 االقتصادم كالتعاكف التكامؿ صعيد عمى كانت سكاء المنظمة، ظؿ في حققت التي باإلنجازات اإلعالف أشاد

دارة منع آلية ظؿ في ايكتسكيت النزاعات احتكاء صعيد عمى أك فريقية،اإل االقتصادية الجماعة ظؿ في  كا 

 لمميثاؽ المنظمة تبني بعد فريقيةاإل كالشعكب اإلنساف حقكؽ مسألة متابعة مستكل عمى أك النزاعات، كتسكية

 لمحرية فريقيةاإل الشعكب لمتطمبات فريقيةاإل االستجابة عف فضال كالشعكب، اإلنساف لحقكؽ فريقياإل

 الخاصة الجزائر قمة كقرار ،1990 عاـ الشعبية المشاركة ميثاؽ تبني منذ خاصة كالديمقراطية، السياسية

 لألمراض التصدم عف فضال السياؽ، نفس في لكمي قمة كقرارات الدستكرية، غير الحككمية بالتغيرات

 .فريقياإ في كاألكبئة المتكطنة

 جديد فجر ببزكغ بشرت قد فريقياإ بجنكب ديرباف في المنعقدة فريقياإل لالتحاد األكلى الدكرة فإف كعمكما   

 رئيس كعد كقد الجديد، فريقياإل باالتحاد كالترحيب فريقيةاإل الكحدة منظمة بتكديع ا،يكشعكب فريقيةاإل لمقارة

 ايبؤس مف فريقيةاإل الشعكب سيحرر االتحاد بأف فريقياإل لالتحاد رئيس كأكؿ تابكمبيكي فريقياإ جنكب اتحاد

 الكحدة تكثؼ أف في ـيآمال عف ديرباف في مندكبكف آخركف عبر كما المزمف، كالتخمؼ المدقع الفقر كمف

 الكحدة كتعزيز كالسياسية االجتماعية األزمات لحؿ فريقية،اإل البمداف بيف االقتصادية األنشطة الجديدة

   .1القارية

 كذلؾ فريقياإل لالتحاد مقر كدكلة الديمقراطية االتحادية أثيكبيا كريةيجم عمى اإلبقاء تـ قدأنو  إلى شيركن   

 كاإلنجميزية كالعربية أمكف إذا فريقيةاإل المغات فريقياإل االتحاد اعتمد كما ،2أبابا أديس ايعاصمت في

 .3لو التابعة المؤسسات كجميع لالتحاد عمؿ كمغات كالبرتغالية، كالفرنسية

                                                           
1
) Déclaration de Durban, conférence de l’union Africaine, Première session ordinaire 9-10 Juillet 2002, 

Durban (Afrique de Sud) . 
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.  24/1المادة  (2
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 25( المادة 3
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 تخطر أف فيو عضكا تككف أف في ترغب دكلة أية كعمى فريقية،اإل الدكؿ عمى قاصرة االتحاد عضكية   

 الدكؿ عمى اإلخطار ذاى إحالة المجنة رئيس كيتكلى االتحاد، إلى االنضماـ في ايبرغبت المجنة رئيس

 كاالتحاد ،1األعضاء لمدكؿ البسيطة األغمبية مكافقة يتطمب الجديد العضك قبكؿ كأف االتحاد، في األعضاء

 طبقا معمقة المعنية الدكلة عضكية كتعتبر دستكرية غير بطريقة تأتي التي الحككمات مع يتعامؿ ال فريقياإل

 مركر بعد عضك دكلة أية انسحاب فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف كيجيز ،2لالتحاد التأسيسي لمقانكف

 . 3بذلؾ األعضاء بقية إشعار يتكلى الذم المجنة، رئيس إلى الكتابي اإلخطار ايتقديم تاريخ مف سنة

 االتحاد كمبادئ داؼىأ تتناكؿ مادة كثالثكف كثالثة ديباجة في فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف يقع   

 العضكية جانب إلى النفاذ حيز بدخكلو المتعمقة األحكاـ مف عدد إلى باإلضافة ،عممو كلغات كمقره زتويكأج

مكانية ايكانقطاع االتحاد في  .فريقيةاإل الكحدة منظمة ميثاؽ محؿ كحمكلو التأسيسي القانكف كمراجعة تعديؿ كا 

 القانكف في الكاردة داؼىكاأل المبادئ إلى التفصيؿ مف بشيء التطرؽ المطمب ذاى خالؿ مف كسنحاكؿ   

 اإلشارة مع ،ثاف فرع في فريقياإل االتحاد زةيأج جانب إلى ،أكؿ فرع في فريقياإل لالتحاد التأسيسي

رات أما الفرع الثالث فنخصصو إلى التطك ، التنظيـ ذاھب المتعمقة األخرل األحكاـ أبرز إلى شديد باختصار

 فريقي.األمـ المتحدة كاإلتحاد اإل كالفرع الرابع نتناكؿ فيو العالقة بيف ،فريقييكؿ االتحاد اإلىالكاقعة عمى 

 يــقــريـــفاإل ادـــحــلالت دافـــهأو  ادئـبـم :األول رعــفــال

 المبادئ اعتباره في كضع قد أنو لنا يتضح فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف عمى معمقة نظرة بإلقاء   

 االقتصادية لمجماعة المؤسسة دةىالمعا كفي فريقية،اإل الكحدة منظمة ميثاؽ في المتضمنة داؼىكاأل

ف فريقية،اإل  إلى راجع ذاى كلعؿ ا،يسابقت مف أكبر بجدية تتسـ فريقياإل االتحاد كمبادئ داؼىأ كانت كا 

 :كالمبادئ داؼىاأل ذهى نتناكؿ يمي كفيما ما،يمن كؿ لنشأة المعاصرة كالداخمية الدكلية الظركؼ اختالؼ

                                                           
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 29المادة  (1
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 30أنظر المادة  (2
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 31أنظر المادة  (3
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 يـــقــريــــفاإل ادــحـاالت دافــــهأ  :أوال

 محددة جاءت حيث ا،يإلي كالسعي ايتحقيق عميو يجب التي الغايات مف جممة فريقياإل االتحاد سطر لقد   

 كضيالن إلى ترمي ايمجمم في داؼىاأل ذهى ،1دفاى عشر أربعة في فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف في

حالؿ التقدـ كصنع اياستقالل عمى كالحفاظ القارة بدكؿ  االتحاد داؼىأ كلتكضيح ا،يربكع في السالـ كا 

 أخرل داؼىأك اقتصادية  داؼىأ كأمنية، سياسية داؼىأ داؼ،ىاأل مف أنكاع عدة إلى ايتقسيم يمكف فريقياإل

 .كاالقتصادية السياسية داؼىلأل مكممة

 ةــيـنـواألم ةــيـاســيـسـال دافـــهاأل -1

 األمف كتعزيز ا،يأراضي ككحدة ا،يكاستقالل الدكؿ كحماية السياسي التكامؿ تحقيؽ في داؼىاأل ذهى تتمثؿ   

 القانكف مف الثالثة المادة مف فقرات ستة ايتناكلت كقد الشعبية، كالمشاركة الديمقراطية كتعزيز كاالستقرار،

 :يىك  فريقياإل لالتحاد التأسيسي

 2فريقيةاإل كالشعكب البمداف بيف فيما أكبر كتضامف كحدة حقيؽت. أ

 3ايكاستقالل ايأراضي ككحدة األعضاء الدكؿ سيادة عف لدفاعا. ب

 كاالقتصادم كاالجتماعي السياسي القارة بتكامؿ التعجيؿ .ج

 4ايعن كالدفاع ايكشعكب لمقارة تماـىاال ذات المسائؿ حكؿ مكحدة فريقيةإ مكاقؼ تعزيز .د

 5القارة في كاالستقرار كاألمف السالـ تعزيز. ق

 .6الرشيد كالحكـ الشعبية كالمشاركة الديمقراطية كالمؤسسات المبادئ تعزيز. ك

                                                           
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 03راجع المادة  (1
 /أ مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي3المادة  (2
 /ب مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.3المادة  (3
 / د مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 3( المادة 4
 / كمف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 3المادة  (5
 ./ ز مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي 3المادة  (6
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 ةـــاديـــصــتـاالق دافـــهاأل -2

 :في داؼهاأل ذهى تتمثؿ

 كالمفاكضات العالمي االقتصاد في المناسب اىدكر  لعب مف القارة تمكف التي الالزمة الظركؼ يئةيت .أ

 .1الدكلية

 االقتصاديات تكامؿ ككذلؾ كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية المستكيات عمى المستدامة التنمية تعزيز .ب

 .2 فريقيةاإل

 التحقيؽ أجؿ مف كالمستقبمية القائمة اإلقميمية االقتصادية المجمكعات بيف السياسات كمكاءمة تنسيؽ .ج

 .3االتحاد داؼىأل التدريجي

 .4كالتكنكلكجيا العمـ مجالي كخاصة المجاالت كافة في البحث تعزيز طريؽ عف القارة بتنمية التعجيؿ .د

 :رىـــــاألخ دافــــهاألـ 3

 5اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن المتحدة األمم ميثاق االعتبار في األخذ مع الدولي التعاون تشجيع ( أ

 االقتصادية الشؤكف في الدكلي التعاكف تحقيؽ إلى يدعك الذم المتحدة األمـ مقصد مع دؼيال ذاى يتشابو   

 جميعا لمناس األساسية كالحريات اإلنساف حقكؽ احتراـ تعزيز جانب إلى كاإلنسانية كالثقافية كاالجتماعية

 تمؾ مراعاة مع كالنساء، الرجاؿ بيف تفريؽ كال الديف أك المغة أك الجنس بسبب تمييز دكف ذلؾ عمى كالتشجيع

 .6فعال كالحريات الحقكؽ

 حيث مف المتحدة األمـ ميثاؽ في كرد لما مطابقة قكاعد اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعالف في جاء كما   

 بسبب التمييز كالسيما نكع أم مف تمييز دكف كالحريات الحقكؽ بجميع التمتع حؽ إنساف لكؿ أف إلى اإلشارة
                                                           

 لالتحاد اإلفريقي./ ط مف القانكف التأسيسي  3المادة  (1
 / م مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 3المادة  (2
 / ؿ مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي 3المادة  (3
 /ـ مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.3المادة  (4
 / ق مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 3المادة  (5
  ج مف ميثاؽ األمـ المتحدة. 155كالمادة  1/3أنظر المكاد  (6
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 مف دؼيال أف لنا يتضح كمنو ،1أكاالجتماعي الكطني أكاألصؿ أكالرأم أكالديف أكالمغة أكالجنس أكالمكف العرؽ

 أك االجتماعية أك االقتصادية النكاحي في ذلؾ كاف سكاء األعضاء، الدكؿ بيف الدكلي التعاكف إلى اإلشارة

 أم اإلنساف، لحقكؽ العالمي أكاإلعالف المتحدة األمـ ميثاؽ في جاء ما التعاكف ذاھ يخالؼ أال كى الثقافية،

 دكلة أم تتمسؾ أف يجكز ال بحيث األفريقي، االتحاد في األعضاء الدكؿ لمصمحة التعاكف ذاھ يككف أف

 .2أكالجنس أكالمغة الديف في الختالؼ أخرل دكلة كبيف ايبين التعاكف بمنع أكتطالب أفريقية

 األخرى والمواثيق والشعوب اإلنسان لحقوق فريقياإل لمميثاق طبقا والشعوب اإلنسان حقوق وحماية تعزيز ( أ

 3والشعوب اإلنسان بحقوق الصمة ذات

 األمـ ميثاؽ في تماـىاال ذاى انعكس كقد الثانية، العالمية الحرب منذ اإلنساف بحقكؽ تماـىاال تزايد لقد   

 فريقياإل الميثاؽ فكاف كمو ذاى عف بعيدة أفريقيا تكف لـ كما اإلنساف، لحقكؽ العالمي كاإلعالف المتحدة

 في كينيا عاصمة نيركبي في فريقيةاإل الكحدة منظمة طرؼ مف اعتماده تـ كالذم كالشعكب اإلنساف لحقكؽ

 المركزية الكثيقة يشكؿ الميثاؽ أصبح حيث ، 1986عاـ أكتكبر في النفاذ حيز دخمت كالتي 1981 جكاف

 األخير ذاى أف حيث ،4فريقياإل االتحاد اىبعد كمف فريقيةاإل الكحدة لمنظمة بالنسبة اإلنساف بحقكؽ الخاصة

 العشريف القرف خالؿ في ظؿ فريقياإل اإلنساف ألف فريقياإ في اإلنساف حقكؽ احتراـ السامية دافوىأ مف

 عبيد ـىھباعتبار ـىبتسخير  يقـك االستعمار ككاف ،آدميتو درىأ الذم االحتالؿ تحت كضعو يعاني

 .5االستغالؿ صكر ألبشع ـيكتعريض

                                                           
 مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف. 2المادة  (1
 كء التنظيـسيد إبراىيـ الدسكقي، االستخالؼ بيف المنظمات الدكلية: دراسة تطبيقية عمى استخالؼ االتحاد األفريقي لمنظمة الكحدة اإلفريقية عمى ض (2

 .82الدكلي، المرجع السابؽ، ص 
 / ح مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 3المادة  (3

4
 ( Norman Taku et Frans Vifioen, instruments de l’organisation de l’unité Africaine / Union Africaine, 

centre for Human Rights, université de Pretoria, Pretoria, 2006, p 21. 
-277، ص 1988كالتر ركدني، أكركبا كالتخمؼ في إفريقيا، ترجمة: أحمد القصير، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب، الككيت،  (5

277-267. 
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 1فريقيةاإل الشعوب معيشة مستوى لرفع البشري النشاط ميادين جميع في التعاون تعزيز( ج

 الذم التعاكف بخالؼ البشرم التعاكف كىك  التعاكف أنكاع مف آخر نكع قياـ إلى ناى فريقياإل االتحاد يسعى   

 تتكفر التي فريقيةاإل الدكؿ بيف البشرية الخبرات تبادؿ صكرة التعاكف ذاى يأخذ حيث سابقة، داؼىأ في ذكرناه

 اإلنساف معيشة مستكل رفع كى الحالة ذهى في التعاكف مف المرجكة الغاية أف إال ،2المادية مصادره ايلدي

 خاصة الشاممة، التنمية لتحقيؽ مشتركة فريقيةإ خطة رسـ خالؿ مف إال تحقيقيا يمكف ال الذم األمر فريقياإل

 الذم األمر المتكافئ، غير الدكلي التنافس ظؿ في ميشايكت معاناة العالـ قارات أشد مف تعتبر فريقياإ أف

 القارة دكؿ في كالنمك التنمية معدالت تراجع كعمى كاالجتماعية االقتصادية التنمية مسار عمى سمبا انعكس

 زاد مما العالمية، األسكاؽ في ايحصص كتآكؿ ايصادرات كنقص األكلية المكاد أسعار لتراجع مباشرة كنتيجة

 .فريقيةاإل الدكؿ مكاطني معيشة مستكل عمى سمبا ايكانعكاس البطالة، معدالت كارتفاع الفقر حدة مف

 الصحة وتعزيز اهمن الوقاية يمكن التي األوبئة عمى لمقضاء الصمة ذوي الدوليين الشركاء مع العمل (د

 .3القارة في الجديدة

 يـــقــريـــفاإل ادـــحــاالت ادئــبــم : اــيــانــث

 حددت كقد ،فريقيةاإل الكحدة منظمة مبادئ مع كبير حد إلى متسقة فريقياإل االتحاد مبادئ جاءت لقد   

 منظمة تناكؿ مقابؿ في ،فقرة عشر ستة في المبادئ ذهى األفريقي لالتحاد التأسيسي القانكف مف الرابعة المادة

 المبادئ عدد في زيادة يعني مما ا،يميثاق مف الثالثة المادة في فقرات سبعة في مبادئيا لجممة فريقيةاإل الكحدة

 4 :إلى المبادئ ذهى نقسـ كعميو فريقي،اإل االتحاد ايعمي قاـ التي

                                                           
 / ؾ مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 3المادة  (1
 االتحاد اإلفريقي لمنظمة الكحدة اإلفريقية عمى ( سيد إبراىيـ الدسكقي، استخالؼ بيف المنظمات الدكلية: دراسة تطبيقية عمى استخالؼ2

 .82ضكء التنظيـ الدكلي، المرجع السابؽ، ص 
 ./ ف مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي 3المادة  (3

 .51( البشير عمى الككت، الكحدة اإلفريقية في القرف العشريف، المرجع السابؽ، ص 4
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 التأسيسي القانون في - تقريبا - وتكررت فريقيةاإل الوحدة منظمة ميثاق في وردت التي المبادئ -1

    :فريقياإل لالتحاد

 1االتحاد في األعضاء الدكؿ بيف كالترابط المساكاة .أ

 2االستقالؿ نيؿ عند القائمة الحدكد احتراـ .ب

 3المؤتمر اىيقرر  مناسبة بكسائؿ االتحاد في األعضاء الدكؿ بيف الخالفات تسكية .ج

 4أخرل لدكلة الداخمية الشؤكف في عضك دكلة أم تدخؿ عدـ .د

 االتحاد إطار في الذات عمى االعتماد تعزيز. ق

دانة البشرية الحياة قدسية احتراـ .ك  ابيةىاإلر  كاألعماؿ السياسية كاالغتياالت العقكبة مف اإلفالت كرفض كا 

 .التخريبية كاألنشطة

 :فريقيةاإل الوحدة منظمة ميثاق في ترد ولم لالتحاد التأسيسي القانون في وردت التي المبادئ -2

 ادـحـاالت ةــطـشـأن يــف ةـيـقـريـفاإل وبـالشع ةــاركــشـم .أ

 االتحاد لدل المستحدثة المبادئ مف أنو إذ السابقة، فريقيةاإل الكحدة منظمة ميثاؽ في يذكر لـ المبدأ ذاى   

رساء بتنفيذ تماـىاال تعزيز في فعال بدأ قد فريقياإل االتحاد يككف ذايكب فريقي،اإل  ذاى كيتحقؽ الديمقراطية، كا 

 عممنا إذا خاصة فريقي،اإل البرلماف كىك  فريقياإل االتحاد مؤسسات مف مةيالم زةياألج أحد خالؿ مف المبدأ

 لمدكؿ أخرل تداكلية زةيأج أم أك الكطنية البرلمانات أعضاء بيف مف يعينكف األخير ذاى أعضاء أف

  5.األعضاء

                                                           
 لالتحاد اإلفريقي./ ز مف القانكف التأسيسي  4المادة  (1
 مف ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية.  1/  14كالمادة  10/1كالمادة  5( المادة 2
لعؿ أكضح مثاؿ عمى النزاعات التي تسبب عدـ حميا في تصدع المنظمة الدكلية، مشكمة الصحراء الغربية التي عمقت الخالؼ بيف  (3

ب عربي قكم، كما أف القضية ذاتيا كانت سببا في عدـ انضماـ المغرب األقصى إلى الجزائر كالمغرب، ككانت عائؽ أماـ قياـ اتحاد مغر 
 عضكية االتحاد األفريقي.

 .430، ص 2006 رة،ھصالح يحي الشاعرم، تسكية النزاعات الدكلية سمميا، الطبعة األكلى، مكتبة مدبكلي، القا (4
5

 ( Moudjib Djinadou, réflexions sur la participation de la société civile dans le cadre de l’union Africaine, 

Perspective Afrique, Vol 1, N° 3, PP 227-228. 
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 ةـيـقـريـــفاإل ارةــقـلم ركةـتـشـم ةـيـاعــدف ةـاسـيـس عـــوض .ب

 الكحدة طريؽ في لمجدؿ مجاؿ ناؾى يككف ال بحيث األمكر بزماـ األخذ إلى فريقياإل االتحاد يسعى   

 الصراعات كتسكية إلدارة اإلقميمية اآلليات مع العالقات مكاءمة مشتركة دفاعية بسياسة فالمقصكد فريقية،اإل

 عدكاف أم ضد األعضاء الدكؿ أمف ضماف أجؿ مف المشترؾ الدفاع مسائؿ بشأف كسمكؾ جين إلقرار

 .الداخمي االستقرار كذلؾ كلضماف خارجي،

 حتمية مف الخركج في الحقيقية الرغبة يعكس األفريقي لالتحاد التابع كاألمف السمـ مجمس إنشاء فإف لذلؾ   

 .المشترؾ الدفاع سياسة كتعزيز السالـ تحديات ةيلمكاج الالزمة األدكات كبناء الحرب

 ،1االتحاد في األعضاء الدول بين اهباستخدام ديدهالت أو القوة استخدام منع .ج

 ،2خطيرة ظروف ظل في المؤتمر لقرار طبقا عضو دولة في التدخل في االتحاد حق .د

 ،وأمن سالم في العيش في اهوحق االتحاد في األعضاء الدول بين السممي التعايش .ه

 ،3واألمن السالم إلعادة االتحاد من التدخل طمب في األعضاء الدول حق. و

 جميع في فريقيةاإل المرأة حقكؽ ضماف ضركرة إلى أشار الذم :الـجـنـسـيــن نـيـب اواةـمسـال زــزيـــعـت .ز

 . 4تمييز أم دكف كذلؾ كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية العممية المياديف

 الرشيد والحكم القانون وسيادة اإلنسان وحقوق الديمقراطية مبادئ إحترام  .ح

 :5إلزامية شركط ثالثة ايل الكتاب مف الساحقة األغمبية رأم في كى كالذم الحكـ، نظاـ تعني فالديمقراطية   

                                                           
1
( Albert Bourgi, l’union Africaine entre les textes et la réalité, AFRI, Vol 6, 2005, P 327. 

  .149ػ146، ص 2002، أفريؿ 148رة، مجمة السياسة الدكلية، العدد ( رانية حسيف خفاجة، اإلتحاد األفريقي خطكة جديدة في مسيرة القا2
3
( Andrea Caligiuri, le droit d’intervention de l’union Africaine et l’interdiction de l’usage de la force en 

droit international, paper – Juin 2004, p 4. Available at : 

http://www.academia.edu/1741488/Le_droit_d_intervention_de_l_Union_africaine_et_l_interdiction_de_

l_usage_de_la_force_en_droit_international  
( بركتكككؿ حقكؽ المرأة في إفريقيا الممحؽ بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، اعتمدتو الجمعية العامة لرؤساء دكؿ كحككمات 4

 . 2003جكيمية  11االتحاد اإلفريقي، كذلؾ أثناء انعقاد قمتيا العادية الثانية، المكزمبيؽ، مابكتك، 
5
( Abdel Kader Boye, de quelque problèmes et aspects importants de la démocratie dans le contexte des 

états d’Afrique noire, à la démocratie : principes et réalisation union interparlementaire, Genève, 1998, p 

39. 

http://www.academia.edu/1741488/Le_droit_d_intervention_de_l_Union_africaine_et_l_interdiction_de_l_usage_de_la_force_en_droit_international
http://www.academia.edu/1741488/Le_droit_d_intervention_de_l_Union_africaine_et_l_interdiction_de_l_usage_de_la_force_en_droit_international
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 لإلجراءات كفقا العامة كالمناصب السمطة إلى الكصكؿ أجؿ مف كالجماعات األفراد بيف فعمي تنافس كجكدػ 1

 .منتظمة فترات عمى اآلراء بتكافؽ كالمقبكلة ايب المعمكؿ

 .كشفافة ةينزي انتخابات تنظيـ خالؿ مف القادة اختيار في المشاركة في المكاطنيف حؽػ 2

 الدكلية داتىالمعا قانكف في ايب المعترؼ كالسياسية المدنية كالحقكؽ لمحريات القانكني كالضماف االعتراؼػ 3

 في كالحؽ الصحافة، كحرية الجمعيات، تككيف كحرية التعبير، كحرية اإلنساف، حقكؽ مف يتجزأ ال كجزء

 .الخ .التعسفي التدخؿ أشكاؿ جميع ضد كالممتمكات الشخصية السالمة

عماؿ اإلنساف لحقكؽ احتراـ ناؾى يككف أف دكف مف ديمقراطية ناؾى تككف أف يمكف ال كعميو  لسيادة أكا 

 .الرشيد كالحكـ القانكف

 متوازنة اقتصادية تنمية لضمان االجتماعية العدالة تعزيز. ط

 .لمحكومات الدستورية غير التغييرات ورفض إدانة .ك

 يــقـريـــفاإل ادــحـاالت زةـــهــأج :يـانـثـال رعـــفــال

 مف بو تقـك لما اإلقميمية المنظمات فاعمية مدل عمى مةيالم المؤشرات إحدل كالمؤسسات زةياألج تعتبر   

 منظمة مف كالمؤسسات زةياألج تختمؼ كما ا،يمبادئ عمى كالحفاظ المنظمة داؼىأ تحقيؽ في ـيم دكر

 فريقياإل االتحاد إلى فريقيةاإل الكحدة منظمة مف باالنتقاؿ حدث الذم التغيير أف كما أخرل، إلى إقميمية

 .ايسابقت زةيأج عف تختمؼ األخير ذاى زةيأج مف جعؿ

 يـريقـاألف ادـلالتح التأسيسي ونــانـقـال اــهأــشـأن يـتـال ادــحـاالت زةــهــأج : أوال

 تابعة زةيأج أك مؤسسات تسع كجكد إلى فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف مف الخامسة المادة أشارت لقد   

 عند األكلكية أعطيت كالتي فريقياإل االتحاد ايب بدأ التي الرئيسية األربعة زةياألج ايبين مف فريقياإل لالتحاد

 .2001 جكيمية 9 في المنعقدة لكساكا قمة خالؿ االتحاد إنشاء
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 أشارت كما ،) كالمفكضية الدائميف الممثميف لجنة التنفيذم، المجمس االتحاد، مؤتمر) يى زةياألج ذهىك    

 المؤتمر. مف قرار عمى بناء أخرل زةىھأج إنشاء إمكانية إلى الخامسة المادة مف الثانية الفقرة

 :1زةياألج ذهيل ذكر يمي كفيما

 ادـــحــتاإل  رـــمــؤتـــم -1

 اىكأعال الخامسة، مادتو في التأسيسي القانكف ايعمي نص التي االتحاد زةيأج ـىأ االتحاد، مؤتمر يعتبر   

 سنكيا كاحدة مرة يجتمع كما المعتمديف، ـيممثمي أك كالحككمات الدكؿ رؤساء مف كيتككف السمطات، حيث مف

 كبمكافقة األعضاء الدكؿ إحدل طمب عمى بناء عادية غير دكرة في يجتمع كقد عادية، دكرة في األقؿ عمى

ف باإلجماع، قراراتو المؤتمر يتخذ كما ،2األعضاء الدكؿ ثمثي أغمبية  القرارات إصدار فيتـ ذلؾ تعذر كا 

 ايفي القرارات فإف اإلجرائية المسائؿ أما المكضكعية، لممسائؿ بالنسبة كذلؾ األعضاء، الدكؿ ثمثي بأغمبية

 مف الثانية الفقرة حددتو فقد لممؤتمر اجتماع أم في المطمكب القانكني النصاب أما البسيطة، باألغمبية تتخذ

 بيف مشاكرات بعد انتخابو يتـ حككمة أك دكلة رئيس يتكلى كما األعضاء، الدكؿ ثمثي بحضكر السابعة المادة

 تدكير مبدأ يعتمد لـ فريقياإل االتحاد أف نالحظ كمنو ،3كاحدة سنة لمدة المؤتمر رئاسة األعضاء، الدكؿ

 المساكاة مبدأ ألعماؿ تجسيدا يعد الذم األعضاء الدكؿ ألسماء جائييال الترتيب بحسب اييجعم فمـ الرئاسة

 .4الدكلية المنظمات في غالبا المكرسة القانكنية المبادئ مف أنو كما األعضاء، الدكؿ بيف

 التزاـ كضماف االتحاد قرارات تنفيذ كمراقبة لالتحاد المشتركة السياسات تحديد مةيم االتحاد مؤتمر كيتكلى   

نشاء االتحاد ميزانية اعتماد مع ا،يب األعضاء الدكؿ  طمبات بحث ككذلؾ ا،يإقامت ضركرة يرل زةيأج أم كا 

 كاتخاذ األخرل االتحاد زةيأج عف الصادرة كالتكصيات التقارير كبحث كاستالـ االتحاد عضكية إلى االنضماـ

 .ايبشأن القرارات

                                                           
  مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.  5( المادة 1
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.   6/3( المادة 2
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.   6/4المادة  (3

 .162، ص 2004جماؿ عبد الناصر مانع، إتحاد المغرب العربي، دراسة قانكنية سياسية، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  (4
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 ذيـيـفـنـتـال سـمــجـمـال -2

 كزراء مف المجمس ذاى كيتألؼ االتحاد، مؤسسات سمسمة في الثانية المؤسسة التنفيذم المجمس يعتبر   

 التنفيذم المجمس يجتمع كما األعضاء، الدكؿ حككمات ايتعين سمطات أك آخريف كزراء أم أك الخارجية

 عضك دكلة أم طمب عمى بناء عادية غير دكرة في كيجتمع عاديتيف، دكرتيف في األقؿ عمى السنة في مرتيف

 مؤتمر قبؿ مف المتبعة اآللية بنفس قراراتو المجمس كيتخذ ،1األعضاء الدكؿ جميع ثمثي أغمبية كبمكافقة

ف باإلجماع يككف كذلؾ االتحاد،  البسيطة باألغمبية االكتفاء كيتـ األعضاء، ثمثي أغمبية بمكافقة ذلؾ تعذر كا 

 مف القانكني النصاب كيتككف ال، أـ إجرائية ما مسألة كانت إذا ما تقرير ذلؾ في بما اإلجرائية المسائؿ في

 في السياسات حكؿ القرارات كاتخاذ تنسيؽ التنفيذم المجمس يتكلى ،2االتحاد أعضاء جميع ثمثي أغمبية

 تنفيذ كمراقبة إليو تحاؿ التي المسائؿ كبحث األعضاء، لمدكؿ بالنسبة المشترؾ تماـىاال ذات المجاالت

 .3المؤتمر اييضع التي السياسات

 اــيــقـريــفإ ومـــمــع انـــمــرلــب -3

 التنمية، في فريقيةاإل لمشعكب كاممة مشاركة ضماف كى فريقيا،إ عمـك برلماف إنشاء مف الغرض إف   

 .4الراشد كالحكـ الشعبية المشاركة كتعزيز ،كمؤسساتو الديمقراطي النظاـ كتكطيد اقتصاديا، القارة كتكامؿ

 المككنة زةياألج مف ازيكج البرلماف ذاى عمى التأسيسي القانكف مف ج فقرة الخامسة المادة نصت كقد   

 خاص بركتكككؿ في كتنظيمو امويكم كسمطاتو البرلماف تشكيؿ تحديد يتـ أف عمى فريقي،اإل االتحاد يكؿيل

  5.بو

                                                           
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.   10المادة  (1
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.   11المادة  (2
   مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 13/3المادة  (3

، جكاف 11كاإلدارية، جامعة عنابة، العدد الزىرة براىمية بديار، برلماف عمـك إفريقيا، مجمة العمـك القانكنية، معيد العمـك القانكنية  (4
 .59، ص 2007

 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي.   17/2المادة  (5
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 الخبراء جانب مف مستفيضة لمناقشات فريقيةاإل الكحدة لمنظمة العامة األمانة أعدتو كالذم األخير ذاى   

 سنة أفريؿ 12 إلى 7مف  الفترة خالؿ أبابا أديس في اجتماع عقد حيث األفارقة كالدبمكماسييف البرلمانييف

 حيث فريقية،اإل الكحدة منظمة في عضك دكلة كأربعيف خمس مف ممثميف المقاء ذاى في كشارؾ،  2000

 :1يى محكرية قضايا ثالث عمى النقاش تركز

 .إفريقيا عمـك برلماف في األعضاء الدكؿ تمثيؿ مسألة - 

 .ـيتعيين أك الممثميف انتخاب طريقة  -

 .األفريقي لمبرلماف الممنكحة السمطات - 

 سرت قمة خالؿ فريقيةاإل الكحدة منظمة كحككمات دكؿ رؤساء قبؿ مف فعال اعتماده تـ البركتكككؿ ذاى   

 عميو المصادقة بعد 2003 ديسمبر 14 في التنفيذ حيز دخؿ حيث 2001 مارس 2 في العادية غير الثانية

 .األعضاء الدكؿ مف البسيطة باألغمبية

 الخاص البركتكككؿ مف الرابعة المادة مف الثانية الفقرة في جاء فقد فريقياإ عمـك برلماف تشكيمة عف أما   

ـ يبين مف تككف فريقياإل البرلماف في أعضاء بخمسة عضك دكلة كؿ تمثؿ" : فريقياإ عمـك برلماف بإنشاء

 بعض اعتراضات أثار الذم األمر المتساكم التمثيؿ مبدأ اعتمد النص أف كنالحظ،  "األقؿ عمى كاحدة امرأة

 بالتكصؿ الصعكبات ذهى تخطت فريقيةاإل الدكؿ أف إال فريقيا،إ كجنكب كنيجيريا مصر ايمن الكبرل الدكؿ

 كيمكف سنكات خمس ايمدت انتقالية لفترة سيككف المتساكم التمثيؿ بقاعدة العمؿ أف يؤكد تكفيقي حؿ إلى

 كما السكاف، لتعداد طبقا التمثيؿ سيككف االنتقالية الفترة ذهى بعد أنو أم النسبي التمثؿ بقاعدة األخذ اىبعد

 البرلمانات أعضاء بيف مف يعينكف أك فريقياإل البرلماف أعضاء انتخاب كيتـ األكربي، البرلماف في الحاؿ كى

 – ايدكل داخؿ التشريعية السياسة في االشتراؾ ايحق مف يككف أم – أخرل تداكلية زةيأج أم أك الكطنية

                                                           
، 11محمكد إبراىيـ الكالي، مؤسسات االتحاد اإلفريقي، مجمة العمـك القانكنية، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، جامعة عنابة، العدد  (1

 .50، ص 2007 جكاف
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 تداكلي ازيج أم أك الكطني البرلماف في كاليتو مدة مع فريقياإل البرلماف في عضك كؿ كالية مدة كتتزامف

 .1آخر

 اـيم أما االتحاد، مف الدكلة ذهى تنسحب عندما تمقائيا تكقؼ عضك دكلة أم أعضاء عضكية أف كما   

 لمبرلماف. المنشئ البركتكككؿ مف عشر الحادية المادة ايحددت فقد فريقياإل البرلماف كسمطات

 دلـــــعـــال ةــمــكـــحــم -4

 مايم تطكرا قضائي ازيج إنشاء عمى بالنص فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف كاضعي عناية شكمت لقد   

 – فريقيةاإل الكحدة لمنظمة المنشئ الميثاؽ كأف خاصة المشترؾ، فريقياإل العمؿ دعـ صعيد عمى كمستحدثا

 بمجنة عرؼ ما إلى باإلشارة فقط مكتفيا ازيالج ذاى مثؿ مف خال قد – ايليخمف فريقياإل االتحاد جاء التي

 ":وأن عمى فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف مف عشر الثامنة المادة نصت كقد ،2كالتحكيـ كالتكفيؽ الكساطة

  .لالتحاد تابعة عدؿ محكمة إنشاء يتـ -1

 "ايب خاص بركتكككؿ في اياميكم ايكتشكيم العدؿ لمحكمة األساسي النظاـ تحديد يتـ -2

 التي كالشعكب اإلنساف لحقكؽ فريقيةاإل بالمحكمة عرؼ ما إلى اإلشارة مف البد السياؽ ذاى كفي أنو إال   

 الدكؿ اعتمدتو كالذم كالشعكب اإلنساف لحقكؽ فريقياإل بالميثاؽ الممحؽ البركتكككؿ بمكجب أنشئت

 البركتكككؿ ذاى ، 1998جكيمية رھش في بكركينافاسك، كاغادكغك، في فريقيةاإل الكحدة منظمة في األعضاء

 االتحادية تنزانيا كريةيجم طرؼ مف المحكمة مقر استضافة تـ كقد، 2004 3 جانفي في النفاذ حيز دخؿ

 الدكرة خالؿ اعتماده تـ فقد فريقياإل لالتحاد التابعة العدؿ محكمة بركتكككؿ أما ،" اأركش"  مدينة في كذلؾ

 مف المحكمة تتككف حيث ، 2003 جكيمية 11 في مابكتك المكزمبيقية العاصمة في المنعقدة الثانية العادية
                                                           

محمد عاشكر ميدم، برلماف عمـك أفريقيا كمستقبؿ االتحاد اإلفريقي: تحديات قائمة كضمانات الزمة، في االتحاد اإلفريقي بحكث  (1
 .163-162، ص 2005االتحاد اإلفريقي، المركز العالمي لدراسات كأبحاث الكتاب األخضر، بنغازم،  مؤتمر

االتحاد اإلفريقي حدكد الدكر المتكقع كالمأمكؿ، في بحكث مؤتمر االتحاد اإلفريقي:  قضائي في إطار منظكمةال ازھأحمد الرشيدم، الج (2
 . 125-124، ص 2005المركز العالمي لدراسات كأبحاث الكتاب األخضر، بنغازم، 

3
( Abdou Dangabo Mousa, chronique de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples à la cour 

de justice de l’union africaine : histoire d’une coexistence pacifique en attendant la fusion, Revue 

internationale de droit pénal, (vol 76), Janvier - Février 2005, P 135. 
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 رئيس مف مقدـ اقتراح أعقاب كفي أنو إال ،1االتحاد في األعضاء الدكؿ رعايا مف ـى قاضيا عشر أحد

 االتحاد قرر ، أكباسانجك أكليسيجكف الرئيس الفيدرالية، نيجيريا كريةيجم كرئيس فريقياإل االتحاد مجمس

 كلعؿ فريقي،اإل لالتحاد التابعة العدؿ محكمة في كالشعكب اإلنساف لحقكؽ فريقيةاإل المحكمة دمج فريقياإل

 يعيؽ قد الذم فريقياإل االتحاد لمؤسسات المتزايد العدد كى القرار ذاى عميو يركز كاف الذم ـيالم األمر

 فريقيةاإل العدؿ لمحكمة األساسي النظاـ بشأف بركتكككؿ مشركع كضع فعال تـ كقد ،الحماية منح عممية

 ذايب مايكاستبدال السابقيف البركتكككليف عف االستعاضة عمى األكلى مادتو في نص كالذم اإلنساف كحقكؽ

 بحقكؽ خاصة األكلى غرفتيف ستضـ أيضا "بأركشا " اىمقر  سيككف كالتي الجديدة المحكمة ذهى األخير،

 مصادقة بمجرد النفاذ حيز سيدخؿ الجديد البركتكككؿ ذهى أف كما العامة، بالقضايا تعنى كالثانية اإلنساف

لى عضك، دكلة عشر خمسة  .ايمكان في كؿ قائمتيف السابقتيف المحكمتيف كال ستظؿ ذلؾ تحقؽ غاية كا 

 الدكلية، العفك منظمة قبؿ مف شديدة معارضة القت قد المحكمتيف دمج فكرة أف نجد أخرل ةيج كمف   

 إصدار في الجديدة لممحكمة الممنكحة الكالية حكؿ القائـ بالغمكض المتعمقة المخاكؼ مف جممة عمى قائمة

 .2كالشعكب اإلنساف لحقكؽ األفريقي الميثاؽ في المحدد النحك عمى اإلنساف حقكؽ اكاتيانت ضد فعالة أحكاـ

 :3رئيسيتيف نقطتيف في اىفنكجز  الحاضر الكقت في المحكمة ذهى مثؿ إنشاء مبررات يخص كفيما  

 العدؿ محكمة عمى اآلف عادة تعرض يىك  فريقيةاإل الدكؿ بيف حادة نزاعات تثير الحدكد قضايا تزاؿ ال -1

 كمف العاـ الدكلي القانكف أحكاـ تطبؽ ناحية مف ييف المشكالت ذهى لحؿ كاألنسب األقدر يىك  الدكلية

 تمثيال تضمف ايأن كما القضايا، ذهى نظر عند كالحياد ةىكالنزا التجرد مف عالية بدرجة تتمتع أخرل ناحية

 .القضائية الساحة ذهى مف االستفادة إلى فريقيةاإل الدكؿ دفع مما ايعضكيت في مناسبا فريقياإ

 كحرياتو اإلنساف حقكؽ اكاتيانت عف فضال العرقية كالمشاكؿ ميةىاأل الحركب مف فريقياإ تعاني -2

 لمحاكمة أركشا محكمة نشأت فقد الجماعية اإلبادة مشاكؿ كىك  المشاكؿ مف األكؿ النكع أما األساسية،
                                                           

 مف بركتكككؿ محكمة العدؿ التابعة لالتحاد اإلفريقي. 113المادة  (1
2
( Abdou Dangabo Mousa, Op, Cit, P 137. 

 .157عبد اهلل األشعؿ، االتحاد اإلفريقي كالقضايا اإلفريقية المعاصرة، المرجع السابؽ، ص  (3
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 إلنشاء مبررا فريقيةاإل الدكؿ إلى يجد لـ الشأف ذاى في اياختصاص كلكف الجرائـ مف النكع ذاى في ميفيالمت

 .فريقيةاإل المحكمة داخؿ خاصة غرفة

 ةــــنـجـمـال -5

 أعضاء عف فضال نائب مف أكثر أك كنائب رئيس مف كتتألؼ لالتحاد، العامة األمانة بمثابة المجنة تعد

 في سمطة أعمى باعتباره المؤتمر كيتكلى المجنة، اـيم لتسيير العامميف مف الالـز العدد ـىكيساعد المجنة،

  1.ايكنظم اياميكم المجنة يكؿى تحديد االتحاد زةيأج

 نـــيـمـدائـال نـيـثمــمـمـال ةـنـجـل -6

 مسؤكلة يىك  األعضاء، الدكؿ مفكضي مف ـىغير  أك االتحاد لدل الدائميف الممثميف مف المجنة ذهى كتتككف

 االقتضاء عند عمؿ أكمجمكعات فرعية لجاف تشكيؿ ايل كيجكز التنفيذم، المجمس أعماؿ تحضير عف

 بإعداد تقـك ييف التنفيذم، لممجمس سكرتارية بمثابة يى الدائميف الممثميف لجنة أف النص ذاى مف كيستفاد

 .2التنفيذم المجمس أعماؿ جدكؿ كتحضير

 ةــصــصــخـتـمـال ةـيـنـفـال انـــجـمـال -7

 مسؤكلة تككف لجاف سبع إنشاء إلى فريقياإل لالتحاد التأسيسي القانكف مف عشر الرابعة المادة أشارت لقد   

 المجمس إلى الفنية المجاف ذهى اىإصدار  تحاكؿ التي ايتكصيات جميع في تخضع بحيث التنفيذم المجمس أماـ

  3.أمامو المباشرة ايمسؤكليت جانب إلى ايعمي الرئيس اإلشراؼ صاحب التنفيذم

قتصادية اجتماعية نشاطات تشمؿ المجاف ذهىك   :يى امةى كا 

 .الزراعية كالمسائؿ الريفي االقتصاد لجنة  .

 .كالمالية النقدية الشؤكف لجنة . 

                                                           
 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 20راجع المادة  (1

 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 21راجع المادة  (2
 االستخالؼ بيف المنظمات الدكلية، دراسة تطبيقية عمى استخالؼ االتحاد اإلفريقي لمنظمة الكحدة اإلفريقية عمىسيد إبراىيـ الدسكقي،  (3

 .159ضكء التنظيـ الدكلي، المرجع السابؽ، ص 
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 .جرةيكال كالجمارؾ التجارة لجنة . 

 .كالبيئية الطبيعية كالمكارد كالطاقة كالتكنكلكجيا كالعمـ لجنة الصناعة  .

 .كالسياحة كالمكاصالت النقؿ لجنة . 

 .االجتماعية كالشؤكف كالعمؿ الصحة لجنة  .

 .البشرية كالمكارد كالثقافة التعميـ لجنة  .

نشاء القائمة المجاف تنظيـ إعادة كالحككمات الدكؿ رؤساء لمؤتمر اينفس المادة أجازت ماك     جديدة لجاف أكا 

 المجاف بعض إنشاء أجازت كما كالتحكيـ، كالتكفيؽ الكساطة لجنة أنشأت فقد المنظمة أما الضركرة، حسب

 كالعممية التعميمية المجنة كاالجتماعية، االقتصادية المجنة :يى المجاف ذهىك  كالحككمات، الدكؿ رؤساء لمؤتمر

 .1الدفاع كلجنة كالصحية، كالثقافية

 يـــافــقـثـوال يــاعــمـتـواالج اديــصـتـاالق ســمــجـمـال -8

 في المدني المجتمع منظمات لتمكيف أنشئت استشارية يئةى كى كالثقافي كاالجتماعي االقتصادم المجمس   

جراءات مؤسسات، في كالمشاركة لمتحدث فريقياإ   .فريقياإل االتحاد داخؿ القرار صنع كا 

 مف المجمس يتككف إذ فريقي،اإل لالتحاد التأسيسي القانكف مف كالعشركف الثانية المادة عميو نصت ما كىك    

 تحديد يتكلى الذم كى المؤتمر أف كما االتحاد، في األعضاء لمدكؿ كاالجتماعية نيةيالم المجمكعات مختمؼ

 .2كتنظيمو كتشكيمو كسمطاتو امويم

 ةـــيـالـمـال اتــسـؤسـمـال -9

 المشاكؿ أصؿ ييف بالتنمية، تماماىا فريقياإل االتحاد في المتعددة كاالقتصادية المالية المؤسسات تعكس   

 تعاني فريقيةاإل فالقارة فريقي،اإل االتحاد في قائمة تكف لـ جديدة مؤسسات كذلؾ يىك  فريقية،اإل القارة في

 ذايكل العالـ، اىدييش التي االقتصادية المشاكؿ أعقد إلى األساسية البنية مف تبدأ متعددة، اقتصادية مشاكؿ
                                                           

 مف القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي. 2فقرة  14المادة  (1
2
( Open society de l’union Africaine, un guide pour mieux connaitre les structures et procédures de l’UA, 

open society institute, New York, 2009, P 27.  
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 التأسيسي القانكف فتضمف فريقي،اإل لالتحاد بالنسبة الكبرل األكلكية كالمالية االقتصادية المسائؿ تشكؿ

 ، فريقياإل النقد كصندكؽ فريقي،اإل المركزم المصرؼ إنشاء كالعشركف التاسعة المادة في فريقياإل لالتحاد

 في كالنقدم المصرفي بالجانب تـيت التي زةياألج ذهى كؿ أف إلى كأشير لالستثمار، فريقياإل كالمصرؼ

  .1األعضاء الدكؿ في المصرفية زةيلألج مسايرا ايعمم يككف أف يجب فريقياإ

 :يــقـريــفاإل ادـــحـلالت عــابـتـال نــواألم مـمـسـال سـمــجـم -11

 التأسيسي القانكف مف02/05  لممادة طبقا فريقياإل لالتحاد التابع كاألمف السمـ مجمس إنشاء تـ لقد   

دارت النزاعات لمنع دائـ ازيكج فريقي،اإل لالتحاد  ترتيب بمثابة كى المجمس ذاىك  االتحاد، داخؿ ايكتسكيت ايكا 

 النزاعات ألكضاع المناسب في الكقت الفعالة االستجابة يؿيلتس المبكر كاإلنذار الجماعي األمف ترتيبات مف

 إفريقية كقكة المبكر، لإلنذار قارم نظاـ ككذلؾ لمحكماء يئةىك  المفكضية كتدعمو ،2فريقياإ في كاألزمات

 لالتحاد التابع كاألمف السمـ مجمس بإنشاء الخاص البركتكككؿ اعتماد تـ كقد ،3خاص كصندكؽ زةىجا

 فريقياإل كاألمف السمـ مجمس بإنشاء القمة قرار كيعتبر ، 2002جكيمية 9 فريقياإ بجنكب دكرباف في فريقياإل

 فقد اإلطار ذاى كفي الجماعي، فريقياإل العمؿ تعزيز مصمحة في تصب كالتي ايتبنت التي القرارات ـىأ مف

دارة منع آلية إدماج ديرباف قمة قرار في جاء  خالؿ مف فريقياإل االتحاد ضمف فريقيةاإل المنازعات كتسكية كا 

 رةىالقا إعالف يظؿ أف عمى ،عميو التصديؽ إلى األعضاء الدكؿ ايكدعكت لممجمس المنشئ البركتكككؿ ايتبني

 حيز كدخكلو البركتكككؿ عمى التصديؽ حيف إلى مؤقتة فترة خالؿ ساريا الذكر السالفة اآللية شأف في

 منظكمات كضع في التعبير صح إف نكعية قفزة يعد كاألمف، السمـ مجمس إنشاء فإف كعميو ،4النفاذ

                                                           
 سيد إبراىيـ الدسكقي، االستخالؼ بيف المنظمات الدكلية، دراسة تطبيقية عمى استخالؼ االتحاد اإلفريقي لمنظمة الكحدة اإلفريقية عمى (1

 .165ضكء التنظيـ الدكلي، المرجع السابؽ، ص 
 . 2جماؿ عبد الناصر مانع، االتحاد األفريقي كمنظمة إقميمية في إطار األمـ المتحدة، المرجع السابؽ، ص  (2
  .مف بركتكككؿ إنشاء مجمس السمـ كاألمف التابع لالتحاد اإلفريقي 2المادة  (3

دكلة،  37بعدما صادقت عميو  2003ديسمبر  26كاألمف التابع لالتحاد األفريقي حيز النفاذ في دخؿ بركتكككؿ إنشاء مجمس السمـ  (4
كذلؾ بعقر المنظمة بعد مناقشات كمشاكرات مكثفة بيف الدكؿ  2004مام  25كما أعمف عف انطالقو رسميا بمناسبة يـك إفريقيا في 

 :األعضاء في االتحاد، أنظر
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 التي النزاعات اتجاه لمقارة الجماعية الفعؿ ردكد تنظيـ أف كما القارة، مستكل عمى األزمات ةيلمكاج مؤسساتية

 بناء كديج لتجميع استراتيجيا كالتزاما سياسية إرادة يعكس أكثر أك دكلتيف بيف أك الكاحدة الدكلة داخؿ تحدث

 .السالـ

  يـقـريـفاإل ادـحـاالت لــكـيـه ىـمـع ةــعــواقـال وراتــطـتـال :ثـالـثـال رعــفـال

 دافو:ىأ تحقيؽ مف كتمكينو دكره، تفعيؿ إلى الرامية المحاكالت مف العديد فريقياإل االتحاد يكؿى عرؼ   

 يــقـريــفاإل ادـحـاالت ةـاسـرئ أوال:

 اجتماعات ايخالل يترأس سنة لمدة المؤتمر قبؿ مف منتخب دكلة رئيس فريقياإل االتحاد رئاسة يتكلى   

 كالساحة فريقيةاإل القارة مستكل عمى االتحاد تمثيمو جانب إلى الدكرتيف، بيف المناقشات كقيادة المؤتمر

 المعالـ كاضحة آلية تكجد ال ذلؾ كمع النزاعات، حؿ إلى الرامية المبادرات في المشاركة ويمكن كما الدكلية،

  .1األعضاء الدكؿ جميع آراء تكافؽ تمثؿ فريقيإلا االتحاد رئيس ايعن يعرب التي اآلراء مف أيا تضمف

 كزير يتكلى كما كالحككمات، الدكؿ رؤساء مؤتمر يرأس فريقياإل االتحاد رئيس كى الذم الدكلة رئيس   

 .الدائميف الممثميف لجنة رئاسة االتحاد لدل اىسفير  كيتكلى التنفيذم، المجمس رئاسة الدكلة ذهى خارجية

 بعد ثانية دةيع إلى لمترشح سعى الذم القذافي معمر الميبي الرئيس دةيع نياية خالؿ خالؼكاف ىناؾ    

 الدقيؽ فريقيةاإل الدكؿ تطبيؽ أف إال 2010 جانفي 31 إلى 2009 فيفرم 2 مف امتدت التي األكلى دتويع

 أساس عمى الرئاسة عمى التناكب عمى تنص التي لالتحاد الداخمي النظاـ مف عشر الخمسة لممادة كالصاـر

 الدكرة خالؿ كذلؾ فريقياإل لالتحاد الثامف الرئيس ليككف الماالكم الرئيس باختيار المسألة تيكانت ،إقميمي

 كى الدكر أف مف منطمؽ ، 2010 جانفي 31 في أبابا أديس األثيكبية العاصمة في عشر الثالثة العادية

  .2فريقياإل الجنكب منطقة مف لمرشح

                                                                                                                                                                                           
-Delphine Lecoutre, le conseil de paix et de sécurité de l’union Africaine, Clef d’une nouvelle 

architecture de stabilité en Afrique ? Afrique Contemporaine, N° 212, Avril 2004, pp 131-132. 
1
( Renforcer la participation populaire dans de l’union Africaine, Op, Cit, P 8. 

2
( Delphine Lecoutre, la présidence Kadhafi de l’union Africaine, En jeux et perspectives pour l’Afrique 

et l’Europe, ISS, Juin 2009, P 2. 
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 يــقــريــفاإل ادــحـاالت ةـومــكــا: حـيـانـث

 إعطاؤه يمكف الذم اإلطار حكؿ األعضاء الدكؿ بيف جدؿ ناؾى كاف فريقيةاإل الكحدة منظمة تأسيس منذ   

 ةيج مف الكطنية كالسيادة ةيج مف كاالقتصادم السياسي التكامؿ بيف التكازف حكؿ ككذلؾ القارية، لممؤسسات

 منظمة قمة مؤتمر خالؿ كذلؾ نكركما ككامي الغاني، الرئيس اىقاد التي األكلى المحاكلة فشمت كلقد أخرل،

 مف كريلمظ الفكرة عادت قرف الربع يقرب ما كبعد أنو إال، 11965 عاـ في أكرا في المنعقدة فريقيةاإل الكحدة

 تحقيؽ في كاإلسراع التكامؿ تحقيؽ بغرض زمنيا جدكال 1991 عاـ في أبكجا دةىمعا اعتمدت حيث جديد

 محؿ ليحؿ فريقياإل االتحاد قياـ في المناقشات ذهى متىسا فقد حاؿ أم كعمى فريقية،اإل الدكؿ اندماج

 الكاليات اسـ تحت مكحد كياف إقامة يى الغاية كانت بعدما كسط كحؿ جاء كالذم فريقية،اإل الكحدة منظمة

 . 2فريقيةاإل المتحدة

 في (غانا) بمدينة أكرا المنعقدة التاسعة العادية الدكرة خالؿ أكرا إعالف بصدكر النقاشات ذهى تكجت كقد   

 إنشاء كى فريقياإل االتحاد مف ائييالن دؼيال أف األفارقة القادة خالليا مف أكد الذم ،2007 جكيمية

 كخاصة فريقيةاإل الكحدة لمنظمة المؤسسكف اآلباء ذلؾ تصكر كما لالتحاد بحككمة فريقيةاإل المتحدة الكاليات

 اإلسراع ضركرة عمى اإلعالف ذاى بمكجب القادة أكد كما نكركما، ككامي الغاني الدكتكر ـيالمم القائد

 كتعزيز ترشيد مع فريقي،اإل االتحاد حككمة تشكيؿ ذلؾ في بما فريقيةاإل لمقارة كالسياسي االقتصادم بالتكامؿ

  3.ذلؾ تحقيؽ سبيؿ في اإلقميمية االقتصادية المجمكعات

  :ايرأس عمى المسائؿ مف جممة لبحث كزارية لجنة إنشاء تقرر تقدـ، ما كؿ جانب إلى   

 .الكطنية الحككمات مع ايكعالقات االتحاد حككمة ـكيمف محتكيات تحديد  -

                                                           
1
( Delphine Lecoutre, Vert un gouvernement de l’union Africaine , Op.Cit, p 53. 

2
( Umba Dindelo et Koko Sadiki, Etats Unis d’Afrique, Préalables et perspectives d’avenir, ISS, paper 

141, Juin 2007, pp 6-7.  
  .1، ص 2007جكيمية  3إعالف أكرا، أكرا، غانا،  (3



 الـفـصــل األول | الـحـمـايــة الـقـانـــونـيـة لـحـقـــوق الـطـفــل فــي إفـريـقـيـا
 

 

249 

 .األعضاء الدكؿ سيادة عمى االتحاد حككمة إنشاء كآثار التخصص مجاالت تحديد  -

 إلى اإلعالف ايةين في شيرن كما .اإلقميمية االقتصادية كالمجمكعات االتحاد حككمة بيف العالقة تحديد  -

 حككمة تشكيؿ إلى المؤدية العمميات في جريالم في األفارقة ذلؾ في بما فريقية،اإل الشعكب مشاركة ميةىأ

    .االتحاد

 ذهى في المشاركة فريقيةاإل البرلمانات كأعضاء مدني مجتمع مف فريقيةاإل المنظمات عمى ينبغي كعميو   

 فريقيةاإل المؤسسات كنطاؽ يكؿيب يتعمؽ فيما حؿ دكف تزاؿ ال األساسية األسئمة مف العديد ناؾيف المناقشة،

 كمشاركة فريقيا،إ عمـك كبرلماف التنفيذية السمطة بيف العالقة ككذلؾ الكطنية، السيادة حماية كدرجة القارية،

 النقاط ـىأ يى ذهى فريقيا،إ عمـك لبرلماف التشريعية كالسمطة التنفيذية السمطة أنشطة في المدني المجتمع

 ا. يضع حمكؿ ليجب ك  التي

 يــقــريــفــاد اإلحـدة واالتــحــتـمـم الـــن األمــيـة بــالقــعـع: الـــرابـرع الــفـال 

مية كبيرة، تنبثؽ مف اضطالع المنظمات الدكلية ىفريقي أة بيف األمـ المتحدة كاالتحاد اإلتكتسي العالق   

ا األعضاء، ما يداؼ كمصالح دكلىا اإلقميمية، كالرعاية كالسعي إلى تحقيؽ أيبحفظ السالـ كاألمف في مناطق

  1.ايا متالئمة مع مقاصد األمـ المتحدة كمبادئيدامت نشاطات

كذلؾ بمشاركة أربعة  1945 ذه األخيرة في عاـىفريقيا كاألمـ المتحدة منذ تأسيس لقد بدأت العالقة بيف إ   

فريقية األعضاء في األمـ لدكؿ اإل، في حيف بمغ عدد ا(2فريقيا كمصر كأثيكبيا كليبيريابمداف إفريقية )جنكب إ

كر دكؿ يذا العدد في حاؿ ظىرتفع دكلة عضك، كمف المتكقع أف ي 192دكلة مف أصؿ  54المتحدة اليكـ 

 . 3فريقية جديدةإ

                                                           
 ، مف ميثاؽ األمـ المتحدة.1فقرة  52أنظر المادة  (1
 :اإلفريقية األعضاء في منظمة عصبة األمـ البائدة، أنظرىذه الدكؿ األربعة ىي ذاتيا الدكؿ  (2

- André Lewin, les Africains à l’ONU, relations internationales, n° 128, 2006, P 55.  
عمى  كىذا في حالة االعتراؼ بالجميكرية العربية الصحراكية كدكلة مستقمة إلى جانب جميكرية أرض الصكماؿ، كما تنطبؽ ىذه الحالة (3

 األقاليـ كالجزر األفريقية التي ال تزاؿ خاضعة لالستعمار األجنبي.
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مية التعاكف الدكلي، طبقا لميثاؽ األمـ ىا عمى أي، نص ميثاق1963فريقية عاـ كبنشكء منظمة الكحدة اإل   

فريقية بأديس أبابا عاـ ا دعا المؤتمر التأسيسي لمقمة اإل، كم1العالمي لحقكؽ اإلنسافالمتحدة كاإلعالف 

فريقية داخؿ المنظمة حيث تمثؿ الدكؿ اإل ا تأثيريفريقية مكحدة حتى يككف لى تككيف مجمكعة إإل  1963

كمف ثـ التصكيت، ك ما يعطي المجمكعة كزنا كبيرا أثناء المناقشات ىأكثر مف ربع أعضاء األمـ المتحدة، ك 

زة الرئيسية لألمـ المتحدة يا العادؿ في األجھوفريقية نظرا لعدـ تمثيمك ما شكؿ بدكره إحباط لمدكؿ اإلىك 

ك ما جعؿ المجمكعة ىدائميف، ك  القارة مف قبؿ عضك أك ثالثة فقط غير فيوكخاصة مجمس األمف الذم تمثؿ 

 . سياؽ إصالح شامؿ لممجمسفريقية تطالب بمقعديف دائميف مع حؽ النقض في اإل

ألمـ المتحدة حيث أعطت يئة اىفريقيا في إدارة إ لعبتومف اإلنصاؼ اإلشارة لمدكر الفعاؿ الذم  أنوجد كن   

، (2006ػ  1996) ـ المصرم بطرس بطرس غاليىيئة اثنيف مف األمناء العاميف يذه الىفريقية القارة اإل

أم ربع مدة كجكد المنظمة ممكا طكاؿ خمسة عشر سنة الذيف ع) 1997- 1992)كالثاني ككفي عناف 

فريقي ممثال في األميف العاـ كر مختمؼ فعاليات االتحاد اإلتقريبا، إلى جانب حرص األمـ المتحدة عمى حض

  .ممثمييالألمـ المتحدة أك أحد 

ا يالتي قامت بأما في مجاؿ حفظ السالـ في أفريقيا فمف بيف كاحد كستيف عممية لحفظ أك صنع السالـ    

)الككنغك، المكزمبيؽ، أنغكال،  1964إلى  1960مفا في أفريقيا ، منذ فترة يمن 23األمـ المتحدة نجد 

(، غينيا  1991عمميات أخرل مؤخرا كسيراليكف )تأسست  تكما أكقفا يت العديد منيانتالصكماؿ، ركاندا( 

( كبكرندم )أنشئت عاـ  1999ئت في عاـ فريقيا الكسطى، )أنشكرية إي( جم 1998ك )أنشئت في عاـ بيسا

الغربية مف خالؿ بعثة األمـ المتحدة لتنظيـ استفتاء في ناؾ عمميات في الصحراء ىكال تزاؿ  (2004

ذه البعثة بمبادرة ىا عمى مراقبة كقؼ إطالؽ النار، كقد أنشئت يالصحراء الغربية )مينكرسك( إلى جانب إشراف

كالتي تكجت بصدكر قرار  1985فريقية عاـ بالتعاكف مع منظمة الكحدة اإل حدةمف األميف العاـ لألمـ المت

                                                           
 مف ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية. 1فقرة  2المادة  (1
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  2010أكتكبر  31ذه األخيرة حاليا أم منذ ى، كتتشكؿ 1ذه البعثةىينشئ الذم  1991األمف في عاـ  مجمس

، 3مف متطكعي األمـ المتحدة  20مكظفا مدنيا ك  161مف ضباط الشرطة ك  6فردا عسكريا ك  231مف 

ما في محاكلة إيجاد تسكية لقضية الصحراء الغربية، انطالقا ييئة األمـ المتحدة كال تزاؿ دكرا مىكقد لعبت 

 المصير.مف محاكلة تنظيـ االستفتاء حكؿ تقرير 

جرت األمـ المتحدة تقييما شامال لتسع سنكات مف محاكلة تنفيذ مخطط التسكية، أ 2000في عاـ  وإال أن   

كد التي بذلت مف أجؿ التكفيؽ بيف أطراؼ المشكمة باءت بالفشؿ، كما يذا التقييـ إلى أف كافة الجىكخمص 

األممي النقاش  2001جكيمية  22حسـ تقرير األميف العاـ لألمـ  المتحدة "ككفي عناف" لمجمس األمف يكـ 

مف األفضؿ  كأنومعدكمة،  شبوحيث بيف لممنظمة أف نجاح فرص إجراء االستفتاء أصبحت  ،حكؿ المشكمة

مشجعا  2001جكيمية 29الصادر في  1359البحث عف حؿ سياسي، كقد جاء قرار مجمس األمف رقـ 

ـ، السيد جمس المبعكث الشخصي لألميف العا كضعولمطرفيف عمى مناقشة مشركع االتفاؽ اإلطارم الذم 

 2. بيكر، كالذم يتمحكر حكؿ مشركع الحكـ الذاتي

التي أنشئت الديمقراطية كرية الككنغك يذه العممية نجد كذلؾ بعثة مراقبي األمـ المتحدة في جمىإلى جانب    

ريتريا(MONUC) 1999سنة  ، 2000 التي أنشئت سنة (UNMIL) ، كبعثة األمـ المتحدة في أثيكبيا كا 

، 1997 م امتداد لعممية سابقة أنشئت سنةھ، ك2003 سنة (UNMEE) األمـ المتحدة في ليبيرياكبعثة 

، كبعثة األمـ المتحدة في 2004 التي أنشئت سنة (UNMIS) كعممية األمـ المتحدة في ساحؿ العاج 

 .20053سنة  (ONUCI)  السكداف

الجكانب العسكرية كأكثر مف ذلؾ المساعدات ذه العمميات، التي تجمع بيف ىكأخيرا كبالنسبة لكثير مف    

عادة النظاـ كاالست  قرار، فإف المنظمات اإلقميمية اإلفريقية )االتحاد اإلفريقي، الجماعة االقتصاديةاإلنسانية كا 

ا البمداف ىالخصكص باعتبار  كجوفريقيا أك نيجيريا عمى إ فريقية( إلى جانب الكساطات المحمية، جنكباإل
                                                           

 .(41585-93. )1991أفريؿ  09( المؤرخ في 1991) 690( قرار مجمس األمف، 1
2
( Frank Neisse, le règlement du conflit du Sahara occidental et l’ONU, AFRI, p 707-708. 

3
( Andrés Lewin, Op.Cit, P 69. 
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قيا جنكب الصحراء الكبرل، فالدكر النيجيرم في ساحؿ العاج ال يخفى عمى أحد كما أف األقكل في أفري

زة االتحاد يما في تسكية النزاعات في إفريقيا في ظؿ أجيدكرا مجنكب أفريقيا ما بعد النظاـ العنصرم لعبت 

ما في يي لعبت دكرا ما "ثابكمبيكي" كاف أكؿ رئيس لالتحاد، إلى جانب الجزائر التيفريقي خاصة كأف رئيساإل

ريتريا مف خالؿ إشرافيإن أجريت  كد الكساطة بيف البمديف التييا عمى جياء الصراع المسمح بيف إثيكبيا كا 

ا عبد العزيز بكتفميقة، يفريقية حينعكث الخاص لرئيس منظمة الكحدة اإلتحت رئاسة كزير العدؿ الجزائرم المب

كد يذه الجى، فإف كؿ  2002جكيمية  18ؼ عمميات القتاؿ في ذه المحادثات عف تكقيع اتفاؽ لكقىكأسفرت 

 .1فريقية تعد تكممة كتعزيزا لعمؿ األمـ المتحدةالتي تتـ عمى مستكل القارة اإل

فالبد مف اإلشارة الخصكص التنمية  كجوذا في مجاؿ األمف كالسمـ، أما في المجاؿ االقتصادم كعمى ى   

، كالتي أسست مف قبؿ المجمس  (CEA)فريقيا المتحدة االقتصادية إللجنة األمـ ذا السياؽ إلى ىفي 

ا كاحدة مف المجاف اإلقميمية الخمس ىباعتبار  1958االقتصادم كاالجتماعي التابع لألمـ المتحدة في عاـ 

 2 : داؼ المجنة فتتمثؿ فيىلممجمس االقتصادم كاالجتماعي ، أما عف أ

 .المنطقة ا، كتعزيز التكامؿ بيف بمدافيكاالجتماعية لمدكؿ األعضاء فيتعزيز التنمية االقتصادية  - 

 .فريقياإتعزيز التعاكف الدكلي مف أجؿ التنمية في  - 

مية التركيز عمى االحتياجات الخاصة ألفريقيا تماشيا مع تحقيؽ ىفريقيا بأكتعترؼ المجنة االقتصادية إل   

ك عبارة عف مجمكعة مف األكلكيات التي تسعى ىبرنامج مشترؾ داؼ اإلنمائية لأللفية، التي تعبر عف ىاأل

إليجاد مجمكعة مف الحمكؿ لمكثير مف جكانب الفقر المدقع، كالجكع كالبطالة كالمرض، كالنقص في السكف 

  (OMD)داؼ اإلنمائية لأللفية ھاأل كر البيئة، كما اعتمد القادة األفارقةىكعدـ المساكاة بيف الجنسيف كتد

                                                           
دارة الحرب األثيكبية  (1 اإلرترية، الطبعة األكلى، دار  -محمد بكعشة، الدبمكماسية الجزائرية كصراع القكل الصغرل في القرف اإلفريقي كا 

 .150-149، ص 2004 رة،هباعة كالتكزيع، القاالجيؿ لمنشر كالط
دارة األعماؿ الدكلية: (2  لجنة األمـ المتحدة االقتصادية إلفريقيا، مكقع كمية إدارة أعماؿ التجارة الخارجية كا 

 http://www.eeni.org/  

http://www.eeni.org/
http://www.eeni.org/
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ا يإلى كضع حد لمحالة المأساكية التي يتـ في دؼيأداة، كجزء مف برنامج التنمية الشاممة التي ت اىباعتبار 

 . 1ـ األساسية مثؿ الصحة كاإلسكاف كالتعميـ كاألمفيحرماف األفارقة مف الكثير مف حقكق

راكة مبادرة الشة أخرل قامت الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتنظيـ حكار رفيع المستكل حكؿ يمف ج   

ذه األخيرة مف قبؿ ى، حيث تـ اعتماد  2002سبتمبر  16فريقيا )النيباد( يكـ الجديدة مف أجؿ التنمية في إ

زة يلتنمية أفريقيا ، كما دعت أج طار، كإ 2002نكفمبر  4الصادر في  57ا ىالجمعية العامة بمكجب قرار 

كد ية لدعـ جيا المكجيالتنمية إلى مكاءمة برامجا مف شركاء ىا المتخصصة كغير ياألمـ المتحدة كككاالت

االت األمـ المتحدة فريقيا مع برامج عمؿ النيباد، إلى جانب تحسيف التعاكف كالتنسيؽ بيف ككالتنمية في إ

يئة العامة لمتخطيط كالتنسيؽ التابعة لمنيباد، يفريقي كالكالمنظمات اإلفريقية مثؿ مفكضية االتحاد اإل

كبذلؾ نجد أف النيباد أعطت دفعا ، ( CERفريقي لمتنمية )كالبنؾ اإل BADادية اإلقميمية  كالجماعات االقتص

كض بالقارة مف يدؼ النيفريقي في مجاؿ التنمية بة بيف األمـ المتحدة كاالتحاد اإلجديدا كأكثر تنظيما لمعالق

 .2ياسي كاالجتماعيدائرة التخمؼ كمحاكلة إيجاد مناخ أفضؿ كأكثر شفافية لمنشاط االقتصادم كالس

 1979لعام ل ـفـطـاه الـوق ورفــقـأن حـشـي بـقـريــالن االفــي: اإلعــانـثـب الـمـطـالم 

كشّكؿ اإلعالف العالمي لحقكؽ  ،ة مع ميثاؽ األمـ المتحدةخاصلقد بدأت معالـ عكلمة حقكؽ اإلنساف    

تأكيد مبادئو كتدعيميا في العيديف الدكلييف لمحقكؽ المدنية  يتـقفزة نكعية في ىذا المجاؿ قبؿ أف  اإلنساف

 .كالسياسية كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

رت منظكمات إقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف كتحديدا في كتطك كبالتكازم مع المسار الككني فقد ظيرت    

ير كرائد في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف كتدقيؽ مفاىيميا ا إسياـ كبليككاف  ،ةاألمريكية كالقار ة األكركبية القار 

 .كحماية الحقكؽ

                                                           
1
( CEA, les objectifs du millénaire pour le développement en Afrique, Progrès accomplit et défis à 

relever, commission économique pour l’Afrique, Aout 2005, P1 
2
( Rapport sur l’appui du système des nations unies à l’union africaine et au nouveau partenariat pour le 

développement de l’Afrique : le mécanisme de coordination régionale (MCR), nation unies-CES-CEA, 

commission de l’union africaine, Lilongwe (Malawi), 25-28 mars 2010, P2. 
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را عف بقية المنظكمات متأخكمف الطبيعي أف يككف ظيكر المنظكمة اإلفريقية لحماية حقكؽ اإلنساف    

ت حتى ستينيات القرف الماضي تحت ظمأجزاء كبيرة منيا  األقؿة اإلفريقية أك عمى القار أّف  ذلؾاإلقميمية 

باألساس بكفاح الشعكب كالدكؿ اإلفريقية المنضكية تحت منظمة الكحدة  ت ىذه الفترةز تميك  ،االستعمار

 .ظاىرة االستعمار مف أجؿ القضاء نيائيا عميو في القارة اإلفريقية ضداإلفريقية 

ت مسألة إحداث منظكمة إقميمية لحقكؽ اإلنساف بحيث ظم ة التنميةبقضيالدكؿ اإلفريقية  انشغمتبعد ذلؾ    

ة التنمية كاالستقرار في إفريقيا ال قضي أفالشعكب اإلفريقية أدركت  أفغير  ،ةاألكلكيفي مرتبة ثانية بعد ىذه 

ة كضماف القار ة دعـ حقكؽ اإلنساف كالشعكب في قضييمكف أف يقع تناكليا كالمضي بيا قدما بمعزؿ عف 

 .1حمايتيا

ا تعاني معضالت كأزمات شديدة، ھفريقية في فترة عصيبة كانت القارة خالؿنشأت منظمة الكحدة اإللقد    

قيتو مف مختمؼ الدكؿ ا لمسيطرة االستعمارية المباشرة، إال أف التأييد الذم ليإلى جانب خضكع أغمب دكل

كمف الركاسب كاآلفات التي ير القارة مف االستعمار ھة الصعاب كتطيا لمجابيلھفريقية كاف يؤيئات اإليكال

ز ا تعزييا، إذ كاف مف شأنيفريقية دكرا بارزا كمميزا عند انبثاق، فقد لعبت منظمة الكحدة اإل2ألخيرذا اىا يخمف

، كاتسمت فريقية كحؿ النزاعات التي تنشب بيف دكؿ القارة بالطرؽ السمميةالتضامف كالتعاكف بيف الدكؿ اإل

ا مصمحة في تأجيج نزاعات بيف دكؿ يفريقية باالستقاللية، مما أبعد أطراؼ عديدة لقرارات منظمة الكحدة اإل

فريقي مما جعؿ المنطقة، كحصر حؿ مشاكؿ الدكؿ اإلفريقية في إطار البيت اإلالقارة مف التدخؿ في 

 .3فريقية فاعمة كتحظى باحتراـ دكؿ القارة السمراءات التي تصدر عف منظمة الكحدة اإلالقرار 

. 

                                                           
 .125، ص 1967 رة،ھالقا الجديدة، ضةھمحمد حافظ غانـ، المنظمات الدكلية، الطبعة الثالثة، مطبعة الف (1

2
( NJ. Udombana, ‘Can the leopard change its spots? The African Union treaty and human rights’, 

American University Law Review, (2002), p 17. 
3
( CE Welch Jr, ‘The OAU and human rights: Towards a new definition’, Modern African Studies, 1981, 

p 19. 
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ؿ النكاة الصمبة كالذم يشك 1981اعتماده سنة  تـجاء الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب الذم    

 .لممنظكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

بؿ  ،شير صراحة كبشكؿ مباشر إلى حقكؽ اإلنسافيالجدير بالذكر أّف ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية ال    

 .راط الدكؿ األعضاء في ميثاؽ األمـ المتحدة كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنسافكتفي بالتأكيد عمى انخي

د أىداؼ منظمة الكحدة اإلفريقية ال يحتكم إشارة إلى حقكؽ يعدمف الميثاؽ كالذم  5الفصؿ  أفكما    

 .ةار القاإلنساف كيكتفي بالتنصيص عمى مبادئ التضامف بيف الدكؿ اإلفريقية كالقضاء عمى االستعمار في 

ف إىناؾ منظكمة  بأفو يمكننا القكؿ اليـك فإنة األكليكرغـ ىذه المآخذ     فريقية لحماية حقكؽ اإلنساف كىي كا 

يا استطاعت أف تجد ليا مكقعا في السياؽ أنالة بالشكؿ الذم نراه في منظكمات إقميمية أخرل إال فعلـ تكف 

 .كتعقدهساتي كالسياسي اإلفريقي رغـ صعكبة ىذا السياؽ المؤس

عندما تبنت الدكؿ ، 1العاـ الدكلي لمطفؿ 1979فريقيا يعكد إلى عاـ العمؿ عمى حقكؽ األطفاؿ في إأما    

ساء دكؿ لجمعية رؤ  16في الدكرة العادية اؿ 1979فريقي عاـ ريقية إعالف حقكؽ كرفاه الطفؿ اإلفاإل

 1959 اعترفكا صراحة بإعالف األمـ المتحدة لعاـ ،، في ليبيريا، مكنركفيا2فريقيةكحككمات منظمة الكحدة اإل

فريقية "يجب أف تتخذ أك تكاصؿ الجيكد لتجديد القكانيف لدكؿ األعضاء في منظمة الكحدة اإلبإعالنيـ أف ا

كاألحكاـ القانكنية الحالية المتعمقة بحقكؽ األطفاؿ، كال سيما مف خالؿ مراعاة إعالف األمـ المتحدة لعاـ 
31959".   

فريقية قبمت المثؿ العميا المنصكص عمييا في إعالف األمـ الكاضح تماما أف منظمة الكحدة اإلكىكذا، مف    

فريقي قكة سياسية لحساب أعطى إعالف حقكؽ كرفاه الطفؿ اإل كفي الكقت نفسو، 1959المتحدة لعاـ 

 .أساس ثقافي إفريقي لديوحقكؽ الطفؿ التي لـ يكف إعالف خالؼ بخصكصي 

                                                           
1
( As proclaimed by U.N. G.A. RES. 31/169 of 21 Dec. 1976. 

2
( See Organization of African Unity (OAU), Declaration on the Rights and Welfare of the African Child, 

AHG/St. 4 (XVI) Rev. 1 1979, op.cit. 
3
( The U.N. Declaration of the Rights of the Child comprises a Preample and ten principles.  G.A. Res. 

1386 (XIV). 
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فقد فريقي، اسبة لحماية حقكؽ كرفاه الطفؿ اإلؼ ىذا اإلعالف بضركرة اتخاذ جميع الخطكات المنيعتر    

فريقية حكؿ مستقبؿ رفع الكعي لمقمؽ العميؽ لمدكؿ اإلفريقيا، ك اإلعالف العديد مف المخاكؼ إلى إ جمب

ض احتراـ األفارقة لثقافتيـ كيفتر  اإلعالفيكضح ىذا ، األطفاؿ األفارقة ككرثة كحفظة لمتراث الثقافي اإلفريقي

 فريقي التقميدم.لألطفاؿ دكر ىاـ في المجتمع اإل

فريقي أخذ إدراكا ال لبس فيو، كقدـ الدعـ لمعمميات في الجمعية العامة لألمـ إعالف حقكؽ الطفؿ اإل   

 رقـ متحدةالمتحدة فيما يتعمؽ بحقكؽ الطفؿ عمى كجو الخصكص، إعالف قرار الجمعية العامة لألمـ ال

فريقي دعا ىذا الصدد، إعالف حقكؽ الطفؿ اإل السنة الدكلية لمطفؿ كفي 1979الذم أعمف عاـ  1/31/169

فريقية لتشكيؿ لجاف دائمة أك أجيزة تمنح ليا السمطات القانكنية لدكؿ األعضاء في منظمة الكحدة اإلجميع ا

 .الالزمة لممساعدة في تنفيذ السنة الدكلية لمطفؿ

مفيـك كتنفيذ حقكؽ الطفؿ ضمف سياؽ اجتماعي كسياسي عمى فريقي ، ركز إعالف حقكؽ الطفؿ اإللذلؾ   

إفريقي بإعالنو أف األطفاؿ األفارقة ىـ الكرثة كحفظة التراث الثقافي اإلفريقي كبالتالي دعا الدكؿ األعضاء 

فيز االىتماـ كالتقدير مف األطفاؿ فريقية كالمغة كالثقافة كتحالجيكد لمحفاظ كتطكير الفنكف اإل إلى ضماف بذؿ

 .1فريقيا ككؿقة في التراث الثقافي لبمدانيـ كا  األفار 

مقارة التركة كاإلرث كالميراث كأبناء لفريقيا ؽ الطفؿ ال ينبغي أف يسمب أطفاؿ إكبعبارة أخرل، مفيكـ حقك    

ينبغي أف يفترض أسبقية عمى في نفس الكقت، اإلعالف يجعؿ مف الكاضح أف االعتراؼ بالقيـ الثقافية ال 

 حماية حقكؽ الطفؿ.

فريقي مرتبط ارتباطا كثيقا بكالديو كأفراد آخريف مف أيضا مف الكاضح أف رفاه الطفؿ اإلجعؿ اإلعالف    

يضا تجسد ىذا ال يظير فقط مدل أىمية كحدة األسرة في المجتمع اإلفريقي كلكف أ ،2خاصة األـ األسرة

                                                           
1
( Geraldine Van Bueren, The International Law on the Rights of the Child, op. cit, p35.  

2
( Preamble, para 7. 
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سكاء كانت رعاية  ،فريقية التي كانت ميمتيا الرئيسية في الماضي ىي تربية األطفاؿالدكر التقميدم لألـ اإل

 األطفاؿ في الكقت الحاضر يمكف أف تككف مرتبطة حصرا باألميات بدال مف اآلباء غير قابمة لمنقاش.

تربية كىذا صحيح إذا أخذنا بعيف االعتبار أف النساء دكرىف ميـ كيجب أف تشاركف في أكثر مف مجرد    

المسؤكليات مضمكنة اآلف في عدد كبير مف الصككؾ الدكلية لحقكؽ  ،تطكير الكامؿ لممجتمعمطفؿ ل

 .1اإلنساف

فريقية لمراجعة األحكاـ المتعمقة باألطفاؿ في المدكنات القانكنية مع إيالء اإلعالف دعا جميع الدكؿ اإل   

يصكر ىذا الحكـ  ،2فريقيابعض األجزاء مف إطفاؿ اإلناث في اىتماـ خاص إلى الكضع غير المتكافئ لأل

كمف أمثمتيا  ،فريقياة كتستمر في الخضكع ليا في معظـ إمختمؼ المكائد التي خضعت ليا الفئة النسكي

 .التمييز ضد الطفمة في التعميـ كالميراث

حث اإلعالف مزيد  رة،بسبب العديد مف الممارسات الثقافية كالتقميدية التي تؤثر سمبا عمى األطفاؿ في القا   

فريقية إلجراء دراسة شاممة لممكركثات كالممارسات الثقافية التي تضر النمك كالتطكر الطبيعي مف الدكؿ اإل

 كأكصت المجنة بأف يتـ اعتماد التدابير القانكنية كالتعميمية ،لمطفؿ مثؿ زكاج األطفاؿ كختاف اإلناث

 .3إللغائيا

فريقية، كالمغات، كالثقافات، كالتحفيز عمى االىتماـ تطكير الفنكف اإلى الدكؿ الحفاظ ك كأخيرا، فإنو عم   

 .4فريقيا ككؿفارقة لمتراث الثقافي لبمدانيـ كا  كتقدير األطفاؿ األ

بؿ أكثر مف ذلؾ، فإنو  ،فريقيةقافة اإلمرة أخرل، ىذا يكرر الحب كاالحتراـ كالييبة التي تؤيد حكـ الث   

اإلعالف كاف  ،ذلؾ الغربي كمعفريقية في مكاجية النفكذ بالقيـ الثقافية اإلصكل لالحتفاظ يصكر الحاجة الق

 فريقية.ره بياف السياسة العامة لمدكؿ اإلس لو قكة ممزمة كيمكف اعتبايل صؾ

                                                           
1
( The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), U.N. 

G.A. RES. 34/180 of 18 Dec. 1979 and entered into force on 3 Sept. 1981. 
2
( Principle 2 of the Declaration 1959. 

3
( Principle 3 of the Declaration 1959. 

4
( Principle 01 of the Declaration 1959. 
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 اھكرات، تقمب فیتط عدة اھخالؿ دتھفريقية اآلف ما يزيد عف المائة سنة، شلقد بمغت مسيرة الكحدة اإل   

مف مجرد مطالب بمساكاة الجنس األسكد مع الجنس األبيض، كالحصكؿ  كتغيرفريقية اإل الكحدة كـھمؼ

سد فعال في صكرة منظمة الكحدة تج كالذم الكحدة، ذهھعمى بعض الحقكؽ، إلى البحث عف إطار مؤسسي ؿ

 المسيرة ذهھفريقي الذم يعد خطكة متقدمة في اإل االتحاد إلى كصكال ا،ھسيف ؿفريقية عمى يد اآلباء المؤساإل

 تسميتوبالكصكؿ إلى ما اصطمح عمى  ،مية إلى تحقيؽ التكامؿ كاالندماج بيف كافة األقطار األفريقيةالرا

 أف إال النظر، اتھكج في كتضارب نقاشات مف الفكرة ذهھكتثيره  أثارتوفريقية بالرغـ مما الكاليات المتحدة اإل

بكضع سياسات كقكاعد عامة مشتركة يمكف التعامؿ مف فريقي يرتبط اإل االتحاد نجاح أف كھ قكلو يمكف ما

 الجديد الدكلي النظاـ ةھفريقية في مكاجاإل القارة صالح في األمر ذاھأف  ذلؾ ، قكية اتحادية كدكلة اھخالؿ

 إلى القارة باقتصاديات كضھالعكلمة مف تحديات في المجاالت األمنية كقضايا التنمية كالف تفرضو كما

 .1ل المنظمات اإلقميمية األخرلباألحر  أك المتقدمة الدكؿ مصاؼ

 1981 لعام وبـعـشـان والـسـوق اإلنـقـحـي لـقـريــفـاق اإلثـيـمـالث: ـالـثـب الـمـطـالم

ؿ حقكؽ كانت بداية حقبة جديدة في مجا 1981عاـ  كالشعكباعتماد الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف    

 .1986أكتكبر عاـ  21حيز التنفيذ يـك دخؿ حيث  ،فريقيااإلنساف في إ

عمى الرغـ مف أنو مستكحى بقكة مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كالعيديف الدكلييف الخاصيف    

 فريقي يعكس درجة عالية مف الدقة الكاجبةؽ اإلنساف اإلقميمية، الميثاؽ اإلبحقكؽ اإلنساف كاتفاقيات حقك 

 فريقي لعبارة "حؽ" كالمكانة التي يضعيا لمسؤكليات البشر.عمى كجو الخصكص لممفيـك اإل

يتضمف الميثاؽ قائمة طكيمة مف الحقكؽ، التي ال تغطي مجمكعة كاسعة فقط مف الحقكؽ المدنية    

 كالسياسية، كلكف أيضا الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية. 

                                                           
1
( RT. Nhlapo, International protection of human rights and the family: African variations on a common 

theme, International Journal of Law and Family, 1989, p 45. 
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نساف كالشعكب ؽ اإلنساف كالشعكب، لتعزيز حقكؽ اإلفريقية لحقك كذلؾ المجنة اإل فريقيخمؽ الميثاؽ اإل   

فريقية الميثاؽ نص عمى إنشاء المحكمة اإل، البركتكككؿ الممحؽ ب1998 عاـ1فريقياكضماف حمايتيـ في إ

 .لحقكؽ اإلنساف أيضا

 اق ـي الميثـا فـرف بهـية المعتـردية والجماعــوق الفــرع األول: الحقــالف

فريقية األطراؼ فى ىذا الميثاؽ بالحقكؽ كالكاجبات كالحريات فى منظمة الكحدة اإللدكؿ األعضاء تعترؼ ا   

 .2الكاردة فيو كتتعيد باتخاذ اإلجراءات التشريعية كغيرىا مف أجؿ تطبيقيا

يقع عمى الدكؿ األطراؼ فى ىذا الميثاؽ كاجب النيكض بالحقكؽ كالحريات " :كتنص كذلؾ عمى أنو   

الميثاؽ، كضماف احتراميا عف طريؽ التعميـ كالتربية كاإلعالـ، كاتخاذ التدابير التى مف شأنيا الكاردة فى ىذا 

. كعالكة عمى ذلؾ، فإف الدكؿ 3"أف تضمف فيـ ىذه الحريات كالحقكؽ كما يقابميا مف التزامات ككاجبات

الكطنية المختصة األطراؼ "يككف مف كاجبيا ضماف استقالؿ المحاكـ كتسمح بإنشاء كتحسيف المؤسسات 

الحكميف األخيريف يؤكداف  ىذيف ،كبالتالي 4"..الميثاؽ.المكمفة بتعزيز كحماية الحقكؽ كالحريات التي يكفميا 

 دارة مستقمة لمعدالة مف أجؿ ضماف الحماية الفعالة لحقكؽ اإلنساف.كا  عمى الحاجة إلى التعميـ، المعمكمات 

عمى  معينةضا في شكؿ كاجبات الدكؿ األطراؼ لضماف حقكؽ كأخيرا، قد صيغت عدة أحكاـ لمميثاؽ أي   

 . 6كالحؽ في التنمية ،5تعزيز كحماية األخالؽ كالقيـ التقميدية المعترؼ بيا مف قبؿ المجتمعالمثاؿ سبيؿ 

فريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب )المعركؼ أيضا باسـ ميثاؽ بانجكؿ( يشمؿ الحقكؽ المدنية الميثاؽ اإل   

كالسياسية ككذلؾ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية. كفيما يتعمؽ باألطفاؿ، فإنو يؤكد عمى حقكؽ األسرة 

تباره انعكاسا ليو باعكالكاجبات تجاه األسرة بدال مف حقكؽ ككاجبات أفراد األسرة، كالتي يمكف أف ينظر إ
                                                           

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 30( المادة 1
 كب.مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشع 1( المادة 2
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 25( المادة 3
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 26( المادة 4

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (3)17المادة  (5
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب.( 2) 22المادة  (6
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الحفاظ عمى التنمية المتناغمة لألسرة " يجعؿ لزاما عمى الفرد الميثاؽ فريقي كىكذا، فإفلمقانكف العرفي اإل

 . "1كالعمؿ عمى تماسؾ كاحتراـ األسرة؛ احتراـ كالديو في جميع األكقات، كالحفاظ عمييا في حالة الضركرة

حقكؽ إضافية محددة لألطفاؿ، كاالعتماد بدال مف ذلؾ عمى الحماية فريقي ال ينص عمى أم الميثاؽ اإل   

ؾ، كما ىك الحاؿ في غيرىا مف الكثائؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف، كمع ذل ،2الدكلية القائمة بشأف حقكؽ الطفؿ

 ".فريقي في اتصاؿ مع "الفرد" أك "كؿ فرديتـ ذكر الحقكؽ في الميثاؽ اإل

فريقيا يضع العديد اف كالشعكب بشأف حقكؽ المرأة في إفريقي لحقكؽ اإلنسؽ اإلالبركتكككؿ الممحؽ بالميثا   

كتدعك الديباجة إلدانة كالقضاء عمى "أم  ،كالفتيات عمى كجو الخصكص باألطفاؿمف اإلشارات الخاصة 

 . 3ؤثر عمى النمك الجسدم كالعاطفي كالنفسي لمنساء كالفتيات"كتيدد النمك الطبيعي تعيؽ أك تممارسة 

؛ 4يحث الدكؿ األطراؼ عمى سف كتنفيذ تدابير تشريعية لحظر جميع أشكاؿ الممارسات الضارةالميثاؽ    

حماية النساء كالفتيات مف االغتصاب كغيره مف أشكاؿ العنؼ، بما في ذلؾ االتجار؛ ك"ضماف أنو في أكقات 

كينبغي لمدكؿ األطراؼ أيضا  ،5النحك"النزاع كالحرب، تعتبر ىذه األفعاؿ جرائـ حرب كيعاقب عمييا عمى ىذا 

أيضا إدانة الممارسات الضارة مثؿ ختاف اإلناث الذم يؤثر عمى حقكؽ اإلنساف األساسية لمنساء كالفتيات، 

حؽ كيتعارض مع المعايير الدكلية المعترؼ بيا، كاتخاذ اجراءات ضدىـ، مثؿ إعادة تأىيؿ الضحايا كمنح 

غي لمدكؿ األطراؼ تحمؿ الحماية الفعالة لمنساء كاألطفاؿ في حاالت كينب، 6المجكء ألكلئؾ المعرضيف لمخطر

كتعزيزا لمحؽ في التعميـ كالتدريب، "جميع التدابير المناسبة" ينبغي  ،كذلؾ 7حاالت الطكارئ كحاالت الصراع

أف تؤخذ لمقضاء عمى التمييز ضد النساء كالفتيات، مع إجراءات إيجابية محددة الكاجب اتخاذىا لتعزيز 

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (1) 29المادة  (1
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (3) 18( المادة 2
 الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. ( ديباجة بركتكككؿ3

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. ( )ب(1) 2المادة ) 4
 اؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب.مف الميث )ج( ك )د( 4المادة ) 5

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. )ب()د( 6المادة ) 6
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (4) 11المادة  (7
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كذلؾ االحتفاظ بيـ في المدارس  ،يـ كتدريب البنات "عمى جميع المستكيات كفي جميع التخصصات"التعم

 .1كمؤسسات التدريب األخرل

فريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب بالحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية يعترؼ الميثاؽ اإل   

 كالثقافية لبني البشر، اآلتية:

مف التمييز عمى أم أساس في التمتع بالحقكؽ كالحريات المكفكلة في الميثاؽ الحؽ في التحرر  -

 .2المادة  المنصكص عمييا في

 ؛3المادة  المنصكص عمييا في الحؽ في المساكاة أماـ القانكف كالمساكاة في التمتع بحماية القانكف -

 ؛4لمادة ا المنصكص عمييا في الحؽ في احتراـ حياة االنساف كالسالمة الشخصية -

الحؽ في احتراـ كرامة الفرد المتأصمة كإنساف، بما في ذلؾ الحرية مف العبكدية كتجارة الرقيؽ، كالتعذيب،  -

 ؛5المادة  المنصكص عمييا في كالعقاب القاسي أك الالإنساني أك المييف، كالعالج

 المنصكص عمييا في االحتجازالحؽ في الحرية كاألماف عمى الشخص. الحرية مف االعتقاؿ التعسفي أك  -

  ؛6المادة 

الحؽ في اإلستماع، ك"الحؽ في االستئناؼ أماـ األجيزة الكطنية المختصة لمكافحة أعماؿ االنتياؾ؛ الحؽ  -

في أف يككف المتيـ بريئا حتى تثبت إدانتو مف قبؿ محكمة أك ىيئة قضائية مختصة. الحؽ في الدفاع؛ 

 ة مف قبؿ محكمة محايدة؛ التحرر مف القكانيف ذات األثر الرجعيكالحؽ أف يحاكـ خالؿ ميمة معقكل

 ؛7المادة  المنصكص عمييا في

 ؛8المادة  المنصكص عمييا في حرية الضمير كالمينة كالممارسة الحرة لمديف -

 " المنصكص عمييا فيالحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات كالحؽ في التعبير عف االراء "في حدكد القانكف -

 ؛9 المادة

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 12المادة  (1
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 (، كالحؽ في التجمع بحرية مع اآلخريف10المادة المنصكص عمييا في  الحؽ في حرية تككيف الجمعيات -

  ؛11المادة  المنصكص عمييا في

 الحؽ في حرية التنقؿ كاختيار محؿ إقامتو داخؿ حدكد الدكلة.  -

 الحؽ في مغادرة أم بمد بما في ذلؾ بمده كفي العكدة إلى بمده.  -

 ؛12المادة  المنصكص عمييا في كء في حالة االضطياد كحظر الطرد الجماعيحؽ المج -

  الحؽ في المشاركة بحرية في حككمة بمده، إما مباشرة أكبكاسطة ممثميف يختاركف اختيارا حرا. -

 الحؽ في المساكاة في الحصكؿ عمى الخدمة العامة مف بمده كلمكصكؿ إلى الممتمكات كالخدمات العامةػ 

 ؛13المادة  المنصكص عمييا في

  ؛14المادة  المنصكص عمييا في الحؽ في الممكية -

 ؛15المادة  المنصكص عمييا في الحؽ في العمؿ كالحؽ في أجر متساك عمى العمؿ المتساكم -

 ؛16المادة  المنصكص عمييا في الحؽ في التمتع بأفضؿ حالة ممكنة التحقيؽ مف الصحة البدنية كالعقمية -

 ؛17المادة  المنصكص عمييا في الحؽ في التعميـ، كحرية المشاركة في الحياة الثقافية لمبمد -

 .18المادة  المنصكص عمييا في حؽ األسرة كالمسنيف كالمعكقيف في تدابير خاصة لمحماية -

 كبعد ذلؾ، يعترؼ الميثاؽ األفريقي بالحقكؽ التالية لمشعكب، كىي:

  .19المادة  نصكص عمييا فيالم حؽ الشعكب في المساكاة -

الحؽ في الكجكد لجميع الشعكب، بما في ذلؾ الحؽ في تقرير المصير؛ حؽ جميع الشعكب في المساعدة  -

 " المنصكص عمييا فيسكاء كانت سياسية أك اقتصادية أك ثقافيةاليا التحررم ضد ىيمنة األجنبي "في نض

 ؛ 20المادة 

 ؛21المادة  المنصكص عمييا في كارد الثركة كالطبيعيةحؽ جميع الشعكب بحرية التصرؼ في م -

 ؛22المادة المنصكص عمييا في حؽ جميع الشعكب في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  -
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  ؛23المادة  المنصكص عمييا في حؽ جميع الشعكب في السمـ كاألمف الكطني كالدكلي -

  .24المادة  " المنصكص عمييا في مالئمة لمتنميةحؽ جميع الشعكب "في بيئة مرضية كشاممة ك  -

( تتعامؿ مع الكاجبات الفردية تجاه مجمكعات معينة بالنص، بعبارات 1) 27دكف تقديـ أم تفاصيؿ، المادة 

عامة فقط، أف "كؿ فرد يجب أف يككف لو كاجبات نحك أسرتو كالمجتمع كالدكلة كالمجتمعات األخرل المعترؼ 

 .1مع الدكلي "بيا قانكنيا كالمجت

بكاجب الفرد تجاه األفراد اآلخريف، شريطة أف "كؿ فرد يككف لو كاجب احتراـ كمراعاة أقرانو  28تتعمؽ المادة 

 ،2البشر دكف تمييز، كالحفاظ عمى العالقات الرامية إلى تعزيز كحماية كتعزيز االحتراـ المتبادؿ كالتسامح "

 ، مثؿ كاجبات:3تعدد عدة كاجبات فردية محددة أخرل 29كأخيرا، فإف المادة 

 (؛1) 29المادة  -الحفاظ عمى التنمية المتناغمة لألسرة  -

 (؛2) 29المادة  -خدمة المجتمع الكطني  -

 (؛3) 29المادة  -ال يمس بأمف الدكلة  -

 (؛4) 29المادة  -الحفاظ عمى تعزيز التضامف االجتماعي كالكطني  -

 (؛5) 29المادة  -الحفاظ عمى تعزيز االستقالؿ الكطني ككحدة أراضي البالد  -

فاظ عمى تعزيز القيـ الثقافية لمح (؛6) 29المادة  -العمؿ بأفضؿ قدرات المرء كالكفاءة، كدفع الضرائب  -

ء مف أجؿ تعزيز المر  (؛ كأخيرا كاجب المساىمة بكؿ ما أكتي مف قدرات7) 29المادة  -فريقية اإليجابية اإل

 (.8) 29المادة  -فريقية كتحقيؽ الكحدة اإل

فريقي مشركط بأحكاـ القيد، كالتي تشير في كالحريات التي يكفميا الميثاؽ اإلممارسة العديد مف الحقكؽ    

بعض الحاالت إلى أىداؼ محددة التي يمكف أف تفرض القيكد، التي في اآلخريف ببساطة ترجع إلى كضع 

( تنص عمى أف الحؽ في مغادرة أم بمد بما في ذلؾ بمده، 2) 12المادة  ،عمييا في القانكف الكطني الشركط

                                                           
1
( Article 27 ACHRP.   

2
( Article 28 ACHRP.    

3
( Article 29 ACHRP.   
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كفي العكدة إلى بمده "، قد فقط تخضع لمقيكد التي ينص عمييا القانكف لحماية األمف القكمي، كالقانكف كالنظاـ 

جمع "شريطة أف يمتـز بالقانكف" ". كمع ذلؾ، لكؿ فرد الحؽ في حرية الت1أك الصحة العامة أك األخالؽ

(، دكف أف يككف ىناؾ أم إشارة إلى أسباب يمكف لمقانكف الكطني االحتجاج بصكرة مشركعة لمحد 10)المادة 

 .2مف تمؾ حرية تككيف الجمعيات

 وبـشعـان والـسـوق اإلنـقـي لحــقـريـــاق اإلفـثـيـمـص الــائـصـي: خــانـثـال رعـفـال

عتبار فضائؿ التقاليد التاريخية كالقيـ با"أخذا  :وأن ديباجتو اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف فيينص الميثاؽ    

 .3"ر حقكؽ اإلنساف كالشعكبتصك ز التفكير المشترؾ حكؿ كتميالحضارية اإلفريقية التي يجب أف تميـ 

عمى عاتؽ ىذا  د عمى الكاجب الممقىيشد، المتعمؽ بكاجبات الفرد األكلى في فقرتو 54الفصؿ  أف كما   

 .محفاظ عمى القيـ الثقافية اإلفريقية اإليجابية كدعميالاألخير بالحرص عمى عالقاتو مع المجتمع 

ة ليست كليدة السعي الخاصيىذه  بأفكرغـ يقيننا ، و عمى كاجبات اإلنسافبنصز الميثاؽ اإلفريقي يتمي   

اإلفريقي الذم ال ينظر لمحقكؽ بمعزؿ عف عف الطرافة كالتميز فحسب بؿ ىي نابعة مف صميـ الكاقع 

ريعة ذليا ك  مضادلمحقكؽ إلى  صنعبمفيكـ الكاجبات لتنتقؿ مف  الزيحىناؾ خطرا يتمثؿ في  فإف ،الكاجبات

 .لسحؽ اإلنساف الفرد باسـ المجمكعة كالحفاظ عمييا

ا بحقكؽ الجيؿ و عمى جممة مف الحقكؽ التي تعرؼ اصطالحنصزات الميثاؽ اإلفريقي أيضا مميمف    

الشعكب الحؽ في التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  لكؿ" أفمف الميثاؽ  55فقد جاء بالفصؿ  ،الثالث

 ". المشترؾ لإلنسانية (الممؾ)ع بشكؿ متساك بالتراث، تتمتكما  ،في نطاؽ االحتراـ المطمؽ لحّريتيا كليكيتيا

 

 

 اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبة عمى تنفيذ الميثاق ـابـرقـة الـيـآل: رع الثالثـفـال
                                                           
1
) Article 12 ACHRP. 

2
) Article 10 ACHRP. 

  ( الديباجة.3
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 وبــعـان والشـسـوق اإلنـقـحـة لـيـقـريـة اإلفـنـالمجـ  1

ة األقدـ كالتي كاف ليا اإلسياـ األكفر في "فقو القضاء" اآلليالمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ىي    

كالمجنة ليست ىيكال مف ىياكؿ اإلتحاد اإلفريقي بؿ ىي "ىيكؿ  ،ة اإلفريقيةالقار ؽ بحقكؽ اإلنساف في المتعم

كيعمؿ ضمف االتحاد اإلفريقي بيدؼ دعـ حقكؽ اإلنساف كالشعكب كضماف احتراميا  "منشئ بمعاىدة مستقؿ

  .في إفريقيا

 لدييا، 1فريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب مف أحد عشر عضكا يعممكف بصفتيـ الشخصيةتتألؼ المجنة اإل   

، بما في ذلؾ الحؽ في 2كظيفة ذات شقيف، أكال، تعزيز حقكؽ اإلنساف كالشعكب، كثانيا، حماية ىذه الحقكؽ

 .تمقي البالغات سكاء مف الدكؿ أك مف غيرىا مف المصادر

في المقاـ األكؿ، عمى كجو الخصكص، أف  يجبمف خالؿ كظيفة تعزيز حقكؽ اإلنساف كالشعكب، المجنة    

جراء تقـك بجمع الكثا فريقية، كتنظيـ المؤتمرات، كتشجيع المؤسسات الدراسات كالبحكث حكؿ المشاكؿ اإلئؽ كا 

الحقكقية المحمية "إذا اقتضت الحالة، تعطي آراءىا أك تقدـ تكصيات إلى الحككمات" ثانيا، يجب أف تقـك 

اإلنساف كالشعكب"  "بصياغة ككضع المبادئ كالقكاعد التي تيدؼ لحؿ المشاكؿ القانكنية المتعمقة بحقكؽ

 . 3فريقية كالدكلية األخرل المعنية بتعزيز كحماية ىذه الحقكؽيف عمييا التعاكف مع المؤسسات اإلأخيرا، يتع

، 4كفيما يتعمؽ بكظيفة المجنة لضماف حماية حقكؽ اإلنساف كالشعكب طبقا لمشركط التي كضعيا الميثاؽ   

كليس فقط مف مصادر أخرل، كلكنو مخكؿ أيضا "بتفسير المجنة ليا اختصاص لتمقي الشكاكل مف الدكؿ 

عترؼ بيا مف فريقية أك منظمة أفريقية مة اإلجميع أحكاـ الميثاؽ بطمب دكلة طرؼ، مؤسسة لمنظمة الكحد

 .5فريقية "قبؿ منظمة الكحدة اإل

                                                           
1
( Article 31 ACHRP. 

2
( Article 30 ACHRP. 

3
) Article 45(1) ACHRP. 

4
) Article 45(2) ACHRP. 

5
) Article 45(3) ACHRP. 
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انتيكت أحكاـ خرل في الميثاؽ قد إذا كانت الدكلة الطرؼ "ليا أسباب كجيية لالعتقاد بأف دكلة طرؼ أ   

 .1"ى ىذه المسألةمنو"، فإنو يجكز ليا في بالغ خطي، أف تسترعي انتباه تمؾ الدكلة إل

الدكلة التي تـ تقديـ البالغ ضدىا لدييا ثالثة أشير مف تمقي البالغ إلى تقديـ تكضيح كتابي، إذا لـ يتـ    

تفاكض أك أم إجراء سممي آخر، كيمكف تسكية المسألة بما يرضي الدكلتيف مف خالؿ المشاركة الثنائية، ال

  .2ألم مف الدكلتيف أف تثير انتباه المجنة

. كمع ذلؾ، فإنو ال 3كعمى الرغـ مف ىذه األحكاـ، فإف الدكلة يمكف ليا إحالة المسألة مباشرة إلى المجنة   

ضية، إال إذا كاف يمكف لمجنة التعامؿ مع المسألة إال بعد أف تستنفذ جميع سبؿ االنتصاؼ المحمية في الق

 .4إجراء تحقيؽ ىذه العالجات يمكف أف يككف لفترات طكيمة دكف مبرر

عندما تككف تمتمؾ كؿ المعمكمات  ،5الدكؿ المعنية يجب أف تمثؿ أماـ المجنة كتقدـ بيانات خطية كشفكية   

الالزمة كبعد أف حاكلت بكؿ الطرؽ مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ كدم عمى أساس احتراـ حقكؽ اإلنساف 

كالشعكب، المجنة تقـك بإعداد تقرير تذكر فيو الكقائع كالنتائج التي تكصمت إلييا، الذم يرسؿ إلى الدكؿ 

لى جمعية رؤساء الدكؿ كالحككمات   .6المعنية كا 

الميثاؽ ال يحدد ما إذا كانت المجنة غير مختصة لمتعامؿ مع الشكاكل الفردية عمى ىذا النحك، كلكنو    

قبؿ كؿ دكرة مف دكرات المجنة، يجب تقديـ قائمة مف البالغات غير تمؾ الخاصة بالدكؿ  أنوينص عمى 

حالتيا إلى أعضاء المجنة، الذيف يقكمكف باإلشارة إلى أم مف البالغات ينبغي أف تنظر فييا  األطراؼ كا 

 .7المجنة

                                                           
 كالشعكب.مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف  47المادة ) 1
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 48المادة ) 2

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 49المادة ) 3
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 50المادة ) 4
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (2) 51المادة ) 5
 يثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب.مف الم 52المادة ) 6

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (1) 55المادة  (7
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 :كمع ذلؾ، معايير معينة يجب الكفاء بيا قبؿ أف تنظر المجنة في القضية عمى النحك التالي   

 ػ يجب عمى البالغات أف تشير إلى المؤلؼ؛ 1

اف فريقي لحقكؽ اإلنسمع كؿ مف ميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية كمع الميثاؽ اإل ػ يجب تككف متكافقة2

 كالشعكب؛

 ."ػ يجب أال يككف فييا لغة "نابية أك مسيئة3

 ".اإلعالـػ يجب أال "تقـك حصرا عمى األخبار المنشكرة مف خالؿ كسائؿ 4 

ػ يجب أف تقدـ فقط بعد أف تستنفذ جميع سبؿ االنتصاؼ المحمية "ما لـ يكف مف الكاضح أف ىذا اإلجراء 5

 ."قد طاؿ أمده دكف مبرر

 .""في غضكف فترة معقكلة مف الكقت مف تاريخ استنفاد سبؿ االنتصاؼ المحميةػ يجب أف تقدـ 6

أخيرا البالغات ال يجب أف تتعامؿ مع الحاالت التي قد تـ تسكيتيا مف قبؿ ىذه الدكؿ المعنية كفقا    

، 1كالشعكب فريقي لحقكؽ اإلنسافالمتحدة، كميثاؽ منظمة الكحدة اإلفريقية أك الميثاؽ اإللمبادئ ميثاؽ األمـ 

ال يكجد حكـ محدد في الميثاؽ يسمح لألفراد أك مجمكعات مف األفراد أف يظيركا بشكؿ شخصي أماـ المجنة 

بعد ذلؾ، بعد مداكالت المجنة  2قبؿ اتخاذ النظر المكضكعي في البالغ، فإنو يجب تكجيو انتباه الدكلة المعنية

ا يبدك بالحاالت الخاصة التي تكشؼ عف كجكد إذا ظير أف كاحدا أك أكثر مف البالغات ترتبط عمى م

تقـك المجنة بمفت انتباه جمعية  ة النطاؽ لحقكؽ اإلنساف كالشعكب،سمسمة مف انتياكات خطيرة أك كاسع

رؤساء الدكؿ كالحككمات ليذه الحاالت الخاصة، ىذه األخيرة تطمب مف المجنة إجراء دراسة متعمقة ليذه 

كأخيرا، فإف الميثاؽ يكفر إجراء لحاالت الطكارئ  3يرافقو استنتاجاتيا كتكصياتياالحاالت كتقديـ تقرير كاقعي، 

 .4الطكارئ التي يجب أف تقدـ مف قبؿ المجنة إلى رئيس الجمعية، التي قد تتطمب دراسة في العمؽ"

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 56المادة ) 1

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 57المادة ) (2
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (2( ك )1) 58المادة ) 3
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (3) 58المادة ) 4
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تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ أيضا أف تقدـ، كؿ عاميف تقارير دكرية، تقريرا عف التدابير    

عمى الرغـ مف أف الميثاؽ ال يكفر  ،1التشريعية أك غيرىا التي اتخذت بيدؼ إعطاء تأثير إلى أحكاـ الميثاؽ

فريقية قد بدأت في دراسة ىذه ة، لجنة حقكؽ اإلنساف كالشعكب اإلأم إجراء صريح لدراسة ىذه التقارير الدكري

 .التقارير في الجمسات العمنية

، ال 1981فريقية في عاـ ب، الذم اعتمدتو منظمة الكحدة اإلنساف كالشعك فريقي لحقكؽ اإلالميثاؽ اإل   

ينص عمى حقكؽ الطفؿ عمى نطاؽ كاسع حيث يشير إلى األطفاؿ فقط في مناسبة كاحدة، كاستدراؾ، في 

فريقي الدكؿ األطراؼ كالشعكب اإل( حيث يأمر ميثاؽ حقكؽ اإلنساف 3) 18سياؽ "حقكؽ المرأة "في المادة 

 .2 حماية المرأة كالطفؿ كما ىك منصكص عميو في القانكف الدكلي كاإلعالنات كاالتفاقياتبضماف 

فريقية ال تزاؿ تسعى حقكؽ الطفؿ بشكؿ جماعي، الدكؿ اإلكمع ذلؾ، عمى الرغـ مف قبكؿ أحكاـ اتفاقية    

 .فريقيةؽ الطفؿ الذم يعكس االنشغاالت اإللصياغة أحكاـ صؾ بشأف حقك 

فريقي مف قبؿ مجمكعة العمؿ مف الخبراء األفارقة في صياغة ميثاؽ حقكؽ كرفاه الطفؿ اإلكمف ىنا تمت    

ف رغبة في معالجة بعض كرة اعتماد صؾ بشأف حقكؽ الطفؿ األفارقة نشأت عفف ،حقكؽ كرفاه الطفؿ

د تـ تحديد خصكصيات قالتي لـ تعالجيا اتفاقية حقكؽ الطفؿ مف بيف انشغاالت أخرل؛ ك  فريقيةالمشاكؿ اإل

فريقيا كالتي أغفمت في اتفاقية حقكؽ الطفؿ مثؿ حالة األطفاؿ الذيف يعيشكف في ظؿ نظاـ الكضعية في إ

فريقية، كالمفيكـ اإلفريقي لممسؤكليات كالكاجبات ؽ كاألضرار التي تكاجو الطفمة اإلالفصؿ العنصرم، العكائ

طفاؿ، كاستخداـ األطفاؿ كجنكد، كمشاكؿ النزكح الداخمي في المجتمع، كدكر األسرة الممتدة في تنشئة األ

 .الناجمة عف الحركب األىمية كالتمردات الداخمية

 

 

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. 62المادة ) 1

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ االنساف كالشعكب. (3) 18المادة  (2
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 انـسـوق اإلنــقــحـة لـيـقـريــة اإلفـمـكـحـمـالـ  2

 ،1قييرفؽ اإلبالميثاص لخااؿ كككتركلبب اجكبمكب لشعف كاإلنساكؽ ايقية لحقرفاإللمحكمة تأسست ا   

مف أجؿ استكماؿ كالية الحماية لمجنة كتعتبر قراراتيا نيائية كممزمة لمدكؿ األطراؼ في  األخيرةىذه أنشئت 

 .البركتكككؿ

انب الدكؿ فريقي مف قائمة المرشحيف مف جقاضيا ينتخبيـ مؤتمر االتحاد اإل 11تتككف المحكمة مف    

كال يجكز أف يككف بيا أكثر مف  كيتـ انتخاب القضاة بصفتيـ الشخصية ،فريقياالعضاء في االتحاد اإل

نكع االجتماعي كالتمثيؿ عضك كاحد )قاضي( مف رعايا دكلة بعينو. كيكلى االعتبار أيضا لمجندر/ ال

 .كيتـ انتخاب القضاة لمدة ست سنكات، كيككنكف مؤىميف إلعادة انتخابيـ لمرة كاحدة فقط الجغرافي،

دكلة فقط  26قامت  ى بركتكككؿ المحكمة فقط،ي صدقت عمتنطبؽ كالية المحكمة عمى الدكؿ الت   

 .2011أكتكبر  21بالتصديؽ عمى البركتكككؿ حتى تاريخ 

فريقي كبركتكككؿ المحكمة كأم عات حكؿ تفسير كتطبيؽ الميثاؽ اإليمكف لممحكمة البت في قضايا كنزا   

صدر أيضا رأم استشارم يجكز لممحكمة أف ت ،معاىدة لحقكؽ اإلنساف المصادؽ عمييا مف الدكلة المعنية

كيمكف اف يتـ طمب الرأم استشارم مف قبؿ الدكؿ  ،كاليتيا بشأف أية مسألة تدخؿ في نطاؽ اختصاصيا

فريقية معترؼ بيا مف قبؿ االتحاد إم منظمة كأاألعضاء في االتحاد اإلفريقي أك مؤسسات االتحاد اإلفريقي 

كية الكدية لمقضايا المعركضة عمييا كيمكف لممحكمة تركيج التسك  كخكلت المحكمة أيضا بتعزيز ،اإلفريقي

 .أيضا تفسير الحكـ الصادر عنيا

يمتد االختصاص الزمني لممحكمة إلى التاريخ الذم دخؿ فيو بركتكككؿ المحكمة حيز التنفيذ فيما يتعمؽ    

  .بالدكلة المعينة إال في حاالت االنتياكات المستمرة

                                                           
كدخؿ حيز  1988 جكاف 9إفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب في كاغادكغك، بكركينا فاسك، في  اعتمد البركتكككؿ بشأف إنشاء محكمة (1

 .2004ديسمبر  25النفاذ في 
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ي بركتكككؿ فريقية، الدكؿ األطراؼ فراسالت إلى المحكمة ىي المجنة اإلالكيانات المخكلة بتقديـ م   

ماـ أفريقية التي تتككف مف دكؿ كالمنظمات غير الحككمية التي لدييا صفة مراقب المحكمة كالمنظمات اإل

  .المجنة كاألفراد

( مف 6) 34ك 6مادتيف فيما يتعمؽ بالقضايا المرفكعة مف قبؿ المنظمات غير الحككمية كاألفراد، تنص ال   

ة بمكجب باإلضافة إلى المتطمبات السبعة لممقبكلي ،البركتكككؿ المنشئ لممحكمة عمى متطمبات القبكؿ التالية

فريقي، تعتبر القضايا المرفكعة مباشرة أماـ المحكمة مف قبؿ األفراد كالمنظمات مف الميثاؽ اإل 56المادة 

 5دكلة التي تُقدـ ضدىا الشككل قد أصدرت إعالنا بمكجب المادة غير الحككمية مقبكلة فقط عندما تككف ال

أكتكبر  21كحتى تاريخ  ،( مف بركتكككؿ المحكمة بقبكؿ اختصاص المحكمة لتمقي مثؿ ىذه الشكاكل3)

 عالف.  اإل، لـ تقـك سكل غانا كتنزانيا كمالي كماالكم كبكركينا فاسك بعمؿ ىذا 2011

 لــفـطـاه الــوق ورفــقـحـي لــقـريــاق اإلفـثـيـمـى الــإل ةــاجـحـع: الــرع الرابـفـال

ىي أكؿ  1989اتفاقية حقكؽ الطفؿ لعاـ ف، 1حقكؽ الطفؿ محمية بالفعؿ في العديد مف االتفاقيات الدكلية   

، كما أف الحقكؽ 2صؾ دكلي متعمؽ بحماية حقكؽ الطفؿ كالتي تعترؼ باألطفاؿ كبشر متساكيف في القيمة

كىي عامة مطبقة نظريا عمى  3المنصكص عمييا في االتفاقية ال ترد مجتمعة في أم صؾ دكلي آخر ممـز

 .4كؿ مف األطفاؿ كالبالغيف، كلكف في الممارسة العممية غالبا ما يحـر األطفاؿ مف ىذه الحقكؽ

                                                           
1
) For example the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
2
) T. Hammarberg, The United Nations Convention on the Rights of the Child And how to make it work, 

Human Rights, Quarterly, 1990, p 97 to 99. 
3
) Children's rights were contained in the Declaration on the Rights of the Child 1924 and 1959, but they 

were non-binding, and rarely incorporated into municipal law, thus the impact was rather limited and 

symbolic. The Declarations were aspirational and framed children's rights in broad terms. 

Deidre Fottrell, One step forward or two steps sideways ? Assessing the first decade of the Children's 

Convention on the Rights of the Child, in : Deidre Fottrell (ed) Revisiting children's rights. Ten years of 

the UN Convention on the Rights of the Child, the Hague ; London : Kluwer Law International, 2000, 

p123. 
4
) Handyside v UK ECHR (7 December 1976) Ser A 24 ; Nielson v Denmark ECHR (28 November 

1988) Ser A 144. But compare the approach taken in the USA : Tinker v Des Moines 393 US 503 (1969). 

Fottrell, op. Cit, p 11. 

https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Deidre+Fottrell%22&sa=X&ved=0ahUKEwivhs-b6YPLAhUF2hoKHeaQDQsQ9AgIHzAA
https://www.google.com/search?tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Deidre+Fottrell%22&sa=X&ved=0ahUKEwivhs-b6YPLAhUF2hoKHeaQDQsQ9AgIHzAA
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ر القانكف الدكلي العرفي اتفاقية حقكؽ الطفؿ ىي االتفاقية الدكلية األكثر تصديقا كأصبحت تعتبكما تعتبر    

 . 1الذم يجب أف تمتـز بو جميع الدكؿ

كؽ الطفؿ كضعت األكلى لحقالشاممة فريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ ىك المعاىدة اإلقميمية الميثاؽ اإل   

التي تبرر الحاجة إلى أداة  كىناؾ عدد مف األسباب السياسية كالمكضكعية ،فريقياخصيصا لألطفاؿ في إ

  .مة، نظرا لممصادقة شبو العالمية التفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿمنفص إقميمية

طبيؽ خاص لالتفاقية في السياؽ اإلفريقي، كعرض البصمة مف أجؿ إعطاء ت اعتمد الميثاؽ أساسا    

فريقي لمتعامؿ مع حقكؽ الطفؿ في سياؽ إ فيك يخمؽ أداة أكثر مالئمة ،اإلفريقية في فيمنا لحقكؽ الطفؿ

كبصرؼ النظر عف ككنيا  ،العالقة المكجكدة بيف الصكيف متكاممة ،بالتركيز عمى كضع بعض الحقكؽ

متكاممة، في الحاالت التي يككف فييا أحد الصكيف يقدـ أحكاـ "أكثر مالئمة" لتحقيؽ حقكؽ الطفؿ )المادة 

  .2( مف الميثاؽ( كيسمح ليا باألسبقية2) 1مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالمادة  41

فريقية، في الحاالت التي ينص فييا الميثاؽ عمى المزيد مف المعايير الكقائية، فإنو يأخذ بمداف اإلالفي  

  .األسبقية عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كالعكس بالعكس

فريقي لحقكؽ اإلنساف لمستكل اإلقميمي، ميثاؽ الطفؿ اإلفريقي يكمؿ الميثاؽ اإلكعالكة عمى ذلؾ، عمى ا   

 .فريقيدكلة األعضاء في االتحاد اإل 46ؽ فريقي بتصدييتمتع ميثاؽ الطفؿ اإلحاليا،  3كالشعكب

                                                           
1
) This is contentious, yet through the application of the CRC at a domestic level and the jurisprudence 

that has emerged, the rights contained therein can now be considered norms of customary international 

law, such as those (comparable) rights in the Universal Declaration. See : Wako, S. Amos, Towards an 

African Charter on the Rights of the Child, in The Rights of the child. Selected proceedings of a 

workshop on the draft convention on the rights of the child : An African perspective, Law Journal, 

Nairobi, Kenya, 1992, p 41. 
2
) Some of the reasons for the need for an African Charter include the fact that during the drafting process 

of CRC, Africa was underrepresented. Furthermore, specific provisions on aspects peculiar to Africa were 

not sufficiently addressed in the UN instrument. Some of the peculiarities of the African situation were 

omitted from CRC, such as the situation of children living under the (then prevailing) apartheid regime in 

South Africa ; practices and attitudes having a negative effect on the life of the girl child ; and widespread 

harmful cultural practices in African society, such as female genital mutilation. 
3
) OAU Doc. OAU/CAB/Leg/67/3/Rev 5. 
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فريقي يعتمد عمى مراجعات متكاممة النيج نحك مفيكـ الحقكؽ لألطفاؿ كتكريس األجياؿ ميثاؽ الطفؿ اإل   

 ،في كثيقة كاحدة -افية الحقكؽ المدنية كالسياسية، كاالقتصادية كاالجتماعية كالثق -التقميدية لحقكؽ اإلنساف 

 ،(4ينص عمى أربعة مبادئ أساسية كيرفع في الكاقع مصالح الطفؿ الفضمى لتأخذ "االعتبار األكؿ" )المادة ك 

(؛ الحؽ في الخدمات الصحية؛ حؽ األطفاؿ ذكم اإلعاقة، كالجنكد 11)المادة حؽ األطفاؿ في التعميـ 

 .2؛ كمسؤكليات الطفؿ1التقميدية الضارة األطفاؿ كاألطفاؿ الالجئيف؛ الحؽ ضد الممارسات

الميثاؽ اإلفريقي ينص عمى أف الدكؿ األطراؼ يجب أف تضمف حماية حقكؽ الطفؿ المنصكص كما أف   

، كىكذا الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ عمييا كاجب تنفيذ تمؾ االتفاقية كاإلعالنات 3عمييا في المكاثيؽ الدكلية

كمع ذلؾ، إفريقيا كجدت أنو مف الضركرم أخد حماية حقكؽ الطفؿ أبعد عمى  4المتعمقة بحقكؽ الطفؿ

فقد اتخذت إفريقيا زماـ المبادرة في كضع معايير لحقكؽ ، المستكل فكؽ الكطني بتكفير صكت ألطفاؿ إفريقيا

 .5الطفؿ في سياؽ إقميمي

األكلى التي تبنت صؾ إقميمي ممـز منظمة الكحدة اإلفريقية ىي المنظمة اإلقميمية كالجدير بالذكر أف    

 .6معني بحقكؽ الطفؿ، بتقديـ ضمانات حقكؽ اإلنساف كضمانات لألطفاؿ كبالتالي الكفاء بالتزاماتيا الدكلية

الميثاؽ اإلفريقي كاف ضركريا كذلؾ، فكؿ منطقة لدييا مشاكميا الخاصة بحقكؽ اإلنساف الفريدة مف نكعيا    

معالجتيا، غالبا ما يصعب معالجتيا في ظؿ االتفاقيات الدكلية بسبب التفاكت أك األكلكيات التي ترغب في 

في الخمفيات لكؿ الدكؿ، عمى سبيؿ المثاؿ حؽ الطفؿ في معرفة أصكلو بالضبط، مف خالؿ التخصيب في 

                                                           
1
) art 21 ACRWC.  

2
) art 31 ACRWC. 

3
) Art 18 (3) African Charter. 

4
) Children's rights are different form adult rights, because they include protection, hence the need for a 

specific charter dealing with children's rights. 
5
) On the African Children's Charter as an African, supplement to the CRC, see F Viljoen, Supra-national 

human rights instruments for the protection of children in Africa : The Convention on the Rights of the 

Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, Comparative and International Law 

Journal of Southern Africa, 1998, p199. 
6
) Despite an attempt to draft a European Convention for the Protection of the Rights of the Child. This 

draft was issued in January 1984 by the International Union for Child Welfare (IUCW). In 1979 the 

Assembly of the Council of Europe had proposed the creation of a European Convention on the Rights of 

the Child, but was not followed up by the Committee of Ministers. Geraldine Van Bueren, The 

International Law on the Rights of the Child, op.cit, p 87. 
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اص المختبر، ىك أقؿ أىمية في إفريقيا مف أكركبا، إفريقيا قد تككف معنية أكثر كأكثر اىتماما بالحكـ الخ

بحماية الطفؿ ضد أنظمة التمييز كحظر الممارسات الثقافية السمبية كىذا ىك بالضبط ما ينص عميو 

   .1الميثاؽ

الصعكبات الخاصة لتأميف ىذه  فريقي لحقكؽ الطفؿ في إفريقيا ىكىناؾ مبرر آخر لتطكر الميثاؽ اإل  

 . 2الحقكؽ في ظؿ ىذه األكضاع االقتصادية المزرية

اإلفريقي حقؽ تطكرا ميما بعدـ إدراج حكـ مماثؿ لممادة الرابعة مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي تيدد الميثاؽ    

تنفيذ جميع الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بالنص عمى أنو عمى الدكؿ أف: " تتخذ تدابير التنفيذ 

الحماية مف تمؾ التي تكفر اتفاقية  يقدـ الميثاؽ مستكل أعمى مفكما ، 3"إلى أقصى حدكد مكاردىا المتاحة

 .4حقكؽ الطفؿ التي غالبا ما انتقدت بكجكد التحيز الغربي

ديباجة الميثاؽ لـ تحدد فقط الخمفية العتماد الميثاؽ، كلكف تشير أيضا إلى صككؾ حقكؽ الطفؿ ذات    

سياؽ الثقافي في المغة الصمة التي اعتمدتيا منظمة الكحدة اإلفريقية كاألمـ المتحدة، فيي تشدد عمى ال

التقميدية اإلقميمية اإلفريقية، مما يعكس ركح القيـ الثقافية التقميدية كعالكة عمى ذلؾ، فإف الديباجة تعترؼ 

                                                           
1
) Art 26 African Children's Charter :  Protection against Apartheid and Discrimination. The CRC does 

not include such a provision, as apartheid was a problem specific to Africa and of no concern to other 

regions. Art 21 African Children's Charter : Protection against Harmful and Social and Cultural Practices, 

which similarly is region specific and could not be agreed upon during the drafting process of the CRC. 

Although the significance of these provisions is somewhat marred by art 1(3) : Any custom, tradition, 

cultural or religious practice that is inconsistent with the rights, duties and obligations contained in the 

present Charter shall to the extent of such inconsistency be discouraged (my emphasis). States only have 

the obligation to discourage inconsistent cultural practices. 
2
) As referred to by J. Essombe, Legal Advisor for the African Commission at the African Contexts of 

Children's Rights Seminar in Harare in January 1998, Ngone Diop Tine & Judith Enew in : The African 

Contexts of Children's Rights Seminar Report, Global Gutter for Childwatch International and 

CODESRIA, 1998, p 45. 
3
) There is still little debate amongst economists about the precise effects on children of economic 

policies, including structural adjustment and national development plans. It is insufficient to grant 

children rights with little means of implementation, states need to be prepared to effectively implement 

such rights. The Children's Budget in South Africa examines the extent to which the government is 

prioritising children in policy planning and budget allocation. For a detailed discussion see : The African 

Contexts of Children's Rights Seminar Report, Global Gutter for Childwatch International and 

CODESRIA, 1998, p 20. 
4
) African involvement in the drafting process of the CRC was limited. Only three African states 

participated for five of the nine years that the working group took to draft the final proposal.  
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بالكضع الحرج لألطفاؿ الذيف يجدكف أنفسيـ في ذلؾ بسبب الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالتنمكية، 

تقر الديباجة كذلؾ فكرة أف تعزيز كحماية حقكؽ ، كما 1ف الظركؼكالنزاعات المسمحة كاالستغالؿ كغيرىا م

 .الطفؿ يعني أداء الكاجبات مف جانب الجميع، مؤكدة عمى أىمية الجماعة في إفريقيا

الميثاؽ يضع حقكؽ الطفؿ قانكنيا كثقافيا في منظكرىا الصحيح، كمف أجؿ أف تككف لو أىمية كفعالية    

يقيا، الشعب كالحككمات معا يحتاجكف إلى اإليماف بيا كتقبؿ حقكؽ الطفؿ ىك لتغيير حياة األطفاؿ في إفر 

مصدر رئيسي لإللياـ لمدكؿ اإلفريقية األعضاء، كىك اعتراؼ جماعي لحقكؽ كرفاه الطفؿ اإلفريقي كيضع 

 .إطار قانكني لحمايتيـ

تتفؽ مع ركح كأحكاـ الميثاؽ، ىذا مع ذلؾ الميثاؽ اإلفريقي ال يشجع اآلراء التقميدية أك الثقافية التي قد ال    

كجية نظر حديثة إلفريقيا كمعيار لمطمكح، عند صياغة الميثاؽ العديد مف كجيات النظر التقميدية كالثقافية 

كانت ال تزاؿ ذات قيمة كأىمية، كىكذا فإف معاىدة صيغت أساسا مف قبؿ القصر  2مثؿ اعتبار الطفؿ كممكية

 .ا تحكؿ دكف التصديؽ عمييالف تكتسب مصداقية، كربم

كاحد مف األسباب لتبني الميثاؽ ىك الشعكر بأف إفريقيا كانت ممثمة تمثيال ناقصا أثناء عممية صياغة    

كالسبب الثاني الميـ ىك الشعكر بأف إفريقيا بحاجة لميثاؽ لألطفاؿ الذم يعكس خصكصيات القارة  ،االتفاقية

تنص عمى كجكب األخذ بعيف االعتبار فضائؿ التي ديباجة الميثاؽ  كنرل ىذا مف خالؿكالسياؽ اإلفريقي، 

 التراث الثقافي كالخمفية التاريخية كقيـ الحضارة اإلفريقية، بما في ذلؾ تمؾ المتعمقة باألسرة كالمجتمع.

                                                           
1
) preamble of charter   

2
) Children should not be regarded as property. Traditionally, this has been the case. In most areas the 

economic value of bride betrothals varied according to the beauty, education and social status of the girl. 

Elsewhere, concepts of parental rights have been replaced by the notion of parental responsibility. But in 

Malawi the child either belongs to the father's side or the mother's side according to tradition. 

Kamchedzera Garton & Sandifolo, The rights of the child in Malawi : An agenda for research on the 

impact of the United Nations Convention in a poor country, International Journal of Law and the Family, 

1991, p 5.  

See also, B. Thompson, Africa's Charter on Children's Rights : A normative break with cultural 

traditionalism, International and Comparative Law Quarterly, 1992, p 41.  

The doctrine of parental authority over children is strongly present in contemporary Africa, and children 

are often perceived as the property of their parents or legal guardians : KCJM. Arts, The international 

protection of children's rights in Africa : The 1990 OAU Charter on the Rights and Welfare of the Child, 

African Journal of International and Comparative Law, 1993, p 45. 
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 الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورفاه الطفل  المبحث الثاني: حماية حقوؽ الطفل في ظل

 اإلفريقية الدكؿ عمى ينبغي التي الحقكؽ تحدد التي الكثيقة الطفؿ كرفاه لحقكؽ فريقياإل الميثاؽ يعد   

 اإلنساف حقكؽ منظكمة في الطفؿ حقكؽ كحماية لتعزيز رئيسية كثيقة كىك لؤلطفاؿ، ضمانيا األطراؼ

 ككذلؾ الطفؿ، لحقكؽ الدكلية لبلتفاقية المكممة الحقكقية الكثيقة ليصبحجزئيا  الميثاؽ أنشئقد ك ، اإلفريقية

 لمخاطبة أخرل اتفاقية إلى بالحاجة الكثيريف كشعكر االتفاقية، صياغة في اإلفريقية البمداف تمثيؿ لقمةنظرا 

 العامة المبادئ نفس عمى كتعتمداف المتشابية، البنكد مف كثير الكثيقتاف كتتضمف ،فريقياإ في األطفاؿ كاقع

 األساسية.

 عف الطفؿ لحقكؽ فريقياإل الميثاؽ تميز ،يتضمنيا أف في اإلفريقية الدكؿ رغبت أخرل لقضايا باإلضافة   

 لمفردات طبقا األطفاؿ ضد كالتحديات بالمخاطر إلماما أكثر ككنو  1989 عاـ ةالصادر  المتحدة مـاأل اتفاقية

 كتشجيع التعميـ في بالحؽ االلتزاـ مثؿ كاالجتماعية، كاالقتصادية السياسية المجاالت في اإلفريقية البيئة

 العمالة مف الطفؿ حماية لمطفؿ، الصحية الرعاية كتكفير جيدة بصحة التمتع في الحؽ الطفؿ، قدرات كتنمية

 كالثقافية االجتماعية الممارسات مف لمتخمص التدابير كاإلجراءات اتخاذ االقتصادم، االستغبلؿ أشكاؿ ككافة

 النزاعات في األطفاؿ اشتراؾ عدـ عمى كالتشديد المسمحة، النزاعات - كالختاف القاصرات زكاج - الضارة

 . غرض ألم األطفاؿ في كاإلتجار البيع تحريـ االستغبلؿ، أشكاؿ كافة مف األطفاؿ كحماية المسمحة،

 المجتمعات، كدكر ككاجبات لمسئكليات اإلفريقي كالمنظكر السجينات، األميات أطفاؿ حقكؽ ضمفكما ي   

 ،كالمجتمع األسرة تجاه الطفؿ كمسئكليات كاجبات تتضمف التي الكحيدة الكثيقة كىك الرعاية، في البديمة األسر

  فريقيا.إلعماؿ حقكؽ األطفاؿ في إ مف المفترض أف يككف الميثاؽ مخططا نقي

فريقي طمب األكؿ حقكؽ ككاجبات الطفؿ اإلحيث نتناكؿ في الم ،مطالب ةسنتناكؿ ىذا المبحث في ثبلث   

أما في المطمب الثاني نتناكؿ آلية الرقابة عمى تنفيذ الميثاؽ  ،في ظؿ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ
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بيف  كأخيرا في المطمب الثالث نتطرؽ إلى الميثاؽ االفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ ،اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ

 النسبية كالعالمية.

 اهالميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورف فريقي في ظلحقوؽ وواجبات الطفل اإل المطمب األول:

 لػفػالط

خبلؿ الدكرة العادية اعتمد  ىك أكؿ معاىدة إقميمية حكؿ حقكؽ الطفؿالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ    

في أديس  1990جكيمية  11السادسة كالعشريف لجمعية رؤساء دكؿ كحككمات منظمة الكحدة اإلفريقية يكـ 

دكلة عضك في منظمة  15أف صادقت عميو  ، بعد1999نكفمبر  29أبابا أثيكبيا، كدخؿ حيز التنفيذ في 

  الكحدة اإلفريقية.

ميثاؽ الطفؿ اإلفريقي ىك ميثاؽ" قائـ بحد ذاتو" الذم تطكر بتميز منفصؿ عف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ    

ليس ممحقا بالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، كال ىك مرتبط بو مؤسسيا،  كىكاإلنساف كالشعكب، 

ة لمحماية الصريحة لحقكؽ الطفؿ كالتي يمكف رصدىا كتنفيذىا مف قبؿ لجنة الخبراء لحقكؽ كرفاه فيك كثيق

  الطفؿ.

ف بعضيما كالصكيف االثنيف يكمبلف كيعززا ،كثيرا عمى اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿالميثاؽ يعتمد    

قدـ البمداف في جعؿ حقكؽ الطفؿ حقيقة فريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ كرفاه الطفؿ تالبعض، تراقب المجنة اإل

 كاقعة، مف خبلؿ استعراض التقارير الدكرية مف الدكؿ كالمجتمع المدني.

مادة( عف حقكؽ الطفؿ كحرياتو ككاجباتو،  13القسـ األكؿ ) ،قسميف إلى مادة 24يتككف الميثاؽ مف    

 التزاـ الدكلة باتخاذ التدابير التشريعية كغيرىا لضماف إعماؿ الميثاؽ.  مادة( عف 31كالجزء الثاني )

 كفيما يمي سنتطرؽ الى ىذه الحقكؽ كالكاجبات بالتفصيؿ.

 لػفػطػاه الػوؽ ورفػقػحػي لػػقػريػػاؽ اإلفػثػيػمػة لمػامػعػادئ الػبػمػرع األول: الػػفػال
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كيدكف  ،كحماية حقكؽ األطفاؿ عمى المستكل الكطني كاإلقميميفريقي أساسا لتعزيز اإليكفر ميثاؽ الطفؿ    

مسؤكليات الدكلة كالمجتمع كالفرد في حماية الحقكؽ المدنية كالثقافية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية 

 لمطفؿ.

المصمحة الفضمى لمطفؿ كعدـ التمييز  ، المتمثمة فيالمبادئ األساسية لحقكؽ الطفؿ الفرعيشمؿ ىذا    

ريقي لحقكؽ كرفاه كالمشاركة عمى النحك المنصكص عميو في الميثاؽ األف الحؽ في الحياة، البقاء كالنمكك 

 الطفؿ.

 

 لػػفػطػوم الػػػيػفػم :أوال

يقعكف ضمف ديد أكلئؾ الذيف الميثاؽ يقكـ بتحف ،ميثاؽ ىي كاحدة مف أىـ األحكاـالمف  الثانيةالمادة    

فيك  ،كمع ذلؾ تعريؼ السف لو الكثير مف اآلثار الثقافية كتعريؼ الطفكلة كالطفؿ ىك محدد ثقافيا ،نطاقو

، ال تكجد شركط مف قبيؿ كقؼ 1سنة 18ينص بشكؿ ال لبس فيو أف الطفؿ ىك كؿ إنساف لـ يتجاكز سف 

فريقي كاف كاضعي الميثاؽ اإلأف حظ في الصراعات المسمحة، لحسف ال كفيشاركاألطفاؿ ىذا الحؽ إذا كاف 

 .2لدييـ البصيرة لكضع تعريؼ دقيؽ لمطفؿ دكف استثناءات

اآلف ىك في ف يمة عندما يككف الطفؿ ىك طفؿ،فريقي صكرة كاضحة كغير مبكقد أنشأ ميثاؽ الطفؿ اإل   

ال  فإنو سيككف مف أيدم الدكؿ األعضاء لضماف أف ىذا التعريؼ كاضح كينعكس في القانكف المحمي، كا 

كضاع المستحيؿ فرض الحؽ الكارد في الميثاؽ. كمع ذلؾ، ىناؾ مشاكؿ متعمقة بتسجيؿ المكاليد، كبسبب األ

تعريؼ  ،كبالتالي مفترضة سابقا مف قبؿ الكبارألطفاؿ يأخذكف أدكار كمسؤكليات االجتماعية كاالقتصادية ا

 ميا إلساءة معاممة األطفاؿ كاستغبلليـ.األطفاؿ حسب العمر الزمني قد ال يقدـ حبل كاقعيا كعم

                                                           
1
( Article 2 ACRWC.  

2
( Ramphal Mxolisi Sillah and Tawanda William Chibanda, Assessing The African Charter on the Rights 

and Welfare of The Child (ACRWC) As a Blueprint Towards the Attainment of Children‟s Rights in 

Africa, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 11, Issue 2, 2013, p 52. 
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 6المادة فؿ المكاليد في جميع أنحاء القارة، فريقي صمت عمى ضركرة التنفيذ الفعاؿ لتسجيميثاؽ الطفؿ اإل   

را مف أجؿ الحصكؿ فريقي تنص عمى أنو يجب تسجيؿ كؿ طفؿ بعد كالدتو فك ( مف الميثاؽ اإل4)( ك2)فقرة 

إيبلء أىمية لتسجيؿ المكاليد بسبب داللة العمر الزمني كالقضية األساسية في  فيكفشمت  عمى اسـ كجنسية،

 الطفكلة.مرحمة 

 اءػػػػضػػدول األعػػات الػػبػػواجا: ػيػانػث

، حيث 1/2ك 1/1المادة األكلى متعمقة بالتزامات الدكؿ األطراؼ، عمينا أف نأخذ بعيف االعتبار المادة    

فريقية األطراؼ في الميثاؽ لدكؿ األعضاء في منظمة الكحدة اإلا : "يجب عمىعمى1/1تنص المادة 

االعتراؼ بالحقكؽ كالحريات كالكاجبات المنصكص عمييا في ىذا الميثاؽ كتتعيد باتخاذ الخطكات البلزمة، 

 ضركريةكفقا لئلجراءات الدستكرية كمع أحكاـ ىذا الميثاؽ، العتماد تدابير تشريعية أك تدابير أخرل قد تككف 

    ".لتنفيذ أحكاـ ىذا الميثاؽ

: "ليس في ىذا الميثاؽ ما يؤثر عمى أم حكـ تككف أكثر مكصؿ إلى إعماؿ حقكؽ 1/2تنص المادة    

 .كرفاىية الطفؿ الكاردة في قانكف دكلة طرؼ أك في أم اتفاقية دكلية أك اتفاؽ المعمكؿ بيا في تمؾ الدكلة"

جراء التعديبلت فكرة أف عمى الدكؿ أف  1/1تنسب المادة  تتبع أحكاـ المكاد المنصكص عمييا في الميثاؽ كا 

تكاصؿ نسب فكرة أنو إذا دستكر  1/2كمع ذلؾ، فإف المادة  البلزمة لدساتيرىا التي تتناسب مع ىذه األحكاـ

ميثاؽ مف قبؿ القانكف المحمي البطريقة ما يمكف تجاكز أحكاـ ألطفاؿ حقكقا أعمى كأكثر دقة، يمنح اكلة "د

 ."لمدكلة

بحجة أف القكانيف المحمية  الميثاؽ،كالمشكمة ىي أف ىاتيف المادتيف تكفراف حجة لمدكؿ لتجاىؿ أحكاـ    

حقكؽ الطفؿ حماية لالسؤاؿ ىك مف يقيـ ما إذا كاف القانكف المحمي لمدكلة أكلى  ،تمنح األطفاؿ حقكقا أكبر
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ىذا ببساطة يترؾ مجاال لمتبلعب كالسخرية مف  مف تمؾ المنصكص عمييا في الميثاؽ؟في الكاقع أكبر 

 .1/11الميثاؽ، كما تبلىا مف تجاىؿ االلتزاـ المفركض سابقا عمى الدكؿ في المادة 

      ريػصػػنػعػػال لػػصػفػن الػػػة مػػايػػمػحػز والػػػيػيػمػتػدم الػػػدأ عػبػا: مػثػالػث

ذلؾ بشكؿ كينطبؽ  ،التمييز عمى أساس الجنس لمطفؿ، في جممة أمكر، فريقياإل يحظر ميثاؽ الطفؿ   

فريقي حيث يكجد تفضيؿ الذككر عمى األطفاؿ، حيث تتعرض األطفاؿ اإلناث خاص في سياؽ المجتمع اإل

اء دكف أطفاؿ ذككر في المجتمع ىذا الحكـ أيضا يؤثر عمى رأم كمكقؼ النس ،لمتمييز فقط بحكـ ككنيـ إناث

ثيقا ىذه المسألة ترتبط ارتباطا ك  العادؿ مع أطفاليـ، لسكء المعاممة كالتمييز غيرفريقي، حيث يتعرضكف اإل

 . 2فريقي، حيث الطفؿ الذكر غالبا ما يككف الشخص الذم يرث ممتمكات كالدهجدا بالميراث في المجتمع اإل

ض مسبقا أف عدـ التمييز ىك استعراض ميـ مف مفيكـ التمييز كعبلقتو مع مفيكـ المساكاة الذم يفتر    

كىنا نشير إلى أف التمييز بيف المساكاة  ،جميع األطفاؿ )الذككر كاإلناث( ينبغي أف يعاممكا عمى قدـ المساكاة

حيث تعني المساكاة الشكمية تشابو المعاممة بغض النظر عف الظركؼ كالمساكاة  ،الشكمية كالمكضكعية

ضماف المساكاة في النتيجة في الكاقع، المساكاة المكضكعية تأخذ بعيف االعتبار الظركؼ كيتطمب القانكف 

الشكمية تتطمب ببساطة بأف جميع األشخاص حاممي الحقكؽ متساكيف، كال تأخذ في االعتبار الفكارؽ الفعمية 

)المادية كاالجتماعية، كاالقتصادية...( بيف الجماعات كاألفراد. المساكاة المكضكعية، مف ناحية أخرل، 

تباينات مف أجؿ تحديد ما إذا كاف يتـ الحفاظ عمى القانكف ذم الصمة أك التزاـ بالسياسة تتطمب دراسة ىذه ال

 . 3بطريقة متساكية

                                                           
1
) Thoko Kaime, The foundations of rights in the African Charter on the Rights and Welfare of the Child : 

A historical and philosophical account, African Journal of Legal Studies, 2010, p 119-136. 
2
) Frans Viljoen, Supra-national human rights instruments for the protection of children in Africa : the 

Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 

The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, Vol. 31, No. 2, 1998, p 199. 
3
) Dejo Olowu, Protecting children's rights in Africa : A critique of the African Children's Charter on the 

Rights and Welfare of the Child, op.cit, p 131-132. 
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حصكؿ عمى عمى سبيؿ المثاؿ، المفيكـ الرسمي لممساكاة، المساكاة تحقؽ إذا أعطي لجميع األطفاؿ ال   

خضع طمب المساكاة في النتيجة، إذا أخرل تت إف المساكاة المكضكعية مف ناحية التعميـ بطريقة متساكية،

قد ينتيي بيـ برنامج مدرسة األطفاؿ اآلخريف،  األطفاؿ المعكقيف )األطفاؿ الصـ، عمى سبيؿ المثاؿ( لنفس

 األمر بتمقي التعميـ الذم ىك غير كافي لتمبية االحتياجات الخاصة.

مستمزمات التعميـ الضركرية مثؿ طريقة برايؿ، األطفاؿ المكفكفيف قد يككنكا قادريف عمى التعمـ بتكفير    

رجح في المحاؽ كاألدكات لتسجيؿ المحاضرات، كلكف ىناؾ مف ينكر حقيقة أنيا ستككف أكثر بطئا عمى األ

إلعماؿ الحؽ في المساكاة بيف ىؤالء األطفاؿ، كبالتالي قد يككف مف الضركرم التعامؿ  بركب بقية أقرانيـ،

 .1معيا بشكؿ مختمؼ

 ىػػمػضػػفػل الػػفػطػح الػػػالػصػػدأ مػػبػا: مػػعػػراب

أىـ عنصر مف قانكف حقكؽ اإلنساف متعمؽ باألطفاؿ ىك إعطاء أىمية قصكل لمصالح األطفاؿ الفضمى،    

 ( مف الميثاؽ تنص أف مصالح الطفؿ الفضػمى ىػي االعتبػار األساسػي كالتػي تػنص عمػى مسػتكل1) 4المادة 

"فػػػػي جميػػػػع  عمػػػى مػػػػا يمػػػػي: 4/1تػػػػنص المػػػػادة  ،1959إعػػػبلف حقػػػػكؽ الطفػػػػؿ الػػػػكارد فػػػػي مػػػػف  أعمػػػػى حمايػػػة

صػمحة الفضػمى لمطفػػؿ اإلجػراءات التػي تتعمػؽ بالطفػؿ التػي يقػكـ بيػا أم شػخص أك سػمطة يجػب أف تكػكف الم

  ".االعتبار األساسي

القادر عمى "في جميع اإلجراءات القضائية أك اإلدارية التي تؤثر عمى الطفؿ  :عمى 4/2تنص المادة    

التكاصؿ بآرائو الخاصة، يجب تكفير الفرصة آلراء الطفؿ في االستماع إليو إما مباشرة أك مف خبلؿ ممثؿ 

نزيو كطرؼ في الدعكل، كيجب أف تؤخذ بعيف االعتبار كجيات النظر مف قبؿ السمطة المختصة كفقا 

 ألحكاـ القانكف المناسب".

د ما فشؿ في تحدي أف ىذه المادة غامضة نكعا ما ألف الميثاؽرل ن ، يمكف أف4/1عند النظر في المادة    

الدكؿ كاألطراؼ األخرل أحرار في تفسير ىذه "المصالح  ،المصمحة الفضمى لمطفؿىك المقصكد فعبل ب
                                                           
1
) Ibid, p 34. 
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التي ىي في الكاقع تضر بالتنمية العقمية  سمككياتالكيمكف لمدكؿ أف تنفذ  ،الفضمى" بالطريقة التي تريد

سبيؿ المثاؿ، يمكف عمى الفضمى" "المصالح  كالعاطفية كالركحية المادية لمطفؿ، تحت ستار التمسؾ بيذه

فريقيا أف تغض الطرؼ عف تشكيو األعضاء التناسمية لئلناث تحت ذريعة أنو في "مصمحة" لمدكؿ في شرؽ إ

عرض تفريقيا جنكب الصحراء الكبرل كمصر كالسكداف، تسؼ إلى أف في إشير تقديرات اليكني. كت1الطفمة

ؤدم في الكاقع رل أف ىذه المادة يمكف أف تأف نثبلثة مبلييف فتاة كامرأة لمختاف سنكيا كليذه الغاية، يمكف 

 . 2إلى إساءة معاممة األطفاؿ بطريقة ما

كتذكر المادة فقط لؤلطفاؿ القادريف  التكاصؿ، ألطفاؿ غير القادريف عمىتميز ضد ا 4/2كيبدك أف المادة    

كمع ذلؾ، األطفاؿ مف جميع مناحي الحياة، كذكم اإلجراءات القضائية أك اإلدارية عمى التكاصؿ في 

كيبدك أف المادة تممح إلى حقيقة  عمار قادركف عمى التعرض لئليذاء،العاىات الجسدية المختمفة كمختمؼ األ

كيبدك  ذلؾ بسبب عدـ قدرتيـ عمى التكاصؿ،ؿ ال يمكف أف تمبى مف قبؿ الدكلة، ك أف احتياجات ىؤالء األطفا

 .3أف ىذا انتياؾ صارخ

مبدأ المصالح الفضمى عمى الرغـ مف أنو مبدأ أساسي في القانكف الدكلي، مع ذلؾ ىك غامض كيسمح    

األفارقة يركف تجنيد األطفاؿ باعتباره المبدأ صيغ بطريقة نسبية، بعض ، فسبقية المعايير الثقافية لمتنشئةأل

تقميد شرعي ثقافي كمع ذلؾ، كمما كاف نزاع في الحفاظ عمى الثقافة مع مصمحة الطفؿ، ىذا األخير لو 

 التي قد تككف الممارسات عف طريؽ منع ىذا اإلفريقي تسمط الضكء عمى الميثاؽ مف 21المادة ف، الغمبة

رفاه األطفاؿ ذات أىمية بالغة، كحقكؽ الجماعة في الثقافة أضعفت سبلمة ك ف حياتو، الطفؿ أك بصحة ضارة

 .4نسبيا كتابعة لحقكؽ اإلنساف األخرل

                                                           
1
) B. Rwezaura, The concept of the child‟s best interests in the changing economic and social context of 

sub-Saharan Africa, in : Philip Alston (ed) Best Interests of the Child : Reconciling Culture and Human 

Rights, Oxford, Oxford University Press, 1994, p 80 at 83. 
2
) State of the world‟s children, UNICEF, 2015, p 43. 

3
) B. Rwezaura, The concept of the child‟s best interests in the changing economic and social context of 

sub Saharan Africa, op.cit, p 56. 
4
) Article 21 ACRWC.  
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رل أف مبدأ الحكـ الذاتي لمكالديف كتقميد أك عرؼ أف ن( يمكف نظريا االحتجاج عمييا كيمكف 3) 1 المادة   

اإلفريقية الحديثة يعدؿ نظرية الحقكؽ األبكية متضارب، كمع ذلؾ، فإف المكقؼ القانكني العاـ في الدكؿ 

 .1المطمقة بمفيـك المصالح الفضمى لمطفؿ

في الكقت الحالي يمكف مبلحظة أف المكقؼ القانكني العاـ يبدك في انسجاـ مع فمسفة الميثاؽ، في حيف    

نكف العاـ، ميما كاف ممارسة القانكف العرفي غير منسجمة كتعكس التفاكت المعيارم مع كؿ مف الميثاؽ كالقا

التركيز المعطى ألىمية األسرة في األنظمة اإلفريقية التقميدية فإنو سيككف غير كاؼ، فكحدة األسرة حاسمة 

 .2في قانكف األسرة العرفي التقميدم

ؽ عمى الرغـ مف أف التقاليد اإلفريقية مبنية عمى رفاه األسرة الممتدة، كالمعايير الصارمة المطبقة في الميثا  

مبدأ المصالح الفضمى ال يمكف إزالتو مف اإليديكلكجية اإلفريقية كخاصة إذا أرادت ، تعكس حداثة إفريقيا

 .3تقدـ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كحمايتياالإفريقيا الحفاظ عمى 

ىذا المبدأ كذلؾ يمكف التذرع بو كمساعدة تفسيرية عند قراءة األحكاـ األخرل لمميثاؽ، كىك يظير في    

عمى كجو الخصكص يتـ استخدامو فيما يتعمؽ بحرية الطفؿ في  ،مجمكعة متنكعة مف السياقات في الميثاؽ

، كفيما يتعمؽ 5مع اإلشارة إلى حؽ الطفؿ في التمتع بالرعاية األبكية كالحماية، 4الفكر كالكجداف كالديف

لمشابية، أك في التدابير المتبعة في ككذلؾ نظاـ التبني أك الممارسات ا 6بمسؤكلية الكالديف عف تربية الطفؿ

 حالة األطفاؿ المحركميف مف بيئتيـ األسرية.

بنية األسرة في المجتمعات اإلفريقية ليا تأثير عميؽ عمى عممية صنع القرار المتعمؽ باألطفاؿ، أحد    

قكؽ األبكية كالسمطة اآلثار ىك فكرة أف الطفؿ ينتمي لعائمة أك مجمكعة القرابة، كنتيجة لذلؾ، تتـ ممارسة الح

                                                           
1
( W. Ncube, The African cultural fingerprint? The changing concept of childhood, op.cit, p 11. 

2
( Amanda Lloyd, A theoretical analysis of the reality of children‟s rights in Africa : An introduction to 

the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, op.cit, p 11. 
3
( Thompson Bankole, Africa's  charter  on  children's  rights :  A  normative  break  with  cultural 

traditionalism, ICLQ, 1992, p 432.  
4
( Article 9 ACRWC. 

5
( Article 19 ACRWC.  

6
( Article  20 ACRWC.  
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فمكؿ كاحد الحؽ في إجراء أك المساىمة في القرارات المتعمقة بمصالح الطفؿ  ،مف قبؿ عدد كبير مف الناس

 الفضمى، كبالتالي في ظؿ ىذا النظاـ الطفؿ لديو العديد مف األميات كاآلباء.

الطفؿ ال يمكف أف تؤخذ مف قبؿ  الفكرة المتعمقة بأف الطفؿ ينتمي لمكؿ، معناىا أف القرارات التي تمس   

شخص كاحد، فيناؾ تكقع مف قبؿ أعضاء األسرة المكسعة الذيف يحؽ ليـ ممارسة الحقكؽ كالكاجبات األبكية 

 عمى ذلؾ الطفؿ أف تتـ مشاكرتيـ في اتخاذ القرارات كالخيارات ليذا الطفؿ.

طفؿ في المقاـ األكؿ حيث يحؽ لعدد كمع ذلؾ، ىذا النكع مف عممية صنع القرار ال يخدـ دائما مصالح ال

كبير مف األشخاص اتخاذ قرارات كحمكؿ متضاربة لمشاكؿ معينة قد تنشأ كذلؾ، فميس مف الممكف دائما 

الحصكؿ عمى قرارات تتخذ في أسرع كقت بسبب كجكد عدد كبير مف اآلراء حتى حينما يتطمب مصالح 

مؽ بقرار حضانة األيتاـ، إجراءات األسرة عادة ما تجعؿ الطفؿ حؿ سريع، مثاؿ كاضح ليذه األخيرة فيما يتع

 العممية جد طكيمة كجانب مف االحتراـ لمكالديف الميتيف، في حيف الحؿ السريع سيككف أفضؿ لمطفؿ.

ثانيا، بنية األسرة الممتدة كالطريقة التي يتـ فييا اتخاذ القرارات المتعمقة باألطفاؿ كتحييد مصالحيـ    

ة العبلقة بيف األطفاؿ كأكلئؾ الذيف يمارسكف حقكؽ الكالديف غالبا ما تعمؿ عمى التعبير عف الفضمى، فطبيع

 آراء الكبار دكف اعتبار المساكاة ألكلئؾ األطفاؿ.

حيث تتميز العبلقة بيف األطفاؿ كأكلياء أمكرىـ بمسافة معينة ككجكد االحتراـ، في الكاقع خبلؿ التنشئة    

ركح االحتراـ ال جداؿ فيو نحك الكبار، إحدل النتائج العممية ألخبلقيات االحتراـ ىك  االجتماعية، التشدد عمى

 أف األطفاؿ ال يمثمكف أنفسيـ في مجمس العائمة.

ح المصال كيستند كاجب احتراـ الطفؿ لمكالديف في كؿ األكقات عمى افتراض أف اآلباء يعممكف دائما في   

 ىمة الطفؿ في عممية اتخاذ القرار. ، يتـ قمع مساكنتيجة لذلؾ الفضمى لو

 وػػمػنػاء والػػقػبػاة، الػيػحػي الػػؽ فػػحػدأ الػبػا: مػػسػامػخ
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مف المسّمـ بو أف الحؽ في الحياة أىـ حقكؽ اإلنساف، بؿ إنو الحػؽ الػذم تنبػع منػو سػائر حقػكؽ اإلنسػاف،    

حػؽ آخػر دكف ضػماف أكلػي كحمايػة كافيػة ليػذا الحػؽ كػذلؾ فقػد انعكسػت  إذ ال يعقؿ التفكيػر فػي ممارسػة أم

ىػػذه الحقيقػػة عمػػى القػػانكف الػػدكلي لحقػػكؽ اإلنسػػاف عامػػة كالطفػػؿ خاصػػة، فجػػاءت أحكامػػو مؤكػػدة عمػػى قدسػػية 

   .1ذلؾ الحؽ كضركرة تأمينو كحمايتو لكؿ طفؿ

كالعيػػػد الخػػػاص  2مي لحقػػػكؽ اإلنسػػػافكلقػػػد نصػػػت المكاثيػػػؽ الدكليػػػة عمػػػى ىػػػذا الحػػػؽ منيػػػا اإلعػػػبلف العػػػال   

 .3بالحقكؽ المدنية كالسياسية، كأكدتو االتفاقيتاف األكربية كاألمريكية لحقكؽ اإلنساف

فريقي لحؽ الطفؿ في الحياة، الحؽ األساسي الذم تتدفؽ منو كؿ الحقكؽ األخرل، تعريؼ الميثاؽ اإل   

بالنص عمى االلتزاـ بتكفير الضركريات مف أجؿ البقاء ألكلئؾ الذيف  ،يذىب بعيدا عف المعيار الدكلي

ىك  الدكؿ األطراؼ يجب أف تضمف إلى أقصى حد ممكف بقاء كنمك الطفؿ ،يفتقركف إلى كسائؿ لمعيش

  تطكر إيجابي.

يتطمب  فريقي ىك طفؿ الجميع، كنقؿ فكرة أف التضامف التقميدمما يقاؿ إف الطفؿ في المجتمع اإل كثيرا    

كأف األطفاؿ ىـ أعضاء  ،مجمكعة متنكعة مف األشخاص تمارس كظائؼ مختمفة كمتفاكتة عمى األطفاؿ

قد ال ينظر لمطفؿ إلى أنو يعاني فقط ألف اآلباء تيـ، مسؤكلية في أم مجتمع عمى الجميع تحمؿ ميمة كقيم

 .4فريقيا في النظاـ اإلبالنسبة لو أك لي الطبيعييف قد يككنكا غير قادريف عمى تحمؿ المسؤكلية

كىكذا، في إطار األسرة الممتدة، األشخاص المختمفيف قد ال يككنكا اآلباء الطبيعييف لطفؿ معيف، فيما    

يتعمؽ بذلؾ الطفؿ المعيف، فإف بعض الكظائؼ األبكية داخؿ المجاؿ العاـ لممفيـك أف ينتمي الطفؿ لمجميع 

يقة أف عددا مف األشخاص يؤدكف المسؤكليات األبكية التي في كبيذه الطريقة، تعريؼ األبكة قد تحجب حق
                                                           

، 1975، حاالت اإلعداـ ببل محاكمة أك اإلعداـ التعسفي أك بإجراءات مكجزة، مركز حقكؽ اإلنساف، جنيؼ، 11( صحيفة الكقائع رقـ 1
 . 1ص

 . 1948( المادة الثالثة مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 2
 .36، ص1993، اإلسكندرية، مصر، )دكتكراه رسالة(سعيد فييـ خميؿ، حماية حقكؽ اإلنساف في الظركؼ االستثنائية،  /( د3

4
) Thoko Kaime, Socio-legal approaches to children‟s rights under the African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child : A discussion of methodology, in : B Atkin (ed), The International Survey of 

Family Law, Edition Bristol : Family Law, 2009, p 255-274. 
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ىذا المكقؼ يثير صعكبات بمعنى أنو قد ، فياألسر النككية الضيقة لمغرب يمكف أداؤىا مف قبؿ اآلباء الطبيعي

ال يككف مف الممكف فرض كاجبات قانكنية حقيقية ذات طبيعة اجتماعية كاقتصادية عمى الناس الذيف ييتمكف 

 بالطفؿ. فعبل

في حيف ندعـ فكرة تعزيز المجتمعات المحمية لممشاركة في رعاية الدعـ التقميدم لؤلطفاؿ عمى النحك    

المتكخى في إطار ميثاؽ الطفؿ، عمى أف الحككمات الحديثة مشاركيف فاعميف، كليس متفرجيف سمبييف، في 

كىكذا مف المستحسف  ،ذات معنى كريمة األحداث التي تؤثر بشكؿ أساسي عمى قدرة األطفاؿ ليعيشكا حياة

الدكؿ بتطكير استراتيجيات شاممة لدعـ األسرة كالطفؿ مف أجؿ الحفاظ عمى قاعدة المكارد لؤلسرة أف تقكـ 

فريقية الذيف مغزل في مساعدة غالبية األسر اإل كىذا سيجعؿ الحكـ ذات ،لمحفاظ عمى تقريب رفاه األطفاؿ

  .1يمكف أف نقدر قيمة الحياة ناىيؾ عف تمكيف أطفاليـ لمتمتع بيايجدكف أنفسيـ في حاالت حيث ال 

 ةػػػاركػػشػمػر والػيػبػعػتػي الػؽ فػحػدأ الػبػم ا:ػػادسػس

مف الميثاؽ عمى: "يجب أف يضمف لكؿ طفؿ قادر عمى إيصاؿ آرائو الخاصة الحؽ في  7تنص المادة    

 آرائو تخضع لمقيكد التي ينص عمييا القانكف".التعبير عف آرائو بحرية في جميع المسائؿ كنشر 

ليػـ حريػة ك بالمشػاركة الفاعمػة فػي جميػع األمػكر التػي تػؤثر عمػى حيػاتيـ، الحػؽ ليذه المادة لؤلطفاؿ  فطبقا   

 يف االعتبار.عبكتؤخذ ـ الكبار التعبير عف آرائيـ ذلؾ كأف يستمع إليي

ىناؾ  ،7المادة  فيالقدرة عمى التكاصؿ مكجكد  ، جانب مف جكانب التمييز عمى أساس4/2في المادة    

ثـ نبذ حقكقيـ  ،تناقض كبير في ىذا المادة مف جية، يتـ إعطاء األطفاؿ الحؽ في التعبير عف أنفسيـ بحرية

مقيكد التي ينص عمييا لبسبب القيكد التي يفرضيا القانكف المحمي عمى مستكيات حرية التعبير )خاضعة 

 تعبير كاضحة.ة أخرل األطفاؿ ليس لدييـ حرية لذلؾ كبعبار  ،القانكف(

                                                           
1
) Thoko Kaime, The struggle for context in the protection of children‟s rights : Understanding the core 

concepts of the African Children‟s Charter, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 2009, p 33. 
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كالفركؽ الدقيقة في تطبيؽ ىذا  ي اتخاذ القرارات التي تؤثر عميوىنا سنناقش حؽ الطفؿ في المشاركة ف   

أف ينظر إلى حيث مف المتكقع  ،فريقيةتماعية كالثقافية لمعظـ الدكؿ اإلالمبدأ ضمف مجمكعة النظـ االج

يقي فر مشاركة الطفؿ في السياؽ اإل تىنا السؤاؿ األساسي حكؿ ما إذا كان ،ليوإ الطفؿ كليس االستماع

 أك أنو ينظر إلييا باعتبارىا تطكرا مكضع ترحيب.ستككف بمثابة اغتصاب لمثقافة 

فريقي، في كثير مف األحياف البالغيف، كاليياكؿ االجتماعية كالسياسية كالثقافية كالعكامؿ ضمف السياؽ اإل   

مستقميف،  كأفرادال ينظر إلى األطفاؿ حيث  العائؽ الرئيسي لمشاركة األطفاؿ، ية كاالقتصادية ىياالجتماع

في حيف أف البالغيف يعتقدكف  قرار، كبالتالي، يستحقكف الحماية،كيعتبركف عادة ناقصيف في قدراتيـ لصنع ال

، ككثير ال يعتقدكف أف األطفاؿ أف لؤلطفاؿ حقكقا مثؿ الحؽ في الحياة كالمأكل كالممبس كالصحة كالتعميـ

ىناؾ مئات اآلالؼ مف  ،كمع ذلؾ ه القضايا المجتمعية لصنع القرارلدييـ الحؽ في المشاركة في مثؿ ىذ

ذا المكقؼ قبؿ ى ممكف لممساىمة في دخؿ األسرة،األطفاؿ المشاركيف في الصراعات عبر القارة كالمبلييف يع

تغاضى عف األطفاؿ في العمؿ كالصراع المسمح كال يمكف أف تقد تقبؿ مشاركة االنتقائي، المجتمعات 

 .1مشاركتيـ في صنع القرار

فريقيا تزداد تعقيدا لمشكمة كقضية مشاركة األطفاؿ في إكيشير البحث إلى أف ىذا التناقض ىك مركز ا   

 بسبب حقيقة أف جميع أشكاؿ العبلقات األسرية ىي طبقية كتكقعات الدكر كاضحة.

 ،حكـ العبلقات بيف اآلباء كاألبناءلعادات كالتقاليد التي تحدد كيؼ تاألسر ىناؾ نظـ المعتقدات كاداخؿ    

القياـ  دكف إذف،ال يسمح ليـ بالتحدث بيف البالغيف  فريقية األطفاؿتيجة لذلؾ، في معظـ المجتمعات اإلكن

كىكذا، في كثير مف الحاالت األطفاؿ ليس لدييـ  لمكالديف كبالتالي فيك يعاقببذلؾ يمكف أف يجمب العار 

 رأم في صنع القرار، حتى عندما يككف القرار يؤثر عمييـ.

ىذا  ي لمكبار الذيف يتفاعمكف معيـ،كجكد مصالح ككجيات النظر كاألكلكيات التي قد تختمؼ عف تمؾ الت   

 األطفاؿ ومايتيـ، أك أف كؿ ما يقكلال يعني أف الكبار لـ يعد لدييـ مسؤكليات تجاه األطفاؿ، كخاصة لح
                                                           
1
( R. Stern, The Child Rights to Participation – Reality or Rhetoric? Op.cit, p 89. 
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حث مكقؼ احتراـ قدرات األطفاؿ عمى المساىمة في اتخاذ القرارات التي بدال مف ذلؾ، ي يجب االمتثاؿ لو

تؤثر عمييـ، في حيف تجنب تحكيؿ المسؤكليات المفرطة أك تكاليؼ أك أعباء العمؿ عمى منيـ تحت غطاء 

 المشاركة.

 

 

 

 

 

 ي الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورفاه الطفلػة فػيػمػحػمػوؽ الػقػحػالي: ػػانػثػرع الػفػال

 سنتناكؿ ىذه الحقكؽ بالتفصيؿ كمايمي:   

 ةػيػدنػمػات الػػريػػحػوؽ والػقػحػأوال: ال

 ةػيػسػنػجم و ػػػي اسػػل فػػفػطػؽ الػػػح -1

كأف يقيػد فػي سػجبلت المكاليػد، حيػث أنػو بمكجػب ىػذا االسػـ  اسػـمف الحقكؽ الطبيعية لمطفؿ أف يكػكف لػو    

 1959يػػتـ تمييػػزه عػػف غيػػره مػػف البشػػر، كأكؿ ميثػػاؽ أعطػػى ىػػذا الحػػؽ لمطفػػؿ ىػػك إعػػبلف حقػػكؽ الطفػػؿ لعػػاـ 

الصادر عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، حيث نص المبدأ الثالث منػو عمػى أف لمطفػؿ بعػد مػيبلده حػؽ فػي 

أعيػػد الػػنص عمػػى ىػػذا الحػػؽ لصػػالح الطفػػؿ بطريقػػة ممزمػػة فػػي العيػػد الػػدكلي الخػػاص  ، ثػػـاسػػـأف يكػػكف لػػو 

، كلذلؾ قيػؿ أف االسػـ ىػك نقطػة البدايػة لمتعريػؼ بالطفػؿ، كمسػاعدتو 19661بالحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ 

 .2عمى معرفة نفسو ككذا معرفة اآلخريف، كيشكؿ األساس الذم تبنى عميو مشاعر االنتماء كاليكية

                                                           
 .1966مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية السياسة لعاـ  2فقرة  4المادة ( 1

2
) The Rights to Name and Nationality: The Best we have to give on the rights of the child, UNICEF, 

1989, p11.  
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مػػػف  15كىػػػذا مػػػا نصػػت عميػػػو المػػػادة  ،كالجنسػػية بشػػػكؿ عػػػاـ حػػػؽ مػػف حقػػػكؽ اإلنسػػػاف كلػػػيس الطفػػؿ فقػػػط   

الفقػرة الثالثػة مػف العيػد  24، كتـ تأكيد ىذا الحؽ لصالح اإلنساف في المادة 1اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف

 .2الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية

بالكامؿ ما  يد كاكتساب جنسية ال يمكف تنفيذهالطفؿ، الحؽ في اسـ، لتسجيؿ المكالمثؿ غيرىا مف حقكؽ    

كيتطمب تنفيذ ىذه الحقكؽ مع األخذ بعيف االعتبار مصالح الطفؿ  ،لـ ترصد المبادئ الرئيسية لؤلطفاؿ بعناية

 .مشاركتو ، التنمية كالحماية ككذلؾلمطفؿالفضمى، كمبادئ عدـ التمييز، كالبقاء عمى قيد الحياة 

عدد مف  لوسـ اال ،"اسـ فيتنص عمى أف "كؿ طفؿ يككف لو الحؽ منذ كالدتو مف الميثاؽ ( 1) 6المادة    

لتمييز شخص  كذلؾ سـاال يستعمؿ ،تحديد كالتعبير كالتكاصؿميستخدـ ككسيمة لحيث  ،الكظائؼ في المجتمع

 كالمسؤكليات، مف بيف أمكر أخرل. عف آخر، لتتبع األفراد، لتعزيز سبلمة الجميكر كتعييف الحقكؽ

االسـ ىك عنصر ك  ،طفؿ مسجؿ تحت اسـ األـ أك األب أك كمييما، كفقا لمعرؼ المحمياليجب أف يككف    

الشخص مف خبلؿ مجمكعة اجتماعية، سياسية، دينية أك أمكف تعريؼ ىاـ مف ىكية الفرد حتى أنو إذا كاف 

 أداة لمتعرؼ عمى شخصية أم شخص.ثقافية ينتمي إلييا، ال يزاؿ االسـ أسيؿ 

في بعض المجتمعات، يمكف لبلسـ أف يشير إلى مجمكعة اجتماعية أك ثقافية أك دينية )العرؽ أك القبيمة    

تزاـ بإعطاء الطفؿ اسـ يقع عمى عاتؽ اآلباء أك أكلياء األمكر كمع لاال ،أك الديف( التي ينتمي إلييا الفرد

 .3سـ، يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ االلتزاـ بتنظيـ إسناد األسماءذلؾ، مف أجؿ إعطاء التأثير لبل

 اسـ الفرد ىك جانب أساسي مف الثقافة كاليكية العرقية، تككف الدكلة ممزمةالتي تككف فييا في الحاالت    

كمع ذلؾ، حيث يككف صراع  1باحتراـ خصكصيات األطفاؿ الذيف ينتمكف إلى تمؾ المجمكعة العرقية المحددة

 مصالح الثقافية مع مصالح الطفؿ الفضمى، ىذه األخيرة ىي التي يعتد بيا.ال

                                                           
 .1948مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ  15المادة  (1
 .1966الفقرة الثالثة مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ  24( المادة 2

3
( S. Liebenberg, Socio-economic rights under South Africa‟s transformative constitution, in : M. 

Langford (ed), Socio-economic rights jurisprudence: Emerging trends in international and comparative 

law, Cambridge University Press, 2008, p 75. 
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في  بغي إعطاء المكفكؿ )الطفؿ المثارككف فييا نظاـ "الكفالة" بدال مف التبني ينفي معظـ البمداف التي ي   

الحؽ في تنشئة الطفؿ تحت نظاـ الكفالة( في لو  لة( اسـ الكفيؿ )الشخص الذم أعطيإطار نظاـ الكفا

 كلكف كفقا لتعاليـ اإلسبلـ، إذا كاف، أك حيث تـ التخمي عنو البيكلكجييفالحاالت التي ال يعرؼ أيا مف اآلباء 

 .2يـف معركفيف، المكفكؿ عميو أف يبقي االسـ الذم أطمؽ عميو مف قبمياآلباء البيكلكجي

عند  ،المكاليد كالحصكؿ عمى جنسية تشكؿ معا ركائز ىكية الشخصف الحؽ في اسـ، كحتى تسجيؿ إ   

الكالدة، اكتساب الجنسية بمكجب القانكف يحدث عادة تمقائيا عمى أساس إما األصؿ أك الكالدة في ىذه 

مجنسية لمطفؿ د تككف أيضا أساس الكتساب الحؽ لالنسب كمكاف الكالدة ق ج مف االثنيف معا،األرض، أك مزي

 .أك البالغ

مف أجؿ أف  "،بعد كالدتو فكراطفؿ يتـ تسجيؿ كؿ  الميثاؽ اإلفريقي لمطفؿ عمى أنو:" ( مف2) 6المادة    

و كجعمو عمى الفكر يجب أف يككف عالميا، مجانا كيمكف الكصكؿ إليك يككف الحؽ في تسجيؿ المكاليد فعاال، 

كأف عالمية تسجيؿ المكاليد يجب أف يفيـ في سياؽ عالمية جميع حقكؽ اإلنساف األخرل  بعد كالدة طفؿ،

كبالمثؿ، فإف الحؽ في تسجيؿ المكاليد ؾ لجميع البشر، في أم مكاف كزماف ليعني أف حقكؽ اإلنساف ىي مم

 .3لجميع األطفاؿ، في أم مكاف كفي أم كقت

يجب أف يككف مكفكال لجميع ؿ طفؿ"، أم أف الحؽ الميثاؽ تستخدـ مصطمح "لك( مف 2) 6المادة    

األطفاؿ الذيف يكلدكف لؤلجانب كطالبي  ،عمى أرض الدكلة األطفاؿ دكف تمييز، كذلؾ نتيجة كالدة تحدث

المجكء كالبلجئيف كالمياجريف غير الشرعييف يتمتعكف أيضا بتسجيؿ المكاليد بنفس الطريقة كأكلئؾ الذيف كلدكا 

 لممكاطنيف.

                                                                                                                                                                                           
 .23، ص 2011الحقكؽ كالحريات السياسية في الشريعة اإلسبلمية، الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر، بيركت، لبناف، ، رحيؿ غرايبة (1
 .28الحقكؽ كالحريات السياسية في الشريعة اإلسبلمية، المرجع نفسو، ص رحيؿ غرايبة،  (2
 ( مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ.2) 6المادة  (3
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، كالتي مف الناحية القانكنية بمثابة دليؿ عمى اكتساب د مكاف الكالدة كانتماء الكالديفيؿ المكاليد يحدتسج   

في حيف تسجيؿ المكاليد في حد ذاتو ال يمنح عادة  نسية الدكلة التي كلد فييا الطفؿ،الكالديف لمجنسية، أك ج

 الطفؿ كالدكلة. الجنسية لؤلطفاؿ، بؿ ىك شكؿ رئيسي مف أشكاؿ إثبات الصمة بيف

كما لكحظ  كتسب جنسية كيمنع انعداـ الجنسية، لذا تؤكد المجنةكبذلؾ يعمؿ عمى ضماف أف كؿ طفؿ ي   

"؛ كىذا 1د ارتباط قكم كمباشر بيف تسجيؿ المكاليد كالجنسية و "يكج، أنيفالنكبي يففي حالة األطفاؿ الكيني

 (.2ارتباطا كثيقا بالفقرة )( ترتبط 6( مف المادة )4( ك )3) يعني، أف الفقرتيف

الدكلة تمتثؿ بااللتزاـ لمنع كتقميؿ انعداـ الجنسية باتخاذ جميع التدابير البلزمة لضماف حصكؿ جميع    

األطفاؿ المكلكديف خارج إطار الزكجية،  عمى التسجيؿ كيشمؿ ىذاكلدكا عمى أراضييا  األطفاؿ الذيف

كلياء األمكر الذيف ىـ أجانب )بما فييا في حالة اليجرة غير كاألطفاؿ الذيف يكلدكف ألحد الكالديف أك أ

، أك الذيف ىـ الجئكف أك طالبي المجكء(، كاألطفاؿ الذيف آباؤىـ غير معركفيف، كجميع لؤلبكيف النظامية

 . 2المجمكعات األخرل المعرضة لمخطر مف عدـ التسجيؿ

 يػمػمػمع السػجػتػات والػيػمعػجػن الػكويػػة تػريػي حػػل فػفػؽ الطػػح -2

و كػذلؾ الحػؽ لحؽ في أف يككف لو رأم، كمػا يمنحػالطفؿ ا يمنحالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف بشكؿ عاـ    

مقتػرف  في التعبير عف ىذا الرأم كبػدكف ىػذا الحػؽ األخيػر يصػبح حػؽ الػرأم ال قيمػة لػو ألف الحػؽ فػي الػرأم

    كمشركط بحرية التعبير.

رية التجمع السممي كفقا "كؿ طفؿ لو الحؽ في حرية تككيف الجمعيات كح :أنو الميثاؽمف  8 تنص المادة   

ىذه المادة متناقضة، مف جية يتـ إعطاء األطفاؿ الحؽ في حرية تككيف الجمعيات، مف ناحية ، لمقانكف"

طفاؿ يجب ىذا ليس معناه أف األ جمع السممي مقيد بالقانكف المحمي،أخرل، الحؽ في تككيف الجمعيات كالت

                                                           
1
( Issued on 22 March 2011, on communication 002/2009 IHRDA and OSJI (on behalf of children of 

Nubian descent in Kenya) vs Kenya, the Committee finds Kenya in violation of the rights of Nubian 

children to non-discrimination, nationality and protection against statelessness. 
2
( Communication 002/2009 IHRDA and OSJI (on behalf of children of Nubian descent in Kenya) vs 

Kenya, para 66. 
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كلكف ىناؾ خطر أف القانكف المحمي يمكف أف يمنع بشكؿ  ا متيكريف كغير ممتزميف بالقانكف،أف يككنك 

مثؿ ىذا السيناريك مكجكد في زيمبابكم، حيث أف  ،أساسي الحؽ في تككيف الجمعيات كالتجمع السممي تماما

ة تككيف الجمعيات إلى مثؿ ىذه ، نبذ بشكؿ فعاؿ حري2002( لعاـ POSAقانكف النظاـ العاـ كاألمف )

 .1المستكيات التي تجعؿ الحريات في األساس غير مكجكدة

 ترؾ مجاال لمدكؿ لتحبط الحؽ في حرية تككيف الجمعيات.حتى ىذه المادة يمكف أف ت   

 

 نػػديػوالدان ػوجػوالر ػكػفػة الػريػي حػل فػفػطػؽ الػػح -3

مف اإلعبلف العالمي  يف بدءابحقكؽ اإلنساف مبدأ حرية العقيدة كالدلقد كّرست المكاثيؽ الدكلية المعنية    

ة ، كاتفاقي31966مركرا بالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ ، 21948لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

يككف لكؿ طفؿ الحؽ في حرية منو عمى: " 9ميثاؽ حيث نصت المادة بال كانتياء 41989 حقكؽ الطفؿ لعاـ

 .الفكر كالضمير كالديانة

االلتزاـ بتكفير التكجيو كاإلشراؼ عند ممارسة ىذه  -حسب الحالة  -عمى اآلباء كاألكصياء القانكنييف    

 .الفضمى الحقكؽ، مع الكضع في االعتبار قدرات النمك، كمصالح الطفؿ

بتكفير التكجيو كاإلشراؼ عند  –الحالة حسب  –تحتـر الدكؿ األطراؼ التزاـ الكالديف كاألكصياء القانكنييف    

 ".لمقكانيف كالسياسات المحمية ع بيذه الحقكؽ طبقاالتمت

كفي ذات الكقت ال تيدر  ،الميثاؽ يتيح لمطفؿ الحؽ في اعتناؽ أم ديف أك تغيير دينو ألم ديف آخر   

حقكؽ اآلباء كاألميات القانكنييف في تكجيو أطفاليـ، السيما في مرحمة ما قبؿ بمكغيـ سف التمييز، بشرط أف 

                                                           
1
( Concluding Observations on Zimbabwe's Second Periodic Report, para 12. 

2
) Article 18 UDHR.  

3
) Article 18 ICCPR. 

4
) Article 14 CRC. 
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يمارس الطفؿ ىذا الحؽ في حدكد القانكف كما كضعو مف قيكد لصالح الصحة كالسبلمة العامة أك اآلداب 

 نشطة اإلنسانية في إطار أم مجتمع منظـ في العالـ.كالنظاـ العاـ، كىذه القيكد ترد عمى كؿ األ

 بػػذيػعػتػرض لمػػعػتػدم الػػي عػػل فػفػطػؽ الػػح -4

مف اتفاقية حقكؽ  19المادة أحكاـ الميثاؽ بشأف الحظر العاـ لمعنؼ ضد األطفاؿ مشابية لتمؾ التي في    

كلكف ليس مف ، مف الميثاؽ 16تظير في المادة ، مع ذلؾ، فإف كممة "العنؼ" ال ليذه األخيرةكخبلفا  الطفؿ،

مصطمح كما أف  ختبلؼ في التفسير المتعمؽ بالحكـ،كاف مثؿ ىذا اإلغفاؿ لديو أم ا إذاالكاضح جدا 

"العنؼ" يمكف أف يفيـ عمى أنو يعني "جميع أشكاؿ العنؼ البدني أك العقمي أك الضرر أك اإلساءة أك 

ساءة المعاممة أك االستغبلؿ بما في ذلؾ اإلساءة الجنسية"،  اإلىماؿ أك المعاممة المنطكية عمى مف إىماؿ، كا 

 لعنؼ.لمصطمح امف الميثاؽ لدييا كؿ العناصر الضركرية  16يبدك كاضحا أف المادة ىنا 

فريقية لرصد معاىدات حقكؽ حدة مثؿ المجنة اإلالييئات المنشأة بمكجب المعاىدات عمى مستكل األمـ المت   

أكدت مرارا كتكرارا أف العقاب البدني ال يتعارض مع األحكاـ التي تحظر استخداـ المعاممة  اإلنساف قد

رصد مجاف كىذا صحيح عمى سبيؿ المثاؿ فيما يتعمؽ ب ،القاسية كالبلإنسانية، أك المعاممة الميينة أك العقاب

 عارض مع أحكاـ ىذه الصككؾ.اتفاقية مناىضة التعذيب كالعيد الدكلي التي أشارت إلى أف تعريؼ العقكبة تت

صكص عمييا في كعمى صعيد متصؿ، مف الميـ أف نبلحظ أنو، عمى غرار العديد مف االلتزامات المن   

تعتبر عمى حد سكاء مطمقة ألنيا ال تسمح بأم  16ادة في الم كااللتزامات الناشئة عنو ميثاؽ الطفؿ ،فريقياإ

حيز  البلزمة لضماف الحقكؽ مف المحظة التي دخمت المعاىدة كما ال بد لكؿ دكلة اتخاذ الخطكاتتقييدات، 

ال يميز بيف العنؼ المتعمد كغير المتعمد كنتيجة لذلؾ، فإف أم عنؼ بما في  البند النفاذ بالنسبة لتمؾ الدكلة،

يككف خرقا لممادة ذلؾ العقاب البدني، كالذم يسمح بو مف قبؿ الدكلة أك ال يككف محظكرا احتماؿ قكم أف 

  .مف الميثاؽ 16

 ةػػػاصػػخػػاة الػػػيػػحػي الػػػؽ فػػػحػػال -5
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يخضع أم طفؿ لتدخؿ تعسفي أك غير قانكني في حياتو  أال"يجب مف الميثاؽ عمى:  10تنص المادة    

آلباء أك مى شرفو أك سمعتو، بشرط أف يككف لالخاصة أك منزؿ األسرة أك المراسبلت، أك لحمبلت ع

الطفؿ لديو الحؽ في حماية  ،القانكنييف الحؽ في ممارسة اإلشراؼ المعقكؿ عمى سمكؾ أطفاليـاألكصياء 

 القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ أك تمؾ الحمبلت".

ىذه المادة تعطي األطفاؿ الحؽ في الخصكصية مف ناحية، مف ناحية أخرل، تعطي اآلباء كاألكصياء    

كلكف "اإلشراؼ المعقكؿ"  ،اؼ معقكؿ" عمى سمكؾ أطفاليـالحؽ في غزك خصكصية الطفؿ ك"ممارسة إشر 

تترؾ المادة تعريؼ اإلشراؼ المعقكؿ مفتكحا، كىذا يعطي اآلباء كاألكصياء فسحة  ، حيثكمداه لـ يتـ تعريفو

 لمتحايؿ عمى الحؽ في الخصكصية تحت ستار "اإلشراؼ المعقكؿ".

 ةػػمػػديػػبػػالة ػػايػػرعػػة والػػريػػة األسػئػيػبػا: الػػيػانػث

لمكقكؼ عمى دكر األسرة كاآلباء كاألكصياء عمى األطفاؿ في القياـ بدكرىـ في تكلي رعاية الطفؿ    

عطائو حقكقو األساسية الكاردة في الميثاؽ، سنتطرؽ في ىذا الفرع لمسؤكليات الكالديف تجاه  كاالىتماـ بو كا 

العائمية كالتبني كذلؾ  األطفاؿ المحركمكف مف بيئتيـالطفؿ كعدـ فصؿ الطفؿ عف كالديو كجمع شمؿ األسرة، 

 كما يمي:

 تػػجػػػاه الػػطػػػفػػػل نػػديػوالػػات الػيػؤولػسػمػ  1

كلية الرئيسية لآلباء أك األشخاص اآلخريف عف الطفؿ "يككف مف المسؤ  عمى:مف الميثاؽ  20تنص المادة    

  ...".الطفؿتنشئة كنمك 

مفيكـ المسؤكلية ف ،""مسؤكليات اآلباء بؿ ليس "حقكؽ الكالديف" 20عنكاف المادة  مف الميـ أف نبلحظ أف   

األبكية يصكر الطفؿ كحامؿ لمحقكؽ، ىك خركج كاضح مف المفيكـ السابؽ أف الكالد كما ىك مبيف حامؿ 

 المفيـكـ" يمكف عزكه بتشكيؿ ىذا قارب بضرب أبنائياألحؽ ف" ،لمسمطة كالقكة كالحقكؽ عمى ىؤالء األطفاؿ

 .20الذم ال يدعمو نص المادة 
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األطفاؿ البدني كالمذؿ مف قبؿ األقارب أك  يا تترؾ الباب مفتكحا أماـ عقابيبدك أن( 1) 20المادة    

"قبؿ مناقشة" ؤكد كاجب "ضماف المصمحة الفضمى لمطفؿ )أ( ت 1 /20األكصياء كمع ذلؾ، فإف بنية المادة 

االنضباط اعتبارات محتممة أخرل مثؿ إدارة د أف مصالح الطفؿ الفضمى تجاكز أم ، كتؤكاالنضباط المنزلي

"ضماف" يخمؽ ، مزيج مف عبارة "يجب" ك20لمادة كما أف طبيعة التزامات الدكؿ األطراؼ بمكجب ا ،المنزلي

 التزاـ الدكؿ األطراؼ.مف درجة عالية 

 فريقيذا كاضح مف أحكاـ ميثاؽ الطفؿ اإلكى ،قيفريانة خاصة في اإلعداد التقميدم اإلتحتؿ األسرة مك   

فيك جزء مف مسؤكليات الكالديف  ،يالذم يسند دكر أكبر فيما يتعمؽ بالتربية كالتنمية الشاممة لمطفؿ كبالتال

يجب أف  كقد ذكر القانكف بكضكح أنو ،لضماف االنضباط الداخمي مف أجؿ تنشئة طفؿ ميذب بشكؿ صحيح

ذلؾ، حكؿ  ش ساخفاق. ىنا ن1بإنسانية، كبطريقة تتفؽ مع الكرامة المتأصمة لمطفؿيدار االنضباط الداخمي 

بما يعادليا في اتفاقية حقكؽ الطفؿ كلسبب أقكل، أحكاـ مف ىذا  لشيء كاحد ىك أنو ال نجد أحكاـ مماثمة أك

 قد تترؾ الباب مفتكحا إلساءة معاممة األطفاؿ مثؿ العقاب البدني. القبيؿ

فريقي تعامؿ بشكؿ كاضح مع الحماية ضد االعتداء أف يجادؿ منذ أف ميثاؽ الطفؿ اإل ممرءربما يمكف ل   

أم ، كاستخداـ االنضباط المحمي ال يضفي بأم شكؿ مف األشكاؿ الشرعية عمى 2عمى األطفاؿ كالتعذيب

 كيبدك كاضحا مف نص الحكـ أف أم انضباط داخمي الذم ينقص مف أعماؿ أخرل مف العقاب المعقكؿ،

كبطبيعة الحاؿ، نظرية البناء  انتياؾ لحقكؽ الطفؿ ، كبالتالي، سيككف16إنسانية الطفؿ قد يقع تحت المادة 

  .3التدريجي تتطمب ىذه الطريقة في التفسير

فريقي لحقكؽ تجذر في الميثاؽ اإلفريقي مجادؿ منذ أف ميثاؽ الطفؿ اإلنكعبلكة عمى ذلؾ، يمكف أف    

سبقية إلى تطبيؽ أية ( مف ميثاؽ الطفؿ تعطي األ2) 1، كالمادة كاتفاقية حقكؽ الطفؿاالنساف كالشعكب 

حكـ اإللياـ لتحقيؽ الحقكؽ الكاردة في االتفاقية الدكلية، كبالتالي، سكؼ يستمد ال بلئمةأحكاـ تككف أكثر م
                                                           
1
( S. Liebenberg, The Value of Human Dignity in Interpreting Socio-Economic Rights, South Africa 

Journal of Human Rights, 2005, p21. 
2
( African children charter, art 16. 

3
( Ibid, p 34. 
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اإلنسانية يقع قصر الذم ي كغني عف القكؿ أف أم شكؿ مف أشكاؿ االنضباط الداخمي مف المعايير الدكلية،

تحت اتفاقية مناىضة  قد يككف أيضا ضد مجمكعة معايير حقكؽ اإلنساف ،1فريقي لمنساءتحت البركتكككؿ اإل

األىـ مف ذلؾ، جاءت لجنة االمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ بالتعميؽ العاـ ك  عذيب كاتفاقية التمييز ضد المرأةالت

  .2عمى حد سكاء في القطاع الخاص كالعاـالذم يحظر أم شكؿ مف أشكاؿ العقاب البدني 

 

 ل ػػػفػػطػػات الػػػػبػػػواج -2

رجح المادة األكثر إثارة لمجدؿ في الميثاؽ كالمتعمقة بمسؤكليات الطفؿ، كفقا ليذه األىي عمى  31المادة    

بيا قانكنا المادة، عمى األطفاؿ مسؤكليات تجاه أسرىـ كالمجتمع كالدكلة كالمجتمعات األخرل المعترؼ 

لكؿ طفؿ مسئكليات نحك أسرتو كمجتمعو كالدكلة  أنو تككف عمى 31تنص المادة حيث  ،كالمجتمع الدكلي

 .الدكلي كالمجتمع قانكناكالجماعات األخرل المعترؼ بيا 

ىذه المادة مثيرة لمجدؿ لمغاية في كثير مف النكاحي ألنيا تتناقض مع العديد مف المكاد المنصكص عمييا    

الميثاؽ، التناقض األكؿ ىك حقيقة أف األطفاؿ قد منحكا المسؤكليات لخدمة الدكلة كالمجتمع الكطني،  في

 .كىذا نقيض جكىر الميثاؽ نفسو درات البدنية كالفكرية في خدمتيا،حيث يضعكف الق

العنصر  ميةبيف الطفؿ كاألسرة في سياؽ المجتمع تؤكد عمى أى الطبيعة المتبادلة لمكاجبات كالمسؤكليات   

اإلنساف ال يمكنو البقاء عمى قيد الحياة بشكؿ مستقؿ دكف ىذه األخيرة في  ،فريقيةالطائفي في المجتمعات اإل

أخرل، ىك مظير مف مف جية، كمسؤكلية الطفؿ مف جية  . فالقكؿ أف إدراج مسؤكلية الكالديف3المجتمع

  االنساف.فريقي التقميدم لمفيـك حقكؽ مظاىر الفيـ اإل

                                                           
1
( Protocol to the African Charter on Human and people‟s rights on the Rights of women in Africa, Art 4. 

2
( Committee on the rights of Children, General Comment 8 on the protection from Corporal punishment 

and Other degrading treatments, Para 12-14. 
3
( DM. Chirewa, the merits and demerits of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child,  

International Journal of Children‟s Rights, 2002, p 157- 159. 
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تمزمو بالمساعدة  فريقيا التقميدية، الفرد ىك جزء ال يتجزأ مف المجمكعات، كيعتمد عمى المجمكعة التيفي إ   

فريقي "المفيكـ اإل كبالتالي ليس مف الممكف أف نفيـ الفرد دكف الجماعة لذلؾ قيؿ: ،كالحصكؿ عمى مساعدة

 ". 1ركح التضامف عة متحركة مفلمرجؿ ليس أف الفرد معزكؿ كمجرد، كلكف عضك ال يتجزأ مف مجمك 

يمكف أف تفسر  جادؿ البعض بأف ىذه األحكاـحيث  اج الكاجبات مستكل معيف مف النقد،كقد اجتذب إدر    

أرضا  قد تكفر النصكص الصريحة لمكاجبات ،عمى أنيا مبرر لسمطة الدكلة لتجاكز الحقكؽ الفردية كبالتالي

إلى أف فرض الكاجبات ال يعني أبدا أف يجعؿ التمتع في حيف ذىب آخركف  خصبة النتياؾ الحقكؽ،

فريقي السبب كشددكا عمى أنو في السياؽ اإل غي أف يفيـ عمى أنو تعزيز لمحقكؽ،"مشركطا"، بؿ ينب بالحقكؽ

حتى ال يككف ىناؾ أم كسيمة الستعماؿ نساف غير مرتبط بمفيكـ الكاجبات النتياؾ حقكؽ اإل الكبير

 .2حقكؽ اإلنساف لممطالبة بانتياؾ"الكاجبات" قانكنيا 

تنص عمى مجمكعة مف الكاجبات التي يديف بيا الطفؿ إلى األسرة  فريقيمف ميثاؽ الطفؿ اإل 31المادة    

كقد اجتذب ىذا الحكـ  ،فريقي لحقكؽ اإلنسافانعكاس لممفيكـ اإل فيذا ،كالمجتمع، كالمجتمع الدكلي ككؿ

كف بشأف نتيجة األحكاـ يجادلكف بأف لدييا مساىمة قيمة في تعزيز مشاركة كلكف أكلئؾ المتفائم انتقادات كبيرة

 في حياة المجتمع، كالتي بدكرىا تتماشى مع مبدأ مشاركة الطفؿ. األطفاؿ

كيؤكد عمى أف تحمؿ ، عمى المشاركة العممية كخبلفا التفاقية حقكؽ الطفؿ، فيك يشجع األطفاؿ   

الميارات كجعميـ جاىزيف  كتسابالييـ خبرة سابقة، كمساعدتيـ المسؤكليات عمى مستكل الطفكلة سيعط

الحقكؽ المنصكص عمييا بمكجب  لكحظ أف الخكؼ مف إدراج الكاجبات قد ينتيؾ ،كعبلكة عمى ذلؾلمحياة 

الميثاؽ في غير محمو، نظرا لمقيكد الداخمية المنصكص عمييا في المادة ذاتيا كفي أماكف أخرل مف أحكاـ 

 الميثاؽ.

                                                           
1
( A. Lloyd ,The African regional system for protection of children‟s rights, in J Sloth-Nielsen (ed) 

Children‟s rights in Africa: A legal perspective, African Human Rights Law Journal , 2008, p 76. 
2
( Civil liberties organization (in respect of Bar Association) vs Nigeria, (2000), AHRLR186 (ACHPR), 

constitutional rights project and Another vs Nigeria, (2000), AHRLR191(ACHPR 1998), Interights and 

Others Vs Mauritania. 



الػقػانػػػونػيػة لػحػقػػػوؽ الػطػفػػل فػػي إفػريػقػيػاالػحػمػايػػة   الػفػصػػل األول | 
 

 

297 

 ،في االعتبار نقاط الحكـاالت الطفمة مف خبلؿ اتخاذ بعض حتى ىنا، سنقيـ ىذه اآلراء مف منظكر ح   

 )أ( ك )د(، كالتي تبدك ذات صمة لمغاية كحاسمة في حماية 31عمى كجو التحديد نكد التركيز عمى المادة 

 حقكؽ اإلنساف لمطفمة.

البعض يقكؿ أف ىذا االلتزاـ قد  فريقية اإليجابية،اليد اإلمف التقاحتراـ الكالديف، الشيكخ كالرؤساء ىك جزء    

كقد أكد دعاة ىذا النيج أف  ،حؽ األطفاؿ في المشاركة، كخصكصا حقيـ في التعبير عف رأييـعمى  يؤثر

فريقي في اإليجابي لممارسة تربية الطفؿ اإل"القصد مف الميثاؽ ليس إسكات األطفاؿ، بؿ االحتفاؿ بالجانب 

كقد لكحظ أيضا أف ىذا الكاجب ال يبرر بأم شكؿ مف األشكاؿ طاعة األطفاؿ أكامر  "،1ع محتـرمجتم تغذية

 الذم يحد حقكقيـ. استبدادية أك القمع

حكاـ كىذا النكع مف مف األ ىنا نشير إلى أف إعطاء قيد داخمي لمحكـ راسخ في المادة ذاتيا كغيرىا   

 كمع ذلؾ، فإنو يبدك أف ىذه الحجة ،2األطفاؿ إلى عدـ االحتراـاألكامر غير جائز، كبالتالي، يتـ تعريض 

ىذا  ،فريقية الحتراـ كبار السفمؽ في ثقافة التقاليد اإلبع لمكضع االجتماعي لؤلطفاؿ الراسخ نظرافشمت 

معظـ الثقافة كاجبيا احتراـ كبلـ  في لى عالـ صامت،، التي تـ انزاليا إصحيح بصفة خاصة لمطفمة، تقميديا

 .3الزكاج في كقت مبكريدية مثؿ ختاف اإلناث ك لدييا، زعيـ العشيرة أك الرؤساء يعرضيا لممارسات تقمكا

التعبير كالمشاركة  مف ىنا كاجب احتراـ الكالديف يمكف بسيكلة أف يعتمد عمى تقميص حؽ الطفمة في حرية   

الثقافة األفريقية اإليجابية التي ىي  في الكاقع الحكـ يقصد بو تعزيز كصنع القرار كبالتالي يديـ الضعؼ ليا،

ربما مف الناحية النظرية، يمكف القكؿ أف ىذا الكاجب ال ينبغي أف يفسر بطريقة  ،االحتراـ التقميدم لمشيكخ

                                                           
1
( B. Ibhawoh, Between culture and constitution: Evaluating the cultural legitimacy of human rights in the 

African state, op.cit, p839. 
2
( Ibid, p 840. 

3
( UN study on violence against women revealed that one of the reason behind FGM and early marriage, 

beside parent, girl child maintains the same culture because she thinks that her parent are right, and 

obedient to their order even if she does not like it. See, B. Ibhawoh, Between culture and constitution: 

Evaluating the cultural legitimacy of human rights in the African state, op.cit, p 234. 
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فمة مف سكء اف حماية الطكفقا ألحكاـ المادة كغيرىا مف ميثاؽ لمطفكلة لضم 1سمبية، نظرا لشرط الحد الداخمي

تعزيز الممارسات  كمع ذلؾ، عمى المرء أف يككف حذرا بأنو عمميا يمكف أف يككف لو تداعيات المعاممة

 التمييزية ضد المرأة.

لكف االحتراـ ك  ستحقكف فقط كاجبح أف اآلباء كاألميات كاألسر ال يفريقي بكضك نص ميثاؽ الطفؿ اإل   

 كؿ مف المساعدة )االقتصادية( كالمساعدة العاطفية.كىذا يشمؿ  أيضا اإلعالة مف طرؼ أبنائيـ،

حفاظ كتعزيز كاجب ال النص عمىفريقي ىك الطفؿ اإل ميثاؽال فيكاحدة مف السمات األكثر إثارة لمجدؿ    

ممارسة ثقافية أك دينية  ميثاؽ الطفؿ قد نص بكضكح عمى حظر أم عرؼ أك تقميد، أك، فريقيةالثقافة اإل

 ؿ بالفعؿميثاؽ الطف ،. كعبلكة عمى ذلؾ2فريقيالمنصكص عمييا بمكجب الميثاؽ اإل تتعارض مع الحقكؽ

ضد  ميثاؽ يأخذ مكقفا قكياالكىكذا  ،3الممارسات التقميدية مثؿ التقاليد الضارة، زكاج األطفاؿ كغيرىايحظر 

 الممارسات التقميدية المعادية.

التقميدية الضارة كبالتالي، الممارسات شكاؿ لتبرير قراءة ىذه العبارة ال يفتح الطريؽ بأم شكؿ مف األ   

كلكف ما ىك معيار  "اإليجابية"، يذىب فقط إلى الممارسات التقميديةفريقية اإلكاجب الحفاظ كتعزيز الثقافة 

 ييـ الكالية الختبار عدـ تكافقيا؟قياس الثقافة اإليجابية، كمف ىـ الذيف لد

كىذا قد ترؾ  ف الصعب التكصؿ إلى ىذه المعاييرثقافات متنكعة، سيككف مفريقيا لدييا بالنظر إلى أف إ   

ميثاؽ تسعى إلى المف  31ك 20بشكؿ عاـ، يجب أف نستنتج أف كؿ مف المادة  ،مجاؿ لمممارسات التمييزية

كفي الكقت نفسو تجدر اإلشارة إلى أف بعض  ،فريقية لتربية الطفؿالجكانب اإليجابية لمممارسات اإل تعزيز

حكـ الكاجب، قد يككف ليا أثر عممي في أنيا تشكؿ خطرا عمى حماية حقكؽ عمييا  نطكمالتي يالثغرات 

 اإلنساف كالطفمة.

                                                           
1
( Article 31 of the Children‟s charter states that bearing responsibilities depends on the age, ability of the 

child, and to limitations contained in the charter, the likes of protection against traditional practice. 
2
( African Children Charter, Art 1(3) 

3
( Ibid, art 21. 
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 يػػنػػبػتػال -3

تضمف الدكؿ األطراؼ التي تعترؼ بنظاـ التبني بمراعاة أفضؿ "عمى: مف الميثاؽ  24نصت المادة    

 :ك مصمحة لمطفؿ

أ( تنشئ الجيات المختصة لمفصؿ في مسائؿ التبني، كتضمف أف يتـ التبني بما يتفؽ مع القكانيف كاإلجراءات 

كاجبة التطبيؽ، كعمى أساس كافة المعمكمات محؿ الثقة كذات العبلقة، كأف يسمح بالتبني بسبب كضع الطفؿ 

ذا لـز األمر أف يككف ا ألشخاص المعنيكف قد أعطكا مكافقتيـ عمى الذم ييـ الكالديف كاألقارب كاألكصياء، كا 

 التبني عمى أساس التشاكر المناسب، 

دقت أك انضمت إلى االتفاقية الدكلية بشأف اب( تعترؼ أف التبني فيما بيف الدكؿ في تمؾ الدكؿ التي ص

ف مف كسيمة بديمة لرعاية الطفؿ، إذا لـ يك –كمبلذ أخير  –حقكؽ الطفؿ أك ىذا الميثاؽ يجكز أف يعتبر 

 الممكف إيداع الطفؿ لدل قريب، أك أسرة بالتبني، أك ال يمكف بأم طريقة مناسبة رعايتو في بمده األصمي،

ج( تضمف أف الطفؿ الذم يتأثر بالتبني فيما بيف الدكؿ يتمتع بالضمانات كالمقاييس المساكية لتمؾ القائمة 

 في حالة التبني المحمي،

لضماف أنو في التبني فيما بيف الدكؿ ال يتسبب اإليداع في االتجار أك د( تتخذ كافة اإلجراءات المناسبة 

 الربح غير المشركع بالنسبة ألكلئؾ الذيف يحاكلكف تبنى طفؿ،

أىداؼ ىذه المادة بإبراـ الترتيبات أك االتفاقيات الثنائية أك متعددة  – مناسبامتى كاف ذلؾ  –ىػ( تشجع 

ضماف أف يككف إيداع الطفؿ في دكلة أخرل تقكـ عمى تنفيذه  –ر مف خبلؿ ىذا اإلطا –األطراؼ كتحاكؿ 

 الجيات أك الييئات المختصة،

 ."ك( تنشئ آلية لمتابعة راحة الطفؿ المتبنى

 21لدل نظرىا في تبني األطفاؿ عمى الدكؿ أف تحتـر احتراما كامبل الشركط المنصكص عمييا في المادة    

الصككؾ الدكلية األخرل ذات الصمة بما فييا عمى كجو الخصكص مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ، فضبل عف 
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اتفاقية الىام بشأف حماية األطفاؿ كالتعاكف في مجاؿ التبني عمى الصعيد الدكلي كتكصيتيا الصادرة في 

جئيف كغيرىـ مف األطفاؿ المشرديف عمى حكاـ االتفاقية عمى األطفاؿ البلالمتعمقة بتطبيؽ أ 1994عاـ 

، يككف سببا في االتجار باألطفاؿ أال، كيشترط أف يككف التبني كمبلذ أخير كأف تضمف الدكؿ يالصعيد الدكل

 .شترط أف يتمتع التبني الخارجي بنفس الضمانات الممنكحة لمتبني الداخمي كما ي

 

 عػػػدم فػػصػػػػل الػػطػػفػػػل عػػن والػػػديػػو وجػػمػػع شػػمػػػل األسػػػػرة -4

يككف مف حؽ كؿ طفؿ التمتع برعاية كحماية كالديو، كيككف لو الحؽ مف الميثاؽ عمى: " 19نصت المادة    

إال عندما تقرر سمطة عنو  كال يفصؿ أم طفؿ عف كالديو رغما كالديو، في اإلقامة مع –كمما أمكف ذلؾ  –

  .لمقانكف المناسب أف مثؿ ىذا الفصؿ في صالح الطفؿ قضائية كفقا

الذم يفصؿ عف أحد كالديو أك كبلىما الحؽ في االحتفاظ بالعبلقات الشخصية يككف مف حؽ الطفؿ  -

  .كاالتصاؿ المباشر مع كبل الكالديف عمى نحك منتظـ

أك فرد آخر مف  –متى نشأ االنفصاؿ بسبب إجراء مف قبؿ دكلة طرؼ، تقـك الدكلة الطرؼ بتزكيد الطفؿ  - 

مات األساسية التي تتعمؽ بمكاف الفرد أك األفراد الغائبيف مف بالمعمك  – إف كاف ذلؾ مناسبا –راد العائمة أف

األسرة، كتضمف كذلؾ الدكؿ األطراؼ أال يككف لتقديـ مثؿ ىذا الطمب أم نتائج معادية بالنسبة لمشخص أك 

  .األشخاص الذيف يتعمؽ بيـ الطمب

بمثؿ ىذا  –بأسرع ما يمكف  –يتـ إخطار كالديو أك أكصيائو  –متى اعتقؿ طفؿ مف قبؿ دكلة طرؼ  - 

 ."االعتقاؿ مف قبؿ تمؾ الدكلة

عمػػى عػػدـ فصػػؿ الطفػػؿ عػػف كالديػػو، إال فػػي حػػاالت الضػػركرة نصػػت الفقػػرة األكلػػى مػػف الميثػػاؽ  19المػػادة    

 ي مصمحة الطفؿ.أف ذلؾ االنفصاؿ ففقط مثؿ إقرار السمطات المختصة 
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مف الميثاؽ حالة انفصاؿ الكالديف كتأثيرىا عمى حؽ الطفػؿ فػي أف يكػكف لػو أسػرة،  25كما عالجت المادة    

فيذه المادة تكافح خطؼ األطفاؿ سكاء كاف ذلػؾ عػف طريػؽ الكالػديف بعػد انفصػاليما بسػبب الطػبلؽ، أك كػاف 

 ذلؾ االختطاؼ عف طريؽ أم شخص آخر كما في حاالت خطؼ الطفؿ الستغبللو كالمتاجرة بو.

 

 

 

 اتػػنػيػػجػػسػػات الػػػيػػال األمػػػفػػأط -5

فريقي عندما يككف يثاؽ الطفؿ اإلمفي  يكاجو األطفاؿ العديد مف االنتياكات لحقكقيـ المنصكص عمييا   

، حيث مف الميثاؽ 30ريف في التنفيذ الفعاؿ لممادة كالدييـ أك مقدمي الرعاية األكلية أصحاب مصمحة آخ

ميات المتيمات أك المحكـك األاألحكاـ لضماف "معاممة خاصة" لمنساء الحكامؿ ك عددا مف ىذه األخيرة تضع 

 عمييف في جرائـ جنائية.

أكال بالنسبة  تعتبر دائما احتجازيةيجب عمى الدكؿ األطراؼ أف تضمف عقكبات غير  بمكجب ىذه المادة،   

 ليف.بدائؿ لبلحتجاز  لمنساء الحكامؿ كأميات األطفاؿ الصغار كيجب إقامة

دماج ل : "يككف اليدؼ األساسيعمى تنصمف الميثاؽ ( )ك( 1) 30المادة     نظاـ السجكف ىك اإلصبلح، كا 

عادة التأىيؿ االجتماعياألـ في   ".األسرة كا 

طفاؿ المرافقيف لآلباء في السجف قد يجدكا عددا مف حقكقيـ انتيكت نتيجة ليذا األأف  30كتبمغ المادة    

، لعائمة الطفؿ أك الطبلؽ ،أك التبنيإصدار أمر الحضانة المحكمة حتجز كالد الطفؿ، تحدد عندما ي ،السجف

غالبا ما يككف ك مثؿ ىذه الظركؼ،  الطفؿ يككف لو الدكر الرئيسي في ،نتيجة لذلؾلمصمحتو الفضمى  كفقا

  .الطفؿ المعينةالتي سكؼ تختمؼ اعتمادا عمى أسرة كخدمات الدعـ،  ىناؾ حاجة ماسة إلى معاممة خاصة،
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 30 األميات السجينات كمع ذلؾ، المادة فريقي صراحة عمى أطفاؿمف ميثاؽ الطفؿ اإل 30ركز المادة ت   

كىذا قد  الرعاية األكلية، يمقدم تنطبؽ عمى األطفاؿ المتضرريف مف حبس كالدييـ أكأف يمكف أف تمتد إلى 

 فريقيا يتامى أكألنو أعداد كبيرة مف األطفاؿ في إكذلؾ  فضالحا يككف أحد أفراد العائمة مثؿ الكالد الكبير أك

( عندما يحـر مقدـ 30المادة ) يتطمبكف الحماية المكفكلة في كفزال، كلكف ال ييعيشكف منفصميف عف كالدييـ

 الرعاية الكحيد أك األساسي مف حريتو.

كىذا يشمؿ جميع  بانتياؾ القانكف الجنائي عندما يثبت أف مقدمي الرعاية األكلية مذنبكف 30تطبؽ المادة    

 السراح كاالندماج. إطبلؽمف خبلؿ  اإلجراءات بدءا مف االعتقاؿ كاستمراره مراحؿ

أف تعطى ليذه الفئة التي يجب  ىي مادة ىامة كفريدة مف نكعيا فيما يتعمؽ بالمعاممة الخاصة 30المادة    

عمى أساس مركز  الحؽ في عدـ التعرض لمتمييز منياضية يذه القطفاؿ، المكاد األخرل ذات الصمة بمف األ

، 2، كاتخاذ المصالح الفضمى لمطفؿ االعتبار األكؿ في اإلجراءات التي تؤثر عمى األطفاؿ1كالدم الطفؿ

عطائو الفرصة ل دارية تمس بوبلكا  ، المكاد 4كالنمككالحؽ في البقاء  ،3ستماع إليو في أم إجراءات قضائية كا 

، كفي الحماية 7كالصحة 6التعميـالحؽ في ، ك 5الحؽ في أف يسجؿ بعد كالدتو فكرا تشمؿاألخرل ذات الصمة 

عندما  حماية كمساعدة خاصتيف الحؽ فيك  9الرعاية األبكية كالحمايةب في التمتعالحؽ ، 8مف سكء المعاممة

 . 10يفصؿ عف الكالديف

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 3المادة  (1
 الطفؿ.اإلفريقي لحقكؽ كرفاه  مف الميثاؽ 4/1المادة  (2
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 4/2المادة  (3
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 5المادة  (4
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 6المادة  (5
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 11المادة  (6
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 14المادة  (7

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 16المادة  (8
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 19المادة  (9

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 25المادة  (10
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كأميات الرضع كاألطفاؿ  تمتد إلى تمؾ األميات الحكامؿ 30مادة المعاممة الخاصة التي تنص عمييا ال   

معاممة  " لذلؾ، يجب عمييف االستفادة مفمذنبات بانتياؾ قانكف العقكبات الصغار "المتيمات أك كجدف

 السجف كمرحمة إعادة اإلدماج. خاصة ابتداء مف لحظة االعتقاؿ، حتى اإلدانة، الحكـ،

ة التيرب مف المساءلة عف مقدمي الرعايك عمى أنو يسمح لآلباء كاألميات  30ال ينبغي تفسير المادة    

رعاية ال يمكف بعيف االعتبار ال يعني أف اآلباء كاألميات كمقدمي ال أخذ مصالح الطفؿ الفضمى جرائميـ،

قابمة لمتطبيؽ عمى حساب كمف شأف ىذا النيج أف يجعؿ نظـ القانكف الجنائي غير  اعتقاليـ أك سجنيـ،

 الجميع مف الكقاية مف الجريمة. ككذلؾ مصالح األطفاؿ الذيف يستفيدكف جنبا إلى جنب مع ،المجتمع

ممزمة بضماف تكفير الرعاية البديمة  مقدـ الرعاية األكلية لمطفؿ، الدكؿ األطراؼأك إذا ما تـ سجف الكالد    

غير رسمية مع  ىذه الرعاية يمكف أف تككف ،فريقيثاؽ الطفؿ اإلمف مي 25فقا لممادة المناسبة ليذا الطفؿ ك 

  األسرة المكجكدة، أك في المؤسسات الرسمية، الحضانة أك حتى التبني.

العديد مف ف ،لحجز األميات خاصة"( )ج( الدكؿ األطراؼ إلى إنشاء "مؤسسات بديمة 1) 30ة تدعك الماد   

مثؿ تمؾ المؤسسات البديمة الخاصة التي تحمي  ،فك لتحسيف السجالدكؿ األطراؼ ال تخصص مكارد كافية 

األطفاؿ التي يمكف أف تنشأ كاقعيا كلذلؾ، ينبغي ليذه المؤسسات أف تككف كمبلذ أخير عندما ال تككف  حقكؽ

نو  في مصمحة الطفؿ الفضمى البقاء مع كالدتيـ أك مقدمي الرعاية األكلية. ىناؾ بدائؿ لبلحتجاز كا 

كىذا يعكس األىمية ، طفميا " "ال يجكز سجف أـ مع أف أنو يجب عمى الدكؿ ضماف تنص)د(  30المادة    

 األطفاؿ في "بيئة أسرية في جك مف السعادة كالمحبة كالتفاىـ". المكجكدة في الميثاؽ مف أجؿ أف يكبر

لمقدمي  المحاكمة ى لبلحتجاز ما قبؿ كبعدإل تكفير بدائؿلحكـ أيضا التزاـ الدكؿ األطراؼ بكيعزز ىذا ا

 الرعاية أك النساء الحكامؿ.

الدكؿ األطراؼ لدييا  ،مع أمياتيـ قرر أف يككف في مصمحة األطفاؿ العيش في السجفيكمع ذلؾ، عندما    

لكف يجب كضع  مع أم طفؿ آخر في كاليتيا، تفعؿكالكفاء بحقكقيـ كما  نفس االلتزامات باحتراـ كحماية
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كال سيما المدة المثمى لمرضاعة الطبيعية،  المثاؿ، احتياجات األطفاؿ الغذائية، الضمانات عمى سبيؿمف  عدد

ا مع أمياتيـ ىطكيمة التي يجب أف يعيشك الخذ بعيف االعتبار الفترة األ ينبغي أف يككف عامبل ذا أىمية عند

جراء ىذه ينبغي أف تككف عمميات تقييـ منتظمة كينبغي إعداد تكجييات بشأف كيفية إ ، ىنافي السجف

 ككيفية القياـ بذلؾ بطريقة ال تضر الترابط بيف الكالديف كالطفؿ.  التقييمات،

 أالكمف الميـ أيضا أف نؤكد عمى أف القانكف كالسياسة كالممارسة يجب أف يؤكدكا عمى أف أم طفؿ يجب    

 مف السجف.اآلباء أك األميات أك كفاة  الحكـ عقب صدكر كتنفيذ يبقى في السجف

( )ق( تنص عمى أنو يجب عمى الدكؿ أف تكفؿ عدـ تطبيؽ حكـ اإلعداـ عمى النساء 1) 30مادة ال   

 ( )م(،1) 4فريقيا في المادة في إ بركتكككؿ حقكؽ المرأة ككرر ىذا في الحكامؿ أك أميات األطفاؿ الصغار،

الدكؿ األطراؼ في  بعض دكلة في العالـ تحظر عقكبة اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ. كمع ذلؾ، تقريبا كؿ

 ( )ق(.1) 30دة في انتياؾ لممادة بعد كقت قصير مف الكال الميثاؽ اإلفريقي لمطفؿ فقط تؤخر التنفيذ حتى

يتمثؿ ىدفيا األساسي في "اإلصبلح  لدكؿ التي لدييا نظاـ السجكف التي( )ك( أف ا1) 30تشترط المادة    

عادة التك  مجتمعسرة كال، األكالتكامؿ بيف األـ ىذا لو انعكاسات عمى القانكف كالسياسة كالتدريب عمى  "،أىيؿا 

كيفية ب ال سيما فيما يتعمؽ، األطفاؿ مف اآلباء كاألميات الذيف تـ القبض عمييـ كسجنيـ كيفية التعامؿ مع

 خدمات الرعاية االجتماعية لضماف حماية اتصاؿ األطفاؿ بالكالد ككيفية اتصاؿ الكالد بيـ، كالمتابعة مف قبؿ

 استبعاد اجتماعي أك تمييز. ألم كعدـ خضكعيـحقكؽ األطفاؿ "في الخارج" 

 ةػيػاعػمػتػة االجػػايػرعػة والػيػاسػة األسػحػصػا: الػثػالػث

 ةػػيػحػصػات الػػدمػخػػة والػػحػصػي الػػل فػػفػطػؽ الػػح -1

 فأ فػي الحػؽ طفػؿ "لكػؿمف الميثاؽ حيث تنص عمى أنو:  14محمي في المادة حؽ الطفؿ في الصحة،    

 ."ممكنة كركحية كذىنية بدنية حالة بأفضؿ يتمتع
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جؿ التنفيذ الكامؿ لمحؽ جراءات الكاجب اتخاذىا مف قبؿ الدكؿ األطراؼ مف أتعدد بعض اإل 14المادة    

 بصفة بالكامؿ الحؽ ىذا ممارسة لىإ تسعى بأف الميثاؽ ىذا في طراؼاأل الدكؿ حيث تتعيد في الصحة،

  .غراضأعدة  لتحقيؽ تدابيرعدة  اتخاذ طريؽ عف خاصة

 ىذه األحكاـ تتضمف الحماية ،تمتع الطفؿ بالحؽ في الصحة مرتبط كذلؾ بتنفيذ مكاد أخرل مف الميثاؽ   

 شأنو مف كأ مخاطر عمى ينطكم قد عمؿ مأ ممارسة كمف االقتصادم االستغبلؿ مف أشكاؿ شكؿ أم مف

 يكاألخبلق كالركحي كالذىني البدني نمكه كأ صحتو حساب عمى يككف أف أك الطفؿ تربية يعطؿ فأ

 كخاصة يينةالم أك اإلنسانية غير المعاممة أك التعذيب أشكاؿ مف شكؿ أم مف الطفؿ حماية ،1كاالجتماعي

 يعيد عندما الجنسي التعذيب ذلؾ في بما المعاممة إساءة أك اإلىماؿ أك الذىني أك البدني التعذيب أك التعدم

 عمى العمؿ، 2الطفؿ حماية يتكلى أخر شخص أم أك مدرسية سمطة أك شرعي كصي أك قريب إلى بحضانتو

 أك لمعاممة أك لمتعذيب آخر سبب ألم حريتو مف محرـك أك مسجكف أك معتقؿ طفؿ أم خضكع عدـ عمى

 . مخزية أك إنسانية ال عقكبات

ذلؾ  مراأل اقتضى ذاإ الطفؿ عف المسؤكليف شخاصاأل أك لؤلبكيف المساعدة تقديـبالدكؿ األطراؼ ممزمة    

كاتخاذ  ،3كالمأكل كالممبس كالتربية كالصحة بالتغذية يتعمؽ فيما خاصة كالدعـ المادية لممساعدة برامج بإعداد

 رفاىية عمى تؤثر التي الضارة كالثقافية االجتماعية كالممارسات عراؼاأل عمى لمقضاء المبلئمة التدابير كافة

 عدـضماف ، 4بحياتو كأ بصحتو الضارة كالممارسات عراؼخاصة األ كتنميتو العادم كنمكه ككرامتو الطفؿ

 نكاعأ كؿ مف الطفؿ حمايةك  5طفؿ مأ تجنيد عدـ كخاصة صراعات مأ في مباشرة طفؿ أم مشاركة

 ذات كأ المخدرة لممكاد المشركع غير االستعماؿ مف الطفؿ حماية ،6الجنسية المعاممة سكء كأ االستغبلؿ

                                                           
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 15المادة  (1
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 16ة الماد (2
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 20المادة  (3
 مف الميثاؽ االفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 21المادة  (4
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 22المادة  (5
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 27المادة  (6
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 اختطاؼ منع ،1تيريبيا كأ المكاد ليذه المشركع غير نتاجاإل في طفاؿاأل استخداـ كمنع النفسي التأثير

 شخص مأ قبؿ مف شكاؿاأل مف شكؿ بأم كأ غراضاأل مف غرض ألم بيـ االتجار كأ بيعيـ كأ طفاؿاأل

 . 2التسكؿ في طفاؿاأل عمييـ كمنع استخداـ الشرعيكف كصياءاأل كأ آباؤىـ ذلؾ في بما

إعماؿ الحؽ في الصحة مرتبط بتنفيذ أحكاـ أخرل في الميثاؽ غير تمؾ التي تـ ذكرىا سابقا، ىذه األحكاـ    

، يمكف أف تؤثر بصفة غير مباشرة عمى الحؽ في التمتع بالصحة لمطفؿ تتضمف: الحؽ في عدـ التمييز

 ىذا في طراؼاأل الدكؿكذلؾ  ،3الحؽ في التعميـ ،الحؽ في الخصكصية ،حرية التعبير ،الحؽ في الحياة

 أك البلجئ كضع عمى لمحصكؿ يسعى الذم لمطفؿ تكفؿ لكي المبلئمة التدابير كافة يجب أف تتخذ الميثاؽ

 امصحكب كاف سكاء المعنية المسألة في التطبيؽ الكاجب الكطني كأ الدكلي القانكف بمكجب االجئ يعتبر الذم

 يطمبيا قد التي نسانيةاإل كالمساعدة الحماية قاربو،أ حدأ أك شرعي بكصي أك بكالديو مصحكب غير أك

 بحؽ كأ االنساف بحقكؽ تتعمؽ خرلأ دكلية كثيقة مأ كأ الميثاؽ ىذا لو بيا يعترؼ التي الحقكؽ لممارسة

 بيئتو مف مؤقتة كأ دائمة بصفة سكاء امحركم يككف طفؿ مأ حؽ مف، 4بو معترفة الدكؿ تككف الذم االنساف

 سريةاأل الرعاية يتمقى فخاصة كأ كمساعدة حماية عمى الحصكؿ سباباأل مف سبب ألم سريةاأل بيئتو

 احتياجاتو مع تتفؽ خاصة حماية بتدابير يحظى أف في ابدني أك اذىني معكؽ طفؿ كؿحؽ كمف  ،5البديمة

 .6المجتمع حياة في بنشاط كمشاركتو الذاتي استقبللو كتشجع كرامتو تكفؿ ظركؼ كفي كاألخبلقية البدنية

كؿ لمصالح الطفؿ الفضمى في كؿ االجراءات يجب مبلحظة أف الدكؿ األطراؼ يجب تراعي االعتبار األ   

 الخاصة بالطفؿ بما في ذلؾ االجراءات المتعمقة بصحة الطفؿ. 

 ةػػاصػخػات الػػػاجػيػتػال ذوو االحػػفػاألط -2
                                                           

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 28المادة  (1
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 29المادة  (2
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 11ك 10ك 7ك 5ك 3المادة  (3

 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 23المادة  (4
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 25المادة  (5
 مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. 13المادة  (6
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"تتخذ الدكؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ رىنا بتكفر المكارد إلى الطفؿ  عمى:مف الميثاؽ  13/2تنص المادة    

المعاؽ كلممسؤكليف عف رعايتو، ضماف تقديـ المساعدة التي يقدـ عنيا طمب، كالتي تتبلءـ مع حالة الطفؿ، 

كبكجو خاص تكفؿ لمطفؿ المعاؽ حؽ الكصكؿ الفعاؿ إلى التدريب كاإلعداد لممارسة عمؿ كالفرص الترفييية 

 ."بصكرة تؤدم إلى تحقيؽ اندماج الطفؿ االجتماعي كالتنمية الفردية كالتنمية الثقافية كاألخبلقية لو

 عمى: تنصمف الميثاؽ  25كلى مف المادة الفقرة األكفيما يخص األطفاؿ المحركميف مف بيئتيـ العائمية    

أف الطفؿ اليتيـ أك المحركـ بصفة دائمة أك مؤقتة مف البيئة األسرية، أك الذم ال يمكف أف تتـ  الدكؿ تضمف"

التربية أك  –مف بيف أشياء أخرل  –تربيتو أك يبقى في تمؾ البيئة، يتـ تكفير أسرة بديمة لو، كيشمؿ ذلؾ 

 .."في مؤسسات مناسبة لرعاية األطفاؿإيداعو 

 ارةػضػة الػيػافػقػثػة والػيػػاعػمػتػات االجػػارسػمػمػن الػػة مػػايػمػحػػال -3

، عمى 21فريقي يحمي األطفاؿ ضد الممارسات الثقافية االجتماعية الضارة في المادة ميثاؽ الطفؿ اإل   

فريقية في الديباجة، كلك أنو يفرض فقط التزاـ لمتراث الثقافي كقيـ الحضارة اإل الرغـ مف األىمية المعترؼ بيا

عمى الرغـ مف أف الميثاؽ يأخذ في االعتبار السياؽ الثقافي ألفريقيا، فإنو في أجزاء يختمؼ  ،نكعا ماضعيؼ 

كاحدة مف المناطؽ التي يمكف أف يككف  ،فريقيةعترؼ بيا كالمطبقة في البمداف اإلبشكؿ كبير عف المعايير الم

 لمميثاؽ تأثير كبير عمى ممارسة الدكلة في مجاؿ قانكف األسرة.

لدييا القدرة عمى التطكر في كنؼ قانكف األسرة، ىامة ك حقكؽ األطفاؿ المكلكديف خارج إطار الزكاج أيضا    

كمع ذلؾ، فإف الحظر  1فريقية تميز بيف األطفاؿ الشرعييف كغير الشرعييفالعديد مف البمداف اإل أفخاصة 

ة كىكذا، التنفيذ العممي لميثاؽ الطفؿ عمى زكاج األطفاؿ يستمر في الصداـ مع التقاليد الثقافية المختمف

  .2فريقياكت بيف العادات كميثاؽ الطفؿ اإليتداخؿ بنسبة التف

                                                           
1
) G. Douglas And L. Sebba (eds), Children‟s Rights and Traditional Values, op.cit, p 44. 

2
( Noor, N.W, Health Consequences of Child Marriage in Africa, op.cit, p 12. 
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فريقيا، كتحسيف كضع األطفاؿ كتعزيز حقكقيـ، كمع ذلؾ، يحقؽ ميثاؽ الطفؿ اإلفريقي الكضع األمثؿ إل   

كىكذا، يت كميا في مصمحة الطفؿ قافية أجر ليس مجرد إعادة صياغة حقكقيـ القائمة، كال أف الممارسات الث

تحديد لماذا فريقية كالعرؼ يحتاج إلى معالجة، الذم ىك عمى كجو البلح في ىذا المجاؿ مف الثقافة اإلاإلص

ممارسات  حظرقد تككف ضارة أك تمس صحة الطفؿ ك فريقي الممارسات الثقافية التي يمنع ميثاؽ الطفؿ اإل

  .1أخرل مثؿ زكاج األطفاؿ

 راغػػفػات الػػم وأوقػيػمػعػتػال ا:ػػعػػراب

( مف الميثاؽ تمـز صراحة الدكؿ األطراؼ في إطار حقكؽ التعميـ عمى "اتخاذ جميع التدابير 5) 11المادة    

الكالديف يجب أف يعامؿ بإنسانية مف قبؿ المدارس أك  فيالمناسبة لتكفؿ لمطفؿ الذم يتعرض لمتأديب 

 المتأصمة لمطفؿ كفقا ليذا الميثاؽ ".كانضباط مع احتراـ الكرامة 

 ىذا الشرط أيضا متماشي دكليا مع فيـ أف محتكل التعميـ يجب أف يككف "مقبكال" لمطفؿ.

مصطمح قكم المدل مع عدـ كجكد فسحة  اذ" ىيتخالدكلة الطرؼ، فكممة "ا بالنظر إلى طبيعة التزاـ   

جدا عمى الدكؿ األطراؼ باتخاذ "جميع التدابير المناسبة" لمسمطة التقديرية لمدكؿ األطراؼ، كخمؽ التزاـ صاـر 

 مف أجؿ التنفيذ الكامؿ ليذا الحؽ لجميع األطفاؿ.

التي تنص  11/2ما نبلحظ عمى المادة ك تنص المادة عمى أف األطفاؿ يجب أف يحصمكا عمى التعميـ،    

األخبلؽ األفريقية اإليجابية كالقيـ التمسؾ بحفظ كتعزيز  إلى عمى:" يجب أف ييدؼ التعميـ المقدـ لؤلطفاؿ

 كالثقافات التقميدية".

فريقية اإليجابية كالقيـ كالثقافات التقميدية"، ىذا االفتقار إلى ىذه "األخبلؽ اإللكف السؤاؿ ىك حكؿ تعريؼ    

إلى ما ىك فريقية اإليجابية كالقيـ كالثقافات التقميدية" يؤدم إلى الشؾ كضكح بشأف مما تتككف "األخبلؽ اإلال

بسبب الطبيعة المفتكحة ليذه العبارة، كؿ كاحد حر في إعطاء المفاىيـ ف ،بالضبط اليدؼ مف تحقيؽ التعميـ

                                                           
1
) Fact Sheet No.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Wealth of Women and Children, 

Geneva, united nations, 1996, p 21. 
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في بعض  ناث )ختاف اإلناث( يمكف اعتبارهتشكيو األعضاء التناسمية لئلفمثبل  ،الخاصة بو مف ىذه العبارة

 جاال إلساءة معاممة األطفاؿ.المناطؽ ثقافة إفريقية إيجابية لذلؾ تترؾ ىذه المادة م

 كالحؽ الفراغ كأكقات الراحة في الطفؿ بحؽ طراؼاأل الدكؿ تعترؼ"اؽ عمى: مف الميث 12تنص المادة    

 .كالفنيةالثقافية  الحياة في بحرية االشتراؾ كفي لعمره المناسبة كاألنشطة الترفييية األلعاب ممارسة في

 تييئة خبلؿ مف كتشجيعو كالفنية الثقافية الحياة في الكامؿ االشتراؾ في الطفؿ حؽ عضاءاأل الدكؿ تحتـر   

 ."لمجميع كالمتاحة المناسبة الفراغ أكقات كقضاء كترفييية كفنية ثقافية أنشطة

 ةػػاصػخػة الػايػمػحػر الػيػدابػػت ث:ػالػثػرع الػفػػال

الثانية خاصة في حاالت الطكارئ، ك اية األطفاؿ في ىذا الفرع سنتطرؽ إلى نقطتيف، األكلى خاصة بحم   

 ماية األطفاؿ في حاالت االستغبلؿ.بح

   وارئػػػطػاالت الػػي حػػال فػفػة األطػايػمػح أوال:

 كما يمي: نتناكؿ فيو حماية األطفاؿ البلجئػػيف كاألطفاؿ في النزاعات المسمحة كاألطفاؿ الجانحيف   

ونػػئػػالالجاألطػفػال  -1  

ألػػـز الميثػػاؽ الػػدكؿ األطػػراؼ فيػػو باتخػػاذ كػػؿ التػػدابير المبلئمػػة بالتعػػاكف مػػع المنظمػػات  23بمكجػػب المػػادة    

الدكلية لمتكفؿ بالطفؿ الذم يسعى لمحصكؿ عمى مركز الجػئ أك الػذم يعتبػر الجئػا كفقػا لمقػكانيف كاإلجػراءات 

فػػي تمقػػي الحمايػػة  1سػػكاء صػػحبو أـ لػػـ يصػػحبو كالػػداه أك أم شػػخص آخػػر ،الدكليػػة أك المحميػػة المعمػػكؿ بيػػا

كالمسػػاعدة اإلنسػػػانية فػػي التمتػػػع بػػالحقكؽ الػػػكاردة فػػي الميثػػػاؽ كغيرىػػا مػػػف الصػػككؾ الدكليػػػة المتعمقػػة بحقػػػكؽ 

 اإلنساف. 

 لمحصكؿ يسعى الذم لمطفؿ تكفؿ لكي المبلئمة التدابير كافة الميثاؽ ىذا في االطراؼ الدكؿ تتخذحيث    

 المسألة في التطبيؽ الكاجب الكطني كأ الدكلي القانكف بمكجب االجئ يعتبر الذم أك البلجئ عمى كضع

                                                           
 االفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. مف الميثاؽ 23( المادة 1
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 كالمساعدة الحماية اقاربو، أحد أك شرعي بكصي أك بكالديو مصحكب غير أك امصحكب كاف سكاء المعنية

 تتعمؽ خرلأ دكلية كثيقة مأ كأ الميثاؽ ىذا لو بيا يعترؼ التي الحقكؽ لممارسة يطمبيا قد التي االنسانية

 . 1بو معترفة الدكؿ تككف الذم االنساف بحؽ كأ االنساف بحقكؽ

 جيكدىا في البلجئيف كمساعدة بحماية ليياإ المعيكد الدكلية المنظمات بمساعدة طراؼاأل الدكؿ كما تقـك   

 كأ باءاآل عمى العثكر كفي المادة ىذه الفقرة مف في إلييـ المشار طفاؿاأل كمساعدة حماية لىإ الرامية

 شمميـ لجمع الضركرية المعمكمات عمى لمحصكؿ كذلؾ بأحد، المصحكبيف غير البلجئيف لؤلطفاؿ قارباأل

  ،سرىـأ مع

 األقربيف قاربوأ حدأ كأ الشرعي، كصيو عمى كأ الطفؿ كالدم حدأ عمى العثكر مف التمكف عدـ حالة كفي   

 مف دائمة كأ مؤقتة بصفة امحركم يككف خرآ طفؿ ألم تمنح التي نفسيا الحماية الطفؿ منح ينبغي فإنو

 . 2االسباب مف سبب ألم األسرية بيئتو

 سكاء بمد مأ داخؿ المشرديف طفاؿاأل عمى الضركرية التغييرات جميع جراءإ مع األحكاـ تطبؽ جميع ىذه   

 اجتماعية كأ اقتصادية مؤسسة انييار كأ مدنية اضطرابات كأ داخمي صراع كأ طبيعية كارثة حدكث نتيجة

 .آخر سبب ألم كأ

 ةػػػحػػػمػػسػمػات الػػػزاعػنػي الػػاألطػفػال ف -2

يتزايد استغبلؿ األطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة كالحركب، كيتخذ أشكاال متعددة مثؿ العمؿ القسرم، أك    

قدر عدد األطفاؿ الذيف أجبركا عمى الفرار مف ديارىـ  2008ففي عاـ  العبكدية، أك التجنيد القسرم،

، حيث يعاني األطفاؿ مف جراء تمؾ النزاعات كاالضطرابات 3مميكف طفؿ في العالـ 18كبلجئيف أك نازحيف 

                                                           
1
( Kamel Morjane, Démocratie, intégration régionale et réfugié en Afrique, Développement et progrès 

socio-économique, no 52, juillet-décembre 1991, p. 5-6. 
2
( Bernard Connen, Problèmes spécifiques concernant les droits des réfugiés, situation juridique au regard 

de l‟état civil, R.J.P.I.C., no 3, juin 1983, p 586-602. 
3
( Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés : UN Doc. 

S/2002/1299, 26 novembre 2002, para. 41-47. Le rapport mentionne aussi les situations en Colombie, en 

Irlande du Nord, en Russie, au Myanmar, au Népal, aux Philippines, au Soudan, en Ouganda, au Sri 

Lanka.  
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مف أشكاؿ عديدة سكاء مف تعذيب، أك سجف، أك اغتصاب، أك تشكيو، باإلضافة إلى تمزيؽ شمؿ العائبلت 

   .مما يرغـ آالؼ األطفاؿ عمى إعالة أنفسيـ كرعاية أفراد أسرىـ

 أالالدكؿ ممزمة بضماف  22في المادة  ،يثاؽ عمى مستكل أعمى مف الحماية لؤلطفاؿ الجنكدينص الم   

ينبغي قراءة ىذا النص في ضكء  دائية كاالمتناع عف تجنيد أم طفؿ،يشارؾ أم طفؿ مباشرة في األعماؿ الع

ليس في أفضؿ أنو الرسالة كاضحة ف ،سنة مف العمر 18، مما يؤدم إلى عدـ التجنيد تحت سف 2المادة 

 .1مصالح الطفؿ القتاؿ

ضماف احتراـ قكاعد القانكف اإلنساني الدكلي ككجكب في الميثاؽ ب طراؼاألبتعيد الدكؿ  22نصت المادة    

حماية بحماية السكاف المدنييف ك  لتزاـكتؤكد أف االتطبيقو في النزاعات المسمحة التي تؤثر عمى الطفؿ، 

 اعات المسمحة يجب أف يطبؽ عمى النزاعات الداخمية.كرعاية األطفاؿ المتأثريف بالنز 

كما تتخذ كافة اإلجراءات البلزمة لضماف عدـ مشاركة أم طفؿ بدكر مباشر في أعماؿ العنؼ عمى كجو    

تجنيد أم طفؿ، فضبل عف اتخاذىا كافة اإلجراءات المبلئمة لضماف حماية كرعاية  حظرالخصكص 

 .المسمحة األطفاؿ الذيف يتأثركف بالنزاعات

، حيث يتـ تجنيد فاؿ خبلؿ السنكات العشر الماضيةدكلة إفريقية مف تجنيد األط 17ىذه التدابير لـ تمنع    

األطفاؿ كاستخداميـ في الحركب مف قبؿ الجماعات المسمحة كالقكات المسمحة، عمى السكاء حتى أصبح 

 . 2مصطمح " األطفاؿ الجنكد " مألكفا اليـك

يحمؿ األطفاؿ سبلحا، كلكف يتـ استخداميـ لمقياـ بعدة أدكار، فيـ يعممكف كطياة،  كفي الغالب ال   

كحماليف ككرسؿ، كجكاسيس، ككاشفيف بشرييف لؤللغاـ، فضبل عف استخداميـ كرقيؽ جنسيا كعماؿ قسرييف، 

 .3كمنفذيف لعمميات إرىابية

                                                           
1
( Article 22 ACRWC. 

2
) Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, op.cit, p 48. 

3
) Child Soldiers Report, Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Londres, novembre 2002, disponible 

sur : http://www.child-soldiers.org/  

http://www.child-soldiers.org/
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الجنكد عمى ثقافة العنؼ، فترتكب جرائـ قتؿ لمجرد تعتاد الغالبية مف األطفاؿ  ىذه البيئة غالبا ما كفي      

، يضـ ما 1987جيش الرب في أكغندا، الذم يقكـ بعمميات ضد القكات الحككمية األكغندية منذ عاـ ف ،القتؿ

كالمدف  تقكـ ىذه القكات بيجمات عمى القرل% مف عدد أعضائو مف األطفاؿ، حيث  80يقرب مف 

سنة، كتعكد بيـ إلى  12سنكات حتى  7يب كالحرؽ كخطؼ األطفاؿ ما بيف األكغندية الحدكدية، كتقكـ بالن

، ككانت في عممياتيـ العسكرية كالعدائية قكاعدىا كتضعيـ في معسكرات خاصة بيـ لتدريبيـ كاستغبلليـ

    مف جيش الرب مف بينيـ زعيميـ الجنراؿ جكزيؼ ككنيئية الدكلية قد أدانت خمس قيادات المحكمة الجنا

                      . 1 

"، في األمـ المتحدة لرعاية الطفكلة "يكنيسيؼ ككذا الحاؿ في الككنغك الديمقراطية، حيث اكتشؼ صندكؽ   

طفبل ككنغكليا في معسكر تدريب داخؿ أكغندا المجاكرة، يتراكح أعمارىـ ما بيف  183حكالي  2002عاـ 

بالحكـ عمى زعيـ الميميشيات السابؽ  2012سنة، كعميو فقد قامت المحكمة الجنائية الدكلية في عاـ  17 -9

عشرة، كالزج بيـ في الصراعات التي في الككنغك تكماس لكبانجا، بتيمة تجنيد األطفاؿ تحت سف الخامسة 

 .22003ك 2002شيدتيا الككنغك خبلؿ عامي 

كفي الصكماؿ التي تعاني مف الصراعات كالنزاعات الداخمية، عمؿ أمراء الحرب عمى تجنيد األطفاؿ في    

ى نزاعاتيـ عمى الماؿ كالسمطة كاألرض، فيذه الظاىرة عمقت جذكرىا في الصكماؿ حيث يحصؿ األطفاؿ عم

أمكاؿ مقابؿ خدماتيـ المسمحة في الجماعات المكجكدة بالصكماؿ، كلعؿ مف أبرز تمؾ الجماعات حركة 

  3.المسمحةشباب المجاىديف 

أما عف إفريقيا الكسطى فقد صدر تقرير أيضا مف اليكنيسيؼ، أكضح أف عدد األطفاؿ المجنديف في    

كفي مالي جندت ؿ مجند، آالؼ طف 6يصؿ إلى فريقيا الكسطى كؼ الجماعات المسمحة في جميكرية إصف

                                                           
1
) María Teresa Dutli, Enfants-combattants prisonniers, Revue internationale de la Croix-Rouge, No. 785, 

septembre-octobre 1990, p 460. 
2
) https://www.icccpi.int/  

3
) Child Soldiers : Criminals or Victims ? Amnesty International, London, décembre 2000, AI Index : 

IOR 50/02/00, p 6. 

https://www.icccpi.int/
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"، القاعدة في المغرب اإلسبلمي"، ك"أنصار الديفيا "الجماعات المسمحة المكجكدة بيا مئات األطفاؿ، مف بين

فريقيا"، عمى الرغـ مف أف مالي قد حققت ىدؼ األلفية مف أجؿ التكحيد كالجياد في غرب إ " الحركةك

، كلكف تبخرت كؿ ىذه الجيكد مع الصراعات كالنزاعات التي اندلعت في الخاص بالتربية منذ ست سنكات

2013 .1  

  ونػػػػانػػقػع الػػػزاع مػػػي نػػػال فػػفػػاألط -3

أنو يككف مف حؽ كؿ طفؿ متيـ أك مذنب بسبب مخالفة القانكف  عمىمف الميثاؽ  17/4تنص المادة    

الجنائي معاممة خاصة تتفؽ مع إحساس الطفؿ بكرامتو كقيمتو، كالتي تقكم احتراـ الطفؿ لحقكؽ اإلنساف 

عدـ تعريضو لمتعذيب، كالحريات األساسية لآلخريف كقد عددت ىذه المادة عدة ضمانات لمطفؿ المتيـ منيا 

أك العقكبة غير اإلنسانية أك الميينة، ضماف فصؿ األطفاؿ عف البالغيف في مكاف اعتقاليـ أك أك المعاممة 

براءتو حتى يثبت أنو مذنب، يتـ إببلغو عمى الفكر بالمغة التي يفيميا، كبالتفصيؿ، بالتيمة  سجنيـ، افتراض

انكنية كغيرىا إلعداد كتقديـ المكجية ضده، كيحؽ لو أف يساعده مترجـ، لو الحؽ في المساعدة المناسبة الق

ذا كجد  دفاعو يككف لو  مذنباكما دعت المادة إلى الفصؿ في قضيتو بأسرع ما يمكف بمعرفة محكمة عادلة، كا 

كاليدؼ األساسي  ،حظر حضكر الصحافة كالجميكر إلى المحاكمةيالحؽ في االستئناؼ أماـ محكمة أعمى ك 

عادة تأىيمو مف معاممة كؿ طفؿ أثناء المحاكمة ىك إصبلح عادة اندماجو في أسرتو كا   .اجتماعياو كا 

"يجب أف يككف ىناؾ حد أدنى لمسف يفترض دكنيا أف األطفاؿ  خيرة عمى:كما تنص المادة في فقرتيا األ   

 ".لقدرة عمى انتياؾ قانكف العقكباتليس لدييـ ا

كحقيقة أف "الحد األدنى لسف المسؤكلية  ،مجاال إلساءة ممكنة لؤلطفاؿ مف قبؿ الدكلة 17/4تترؾ المادة    

سف المسؤكلية الجنائية ل مف أجؿ التكصؿ إلى الحد األدنىالجنائية" لـ يرد ذكرىا، كتعطي الدكؿ الحرية 

 الخاصة بيا.

                                                           
1
) Ibid, p 7. 
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خالية مف عناصر ركز عمى خمؽ بيئات محمية، ك تعارض مع مبدأ حماية الطفؿ التي يمثؿ ىذا السيناريك ي   

 سف المسؤكليةة مف أدنى مستكيات الحد األدنى لزيمبابكم عمى سبيؿ المثاؿ لدييا كاحد ،اإلساءة الممكنة

سنكات قادر فعبل عمى ارتكاب جريمة عف  7كمف المفترض أف الطفؿ البالغ ، 1سنكات 7الجنائية في العالـ بػ 

يو القدرة عمى ارتكاب فؿ لدفمف المجادؿ فيو أنو في ىذه السف الط، عمد، كبالتالي يمكف أف يحاكـ عمى ذلؾ

سنكات لديو القدرة عمى ارتكاب الجريمة عمدا مسيئة في الكاقع  7 ذك مف زاكية كاحدة، كفكرة أف طفؿ جريمة

ألنو في ىذه السف نمك الطفؿ النفسي يميؿ إلى حد كبير لمعب كالتركيح عف النفس لذلؾ، عندما يتـ تعييف 

ة مخاطر في أنو يخمؽ إمكانية المبلحقة القضائية عمى الجرائـ سنكات فإنو يخمؽ بيئ 7الحد األدنى لمسف في 

 ف قد ارتكبت عف عمد عمى اإلطبلؽ.التي لف تكك 

 اللػػػغػػتػاالت االسػػي حػػػال فػػفػػة األطػػايػػمػػح ا:ػػيػانػث

ككػذلؾ  اية األطفاؿ مػف االسػتغبلؿ الجنسػينتناكؿ ىنا حماية األطفاؿ مف االستغبلؿ في مجاؿ العمؿ، حم   

 حماية األطفاؿ مف االختطاؼ أك البيع أك االتجار بيـ كما يمي:

 حػمػػايػة األطػفػػال مػػػن االسػتػغػالل فػػػي مػػجػػال الػػعػػػػػمػل -1

فريقيا ليا تأثير كبير في إ كاالجتماعيةيعد الفقر عبئا ىائبل في مرحمة الطفكلة كما أف األزمة االقتصادية    

لى تشغيؿ إ كاضطرتفريقية، غكط اليائمة عمى األسرة اإلاألطفاؿ، حيث تكلدت الض كسيئ عمى رعاية

كبالرغـ مف أف عمالة  ،لمطفؿ كاالجتماعياألطفاؿ بما يؤثر بشكؿ مباشر عمى النمك البدني كالمعرفي 

د حيث تتصاع، األطفاؿ محظكرة قانكنيا إال أف األطفاؿ ليـ مساىمة في اإلنتاج لصالح أسرىـ كبقائيا

 ظاىرة عمالة األطفاؿ بشكؿ مستمر. معدالت

% 50مميكف طفؿ يعممكف لمبقاء عمى قيد الحياة،  215قدرت منظمة العمؿ الدكلية عدد األطفاؿ بنحك    

% منيـ مف قارتي  90اؿ الحربية، في األعم كاالشتراؾمنيـ يتعرضكف ألسكأ أشكاؿ العمؿ بما فييا العبكدية 

                                                           
1
)  Concluding observations, on Mozambique's Initial Report CRC/C/15/Add, 2 Apr 2002. 
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ترتفع  التي % بعد آسيا32فريقيا المرتبة الثانية في حجـ عمالة األطفاؿ بنسبة إ حيث احتمت ،فريقيا كآسياإ

% مف 70%، كأشارت التقارير الصادرة مف منظمة العمؿ الدكلية بأف 61معدالت تشغيؿ األطفاؿ فييا الى 

عممكف مميكف طفؿ ي 200 -150األطفاؿ العامميف يتكاجدكف في القطاع الزراعي، فضبل عف أف نحك ما بيف 

 . 1بدكف أجر معظميـ مف الفتيات

مف  بالحماية الطفؿ يتمتع": ومنو عمى أن 15قضية عمالة الطفؿ، حيث نصت المادة كقد كاجو الميثاؽ    

 فأ شأنو مف كأ مخاطر عمى ينطكم قد عمؿ مأ ممارسة كمف االقتصادم االستغبلؿ شكاؿأ مف شكؿ مأ

 .كاالجتماعي كاألخبلقي كالركحي كالذىني يالبدن نمكه كأ صحتو حساب عمى يككف أف أك الطفؿ تربية يعطؿ

 الكامؿ التطبيؽ لضماف المناسبة كاإلدارية التشريعية التدابير كافة الميثاؽ ىذا في األطراؼ الدكؿ تتخذ   

 لو المكازم العمالة كقطاع الرسمي كغير الرسمي القطاع سكاء حد عمى تشمؿ التي التدابير كىي المادة، ليذه

 بما خاصة بصفة األطراؼ كتتعيد األطفاؿ بشأف العمؿ منظمة كثائؽ في الصمة ذات األحكاـ مراعاة مع

 :يمي

 .الغرض ليذا يصدر قانكف بمكجب لؾذ أك العمؿ ىذا لممارسة المقبكؿ األدنى السف تحديدػ 

 .العمالة كظركؼ العمؿ ساعات بشأف المناسبة القكانيف اعتمادػ 

 .المادة ليذه الفعمي التطبيؽ لضماف أخرل عقكبات أية أك المناسبة العقكبات تكقيع عمى النصػ 

 لتشغيؿ مف األطفاؿ العاممة األيدم استخداـ عمييا ينطكم التي المخاطر بشأف المعمكمات تعميـ تشجيعػ 

 .المجتمع قطاعات جميع

 حػػمػػايػػة األطػفػال مػػن االسػػتػغػالل الجػنػػسػػي -2

 الميثػاؽ فػي االطػراؼ الػدكؿ تعيػد عمػىالتػي نصػت مػف الميثػاؽ  27نػص المػادة تتجمى ىػذه الحمايػة فػي    

 االجػراءات باتخػاذ خػاص بكجػو كتتعيػد الجنسػية، المعاممػة سػكء كأ االسػتغبلؿ نػكاعأ كػؿ مػف الطفػؿ بحمايػة

 االطفػاؿ اسػتخداـ ،جنسػي نشاط مأ ممارسة عمى تشجيعو كأ جبارهإ كأ الطفؿ غراءإ منع لىإ الرامية البلزمة
                                                           
1
) State of the world‟s children, unicef, 2013, p 12. 
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 اك منػاظر كفػي انشػطة فػي االطفػاؿ اسػتخداـ ،أخػرل جنسػية ممارسػة مأ فػي كأ بالػدعارة تتعمػؽ غػراضأ فػي

 .خميعة مطبكعات

 ة األطفال من االختطاؼ أو البيع أو االسترقاؽ أو استخداميم في التسولػايػمػح -3 

فريقيا، أثر في زيادة حركة اإلتجار كالصراعات في قارة إلفقر كالحركب كاف لزيادة الضغكط االقتصادية كا   

باألطفاؿ كبيعيـ، خاصة في غرب القارة، كعمى الرغـ مف أف ىذه الظاىرة معركفة في الببلد التي تشيد 

رت مكجكدة دخؿ دكؿ مستقرة حركبا كصراعات مثؿ أنجكال كالسكداف كالككنغك الديمقراطية، إال أنيا صا

 .1العاج كالجابكف كنيجيريا كتكجككركينافاسك كالكاميركف كساحؿ نسبيا، مثؿ بنيف كب

التدابير  كاتخاذفريقية لتعزيز دكرىا في حماية األطفاؿ الجيكد المبذكلة مف قبؿ الدكؿ اإلكعمى الرغـ مف    

لتعزيز  فريقيةا زاؿ ىناؾ الكثير أماـ الدكؿ اإلم وفريقي، إال أنالتي تعكد باإليجاب عمى الطفؿ اإلالبلزمة 

دكرىا في ىذا المجاؿ، ففي التقرير الصادر عف اليكنيسيؼ عف أسكأ األماكف في العالـ التي يمكف لؤلطفاؿ 

 بيا، كانت أنجكال حيث شيدت حربا أىمية استمرت قرابة الثبلثيف عاما، قبؿ تكقيع اتفاؽ السبلـ ينشؤكاأف 

فريقية، ككانت كالتالي، سيراليكف، ف الدكؿ اإللقائمة عدد غير قميؿ ممع المتمرديف، كما ضمت ا 2003 عاـ

، تشاد، مالي، الصكماؿ، غينيا بيساك، النيجر، الككنغك الديمقراطية، بكركندم، أريتريا، ليبيريا، ركاندا، غينيا

  2. فريقيا الكسطى، بكركينا فاسك، كالسكدافمكزمبيؽ، جميكرية إ

كيحظر  ،كبالتالي يحمي حقكؽ األطفاؿ حقكؽ اإلنسافنساف كالشعكب يحمي فريقي لحقكؽ اإلالميثاؽ اإل   

االتجار بالبشر كالمعاممة البلإنسانية كالميينة، كىك ينص عمى أف "كؿ أشكاؿ االستغبلؿ كتدىكر االنساف 

العبكدية بشكؿ خاص، كاالتجار بالبشر، كالتعذيب الجسدم أك النفسي كالمعاممة البلإنسانية أك الميينة أك 

 . 3قاسية محظكرة"البلإنسانية ال

                                                           
1
) State of the world‟s children, unicef, 2013, p15. 

2
) Ibid, p 17. 

(
3
 .فريقي لحقوق اإلوسان والشعوبالميثاق اإل 5المادة   
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ضماف القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، ككذلؾ ضماف ب" كبالمثؿ مف خبلؿ ذلؾ تتعيد الدكؿ   

 االتفاقيات الدكلية ".ما ىك منصكص عميو في اإلعبلنات ك حماية حقكؽ المرأة كالطفؿ ك

كما  ،فريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكبفي االعتبار في أحكاـ الميثاؽ اإلكبالتالي، يتـ أخذ المرأة كالطفؿ    

تجدر اإلشارة إلى أف أسكأ أشكاؿ االستغبلؿ البشرم محظكر بمكجب الميثاؽ في الكاقع، يجب أف يككف كؿ 

األطفاؿ مدرجيف ضمنا في ىذا ك فرد عمى قدـ المساكاة أماـ القانكف كليـ الحؽ في التمتع بحماية متكافئة، 

 .الميثاؽ

ال فريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب الميثاؽ اإل، 3-18كخاصة المادة  5كلكف بصرؼ النظر عف المادة    

كلكف ال ينبغي لنا المكـ حيث  فة عامة،ييتـ عمى كجو التحديد بمجاؿ حقكؽ الطفؿ كيحتكييـ في أحكامو بص

 ثاقا خاص بحقكؽ األطفاؿ األفارقة.أف ىناؾ مي

تظؿ  ،عدـ كجكد عقكبات ضد الدكؿ األطراؼ التي ال تحتـر أحكاـ الميثاؽ كمع ذلؾ، تجدر اإلشارة إلى   

 .الحقيقة أف لدييا ميزة مع األخذ بعيف االعتبار األكضاع التي يكاجييا األطفاؿ في المجتمعات األفريقية

مف الميثاؽ اختطاؼ األطفاؿ أك بيعيـ أك االتجار بيـ ألم غرض مف األغراض أك  29حظرت المادة    

أم شكؿ مف األشكاؿ، كدعت الدكؿ األطراؼ إلى اتخاذ كافة التدابير الكطنية اإلقميمية كالدكلية لمنع ذلؾ، ب

 :لمنع المناسبة التدابير الميثاؽ ىذا في االطراؼ الدكؿ تتخذ

 ام قبؿ مف شكاؿاأل مف شكؿ بأم كأ االغراض مف غرض ألم بيـ االتجار كأ بيعيـ كأ طفاؿاأل اختطاؼ 

 .عميو الشرعيكف االكصياء اك أباءىـ ذلؾ في بما شخص

 التسكؿ في طفاؿاأل استخداـ 

  لػحػقػػوؽ ورفػػاه الػػطػفػػلػيػذ المػيػثػػاؽ االفػػريػػقػي ة الػرقػػػابػػة عػػمػػػى تػنػفػػػيػػآل: ينطمػب الػثػالما

الطفػػؿ عمػى الصػعيد الػػكطني، ينشػئ الميثػاؽ التزامػات قانكنيػػة عمػى الػدكؿ األطػػراؼ بتعزيػز كحمايػة حقػكؽ    

نضػماـ فإنيػا تضػطمع بػالتزاـ قػانكني بإعمػاؿ فعندما تقبؿ إحدل الدكؿ ىذا الميثاؽ عف طريػؽ التصػديؽ أك اال
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الحقػػػكؽ الػػػكاردة فيػػػو، كلكػػػف ىػػػذا لػػػيس سػػػكل الخطػػػكة األكلػػػى ألف االعتػػػراؼ بػػػالحقكؽ عمػػػى الػػػكرؽ لػػػيس كافيػػػا 

                  العممية.  لضماف أف يجرم التمتع بيا في ميداف الممارسة

تحتػاج إلػى التشػجيع كالمسػاعدة فػي تمبيػة التزاماتيػا التخػاذ التػدابير الضػركرية  الػدكؿ األطػراؼ فػي الميثػاؽ   

لضماف تمتع كؿ طفؿ داخؿ الدكلة بالحقكؽ المنصكص عمييا في الميثاؽ، لذلؾ فإف ىذا األخير ينشػئ لجنػة 

سػنتناكؿ ىػذا المطمػب فػي ثػبلث فػركع  ،مػو مػف جانػب الػدكؿ األطػراؼ فيػومف الخبراء لمقيػاـ برصػد تنفيػذ أحكا

    كفقا لما يمي:

 الفرع األكؿ: اإلطار التنظيمي كالييكمي لمجنة الخبراء

 كاالقميميحقكؽ اإلنساف عمى المستكل الدكلي عبلقة المجنة باألطراؼ المعنية بإنفاذ الفرع الثاني: 

 الفرع الثالث: أعماؿ كمياـ المجنة 

 االفريقية ار التنظيمي والييكمي لمجنة الخبراءػػرع األول: اإلطػفػال

 ة ػنػجػمػالػريؼ بػعػتػأوال: ال

كص عمييا في الميثاؽ، إعماؿ كضماف حماية الحقكؽ المنص المجنة ىي الييئة المسؤكلة عف مراقبة   

، ليا 2002، كانعقدت دكرتيا األكلى في عاـ 1مف الميثاؽ 42طبقا لنص المادة  2001أنشأت عاـ 

 . 322طمكحات كمياـ بعيدة المدل يمكف استخبلصيا مف نص المادة 

المجنة تقكـ بجمع كتكثيؽ المعمكمات المتعمقة بحقكؽ الطفؿ في إفريقيا ككذلؾ كضع المبادئ كالقكاعد التي    

 .تيدؼ إلى حماية حقكؽ كرفاه األطفاؿ في إفريقيا

لتعزيز حماية حقكؽ األطفاؿ يمكف لمجنة التعاكف مع المؤسسات كالمنظمات اإلفريقية كالدكلية كاإلقميمية    

الييئات باألخرل المعنية بتعزيز كحماية حقكؽ كرفاه الطفؿ، فالمجنة تحتاج أف تككف مرتبطة بشكؿ منيجي 

كالمحكمة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب  اإلفريقي مثؿ المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف لبلتحادخرل األ

                                                           
1
( Article 42 ACRWC. 

2
( Article 32 ACRWC. 
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فضبل عف اإلطار السياسي القارم الشامؿ مف أجؿ تعظيـ إمكانياتيا لمتقدـ بحقكؽ الطفؿ، كذلؾ تحتاج إلى 

مكاصمة التعمـ مف تجارب الييئات الشقيقة، المجنة اإلفريقية كلجنة األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ، كيجب أف 

مات المجتمع المدني عمى المستكل الكطني ككذلؾ النظر في العمؿ أكثر مع تكاصؿ العمؿ مع المنظ

 المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف.

كىذا  ،األطراؼ لتنفيذ الميثاؽ ىك ربما كظيفتيا الكقائية األكثر أىميةالدكؿ دكر المجنة الرقابي عمى عمؿ    

 ثاؽ )كالتي نتعرض إلييا بالتفصيؿ فيما بعد(:ينطكم عمى ثبلثة إجراءات مختمفة يتـ تكفيرىا مف قبؿ المي

 .1دراسة التقارير، فكؿ دكلة ممزمة بتقديـ تقرير عف حالة حقكؽ الطفؿ -

، كما تقكـ المجنة بتفسير أحكاـ الميثاؽ بناء عمى طمب أم 3ككذلؾ إجراء التحقيقات 2الرد عمى الببلغات -

 قي.دكلة طرؼ مؤسسة أك منظمة يعترؼ بيا اإلتحاد اإلفري

كشأنيا شأف المجاف اإلشرافية عمى المعاىدات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، قامت المجنة باعتماد مبادئ    

 األطراؼ.تكجييية بخصكص إعداد التقارير المطمكب تقديميا مف الدكؿ 

 ة ػػنػػجػمػاء الػػضػػا: أعػػيػانػث

مف قبؿ جمعية اإلتحاد اإلفريقي بمشكرة المجمس  انتخابيـيتـ  اعضك  تتككف المجنة مف إحدل عشر   

 عيدتيـ. انتياءعند  انتخابيـسنكات، األعضاء ال يمكف إعادة  5لمعمؿ لمدة  التنفيذم

أعضاء المجنة يعممكف بصفتيـ الشخصية كبصفة مستقمة كليس كممثميف لحككماتيـ كىـ مدعكمكف في    

 ا في أثيكبيا.مقرىا في أديس أبابعمميـ مف قبؿ أمانة صغيرة 

يراعى التكزيع الجغرافي العادؿ في اختيار األعضاء، فيـ يأتكف مف خمفيات مختمفة بما في ذلؾ المجتمع    

مية كالمؤسسات الدكلية، كمع ذلؾ، لمحفاظ عمى نزاىتيـ كاستقبلليتيـ األعضاء ال يالمدني كاألكساط األكاد

ككالة مف ككاالت األمـ المتحدة أك متكليف أم منصب يمكف أف يككنكا جزءا مف منظمة حككمية دكلية، أك 
                                                           
1
) Article 43 ACRWC. 

2
) Article 44 ACRWC. 

3
) Article 45 ACRWC. 
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سياسي مثؿ رئيس مجمس الكزراء، نائب الكزير، عضك البرلماف أك سفير، فبل الميثاؽ أك النظاـ الداخمي يقدـ 

تكجييات بشأف التكازف المناسب داخؿ المجنة فيما يتعمؽ بالنظاـ القانكني، المغة المستعممة أك الجنس أك 

ينتخب مكتبيا الخاص برئاسة ليد كالنظـ القانكنية في إفريقيا، ىذا لو أثر نظرا لتعدد الثقافات كالتقاالجغرافيا، 

 رئيس كثبلثة نكاب كمقرر كاحد ىؤالء يعممكف لمدة عاميف.

كفاءة في  حيادم كذكمف الميثاؽ تنص عمى أف أم إفريقي ذك مكانة أخبلقية رفيعة، نزيو،  33المادة    

شادات بشأف المترشحيف المناسبيف، ح المعايير التالية لتقديـ إر كيقتر  ،فاه الطفؿ مؤىؿ لمترشحؽ كر مسائؿ حقك 

 االجتماعيةينبغي أف يككف المترشحكف ذك كفاءة عالية كمعترؼ بيا في مجاؿ حقكؽ الطفؿ كقضايا الرعاية ف

 .1في إفريقيا كباقي دكؿ العالـ

سنكات مف الخبرة المينية في مجاؿ  10كذلؾ يجب تكفر مستكل تعميمي كمستكل الدراسات العميا أك    

عداد التقارير  حقكؽ الطفؿ أمر مرغكب فيو، باإلضافة إلى تكفر سجؿ حافؿ مف ميارات التحميؿ، كصياغة كا 

 .2مرغكب فيو ىك أمر االجتماعيةفي مجاؿ حقكؽ الطفؿ كالرعاية 

يككف المترشحكف مف خمفيات مينية متنكعة مثؿ المحاميف كعمماء النفس كالمختصكف  كما ينبغي أف   

قادركف عمى اإللتزاـ بكقت كاؼ دكف أجر لمعمؿ لمجنة، كليـ القدرة عمى أف يككنكا مستقميف  االجتماعيكف

 .3كمحايديف فيما يتعمؽ ببمدىـ ككذلؾ في العبلقة مع الحككمة التي رشحتيـ

عضاء في اإلتحاد اإلفريقي يمكف أف ترشح أعضاء ليككنكا أعضاء في المجنة، كيمكف لكؿ فقط الدكؿ األ   

مف أعضاء المجنة أف يككنا مف نفس الدكلة أم أنو  الثنيفدكلة أف ترشح شخصيف عمى األكثر، كال يمكف 

 في حالة ترشح شخصيف مف نفس الدكلة يجب أف يككنا مف جنسيتيف مختمفتيف.

خبلؿ عممية الترشيح أف ىذه  االعتباربعيف  لؤلخذف طرؼ لجنة اإلتحاد اإلفريقي الدكلة مدعكة م   

 :1غير إلزامية االحتياجات
                                                           
1
) Article 33 ACRWC. 

 النظاـ الداخمي لمجنة.  2)
 .النظاـ الداخمي لمجنة  3)
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مناصب القضاء في  عممية الترشيح يجب أف تككف عمى األقؿ نفسيا المستخدمة في التعينات ألعمى -

 (.كالتقييماتؿ المقاببلت ىذا ال يعني أف اإلجراء ينبغي أف يككف صارما لمعناية كيشمالدكلة الطرؼ )

ينبغي لمدكؿ األطراؼ أف تشجع مشاركة المجتمع المدني، كالييئات القضائية كغيرىا مف ىيئات الدكلة،  -

 المرشحيف. اختيارنقابات المحاميف كمنظمات حقكؽ اإلنساف كالجماعات النسائية في عممية 

بطريقة نزيية كشفافة مف أجؿ خمؽ ثقة الجميكر في نزاىة عممية  االختيارينبغي استخداـ إجراءات  -

 الترشيح.

يطمب مف كزراء الخارجية كممثمي البعثات الدائمة لدل اإلتحاد اإلفريقي لتقديـ أسماء كالسير الذاتية    

ء لممترشحيف لمكتب مفكضية اإلتحاد اإلفريقي كالمستشار القانكني، يتـ ىذا عادة قبؿ شيريف مف إجرا

 .االنتخابات

كزراء خارجية الدكؿ األعضاء في  )يضـ التنفيذماألعضاء يتـ انتخابيـ مف طرؼ أعضاء المجمس    

ثـ يتـ تمرير قرارىـ إلى جمعية  ،يعقد قبؿ قمة اإلتحاد اإلفريقي اجتماعالسرم في  باالقتراعاإلتحاد اإلفريقي( 

 ا.اإلتحاد اإلفريقي لممكافقة النيائية عمييا كاعتمادى

الدكؿ يتعيف عمييا سؤاؿ المترشحيف الستكماؿ المعمكمات عف السيرة الذاتية مبينيف تجربتيـ القضائية    

ي أف تشمؿ ىذه المعمكمات رىا ذات الصمة بحقكؽ الطفؿ، كينبغكالنشاطية كالمينية كغي كاألكاديميةكالعممية 

غيرىا ذات الصمة لتحديد التأىيؿ كعدـ عف السيرة الذاتية أيضا عمى معمكمات عف الجمعيات السياسية ك 

التكافؽ، باإلضافة إلى ذلؾ المرشحكف يجب أف يقدمكا بيانات تشير إلى الكيفية التي سيفكف بيا معايير 

 األىمية الكاردة في الميثاؽ.

                                                                                                                                                                                           
1
) B. Mezmur, The African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child : An update, 

African Human Rights Law Journal, 2006, p 5.  
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يف عمى الرغـ مف أف منظمات المجتمع المدني ال يمكنيا تقديـ المترشحيف إال أنيا تستطيع اقتراح المترشح   

المناسبيف عمى كزارة الخارجية، ىؤالء المترشحيف يمكف أف يككنكا مف المجتمع المدني كالمؤسسات الدكلية أك 

 :1يمكنيـ القياـ بذلؾ عف طريؽة، القطاع الخاص أك أم مكاف آخر األكساط األكاديمي

 تحديد المرشحيف المؤىميف كالضغط عمييـ لمعمؿ في المجنة. -

السعي لدعـ المرشح المقترح مف المسؤكليف الحككمييف العامميف عمى قضايا األطفاؿ أك داخؿ الكزارة  -

 الميثاؽ.المسؤكلة عف رصد تنفيذ 

إرساؿ بريد إلكتركني إلى كزارة الشؤكف الخارجية بحجج كاضحة كمقنعة لماذا ىذا الشخص سيككف مرشحا  -

 جيدا.

لترشح شفافة بحيث يتـ اختيار المرشحيف عمى أساس الجدارة الضغط عمى الحككمات لجعؿ عممية ا -

 كحدىا.

  ذم مصداقية. الحككمات لترشيح أشخاص مختصيف ك  الضغط عمى -

 ة ػػنػجػمػا: دورات الػػثػالػث

فعاال كفقا لمميثاؽ، حيث تعقد في العادة دكرتيف  ما يمـز ألداء كظائفيا أداء االجتماعاتتعقد المجنة مف    

 عادة تدـك أربع أك خمسة أياـ(. االجتماعاتعاديتيف في السنة ال تطكؿ أكثر مف أسبكعيف )

كما تعقد دكرات استثنائية لمجنة بقرار منيا، كعندما ال تككف المجنة منعقدة يجكز لمرئيس عقد دكرات    

عضاء مكتب المجنة اآلخريف، كيعقد رئيس المجنة أيضا دكرات استثنائية بناء استثنائية لمجنة بالتشاكر مع أ

عمى طمب أغمبية أعضاء المجنة أك بناء عمى طمب إحدل الدكؿ األطراؼ، الدكرات عمكما تعقد في مقر 

 في أديس أبابا، أثيكبيا، كلكف يمكف أف تعقد في أم مكاف آخر بناء عمى طمب المجنة. اإلفريقياإلتحاد 

                                                           
1
( Networking for Children‟s Rights : A Guide for NGOs, 2012, available at : 

http://www.crin.org/docs/resources/publications/NGOCRC-a-guide-for- NGOs.pdf  

http://www.crin.org/docs/resources/publications/NGOCRC-a-guide-for-%20NGOs.pdf
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بينما تككف دكرات المجنة مف أىـ العديد مف أنشطتيا، فيي تقكـ باإلضافة إلى ذلؾ ببعض األعماؿ ما    

الدكلية  االجتماعاتبيف الدكرات مثؿ ميمات تقصي الحقائؽ في البمداف اإلفريقية، تنظيـ كالمشاركة في 

 كاإلقميمية أك الكطنية )ممتقيات كدراسات( متعمقة بحقكؽ اإلنساف.

جرد إعداد قائمة بالقضايا ذات األكلكية كالمتفؽ عمييا مف قبؿ المجنة، تحاؿ إلى الدكؿ الطرؼ التي بم   

يطمب منيا تقديـ ردكد كتابية في كقت مبكر قبؿ الدكرة العامة، قائمة األسئمة ىي كثيقة سرية يجكز لمجنة 

ة إذا رأت أف تقرير الدكلة أيضا أف تطمب معمكمات إضافية مف الدكلة الطرؼ قبؿ مكعد الجمسة العام

كتدعك المجنة الدكلة الطرؼ رسميا لممشاركة في الجمسة العامة مف قبؿ  ،الطرؼ ال يتضمف معمكمات كافية

رئيس لجنة اإلتحاد اإلفريقي، يطمب مف الدكؿ تعييف كبار المسؤكليف الذيف لدييـ سمطة صنع القرار فيما 

 ذلؾ إلى إحداث فرؽ حاسـ لنجاح الحكار مع المجنة.يتعمؽ بحقكؽ الطفؿ لممشاركة حتى ال يؤدم 

مف الناحية المثالية، الكفد لف يتشكؿ مف ديبمكماسييف في أديس أبيبا، أثيكبيا، لكف يتـ إرساليـ مف بمدانيـ    

األصمية، الممارسة حتى اآلف لمدكؿ ىي إرساؿ كفكد رفيعة المستكل تشمؿ كزراء الدكلة فضبل عف ممثميف 

كقد ثبت أنيا مثمرة لمدكؿ أف تشمؿ رفيعي المستكل مف المجالس الكطنية المسؤكلة عف قضايا األطفاؿ، 

 مكظفي الحككمة الذيف يعممكف في الميداف كجزء مف الكفد. 

الجمسات العامة ىي عندما تمتقي المجنة كالدكلة الطرؼ لمناقشة تقرير الدكلة الطرؼ، ىي اجتماعات    

نو مف المفيد لمنظمات الكبلـ، إالطرؼ كالمجنة فقط ليـ الحؽ في  عامة كمفتكحة عمى الرغـ مف أف الدكلة

لمحصكؿ عمى نظرة شاممة لمحكار الذم يحدث، مف الممكف أيضا  االجتماعاتالمجتمع المدني حضكر ىذه 

 االجتماعاتثناء فترات الراحة مف ء المجنة كالكفكد الحككمية قبؿ كأأف يمتقكا بشكؿ غير رسمي مع أعضا

  يركز الحكار عمى:فية أك تكفير المعمكمات الحديثة، لتقديـ معمكمات إضا

 التقدـ المحرز في التنفيذ -

 الصعكبات التي تكاجو التنفيذ -
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 األكلكية الحالية -

 األىداؼ المستقبمية كالحاجة )إف كجدت( لمحصكؿ عمى المساعدة الفنية. -

 

 

 

 

 يى المستوى الدولمعالقة المجنة باألطراؼ المعنية بإنفاذ حقوؽ اإلنسان ع ي:ناثلرع افال

 يمقميواإل

 يػػقػػريػػفػػاد اإلحػة واالتػنػجػأوال: الم

 منذ مت بدكرىاتشك قد كانت التي فريقيةاإل الكحدة مةلمنظ اخمف ،2002 العاـ في فريقياإل االتحاد ستأس   

 كالسياسية المجاالت االقتصادية في التعاكف تعزيز إلى تسعى األطراؼ دةمتعد مةمنظ كىك 1963عاـ 

  .المشتركة المصمحة مياديف مف كغيرىا

 انسحبت في التي ( المغرب باستثناء فريقي،اإل االتحاد في أعضاء دكؿ ىي فريقيةاإل الدكؿ جميع إف   

، )الصحراكية الديمقراطية العربية بالجميكرية فريقيةاإل الكحدة منظمة اعتراؼ عمى ااجاحتج ، 1984 العاـ

نما كاحد، بكياف فريقياإل االتحاد ليس  مستكيات ذات كمؤسسة ىيكؿ عشر خمسة مف أكثر مف ؼيتأل كا 

 بعض متتشك ،بينيا األبرز فريقيلبلتحاد اإل كالحككمات الدكؿ رؤساء مؤتمر كيعتبر السمطة مف متداخمة

 لبلتحاد الشامؿ اإلطار ديحد الذم العقد فريقي )أماإل لبلتحاد التأسيسي العقد بمكجب المؤسسات ىذه
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 مكاثيقيا بمكجب أك التأسيسي، لمعقد تابعة بمقتضى بركتكككالت اآلخر البعض ؿتشك حيف في ،)فريقياإل

 .1أخرل كثائؽ قانكنية كفؽ أك بذاتيا القائمة الخاصة

 

 

 

 

 المدني كتكفير المجتمع دعـ لحشد ةميم مؤسسة كىك كاعدة، استراتيجية رؤية فريقياإل االتحاد يممؾ   

 االستراتيجي األطراؼ بالدكر دةالمتعد كالككاالت فريقيةاإل غير الحككمات مف كؿ تقرّ ، لو فاعمة مشاركة

 حدةالمت كاألمـ كاليند األمريكية كالصيف المتحدة الكاليات مفبل ك أف كما فريقي،اإل االتحاد يمعبو الذم

بقدرة  سكل عيتمت ال األخير ىذا أف إال ،فريقياإل االتحاد في لو اخاص ممثبل عيف قد األكركبي كاالتحاد

 الفجكة تككف ما اكغالب مو،بتدخ المتصاعدة المنادية الخارجية كالمطالب عاتلمتكق االستجابة عمى محدكدة

 المستكل عمى عمييا كاإلشراؼ السياسات ىذه ة كتطبيؽالقار  مستكل عمى السياسات صنع عممية بيف كبيرة

  .2الكطني

 اأحيان ميؤد كمبادراتو لييئاتو الكاسع االنتشارأف  كما ذاتيا، بحد اتحدي فريقياإل تحاداال اكؿىي كتطرح ىذا  

صعكبة  في المدني لممجتمع فاعمة مشاركة دكف يحكؿ الذم األكبر العائؽ ؿيتمث كقد ،جيكدهتشابؾ  إلى

 االلكتركني لبلتحاد المكقع تحسيف تـ قد وأن مف الرغـ كعمى ،فريقياإل االتحاد عمؿ عف المعمكمات استقاء

  .3عميو قط نشرت لـ التي األساسية الكثائؽ مف لمعديد يفتقر يزاؿ ال المكقع ىذا أف بيد ا،مؤخر 

                                                           
1
( M Ibrahim Abadir, Evaluating a decade of the African Union‟s protection of human rights and 

democracy : A post-Tahrir assessment, african human rights law journal, african human rights law 

journal, vol.12 n.1 Pretoria, 2012, p 35. 
 
2
) Amanda Lloyd and Rachel Murray, Institutions with Responsibility for Human Rights Protection under 

the African Union, Journal of Africa Law, 2004, p 15. 
3
) M Ibrahim Abadir, Evaluating a decade of the African Union‟s protection of human rights and 

democracy : A post-Tahrir assessment, op.cit, p 30. 
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 عمى باإلشراؼالمنكطة  الييئة فيي كرفاىيتو، الطفؿ بحقكؽ المعنية فريقيةاإل الخبراء لجنة إلى بالنسبة اأم   

 ىذه حماية عمى كرفاىيتو كبالحرص الطفؿ لحقكؽ فريقياإل الميثاؽ في عمييا المنصكص الحقكؽ تطبيؽ

 دكؿ رؤساء مؤتمر أماـ لممساءلة يجعميا خاضعة الذم األمر فريقي،اإل لبلتحاد تابعة مؤسسة كىي، الحقكؽ

 ةمر  لو التقارير رفع عف كمسؤكلة) فريقياإل لبلتحاد الجمعية العامة بمثابة كىي) كحككماتو األفريقي االتحاد

 1.سنكيا

 فيما االثنتاف األخرياف اأم ،فريقياإل االتحاد في الرئيسة الثبلث اإلنساف حقكؽ آليات إحدل المجنة ؿتشك   

 إلى ، باإلضافةاالنساف كالشعكب لحقكؽ فريقيةاإل كالمحكمة كالشعكب االنساف لحقكؽ فريقيةاإل المجنة

 فريقيةاإل كاآللية الطفؿ، حقكؽ ا بمسائؿأيض ُتعنى أخرل كيانات فريقياإل االتحاد يضـ الذكر، اآلنفة الييئات

 .فريقياإل االتحاد كمفكضية فريقياإل فريقي كالبرلمافاإل كالسمـ األمف كمجمس األقراف الستعراض

 فإف ىنا، مف جنةلم ةعد بالتزامات األخير دتعي كقد فريقياإل لبلتحاد الييكمي اإلطار المجنة ضمف تندرج   

 .2عرقمتيا مف بدال االلتزامات بيذه فريقياإل االتحاد بكفاء مرىكنة كفعالية بكفاءة العمؿ عمى المجنة قدرة

 ي ػػقػريػفاإلنسان الرئيسية فػي االتحاد اإل المجنة وآليات حماية حقوؽ -1

 وبػعػان والشػوؽ اإلنسػقػحػاإلفريقية لالمجنة  -أ

 اإلنساف كالشعكب لحقكؽ فريقيإلا الميثاؽ بمكجب كالشعكب اإلنساف لحقكؽ فريقيةاإل المجنة أنشئت   

 فريقياإل االتحاد األعضاء في الدكؿ إف ،تطبيقيا كتراقب الميثاؽ يكرسيا التي كافة الحقكؽ عمى لتشرؼ

 بإمكافحيث  ،طكيمة خبرة حصدت كبالتالي 1986العاـ  في أنشئت كلقد ،الميثاؽ ىذا في أطراؼ جميعيا

 .3منيا تستفيد كرفاىيتو أف الطفؿ بحقكؽ المعنية األفريقية الخبراء لجنة

                                                           
1
) Ibid, p 32. 

 .1( أنظر الممحؽ رقـ  2
3
) Badawi Elsheikh, The African Commission on Human and Peoples Rights, Netherlands Quarterly of 

Human Rights, 1989, p 34. 
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 في في السنة مرتيف المجنة تمتقي ،غامبيا في بانجكؿ في العامة أمانتيا كمقر عضكا 11 المجنة تضـ   

 اإلنساف حقكؽ بميمة تعزيز اأيض تضطمع لكف الميثاؽ، تفسر أف كاجبيا كمف ليا يحؽك  عادية دكرات إطار

 :1كمنيا أفريقيا في كحمايتيا

 عمى اإلنساف كاقع حقكؽ بشأف تقدميا أف األعضاء الدكؿ مف دكلة كؿ كاجب مف التي التقارير في النظرػ 

 أراضييا،

 المجتمع المدني، كمنظمات كاألفراد األعضاء الدكؿ تقدميا التي الببلغات بشأف القرارات اتخاذػ 

 الندكات، كتنظيـ كالبيانات القرارات اعتمادػ 

 .فريقيافي إ اإلنساف حقكؽ تعزيز إلى تيدؼ أخرل خطكات كاتخاذ األعضاء الدكؿ زيارةػ 

 قمة مؤتمر في كؿ نشاطيا حكؿ المؤتمر إلى اتقرير  كتقدـ السياسية الشؤكف قسـ مف اجزء المجنة تشكؿ   

اإلنساف  لحقكؽ فريقياإل الميثاؽ تنفيذ في المحرز التقدـ عف تقارير تقديـ الدكؿ عمى يتعيف، فريقياإل لبلتحاد

 تصدر كبعد ذلؾ العمنية، الجمسات في التقارير في المجنة كتنظر، سنتيف كؿ مرة المجنة إلى كالشعكب

 الدكؿ نصؼ مف أكثر لـ يقدـ لكف ،الختامية المبلحظات تسمى التي التقرير مقدمة الدكلة إلى تكصيات

 2.اليـك حتى تقرير أم الميثاؽ في األطراؼ

 لـك ، بشأنيا اقرار  كتتخذ المدني المجتمع كمنظمات كاألفراد األعضاء الدكؿ مف الببلغات المجنة تتمقىكما    

 بالعمميات فيما يتعمؽ الديمقراطية الككنغك جميكرية رفعتو ببلغ كىك ،كاحدة مرة سكل اببلغ دكلة أم ـتقد

 3.الديمقراطية الككنغك جميكرية في كأكغندا كركاندا بكركندم في العسكرية

ا، داخمي كالمشرديف كالبلجئيف اإلنساف حقكؽ عف كالمدافعيف بالمرأة الخاصكف المقرركف احالي يعمؿ   

 تكجيو لكف يمكف الطفؿ، لحقكؽ خاص مقرر مف كما ،التعبير كحرية االحتجاز، أماكف مف كغيرىا كالسجكف

                                                           
1
) Article 62 ACHRP. 

2
) F. Viljoen, State reporting under the African Charter on Human and Peoples Rights : A boost from the 

south, Journal of African Law, 1999, p110 -112. 
3
) C. Odinkalu, The individual complaints procedures of the African Commission on Human and Peoples' 

Rights : A preliminary assessment, 1998 ; see extract in H Steiner & Ph Alston, International human 

rights in context : Law, politics, morals, 2000, p 923 930ـ. 
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 الخاص المعني المقرر كيؤدم ،الحالة كفؽ خريفآ مقرريف إلى الطفؿ حقكؽ بانتياكات المتعمقة الشكاكل

 حكؿ كالشعكب اإلنساف لحقكؽ األفريقي الميثاؽ بركتكككؿ تنفيذ عف المسؤكؿ كىك فريقياإ في المرأة بحقكؽ

 منذ الطفؿ حقكؽ إلى بالنسبة األىمية بالغ ادكر  ،)مابكتك بركتكككؿ باسـ المعركؼ ( فريقياإ في المرأة حقكؽ

 كيمتـز، فريقياإ في الطفؿ حقكؽ لتعزيز لمتعاكف االتصاؿ نقطة اأيض الخاص المقرر ىذا كاف ،2009 العاـ

 1 .التعاكف ىذا في المحرز التقدـ بشأف فريقيةاإل المجنة إلى اتقرير  يقدـ بأف الخاص المقرر

 كىك 2005 في نكفمبر التنفيذ حيز دخمت إقميمية معاىدة ىك فريقياإ في المرأة حقكؽ بشأف البركتكككؿ إف   

 صراحة يحمي ألنو خاص بشكؿ قضايا األطفاؿ مجاؿ في العاممة المدني المجتمع لمنظمات األىمية بالغ

 كالزكاج الجنس نكع عمى القائـ كالعنؼ لئلناث، األعضاء التناسمية تشكيو مف معززة حماية كيكفر الفتيات

 في بحقكؽ المرأة المعني الخاص المقرر سيما كال البركتكككؿ، ليذا الدكؿ تنفيذ اإلفريقية المجنة تراقب ،المبكر

 بتفسير المتعمقة في المسائؿ لمبت باالختصاص كالشعكب اإلنساف لحقكؽ اإلفريقية المحكمة كتتمتع إفريقيا،

 .2البركتكككؿ ىذا

فرد"  حقكؽ كؿ" يذكر عندما اضمن األطفاؿ حماية عمى كالشعكب اإلنساف لحقكؽ فريقياإل الميثاؽ ينص   

 ىي: جكانب ثبلثة في لؤلطفاؿ محددة أك خاصة حماية يكفر كما ك"الشعكب"

 .السكاف مف فئة أخرل أم مف أكثر لؤلطفاؿ كبرل أىمية 3التعميـ في الحؽ مثؿ الحقكؽ، لبعض أ(

 كحماية مساعدة األسرة الدكؿ كاجب مف ،المجتمع كأساس الطبيعية الكحدة بأنيا األسرة الميثاؽ يصؼب( 

 التقاليد في" "فضيمة" يال إطار األسرة في األطفاؿ رعاية أف الميثاؽ كيعتبر ،أخبلقياتيا كسبلمة صحتيا

 .4األفريقية

                                                           
1
) M. Mutua, The Banjul Charter and the African Cultural Fingerprint : an Evaluation of the Language of 

Duties, op.cit, p 339. 
2
) Ibid, p 341. 

3
) Article 17 ACHRP. 

4
) Article 18 ACHRP. 
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 منصكص ما ىك نحك عمى الطفؿ حقكؽ حماية بضماف ممزمة فريقياإل الميثاؽ في األطراؼ الدكؿ إفج( 

 .  1الدكلية كاالتفاقيات االعبلنات في عميو

 لمكفاء بدكرىما آليات الكاممة إمكاناتيا تحقيؽ أرادتا ما إذا تتعاكنا أف الخبراء كلجنة فريقيةاإل المجنة عمى   

 المجنة عمؿ بالتأثير عمى الطفؿ حقكؽ عمى يركز الذم المدني المجتمع امؤخر  بدأ كقد، الطفؿ بحقكؽ

 الطفؿ حقكؽ مراعاة تعميـ الطفؿ كمحاكلة حقكؽ كميثاؽ المجنة، حكؿ الكعي مستكل رفع أجؿ مف فريقيةاإل

 مرتبطة الطفؿ لحقكؽ خصصت جمسات خبلؿ مف جرل ذلؾ كقد ،انطاق األكسع اإلنساف حقكؽ مناقشات في

 الحككمية غير المنظمات منتدل خبلؿ ،2008 نكفمبر في المثاؿ، عمى سبيؿ .األفريقية المجنة باجتماعات

بشأف  قرارا المنتدل كاعتمد مرة ألكؿ الطفؿ حقكؽ حكؿ نقاش حمقة عقدت لمجنة، الرابعة كاألربعيف الدكرة قبؿ

 .2الطفؿ حقكؽ

 منظمات الحككمية مع غير المنظمات منتدل في مشتركة دكرات عقد خبلؿ مف اأيض التعاكف كيتحقؽ   

عداد المرأة، حقكؽ  المدني المجتمع مع منظمات الطفؿ بحقكؽ المتعمقة المسائؿ حكؿ مشتركة بيانات كا 

 المجنة عمؿ في الخبراء أعضاء لجنة مشاركة أيضا فريقيةاإل المدني المجتمع منظمات دعمت، األخرل

 مع التعاكف بشأف اقرار  فريقيةاإل المجنة ، اعتمدت32009العاـ في كاألربعيف الخامسة دكرتيا كخبلؿ ،فريقيةاإل

 .المجنة

  المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنسان -ب

 إلنشاء ،2004في  النفاذ حيز 1998 لعاـ اإلنساف كالشعكب لحقكؽ األفريقي الميثاؽ بركتكككؿ دخؿ   

 فريقياإل االتحاد قمة خبلؿ قضاة الدستكرية أكؿ اليميف كأدل ،كالشعكب اإلنساف لحقكؽ األفريقية المحكمة

 .الدعاكل في بالنظر عمميا في لمتك بدأت كقد ا ليامقر  تنزانيا في أركشا المحكمة كاتخذت 2006 جكيمية في

                                                           
1
) Article 18 ACHRP. 

2
( E. Ankumah, The African Commission on Human and Peoples‟ Rights. Practices and Procedures, 

Martinus Nijhoff, The Hague, 1996, p 67. 
3
( See 55th ordinary session of the African Commission on Human and Peoples' Rights, 15 November 

9002, Kigali, Rwanda, African Human Rights Law Journal, 2007. 
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 فريقية كمؤسساتاإل الدكلية الحككمية كالمنظمات الخبراء كلجنة فريقيةاإل كالمجنة األطراؼ لمدكؿ يجكز   

 المحكمة إنشاء ينص عمى الذم البركتكككؿ يذكر ال ،المحكمة أماـ الدعاكل رفع الكطنية اإلنساف حقكؽ

 قادرة كييئةصراحة  كرفاىيتو بحقكؽ الطفؿ المعنية فريقيةاإل الخبراء لجنة كالشعكب اإلنساف لحقكؽ فريقيةاإل

 الطفؿ بحقكؽ المعنية فريقيةاإل الخبراء لجنة بأف قكية لمقكؿ حجة ىناؾ لكف ،المحكمة أماـ دعاكل رفع عمى

 .1الدعاكل رفع ليا يجكز كبالتالي حككمية دكلية فريقيةإ منظمة ىي كرفاىيتو

 قكاعد أف كما، نفسيا المحكمة مف أك استشارم قضائي رأم خبلؿ مف ىذه المسألة تكضيح مف بد ال   

 أم كفي كيؼ حكؿ إيضاحات أم تكفر ال كرفاىيتو بحقكؽ الطفؿ المعنية فريقيةاإل الخبراء لمجنة اإلجراءات

 اإليضاحات تقديـ مف بدّ  كال ،فريقيةاإل المحكمة إلى القضايا إحالة عمى المجنة القضية في البت مف مرحمة

 .الطفؿ حقكؽ لحماية الفعالية مف ممكف قدر بأكبر اآللية ىذه عمؿ عمى المسألة لمحرص ىذه بشأف

المعنية  الدكلة أصدرت ما إذا إال الدكؿ ضد الدعاكل رفع المدني المجتمع كمنظمات لؤلفراد يمكف كال   

ذا ،الدعكل في لمنظر المحكمة اختصاص بقبكؿ اإعبلن  ىي المجتمع المدني منظمات مف منظمة كانت ما كا 

 لجنة ترفع الخبراء، فعندمالجنة  أك فريقيةاإل المجنة أماـ المراقب بصفة تتمتع أف يجب القضية، ترفع التي

 الطفؿ حقكؽ عف المدافعيف إلى اتقدـ أيض بؿ فحسب كاليتيا تعزز ال فإنيا المحكمة، أماـ الدعاكل الخبراء

 .المحكمة إلى األفراد بكصكؿ لمسماح المطمكب دكليا اإلعبلف تصدر لـ عندما المحكمة، إلى لمكصكؿ كسيمة

 ممزمة فريقيةالمحكمة اإل قرارات إف كالشعكب، اإلنساف لحقكؽ فريقيةاإل كالمجنة الخبراء لجنة لقرارات خبلفا   

 .باألطفاؿ المتعمقة القضايا في اكبير  اتأثير  تترؾ قد كبالتالي لمتنفيذ، كقابمة

 اتعكيضالدكلة  كدفع المبلئمة التدابير باتخاذ تأمر أف بإمكانيا انتياكات، حدكث المحكمة ثبتت أف بعد   

 .الكطنية األخرل القضائية االختصاصات في المحكمة لقرارات االحتكاـ أيضا كيمكف، لمضحايا

                                                           
1
( M. Evans, and R. Murray, The African Charter on Human and Peoples‟ Rights. The System in Practice, 

1986-2000, Cambridge University Press, p 295. 
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 المحكمة األطراؼ ألحكاـ الدكؿ تنفيذ مراقبة بميمة المؤتمر، عف بالنيابة التنفيذم، المجمس يضطمع

إلى  القضايا لرفع الرئيسية القناة الخبراء كلجنة فريقيةاإل المجنة تككف أف المرجح مف أنو حيث، اإلفريقية

 أف لممحكمة اإلفريقية كاف إذا اضركري الييئات ىذه بيف لمتعاكف فعالة نماذج كضع يعتبر فريقية،اإل المحكمة

 كالمحكمة الخبراء كلجنة لمجنة األفريقية أف كاقع عمى لمتغمب كسيمة إيجاد اأيض الضركرم كمف، فعالة تككف

 .فريقيةاإل القارة مف مختمفة أماكف في أنشئت قد فريقيةاإل

 مع اإلنساف كالشعكب لحقكؽ فريقيةاإل المحكمة دمج عمى فريقياإل االتحاد مؤتمر كافؽ ،2004 عاـ في   

 .فريقيةاإل لمقارة فعالة كاحدة محكمة إنشاء بيدؼ الجديدة العدؿ محكمة

 ،اإلنساف لمعدالة كحقكؽ فريقيةاإل لممحكمة األساسي النظاـ بشأف البركتكككؿ 2008 عاـ رالمؤتم كاعتمد   

 الشؤكف كدائرة اإلنساف دائرة حقكؽ كىما دائرتيف مف كتتألؼ ليا، امقر  أركشا المدمجة المحكمة كستتخذ

 المحكمة تبقى األثناء ىذه كفي عميو، دكلة 15مصادقة  بعد التنفيذ حيز الجديد البركتكككؿ يدخؿ ،العامة

 بتفسير المتعمقة القضايا في كاضح اختصاص الجديدة كلممحكمة .قائمة كالشعكب اإلنساف لحقكؽ فريقيةاإل

 بإرساؿ الخبراء لمجنة صراحة ُيسمح ذلؾ، عمى عبلكة كتطبيقو كرفاىيتو لحقكؽ الطفؿ فريقياإل الميثاؽ

 .1الجديدة فريقيةاإل المحكمة القضايا إلى

 يػػػقػػريػػاد اإلفػػحػػلالت ةػيػسػيػرئػػات الػسػؤسػػمػالػة بػنػػجػالمة ػػالقػػع -2

 يػػقػريػػػفاإل ادػػحػػاإلت اتػومػػكػػوح دول اءػػػرؤس رػمػؤتػػمة و ػنػجػالم - أ

 كحككمات جميع دكؿ رؤساء مف كيتألؼ فريقياإل االتحاد ضمف القرار لصنع سمطة أعمى ىك المؤتمر إف   

 في جكيمية /جكاف كفي فبراير/جانفي  في اسنكي مرتيف عادة يجتمع ،فريقياإل االتحاد في األعضاء الدكؿ

 لمدكؿ ممزمة القرارات كىي ،االقتراحات مف نكعيف المؤتمر يعتمد القمة، مؤتمرات معظـ في ،القمة مؤتمر

  .ممزمة غير كلكنيا األعضاء كتنسيقيا الدكؿ نظر كجيات تكجيو إلى تيدؼ التي كاإلعبلنات األعضاء؛

                                                           
1
( Vincent O. Nmehielle, Development of the African Human Rights System in the Last Decade, Human 

Rights Brief, Volume 11, Issue 3, American University, Washington College of Law, 2004, p 45. 
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 دكؿ إحدل رئيس كىك كاحد عاـ منصبو لمدة يتكلى الذم فريقياإل االتحاد رئيس المؤتمر أعضاء ينتخب

 لبلتحاد األعمى الجياز المؤتمر ُيعدّ  إذ ،المنصب بالتناكب ىذا فريقياإ في الخمس المناطؽ كتحتؿ االتحاد،

 يمارس أف كيمكف باألطفاؿ، تتعمؽ التي كقراراتو فريقياإل سياسات االتحاد تنفيذ لمراقبة السمطة لديو فريقي،اإل

 دكلة أم فشمت إذا المطاؼ، نياية في  .األقراف ضغط خبلؿ مف الدكؿ األعضاء عمى التأثير مف اكبير  اقدر 

 بمكجب عقكبات فرض لممؤتمر يمكف فريقي،اإل االتحاد كسياسات لقرارات األعضاء باالمتثاؿ الدكؿ مف

االجتماعات  في كالتصكيت الكبلـ في الحؽ مف ليس الحرماف ذلؾ في بما التأسيسي، مف القانكف 23 المادة

 مع كاالتصاالت كسائؿ النقؿ مف الحرماف مثؿ الطابع كاقتصادية سياسية التدابير اتخاذ أيضا كلكف فحسب،

 .1األخرل األعضاء الدكؿ

 كيتضمف ىذا ،التنفيذم المجمس طريؽ عف المؤتمر إلى أنشطتيا عف اتقرير  الخبراء لجنة تقدـ عاـ، كؿ   

، )كجدت الببلغات )إف بشأف اتخذت التي القرارات عف فضبلن  التحقيؽ، بعثات عف المجنة تقارير التقرير

 العتماده. المؤتمر إلى قرارىـ إحالة يتـ كثـ المجنة أعضاء التنفيذم المجمس كينتخب

 يػػػقػػريػػػػفاإل ادػػػحػاالت ةػػػيػوضػػفػمة و ػنػجػمػال -ب

 ىي إف المفكضية ،كالشعكب اإلنساف لحقكؽ فريقيةاإل المجنة عف تختمؼ الييئة ىذه أف إلى اإلشارة تجدر   

 لبلتحاد العامة دكر األمانة كتؤدم التنفيذم لممجمس تخضع كىي فريقياإل لبلتحاد البيركقراطي المحرؾ

 في أبابا أديس في ىامقر ، المشكرة السياسات كتقديـ لصنع بيا خاصة كاضحة ىيكمية لدييا أف كما فريقي،اإل

   .المفكضية رئيس كيترأسيا إثيكبيا

 ككزير الكزراء مجمس لرئيس سابؽ نائب كىك ،"بينغ جاف" السيد المنصب ىذا تكلى ،2008عاـ  منذ   

 الثمانية الذم كالمفكضيف كنائبو الرئيس يضـ كمؤثر قكم مجمس مف الرئيس مكتب كيتشكؿ ،خارجية الغابكف

 السياسات مختمؼ مجاالت تغطي فردية حقائب لممفكضيف ،سنكات خمس لمدة منصبو منيـ كؿ يتبكأ

                                                           
1
) Mary Ellen Tsekos, Human Rights Institutions in Africa, Human Rights Brief, Volume 9, Issue 2, 

American University, Washington College of Law 2004, p 45. 
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 في اإلقميمي كالتكازف بيف الجنسيف المساكاة مراعاة كيتـ ،فريقياإل االتحاد في اليكمية المياـ إدارة كيتكلكف

   .1لممفكضية الرسمية التعيينات

 االتحاد إلى سمطة فريقياإل االتحاد مفكضية تحكيؿ فريقياإل االتحاد مؤتمر قرر ، 2009فبراير في   

 تبقى ذلؾ، كمع قميبل المفكضيف كمسؤكلياتيـ أدكار تتغير سكؼ لذلؾ، كنتيجة أكبر بنفكذ تتمتع التي فريقياإل

 األمناء تسميتيـ تعاد أف عمى(  الثمانية كنائبو كالمفكضيف المفكضية رئيس تضـ التي األساسية ىيكميتيا

 ىذه مف كجزء 2012-2009لفترة  االستراتيجية خطتيا فريقياإل االتحاد مفكضية كأصدرت، )العاميف

 كالقيـ كالتعاكف؛ كالتكامؿ كاألمف؛ كالتنمية السبلـ :ىي رئيسية استراتيجية ركائز أربع أنشأت الخطة،

 ىذه حكؿ االفريقي االتحاد مع تعمؿ التي الجيات المانحة كتصطؼ .كالقدرات المؤسسات كبناء المشتركة؛

 كحقكؽ كالديمكقراطية الرشيد الحكـ عمى تركز إذ لممفكضية األكثر الصمة المشتركة القيـ ركيزة كتعدّ  الركائز

 كالثقافية كاالقتصادية االجتماعية الحقكؽ منيا لتنمية لمقاربة اإلنساف حقكؽ القائـ عمى كالنيج االنساف

  .كالبيئية

 مكانة مناسبة كتحتؿ فريقيا،إ في األطفاؿ حقكؽ تعزيز في احاسم ادكر  فريقياإل االتحاد مفكضية تؤدم   

 2.فريقياإل لبلتحاد السياسية المؤسسات أعماؿ جدكؿ عمى األطفاؿ قضايا لكضع

 مكظؼ كيعمؿ فيو بالطفؿ، المتعمقة المسائؿ مسؤكلية المفكضية ضمف االجتماعية الشؤكف قسـ ىيتكل   

 بشأف المشترؾ فريقياإل نذكر المكقؼ القسـ ىذا حققيا التي اليامة النتائج كمف، الطفؿ بحماية معني كاحد

 ،2002 عاـ االستثنائية العامة الجمعية دكرة في فريقيامساىمة إ كىي) لؤلطفاؿ مبلئمة فريقياإل) األطفاؿ

 لمحككمات كاألدكار األكلكيات لتحديد إطار كمف تكجييية مبادئ مف العمؿ، كيتألؼ كخطة اإلعبلف كيتضمف

                                                           
1
) AA. An-Na‟im (ed,), Human Rights under African Constitutions : Realizing the promise for ourselves, 

University of Pennsylvania Press, 2003, p 54. 
2
) R. Murray, Human Rights in Africa : from the OAU to the African Union, Cambridge : Cambridge 

University Press, 2004, p 43. 
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  2007 عاـ القاىرة في المشترؾ لممكقؼ المدة منتصؼ استعراض كأجرم ،المصمحة اآلخريف كأصحاب

 .1األماـ نحك الطريؽ كرسـ التنفيذ لتقييـ مستكل

 لػػفػطػوؽ الػػػقػحػة لػيػمػة األمػػنػجػمػة والػػيػقػريػػػة اإلفػػنػجػمػا: الػػيػانػػث

"إذا تـ استعراض تقرير مجنة اإلفريقية لحقكؽ الطفؿ عمى: النظاـ الداخمي ل)ب( مف 70تنص القاعدة    

مف قبؿ  االعتباردكلة مف قبؿ لجنة حقكؽ الطفؿ األممية، المبلحظات الختامية كالتكصيات قد تؤخذ بعيف 

صة المجنة اإلفريقية عند تحضير قائمة األسئمة لمحككمات كاعتماد المبلحظات الختامية كالتكصيات الخا

 بيا".

باإلضافة إلى ىذا التقارب القانكني أعضاء لجنة حقكؽ الطفؿ األممية كأعضاء المجنة اإلفريقية التقكا    

ألكؿ مرة في كاغادكغك )بكركينافاسك( كتحاكركا عمى سبيؿ التعاكف بيف المجنتيف، لقد تقرر أنو سيككف ىناؾ 

ت المجنة األممية كالعكس بالعكس، التعاكف مستمر تبادؿ خبرة كأعضاء مف المجنة اإلفريقية سيحضركف دكرا

مف خبلؿ فرؽ عمؿ تتألؼ مف أعضاء كؿ مف المجنتيف كبيدؼ مكائمة مصطمحات الطفؿ القانكنية لما يعنيو 

 .2الطفؿ، كالسعي إلى تفسير مشترؾ لممبادئ األساسية كغيرىا مف القكاعد المشتركة

ات لمجنة اإلفريقية كالمساعدة التي تحتاجيا، كينبغي أف يككف لجنة حقكؽ الطفؿ عمييا تقديـ كؿ المعمكم   

ىناؾ تآزر بيف المجنتيف كىذا ليككف التقرير الذم سيقدـ إلى لجنة الخبراء مكمؿ لمتقرير المقدـ لمجنة حقكؽ 

نة ()أ( لمج1)44يية إلعداد التقارير األكلية المقدمة بمكجب المادة يالطفؿ. عبلكة عمى ذلؾ، المبادئ التكج

لممبادئ التكجييية إلعداد التقارير األكلية لمجنة الخبراء اإلفريقية في  االستيحاءحقكؽ الطفؿ كانت مصدر 

                                                           
1
) In a speech delivered in Banjul, Gambia April 18, 2012 “for an Africa fit for children” by Mister 

Cyprien Adebayo Yanklo First Vice Chair of The African Committee of Experts In : 

Cmttee/ACRWC/2II.Rev2, Guidelines for initial Reports of States Parties, Available at : 

http://www.africa-union.org/  
2
( Speech delivered in Banjul, Gambia April 18, 2012,“for an Africa fit for children” by Mister Cyprien 

Adebayo Yanklo First Vice Chair of The African Committee of Experts. Available at :  

http://www.africa-union.org/ 

http://www.africa-union.org/
http://www.africa-union.org/
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مف تقاريرىا لمجنة حقكؽ الطفؿ إلعداد  باالستيحاءتسمح لمدكؿ " التكجيييةمف المبادئ  25الكاقع، المادة 

 .1كالخاصة بالميثاؽ اإلفريقي"تقارير لمجنة الخبراء اإلفريقية كبإدراج العناصر الجديدة 

التعاىدية  االلتزاماتكنأمؿ مف ىذه القاعدة التي تسعى إلى الحد مف التأخيرات اإلدارية المرتبطة بإنشاء    

 اإللتزامات الناشئة عف الميثاؽ. احتراـيخص التقارير أف تحتـر مف قبؿ الدكؿ كتشجعيـ عمى  فيما

 ةيػقػريػػي اإلفػدولػون الػانػػقػة الػنػجػع لػة مػنػمجػالبين اون ػػعػتػة الػيػانػػكػا: إمػػثػالػث

إصدار تعميقات عامة التي ستككف ليا تأثير مباشر عمى تقارير حتاج لتحسيف مبلحظاتيا الختامية المجنة ت   

 الدكؿ في المقاـ األكؿ خاصة عمى جكدتيا.

لجنة القانكف الدكلي يمكف أف تككف بحث لمجنة مف خبلؿ تقديـ تعميقات عامة محددة حكؿ مكضكع معيف   

تـ تناكلو في الميثاؽ مثؿ الممارسات التقميدية الضارة باألطفاؿ، األطفاؿ المشرديف داخميا، الحماية ضد 

 .االنتياكاتالعنؼ كأشكاؿ أخرل مف 

في أنشطة أخرل أيف يككف التعاكف ممكننا خاصة في  االخبراء يمكف أف تبحثلجنة القانكف الدكلي كلجنة    

الحالية في إفريقيا المعاصرة إلى نيج قانكني جديد يتجنب  االتجاىاتمجاؿ التطكر التدريجي حيث ستترجـ 

 .2مثبل الممارسات التقميدية السمبية

 ة ػػنػػجػمػام الػػيػػال ومػػمػػأع ث:ػػالػثػرع الػػفػػال

كلتييئة رصد المعايير الكاردة في  ،2001اإلفريقية لحقكؽ الطفؿ عاـ الميثاؽ أنشأت المجنة تنفيذلمراقبة    

، 2001الميثاؽ، كمفت المجنة لمقياـ بأنشطة مختمفة في مجاؿ حقكؽ الطفؿ، كفقا لذلؾ مند إنشاءىا عاـ 

ارة لفيـ مدل مساىمة الميثاؽ في ىذا المجنة كفقت في إنجاز تقدـ كبير في جعؿ حقكؽ الطفؿ مرئية في الق

 .3الخصكص

                                                           
 . مف المبادئ التكجييية 25المادة  )1

2
) Kamel Filali, Regional Child Rights Instruments on the African Continent : The African Charter on the 

Rights and Welfare of the Child, op.cit, p 43. 
 مف الميثاؽ  32المادة ) 3
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 في ىذا القسـ سنتناكؿ األنشطة التي تقكـ بيا المجنة في ضكء كاليتيا لحماية حقكؽ الطفؿ في إفريقيا.   

 راؼ ػػػدول األطػر الػػاريػػقػػة تػػي ودراسػػػقػمػت أوال:

 ،الدكؿ األطراؼ عف حالة حقكؽ الطفؿ فيياجزء حيكم مف مياـ المجنة ىك دراسة التقارير المقدمة مف    

كمف المفترض أف تقكـ الدكؿ بتقديـ تقرير أكلي في غضكف سنتيف مف تاريخ التصديؽ عمى الميثاؽ ككؿ 

التشريعية كاإلدارية ثبلثة سنكات بعد ذلؾ، اليدؼ الرئيسي مف ىذه التقارير ىك إببلغ المجنة بالتدابير 

أحكاـ الميثاؽ كالعكامؿ كالصعكبات التي تؤثر عمى  لتنفيذالدكلة  اتخذتياالتي غيرىا مف التدابير كالقضائية ك 

 .تنفيذه

التقارير المقدمة مف قبؿ المجتمع المدني كجزء مف ىذه  االعتبارالمجنة بعيف  تأخذضركرم أيضا أف    

ف مصادر كجيات نظر األطفاؿ ألف المجنة بحاجة لمعديد م االعتباربعيف  األخذكما يجب  ،العممية

الميثاؽ، الجزء األخير مف التقارير  لتنفيذالمعمكمات لتمكينيا مف الحصكؿ عمى نظرة عامة كاضحة كشاممة 

 .1ىي المبلحظات الختامية كتكصيات المجنة

، الدكؿ التي قدمت 2008استعرضت المجنة اإلفريقية التقارير األكلية لمدكؿ األطراؼ ألكؿ مرة عاـ    

: بكركينافاسك، الكاميركف، مصر، كينيا، ليبيا، مالي، النيجر، نيجيريا، ركاندا، تنزانيا، تقارير لحد األف ىي

   .2تكغك، أكغندا

لما يجب أف يحتكم عميو التقرير األكلي لضماف تقديـ  3كقد قامت المجنة بإعداد المبادئ التكجييية   

كبعكس ىذا المنيج، المنظكر الشامؿ في مجاؿ حقكؽ الطفؿ  ،المعمكمات بطريقة منيجية إعبلمية مستنيرة

المتخذ مف قبؿ الميثاؽ يشدد عمى أف حقكؽ الطفؿ مترابطة كغير قابمة لمتجزئة إضافة إلى األىمية المتساكية 

 لكؿ مادة.

                                                           
1
( Procedures for the Consideration of State Party Reports (2005). Available at : 

https://www.crin.org/en/sites/default/files/images/docs/Reporting_Guidelines  
2
( http://www.africa-union.org/  

3
( Guidelines for Initial Reports of States Parties (2003), available at : http://www.africa-union.org/ 

https://www.crin.org/en/sites/default/files/images/docs/Reporting_Guidelines
http://www.africa-union.org/
http://www.africa-union.org/
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المجنة الدكلية لحقكؽ الطفؿ تكجو الدكؿ األطراؼ في تعطي تكجييات بخصكص طكؿ التقرير ) لـ   

 صفحة(. 120قية إلى كجكب عدـ تعدم تقريرىا اإلتفا

أكؿ منتدل لمنظمات المجتمع المدني حكؿ الميثاؽ أكصى بأف تحدد المجنة عدد صفحات التقرير    

 مجمكعات: 9)باستثناء المبلحؽ( كذلؾ لتسريع النظر في التقارير، المجنة قامت بتنظيـ المكاضيع إلى 

مف  31كالتاسع يركز عمى مسؤكليات الطفؿ )المادة  لبلتفاقيةالدكرم  الثمانية األكلى ىي نفسيا في التقرير

 .1 (الميثاؽ

 -منتدى منظمات المجتمع المدني - مل المجنةػي عػي فػمساىمة المجتمع المدن ا:ػيػانػث

مف خبلؿ اعتماد  2006المجنة أضفت الطابع الرسمي لمشاركة منظمات المجتمع المدني في عمميا عاـ    

معيار )منيج صفة المراقب في المجنة اإلفريقية لممنظمات غير الحككمية كالجمعيات(، كقد تـ تحديث ىذا 

مشاركة في نشاطات ، حيث كجيت الدعكة لمنظمات المجتمع المدني لم2010المنيج مف قبؿ المجنة عاـ 

كلكف حتى اآلف عدد قميؿ فقط حصؿ عمى صفة المراقب بسبب  ،2002المجنة منذ أف بدأت العمؿ عاـ 

التأخير مف قبؿ المجنة في اتخاد قرار لمطمبات مف جية، مف جية أخرل يرجع ذلؾ إلى المبس حكؿ 

 المعايير.

 ديـ ببلغ، إعداد تقرير المجتمع المدني أككينبغي التذكير أف أم منظمة ال تحتاج لصفة المراقب لتق   

 .2مساعدة المجنة في مياـ التحقيؽ

الميثاؽ  مع المدني لتقديـ تقارير عف تنفيذبمكجب نظاميا الداخمي، يجكز لمجنة أف تدعك منظمات المجت   

لمعدة . تقارير المجتمع المدني ا3كتزكيدىا بمشكرة الخبراء في المجاالت التي تدخؿ في نطاؽ أنشطتيا

                                                           
1
( Frances Sheahan, Advancing Children‟s Rights, A Guide for Civil Society Organisations on how to 

engage with the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, Second Edition, 

Save the Children Sweden and Plan International 2010, p 41. 

 
2
)  Ibid, p 51. 

3
 مه الىظام الداخلي للجىة.  29القاعدة ) 
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)تقارير المنظمات  أك غالبا ما يشار إلييا بأشكاؿ مختمفة: )تكميمية(، )تقارير الظؿ(، )تقارير بديمة( لبلتفاقية

  غير الحككمية(.

في كثير مف الحاالت مع ذلؾ، منظمات المجتمع المدني ليست لدييا الفرصة لممساىمة في عممية إعداد    

الكامؿ، عبلكة عمى ذلؾ، ينبغي أف تككف منظمات المجتمع  االعتبارالتقارير أك ال تؤخذ كجيات نظرىـ في 

تقرير الدكلة الطرؼ الذم في  اسمياالمدني حذرة لمحفاظ عمى استقبلليا كيجب أف تتكخى الحذر مف كضع 

قد يتغير الحقا دكف عمميا، فمف الممكف بالطبع لمنظمات المجتمع المدني أف تشارؾ في إعداد تقرير الدكلة 

الطرؼ كتقرير المجتمع المدني، ىذا ال يمثؿ صراع لكف في الحقيقة يساعد عمى تعزيز عممية إعداد 

 التقارير.

عداد تقارير المجتمع المدني لمجنة  فعؿ بنية لرصد تنفيذف قد كضعت بالفي العديد مف البمدا    اإلتفاقية كا 

 .1حقكؽ الطفؿ كىذا ينبغي أف يكيؼ لدمج العناصر الفريدة لمميثاؽ

تقرير المجتمع المدني لمجنة اإلفريقية ينبغي اعتباره جزء ال يتجزأ مف رصد اإلتفاقية الجارم كدكرة التقارير    

 دا كمنفصبل.بدال مف اعتباره شيئا جدي

(، يمكف لؤلطفاؿ المشاركة في عممية إعداد تقارير 7)المادة  2مشاركة األطفاؿ ىي حؽ بمكجب الميثاؽ   

المجتمع المدني سكاء مف خبلؿ منظمات المجتمع المدني التي يقكدىا الكبار أك مف خبلؿ المنظمات التي 

إعداد التقارير الرسمية لمدكلة مف خبلؿ يقكدىا األطفاؿ بأنفسيـ، كيمكف أيضا أف يشارؾ األطفاؿ في 

 المشاركة في المشاكرات التي تنظميا المؤسسات الحككمية أك المجتمع المدني. 

                                                           
1
( Civil society and the African Union towards a continental advocacy strategy for World Vision, World 

Vision africa, 2007. 
2
) Article 7 ACRWC.   
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فكائد المجنة في مشاركة األطفاؿ في عممية إعداد التقارير ستعطي نيج أكثر شخصية كعممية كنقدم مف    

قتراحاتيـ يعني أف المجنة سكؼ تككف أكثر قدرة عمى تقرير الدكلة، فالكصكؿ إلى خبرات األطفاؿ كأفكارىـ كا

 .1تقسيـ تنفيذ حقكؽ الطفؿ داخؿ البمد المحدد كتقديـ التكصيات المناسبة

الدكؿ األطراؼ سكؼ تستفيد مف مشاركة األطفاؿ في عممية إعداد التقارير مف خبلؿ تمقي معمكمات دقيقة    

الميثاؽ ككيؼ أنيـ يحققكف  لتنفيذاـ البرنامج كالتسييبلت مف األطفاؿ بخصكص الكيفية التي يتـ بيا استخد

 .2األىداؼ التي صممت مف أجميا

لجعؿ أقصى قدر مف التأثير ينبغي أف يركز تقرير المجتمع المدني حكؿ المكضكعات األكثر أىمية كذات    

حقكؽ الطفؿ، كاليدؼ مف ذلؾ ىك بدء حكار بناء مع  انتياكاتصمة كحيثما أمكف تقديـ أمثمة مممكسة عف 

، ىذا ال يعني أف التقرير ال يجب أف يشير إلى المشاكؿ كالقضايا بعبارات ال اتياميةالحككمة بدال مف ككنيا 

 .  3لبس فييا كلكف اليدؼ ىك أف تككف ليجة غير متصادمة كتؤدم إلى حمكؿ عممية كقابمة لمتحقيؽ

اصر إلعداد التقارير ىي ردكد الفعؿ المقدمة مف قبؿ المجنة إلى الدكلة الطرؼ عمى كاحدة مف أىـ العن   

حد سكاء عف طريؽ حكار شفيي أك في شكؿ مبلحظات ختامية كتكصيات، ىذا التقييـ يصبح جزءا مف 

 الحكار الجارم بيف المجنة كالدكلة الطرؼ، فيك يضمف أف التقرير ليس حدثا كاحدا يحدث كؿ ثبلثة سنكات

كرصد الميثاؽ.  تنفيذبؿ ىك جزء مف عممية مستمرة مف خبلليا تستعرض الدكلة الطرؼ باستمرار كتحسف 

المبلحظات الختامية كالتكصيات أيضا تضمف أف المجنة نفسيا تستطيع رصد حقكؽ الطفؿ في الدكلة عمى 

مية التي أصدرتيا لجنة مدل فترة ممتدة مف الزمف كيمكف إدراج القضايا التي أثيرت في المبلحظات الختا

حقكؽ الطفؿ كينبغي أيضا أف تستخدـ مف قبؿ المجتمع المدني لمضغط عمى الدكؿ لمتابعتيا عمى المستكل 

 الكطني.

                                                           
1
) Children as change agents : Guidelines for child participation in periodic reporting on the Convention 

on the Rights of the Child, World Vision, 2008. 
2
) „So you want to consult with children'? A toolkit of good practice, Save the Children, 2003, available 

at:  http://www.savethechildren.net/alliance/resources/%20childconsult_toolkit_final.pdf  
3
) Networking for Children‟s Rights : A Guide for NGOs, 2012, op.cit. p 32. 

http://www.savethechildren.net/alliance/resources/%20childconsult_toolkit_final.pdf
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بعد الجمسة العامة، تجتمع المجنة في جمسة مغمقة لتحضير المبلحظات الختامية مع تسميط الضكء عمى    

 كالتكصيات الختامية. كاالقتراحاتيا الرئيسية التقدـ المحرز كاالىداؼ كالصعكبات كالقضا

، يتـ إرساؿ ىذه التكصيات إلى الدكلة كاالتفاؽكقد اعتمدت المجنة التكصيات الختامية لضماف الكحدة    

 الطرؼ مف خبلؿ رئيس لجنة اإلتحاد اإلفريقي كتدعى الدكلة الطرؼ لمتعميؽ عمييا.

 ؽ ػػائػقػحػي الػصػقػارات وتػزيػات والػػقػيػقػحػتػ: الاػثػالػث

 مناسبة طريقة أم إلى تمجأ كىي - الخبراء لمجنة يجكز: "وأن عمى الطفؿ ميثاؽ مف 45/1الماّدة  تنّص    

 صمة ذات معمكمات أم األطراؼ الدكؿ مف تطمب أف -الميثاؽ ىذا نطاؽ ضمف تقع مسألة أم في لمتحقيؽ

 الدكلة خذتياات التي االجراءات في لمتحقيؽ مناسبة كسيمة أمّ  إلى تمجأ أف كذلؾ ليا كيجكز الميثاؽ، بتنفيذ

 ".الميثاؽ لتنفيذ الطرؼ

 بإمكاف وأن تعني كىي التحقيقات، إجراء حكؿ الخبراء لمجنة التكجييية اإلرشادات في مفّسرة المادة كىذه

 ىذه تتيح ،الطرؼ الدكلة في الطفؿ حقكؽ كضع حكؿ المعمكمات لجمع تحقيقية ببعثات االضطبلع المجنة

صدار االنتياكات رصد جنةلم البعثات  .مباشرة معمكمات الكتساب ةميم كىي المعنية، لمدكلة التكصيات كا 

 مفكضية كرفعت أكغندا، شماؿ إلى زيارة في كأرسمتيا الحقائؽ يتقص بعثة المجنة متشك ،2005 عاـ في

  .فريقياإل االتحاد كمؤتمر الدائميف ميفالممث كلجنة التنفيذم، المجمس إلى البعثة تقرير فريقياإل االتحاد

 أفّ  كما ،كاسع نطاؽ عمى بو معمكؿ كغير معّمـ غير بالتالي بقي الذم التقرير ينشر لـ المؤتمر أف إال   

  .إضافية بعثات تشكيؿ أعاقت التمكيؿ مشاكؿ

 أك كرفاىيتو، الطفؿ بحقكؽ المعنية فريقيةاإل الخبراء لجنة إلى ُأحيمت مسائؿ تتناكؿ أف لمتحقيقات يجكز   

 دعكة عمى بناء المجنة فييا تحقؽ مسائؿ أك الببلغات، عف ناجمة لككنيا بنفسيا المجنة إلييا تبادر مسائؿ

 في، بذلؾ ليا ُسمح إذا فقط الطرؼ الدكلة زيارة جنةلم يمكف أّنو إلى اإلشارة تجدر ،الطرؼ الدكلة مف مباشرة
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 االتحاد مؤتمر إلى ىذا التعاكف عدـ نقؿ األخيرة ليذه يجكز المجنة، دعكة الطرؼ الدكلة رفضت حاؿ

 .1إضافية تدابير اعتماد ريقر  قد الذم فريقياإل

 عدد المجنة دتحد ،بالتحقيقات لممباشرة صةمخص عمؿ مجمكعة مف ؼيتأل تحقيؽ فريؽ بإعداد المجنة تقـك   

 كاف إذا التحقيؽ في أعضاء المجنة أحد يشارؾ ال قد ،الطارئة كالقضايا الظركؼ عمى بناء الفريؽ أعضاء

 دكلة إلى مرسمة البعثة كانت إذا أك الطرؼ، أراضي الدكلة في يقطف أك المعنية؛ الطرؼ الدكلة في امكاطن

 البعثة تكاريخ ترد حيث البعثة، قبؿ ما تقرير إعداد ينبغي قبؿ التحقيؽ، ،لتمثيميا العضك انُتخب طرؼ

 .2كبرنامجيا

 يف عفبممثم االجتماع البعثة تحاكؿ فقد ،كبير حد إلى الزيارات أك البعثات ىذه يكميات تختمؼ قد   

 المجتمع اإلنساف، كمنظمات لحقكؽ الكطنية كالمؤسسات الشرطة، كسمطات الصمة، ذات كالكزارات الحككمة

 أك كأسرىـ االنتياكات كقعكا ضحايا الذيف كاألطفاؿ المتحدة األمـ كككاالت الطفؿ، بشؤكف المعنية المدني

 كالمدارس تأىيميـ، إعادة أك األطفاؿ كمراكز اعتقاؿ الصحية المراكز بزيارة البعثة تقـك كقد عنيـ ميفممث

 .3االميّجريف داخمي أك البلجئيف كمخيمات كالمستشفيات

ا كخصكص المدني، المجتمع لمنظمات يمكف ا،عمني الحقائؽ تقّصي بعثة تشكيؿ قرار يصبح أف بعد   

 قد تشتمؿ ،بعثتيا األخيرة ىذه تعد بينما جنةلم المعمكمات تكفير في ابارز  ادكر  تمعب أف منيا، الكطنية

 المجتمع منظمات تفاصيؿ عف أك فييا، التحقيؽ ينبغي مسائؿ أك لمزيارة، أماكف اقتراحات عمى المعمكمات

 لحقكؽ مزعكمة انتياكات مت فيياُسج نةمعي قضايا عف تفاصيؿ أك الطفؿ، بحقكؽ المعنية المحمية المدني

 المجتمع منظمات رىاتكف التي المعمكمات بأف التنكيو يجدر، االنتياكات أشكاؿ عف عامة لمحة أك الطفؿ،

  .4ةلمغاي مةقي ىي مجاؿ مع في بخبرة عةالمتمت أك البمد في العاممة المدني

                                                           
1
) Guidelines on the conduct of investigations by the african committee of experts on the rights and 

welfare of the child, available at : http://www.africa-union.org/  
2
) Article 4 of the guidelines on the conduct of investigations by the african committee of experts on the 

rights and welfare of the child.  
3
) Ibid,Article 6. 

4
) Ibid,Article 10. 

http://www.africa-union.org/
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 صمة تكصيات ذات كتصدر التحقيؽ مجريات ضمنو ؿتفص حكليا اتقرير  المجنة تعد البعثة، زيارة إثر عمى   

 الدائميف ميفالممث التنفيذم كلجنة المجمس إلى التقرير ىذا فريقياإل االتحاد لجنة تحيؿ ،المعنية الطرؼ لمدكلة

 كُيطمب متابعة، آلية كضع يتـ المؤتمر بعدىا، يعتمده أف بعد فقط التقرير كُينشر فريقي،اإل االتحاد كمؤتمر

 في الكاردة التكصيات ضكء عمى المعتمدة التدابير خطي حكؿ رد تقديـ البعثة، زارتيا التي الطرؼ الدكلة مف

  .1البعثة تقرير

 اوى ػػػكػػشػراء الػػػػا: إجػػعػػراب

إجراء الشكاكل يعتبر الميزة الرئيسية لسمطات المجنة اإلفريقية مقارنة بمجنة حقكؽ الطفؿ األممية، إذا    

كانت أم معاىدة إقميمية أك دكلية تعطي الحقكؽ كالحريات لؤلشخاص، فمف المعقكؿ أف تكفر تمؾ المعاىدة 

 .انتياكاتة عندما تككف ىناؾ آلية مف شأنيا حماية ىذه الحقكؽ كالحريات لتقديـ ببلغات لييئة مختص

مكانية رفع الببلغات الفردية     لجنة حقكؽ الطفؿ تستطيع استقباؿ الشكاكل بمكجب البركتكككؿ الثالث، كا 

: لجنة حقكؽ اإلنساف، لجنة مناىضة التعذيب االختصاصالمتعمقة بحقكؽ الطفؿ أماـ لجاف أخرل ذات 

لجنة القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصرم كالمجنة ، نيةأك المي البلإنسانيةكغيره مف ضركب المعاممة 

 ىي عامؿ رئيسي الفتراض سمطات أكسع لمجنة اإلفريقية. المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة

مف الميثاؽ تكفر ألم شخص أك جماعة أك منظمة غير حككمية معترؼ بيا مف قبؿ اإلتحاد  44المادة    

طرؼ أك منظمة األمـ المتحدة إمكانية رفع ببلغ لمجنة اإلفريقية ذات صمة بأم أك مف دكلة  ،اإلفريقي

 .2مكضكع يغطيو الميثاؽ

إجراء الببلغات كاف الزما ألنو بدكنو خمؽ حقكؽ إقميمية لؤلطفاؿ سكؼ لف تمبي ىدفيا، كالميثاؽ يعترؼ    

بتعكيض الطفؿ عف الضرر  بأف لؤلطفاؿ حقكؽ متساكية مع البالغيف لحماية أنفسيـ كمطالبة الدكؿ

 .1الحاصؿ، كقد كضعت المجنة مبادئ تكجييية إلجراء تقديـ الببلغات
                                                           
1
) Article 7 of the guidelines on the conduct of investigations by the african committee of experts on the 

rights and welfare of the child. 
2
( Article 44 ACRWC. 
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مف الميثاؽ، األطفاؿ أنفسيـ  44كفقا لممبادئ التكجييية لمنظر في الببلغات المنصكص عمييا في المادة    

 فريقية.ثاؽ، يمكنيـ تقديـ ببلغ لمجنة اإلأك كالدييـ إذا انتيكت حقكقيـ في ظؿ المي

الطفؿ كمادة مستقمة لمقانكف كمع ىذا  استقبلليةإعطاء ىذه الحقكؽ لمطفؿ يكضح أف الدكؿ اإلفريقية تفيـ    

 ف.مقدمة مف قبؿ األطفاؿ حتى اآلالفيـ تأتي حماية أفضؿ لمطفؿ، كمع ذلؾ ال تكجد أم شككل 

ر حككمية معترؼ بيا مف قبؿ منظمات غي الممثميف القانكنييف لمطفؿ أك مجمكعة أشخاص أك ،ثانيا   

اإلتحاد اإلفريقي، أك مف قبؿ دكلة عضك أك مف قبؿ أم مؤسسة أخرل في منظكمة األمـ المتحدة ليا تقديـ 

شككل نيابة عف في الطفؿ حتى مف دكف مكافقة الضحية، إذا ثبت أف مقدـ الببلغ يتصرؼ لمصمحة الطفؿ 

 العميا.

ى سبيؿ المثاؿ، ببلغ مركز حقكؽ مف المنظمات غير الحككمية، عىناؾ العديد مف الببلغات المقدمة م   

، يتعامؿ ىذا الببلغ مع انتياكات حقكؽ الطفؿ في 2005اإلنساف ضد أكغندا، الذم يتـ التعامؿ معو مند 

المنطقة التي يسيطر عمييا المتمردكف في شماؿ أكغندا، حيث تـ اإلببلغ عف اختطاؼ سرم لؤلطفاؿ 

ىناؾ أيضا حكادث الحرماف مف التعميـ، كانتياكات  ،ؿ بيف المتمرديف كالقكات الحككميةلممشاركة في القتا

 .2التي يحظرىا الميثاؽ االنتياكاتالجنسي كالعديد مف  االستعبادحقكؽ األطفاؿ النازحيف دكليا، 

كال غيره الذم تـ تقديمو تـ التعامؿ معو مف قبؿ المجنة اإلفريقية، السبب  أكغنداكمع ذلؾ ال اإلببلغ ضد    

الرئيسي لمثؿ عدـ الفعالية ىذا ىك أف المجنة اإلفريقية ككذلؾ اإلتحاد اإلفريقي ليس لدييا أمكاؿ كافية كنتيجة 

 .3لذلؾ تفتقر المجنة إلى مكظفيف مدربيف كخبراء في العمؿ ألداء الكاجبات بنجاح

                                                                                                                                                                                           
1
( Guidelines for the Consideration of Communications (2006), available at : http://www.africa-union.org/ 

2
( Annette Weber, Uganda, Abducted and Abused: Renewed Conflict in Northern Uganda, Human Rights 

Watch, 2003, p 73. 
3
( See Communication 87/93, Constitutional Rights Project (in respect of Zamani Lakwot and six others) 

v Nigeria, Eighth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples' Rights. 

http://www.africa-union.org/


الػقػانػػػونػيػة لػحػقػػػوؽ الػطػفػػل فػػي إفػريػقػيػاالػحػمػايػػة   الػفػصػػل األول | 
 

 

344 

ثالثا، يمكف تقديـ شككل فردية كاستثناء مف القاعدة بسبب الحاجة إلى حماية أفضؿ لمطفؿ ضد دكلة    

ليست طرؼ في الميثاؽ، في ىذه الحالة األطفاؿ أك حزب يمثميـ لو الحؽ في تقديـ شككل بمكجب 

 المعاىدات العالمية لحقكؽ اإلنساف التي تككف ىذه الدكلة طرفا فييا.

عيار المقبكلية لمشكاكل، الكضع صعب، في حيف أف الميثاؽ ال يذكر أم متطمبات كمع ذلؾ فيما يتعمؽ بم   

مف الميثاؽ تنص عمى أف المجنة اإلفريقية ينبغي أف تستميـ مف القانكف الدكلي كحقكؽ اإلنساف  46المادة 

ية تحدد المعايير ، كنتيجة لذلؾ المبادئ التكجيي1خاصة أحكاـ الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب

المقبكلة شبيية بتمؾ المكجكدة في الميثاؽ: التكافؽ مع القانكف التأسيسي أك مع الميثاؽ، الببلغات ال تستند 

حصريا عمى معمكمات ككسائؿ اإلعبلـ كالقضايا، كال يجب أف تككف قد نظرت مف خبلؿ تحقيؽ آخر أك 

أك عندما يككف مقدـ الببلغ غير راض عف الحؿ  إجراء أك تنظيـ دكلي، استنفاذ سبؿ االنتصاؼ المحمية

المحمية، ال  االنتصاؼالمقدـ عمى المستكل المحمي، تقديـ الببلغ يككف ضمف فترة معقكلة بعد استنفاذ سبؿ 

ينبغي أف تككف الصياغة ميينة ، كما ال يمكف أف يككف الببلغ مف مجيكؿ أك غير مكتكب كالدكلة المعنية 

 يجب أف تككف طرفا في الميثاؽ . (االستثناءات)مع بعض 

بسبب تأثير الميثاؽ  ،المقبكلة في ظؿ الميثاؽ أكال ىنا نريد أف نشدد عمى ميزتيف كبيرتيف لممعايير   

اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ليس ىناؾ تكقيت محدد لتقديـ الببلغ بعدما فصمت السمطات المحمية في 

ايا التي يمكف أف تتناكليا الببلغات، كبسبب عامؿ ضعؼ األطفاؿ، فمف المسألة، بسبب التعقيد المتنكع لمقض

 األفضؿ تقرير فترة معقكلة في كؿ حالة عمى حدل.

ثانيا، بالنظر إلى أف الشككل قد تقدـ ضد دكلة غير طرؼ في الميثاؽ إذا كاف قبكؿ مثؿ ىذه الشككل    

نتيجة لذلؾ فإنو يبدك أف المجنة اإلفريقية  يعزز حماية أفصؿ لمطفؿ يعني التفكؽ المطمؽ لحقكؽ الطفؿ،

 ميتمة بالحماية الفعمية لمطفؿ اإلفريقي أكثر مف القكاعد اإلجرائية الصارمة.

                                                           
1
) Article 46 ACRWC. 
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عندما نتحدث عف إجراء الشكاكل الفردية السمطة األخرل لمجنة اإلفريقية يجب أف تبلحظ إمكانية القياـ    

 45ك 44فخبلؿ الدكرة الثامنة العادية اقترح قراءة المادتيف بالتحقيؽ في أم مسألة تدخؿ في نظاـ الميثاؽ، 

الميثاؽ معا متى كاف التعامؿ مع الشكاكل قد يحتاج إلى أف تقكـ المجنة اإلفريقية بالقياـ بتحقيؽ لمكصكؿ  مف

 .1االدعاءإلى صحة 

عف ىذه الحالة، التحقيقات ىي في الكاقع مفضمة ألنيا تساعد عمى الحصكؿ عمى معمكمات أكثر تفصيبل    

 االتخاذميزة أخرل لسمطات المجنة اإلفريقية عند التحقيؽ في الشكاكل الفردية ىي التدابير المؤقتة الكاجبة 

يجب أف تطمب مف الدكلة المعنية مف أجؿ منع أم ضرر يمحؽ باألطفاؿ، ما يؤكد عمى أىمية الطفؿ ىك أف 

 .2مشاركة األطفاؿ كآراءىـ ليا قيمة كبيرة عند التعامؿ مع الشكاكل

الشككل المقدمة النتياكات حقكؽ الطفؿ النكبي في كينيا قدمت مف طرؼ حقكؽ اإلنساف كالتنمية في    

كمبادرة العدالة لممجتمع المفتكح، كعمى الرغـ مف عدـ كجكد تعاكف مف طرؼ حككمة كينيا، المجنة  إفريقيا

، 3، كالمادة 6/2،3،4لممكاد  انتياؾالمجنة كجدت  ىذا األخيرفي حيث  ،عزميا لنشر قرارىاعبرت عف 

ثت عف مجمكعة تحد ككذلؾ( مف الميثاؽ مف طرؼ حككمة كينيا. 3)11ك]ج[ كالمادة  []ب[2]12المادة 

كاسعة مف القضايا ذات الصمة بحقكؽ الطفؿ في كينيا، مف بيف الجكانب اإليجابية ليذا القرار، حقيقة أف 

مف الميثاؽ في ضكء المسائؿ  31المجنة ذىبت بعيدا عمى غرار ما قدمو المبمغ كما تـ ادعائو كفسرت المادة 

 .3في القضايا التي تستحؽ الذكر

 

                                                           
1
( Article  44 ACRWC.  

2
( Guidelines for the Conducting of Investigations, op.cit. 

3
( The Centre for Human Rights versus Uganda. 
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الفصل الثاني: دراسة مقارنة بين أحكام الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورفاه الطفل واالتفاقية 

 الدولية لحقوؽ الطفل

 لحقكؽ األفريقي الميثاؽ كُيعتبر، الطفؿ بحقكؽ خاص إقميمي بصؾ تتمّتع التي الكحيدة القارة ىي فريقياإ   

  .الطفؿ بحقكؽ لئلرتقاء مةقي أداة الطفؿ كرفاه

 األمـ اتفاقية في الكاردة نفسيا المبادئ إلى كيستند الطفؿ حقكؽ اتفاقية عمى كبير حد   إلى الميثاؽ يرتكز   

 ط الميثاؽيسم المقابؿ في ،اآلخر منيما كؿ كيدّعـ متكامميف الصكاف ُيعتبر كبالتالي الطفؿ، لحقكؽ المتحدة

 فريقياإل الميثاؽ في القكة مكاطف أبرز تكمف ،فريقياإل السياؽ في خاصة بأىمية تّتسـ قضايا عمى الضكء

 كمصداقّيتو رّنانة أصداءه فإفّ  أفريقيا كبالتالي، فيؿ األطفا حياة كاقع يعكس ككنو في كرفاىيتو الطفؿ لحقكؽ

 التي التقميدية األفريقية النظر كجيات يتحّدل الميثاؽ بأفّ  التأكيد كيمكف األفريقي، السياؽ ضمف عالية

 المكاقؼ مثؿ الطفؿ، لحقكؽ المنافية التقميدية فريقيةاإل المعتقدات يدحض أنو سّيماال الطفؿ، كحقكؽ تتعارض

 إطار خارج يكلدكف الذيف كاألطفاؿ أطفاليـ، تجاه ككاجباتيـ األىؿ األطفاؿ، كحقكؽ زكاج تجاه السائدة

 عمى بقدرتيـ ارىن تبقى األطفاؿ عاتؽ عمى تقع التي المسؤكليات بأف صراحة الميثاؽ يسّمـ كما ،الزكاج

 .التطكر

 لؤلطفاؿ المعّززة كالحماية المضّرة التقميدية الممارسات إلى االتفاقية مف كأكضح أقكل إشارة الميثاؽ في   

، داخمينا الميّجريف كاألطفاؿ الحكامؿ كالطفبلت ياتيـ،أم مع السجكف في كلدكا الذيف كاألطفاؿ اإلعاقات، ذكم

ا اكاضح اتعريف يضـّ  الميثاؽ أفّ  كما  مراعاة لجية الدكؿ عاتؽ أكبرعمى مسؤكلية يمقي كىك لمطفؿ، كصريحن

 .الفضمى الطفؿ لمصالح األخيرة ىذه

كؿ مبحثيف، نتناكؿ في المبحث األنة بيف أحكاـ الميثاؽ كاالتفاقية في ر في ىذا الفصؿ سنتناكؿ دراسة مقا   

لحقكؽ ممية فريقية كاألحكاـ المكضكعية كفي المبحث الثاني نقارف بيف المجنتيف اإلالمقارنة مف حيث األ

 الطفؿ.
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 ةػيػوعػوضػمػام الػػكػػث األحػيػن حػث األول: مػحػبػمػال

عمييا مف طرؼ كؿ دكؿ العمـ  ةدقاصتمت المالميثاؽ اعتمد بعد فترة قصيرة مف اعتماد االتفاقية التي    

 ماعدا الكاليات المتحدة االمريكية.

يا لمقضية العالمية مف جية عف دعم فريقية عبرتالدكؿ اإل دكلية،قية اعتماد ميثاؽ إقميمي بعد اعتماد اتفا   

التي ف االتفاقية إقميمية قد تأخذ بعيف االعتبار المشاكؿ الخاصة كمف جية أخرل ظنيا أ الطفؿ،لحقكؽ 

 .يكاجييا الطفؿ األفريقي في القارة

ككثيقة دكلية  ىذه االخيرةركبية في صياغة االتفاقية ك قد لكحظت المشاركة البسيطة لمدكؿ غير األف   

  .بطبيعتيا تكفر مساحة صغيرة إلدراج المصالح اإلقميمية الخاصة

كفرة مف قبؿ ممعايير الحماية ال ع بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يككف لو التأثير عمى خفضيالميثاؽ يستط   

 .الميثاؽ( ( مف2)1االتفاقية كما يسكد معيار النص عمى أعمى حماية )المادة 

المقارنة بيف نصكص االتفاقية الدكلية كالميثاؽ اإلفريقي ىي طريقة جيدة لتتبع عناصر الخصكصية    

 اغة االتفاقية. خاصة أف صياغة الميثاؽ قريبة جدا مف صي األخير،اإلفريقية في ىذا 

مف خبلؿ  لميثاؽ كاالتفاقيةالكاردة في افي ىذا المبحث سنتناكؿ دراسة مقارنة بيف األحكاـ المكضكعية    

مطالب، نتناكؿ في المطمب االكؿ مقارنة بيف المبادئ العامة، كفي المطمب الثاني مقارنة بيف الحقكؽ  ةثبلث

 مقارنة بيف تدابير الحماية الخاصة. أما في المطمب الثالث نتناكؿ كالحريات العامة
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 ةػػػامػعػادئ الػبػمػب األول: الػمػطػمػال

ىذا المطمب سنحاكؿ إجراء دراسة مقارنة  في ،ر كؿ مف المعاىدتيفأربعة مبادئ عامة تشكؿ جكىىناؾ    

 لممبادئ العامة المنصكص عمييا في كؿ مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ

إلى كضعية االتفاقية كالميثاؽ كعممية  لكف قبؿ ذلؾ نتطرؽ، كالنظر إذا ما كانت تقدـ نفس الحماية لمطفؿ

 المصادقة عمييما.

 لحقوؽ ورفاه الطفل  فريقياتفاقية حقوؽ الطفل والميثاؽ اإل اعتمادول: رع األ ػفػال
 لػػفػطػوؽ الػػقػة حػيػاقػفػاتأوال: 
تتكيجا لعشر سنكات مف العمؿ كالمفاكضات بيف ت كانحيث ، 1989اتفاقية حقكؽ الطفؿ عاـ اعتمدت    

في كجيات النظر بشأف األطفاؿ، مف ضحايا االختبلؼ  تسمح حيث ،الحككمات كالمنظمات غير الحككمية

 الرعاية ألصحاب حقكؽ فردية.مف  مستفيديفك 

، 1القرف الماضي كحتى الكقت الحاضر ر حقكؽ الطفؿ مف بدايةتطك ىناؾ ثبلث مراحؿ رئيسية في    

كشيدت  ،حقكؽ الطفؿ مف قبؿ عصبة األمـ مع اعتماد إعبلف جنيؼ بشأف 1924المرحمة األكلى عاـ 

لبلحتفاؿ  1979لمطفؿ عاـ  ةالدكلي سنة، تمييا ال1959عاـ  مة الثانية اعتماد إعبلف حقكؽ الطفؿالمرح

اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كىي العممية التي اكتممت في  كشيد ىذا العاـ أيضا بداية صياغة ،العشريفلذكرل اب

تبع ذلؾ عدد قياسي مف التصديقات،  ،عندما اعتمدت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة النص 1989عاـ 

 .1990سبتمبر  ذلؾ جزئيا إلى مؤتمر القمة العالمي المعني باألطفاؿ فييرجع الفضؿ في ك 

                                                           
1
( Philip Alston & John Tobin, Laying The Foundations For Children's Rights, United Nations Children’s 

Fund (UNICEF), UNICEF Innocenti Research Centre, 2005, p 35. 
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المرحمة الثالثة كالحالية، يتـ التركيز عمى التنفيذ، كالمساءلة كرصد اتفاقية حقكؽ الطفؿ، بعد التصديؽ    

صؾ حقكؽ اإلنساف األكثر تصديقا  ةاقية حقكؽ الطفؿ الدكليكتبقى اتف، غير المسبكؽ كشبو العالمي عمييا

 المتحدة.في العالـ، حيث كؿ دكؿ العالـ تعتبر طرفا فييا ماعدا الكاليات 

عمى  صادقت التي ةفريقياإلأكائؿ الدكؿ كانت مف ، كينيا كناميبيا كأكغندا كزيمبابكم 1990عاـ    

القانكني، كىي العممية التي أسفرت عف  يانظام تراجع التيربعة األ بيف مف ىكلاألككانت أكغندا  ،1االتفاقية

، 2002منذ عاـ  بو ، تعمؿ32001في عاـ  ابي الخاصقانكف الطفؿ ب جاءتكينيا  ،2قانكف الطفؿ اعتماد

ال تزاؿ معمقة. كانت جنكب أفريقيا كسكازيبلند األخيرة  لكنيا 20044تشريعات عاـ صاغت ناميبيا في حيف 

 بمراجعةعمى حد سكاء  قاما يما، كلكن1995اتفاقية حقكؽ الطفؿ عاـ صادقت عمى  التيفي المنطقة 

قانكف لؤلطفاؿ كمشركع قانكف العدالة إلى اعتماد جنكب أفريقيا، بالذم أدل األطفاؿ ب قكانينيا المتعمقة

 .5الطفؿ

مكضكعية، التي تحدد الحقكؽ األساسية التي تغطي كؿ شيء  ادةم 41 تحتكم عمىحقكؽ الطفؿ  اتفاقية   

عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ  عالميالشبو التصديؽ أىمية  ،التعميـ كالصحة، كعمالة األطفاؿ ؿاطفعدالة األمف 

  حقكؽ الطفؿ كأساس لمعمؿ.ل ، ألنو يدؿ عمى التزاـ عالميفيو ال يمكف المبالغة

اشتراؾ األطفاؿ في ب البركتكككؿ االختيارم المتعمؽة، اختياري بثبلثة بركتكككالتكقد استكممت االتفاقية    

الحد األدنى لسف االشتراؾ في المنازعات المسمحة إلى ثمانية عشر،  يرفعالذم  النزاعات المسمحة،

كالمكاد اإلباحية، الذم يعزز حماية الدعارة في  الطفؿكاستغبلؿ كالبركتكككؿ االختيارم بشأف بيع األطفاؿ 

 كالبركتكككؿ االخير الخاص بإجراء تقديـ الببلغات. ،6حقكؽ الطفؿ في ىذه المجاالت

                                                           
 .2( أنظر الممحؽ رقـ 1

2
) Concluding Observations on Uganda's Second Periodic Report, paras 12. 

3
) Concluding Observations of Kenya's' Initial Report, para 10. 

4
) Concluding Observations on Namibia's Second Periodic Report, para 9. 

5
) Concluding Observations on South Africa's Initial Report, para 15. 

6
( Both protocols were adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 

resolution 54/26, May 2000. Both the protocols are now ratified by almost 120 states. 
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 لػػفػطػاه الػػوؽ ورفػػقػحػي لػػقػريػػاؽ اإلفػثػيػمػالا: ػيػانػث

فريقي في عاـ اإلفريقية، إعبلف حقكؽ كرفاه الطفؿ لدكؿ األعضاء في منظمة الكحدة اإلاعتمدت ا   

جمعية رؤساء مف قبؿ  1990ىذا استبؽ الميثاؽ األفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ، الذم اعتمد عاـ  ،19791

 .1999، كالذم دخؿ حيز النفاذ عاـ 2فريقيةدكؿ منظمة الكحدة اإل

عالمية فريقي ىك صؾ شامؿ يضع الحقكؽ كيحدد مبادئ كمعايير اتفاقية حقكؽ الطفؿ، الميثاؽ اإل مثؿ   

 افلحقكؽ اإلنساف التي تغطي تيفكاتفاقية حقكؽ الطفؿ ىما المعاىدتيف الكحيد ىذا األخير ،لكضع األطفاؿ

 .لؤلطفاؿ كميا سمسمة الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 اتفاقية حقكؽ الطفؿالشعكر مف قبؿ الدكؿ األعضاء أف  ىك فريقيميثاؽ اإلكحجة الاألساس المنطقي    

يتحدل الميثاؽ ك  ،3األفريقية في القارةاالجتماعية كالثقافية كاالقتصادية اليامة  كالخصكصيات الحقائؽأغفمت 

قضايا زكاج األطفاؿ، كحقكؽ الكالديف  مثؿالتي تتعارض مع حقكؽ الطفؿ  فريقيةاإلفريقي اآلراء التقميدية اإل

عمى أم عرؼ أك  سمكه يعمف صراحة فيك ،المكلكديف خارج إطار الزكاج تجاه أبنائيـ، كاألطفاؿ يـكالتزامات

 .4مع الحقكؽ كالكاجبات كااللتزامات الكاردة في الميثاؽ تقميد أك ممارسة ثقافية أك دينية تتناقض

                                                           
1
( Adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the Organisation of African Unity, at 

its Sixteenth Ordinary Session in Monrovia, Liberia, 17-20 July 1979. 
2
( OAU Doc CAB/LEG/24.9/49 

3
( Frans Viljoen, Africa's contribution to the development of International Human Rights and 

Humanitarian Law, AHRLJ, Volume 1, No 1, 2001, p 34. 
4
( Reference to Art 1(3) of ACRWC by D. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter on the 

the Rights and Welfare of the Child, op.cit, p 158. 
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؛ حظر صريح عمى تجنيد األطفاؿ في الصراع 1الممارسات الثقافية الضارة تتناكؿ أحكاـالميثاؽ يشمؿ    

، كيمنح الفتيات الحؽ في 4؛ حظر استخداـ األطفاؿ في التسكؿ3زكاج أك خطبة األطفاؿ ؛ حظر2المسمح

 .5العكدة إلى المدرسة بعد الحمؿ

مكاجية  إلى كعيدفريقية عمى كجو التحديد عمى سبيؿ المثاؿ، إفريقي أيضا يتناكؿ قضايا الميثاؽ اإل   

لغاء  فريقيا، كلكف ىذا ىـز في جنكب إ العنصرم قد يككفالفصؿ ف ،6مماثمةالنظـ الالفصؿ العنصرم ك كا 

العرقية أك الدينية  التمييز تمارس أشكاؿ التي األنظمة نطبؽ عمى األطفاؿ الذيف يعيشكف تحتي الحكـ أيضا

الكاجب اتخاذىا مف أجؿ رفاىية األطفاؿ في تمؾ الخاصة برر التدابير ي ىذا ،أك غيرىا مف أشكاؿ التمييز

 .7البمداف

قضية حساسة  معالجتول الثناءميثاؽ يستحؽ ال قضية تجنيد األطفاؿ في القكات المسمحة، تناكؿخبلؿ مف    

إغفاؿ حكـ يعكس  بعض العيكب، بما في ذلؾ وفريقي لديكمع ذلؾ، فإف الميثاؽ اإل 8ؿ األفارقةاطفتمس األ

طمب مف الدكلة األطراؼ تخصيص المكارد لضماف تحقيؽ حقكؽ يمف اتفاقية حقكؽ الطفؿ، الذم  4المادة 

آلية لكضع كاجب عمى الدكلة  فريقي ال يكجد لديوألنو يعني أف الميثاؽ اإل مؤسؼطفؿ بالكامؿ، ىذا اإلغفاؿ 

 إعماؿ حقكؽ الطفؿ. لتكفير المكارد البلزمة لضماف

اإلعاقة  صراحة أف في النصفشؿ  فإنو ،9لمعكقيفباعمى الرغـ مف أنو ينص عمى تدابير حماية خاصة    

 . 10أسباب التمييز المحظكرةسبب مف 

                                                           
1
( Art 21 of ACRWC. 

2
( Art 22(2) of ACRWC. 

3
( Art 21 of ACRWC. 

4
( Art 27(1)(b) of ACRWC. 

5
( Art 11(6) of ACRWC. 

6
( Art 26 of ACRWC. 

7
( D. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child', 

The International, op.cit, p 159. 
8
( D. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 

op.cit, p 162. 
9
( Art 13 of ACRWC. 

10
( D. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child', 

op.cit, p157. 
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ال يكجد حكـ مماثؿ في الميثاؽ ، 1األقميات أطفاؿحقكؽ  تنص عمىخبلفا التفاقية حقكؽ الطفؿ، الذم    

عدد كبير مف سكاف األقميات كجماعات  لدييا العديد مف البمداف في المنطقة أف فريقي، عمى الرغـ مفاإل

 .2السكاف األصمييف

ىذه  كمع ذلؾ، يرل آخركف أف 3الميثاؽ ألبكيف المدرجة فيتجاه اكاجبات األطفاؿ لىناؾ بعض االنتقادات   

تندرج في نطاؽ حقكؽ الطفؿ، كأنيا ال تتعارض مع حقكؽ الطفؿ كبالتالي يمكف مقارنتيا مع ىذه الكاجبات 

مف العالمي اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف التي تنص عمى أف لكؿ شخص كاجب  29المادة المبدأ في 

 .4عمى المجتمع

التكقيع عمى ف، يمكف لمدكلة أف تصبح طرفا في الميثاؽ بالتكقيع كالتصديؽ، أك عف طريؽ االنضماـ   

الدكؿ المكقعة تمتـز ك  ،تقبؿالميثاؽ ىك إشارة اىتماـ مف قبؿ الدكلة لمتصديؽ عميو في مرحمة ما في المس

دكلة  الذم تقكـ بوعمؿ ال ىكالتصديؽ أما ، صد الميثاؽاقمنتيؾ مباشرة ت التي يمكف أفاإلجراءات بتجنب 

عماؿ حقكؽ كرفاه ف ،الكاردة في الميثاؽ ةقانكنيبقبكؿ االلتزامات الرسميا كعمنا  يك التزاـ باحتراـ كحماية كا 

 دخكؿكيمكف لمدكؿ التصديؽ عمى المعاىدات قبؿ كبعد ، المكاد مف الميثاؽالطفؿ عمى النحك المبيف في 

بقا مس دكف التكقيع عميو ما الميثاؽ دكلة قبؿتاالنضماـ يعني أف ، أما المعاىدة حيز النفاذ عمى حد سكاء

ؿ دخك كيمكف لمدكؿ أف تنضـ إلى معاىدة قبؿ كبعد ، متصديؽلكليا نفس التداعيات القانكنية كالسياسية 

 .حيز التنفيذالمعاىدة 

، جميع الدكؿ األعضاء في االتحاد اإلفريقي كقعت عمى الميثاؽ 2016اعتبارا مف شير نكفمبر عاـ    

دؽ بعد عمى الميثاؽ ىي جميكرية الـ تص دكؿ التي كقعت كلكفال ىذه ،5دكؿ 8ماعدا ككميا صادقت عميو 

                                                           
1
( Art 30 of CRC. 

2
( D. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child', 

op.cit, p157. 
3
( Art 31 of ACRWC. 

4
( D. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child' 

op.cit, p163. 
 .3( أنظر الممحؽ رقـ 5
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جميكرية العربية الصحراكية الديمقراطية الجميكرية الككنغك،  فريقيا الكسطى كجيبكتي كالديمقراطيةإ

 . 1ساك تكمي كبرينسيبي كسكازيبلند كتكنس ،كالصكماؿ

معاىدة لتحديد ما ال عادة تراجعدكلة البعد التكقيع،  ،بالتكقيع عمييا دكلةتقكـ ال متصديؽ عمى معاىدة، أكالل   

التشريعات  ،اتسياسالأنسب كسيمة لتعزيز امتثاؿ  اعتمادك ا تفؽ مع أحكاميتإذا كانت القكانيف الكطنية 

 تحديد مدل فعالية تنفيذ ستطيعأنو ي ياالمجتمع المدني فيلمشاركة كىذه عممية ىامة ، كالبرامج مع المعاىدة

 الطفؿ في الممارسة العممية.  حقكؽ التشريع لميثاؽ

كىذا يعني أف الجياز الكطني  ،الكامؿ الكطنية لمتصديؽتشريعاتيا  متطمباتستكفي تثـ مف الدكلة    

يتبع اإلجراءات  -مجمس الشيكخ، رئيس الدكلة أك الحككمة، أك مزيج مف ىذه  البرلماف، -مببلد لالمناسب 

رسميا إلى  نقمياكثيقة التصديؽ البد مف ك  ،طرفا في المعاىدة قرار رسمي ليككف ضعالدستكرية المحمية كي

صؾ التصديؽ عادة ما  .2في مقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا، إثيكبيا اإلفريقيرئيس مفكضية االتحاد 

األعضاء في االتحاد األفريقي عمى التصديؽ  الدكؿقرار مف قبؿ  إلى إشارةفي  ،يككف كتاب رسمي مختكـ

 السمطة المسؤكلة في الدكلة. المكقعة مف قبؿعمى الميثاؽ ك 

بإبداء تحفظات كمع ذلؾ، بمكجب القانكف الدكلي  لمدكؿ األطراؼال يكجد نص صريح في الميثاؽ يسمح    

كعبلكة  ،المعاىدة تحفظ ال يتعارض مع اليدؼ كالغرض مفالشريطة أف  مف الناحية النظريةبو فإنو يسمح 

قاؿ المستشار القانكني لمنظمة  ، بالنيابة2002عمى ذلؾ، في اجتماع المجنة األكؿ الذم عقد في عاـ 

الثقافة الخاصة تماشى مع تميثاؽ بطريقة لمتحفظات "غير األساسية" مف الممكف إبداء ال ويقية أنالكحدة األفر 

لكف المشكمة ىي أف التحفظات التي أبديت عمى المعاىدات غالبا ما تككف مخالفة  ،مدكلة كالعادات كالقيـل

 .3الغرضي

                                                           
1
( www.africa-union.org  

2
) Dinah Shelton, International Law and Domestic Legal Systems : Incorporation, Transformation, and 

Persuasion, OUP Oxford, Sep 29, 2011, p 345. 
3
) Amanda Lloyd, The first meeting of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of 

the Child, op.cit, p 134. 

http://www.africa-union.org/
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 ياػقػريػػفػػي إف الػػفػة لألطػيػونػانػقػة الػايػمػحػي الػػدم فػػقػتػا: الػثػالػث

، 1كما نرل في الرسـ البياني ،فريقيةكبير عمى العمميات التشريعية اإل الصككؾ القانكنية الدكلية ليا تأثير   

فريقيا، بما في ذلؾ اتفاقية مى أكثر مف صؾ ذم صمة بالطفؿ في إحيث تـ إحراز تقدـ كبير في التصديؽ ع

كتبقى اتفاقية حقكؽ الطفؿ  ،20082تصديقا منذ  32التي تمقت  (CRPD)حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة 

)بشأف الحد األدنى لسف العمؿ  182ك 138المعاىدة األكثر تصديقا، تمييا اتفاقيات منظمة العمؿ الدكلية 

مف التصديقات كمع ذلؾ، ال يزاؿ ىناؾ الكثير  51ا مكأسكأ أشكاؿ عمؿ األطفاؿ عمى التكالي(، ككبلىما لي

عمى  ،العمؿ الذم يتعيف القياـ بو بشأف التصديؽ، كما أف بعض الصككؾ لـ تتمؽ الكثير مف االىتماـمف 

ىذا مقمؽ نظرا  ،فريقيا لـ تقـ بعد بالتصديؽ عمى اتفاقية الىام بشأف التبني الخارجيبمدا إ 39سبيؿ المثاؿ، 

لعدـ كجكد أنظمة  -ف أمكر أخرل مف بي -فريقيا أصبحت جبية جديدة لمتبني الخارجي، نظرا لحقيقة أف إ

 ريقية.فاألطفاؿ في العديد مف البمداف اإلشاممة لتبني 

عقب التصديؽ، الدكؿ األطراؼ ممزمة باعتماد تدابير تشريعية أك تدابير أخرل قد تككف ضركرية لتنفيذ    

ي المعاىدات، كتتـ المكائمة االلتزامات الكاردة ف مة القكانيف الكطنية لتعكسمكائفيي ممزمة ب ،3أحكاـ المعاىدة

 ،إما عف طريؽ األحكاـ الدستكرية لمبمداف أك إصدار تشريع جديد يمنح القانكف الدكلي كضعية القانكف المحمي

ىذه التدابير التشريعية كاإلدارية كغيرىا تيدؼ إلى الحد مف التفاكت بيف النظـ كالقكانيف الكطنية كاإلجراءات 

 .4فريقيكاتفاقية حقكؽ الطفؿ كالميثاؽ اإلالمتعمقة باألطفاؿ 

الخاص بتدابير التنفيذ العامة لبلتفاقية التي  5، لجنة حقكؽ الطفؿ أصدرت تعميقيا العاـ رقـ 2003عاـ    

ىذه التدابير  ،تفصؿ فيو الخطكات التي يجب أف تتبعيا الدكؿ إلعماؿ حقكؽ الطفؿ المكجكدة في االتفاقية

                                                           
 .4( أنظر الممحؽ رقـ 1

2
(The Optional Protocol to the CRPD, on the other hand, has been ratified by only 21 countries in Africa. 

3
) Art 4 CRC and art 1 ACRWC.   

 .5نظر الممحؽ رقـ أ )4
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ي، إنشاء ىيئات تنسيؽ كمراقبة حككمية كمستقمة، جمع البيانات الشاممة كالنكعية تتضمف اإلصبلح التشريع

 .1سات المبلئمة كالخدمات كالبرامجكالتدريب كتطكير كتنفيذ السيا

كف مف الميثاؽ لـ يصدر إرشادات محددة لمدكؿ فيما يتعمؽ بكيفية التكجو نحك تطبيؽ الميثاؽ سيكأما    

عمى المستكل الدكلي، يجكز استخداـ التشريعات المحمية كدليؿ عمى امتثاؿ أك ، المفيد لمغاية لك قاـ بذلؾ

 .2عدـ امتثاؿ الدكلة بااللتزامات الدكلية

 لػػفػطػوم الػػهػفػم ي:ػػانػثػرع الػػفػػال
كاألشخاص الذيف  مفيكـ الطفؿ كتعريفوالفرؽ األكؿ المبلحظ بيف الميثاؽ كاالتفاقية يرتبط بمفيـك الطفؿ، ف   

تنطبؽ عمييـ الحقكؽ الكاردة في الميثاؽ مكجكدة في المادة الثانية منو، حيث تنص عمى: " ألغراض ىذا 

مف أكثر مبلمح الميثاؽ ىك ىذا التعريؼ  ةسنة"، كاحد 18الميثاؽ يعني الطفؿ كؿ إنساف لـ يتجاكز سف 

كؿ األشخاص تحت  ،نتيجة لذلؾ ،بأم قيكد الذم يعتبر حاسـ التطبيؽ ألحكامو فيك كاضح جدا كال يسمح

سنة مشمكليف بالحماية غير المشركطة لمميثاؽ، في رأينا تحديد سف ثابت لمقصكر يرتبط مباشرة مع  18سف 

ا إذا كاف التعريؼ يشمؿ الجنيف لكف تعريؼ الطفؿ طبقا لمميثاؽ متنازع عميو م ،مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ

مكحدة النتياء الطفكلة، ىذا بعكس االتفاقية التي تضيؼ فقرة إضافية ليذا ال، فيك يكضح كيضع سف  ـأ

التي تتعارض مع الثقافة كالتقاليد  ،التعريؼ "ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المطبؽ عميو"

لطفؿ كؿ اإلفريقية حيث تنص المادة األكلى مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى: " ألغراض ىذه االتفاقية، يعني ا

مثؿ ىذا  ،إنساف لـ يتجاكز سف الثامنة عشر، ما لـ يبمغ سف الرشد قبؿ ذلؾ بمكجب القانكف المطبؽ عميو"

الحكـ يحتاج إلى تكضيح، فيك يقرر السف التي يتكقؼ عندىا الطفؿ ككنو قاصرا كيفقد الحماية بمكجب 

كليس لصالح الطفؿ، كما أف األطراؼ  الدكؿ لصالحاالتفاقية، كما تترؾ ىذه األخيرة إمكانية استخداـ الكثيقة 

 طكؿ فترة الطفكلة يمكف أف يختصر.
                                                           
1
) General Comment No. 5, 2003, General measures of implementation of the Convention on the Rights 

of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6). 
2
( A critical role of the UN Committee on the Rights of the Child, whereby it looks at domestic legislation 

that implements provisions of the CRC. 
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جميع الحقكؽ الممنكحة لؤلطفاؿ تتكقؼ عمى تعريؼ الطفؿ، كبل الكثيقتيف مكجية لجميع األطفاؿ بغض    

 سنة، كمع 18النظر عف العرؽ أك الجنس أكالديف، ككبلىما  تحدداف أف الطفؿ ىك إنساف لـ يتجاكز سف 

ذلؾ، االتفاقية  أكثر تسامحا مع أم تشريع كطني عمكما، فمفيكـ الطفؿ ىك نفسو في كبل الكثيقتيف، فينظر 

إليو عمى أنو غير ناضج جسديا كمعنكيا كبحاجة إلى العناية خاصة الحصكؿ عمى حماية خاصة ضد 

ما أف كبل الكثيقتيف تركزاف كعمى الدكلة اتخاذ تدابير معينة بيذا الصدد، ك، االستغبلؿ االقتصادم كالجنسي

  .عمى حقكقو، في الكاقع الطفؿ يتمتع بمجمكعة متنكعة مف الحقكؽ

سنة كمع ذلؾ ىناؾ تيديد لحماية  18كفقا لبلتفاقية كالميثاؽ الطفؿ يعني كؿ إنساف لـ يتجاكز سف    

ألدنى لمسف فيما األطفاؿ بسبب الفشؿ في كضع تعريؼ شامؿ لمطفؿ نتيجة لمتناقضات كالغمكض في الحد ا

فيناؾ تناقضات في التعاريؼ القانكنية لمسف ، يتعمؽ بالقضايا ذات الصمة مثؿ الزكاج كالرضا الجنسي

األدنى، مثؿ الزكاج كالتعميـ األساسي كاألىمية لمعمؿ كالمسؤكلية الجنائية التي يجب معالجتيا في بعض 

 ف مف حماية قانكنية غير كافية كغير فعالة.البمداف اإلفريقية، كنتيجة لذلؾ ال يزاؿ األطفاؿ يعانك 

كؿ مف الكثيقتيف تحقؽ نقمة نكعية ألنيا ترل األطفاؿ كفاعميف كليس كضحايا، في الكاقع األطفاؿ ىـ    

أصحاب حقكؽ يمكف المطالبة بيا. عبلكة عمى ذلؾ، تماشيا مع سنيـ ليـ الحؽ في التعبير عف أنفسيـ 

 بحرية كالمشاركة في جميع المسائؿ التي تؤثر عمييـ. 

ؽ الثقافي اإلفريقي ال ينظر لمطفكلة مف حيث السف بؿ مف حيث التزامات الدعـ فقد لكحظ أنو في السيا   

تقميديا إنياء الطفكلة ليس لو عبلقة مع أم تحديد لمسف كلكف مع القدرات ، فكالمعاممة بالمثؿ بيف األجياؿ

يكـ الميثاؽ كبيذه الطريقة مف ،الجسدية لمقياـ باألعماؿ التي تنجز عادة مف طرؼ البالغيف )مثؿ الزكاج(

  . 1لمطفكلة يتشابؾ مع المفيكـ الثقافي التقميدم اإلفريقي

                                                           
1
( W. Ncube, The African Cultural Fingerprint, the changing concept of childhood, in: Welshman, Ncube 

(ed.) Law, culture, tradition and children’s rights in Eastern and  Southern Africa, op.cit, p 11. 
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عمى الرغـ مف أف أحكاـ الميثاؽ ككذلؾ االتفاقية المعرفة لمطفكلة تبدك غير مترابطة مع المفاىيـ التقميدية    

الميثاؽ اإلفريقية، صياغة المادة الثانية مف الميثاؽ كاضحة، يمكف أف نشتكي مف النيج الذم يطبقو 

"شخص ما كبعصا سحرية يتحكؿ إلى شخص ناضج كامؿ األىمية عند بمكغ سف ثابتة بشكؿ ،كاالتفاقية يعني

تعسفي"، لذا البد مف القكؿ أنو رغـ أف تحديد سف نياية الطفكلة في الميثاؽ يبدك تعسفي بشكؿ ما، ىذا ىك 

فئات في المجتمع، لكف الميثاؽ أكثر السبيؿ الكحيد لمكصكؿ إلى أىداؼ الميثاؽ لحماية أصغر كأضعؼ ال

لكنو لـ يذكر شي عف ضركرة  ،تقدما مف االتفاقية لككف تعريفو لمطفؿ جاء مطمقا كال يسمح بأم استثناءات

مف الميثاؽ تنص عمى كجكب تسجيؿ  4ك 2 ،6التنفيذ الفعاؿ لتسجيؿ المكاليد في جميع أنحاء القارة، المكاد 

الحصكؿ عمى اسـ كجنسية، كبالتالي الميثاؽ فشؿ في إيبلء أىمية لتسجيؿ كؿ طفؿ فكر كالدتو مف أجؿ 

 .    1المكاليد

لدييـ قكانيف  ،ال يكجد سف محدد شامؿ لمطفؿ سكاء في الدستكر أك في التشريعالبمداف اإلفريقية بعض في    

الدستكر عمى أنو أم عرؼ الطفؿ في ي، أخرلبمداف ، 2تنص عمى أف سف الرشد المدني ىك بمكغ الثامنة عشرة

 ،4، في حيف تصؼ زامبيا الشاب بأنو بمكغ الشخص سف الخامسة عشرة3ستة عشر سنة شخص تحت سف

ىذه التعاريؼ الدستكرية كضعت قبؿ التصديؽ عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ، فمف الميـ أف يتـ تعديميا لتعكس 

 .ؿالطفالتيار كاعتماد تكصيات بشأف تعريؼ 

كماؿ التعميـ األساسي كاألىمية ىناؾ تناقضات في     التعاريؼ القانكنية لؤلعمار الدنيا، مثؿ الزكاج كا 

كغالبا ما تحدث أثناء  ،االفريقيةالقانكنية لمعمؿ كسف المسؤكلية الجنائية، يجب معالجتيا في غالبية البمداف 

     .5عمميات اإلصبلح تناقضات قانكنية لـ يتـ تنسيقيا كلـ تنظر إلى تشريع الطفؿ بشكؿ كمي
                                                           

 مف الميثاؽ. 4ك 2، 6( المكاد 1
ثيكبيا كمكزمبيؽ  كناميبيا كسكازيبلند كتنزانيا كزيمبابكم. )2  مثؿ أنغكال كبكركندم كا 
  مثؿ مبلكم. (3

4
( Zambia has not ratified the African Charter, but has ratified the CRC. The 2005 Draft Constitution of 

Zambia includes the definition of a child as any person below the age of eighteen. See, Concluding 

Observations on Zambia's Second Periodic Report, para 29. 
 .6( أنظر الممحؽ رقـ 5
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 اءػػػضػدول األعػػات الػبػواج: ثػالػثػرع الػػفػال

أف الدكؿ األعضاء في الميثاؽ يجب أف تتبع أحكاـ المكاد المنصكص عمييا في  1فقرة  كلىاألتبيف المادة    

جراء التعديبلت المناسبة أك البلزمة لدساتيرىا لممبلئمة مع ىذه األحكاـ كمع ذلؾ فإف أحكاـ المادة  ،الميثاؽ كا 

إف أحكاـ ىذا الميثاؽ ال تسرم تنكه أنو إذا أقر دستكر دكلة حقكؽ الطفؿ بطريقة أكثر مبلئمة ف 2فقرة  كلىاأل

 . 1عمى ىذه القكانيف كمف ثـ يمكف تجاكز أحكاـ الميثاؽ بطريقة أك بأخرل مف قبؿ القانكف المحمي لمدكلة

فراغ لتجاىؿ أحكاـ الميثاؽ تحت ذريعة أف القانكف الكطني لمدكلة  افالمشكمة ىي أف ىاتيف الفقرتيف تكفر    

 لؤلطفاؿ.يكفر حماية أكبر 

 كالكاجبات(إلتزامات الدكؿ األطراؼ المكجكدة في الميثاؽ مقسمة إلى قسميف: معرفة الحقكؽ )الحريات    

تخاذ الخطكات المناسبة بالتكافؽ مع األحكاـ الدستكرية كأحكاـ الميثاؽ، لتبني مثؿ ىذه  المكجكدة في الميثاؽ كا 

 لميثاؽ.االتشريعات كاالجراءات األخرل مف الضركرم إعطاء أىمية ألحكاـ 

مف الجدير بالذكر أف ىذه االلتزامات تطبؽ بصفة متساكية لمحقكؽ االقتصادية، الثقافية كاالجتماعية    

الميثاؽ لذلؾ تبنى مقاربة كاممة لممشاكؿ المتعمقة بحقكؽ كرفاه الطفؿ بتأكيد مبدأ ، كالحقكؽ المدنية كالسياسية

"الدكؿ األطراؼ يجب أف  عمى:( 4فاقية تنص في المادة )عدـ قابمية الحقكؽ لمتجزئة كالترابط كبالعكس االت

 ".حقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقيةتتخذ كؿ التدابير التشريعية، اإلدارية كتدابير أخرل إلعماؿ ال

بالنظر إلى الحقكؽ االقتصادية، االجتماعية كالثقافية الدكؿ األطراؼ يجب أف تتخذ كؿ التدابير إلى    

 .ا المتاحة كحيثما يمـز في إطار التعاكف الدكليأقصى حدكد مكاردى

االقتصادية، االجتماعية كالثقافية  كالمدنية كالحقكؽرغـ أف االتفاقية مدحت تقنيف كؿ مف الحقكؽ السياسية    

االقتصادية مف اإلتفاقية ذكرت أعبله صراحة آراء المعارضيف لصالح الحقكؽ  4في كثيقة كاحدة، المادة 

                                                           
1
) Art 1 ACRWC.   
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مف بيف آراء ىؤالء المعارضيف أف الحقكؽ االجتماعية االقتصادية كالثقافية أنشأت ، كالثقافيةاالجتماعية 

 1ريجيا، مثؿ ىذه الحجج فقدت قكتيا في الكقت الحاضر.فيي مكمفة كتتحقؽ تد ،إلتزامات إيجابية

يف مف الحقكؽ، الميثاؽ مف أجؿ ذلؾ متقدـ عمى االتفاقية لتجنب الفركؽ االديكلكجية بيف ىاتيف الفئت   

كيجب مبلحظة أف اإللتزامات في ظؿ الميثاؽ ال تؤثر عمى أم نص مف النصكص المساعدة عمى تحقيؽ 

، 2حقكؽ الطفؿ المكجكدة في القانكف الكطني لمدكلة أك أم إتفاقية دكلية أخرل أك أم إتفاؽ سارم في الدكلة

 إعارتو مف االتفاقية. تاقشتو فقد تممع ذلؾ الميثاؽ يضع فقط الحد األدنى لممعايير، ىذا يمكف من

قكة الميثاؽ مع ذلؾ ترتبط مع حقيقة أنو يدعي صراحة أنو أسمى مف أم عرؼ، تقميد، ممارسة ثقافية أك    

بعبارة أخرل في كضعية ما أك في حالة ما إذا ، حقكؽ كالكاجبات المنصكص عمييا فيودينية متعارضة مع ال

فإف المستكل العالي  مف الحماية لؤلطفاؿ أعمىكاف الميثاؽ أك االتفاقية أك أم قانكف كطني يكفر مستكل 

 .يجب أف يطبؽ

حتراـ كضماف جميع الحقكؽ المنصكص عمييا في اتفاقية تنص عمى أنو كاجب أساسي مف اال 2المادة    

 تمييز.طفاؿ في الكالية القضائية لمدكلة الطرؼ دكف أم المعاىدة لكؿ األ

ككاجب  ،يعني أف الدكلة ال يجب أف تنتيؾ حقكؽ الطفؿ الكاردة في االتفاقية 2كاجب االحتراـ في المادة    

بالتالي تنص عمى  2الضماف يشير إلى أف الدكلة يجب أف تتخذ تدابير إيجابية لتحقيؽ ىذه الحقكؽ، المادة 

الحقكؽ المدنية  فضبل عفت إيجابية كسمبية لمدكلة لكؿ الحقكؽ االقتصادية كالجتماعية كالثقافية التزاما

 .3كالسياسية

 ،المعاىدة بجكىريرتبط  3ـ التمييز في المادة كاجب عدفالميثاؽ ال يحتكم عمى كاجب "إحتراـ كضماف"،    

 مف الكاضح أف الكاجب يمتد أيضا لجيات خاصة.الدكلة في مبدأ عدـ التمييز مما يعني أنو  الميثاؽ ال يذكر

                                                           
1
( D. Olowu, Protecting children's rights in Africa: A critique of the African Children's Charter on the 

Rights and Welfare of the Child, op.cit, p 131-132. 
2

 من الميثاق. 2ف 4من االتفاقية / المادة  14المادة  (
3
) Art 2 CRC  
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ينص الميثاؽ أيضا عمى حماية خاصة لؤلطفاؿ الذيف يعيشكف تحت أشكاؿ مختمفة مف التمييز كتشمؿ    

لذلؾ يشير بالتحديد إلى األطفاؿ الذيف يعيشكف في الفصؿ العنصرم أك  ،الظركؼ التي تسكد في إفريقيا

 .العسكرملتي تخضع لعدـ االستقرار الدكؿ ا

فيي تميز بيف الحقكؽ االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية  ،مف االتفاقية تتحدث عف إعماؿ الحقكؽ 4المادة    

بإشتراط أنو فيما يتعمؽ بالحقكؽ االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية تتخذ الدكؿ ىذه  ،كالحقكؽ المدنية كالسياسية

لمجزء  يمـز في إطار التعاكف الدكلي، التشديد المضاؼ كحيثماالتدابير إلى أقصى حدكد مكاردىا المتاحة 

األخير مف ىذه المادة يتحدث عف كاقع اإلعماؿ الكامؿ لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية حيث ال يمكف أف 

 . 1يتحقؽ بيف عشية كضحاىا كما ال يمكف أف تككف مكارد كافية كمتاحة

ك بذلؾ متقدـ عمى االتفاقية كبذلؾ فقد تمت اإلشادة بالميثاؽ عمى ال يكجد مثؿ ىذا التمييز في الميثاؽ في   

كىذا التقييـ يعتمد عمى الميزة الفريدة لمميثاؽ عمى التعامؿ مع االلتزامات تحت  ،أنو أكثر تقدمية مف اإلتفاقية

 كاالقتصادية.الحقكؽ اإلجتماعية 

التي ال يمكف بمكغيا إال مف  ج الحقكؽ التقميديةدية خار الميثاؽ يتقدـ بكضعية الحقكؽ االجتماعية كاالقتصا   

خبلؿ اإلعماؿ التدريجي، عمى سبيؿ المثاؿ الحؽ في التعميـ، الترفيو، االنشطة الترفييية كالثقافية كالصحية 

ىذا يعني أف االلتزامات السمبية ىي جزء مف الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية التي  ،كاالقتصادية، االستغبلؿ

يعني أنو ال ميمة جدا لئلتفاقية في تفسير عبارة "أقصى حدكد مكاردىا المتاحة"، ىذا  2المادة  ،حاال ذتنف

يمكف أف نتكقع أف تفعؿ الدكؿ ما ال تستطيع كمع ذلؾ الدكؿ عمييا إظيار أنيا تستخدـ أقصى حد عمى 

 الميزانية.ـ بتحميؿ فالحد األقصى يمتد عمى مدل تكافر المكارد يعني أنو ينبغي القيا، سبيؿ األكلكية

مف االتفاقية التي تنص عمى مبدأ مصالح الطفؿ الفضمى، تنص في فقرتيا الثانية كالثالثة عمى  3المادة    

مف الميثاؽ التي تنص عمى  4االلتزامات العامة لمدكؿ األطراؼ، ىذه االلتزامات ال ترد صراحة في المادة 

                                                           
1
) Art 4 CRC  



 الفصل الثاني | دراسة مقارنة بين أحكام الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورفاه الطفل واالتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل
 

 

360 

الميثاؽ التي تنص عمى كاجبات الدكؿ مف  1مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ كال ترد ىذه االلتزامات في المادة 

 الميثاؽ.األطراؼ بعد التصديؽ عمى 

مف الميثاؽ كىذا يختمؼ عف االتفاقية التي تحدد  1إلتزامات الدكؿ األطراؼ في الغالب ترد في المادة    

كح إلتزامات الدكؿ األطراؼ العامة كالخاصة في أحكاـ مختمفة، كما يجب مبلحظة أف الميثاؽ ال يفرؽ بكض

حتى أف  ،كالثقافية عمى عكس اإلتفاقيةكالحقكؽ االجتماعية، االقتصادية بيف الحقكؽ المدنية كالسياسية 

الصؾ األـ لمميثاؽ "الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب" ال يضيؼ الحقكؽ بيذه الطريقة كيعكس 

 الترابط المدعى لجميع حقكؽ االنساف".

نو يجب أف تعطى الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية إلى أقصى حدكد مكارد في حيف تنص االتفاقية عؿ أ   

مف الميثاؽ ال تحتكم عمى مثؿ ىذا القيد كمع ذلؾ التعامؿ مع الحقكؽ االجتماعية  1الدكلة، المادة 

"المادة كاالقتصادية في الميثاؽ كالقيكد المتعمقة بتكفير المكارد يبدك جائزا )عمى سبيؿ المثاؿ الحؽ في التعميـ 

 (. 3ؼ 13، حقكؽ األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة المادة 3ؼ 11

كبل المادتيف تحتكياف عمى حقكؽ يمكف تصنيفيا إلى اقتصادية كاجتماعية كتتحدث عف اإلعماؿ    

قؿ كضكحا في مف الحقكؽ فإف ذلؾ غير كاضح أك أ يمكف أف نفترض أنو رغـ التمييز بيف الفئتيف ،التدريجي

 .لعثكر عميو في بعض أحكاـ الميثاؽمثؿ ىذا التمييز يمكف ا الميثاؽ،

 ريػصػنػعػالل ػصػفػن الػة مػايػمػحػالز و ػيػيػمػتػدم الػػدأ عػبػمع: ػػرابػرع الػػفػػال

أكسع مما ىك عميو في االتفاقية، ألف الميثاؽ يضيؼ خطر التمييز في  1عدـ التمييز بمكجب الميثاؽ مبدأ   

كزعزعة االستقرار العسكرم، مثؿ ىذه األحكاـ ضركرية في  2ظؿ ظركؼ معينة مثؿ أنظمة الفصؿ العنصرم

 عسكرية.قارة تمر باستمرار بممارسات 

                                                           
1
) Art 3 ACRWC. 

2
) Art 26 ACRWC.  
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تفاقية أف االلتزاـ بمبدأ عدـ التمييز كمف المثير لبلىتماـ أف الميثاؽ ال يذكر في المادة الثالثة عكس اال   

يطبؽ عمى كجو التحديد عمى الدكؿ األطراؼ، ىذا يعني أف المسؤكلية ال تقع عمى الجيات الحككمية فقط، 

في رأينا مثؿ ىذا التصكر يفترض أف إحتراـ حقكؽ األطفاؿ في إفريقيا  ،كلكف بصفة عامة عمى المجتمع ككؿ

نساف، لتي ىي المخالؼ الرئيسي لحقكؽ اإلي القارة حتى السمطات الكطنية ايجب أف يككف أكال مف كؿ فرد ف

  فكاف مف الذكاء عدـ كضع االلتزاـ بمبدأ عدـ التمييز فقط في أيدم الدكؿ.

في ىذه النقطة يجب أف نضيؼ أف كضع اإللتزاـ بإحتراـ لحقكؽ الطفؿ في المجتمع ليس مف قبيؿ    

 .فريقي بأف الطفؿ مسؤكلية جماعيةلتقميدم اإلأنو يرتبط بالتفكير ا الصدفة بؿ

تمتـز الدكؿ أطراؼ ىذا الميثاؽ بشكؿ فردم كجماعي بمنح األكلكية األكلى لبلحتياجات الخاصة لؤلطفاؿ    

الذيف يعيشكف في ظؿ نظـ تمارس التمييز العنصرم أك العرقي أك الديني، أك أشكاؿ أخرل مف التمييز، 

حيث ال يزاؿ التمييز العنصرم كالعرقي يشكؿ مشكمة  ،لعدـ االستقرار العسكرم ككذلؾ في الدكؿ التي تخضع

يزاؿ متكاصبل،  كالعنصرية المع ذلؾ فالنضاؿ مف أجؿ إلغاء الكراىية العرقية  ،كبيرة في جميع أنحاء العالـ

فسنكات التسعينات شيدت صراعات عرقية التي يمكف أف تصنؼ بسيكلة مف بيف األسكأ في تاريخ البشرية 

 .1بما في ذلؾ منطقة البمقاف كمنطقة البحيرات الكبرل االفريقية

ة حقكؽ الميثاؽ يكفر حماية خاصة لؤلطفاؿ تحت مختمؼ أنكاع التمييز التي ال تجد أم مقارنة في أم أدا   

مف ، شكاؿ التمييز العنصرمأبما في ذلؾ اتفاقية حقكؽ الطفؿ كاالتفاقية الدكلية لمناىضة كؿ  ،إنساف أخرل

في  ،الكاضح ىذا كاف مقصكد بو مصمحة األطفاؿ المتضرريف مف الفصؿ العنصرم سابقا في جنكب إفريقيا

اؿ الذيف يعيشكف تحت أنظمة تمارس عميو الزمف، إلتزاـ مماثؿ يطبؽ عمى األطف حيف ىذا الحكـ قد عفا

 ..التمييز اإلثني كالديني كأشكاؿ أخرل كعمى الدكؿ التي تعيش حاالت عدـ االستقرار

                                                           
1
)  Roger Pfister, Apartheid South Africa and African States: From Pariah to Middle Power, 1962-1994, 

I.B.Tauris, 2005, p 123. 
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ايا التي تمس كتؤثر عمى الطفؿ الميثاؽ يستحؽ الثناء في ىذا الصدد ألنو يعالج كاحدة مف أكثر القض   

كعمى الرغـ  ،الميثاؽ لـ يدرج صراحة "العجز" كسبب لمتمييزفريقي، كيمكف المبلحظة أنو بخبلؼ االتفاقية اإل

رار االتفاقية الميثاؽ لـ ينص عمى المساكاة أماـ غـ لتدابير الحماية الخاصة، كعمى مف ذلؾ فيك يضع أحكا

فمعرفة الشخصية القانكنية لمطفؿ ىي الشرط المسبؽ لمعرفتو كصاحب حؽ، عمى الرغـ مف ذلؾ  ،القانكف

قد يككف خطيرا، كالحؽ في المساكاة أماـ القانكف يقكم مف مبدأ مساكة الطفؿ بما أف مبدأ عدـ ىذا االغفاؿ 

 التمييز مستقؿ بذاتو.

قميات أك السكاف األصمييف بالرغـ مف كجكد دليؿ دامغ إلى أكجد إشارة خاصة لؤلطفاؿ المنتميف كذلؾ ال ت   

 يكصفاف.عاناة ال إلى قير كم تعرضأف العديد مف األقميات في إفريقيا ت

ما عدا أسباب التمييز  ،ىي نفسيا تقريبا 2مف االتفاقية 2ككذلؾ المادة  1مف الميثاؽ 3صياغة المادة    

"الثركة" في الميثاؽ  عبارة المحظكرة التي تتعمؽ بالمجمكعات العرقية التي تـ إضافتيا في الميثاؽ، كالفرؽ بيف

عرقي" في "مفيكـ المجمكعة العرقية" يبدك أكسع مف "المفيكـ ال "الممتمكات" في االتفاقية، ككذلؾعبارة ك 

 .االتفاقية

عاقة أك فيـك الخاص "لمممتمكات"، كذكر اإلمصطمح "الثركة" يمكف ترجمتو أيضا بمعنى أكسع مف الم   

 13العجز كأساس لحظر التمييز كما ىك كارد في االتفاقية مفقكد في الميثاؽ عمى الرغـ مف أف المادة 

اإلغفاؿ يؤسؼ عميو ألف بيذه الطريقة الميثاؽ يفقد الفرصة ىذا ، 3تعامؿ مباشرة مع حقكؽ األطفاؿ المعكقيفت

 لتأكيد الحقكؽ لؤلطفاؿ المعكقيف كيفتح عميو االسئمة فيما يخص سبب اإلغفاؿ.

يتيا" كىك قيد مف االتفاقية تحث الدكؿ عمى احتراـ كضماف الحقكؽ كؿ طفؿ "في إطار كال 1فقرة  2المادة    

 . 4محتمؿ ال يحتكيو الميثاؽ، ىذا األخير يبدك أكثر شمكال فيما يخص ىذه النقطة

                                                           
1
( Art 3 ACRWC.  

2
( Art 2 CRC. 

3
) Art 13 ACRWC. 

4
) Art 2/1 CRC.  
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فرؽ آخر ميـ بيف االتفاقية كالميثاؽ فيما يتعمؽ بمبدأ عدـ التمييز يتعمؽ بحظر التمييز عمى أساس حالة    

مف االتفاقية، لـ يذكر الميثاؽ  2مادة أك أنشطة أكلياء الطفؿ أك األكصياء القانكنييف عمى النحك الكارد في ال

فريقي، حظر مييز مستبعدة تماما في السياؽ اإلىذه النقطة عمى الرغـ مف أف إمكانية حصكؿ مثؿ ىذا الت

كصياء ؿ أك الرأم السياسي أك الديني لآلباء كاألصف أف يفترض عمى أساس الديف أك األمماثؿ لمتمييز يمك

أفراد  ،حكاـ كعبلكة عمى ذلؾاف مف المفيد أف يشمؿ مثؿ ىذه األة ربما ككلكف األسباب كاضح ،القانكنييف

ر مف الميثاؽ بعكس االتفاقية كىذا مستغرب جدا بالنظ 3أسرة الطفؿ بخبلؼ اآلباء لـ يرد ذكرىـ في المادة 

 سرة في السياؽ اإلفريقي عامة كفي أحكاـ أخرل لمميثاؽ.لمتركيز بشكؿ خاص عمى مفيـك األ

فريقية التاريخية لمفصؿ لتي تتعامؿ تحديدا مع المشكمة اإلا 26زايا الفريدة لمميثاؽ إدراج المادة مف الم   

لكف ىناؾ احتماالت لتفسيرات أخرل  ،العنصرم كالتمييز عمى أسس مختمفة عديمة الفائدة في الكقت الحاضر

ذلؾ، ال يمكف استبعاده في فريقية ليا سياسة لمفصؿ كالتمييز العنصرم كمع يكـ قد ال تككف دكلة إال

المستقبؿ، الميثاؽ يتعامؿ مع مثؿ ىذه المشكمة فيما يتعمؽ باألطفاؿ كيمـز الدكؿ األطراؼ برعاية األطفاؿ 

 .1ذكم االحتياجات الخاصة مف االطفاؿ الذيف يعيشكف في مثؿ ىذه الظركؼ

، مف الناحية األخرل لمميثاؽ بالضركرة األحكاـالدكلة التي تمارس الفصؿ كالتمييز العنصرم تنتيؾ    

نظرا لعدـ الرغبة المفترضة  ،مف الميثاؽ يمكف أف تككف صعبة التنفيذ 3فقرة  26العممية فإف أحكاـ المادة 

لمدكؿ التي تمارس نظاـ الفصؿ العنصرم بالسماح لممساعدات المادية لمشعب الذم يعاني ضد النظاـ 

ـ غير عادم نظرا لحقيقة أنو في ىذا السبيؿ الدكؿ ستتدخؿ فإف المفيك  ،العنصرم عمى أراضييا كبالتالي

كتنتيؾ سياسة الدكلة الممارسة لمفصؿ العنصرم، كالتدخؿ في شؤكنيا الداخمية ىذا يمكف أف يككف مشكمة 

 في ضكء مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤف الداخمية الذم يمكف استخبلصو مف مفيـك المساكاة في السيادة بيف

 .3كغالبا ما يستيدؼ بو في العبلقات الدكلية 2مـ المتحدةمف الميثاؽ لؤل 2الكارد في المادة  الدكؿ عمى النحك

                                                           
1
) Art 26 ACRWC.  

2
( Art 2 UN charter.  

3
) Art 26/3 ACRWC.   
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 ىػمػضػفػل الػفػطػح الػالػصػدأ مػبػس: مػامػخػرع الػفػال

مف حيث أنيا  ،يمكف أف نرل أف ىذه المادة غامضة إلى حد ما 1مف الميثاؽ 1الفقرة  4عند النظر لممادة    

طراؼ أخرل حرة في تفسير عبارة فشمت في تحديد ما ىك المقصكد حقا بمصالح الطفؿ الفضمى، فالدكؿ كأ

 المصالح الفضمى" بأية طريقة يشاؤكف."

الدكؿ مف الممكف أف تقكـ بسمككات تضر بصحة كنمك الطفؿ الجسدم، العاطفي كالركحي تحت ستار    

مى سبيؿ المثاؿ، يمكف لمدكؿ في شرؽ إفريقيا غض البصر عف تشكيو التمسؾ بمصالح الطفؿ الفضمى ع

األعضاء التناسمية لئلناث بحجة أنو في مصمحة الطفمة، كبالتالي يمكف أف نرل أف ىذه المادة يمكف أف 

 تؤدم إلى إساءة معاممة األطفاؿ بطريقة ما.

لقادريف عمى التعبير، فيذه المادة خاصة مف الميثاؽ تميز ضد األطفاؿ غير ا 2الفقرة  4يبدك أف المادة    

فقط باألطفاؿ القادريف عمى التعبير خبلؿ االجراءات القضائية كاإلدارية كمع ذلؾ، األطفاؿ مف جميع مناحي 

يبدك أف المادة ىنا تممح  ،الحياة، ذكك االحتياجات الخاصة، كبمختمؼ األعمار معرضكف لئلساءة كاإليذاء

يمكف أف تيتـ بيـ الدكلة بسبب عدـ قدرتيـ عمى التعبير كالتكاصؿ كىذا انتياؾ  إلى أف ىؤالء األطفاؿ ال

تككف مصمحة الطفؿ ىي االعتبار  جسيـ، ىذا يعني أنو في أم إجراء يتخذ بشأف األطفاؿ يجب أف

تزاـ ، الميثاؽ يعطي الإلى االعتبار األكؿ لمصالح الطفؿ الفضمى، بالمقارنة مع االتفاقية التي تشير األساسي

أكثر صرامة كأكثر تحديدا، ىي مادة كاحدة فقط التي تجعؿ الفرؽ في ىذه الحالة، كمع ذلؾ، في سياؽ 

االتفاقية االعتبار األكؿ يعني أف عممية صنع القرار مف طرؼ الدكؿ األطراؼ يجب أف ال تككف عائقا أماـ 

ادـ مصالح الطفؿ مع مصالح مف نكع أحكاـ المعاىدة كنتيجة لذلؾ، في األمكر المتعمقة بالطفؿ عندما تتص

آخر، الطفؿ لف يككف لو بالضركرة أىمية في النياية، كالميثاؽ ال ينص عمى مثؿ ىذا، لكنو يعزز أفضمية 

 رفاه الطفؿ.

                                                           
1
) Art 4/1 ACRWC.  
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مف الميثاؽ التي تنص عمى أف مصمحة الطفؿ الفضمى يجب  1الفقرة  4ىناؾ صياغة مبتكرة في المادة    

كليا أىمية قصكل عمى المبادئ  ،في جميع اإلجراءات التي تتعمؽ بالطفؿ "االعتبار األساسي"ف تكلى أ

 الثبلثة األخرل. 

مف االتفاقية، كلكف بخبلؼ الميثاؽ تنص عمى أنو في جميع اإلجراءات  3كيتجسد نفس المبدأ في المادة    

مف االتفاقية  3لمادة الفقرة )أ( مف اعتبار األكؿ لمصالح الطفؿ الفضمى، التي تتعمؽ باألطفاؿ يكلى اال

فمبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ قد يككف  ،تكضح ذلؾ مف خبلؿ تحديد القضايا التي تعد مف مصالح الطفؿ

  المبدأ الكحيد الذم يجب أف يطبؽ، فاالتفاقية تسمح لمبادئ أخرل يجب أخذىا في ىذا الصدد.

كىك ما يعني في األساس المصالح الفضمى لمطفؿ ىك  ،لكف الميثاؽ يأخذ مكقفا مختمفا كيستعمؿ المادة   

 المبدأ الكحيد الذم يؤخذ بعيف االعتبار في المسائؿ المتعمقة باألطفاؿ.

مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ ليس بأم حاؿ مبدأ جديد، فيك معركؼ في القكانيف المحمية لمعديد مف    

بسبب إدراجو في  وكلذلؾ قيؿ أن ،الدكلية لحقكؽ اإلنسافالبمداف، لكف ىذا المبدأ أدرج في العديد مف الصككؾ 

 .1اتفاقية حقكؽ الطفؿ ىذا المبدأ يتعدل المفاىيـ التقميدية لمحماية التي تفتح تطكر جديد كتفسير قانكني

الميثاؽ يتبع االتفاقية في تقنيف ىذا المبدأ، لكف يتقدـ عمى االتفاقية بخطكة بنصو عمى أف مصالح الطفؿ    

ىذا يمنح حماية  ،في جميع المسائؿ المتعمقة بالطفؿ "االعتبار األكؿ كاألساسي"مى يجب أف تكلى الفض

بعكس االتفاقية التي تعتبر  ،أفضؿ لؤلطفاؿ بما أف المصالح الفضمى في ظؿ الميثاؽ ىي االعتبار الجكىرم

  .2بمعنى أف االعتبارات األخرل محددة بالتساكم "كؿكاعتبار أ"ىذا المبدأ 

                                                           
1
( B. Rwezaura, The concept of the child’s best interests in the changing economic and social context of 

sub Saharan Africa, in : P. Alston (ed), Best Interests of the Child: Reconciling Culture and Human 

Rights, Oxford, Oxford University Press, 1994, p 80 at 83. 
2
( Michael Gose, The African Charter on the Rights and Welfare of the Child: An Assessment of the 

Legal value of its Substantive Provisions by Means of a Direct Comparison to the Convention on the 

Rights of the Child, Cape Town, Community Law Centre, 2002, p 123. 
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كاحد مف أكثر الفركقات الشييرة بيف الميثاؽ  1مف االتفاقية 3مف الميثاؽ كالمادة  4يرد في المادة    

كبالتالي يمكف القكؿ أف االتفاقية ي صياغة مبدأ مصالح الطفؿ الفضمى، كاالتفاقية ىك اختبلؼ طفيؼ ف

كفي حالة معينة تتجاىؿ مبدأ  تتضمف ىذا المبدأ لكف تسمح لمبادئ كاعتبارات أخرل لتؤخذ بعيف االعتبار

 المصالح الفضمى، الميثاؽ مع ذلؾ يعظـ تأثير المبدأ في إعبلف أفضميتو عمى غيره مف االعتبارات.

لركح الحقيقية اإلفريقية مف ناحية أخرل، يمكف أف نجادؿ بأف الميثاؽ يحتضف الثقافة الغربية بدال مف ا   

ـ مف تجارب ثقافية أخرل كتبني أفضميا عبلكة عمى ذلؾ، مف جية أخرل، ليس مف الخطأ التعم كمع ذلؾ

بالطفؿ" في  ، فالميثاؽ يتحدث عف "اإلجراء المتعمؽىناؾ اختبلؼ آخر طفيؼ في الصياغة يجب مبلحظتو

"، ىذه األخيرة يمكف أف تفسر عمى أنيا مفيـك أكسع التي تتعمؽ باألطفاؿ باإلجراءات"حيف أف االتفاقية ترتبط 

مصالح الفضمى ال يمكف أف يؤخذ في الحسباف في مسألة محددة متعمقة بالطفؿ كفرد كلكف  لمتصرؼ، مبدأ

مثؿ ىذا التفسير يمكف أف يكسع نطاؽ الحكـ كمو كضماف  ،في جميع المسائؿ المتعمقة باألطفاؿ بشكؿ عاـ

 .2ارنة بالميثاؽأف صياغة االتفاقية تصؿ إلى مستكل أعمى مف الحماية مق ،أقصى حماية لمطفؿ نفيـ بالتالي

مف االتفاقية ال تنص عمى مبدأ المصالح الفضمى لمطفؿ فقط  3كمع ذلؾ، يجب اإلشارة إلى أف المادة    

  الميثاؽ.مف  4كلكف تنص باإلضافة إلى ذلؾ عمى التزامات الدكلة، ىذه االلتزامات غير مذككرة في المادة 

 وػمػنػاء والػقػبػاة، الػيػحػي الػػؽ فػػحػدأ الػبػادس: مػسػرع الػػفػال

تحت عنكاف "البقاء كالتنمية"، كقد  3مف الميثاؽ 5عادة ما يعرؼ باسـ الحؽ في الحياة، نجده في المادة    

كذىبت بعيدا مف مجرد معالجة االستمرار  ،أحد األعمدة األربعة ليذا الصؾ 4مف االتفاقية 6اعتبرت المادة 

 المادم لمكجكد.

                                                           
1
( Art 3 ACRWC and art 4 CRC. 

2
) DM. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter, op.cit, p 170. 

3
) Art 5 ACRWC.   

4
) Art 6 CRC.  
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 ال يأخذ ،نساف كبالتاليييات كاضحة مف أجؿ حماية حياة اإلاالتفاقية ال ينص عمى تكجالميثاؽ مثؿ    

 لمدكؿ.مكقفا بشأف قضية اإلجياض كيترؾ ىذا المكضكع مفتكحا لمفرد كالمناىج الثقافية المختمفة 

ة ثانية مف الميثاؽ تتضمف جمم 1فقرة  5المادة مف االتفاقية،  6عمى العكس تقريبا مف صياغة المادة    

ىذه الجممة اإلضافية يمكف تفسيرىا عمى أنيا إلتزاـ في الحياة يجب أف يحميو القانكف،  تنص عمى أف الحؽ

خاص لمدكؿ بسف التشريعات التي تعامؿ كؿ شخص يرتكب التصرؼ الدم يحـر الطفؿ مف حياتو بكصفة 

صدار قكانيف مف شأ ة عبلكة عمى ذلؾ، ىذه المادة كاألجن نيا أف تحد مف أسباب كفيات الرضعجريمة،  كا 

لى تقميؿ تمكث اليكاء كالماء كالتربة إيمكف أف تفسر عمى أنيا إلتزاـ عمى الدكؿ االطراؼ لسف قكانيف تيدؼ 

أك البيئة بشكؿ عاـ التي تتسبب في كفاة األطفاؿ، في ىذا اإلطار الحؽ في الحياة المكرس في الميثاؽ ليس 

نساف كىذا ىك التفسير المشترؾ ليذا الحؽ بمكجب معاىدات حقكؽ اإل ،لو بعد سمبي فحسب بؿ بعد إيجابي

  .1األخرل لكف الميثاؽ يجعؿ ىدا البعد االيجابي صريحا

الفرؽ  ،2مف االتفاقية الفقرة  6ة دمف الميثاؽ مرة أخرل تكرر تقريبا نفس صياغة الما 2 قرةف 5المادة    

 .2" في الميثاؽ كالمفقكد في االتفاقية مة "كحمايتوالكحيد المكجكد بيف ىاتيف المادتيف مكجكد في إدراج كم

مف الميثاؽ تحتكم عمى شرط البقاء عمى قيد الحياة كالحماية كالتنمية الذم يككف   2 قرةف 5المادة    

ؾ الذم يجب لتحقيؽ الحقكؽ االقتصادية لى "أقصى حد ممكف"، ىذا يذكرنا بشرط الحد المشتر إمضمكنا 

كاالجتماعية بحيث يجب أف تككف المكارد متاحة، ىذا يعني أف الحؽ يجب إعمالو تدريجيا ألف الدكؿ يمكف 

بيذه  ،قصى الممكف في ظؿ قيكد ندرة المكاردكاىا المنخفض لمتحقيؽ ىك الحد األأف تدعي بسيكلة أف مست

 قرةف 5رضو الحؽ في الحياة في ظؿ الميثاؽ بإدراج الجممة التالية في المادة يجابي الذم يفتالطريقة البعد اإل

 يمكف أف يككف محدكدا مرة أخرل . 1

                                                           
1
)  DM. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter, op.cit, p 157. 

2
) Art 5/2 ACRWC And Art 6/2 CRC.   
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إلى  ضافةمشمكلة باإل 2 قرةف 5" في المادة شارة إلى أف كممة "الحمايةعبلكة عمى ذلؾ البد مف اإل   

 ،"يتحدث فقط عف "بقاء كنمك الطفؿ 2 قرةف 6المادة " مف حيث أف البند الخاص في البقاء كالتنميةالكممتيف "

التي ال تتضمف بند حصرم عمى اإلطبلؽ،  1 قرةف 5كىذا يمكف أف يؤدم إلى مكقؼ غير معقكؿ بأف المادة 

 التي تمـز الدكؿ األطراؼ بضماف نفس الحماية فقط الى "أقصى حد ممكف ". 2 قرةف 5مناقضة لممادة 

اتخاذ مف الميثاؽ ليس لو معنى محدد، فالدكؿ لف تككف ممزمة ب 2 قرةف 5المادة  إدرج كممة "الحماية" في   

ستخداـ جميع المكارد المتاحة لتأميف البقاء كالحماية كالنمك لمطفؿ كبالتالي لف يككف الجيكد الضركرية كا

مى أدنى كمع ذلؾ فإف صياغة الميثاؽ يمكف أف تفيـ عمى أنيا تنص ع ،مفيكما كبند حصرم )شرط القيد(

 االتفاقية.مستكل مف الحماية مف التي حققت بالفعؿ في ظؿ 

طفاؿ بند مماثؿ مكجكد في االتفاقية في نص عمى األ 1تنص عمى حظر عقكبة االعداـ 3 قرةف 5الماة    

كالعقاب ، في إطار االتفاقية ثـ كضعو في صياغة الضمانات في حالة الحرماف مف الحرية 2)أ( 37المادة 

 عداـ قد تحـر الطفؿ مف حياتو، الميثاؽ يدرج ىذا النص في المادة لضماف الحؽلحقيقة أف عقكبة اإلنظرا 

 .في الحياة

تظير  5المادة  ،المثير لبلىتماـ أف الميثاؽ ال يتضمف بند خاص يتعمؽ بنمك الطفؿ، عمى الرغـ مف ذلؾ   

كما ىك مكضح أعبله،  2 قرةف 5المادة "، فالنمك مذككر بصفة مختصرة في تحت عنكاف "البقاء كالتنمية

، 3عمى بنكد خاصة تتعامؿ مع نمك الطفؿ 27االتفاقية أكثر كضكحا في ىذه النقطة حيث تنص في المادة 

فريقي، حيث تنص عمى أف لكؿ طفؿ الحؽ في مرتبطة إرتباطا كثيقا بالسياؽ اإلىذه األحكاـ قد تككف 

قع عمى الكالديف كالدكؿ األطراؼ لدييا إلتزاـ بمساعدتيـ في معيشي كاؼ لنمكه كأف مسؤكلية ذلؾ تمستكل 

أداء كاجبيـ حتى في صكرة مساعدة مادية، كىناؾ تفسير محتمؿ لسككت الميثاؽ عف مثؿ ىذه النقطة يمكف 

 .فريقيةلمادية كما تزعـ الدكؿ اإلأف يبرر بنقص المكارد ا

                                                           
1
) Art 5/3 ACRWC.   

2
) Art 7/A CRC.   

3
) Art 27 CRC.   



 الفصل الثاني | دراسة مقارنة بين أحكام الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ ورفاه الطفل واالتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل
 

 

369 

في مثؿ ىذا االلتزاـ الذم يمكف أف يتطمب أعباء مالية نخراط بالتالي تككف الدكؿ اإلفريقية مترددة في اإل   

ضخمة، مثؿ ىذه المخاكؼ مع ذلؾ يمكف التغمب عمييا إذا ما أخذنا بعيف اإلعتبار العقبات المكجكدة في 

مف االتفاقية قد تككف عمى  27بنكد الميثاؽ عمى غرار المادة فمف االتفاقية،  27ك 4البنكد الكاردة في المادة 

 .    دأ تكجييي لمتشريعات في المستقبؿا قيمة كبيرة كبمثابة إعبلف مبدأ أك كمباألقؿ لي

 ابقاء الطفؿ كتنميتو لو أىمية كبيرة، فحياة الطفؿ محمية بالقانكف، كالدكؿ األطراؼ ليا مسؤكلية ضماني   

"إلى أقصى حد ممكف"، كحؽ البقاء كالتنمية ال يجب أف يفيـ فقط بالمعنى المادم كلكف أيضا باعتباره حقا 

طفاؿ، منع عقكبة اإلعداـ عمى األكعبلكة عمى ذلؾ، لتطكير  1لمتطكير العقمي كالعاطفي كاإلجتماعي كالثقافي

طفاؿ كمع رس عقكبة اإلعداـ قانكنيا عمى األتماإفريقيا  ابمد 32أىمية ىذا الحكـ ترتبط بحقيقة أنو عمى األقؿ 

يبدك أف لو فجكة في حماية حقكؽ الطفؿ ألنو عمى عكس االتفاقية  ال يحظر عقكبة السجف ، الميثاؽ ذلؾ

 مدل الحياة. 

المدنية كالسياسية كاالتفاقية األمريكية لحقكؽ لحقكؽ الخاص باالميثاؽ ينضـ إلى االتفاقية كالعيد الدكلي    

عداـ عمى الجرائـ المرتكبة مف قبؿ األطفاؿ، لؤلسؼ الميثاؽ ال يذكر شيئا عف في حظر عقكبة اإل نسافاإل

عداـ عمى ة اإلنطباع العاـ العتبار السجف مدل الحياة كبديؿ لعقكبىذا يعكس اإل ،عقكبة السجف مدل الحياة

، الميثاؽ يجب أف يتضمف بندا 2نسافالرغـ مف أنو مازاؿ مختمفا عميو أف السجف مدل الحياة ينتيؾ حقكؽ اال

 فراج.السجف مدل الحياة مع إمكانية اإل طفاؿ مف عقكبةمف االتفاقية لحماية األ 37ممادة مشابيا ل

كفيـ الحؽ في الحياة كالبقاء كالنمك عمى أنو يتعمؽ فقط بعقكبة اإلعداـ كالقتؿ كالكأد ىك منظكر محدكد    

مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ فقط لحؽ الطفؿ األصيؿ في الحياة، كلكف أيضا  6حيث ال تشير المادة  ،جدا

                                                           
1
) Rachel Hodgkin and Peter Newell, The Child's right to life and maximum survival and development' in 

: R. Hodgkin, et al (eds), An Implementation Handbook on the United Nations Convention on the Rights 

of the Child, 1998, pp 85-95. 
2
( D. Olowu, Protecting Children’s Rights in Africa: A Critique of the African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child, op.cit, p 136.  
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كيتـ األخذ بمعدؿ كفيات الرضع كمؤشر  ،التزامات الدكؿ بضماف إلى أقصى حد ممكف بقاء كنمك الطفؿ

 .عمى رعاية األطفاؿ كرفاىيتيـ

 ةػػاركػػشػمػوالر ػيػبػعػتػي الػؽ فػحػدأ الػبػع: مػػابػسػرع الػفػال

راء األطفاؿ في المسائؿ التي تؤثر عمييـ كحؽ الطفؿ في أف يستمع إليو في المسائؿ التي تمس حياتو آ   

( مف الميثاؽ، أكؿ فرؽ بيف ىذيف الحكميف يتعمؽ بمفيـك 2) 4مف اإلتفاقية كالمادة  12مكرس في المادة 

في حيف الميثاؽ  ،آراء" ككيفلطفؿ عمى أنو "قادر عمى تحؽ الطفؿ في التعبير عف رأيو، اإلتفاقية تشير إلى ا

 ".رائو الخاصةإبداء آيرل الطفؿ "قادر عمى 

ألف الطفؿ غير القادر عمى التكاصؿ  ،صياغة الميثاؽ في ىذا المعنى أكثر تعقيدا مف صياغة اإلتفاقية   

أك مف خبلؿ كسائؿ أخرل غير لفظية أك مكتكبة  ،يككف قادرا عمى التعبير عف رأيو سكاء كتابيا أك شفييا

 أخرل.مثبل عف طريؽ لغة الجسد أك كسائؿ 

قادريف عمى التكاصؿ في المفيكـ التقميدم ميممة في الميثاؽ عبلكة عمى الكجيات نظر األطفاؿ غير    

ف"جميع المسائؿ" التي في حيف تتكمـ االتفاقية ع ،" فقطات القضائية كاالداريةلؾ، يشير الميثاؽ إلى "االجراءذ

 األطفاؿ.تؤثر عمى 

نيا بالتزامات القانكف الدكلي، رغـ أف االتفاقية مكجية لمدكؿ األطراؼ التي ىي كحدىا عمكما ممزمة قانك    

راء آ كلذلؾ فمف المستغرب تماما أف تؤخذ ،(20 )المادة 1كاجبات اآلباءكالميثاؽ يحتكم في أحكاـ أخرل 

فقط مف جانب الدكؿ األطراؼ في اإلجراءات الرسمية كليس غيرىا مف الجيات الفعالة الطفؿ بعيف اإلعتبار 

كذلؾ االتفاقية بصياغتيا  اة األسرية التي يقررىا األباء(،مف غير الدكؿ )كما في المسائؿ المتعمقة بالحي

 بر لمطفؿ لمتعبير عف رأيو الخاص.الكاسعة تمنح حقكؽ أك

حقكؽ الطفؿ، الطفؿ يسمح لو فقط " بينما في إتفاقية طفؿ يجب "أف يستمع إليياينفي الميثاؽ أف آراء الال    

ىذا  ،"، "التعبير" ال يعني بالضركرة أف شخصا ما عميو االستماع الى الرأم المعبر عنوعف رأيوبالتعبير "
                                                           
1
( Rebecca Stern, The Child Rights to Participation – Reality or Rhetoric? Op.cit, p 123. 
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ذا يعني أنيا ى ،" لتمؾ اآلراءعتبار الكافيلى حد ما مف حقيقة أف االتفاقية تكفر "اإليخفؼ إالنص مع ذلؾ 

 يجب أف تككف معركفة لصناع القرار كمع ذلؾ صياغة الميثاؽ أكثر كضكحا في ىذه النقطة مف اإلتفاقية.

" ييـ أكثر مف شرط "األخذ بعيف اإلعتبار" الذم ينص عميو يمكف أف نتساءؿ ما إذا كاف "اإلعتبار الكافي   

ىذا البند يمكف أف تقرر بحرية طالما أنيا تأخذ بآراء الميثاؽ، ىذا يمكف أف يعني أف السمطة التي كجو إلييا 

ليس حرا تماما في إتخاذ  فيذا الشخص ،الطفؿ كطالما أف ىناؾ شخص ممـز بأخذ اإلعتبار الكافي لشيء ما

 . ا تميؿ الى ضماف حرية أكبر لمطفؿليذا السبب صياغة اإلتفاقية ربمقراره ك 

ال  كاإلتفاقية، فالميثاؽعمؽ بالقيكد المفركضة في نص الميثاؽ اإلعتبار األخير فيما يخص ىذا البند يت   

كمع ىذا يمكف تفسير ىذا الشرط ضمانا في مفيـك  ،" الكاردة في اإلتفاقيةعبارة "كفقا لسنو كنضجويتضمف 

تمؾ األراء بعيف اإلعتبار كفقا  مى التكاصؿ"، الشرط المكجكد في الميثاؽ ينص عمى أف تؤخذعبارة "قادر ع

طراؼ لتقييد الحؽ المخكؿ لمطفؿ، كىذا البند يعطي سمطة تقديرية كاسعة لمدكؿ األ ،ألحكاـ القانكف المناسبة

 .طفاؿمماثؿ لمقاعدة العامة لمشاركة األتحفظ كنبلحظ أف اإلتفاقية ال تتضمف 

مع إليو في اإلجراءات القضائية ؿ في أف يست( مف اإلتفاقية تنص عمى الحؽ الخاص لمطف2) 12المادة    

)كىذا ىك الحؽ الكحيد المنصكص عميو في الميثاؽ(، ىذه المشاركة يجب أف تمارس بطريقة تتفؽ  1اإلداريةك 

مع القكاعد اإلجرائية لمقانكف الكطني كىناؾ إمكانية لكجكد قيد عمى ىذا الحؽ في اإلتفاقية كذلؾ، مع ذلؾ ال 

 ا عاما لكف مسألة إجرائية.يمكف أف يككف تحفظ

بالرغـ مف أف أشكاؿ المشاركة تختمؼ قميبل بيف اإلتفاقية كالميثاؽ، في حيف ينص الميثاؽ عمى المشاركة    

غير المباشرة لمطفؿ في شكؿ "ممثؿ نزيو كطرؼ في اإلجراءات"، تقدـ اإلتفاقية إمكانية إضافة المشاركة مف 

مزيد مف الييئة يمكف أف يقيد مف حقكؽ مشاركة الطفؿ لصالح ال ، إنشاء مثؿ ىذه"ىيئة مناسبة" خبلؿ

طفاؿ كبالتالي، يمكف القكؿ أف مستكل الحماية لحرية اإلختيار كاإلرادة الحرة لمطفؿ المصالح العامة لجميع األ

                                                           
1
) Art 12/2 CRC. 
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التي تمنحيا اإلتفاقية ىي نكاحي عديدة أعمى مف تمؾ التي يكفرىا الميثاؽ، فالميثاؽ ال يضيؼ الكثير 

 مستكل الحماية الذم تحقؽ بالفعؿ مف خبلؿ اإلتفاقية.ل

الكبلسيكية لمجيؿ األكؿ، يمكف فيميا بسيكلة ف حرية التعبير كاحدة مف الحقكؽ عمى الرغـ مف أف ضما   

فإنو مف الكاضح أف حقكؽ مشاركة الطفؿ كما ىي مضمكنة في المادة  ،عمى أنيا تنتمي لفئة حقكؽ الحماية

مف اإلتفاقية ال تعني شيئا دكف ىذا الحؽ األساسي بسبب ىذا ضماف حرية  12الميثاؽ كالمادة مف  2 قرةف 4

 التعبير مدرجة في فئة حقكؽ المشاركة.

كمتا المادتيف تختمؼ في  ،1مف اإلتفاقية 13مف الميثاؽ كالمادة  7يرد الحؽ في حرية التعبير في المادة    

لى قدرة الطفؿ عمى ، مرة أخرل الميثاؽ يشير إـ ذات الصمةصياغتيا كفي المضمكف المعيارم لؤلحكا

 .التكاصؿ في حيف أف اإلتفاقية ال تربط ىذا الحؽ في خصائص معينة لمطفؿ بؿ تمنحيا لكؿ طفؿ

شر ىذا أحكاـ الميثاؽ عامة جدا ألنيا تنص عمى الحؽ في التعبير عف الرأم بحرية في جميع المسائؿ كن   

اإلتفاقية مع ذلؾ أكثر تحديدا كتعدد جكانب مختمفة لمحؽ في حرية التعبير الرأم يجب أف يككف مضمكنا، 

كتحدد إحتماالت مختمفة كطرؽ ممارسة التعبير  ،كالحرية في التماس كتمقي المعمكمات كاألفكار مف كؿ نكع

المعمكمات كاألفكار المعبر عنيا في قالب فني األراء الشفيية كالكتابية محمية فضبل عف كالحقائؽ المطبكعة ك 

 أك بأم كسيمة أخرل. 

الحؽ يمكف أف يستمد مف أحكاـ الميثاؽ عف طريؽ التفسير فقط كبالتالي، فإف االتفاقية أكثر كضكحا مف    

الميثاؽ في ىذه النقطة، كىناؾ جانب ميـ مف جكانب حرية التعبير أىمؿ مف طرؼ الميثاؽ حيث ال يمكف 

بدكف ىذا  ،ككف ىنالؾ حرية تعبير إذا لـ يستطع الفرد الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة لتشكيؿ رأيوأف ت

 الضماف حرية التعبير كاممة كعد فارغ.

                                                           
1
) Art 7 ACRWC and art 13 CRC.   
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الميثاؽ سكت عف ىذه النقطة كبالتالي ىذا مف شأنو أف يعيؽ فعالية الحؽ المضمكف عبلكة عمى ذلؾ،    

في حيف أف الميثاؽ  ،ريقة التي يمكف التعبير فييا عف األفكارنص االتفاقية ىك األفضؿ ألنو يحمي الط

 يحمي التعبير عف األراء فقط كال يمنع تقيد بعض كسائؿ التعبير.

ار" فكيحمييا الميثاؽ ك"المعمكمات كاأل " التيراء"اآلأف يككف ىناؾ إختبلؼ بيف يمكف  مف ناحية،   

ا إذا كاف مصطمح "الرأم" في إطار الميثاؽ يحتكم عمى السؤاؿ يبقى حكؿ مالمنصكص عمييا في االتفاقية، 

المعمكمات الكاضحة فضبل عف مجرد الكبلـ في المعتقدات الشخصية بعبارة أخرل، ىؿ مف الممكف حصر 

 ؟مف الميثاؽ 7الحقائؽ التي ال تحتكم عمى الرأم أك ىذا السمكؾ يمكف أف يككف محمي مف طرؼ المادة 

فالمضمكف المعيارم لمحؽ يجب حمايتو ضد  ،اغة االتفاقية ىي األفضؿككذلؾ لمتكضيح مرة أخرل صي

مف الميثاؽ عامة جدا كمقيدة  7كمنو يمكف القكؿ أف المادة  ،التدخؿ السيؿ كغير المعقكؿ مف جانب الدكلة

 .ء ذم قيمة حقيقية لئلطار القانكني القائـ لحقكؽ الطفؿإلضافة أم شي جدا

ابتكارا في اتفاقية حقكؽ الطفؿ ىي التطكر الجذرم في السنكات األخيرة في كاحدة مف السمات األكثر    

االعتراؼ بحؽ الطفؿ في المشاركة كاالستماع إليو عمى جميع المستكيات، حيث تكفر دساتير معظـ البمداف 

لى عمى الرغـ مف أف ىذا الحؽ ال يشير تحديدا إ ،المشمكلة في ىذا البحث الحؽ في حرية الرأم كالتعبير

األطفاؿ، فإنو يمكف أف يفسر ليشمؿ األطفاؿ كيجب أف تعطي ليـ الحؽ في المشاركة كفقا لقدراتيـ 

    المتطكرة.

 ةػػامػعػات الػريػػحػوؽ والػػقػحػي: الػػانػثػب الػمػطػمػال

كؿ مف المعاىدتيف نصتا عمى مجمكعة مف الحقكؽ كالحريات العامة، سنقـك مف خبلؿ ىذا المطمب    

بمقارنة مفصمة بيف أحكاـ المعاىدتيف في ىذا الخصكص لمعرفة مستكل الحماية الممنكح لؤلطفاؿ مف طرؼ 

   .كؿ معاىدة

 ةػيػدنػمػت الػريػػاحػوؽ والػػقػحػرع األول: الػفػال
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 ةػػيػسػنػجػم والػػػي االسػل فػػفػطػؽ الػأوال: ح

مف االتفاقية، صياغة ىذه  7مف الميثاؽ كالمادة  6مسألة حصكؿ الطفؿ عمى إسـ كجنسية تعالجيا المادة    

أقساـ فرعية، ىذا يعني  3لى ( مف االتفاقية إ1) 7يقسـ المادة المكاد تقريبا ىي نفسيا بالرغـ مف أف الميثاؽ 

مكف إستنتاجو مف صياغة كخامس ي ، حؽ رابع6ث حقكؽ مختمفة لمطفؿ في المادة أف الميثاؽ يكرس ثبل

، ىذه ( مف االتفاقية كمفقكد في الميثاؽ كىما الحؽ في المعرفة كالرعاية لمطفؿ مف قبؿ كالديو1) 7المادة 

 ،كمرة أخرل نشير إلى مخاكؼ بشأف شمكلية الميثاؽ كمع ذلؾ ،سبب غير كاضحالحقكؽ مفقكدة في الميثاؽ ل

 سرة.األمف الميثاؽ كالتي تنص عمى حقكؽ  18تفسير كاسع لممادة ىذه الحقكؽ يمكف أف تستمد مف خبلؿ 

مف االتفاقية، في ىذا الصدد مف المسمـ بو أف ىناؾ  (2) 7( مف الميثاؽ ىي نقيض لممادة 4) 6المادة   

كف ىناؾ أحكاـ تقدـ حقيقي لمميثاؽ عمى االتفاقية، فالحؽ في إكتساب جنسية ىك" قكقعة فارغة" إذا لـ ت

كاألحكاـ ذات الصمة في االتفاقية ال تفرض عمى  ،لييا لطمب الحصكؿ عمى الجنسيةجب الرجكع إمعينة ي

 الدكؿ كاجبا محددا عمى الدكلة لمنح الجنسية.

كىك حؽ الطفؿ في الحفاظ  1مف االتفاقية 8حكـ آخر يتعمؽ بيذه المجمكعة مف الحقكؽ نجده في المادة    

فريقي كفي الرغـ مف أف أىميتو في السياؽ اإلجكد في الميثاؽ عمى عمى ىكيتو، ىذا الحؽ المحدد غير مك 

التي  2مف اإلتفاقية 30مناطؽ أخرل في العالـ، كبنفس الطريقة يغفؿ الميثاؽ عف إدراج مادة مثؿ المادة 

فريقي ت ليس كاضحا كخاصة في السياؽ اإلسبب ىذه اإلغفاال ،تيدؼ إلى حماية اليكية الثقافية كالتقميدية

  لمغاية.مر مؤسؼ أمع مختمؼ ثقافاتو كىذا 

طراؼ باحتراـ كحماية حؽ الطفؿ تنص عمى إلتزامات غامضة لمدكؿ األخبلفا إلتفاقية حقكؽ الطفؿ التي    

فييا  في اسـ كجنسية، الميثاؽ أكثر شمكال ألنو يقر عمى كجو التحديد أف الطفؿ ىك مف رعايا الدكلة التي كلد

كاف ضركريا في إفريقيا لؤلسباب التالية :  في رأينا كضع حقكؽ اليكيةك ، طفاؿ فكر كالدتيـيجب تسجيؿ األك 

                                                           
1
) Art 8 CRC.  

2
) Art 30 CRC.   
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كنتيجة لذلؾ  ،في إفريقيا تعيش العديد  مف األسر في المناطؽ الريفية حيث المستشفيات بعيدة عف البيكت

رؼ بو قانكنيا إذا لـ تطمب عدد معيف مف النساء يمدف في البيكت كبعد الكالدة في البيت الطفؿ المكلكد ال يعت

الطفؿ ال كجكد لو مف الناحية القانكنية كبالتالي، فيك غير مشمكؿ بالحماية في  ،األـ مف السمطات التصرؼ

حديثي الكالدة كمنحيـ طفاؿ لدكؿ األطراؼ بتسجيؿ كؿ األظؿ القانكف عف طريؽ فرض التزامات عمى ا

 ي لممعاىدة.الكطن ثاؽ يحفز التنفيذالجنسية كبالتالي المي

بعد لحؽ في الحفاظ أك استعادة اليكية الميثاؽ لـ ينو عممو في حماية ىكية الطفؿ ألف ا ،مف جية أخرل   

السبب الذم يجعؿ الطفؿ يفقد اسمو كجنسيتو ك  ،الذم يجعؿ الطفؿ غير متاح مر، األالحرماف غير متاح

 ختطاؼ.نساف مثؿ اإلتجار باألطفاؿ كاالينطكم عمى انتياكات حقكؽ اإل

ألف خطر اإلتجار بالبشر تحقؽ عالميا في الكقت الذم  االتفاقية تحمي الحؽ في إعادة تأسيس اليكية   

غفاؿ الحؽ في الحفاظ عمى اليكية في قارة مثؿ إفريقيا أيف تمت  كانت فيو المعاىدة في طكر الصياغة، كا 

 .1منوشارة إلى أف الفقر دافع أساسي لئلتجار بالبشر يجب التخمص اإل

الميثاؽ يستحؽ اإلشادة ألنو ينص عمى أف الدكؿ األطراؼ يجب أف تضمف أف  ،فيما يخص منح الجنسية   

، 2تشريعاتيا الكطنية تعترؼ بالمبادئ التي كفقا ليا يجب منح الجنسية لمطفؿ في الدكلة التي كلد عمى إقميميا

ثاؽ فيما يخص الحصكؿ عمى الجنسية لمطفؿ بيذا الحكـ الدكؿ ممزمة بتصكيب تشريعاتيا كفقا ألحكاـ المي

حقكؽ الجنسية كفقا لقكانينيا الكطنية  تنفيذاإلتفاقية تناشد الدكؿ األطراؼ لضماف  ،عمى العكس الجنسيةعديـ 

كالتزاماتيا في ظؿ الصككؾ الدكلية ذات الصمة، ىذا يفترض أف القكانيف الكطنية سكؼ تصكب في ىذا 

   الدكلية.االلتزامات المجاؿ كالدكلة الطرؼ تقبؿ 

                                                           
1
( Hafen, B.C. Hafen J.O., Abandoning Children to their Autonomy: The UN Convention on the Rights of 

the Child in Heinonline, op.cit, p 25. 
2
( Art 6/4 ACRWC. 
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فتراض، كبالتالي نقطة ضعؼ الميثاؽ عمى كؿ حاؿ ترتبط لعكس الميثاؽ ال يذكر مثؿ ىذا اإلعمى ا   

ىذا الحؽ ميـ جدا خاصة في حاالت اإلختفاء،  بحقيقة أنو ال ينص عمى حقكؽ الطفؿ في حماية ىكيتو،

    اإلتجار باألطفاؿ كاإلختطاؼ.

 وين الجمعيات والتجمع السمميػكػة تػريػي حػؽ الطفل فػػح ا:ػيػانػػث

 8ضماف حرية تككيف الجمعيات مرة أخرل يمكف أف يفيـ عمى أنو تابع لحؽ المشاركة، حيث تنص الماة    

تعطي المادة ، مف جية المادة قصير جدا كمتناقض ىذهنص  ،1مف الميثاؽ عمى حرية تككيف الجمعيات

الجمعيات، مف جية أخرل، الحؽ في تككيف الجمعيات كالتجمع السممي مقيد األطفاؿ الحؽ في حرية تككيف 

" كاسع جدا كغير محدد، كىذا يفتح إمكانية بما يتفؽ مع القانكفبالقانكف المحمي بحيث أف شرط القيد "

طفاؿ ال يجب أف يمتزمكا بالقانكف كلكف ىناؾ خطر في أف يمنع داء، ىذا ليس معناه القكؿ بأف األاالعت

مثؿ ىذا السيناريك مكجكد في  ،قانكف المحمي أساسا الحؽ في تككيف الجمعيات كالتجمع السممي تماماال

يمنع حرية تككيف الجمعيات بصفة  2002زيمبابكم  حيث القكانيف مثؿ قانكف النظاـ العاـ كاألمف لعاـ 

كىذه  ،ية تككيف الجمعياتفعالة، لذلؾ ىذه المادة يمكف أف تترؾ مجاال لمدكؿ إلحباط فعالية الحؽ في حر 

السيما فيما يتعمؽ بعدـ كجكد تقييد بشأف  لجنة صياغة الميثاؽ مع ىذا الحؽ أحد المشاكؿ التي كاجيت

 .2القدرات الفكرية المتطكرة لمطفؿ

الكاليات المتحدة األمريكية ات في االتفاقية نشأت مع مندكبي اقتراح إدراج مادة حكؿ حرية تككيف الجمعي   

" لحقكؽ اإلنساف تـ تبنيو مف نيج الغربيمف طرؼ البمداف األخرل، مرة أخرل يمكف القكؿ أف "ال كعكرضت

لكف ىذا ال يعني بالضركرة أف ىذا الحؽ ال تككف لو أىمية في  ،طرؼ الدكؿ اإلفريقية كاضعي الميثاؽ

 اإلفريقي.السياؽ 

                                                           
1
) Art 8 ACRWC.   

2
( Concluding Observations on Zimbabwe 2nd Periodic Report, para 62. 
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مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ  10لممادة كمع ذلؾ مادة الميثاؽ فيما يخص ىذه المسألة ىي مجرد تكرار    

كىي تقييدية كذلؾ إلضافة شيء جدم إلطار حقكؽ  2مف االتفاقية 15ككذلؾ المادة  ،1اإلنساف كالشعكب

 إفريقيا.اإلنساف في 

ىي مادة خاصة في إتفاقية حقكؽ الطفؿ التي تتصؿ بشكؿ كثيؽ بحرية التعبير كاإلعبلـ فضبل  17المادة    

ىذه المادة  ،كالكجداف، فيي تصؼ جكانب ميمة مف عممية تشكيؿ أفكار ككجداف الشخص عف حرية الفكر

تحمي مصادر المعمكمات المختمفة عمى سبيؿ المثاؿ اإلنترنت، التمفزيكف، المكتبات، اإلذاعة كغيرىا...، كليا 

 .3الطفؿأىمية بالنسبة لتنمية كتعميـ 

أىمية كبرل لؤلطفاؿ في إفريقيا مع لغاتيـ المتعددة  )د( يككف ذك 17إف ىذا الحكـ الخاص لممادة    

أحد األسباب المحتممة ك مف االتفاقية ال نجدىا في الميثاؽ  17األحكاـ المكجكدة في المادة كما أف  ،كثقافاتيـ

يمكف أف يككف أف االلتزامات المكرسة مكمفة جدا كتتطمب تكفير مكارد خاصة، لكف مثؿ ىذه الحجة مع ذلؾ 

إذا ما أخذنا بعيف اإلعتبار أف كسائؿ اإلعبلـ المختمفة يمكف ممارستيا مف قبؿ الشركات الخاصة ضعيفة 

 دكف مساىمة مالية كبيرة فييا كبالتالي إغفاؿ حكـ مماثؿ في الميثاؽ مؤسؼ جدا.

 نػػديػػوالدان ػػوجػوالر ػػكػفػة الػريػػي حػػل فػفػطػؽ الػػح ا:ػثػالػث

( 1) 14دة ( مف الميثاؽ كالما1) 9في المادة  رية الفكر كالكجداف كالديف كاردةاألساسية في ح الضمانات   

 .4مف االتفاقية ىي نفسيا

( مف الميثاؽ مع ذلؾ تختمؼ في نقطة ميمة عف اإلتفاقية عمى الرغـ مف أف الصياغة تبدك 2) 9المادة    

حقكقا لآلباء كاألكصياء بؿ كاجبات فقط، ثانيا في ممارسة أكال تجدر اإلشارة إلى أف الميثاؽ ال يمنح ، نفسيا

 ىذه الكاجبات ال يجب مراعاة قدرات الطفؿ المتطكرة فقط لكف أيضا مصالح الطفؿ الفضمى.

                                                           
1
( Art 10 ACHRP.  

2
( Art 15 CRC. 

3
) Art 17 CRC.   

4
) Art 19 ARCWC and Art 14/1 CRC.   
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( مف الميثاؽ تنص 1) 4يبقى السؤاؿ حكؿ ما الغرض مف ىذا اإلنحراؼ النصي نظرا لحقيقة أف المادة    

مف الممكف أف مصالح الطفؿ  ،في القرارت التي يتخدىا اآلباء رأيو فععمى أف مصالح الطفؿ لمتعبير 

( مف الميثاؽ ال يمكف أف تتحقؽ دكف 2) 9الفضمى في ىذه الحالة كما ىك منصكص عمييا في المادة 

 عف جكىر االتفاقية. لتفسير أف يعكس نيجا قديما كيتخمىمشاركة الطفؿ، مف شأف ىذا ا

التي  1( مف اإلتفاقية2) 15( أضيؽ مف المادة 2) 9مكجكد في المادة الكالديف مفيكـ الميثاؽ لكاجبات ال   

األكلياء في صياغة الميثاؽ ال يككف ليـ اإلختيار الحر لممارسة الحؽ  ،تتحدث عف حقكؽ ككاجبات الكالديف

ة ليذا صياغة اإلتفاقي ،لكف ىـ ممزمكف بأداء كاجبيـ، ىذا تطكر حر لشخصية الطفؿ دكف تمقيف الكالديف

 السبب يمكف أف تفضؿ عمى صياغة الميثاؽ.

( مف االتفاقية، 2) 14( مف الميثاؽ تكرر الجزء األكؿ مف المادة 3) 9مف المثير لبلىتماـ أف المادة    

الفرؽ الميـ يكمف في شرط القيد "يخضع لمقكانيف كالسياسات الكطنية"، مرة أخرل ىذا الشرط كاسع جدا كغير 

 مرة ليس ضركريا أف تسف التشريعات كفقا لؤلحكاـ الدستكرية سياسة كطنية كافية.محدد بحيث ىذه ال

(، ىذا القسـ يتعامؿ مع 3) 9السؤاؿ األىـ الذم يشير إلى ىذا التحفظ، يرد في الجزء األخير مف المادة    

و يحتكم عمى االلتزاـ التزاـ الدكؿ باحتراـ الكاجب المذككر أعبله لتكفير التكجيو كاالرشاد كبعبارة أخرل، فإن

 بعدـ التدخؿ في الشؤف العائمية.

( كبالتالي إلى االلتزاـ بعدـ التدخؿ فقط 3) 9قد يككف مثيرا لمجدؿ أف شرط القيد يشير فقط الى المادة    

( مف االتفاقية، يبدك أف ىناؾ تفسير معقكؿ لمغاية نظرا لحقيقة أف التحفظ في االتفاقية 3) 14مقارنة بالمادة 

مى عكس الميثاؽ ىك حكـ محدد جدا دكف أدنى شؾ يشير إلى المادة بأكمميا، التحفظ الكاسع جدا الكارد ع

ىذا يعني أف  ،( مف الميثاؽ ال يطبؽ عمى حؽ الطفؿ في حرية الفكر، الكجداف كالديف3) 9في المادة 

مكف أف يسمح ليا أف تقيد الميثاؽ منح ىذا الحؽ دكف تحفظ، مف الغريب كفقا لكجية النظر ىذه أف الدكؿ ي

                                                           
1
( Art 15/2 CRC. 
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حؽ األكلياء في إرشاد أطفاليـ لمتمتع بيذا الحؽ لكف ليس تقييد الحقكؽ الممنكحة لؤلطفاؿ، الميثاؽ ىنا متقدـ 

 .نحيا االتفاقية عمى الرغـ مف ذلؾكيتجاكز مستكل الحماية التي تم

يجب مناقشتيا أك  9دة في المادة ( مف الميثاؽ كالحقكؽ الكار 3) 1أخيرا العبلقة المتبالة بيف المادة    

فحصيا عمى الرغـ مف أنو ال يمكف ألحد أف يثبث أف الحقكؽ الكاردة فييا ال تخضع لمتحفظ المكتكب في 

 المادة نفسيا.

   داءػػتػواإلع بػػذيػعػتػرض لمػػعػتػدم الػػي عػػل فػػفػطػؽ الػػػح ا:ػػعػػراب

( مف 1) 19كالمادة  2()أ 37تجمع بيف أحكاـ الجممة األكلى مف المادة  1مف الميثاؽ 16المادة    

األحكاـ المتعمقة في الميثاؽ مف االتفاقية تتعامؿ بشكؿ رئيسي مع عدالة األحداث،  37المادة ، 3االتفاقية

 أف ، عمى الرغـ مف أف العبلقة بيف الميثاؽ كاالتفاقية كاضحة، إال17دالة األحداث مدرجة في المادة بع

غفاالت   .في نص الميثاؽ التي يجب مبلحظتياىناؾ إختبلفات طفيفة كا 

مى الدكؿ تغير نيجيا قميبل، بالرغـ أف صيغتيا تحتكم عمى العبارة المعتادة "ع 37االتفاقية في المادة    

 16مادة "، في الؿ األطراؼ لضماف أف "يككف لكؿ طفؿ...بتعيد نيائي بالتزاـ الدك  طراؼ"، المادة تنتيياأل

الدكؿ ث تبدأ بعبارة "( مف الميثاؽ مف جية أخرل، ينعكس النيج المعتاد المركز عمى الطفؿ حي2) 17( ك1)

ىذا ال يبدك أنو منسجـ مع األحكاـ األخرل الكاردة في الميثاؽ، في ىذه الحالة ال يكجد  ،يجب"األطراؼ 

 تفسير معقكؿ يمكف أف يعطى.

 16تحمي ضد "التعذيب كغيره مف ظركؼ المعاممة القاسية كالميينة"، المادة )أ( مف االتفاقية  37المادة    

نتساءؿ ىنا ما إذا كاف  ،"ك غيره مف ضركب المعاممة القاسيةأيثاؽ مف جية أخرل تستبعد عبارة "( مف الم1)

 17ىذا اإلغفاؿ يترجـ إلى مستكل أدنى مف الحماية لمطفؿ؟ الميثاؽ عمى الرغـ مف ذلؾ يعيد البند في المادة 

أك العقاب" مذككرة، مرة أخرل في ىذه الحالة نبلحظ أف عبارة " ( )أ( التي تتعامؿ مع عدالة األحداث،2)
                                                           
1
) Art 16 ACRWC.   

2
) Art 37/A CRC. 

3
) Art 19/1 CRC.  
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( يستبعد 1) 16" مفقكدة، عبلكة عمى ذلؾ، الميثاؽ في المادة اممة"كغيره مف ضركب المععبارة اإلشارة إلى 

( مف اإلتفاقية، لكف يدرج البعض مف 1) 19في المادة  الكاردةعبارة "جميع أشكاؿ العنؼ البدني أك العقمي" 

ة عبار ك  "عبارة "المعاممة المنطكية عمى إىماؿاإلغفاؿ متعمؽ ب كمع ذلؾ ،( كممة بكممة1) 19صياغة المادة 

 .مرة أخرل سبب ذلؾ غير كاضح ( ،1) 19"االستغبلؿ" المذككرة في المادة 

"الكالد"  في عبارة ( مف االتفاقية مكررة في الميثاؽ ما عدا فيما يخص صيغة الجمع1) 19بقية المادة    

ضد  طفؿك"الكصي القانكني" التي ينص عمييا الميثاؽ بصفة المفرد، ىؿ يعني ىذا أف الميثاؽ ال يحمي ال

؟ مثؿ ىذا التفسير ال كصياء القانكنييفك مجمكعة مف األرتكبت مف قبؿ الكالديف معا أالمعاممة الئلنسانية إذا ا

معنى لو كبالتالي يجب االفتراض أف كاضعي الميثاؽ لـ ينتبيكا أكثر إلى خصكصيات صياغة االتفاقية عند 

ىذا يؤدم  ،لتزامف مع أحكاـ االتفاقية ذات الصمةنسخيا، يمكف أف نستنتج مع ذلؾ أف صياغة الميثاؽ تقرأ با

إلى بعض األسئمة الغريبة، حيث كاف مف األفضؿ كضع نيج أكثر دقة مف قبؿ كاضعي الميثاؽ بعد تفسير 

 شامؿ، مع ذلؾ المحتكل المكضكعي لكبل الصكيف.

الميثاؽ عمى "كحدة ينص ، حيث 1( مف االتفاقية2) 19( مف الميثاؽ عمى المادة 2) 16تستند المادة    

 "، في حيف بقية المادة تكرر بدقة عبارات االتفاقية.تؤسس االتفاقية "برامج إجتماعية مراقبة خاصة" بينما

يجب مبلحظة أف مثؿ ىذا األسمكب مف صياغة كثيقة دكلية يؤدم إلى افتراضات كتفسيرات غير مقصكدة    

 بتكارا مف قبؿ كاضعي الميثاؽ.مف قبؿ كاضعييا حيث كاف مف األفضؿ كضع نيج أكثر ا

ارة "االعتداء نياية المادة مرة أخرل تبيف االنحراؼ في استبداؿ عبارة االتفاقية "إساءة معاممة الطفؿ" بعب   

ىمالو "، كىناؾ بند مف بنكد االتفاقية تـ حذفو مف الميثاؽ يتعمؽ بالجممة الثانية مف المادة عمى الطفؿ كا 

صحيح أنو يمكف إدراج ىذه  ،تنص عمى إمكانية المشاركة في االجراءات القضائية( مف االتفاقية التي 2)19

المشاركة مرة أخرل في أحكاـ الميثاؽ عف طريؽ التفسير، لكف السؤاؿ ىك لماذا حذؼ كاضعك الميثاؽ ىذا 

 ؟البند بينما نسخكا بنكدا أخرل كممة بكممة
                                                           
1
( Art 19/2 ACRWC. 
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كفقا لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف في  الئلنسانية أك الميينةالميثاؽ يحصر التعذيب كالمعاممة القاسية أك    

معاممة األشخاص غير المناسبة سنيـ كمركزىـ القانكني معاممة الإنسانية، عمى الرغـ أف عقكبة السجف مدل 

ر يحتاج إلى تكضيح كنتيجة لذلؾ، فيما يتعمؽ بتكضيح ، مثؿ ىذا الحصالحياة لؤلطفاؿ مطبقة في الميثاؽ

    السجف مدل الحياة الميثاؽ يبقى خطكة كاحدة كراء االتفاقية.مسألة 

 ةػػاصػخػاة الػػيػحػي الػػؽ فػحػػا: الػػسػامػػخ

اقية ، في حيف نجد األحكاـ ذات الصمة في االتف101 الميثاؽ يمنح الحؽ في الخصكصية لمطفؿ في المادة   

ستخدـ قية بالرغـ أف صياغة الميثاؽ ال تلبلتفا، مرة أخرل صياغة الميثاؽ ىي مشابية جدا 162في المادة 

الضمائر بطريقة محايدة بيف الجنسيف )االتفاقية تتحدت عف خصكصياتو كخصكصياتيا كالميثاؽ ال يتحدث 

 إال عمى خصكصياتو(. 

ىناؾ فرقيف جكىرييف آخريف يمكف مبلحظتيما، في حيف تتحدث االتفاقية عف اليجمات غير القانكنية    

، ىذا يمكف أف يككف خطأ مطبعي )خطأ في "غير قانكنية"ؼ كالسمعة، الميثاؽ يستبعد عبارة عمى الشر 

حمي ضد ىجمات "قانكنية التحرير( أك يككف متعمد في الحالة األخيرة، ىذا يمكف أف يعني أف الطفؿ م

 ككذلؾ عمى درجة عالية مف التفسير." مشركعة

يمكف اإلفتراض أف ىذا اإلغفاؿ كاف مجرد سيك مف كاضعي الميثاؽ أك أنيـ اعتقدك أنو ليس مف    

 الذم يبدك غريبا مرة أخرل نظرا لمتشابو الساحؽ في صياغة الميثاؽ كاالتفاقية. ،عبارةالالضركرم إدراج 

أف االتفاقية ال تحتكم يتعمؽ الفرؽ الثاني بإمكانية الحد مف خصكصية الطفؿ مف قبؿ كالديو، في حيف    

ىذا الفرؽ جكىرم بيف االتفاقية  ،تحفظا مماثبل كالميثاؽ يخضع حؽ الطفؿ في الخصكصية إلى مراقبة اآلباء

كالميثاؽ، اإلتفاقية تحمي حؽ الطفؿ في الخصكصية بطريقة شاممة ضد التدخؿ مف قبؿ الدكؿ األطراؼ 

                                                           
1
) Art 10 ACRWC.   

2
) Art 16 CRC.  
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ي خصكصية الطفؿ مف التدخؿ مف جانب الدكلة ككذلؾ مف قبؿ األفراد، الميثاؽ مف ناحية أخرل يحم

 اآلباء.كاألفراد مف غير 

في عبلقة الطفؿ مع كالديو قد يظير أف حؽ الطفؿ في الخصكصية باطؿ ألنو سيككف مف المستحيؿ    

الميثاؽ بيذه الطريقة يبدك أنو منح حماية أقؿ  ،ك السكاء كانت رقابة اآلباء ممارسة أ عمميا إقامتو

إنو مف الصعب القكؿ ما إذا كاف  ،طفؿ مقارنة باالتفاقية كيؤكد عمى حقكؽ كدكر آباء الطفؿلخصكصية ال

ىذا لو ثأثير إيجابي أك سمبي، عمى األقؿ يمكف القكؿ أف إمكانية إعتداء اآلباء عمى حؽ الطفؿ في 

 الخصكصية مفتكحة.

 

 

 

 ةػػمػػديػبػة الػايػػرعػػػة والػػريػػة األسػػئػيػبػي: الػػانػػثػػرع الػػػفػػال

                                                                                                 لػػفػػطػاه الػػجػن تػديػػوالػػات الػػيػؤولػػسػأوال: م

ال  1مف االتفاقية 5المادة  المكجكدة فيفيما يتعمؽ بالمسؤكليات األبكية يجب مبلحظة أف القاعدة العامة    

رشاد الطفؿ في  تكجد في الميثاؽ، ىذا الحكـ مف اإلتفاقية يتعمؽ بحقكؽ ككاجبات الكالديف في تكجيو كا 

فيناؾ قاعدة خاصة معارضة لمقاعدة العامة  ،كمع ذلؾ ،ممارسة الحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية

 –حسب الحالة  –" عمى اآلباء كاألكصياء القانكنييف  ( مف الميثاؽ حيث تنص عمى:2) 9نجدىا في المادة 

االلتزاـ بتكفير التكجيو كاإلشراؼ عند ممارسة ىذه الحقكؽ، مع الكضع في االعتبار قدرات النمك، كأفضؿ 

 مصالح الطفؿ".

                                                           
1
) Art 5 CRC.  
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ىذا الحكـ الخاص لو نفس الصياغة لكنو يقتصر عمى حؽ حرية الفكر كالكجداف كالديف، فغياب القاعدة    

حقكقو كتدخؿ قدر مف الحرية لمطفؿ في ممارسة أكبر عامة يمكف تفسيره بطريقة تمكف الميثاؽ مف تكفير ال

مف ناحية أخرل، األطفاؿ قد ال يككنكف قادريف عمى ممارسة الحقكؽ المعترؼ بيا بشكؿ أقؿ مف قبؿ الكالديف 

غياب مثؿ ىذا الشرط بالتالي ال يمكف الحكـ عميو باإليجاب أك  ،صحيح دكف تكجيو كاؼ مف قبؿ كالدييـ

  بالسمب.

 ،" تحدد كاجبات الكالديف أك األكصياء القانكنييفتحت عنكاف "المسؤكليات األبكية 1مف الميثاؽ 20المادة    

ص صراحة  ين، الميثاؽ ال2مف اإلتفاقية 18األحكاـ التي تستند إلييا المادة يمكف العثكر عمييا في المادة 

 " لكبل الكالديف كما تفعؿ اإلتفاقية.عمى المسؤكلية "المشتركة

"الكصي  الميثاؽ يتحدث عف المسؤكلية األكلية لمكالديف كحدىا كعبلكة عمى ذلؾ، الميثاؽ يتفادل مصطمح   

يـ في القانكني" كيستخدـ عبارة "األشخاص اآلخريف المسؤكليف عف الطفؿ" بدال مف ذلؾ، ىذا يمكف أف يف

ىذه الحالة أنو حتى األشخاص الذيف ليسكا أكصياء قانكنييف كلكف الذيف ييتمكف في الكاقع بالطفؿ يندرجكف 

 تحت ىذا البند مثؿ األكصياء القانكنييف.

ىذا يفترض معنى خاص في السياؽ اإلفريقي أف رعاية األطفاؿ في المناطؽ النائية ترتبط باألسرة    

مثؿ ىذا  ،المجتمع الريفي عمى غرار الكالديف أك األكصياء القانكنييف، مف ناحية أخرلالمكسعة أك القبائؿ أك 

التفسير يخمؽ صعكبات بمعنى أنو ال يمكف فرض إلتزامات قانكنية حقيقية عمى الناس الذيف ييتمكف بالطفؿ 

في الكاقع دكف كجكد مسؤكلية قانكنية لفعؿ ىذا، طبقا لكجية النظر ىذه التفسير المذككر قد يككف غير مرجح 

ىي ذات قيمة معنكية التي رة في مادة الميثاؽ إذا لـ يكف الشخص عمى استعداد لقبكؿ االلتزامات المذكك 

 فقط.

                                                           
1
) Art 20 ACRWC.  

2
( Art 18 CRC. 
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إذا كاف الشخص غير مستعد لقبكؿ التفسير الذم يشمؿ مقدمي الرعاية كذلؾ يجب أف نفترض أف    

ف" عمى النحك المنصكص عميو في االتفاقية، نى المادة ىـ "األكصياء القانكنيي"األشخاص المسؤكليف" في مع

 .معنى االنحراؼ النصي ليس لو أمف

 18" في صياغة الجممة الثالثة مف المادة تضيؼ عبارة "في كؿ األكقات 1( )أ( مف الميثاؽ1) 20المادة    

 الفضمى.، ىذا يبدك مجرد تقكية كتعزيز لمفيـك مصالح الطفؿ 2( مف االتفاقية1)

، أكليا كاجب تأميف 3( )ب( مف الميثاؽ1) 20الكاجبات التي يكجد ليا نظير في اإلتفاقية ترد في المادة    

ىذا الكاجب يحد مف القدرات كاإلمكانيات المادية لؤلكلياء كغيرىـ مف  ،ظركؼ المعيشة البلزمة لنمك الطفؿ

األشخاص المسؤكليف، الكاجب الثاني يتعمؽ "باإلنضباط المنزلي" الذم يدار بإنسانية كبطريقة منسقة مع 

 .4( مف الميثاؽ5) 11"الكرامة المتأصمة في الطفؿ"، ىذا مجرد تكرار ألحكاـ المادة 

نا ىذه المرة ىك أف البند كضع ككاجب لؤلكلياء، ىناؾ تفسير سخيؼ عمى الرغـ مف ذلؾ الفرؽ الكحيد ى   

اإلنضباط المنزلي" كالذم يمكف أف ينظر إليو شخاص المذككريف ممزميف بإدارة "يتفؽ مع النص، سيككف األ

فؿ قد يعني مثبل أف اإلنضباط المنزلي بالنظر إلى الكرامة المتاصمة لمط ممطؼ لمعقاب البدني، عتباره تعبيربا

األكلياء ال يسمح ليـ بمعاممة أطفاليـ بطريقة تعرضيـ إلى السخرية مف قبؿ أشخاص آخريف أك معاممتيـ 

 بطريقة تنكر طبيعتيـ اإلنسانية كقيمتيـ اإلنسانية.

 في حيف أف اإلتفاقية 6( مف اإلتفاقية3( )2) 18يستند عمى المادة  5( مف الميثاؽ2) 20بند المادة    

 عمكما ال تجمع تحت عناكيف عمى عكس مكاد الميثاؽ.

يبدك أنو  20باء" الذم يقع تحت حكـ المادة يجب مبلحظة في ىذه الحالة أف عنكاف "مسؤكليات اآل   

األحكاـ ال تتعامؿ مع مسؤكليات الكالديف لكف مع إلتزامات الدكلة ذات الصمة بالكالديف، كمسؤكليات ف ،مضمؿ

                                                           
1
) Art 20/1/A ACRWC.   

2
) Art 18/1 CRC.  

3
) Art 20/1/B ACRWC.  

4
) Art 11/5 ACRWC.   

5
) Art 20/2 ACRWC.   

6
) Art 18/2 et 3 CRC.  
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ت المنصكص عمييا امى عكس االتفاقية، الميثاؽ يحتكم عمى حد صريح مف االلتزاماألشخاص اآلخريف ع

القيد الخاص بيا إلتفاقية مف ناحية أخرل ليا شرط "، اا المكانياتيا في الظركؼ الكطنيةإلدراج عبارة "كفق

 دية عمكما.الذم ينطبؽ عمى الحقكؽ االجتماعية كاالقتصا 4إلعماؿ الحقكؽ في الجممة الثانية مف المادة 

( منيا يمكف أف نجده في 3( ك)2) 18ىناؾ بند غير مكجكد في االتفاقية لكنو متضمف في نص المادة    

، الدكؿ ممزمة بمقتضى ىذه المادة بمساعدة األكلياء كاألشخاص المسؤكليف 1( )أ( مف الميثاؽ2) 20المادة 

عبلكة عمى ذلؾ، الدكؿ الحاجة إلى ذلؾ  المادية في حاؿ كىذه المساعدة تتضمف في جممة أمكر المساعدة

ىذا الحكـ يمكف أف  المسكف،ك ممزمة بكضع برامج دعـ السيما فيما يتعمؽ بالتغدية كالصحة كالتعميـ، الممبس 

 ،يفترض أىمية كبيرة عمى سبيؿ المثاؿ، في محنة األطفاؿ الذيف يعيشكف في االسر التي يترأسيا األطفاؿ

 اآلثار الناتجة عف كباء فيركس نقص المناعة البشرية كالتي تكاجو جزءا كبيرا مف إفريقيا حاليا.

 الدكلة،مسؤكلية تطكير كتنشئة األطفاؿ تقع عمى عاتؽ األكلياء كعند عدـ حضكرىـ المسؤكلية تعكد عمى    

ة لتقديـ المساعدة المادية ليؤالء عندئذ تترجـ إلى التزاـ مممكس عمى الدكل 2( مف الميثاؽ2( )1) 20المادة 

    .ذات صمة3مف الميثاؽ  25لة المادة األطفاؿ كذلؾ في ىذه الحا

، تستخدـ المادة مف االتفاقية 18تكرر أساسا الجزء األخير مف المادة  4( )ب( مف الميثاؽ2)20المادة    

ؽ يبدك في الصياغة، الطفؿ"، الفر مف "مسؤكليات تربية ( )ب( مف الميثاؽ عبارة "تربية الطفؿ" بدال 2)20

تفاقية ىي نص ( مف اال3) 18كالمادة  5( )ج( مف الميثاؽ2) 20الفركؽ التي يمكف أف تكجد بيف المادة 

 "اإلستفادة مف خدمات رعاية الطفؿ"." كاالتفاقية تستعمؿ عبارة الميثاؽ "ضماف تكفير

في حيف اإلتفاقية تبدك مجرد ضماف المساكاة  ،إنشاء ىذه الخدمات كالمرافؽ الميثاؽ تشمؿ ضماف نسخة   

ىذا يعني في إطار الميثاؽ الدكؿ الممزمة بإنشاء ىذه الخدمات  ،في الكصكؿ الى قائمة الخدمات كالمؤسسات

                                                           
1
) Art 20/2/A ACRWC.   

2
) Art 20/1 and 2 ACRWC.   

3
) Art 25 ACRWC.   

4
) Art 20/2/B ACRWC.   

5
) Art 20/2/C ACRWC.   
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 ،كالمرافؽ في المناطؽ غير المتكفرة عمييا أك لدييا القدرة عمى تكفير الخدمات لكؿ طفؿ أبكيو عامميف

 ".تعمؽ بعبارة "التي ىـ مؤىمكف ليالبلتفاقية الم الميثاؽ يغفؿ شرط القيد

( )ج( مف الميثاؽ تبدك مكفرة لكؿ طفؿ أبكيو 2)20الخدمات كالتسييبلت المنصكص عمييا في المادة    

في رياض يمكف أف تككف في جممة أمكر منيا خدمات الرعاية النيارية أك الدائمة  ،عامميف ىذه الخدمات

 حكاـ الميثاؽ تكفر مستكل أعمى مف الخدمة لمطفؿ كاألكلياء مقارنة باإلتفاقية.  قراءة كتفسير أاألطفاؿ، 

 ،المثاؿ اآلخر مف عدـ إعطاء األكلياء المسؤكلية الكاممة عمى الطفؿ يتعمؽ بحرية العقيدة كالكجداف كالديف   

قدرات المتطكرة كالمصالح في ممارسة ىذه الحقكؽ بالنظر إلى الر كاجب إرشاد األكلياء ألطفاليـ فالميثاؽ يكف

ألبنائيـ بطريقة تتفؽ مع القدرات تحتكم عمى التزاـ إرشاد األكلياء ، في حيف االتفاقية 1الفضمى لمطفؿ

المتطكرة لمطفؿ، كالدكر الرقابي لمكالديف ليس صارما كفقا لمميثاؽ كبالتالي األطفاؿ نظريا ليـ تأثير كبير عمى 

الديف كمع ذلؾ عبارة "نظريا" استخدمت ألف أحكاـ الميثاؽ ال تمبي كاقع حياة تمتعيـ بحرية العقيدة، الكجداف ك 

كما في مسائؿ حرية التعبير في الجكانب المتعمقة بحرية الفكر كالكجداف كالديف دكر الكالديف  ،األسر اإلفريقية

 ليس كاضحا تماما. 

 لػػػفػػطػات الػػػبػػواجا: ػػيػانػػث

 الكاجبات بيف ؿاألك  مكازنة طريقة الطفؿ في حقكؽ كاتفاقية فريقياإل الميثاؽ بيف كاضح اختبلؼ ىناؾ   

 أسرتو تجاه الطفؿ مسؤكليات عمى تنص 31ة فالماد ،أخرل جية مف كالحقكؽ ،جية مف كالمسؤكليات

 عمى كالحفاظ كمنزلة، سنا منو أكبر ىـ كمف كالديو، أسرتو، كاحتراـ تماسؾ عمى عممو كضركرة كمجتمعو،

 المجتمع في الطفؿ مشاركة تفعيؿ في ابارز  ادكر  تمعب أف المسؤكليات يمكف ليذه، فريقيةاإل الثقافية القيـ

 .2اعمكمه نمك  في كالمساىمة

                                                           
1
( Art 3 ACRWC.  

2
) Art 31 ACRWC.   
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 في احتراـ ؿتتمث الميثاؽ في المذككرة الكاجبات فأحد ،االتباس يحمؿبند  عمى تنطكم 31 ةأف الماد إال   

ا اعتبره الذم األمر األكقات، جميع في كمنزلة اسن منو كاألكبر لكالديو الطفؿ  الطفؿ حؽّ  مع البعض متناقضن

 الصمة كثيؽ ىك ككالديو أسرتو الطفؿ تجاه كاجب أف ، غيركالفكر كالتجّمع التعبير كحرية المشاركة، في

 حدكد في الرشد سف األخير ىذا يبمغ أف إلى بتربية الطفؿ تقضي التي عنو كالمسؤكليف الطفؿ كالدم بكاجبات

 األسرم السياؽ ضمف كاألطفاؿ اآلباء كمسؤكليات كاجبات بيف العبلقة المتبادلة طبيعة دتتجسك  ،إمكانياتيـ

 عمى كالحرص تنشئتو بمياـ الطفؿ عف المسؤكلكف األشخاص يقـك أف كاجب عمى تنص التي 20 المادة في

 تفّسر أف ضركرةكانت  ىنا مف ،كاف كقت أم في اىتماماتيـ الفضمى مصالحو رتتصد كبضماف أف هنمك 

ذلؾ،  عف فضبل األكقات جميع في الفضمى الطفؿ مصالح احتراـ تضمف بطريقة 31 أكجو المادة جميع

 ".الميثاؽ في ىذا القيكد ترد ككيفما كقدراتو الطفؿ سف" كفؽ تطبيقيا إمكانية أف إلى  31 ةالماد تشير

يات الفرد في أحكاـ مفيكـ مسؤكلفالميزة الفريدة لمميثاؽ ىك اإلدراج الصريح لمفيكـ مسؤكليات الطفؿ،    

حقكؽ ىي خصكصية يمكف أف نجدىا في الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، ككذلؾ أخرل كصاحب 

القانكني لممسؤكليات المعمنة مف  التنفيذك ( مف الميثاؽ، 20كما ىك الحاؿ بالنسبة لمسؤكليات الكالديف )المادة 

الصعب تصكره كبالتالي يمكف القكؿ أف القيمة المعيارية ليذه األحكاـ أكثر إقناعا مف الناحية األخبلقية أكثر 

  .منيا مف الناحية القانكنية

 يجبك كاجب الطفؿ بالطاعة يجب أف يككف متكازف بحظر الممارسات الثقافية الضارة عمى سبيؿ المثاؿ،    

الكاجبات يجب أف تعطي محتكل متناسؽ مع إطار الحقكؽ المنشأة فأف ينظر إليو في سياؽ الميثاؽ كمو، 

نظرا لحقيقة أف الكاجب  ،في ىذه الحالة األخيرة ىذه المشكمة محتممة تبدك أكاديمية القيمة فقط، 1بالفعؿ

ة، كؿ مف المؤلفيف محقيف في المنصكص عميو ذك طابع مقنع كمجرد كبالكاد يمكف تطبيقو بكسائؿ قانكني

 تسميط الضكء عمى إمكانية تفسير الميثاؽ التي تحتاج إلى تكفيؽ.

                                                           
1
( F. Viljoen, Supra-national human rights instruments for the protection of children in Africa: the 

Convention on the Rights of the Child and the  African Charter on the Rights and Welfare of the 

Childop.cit, p198. 
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النقطة الثانية التي يجدر اإلشارة إلييا فيما يتعمؽ بيذه المادة ىي التمييز المفاىيمي الذم يمكف أف يككف    

تجاه تنص عمى الكاجبات  1)أ( 31الكاجبات تشمؿ ثبلت مستكيات مختمفة، المادة فبيف كاجبات مختمفة، 

تتعمؽ بالمجتمع الكطني كالبمد  2)ق()ب(،)ج( ك 31الطبيعييف، المادة  لي نحك األشخاصاألسرة كبالتا

تتعمؽ بالكاجبات المرتبطة بالمجتمع كالقارة اإلفريقية، الكاجبات  3)د( ك)ك( 31األصمي لمطفؿ، المادة 

فريقيا كالمجتمع اإلفريقي عامة مختصرة، مف الكاضح المفركضة عمى األطفاؿ فيما يتعمؽ ببمدىـ األ صمي كا 

يمكف لؤلطفاؿ المساىمة خصيصا  الأف إدراؾ ىذا الطابع البرنامجي لمكاجبات كفيمو ليس كاضحا أم 

 تمؾ الدكلة"."صكف كتقكية كاستقبلؿ كنزاىة 

إلى أف الصككؾ الدكلية األخرل  تقديـ الكاجبات في الميثاؽ قد يككف ميزة إفريقية فريدة مف نكعيا بالنظر   

ال تفرض كاجبات عمى األطفاؿ، الفائدة الحقيقية ليذه الميزة مع ذلؾ، ال نقاش فييا عمى األقؿ يمكف القكؿ 

أف بعض ىذه الكاجبات يمكف أف تؤدم إلى تفسيرات مف شأنيا أف ال تككف متناسقة مع ىدؼ الحماية 

ك عمى األقؿ إنحرافيا إلعطاء سكء فيـ ىك خاصية غير مفيدة أ كالغمكض المتأصؿ لمبنكدالشاممة لمطفؿ، 

حقكؽ  إتفاقيةؿ مف قبؿ صككؾ دكلية أخرل خاصة في زيادة مستكل الحماية لؤلطفاؿ التي تحققت بالفع

 . الطفؿ

 يػػػنػػبػػتػالا: ػػثػالػث

 ،5مف االتفاقية 21كنجد نظيرتيا في المادة  4مف الميثاؽ 24قضية التبني منصكص عمييا في المادة    

الدكؿ التي  الفرؽ األكؿ بيف المادتيف يتمثؿ في أف الميثاؽ يتحدث عف الدكؿ التي "تعترؼ" كاالتفاقية عف

 .اـ التبني/أك تسمح" بنظ"تعترؼ ك

                                                           
1
) Art 31/a ACRWC.  

2
) Art 31/b/c/d ACRWC.   

3
) Art 31/e/f ACRWC.  

4
) Art 24 ACRWC.   

5
) Art 21 CRC.   
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الحماية لؤلطفاؿ ليشمؿ تعبير "يسمح" بنظاـ التبني لضماف مستكل أعمى مف  الميثاؽ يجب أف يفسر بند   

يبدك كبالتالي جدا أف تسمح دكلة بنظاـ التبني لكنيا ال تعترؼ بو،  ذلؾ ليس مف المرجح الذيف تـ تبنييـ، مع

مف الميثاؽ تنص عمى اإللتزامات الخاصة لمدكلة "بإنشاء  1)أ( 24أف اإلنحراؼ النصي ال معنى لو، المادة 

 ه السمطات عمى أنو أمر مفركغ منو،خذ بكجكب إنشاء مثؿ ىذبينما االتفاقية يبدك أنيا تأ ،سمطات مختصة"

ينبغي أف يفيـ ىذا كتشكيؿ ضمانة خاصة لمدكلة التي ال تكجد بيا بنية تحتية إدارية لمتعامؿ مع قضايا حيث 

بينما  ،عبلكة عمى ذلؾ، ينص الميثاؽ عمى أف التبني "يتـ األخذ بو كفقا لمقكانيف المعمكؿ بيا"، التبني

 اإلتفاقية بأف "ذلؾ مسمكح بو فقط لمسمطة المختصة، كفقا لمقكانيف كاإلجراءات المطبقة".تقتضي 

الفرؽ يبدك كاضحا بالنظر إلى أحكاـ الميثاؽ المتعمقة بالتبني التي يجب تحديدىا مف قبؿ السمطات    

ية بعبارة "كؿ المختصة، الميثاؽ يستبدؿ عبارة "كؿ المعمكمات ذات الصمة" المستخدمة مف قبؿ االتفاق

 المعمكمات المتعمقة"، بما أف ىذيف الكممتيف ليما نفس المعنى فالمعنى ال يتغير.

مرة  كصياء،بالنسبة لؤل "القانكنييفكممة "اإلختبلؼ الثاني بيف الميثاؽ كاإلتفاقية يكمف في إغفاؿ الميثاؽ    

ما ىك ما إذا كاف مف الممكف أف تككف ىناؾ حالة يككف فييا الكصي غير قانكني؟ ك  المطركحأخرل السؤاؿ 

 يجب أف يطبؽ في مثؿ ىذا السياؽ؟ إذا كاف البند

بقراءة نصية كاضحة لممعيار أك القاعدة ىذا يككف ممكنا حتى في الحاالت التي ال يعيش فييا الطفؿ مع    

خذ في عيف اإلعتبار حقيقة أف الطفؿ بحكـ األيجب أف ك  ،القانكنيفأحد الكالديف أك األقارب أك األكصياء 

ىذا يمكف أف يترجـ فيما بعد إلى مستكل أعمى مف الحماية لمطفؿ إذا اعترفنا أنو  ،الكاقع يحرسو شخص آخر

ة مف قبؿ شخص بدكف عبلقة عتادة حيث تتـ رعايتو بطريقة سميميبقى في بيئتو المف أ في مصمحة الطفؿ

 نحكه. قانكنية

                                                           
1
) Art 24/a ACRWC.   
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 ،مف ناحية أخرل، يمكف أف يككف مجرد إغفاؿ ال معنى لو ناجـ عف اإلىماؿ في عممية صياغة الميثاؽ   

" يمكف أف يفيـ بطريقة مماثمة تستخدميا االتفاقية بكممة "ضركرمبنفس الطريقة استبداؿ كممة "مطمكب" التي 

 .كبل الكممتيف ليما نفس المعنىف

ىؿ مف الممكف  ،التي كضعيا الميثاؽ لكممة "األشخاص المعنييف المناسبيف" اإلضافة الشيء المحير ىك   

أف يككف ىناؾ أشخاص معنييف غير مناسبيف؟ التعبير قد يفيـ أنو مف الممكف أف يكجد مجمكعة معينة مف 

لكف مف ىؤالء األشخاص فقط األشخاص المقربيف مف الطفؿ الذيف ليـ الحؽ في إنكار شخاص المعنييف، األ

 معنى.مرة أخرل الفرؽ قد ال يككف لو  ،كافقتيـ عمى التبنيم

"مثؿ ىذه المشكرة المكجكدة في االتفاقية )أ( مف الميثاؽ بدال مف الصيغة األصمية  24في نياية المادة    

قد تعتبر أقؿ حجة مف المشكرة الضركرية أك في ىذا البند المناسبة" عبارة "المشكرة  ،التي قد تككف ضركرية"

قد تككف ىناؾ حاالت حيث المشكرة المبلئمة في معنى الميثاؽ قد أخذت لكف مزيد مف المشكرة ف ،البلزمة

يمكف تفسير النص في الميثاؽ إلى مستكل أدنى مف الحماية لؤلطفاؿ كاألشخاص  ،يككف ضركريا كبالتالي

 الذيف أعطكا مكافقتيـ.

دقت أك انضمت إلى اإلتفاقية أك الميثاؽ" إلى تضيؼ شرط "في تمؾ الدكؿ التي صا 1)ب( 24المادة    

النص األصمي لئلتفاقية التي ال تحتكم عمى قيد مماثؿ، ىذا الشرط يمكف أف يفيـ كضمانة خاصة لحقكؽ 

بالنظر  ،الطفؿ الميددة إذا تـ استبعاد الطفؿ مف نطاؽ تطبيؽ االتفاقية أك الميثاؽ عف طريؽ التبني الخارجي

قد صادقت عمى اإلتفاقية، ىذه الضمانة الخاصة  تحدةمال الياتؿ العالـ بإستثناء الك إلى حقيقة أف جميع دك 

كشرط القيد فقدت فائدتيا المحتممة، لذلؾ بمكجب الميثاؽ الدكؿ التي تعترؼ بنظاـ التبني ممزمة باألخذ بعيف 

دكلة افريقية صادقت عمى  11فقط  ،اإلعتبار التبني الخارجي بيف دكؿ أخرل في العالـ بإستثناء الك ـ أ

 .2اتفاقية الىام لمتبني

                                                           
1
) Art 24/b ACRWC.   

2
 ( The status of ratification of the hague Convention on Inter-country Adoption availabale at: 

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=69  

http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=69
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ضمانة أخرل مدرجة في الميثاؽ باإلضافة إلى النص األصمي لئلتفاقية ىي أف التبني الخارجي يجب أف    

إذا لـ تكف ىناؾ كسائؿ أخرل  ،الميثاؽ يؤكد المفيكـ الذم تقدمو االتفاقية كذلؾفيككف كمبلذ أخير فقط، 

    .الميثاؽ ينص عمى التبني الخارجي ية الطفؿ في بمدهمناسبة لرعا

إمكانية تفسيره بأضيؽ المعاني، فمف النادر جدا أف الميثاؽ يفتح  لبلتفاقية في تغيير الصيغة األصمية   

الخطر الحقيقي يأتي لؤلطفاؿ مف الذيف  ،يؤدم التبني إلى تحقيؽ مكاسب مالية ألكلئؾ الذيف تبنكا الطفؿ

 ب مصالحيـ المادية،ني المسميف الككبلء فيمكف أف يتـ إىماليـ لمصالح الطفؿ كيتصرفكف حسرتبكا التب

الككيؿ مع ذلؾ ليس الشخص الذم سكؼ يتبنى الطفؿ، ىك بالتالي غير مدرج في الصيغة الضيقة لمميثاؽ 

الميثاؽ يجب أف يفسر تبعا لذلؾ بمعنى مخالؼ لمصياغة لمكصكؿ إلى  بند ،إذا كظفنا تفسيرا نصيا بسيطا

 .دـ اليقيف المستمد منو جكىرميذا النيج الغريب كعف ،نفس مستكل الحماية مثؿ االتفاقية

مثؿ  ،الرصد المبلئـ لرفاه الطفؿأك يقدـ إلتزاـ جديد لمدكؿ لتكفير المراقبة المناسبة  1)ك( الميثاؽ 24في المادة 

الطفؿ المتبنى سيتـ ف ،آللية يمكف أف تعزز حماية الطفؿ لكنيا غير كاضحة إلى أم مدل تككف فعالةىذه ا

إزالتو مف بمد المنشأ كسكؼ يسكف في بمد جديد مع أكلياء جدد فكيؼ لدكلة أف تكفر آلية المراقبة الفعالة في 

طفؿ بطريقة مبلئمة مف قبؿ ىذه الظركؼ؟ كاألىـ مف ذلؾ ما ىك التعكيض في حالة عدـ التعامؿ مع ال

 أكليائو الجدد؟          

في ىذا الصدد التعاكف الدكلي بيف الدكؿ كالمساعدة الكبيرة مف خبلؿ إتفاقيات التعاكف الدكلي أك    

نفاذ األحكاـ ضركرم لكف ىذه التدابير غير مذككرة في الميثاؽ أحكاـ الميثاؽ  ،المعاىدات المتعمقة برصد كا 

مع ذلؾ يمكف أف تككف مفيدة في الحاالت التي يتبنى فييا الطفؿ مف قبؿ دكلة أخرل مصادقة عمى الميثاؽ، 

 .2ة مف قبؿ الدكلة المتبناة قد تككف ضمانة ميمة لمطفؿلمنشأفي ىذه الظركؼ الخاصة آلية المراقبة ا

                                                           
1
) Art 21/ f ACRWC.   

2
) See generally, Michael Gose, The African Charter on the Rights and Welfare of the Child : An 

Assessment of the Legal value of its Substantive Provisions by Means of a Direct Comparison to the 

Convention on the Rights of the Child, op.cit, p 123. 
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 1مف اإلتفاقية 30التبني الخارجي ىي المادة  مادة أخرل قد تككف ذات صمة بسياؽ التبني بما في ذلؾ   

التي تيدؼ لمحفاظ عمى ىكية الطفؿ الثقافية، الميثاؽ مع ذلؾ ال يتضمف حكـ مماثؿ، ىذا يمكف إضافتو إلى 

 نقاط الضعؼ السابقة كيمكف أف يؤدم إلى مستكل أقؿ مف الحماية المنصكص عمييا في االتفاقية.

 رةػػػل األسػػمػع شػػمػو وجػديػن والػػل عػػفػػطػل الػػصػدم فػػع ا:ػػعػػراب

مف  20تجد أساسيا في المادة ، حيث تتناكؿ ضمانات الطفؿ المفصكؿ عف كالديو 2مف الميثاؽ 25المادة    

" كتضيؼ عبارة "ألم سبب" " بدال مف "طفؿعبارة "أم طفؿ 4( مف الميثاؽ1) 25كتستخدـ المادة  3االتفاقية

تي تستخدميا " العمى مصالحو الفضمى، بالبقاء في تمؾ البيئة حفاظاالذم ال يسمح لو كتستبعد عبارة "

فالتعديبلت السابقة عمى ما يبدك متكاضعة كتعزز  ،"االتفاقية باإلضافة إلى عبارة "المقدمة مف طرؼ الدكلة

 المفيـك األساسي.

بدك ميما نظرا " ال ياء في تمؾ البيئةعمى مصالحو الفضمى، بالبق حفاظاالذم ال يسمح لو إغفاؿ عبارة "   

عبارة "المقدمة مف طرؼ لكف إغفاؿ ، 5( )أ(2) 25لحقيقة أف نفس العبارة يستخدميا الميثاؽ في المادة 

( الخاصة بتكفير الحماية 1) 25الدكلة" يمكف أف يؤدم إلى تفسير مختمؼ لممكضكع، بالنظر ألحكاـ المادة 

 أف االلتزاـ ال يخص الدكلة كحدىا فقط لكف المجتمع ككؿ. كالمساعدة الخاصة يمكف اإلفتراض

( تعدد 2) 25المادة فأف الدكلة ليا التزامات خاصة،  6(3)ك( 2) 25الميثاؽ مع ذلؾ يكضح في المادة    

يجب كما  ،قائمة مف االحتماالت المختمفة لؤلسرة كالرعاية البديمة التي ىي ألسباب تكضيحية كليست شاممة

 كالتبني. لة الكاردة في الشريعة االسبلميةالتدابير أك اإلحتماالت المذككرة ال تشمؿ مفيـك الكفامبلحظة أف 

أحكاـ ىذا القسـ قد تككف ذات صمة في التعامؿ مع المشكمة اإلفريقية المتعمقة بالطفؿ الذم يرأس األسرة،    

بير محايد بيف الجنسيف "لو" تستخدـ تع ( مف الميثاؽ2) 25تجدر اإلشارة أنو مف الناحية الشكمية أف المادة 
                                                           
1
) Art 30 CRC.   

2
) Art 25 ACRWC.   

3
) Art 20 CRC.   

4
) Art 25/1 ACRWC.  

5
) Art 25/2/A ACRWC.  

6
) Art 25/2/3 ACRWC.  
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ة مع المعمكؿ بو عادة "لو"، في ىذا الخصكص صياغة الميثاؽ تعتبر غير منسقة كمكحد بدال مف ذلؾ ""ليا

حيث أف الميثاؽ يقدـ التزامات  1( )ب(2) 25التزاـ آخر لمدكؿ كارد في المادة  األحكاـ األخرل الكاردة فيو،

تتعمؽ بمـ شمؿ األطفاؿ مع كالدييـ كأقاربيـ في حالة النزكح الداخمي أك الخارجي الناجـ عف النزاعات 

( 4) 23المسمحة أك الككارث الطبيعية، ىذا البند ىك مجرد تكرار نظرا لحقيقة أننا يمكف أف نجده في المادة 

 .2الميثاؽمف  (2) 23في العبلقة مع المادة 

ىك أنو  ،(2) 23كالمادة ( )ب( 2) 25الفرؽ الطفيؼ الكحيد بيف ىذه األحكاـ كااللتزاـ المكجكد في المادة    

شمؿ األسرة كىذا األخير يمـز الدكلة  بجمع المعمكمات الضركرية لجمع في حيف أف الميثاؽ يمـز الدكلة

( كالمادة 2) 23مكس يمكف أف يستمد مف المادة صراحة بإعاة تكحيد كلـ شمؿ األسرة، ىذا اإللتزاـ المم

( عف طريؽ تفسير الميثاؽ، بالتالي ىك فقط يعزز مستكل الحماية التي كانت قد أنشأت بالفعؿ في 4)23

 كالتي ىي في أم حاؿ أعمى مف تمؾ التي منحتيا اإلتفاقية. 23المادة 

( مف االتفاقية، كالميثاؽ مع ذلؾ 3) 20ادة ترتبط بالجممة الثانية مف الم 3( مف الميثاؽ3) 25المادة    

، "بكممة "حمكؿ "مصالح الطفؿ الفضمىعبارة "استبدؿ كممة "حمكؿ" بعبارة "الرعاية األسرية البديمة لمطفؿ" ك 

ذا المفيكـ مع ذلؾ يرافقو مرعاية األسرية البديمة لمطفؿ"، كتضييؽ ى"ل تبدك أكسع مف المفيكـ الخالص حيث

 المصالح الفضمى بالتالي اإلختبلؼ ينبغي أف يككف نصيا.لى مبدأ إشارة إ

 اتػػػنػيػػجػػسػات الػػػهػػال األمػػػفػػأطا: ػػسػػامػػخ
خاصا ييدؼ إلى حماية األطفاؿ الرضع كاألطفاؿ الصغار لؤلميات  تقدـ بندا 4مف الميثاؽ 30المادة    

السجينات كاألطفاؿ الذيف لـ يكلدكا بعد مف السجينات الحكامؿ، ىنا الميثاؽ يعترؼ بأىمية رعاية األـ ألم 

 اإلتفاقية.طفؿ صغير ىذه الميزة فريدة في الميثاؽ كال يكجد ليا نظير في 

                                                           
1
) Art 25/2/B ACRWC.  

2
) Art 23/2 et 4 ACRWC.   

3
) Art 25/3 ACRWC.   

4
) Art 30 ACRWC.  
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، لضمانات اليامة لؤلميات كتأخذ بعيف اإلعتبار الكضع الخاص ألطفاليـالمادة تنص عمى مجمكعة مف ا   

لمقياـ بذلؾ فيي ترفع مستكل الحماية المكجكد في ظؿ اإلتفاقية، كما يبدك أنو مف الصعب أف نستنتج أحكاـ 

طفؿ  مماثمة مف المكاد الكاردة في االتفاقية فعبارة "أطفاؿ صغار" تحتاج إلى تفسير نظرا لحقيقة أف كممة

تنطبؽ بالفعؿ عمى كؿ طفؿ صغير مثؿ الرضيع، كتعبير أطفاؿ صغار ليفترض معناه يجب أف يقبؿ 

 ،األطفاؿ الذيف ليسكا رضعا بعد اآلف لكف ال يزالكف في سف منخفضة بما فيو الكفاية العتبارىـ صغارا

 المفيـك بالتالي غير كاضح.

ألنو ال  30راسة مازاؿ صغيرا لكف ليس بالنسبة لممادة نفترض تفسيرا كاضحا بأف الطفؿ الذم بمغ سف الد   

يحتاج لرعاية األـ بعد اآلف، حيث يككف قادرا عمى البقاء كحده مع رعاية أشخاص آخريف مثؿ المدرسيف، 

لذلؾ إذا كنا عمى استعداد لتحمؿ مثؿ ىذا التفسير الحد األقصى لسف الطفؿ بالنظر لصغره في معنى المادة 

ىناؾ تفسيرات أخرل محتممة لكف يمكف أف نكضح عمى الرغـ مف ذلؾ أف الحكـ يرسخ  سنكات، 6ىك  30

تصكر الطراز القديـ لمقدـ الرعاية األساسي كالمتمثؿ في األـ كال يقدـ حؿ شامؿ لآلباء المسجكنيف، فيناؾ 

بب مف ألف كالدة الطفؿ غير مكجكدة ألم س ،حاالت ألطفاؿ صغار تتـ رعايتيـ مف قبؿ اآلباء كحدىـ

كبالمثؿ قد يشعر بمشقة مماثمة إذا حكـ عمى األب بالسجف كبالتالي سباب بما في ذلؾ الكفاة كالطبلؽ، األ

عمى الرغـ مف أف الكضع قد يككف مشابيا  ،ىناؾ تناقض في أف الميثاؽ ال ينص عمى مثؿ ىذا االحتماؿ

لى أف ىذه المادة تنص عمى بعض تجدر اإلشارة إ ،مع ذلؾ مف الميثاؽ. 30لمكضع الذم تتضمنو المادة 

 عمى األقؿ ىذا في حد ذاتو ىك ميزة عمى سككت االتفاقية بالنسبة لمقضية المحددة. عنييفاألطفاؿ الم

 رة ػػػػػة األسػايػمػا: حػػػادسػس

ىي بند أصمي كال نجد لو نظير في اإلتفاقية، حيث تنص عمى أف األسرة يجب  1مف الميثاؽ 18المادة    

دكر األكلياء  ،أف تتمتع بالحماية الخاصة لمدكؿ مف خبلؿ اإلعتراؼ بالدكر الياـ الذم تمعبو في المجتمع

مف  5/9/10/14تحت أحكاـ المكاد  ي تربية األطفاؿ مع ذلؾ معترؼ بو كمحميفضبل عف األسرة ف
                                                           
1
) Art 18 ACRWC.   
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اإلتفاقية تحتكم عمى حؽ  ،، عبلكة عمى ذلؾ2الخامسة مف ديباجة االتفاقية فقرةككذلؾ مذككر في ال 1قيةاإلتفا

 تحتكم صراحة عمى مف الميثاؽ مف ناحية أخرل ال 18، المادة 3خاص لمطفؿ لمعرفة كالديو كرعايتيما لو

يخضع "لئلطار الغامض كغير مفيكـ األسرة كصؼ باعتباره ف ،"أسرة" لكف "الحؽ في األسرة"حؽ الطفؿ في 

نتقد بأنو  ،المحدد لمسياؽ الثقافي اإلفريقي"  .4""الرأسمالية المعقؿ األخير لئلقطاع داخؿ المجتمعات الميبيراليةكا 

تركيز الميثاؽ يقع عمى مفيكـ األسرة كمع ذلؾ ىك عبارة أك تعبير عف المفيـك اإلفريقي المحدد كيجب    

مثؿ ىذا التفسير يؤدم إلى إفتراض أف مصطمح األسرة ال يمكف فيمو  ،تفسيره مف كجية نظر إفريقية

بالمفيكـ التقميدم الغربي الضيؽ "لؤلـ، األب كالطفؿ"، لكف بكصفو مجمكعة كاسعة مف األشخاص متصميف 

مع مثؿ ىذا المنظكر الكاسع حتى األقارب البعيديف يمكف أف يككنكا أفراد أسرة تندرج تحت المادة ، ببعضيـ

 .5مف الميثاؽ 18

اؽ تبعا لمتصريح العاـ لممادة كفقا ليذه اإلعتبارات العامة يجب مبلحظة أف األحكاـ الخاصة لمميث   

في ىذا المعنى يشير الميثاؽ إلى مفيكـ أكثر غربية  بشكؿ أساسي عمى الكالديف كالطفؿ، تركز 6(1)18

كـ الزكاج بمفيكـ األسرة، ىذا يمكف إستخبلصو لؤلسرة، كمف المثير لئلىتماـ أف الميثاؽ يبدك أنو يربط مفي

التي تتحدث فقط عمى حقكؽ كمسؤكليات الزكجيف، الميثاؽ ال يبدك أنو يأخد بعيف  7(2) 18مف المادة 

 المككنة مف نفس الجنس مع األطفاؿ،اإلعتبار إمكانية عيش الكالديف مع بعض دكف زكاج أك العائبلت 

 ت تبدك غير مرجحة إلى حد بعيد في السياؽ اإلفريقي.يمكف أف نجادؿ أف ىذه االحتماال 

مثؿ ىذه االحتماالت مع ذلؾ ال ينبغي استبعادىا، ىذا يمكف أف يؤدم إلى انتقادات بسبب التمييز عمى    

أساس الحالة االجتماعية كالميكؿ الجنسية لمكالديف أسكء مف ذلؾ في سياؽ الصؾ الخاص بحقكؽ الطفؿ، 

                                                           
1
) Art 5,9,10,14 CRC.   

2
) Para 5 preamble CRC.   

3
) Art 17/1 CRC.   

4
) Göran Therborn, African Families in a Global Context, Nordic Africa Institute, 2004, p 65. 

5
) Ambe J. Njoh, Tradition, Culture and Development in Africa : Historical Lessons for Modern 

Development Planning, Ashgate Publishing, Ltd., 2006, p 154. 
6
) Art 18/1 ACRWC.   

7
) Art 18/2 ACRWC.   
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المؤسؼ أف كاضعي الميثاؽ  األطفاؿ قد يستبعدكا مف االستفادة مف الحماية الخاصة التي يمنحيا الصؾ فمف

 لمطفؿ.لـ يأخذكا فرصة تكفير تعريؼ شامؿ لؤلسرة بيدؼ الحماية الخاصة 

فيي تنص عمى  ،( ال تبدك أنيا حؽ مكجو لمطفؿ فقط لكف لؤلبكيف المتزكجيف أيضا2)18بالتالي المادة    

ه الطفؿ حتى في حالة حؿ فاالمساكاة في الحقكؽ كالمسؤكليات فيما يتعمؽ باألطفاؿ كتيدؼ إلى حماية ر 

 .ف غير المتزكجيف كىذه ثغرة مؤسفةالميثاؽ لـ يذكر شيئا عف حقكؽ كمسؤكليات الكالديلكف الزكاج، 

تختار جانبا كاحدا مف االحتياجات الخاصة لؤلطفاؿ المكلكديف خارج نطاؽ  1( مف الميثاؽ3) 18المادة    

االتفاقية مف ناحية  ،عمى أساس الحالة الزكجية حيث تنص عمى صياغة خاصة تحمي ضد التمييز ،الزكاج

أخرل تتضمف حكما ضيقا كلكف خاص كمتعمؽ بجانب مف جكانب الحؽ في التمتع بالحياة األسرية، حيث 

الحكـ غير ، مثؿ ىذا 2عمى الحؽ في لـ شمؿ األسرة في حالة عبكر الحدكد الدكلية 10تنص في المادة 

ؼ الخاصة التي أدت إلى إعتماد ىذا البند في إطار اإلتفاقية لـ تؤثر ككف الظرك قد تك مكجكد في الميثاؽ، 

 عمى القارة اإلفريقية.

 لػػفػطػن لمػػديػػوالػة الػايػػػة ورعػػايػمػا: حػػعػابػػس

 ،4مف االتفاقية 9يجد نظيره في الماة  3مف الميثاؽ 19المنصكص عميو في المادة الخاص  ىذا البند   

صياغتو، نبلحظ إضافة جديدة في الميثاؽ لمحقكؽ الكاردة في االتفاقية كىي  المحتكل قد أعيدبالرغـ مف أف 

حؽ كؿ طفؿ في حماية كرعاية الكالديف، في حيف تنص االتفاقية أف الطفؿ ال يجكز فصمو عف كالديو رغما 

 عنيـ أما الميثاؽ فقد أعاد صياغة ىذا الحكـ لحؽ الطفؿ في العيش مع كالديو.

اآلباء في حيف أف الميثاؽ ركز أكثر عمى الطفؿ، ىذا صحيح  ركزت عمىتجدر اإلشارة إلى أف اإلتفاقية    

صراحة ال ينص  ، فيذا األخير5( مف الميثاؽ1) 19خاصة إذا أخدنا بعيف اإلعتبار الجممة الثانية مف المادة 

                                                           
1
) Art 18/3 ACRWC.   

2
) Art 10 CRC.   

3
) Art 19 ACRWC.   

4
) Art 9 CRC.  

5
) Art 19/1 ACRWC.  
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ارنة بما كاف عميو في ىذا منيج مختمؼ تماما مق أم طفؿ عف كالديو رغما عف إرادتو،صراحة عمى فصؿ 

  االتفاقية فالميثاؽ يمنح الطفؿ دكرا حاسما في تحديد إقامتو.

ىذا يمكف عمى سبيؿ المثاؿ أف يترجـ إلى حؽ الطفؿ في التقرير بنفسو مع أم مف أبكيو يبقى في حالة    

"السمطة فرؽ آخر بيف االتفاقية كالميثاؽ ىك أف اإلنفصاؿ قد يؤخذ مف طرؼ  ،االنفصاؿ أك الطبلؽ

، كمف قبؿ "السمطة القضائية" كفقا "لمقانكف المختصة" كفقا لمقانكف كاإلجراءت المعمكؿ بيا في ظؿ االتفاقية

 " بمكجب الميثاؽ.المناسب

السمطة المختصة في ظؿ االتفاقية  ف قبؿ الميثاؽ، مف خبلؿ ىذا البندىناؾ ضمانة أخرل لمطفؿ منشأة م   

ئية كىذه حالة غير ممكنة في ظؿ الميثاؽ، االتفاقية مع ذلؾ تنص عمى ال يجب أف تككف بالضركرة قضا

الفرؽ في الممارسة لف يككف كبيرا جدا حتى إغفاؿ عبارة "اإلجراءات" في الميثاؽ ، مراجعة قضائية ليذا القرار

ي عبارة لقانكف كيمكف إدراجيا فال يبدك أنو يغير مستكل الحماية نظرا لحقيقة أنو يمكف كصؼ اإلجراءات با

 القانكف المناسب" التي يستخدميا الميثاؽ."

يبدك ك الفرؽ بيف صياغة الميثاؽ كاالتفاقية ىك أف مثؿ ىذا االنفصاؿ ضركرم لمصمحة الطفؿ الفضمى    

لـ يذكر شيئا في ىذه النقطة كيترؾ ذلؾ لتفسير السمطة القضائية  فيك ،في الميثاؽ نصيا كغير مكضكعيا

، أما االتفاقية فتضع العكامؿ التي تحدد يككف فييا الفصؿ في مصمحة الطفؿ الفضمىلتحديد الحاالت التي 

 متى يككف ىذا الفصؿ ضركريا.

لميتمة في المشاركة في ىك حؽ جميع األطراؼ ا 1(2) 9ضمانة أخرل تنص عمييا االتفاقية في المادة    

ـ مف األشخاص الميتميف، الميثاؽ مع ذلؾ ىذا يمكف أف يشمؿ الكالديف كاألطفاؿ كاألقارب كغيرى اإلجراءات،

األطراؼ المعنية الذيف مشاركتيـ مضمكنة في ظؿ الميثاؽ ىـ  خرل لـ يذكر شيئا في ىذه النقطة،مرة أ

 رائو.لتي تنص عمى قدرتو عمى التكاصؿ بآا 2مف الميثاؽ( 2) 4قا لممادة الطفؿ كف

                                                           
1
) Art 9/2 CRC.   

2
) Art 4/2 ACRWC.  
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 ،2( مف االتفاقية2( )3) 9نفسيا الكاردة في المادة مف الميثاؽ ىي  1(2) 19األحكاـ الكاردة في المادة    

باستثناء حقيقة أف الميثاؽ يغفؿ عبارة "إال إذا تعارض ذلؾ مع مصالح الطفؿ الفضمى"، ىذا يعني أنو في 

الحاالت التي يككف فييا الحفاظ عمى العبلقات الشخصية ليس في مصمحة الطفؿ بسبب االعتداء الجنسي 

باء، اإلنفصاؿ بيف الطفؿ المعتدل عميو كاألب المعتدم ال يمكف منعو ما عدا عف عمى الطفؿ مف قبؿ اآل

ب الطفؿ بالحفاظ إذا رغ ،( مف الميثاؽ1) 9طريؽ قرار صادر عف السمطة القضائية كفقا ألحكاـ المادة 

 .عمى ىذا االتصاؿ

آخر مف األسرة في  أك أم عضك فتنص عمى حؽ الطفؿ أك الكالدي 3( مف الميثاؽ3) 19المادة كذلؾ    

الطمب مف قبؿ صاحب  4( مف االتفاقية4) 9خبلفا لممادة  ،المعمكمات في حالة اإلنفصاؿ الصادر عف الدكلة

( مف االتفاقية تحتكم عمى أمثمة 4) 9الحؽ ليس ضركريا كالدكلة عمييا أف تتصرؼ مف تمقاء نفسيا، المادة 

ىذه األمثمة مع ذلؾ ىي تكضيح  ،خاصة عمى ىذه التصرفات مف قبؿ الدكلة كالتي ال يتـ تكرارىا في الميثاؽ

 الميثاؽ.فقط كيمكف تفسيرىا بسيكلة بتضمينيا في صياغة 

الميثاؽ مطمؽ كال يحتكم عمى شرط قيد أك استثناء كما تفعؿ االتفاقية، عبلكة عمى ذلؾ الحؽ الكارد في    

حيث أنو في إطار االتفاقية المعمكمات ال تعطى إذا كانت تضر برفاه الطفؿ بيذه الطريقة الميثاؽ يضمف 

 ألفراد األسرة.حماية أعمى مستكل 

لطفؿ كمات لمكالديف أك األكصياء عمى بخصكص اديدا ىك الحؽ في المعمىناؾ حؽ آخر أكثر تح   

ىذا الحكـ ىك ميزة فريدة مف ( مف الميثاؽ، 4) 19ارد في المادة المقبكض عميو مف قبؿ الدكلة الطرؼ ك 

دكلة طرؼ يجب إحضار أكليائو أك  نكعو في الميثاؽ فيك ينص عمى أنو متى تـ القبض عمى طفؿ مف قبؿ

ي أقرب كقت ممكف، سبب إدراج ىذا البند ليس كاضحا نظرا لحقيقة أف حؽ مماثؿ يمكف بسيكلة كصيائو فأ

 ( مف الميثاؽ.3) 19أف نستمده مف تطبيؽ المادة 
                                                           
1
) Art 19/2 ACRWC.   

2
) Art 9/2/3 CRC.  

3
) Art 19/3 ACRWC.   

4
) Art 9/4 CRC.  
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 ةػيػػاعػمػتػة االجػػايػػرعػة والػػيػاسػة األسػػحػصػػث: الػالػثػرع الػػفػػال

 ةػػيػحػصػات الػدمػػخػة والػحػي الصػػل فػفػؽ الطػػأوال: ح
 ، 2( مف الميثاؽ1) 14كالمادة  1( مف االتفاقية1) 23الحؽ في الصحة كالخدمات الصحية يرد في المادة    

"، يبدك حؽ في "أعمى مستكل ممكفمستكل أفضؿ مف الصحة" بينما تعترؼ اإلتفاقية بال"الميثاؽ يتحدث عف 

أف ىناؾ فرؽ شاسع بيف ىاتيف العبارتيف حيث أف الميثاؽ يميز بيف الصحة العقمية كالبدنية كالركحية في 

تكضيح الميثاؽ يمكف أف يككف ميما في تجنب  ال تفسر معنى الصحة بيذه الطريقة،حيف أف االتفاقية 

مفيكـ الصحة  األكسع لمصحة الممكنة، مي المفيكـالنقاش حكؿ المعنى الحقيقي لمكممة بيذه الطريقة فيك يح

الركحية يمكف أف يفيـ بمعناه شبو الديني مع ذلؾ قد يككف مف الصعب إدراج الفكرة في المفيكـ التقميدم 

  .فريقيةيـك الصحة في التقاليد اإللمصحة كيبدك أف الميثاؽ يميؿ إلى فتح مف

 ،لمصحة كالخدمات الصحية يةالغرب اىيـ الكبلسيكيةيتبنى فقط المف بيذه الطريقة يمكف القكؿ بأف الميثاؽ لـ

( مف الميثاؽ 1) 14عمى ىدا النحك المادة اممة لمتعامؿ مع القضايا الصحية، ك درج الطرؽ التقميدية الشلكف أ

 .فريقية الخاصة مع حقكؽ االنسافإلربط المفاىيـ ا ىتبدك قادرة عم

التي ال يجب تنص عمى الحؽ في خدمات الرعاية الصحية  ( مف االتفاقية1) 23الجممة الثانية مف المادة    

الميثاؽ مع ذلؾ ال ينص صراحة عمى ىذا الحؽ لكف يبدك أنو يفترض حؽ مشابو أف يحـر منيا أم طفؿ، 

الميثاؽ يعدد تدابير معينة التي يجب عمى الدكؿ التعيد لتحقيؽ  في الحؽ العاـ لمحؽ في صحة أفضؿ،يرد 

                                                           
1
) Art 23/1 CRC   

2
) Art 14/1 ACRWC   
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لتزاما عمى الدكلة الطرؼ يفرض إ 1( )ب( الميثاؽ2) 14عمى سبيؿ المثاؿ في المادة التنفيذ الكامؿ لمحؽ، 

عمى الرغـ مف أف صياغة الميثاؽ  ،لضماف المساعدة الطبية الضركرية كالرعاية الصحية لجميع األطفاؿ

الميثاؽ عمى حيث ينص تنحرؼ قميبل عف نص االتفاقية لكف ىذا ال يؤدم إلى تغيرات جكىرية في المحتكل، 

" بدال مف "يجب عمى الدكلة إتباع " كما جاء في االتفاقية، مثاؿ : " تتعيد الدكلة لمتابعةسبيؿ المثاؿ عمى

يرا " كىي العبارة التي تستخدميا االتفاقية، أختدابيرالمتصمة "بالحذؼ كممة "المناسبة" آخر عمى ذلؾ كىك 

 طفاؿ بدال مف "يقمص" التي تستخدميا االتفاقية.كاأل عدؿ كفيات الرضع" ماستخداـ الميثاؽ كممة "تقميؿ

( 2) 14، كالمادة 2( )ب( مف اإلتفاقية2) 24( )ب( مف الميثاؽ مع ذلؾ ىي نفس المادة 2) 14المادة    

تمـز الدكؿ بضماف تكفير األغدية الكاممة كاآلمنة، مياه الشرب كمكافحة األمراض  3)د( مف الميثاؽك)ج( 

فريقية المتزايدة مف األطفاؿ كبيرة عند التعامؿ مع المشاكؿ اإلحكاـ تصبح ليا أىمية ه األىذ ،كسكء التغدية

 .مقة باألسرة التي يرأسيا األطفاؿاأليتاـ في أعقاب فيركس نقص المناعة البشرية كالمشاكؿ المتع

تفاقية تجمع بيف ىناؾ مجاؿ آخر تككف فيو ىذه االلتزامات ذات أىمية كبرل ىك قضية أطفاؿ الشكارع، اال   

 ،4( )ج(2) 24" في المادة مف خبلؿ إدراج عبارة "بما في ذلؾالجكانب المختمفة لمرعاية الصحية الكقائية 

بقدر ما تكحي إليو، قد تككف ىناؾ تدابير أخرل بقدر التي ذكرت مف شأنيا  فاالتفاقية تكسع نطاؽ البند

المساىمة في تحقيؽ حؽ الطفؿ في الصحة، مثؿ ىذه التدابير يمكف أف تشمؿ عمى سبيؿ المثاؿ التدابير 

 .الميثاؽ لـ يذكر ىذه النقطةلكف كاف، التربكية لمكالديف أك لكافة الس

عمييا االتفاقية، حيث ؽ أيضا فيما يتعمؽ "بمخاطر التمكث البيئي" التي تنص تختمؼ االتفاقية عف الميثا   

مثؿ ىذا  بندند تنفيذ إلتزاماتيا، مرة أخرل إغفاؿ بعيف اإلعتبار مف طرؼ الدكؿ األطراؼ ع يجب أف تؤخذ

يث ح فريقي،ة جدا كخاصة في السياؽ اإلاألخطار البيئية مرتفعأف مف طرؼ الميثاؽ مربؾ نظرا لحقيقة 

                                                           
1
) Art 14/2/B ACRWC.   

2
) Art 24/2/B CRC.   

3
) Art 14/2/ A, B, C, D ACRWC.   

4
) Art 24/2/C CRC.  
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يرجع ذلؾ إلى حقيقة أف الكثير مف البمداف يمكف أف تعزل بسبب المصالح المالية لتطبيؽ معايير أدنى 

 .1تيا بغرض جذب المستثمريف األجانبلحماية البيئة في تشريعا

تضح مف كما ي ،فريقية لحقكؽ اإلنساف" ليس مألكفا في التقاليد اإلكة عمى ذلؾ، "الحؽ في بيئة صحيةعبل   

فاإلنحراؼ في  ،19812مف ميثاؽ حقكؽ االنساف كالشعكب لعاـ  24في المادة  اج الصريح ليذا البنداإلدر 

 .ؽ عف االتفاقية يمكف فيمو بسيكلةصياغة الميثا

عتناء لحكامؿ كالمرضعات المكاتي يجب اإلالجانب اآلخر لمحؽ في أفضؿ مستكل لمصحة يتعمؽ بصحة ا   

( )د( مف 2) 24صيغة الميثاؽ تختمؼ عف المادة  ،3الطفؿ الصغير جدابيف مف أجؿ حماية الجنيف أك 

" كعبارة "بعد الكالدة" بكممة "التمريض"، يبدك أنو ليس "الحكامؿ" بكممة يا لعبارة "قبؿ الكالدةاالتفاقية باستبدال

كبرل في يمكف أف يفترض أىمية  يا ال تختمؼ في جكىرىا، ىذا البندىناؾ أم فرؽ بيف ىذه المفاىيـ كأن

عند ترجمتو إلى التزاـ مممكس  ،االيدز /السياؽ اإلفريقي خاصة فيما يتعمؽ بفيركس نقص المناعة البشرية

يمكف أف يعني أف الدكؿ األطراؼ ممزمة بتزكيد النساء الحكامؿ المصابات بالفيركس باألدكية المضادة 

ة إلى ذلؾ يمكف إدراج برامج تعميمية باإلضاف ،لمفيركس مف أجؿ منع انتقاؿ العدكل مف األـ الى الطفؿ

 . 4لؤلميات الشابات المصابات بالفيركس لمعالجة أطفاليف بطريقة تقمؿ خطر االصابة بالعدكل

في أنيا تستبدؿ  ،6( )ك( مف االتفاقية2) 14تختمؼ عف المادة  5( )ك( مف الميثاؽ2) 24صياغة المادة    

ة بحياة األسرة خطط التعميـ كتكفير الخدمات" بعبارة "التربية الخاص سرة فيارة "اإلرشاد المقدـ لمكاديف كاألعب

                                                           
1
) See for example, Günther Handl, Human Rights and Protection of the Environment, passim, in : A. 

Eide, C. Krause and A. Rosas (eds.), Economic, Social and Cultural Rights : a textbook, Dordrecht, 2001, 

p 53.   
2
) art 24 ACRHP.  

 كرفاه الطفؿ.اإلفريقي لحقكؽ  ( )ق( مف الميثاؽ2) 14الماة  3)
4
) Committee on the rights of the Child, General Comment no. 3, hIV/AIdS and the rights of Children, 

CRC/GC/2003/3, 17 march 2003. 

 اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ.( )ك( مف الميثاؽ 2) 14الماة  5)
 ( )ك( مف االتفاقية.2) 14( المادة 6
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"اإلرشاد المقدـ لمكالديف" في عبارة أكسع مف  تربية الخاصة بحياة األسرة" قد تككف"ال، فعبارة "كتكفير الخدمات

 .فيـك االتفاقية يبدكا أكثر كضكحاخطط التعميـ لكف م

ىي إضافة إلى األحكاـ الكاردة في االتفاقية، تيدؼ إلى  1الميثاؽ( )ز( مف 2) 14أحكاـ المادة       

( 2)14اإلعماؿ الكامؿ لمحؽ في الصحة مف خبلؿ كسائؿ خاصة كخطط التنمية الكطنية، كما أف المادة 

تختمؼ عف ىذه األخيرة فقط في ذكر حيث  ،( )ق( مف االتفاقية2) 24تتكافؽ مع المادة  2)ح( مف الميثاؽ

"، ىذا يكسع دائرة ك"العامميف في المجتمعات المحمية" لكالديف كاألطفاؿ، "قادة المجتمعضافة إلى االميثاؽ باإل

الصحة  األشخاص الذيف يجب إعبلميـ كمساعدتيـ في استخداـ المعارؼ األساسية في السعي لتحقيؽ

 .كالخدمات الصحية المناسبة

لتعميـ" قد حذفت في الميثاؽ، فمفيكـ الحصكؿ تجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف عبارة "الحصكؿ عمى ا   

قادريف عمى تجييز أنفسيـ بالمعرفة البلزمة حكؿ قضايا  اعمى التعميـ قد يعني أف االشخاص ينبغي أف يككنك 

الصحة بدال مف أف تتـ رعايتيـ بطريقة سمبية مف طرؼ الدكلة، إغفاؿ ىذه الكممات قد يككف ذك أىمية كبرل 

االتفاقية التي لكف مرة أخرل إنو ليس كاضحا لماذا يغير الميثاؽ صياغة  ،مف السياؽ حيث معناىا قد يستمد

محدد  خبلؿ القياـ بذلؾ ييدفكف إلى شيء الميثاؽ مف السؤااؿ يبقى ما إذا كاف كاضعكيتبعيا في الغالب، ك 

   ؟األصمية غير مقصكد أك ال معنى لوأك ما إذا كاف يغير الصياغة 

كذلؾ بإضافة  ،( )ق( مف االتفاقية2) 24)ح( مف الميثاؽ تختمؼ أيضا عف المادة ( 2) 14المادة    

السؤاؿ المطركح حكؿ ما إذا كاف ىناؾ حكادث أخرل ىنا  ،ادث"ك الميثاؽ لكممة "المحمية كغيرىا" إلى كممة "ح

ت التي يكد أك ما إذا كاف مفيكـ الحكادث يستبعد بعض االحتماال ،"ى غرار "الحكادث المنزلية كغيرىاعم

 الميثاؽ شمميا؟

                                                           
 اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. ز( مف الميثاؽ( )2) 14( المادة 1
 اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. ( )ح( مف الميثاؽ2) 14( المادة 2
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فمثؿ ىذه االنحرافات النصية تشكش  ،اإلضافة يمكف أف تككف مف أجؿ التكضيح لكنيا غير ضركرية   

الميثاؽ، عبلكة عمى ذلؾ، تجدر القارئ كتؤدم إلى تفسيرات يمكف أف تككف غير مقصكدة مف قبؿ كاضعي 

كف إشكالية في يمكف أف تك ،مزايا الرضاعة الطبيعية"عبلـ كدعـ استخداـ اإلشارة إلى أف التزاـ الدكلة "بإ

بعيف االعتبار أف فيركس نقص المناعة يمكف أف ينتقؿ مف األـ إلى  السياؽ اإلفريقي الخاص عندما نأخذ

الفيركس، ىذا االلتزاـ يجب أف يفسر بمعنى مقيد ىذا طفميا مف خبلؿ الرضاعة الطبيعية في ضكء انتشار 

ميمية كسياسات تحذر المرأة المصابة مف المخاطر التي تنتج عف الرضاعة الطبيعية كتتبعو البرامج التع

 ألطفاليا.

دارة مرافؽ الخدمة، كتيدؼ  1( )ط( مف الميثاؽ2) 14المادة     تنص عمى الحؽ في المشاركة في تخطيط كا 

طبلع عمى نص مكف اإلية الضارة بصحة األطفاؿ، يإللغاء الممارسات التقميد 2( مف االتفاقية3) 24المادة 

التي تمـز الدكؿ بعدـ تشجيع "األعراؼ أك الممارسات" التي تتعارض  3( مف الميثاؽ3) 1مماثؿ في المادة 

مع الحقكؽ الكاردة في الميثاؽ، ىذه المادة مع ذلؾ ال تشيرفقط  إلى الحؽ في الحصكؿ عمى مستكل أفضؿ 

مف الصحة  لكف عمكما عمى كؿ الحقكؽ كالكاجبات كااللتزامات المنصكص عمييا في الميثاؽ، ىذه المسألة 

المتعمقة بالممارسات االجتماعية كالثقافية الضارة التي سبؽ  4مف الميثاؽ 21لتعامؿ معيا في المادة يتـ ا

 ( مف االتفاقية.4) 24التعامؿ معيا في المادة 

 ةػػاصػػخػات الػػاجػيػتػال ذوو االحػػفػا: األطػيػانػػث

                                                           
 اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. ( )ط( مف الميثاؽ2) 14المادة  (1
 اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. مف االتفاقية 24/3( المادة 2
 لحقكؽ كرفاه الطفؿ.اإلفريقي  مف الميثاؽ 1/3( المادة 3
 اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ. مف الميثاؽ 21( المادة 4
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مف  23كالمادة  1مف الميثاؽ 13باألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة مكجكدة في المادة  ةاألحكاـ الخاص   

ىذا بدكره يجعؿ االختبلفات بيف المادة  ثاؽ مشابية جدا لصياغة االتفاقية،، مرة أخرل صياغة المي2االتفاقية

 أكثر كضكحا.  4( مف االتفاقية1) 23كالمادة  3( مف الميثاؽ1) 13

تنص عمى أنو: "يجب أف يتمتع الطفؿ المعكؽ بحياة كاممة ككريمة"،  23في المادة تفاقية في حيف أف اال   

( عمى أف: "الطفؿ المعكؽ لو الحؽ في تدابير 1)13الميثاؽ يستخدـ صياغة مختمفة حيث تنص المادة 

حدد بينما ينص الميثاؽ عمى حؽ ماالتفاقية كاسعة جدا كغير محددة،  كبالتالي صياغة ،حماية خاصة"

فقط باالعتراؼ لمطفؿ المعاؽ بالتمتع بحياة كريمة ككاممة، ىذا ال  ةككاضح في تطبيقو، إذا كانت الدكلة ممزم

 عمى الدكلة اتخاذ تدابير حماية خاصة لتكفير مثؿ ىذا الحؽ. ويعني بالضركرة أن

كالتي تككف مجانية الفرؽ األكثر لفتا لبلنتباه يكمف في حقيقة أف االتفاقية تنص عمى رعاية خاصة    

 قكؽ الطفؿ المعاؽ بتكافر المكارد،كبل الصكيف يربط حف حيف الميثاؽ لـ يذكر ىذه النقطة، عمكما، في

المساعدة بمكجب الميثاؽ ال تتكقؼ عمى ظركؼ الكالديف أك غيرىما ممف يقكمكف برعاية الطفؿ، ىذا يمكف 

ة الطفؿ لسبيؿ أف تأخذ في الحسباف فقط ظركؼ حالأف يككف ميزة لمطفؿ المحتاج ألنو يسمح لمدكؿ في ىذا ا

الطفؿ المعاؽ ىك بالتالي مخكؿ بمكجب الميثاؽ باستقباؿ المساعدة مف الدكلة  الخاصة كليس حالة كالديو،

الطفؿ دكف مساعدة حتى كلك كاف الكالديف يعيشاف في ظركؼ مف شأنيا أف تسمح ليـ برعاية احتياجات ىذا 

ترجـ إلى مستكل أعمى مف الحماية لمطفؿ ألف دائرة األشخاص المؤىميف لمحصكؿ ىذا يمكف أف يالدكلة، 

 عمى مساعدة الدكلة أكسع مف تمؾ المنصكص عمييا في االتفاقية.

فيما يتعمؽ بالتسييبلت كالخدمات المدرجة التي يجب أف تتاح لو، تجدر اإلشارة أف القائمة الكاردة في    

مات الرعاية الصحية" ك"خدمات إعادة التأىيؿ" كما ىك منصكص عمييا في "خد "التعميـ"، الميثاؽ تستبعد

 االتفاقية.
                                                           
1
( Art 13 ACRWC.  

2
) Art 23 CRC.  

3
) Art 13/1 ACRWC.   

4
) Art 23/1 CRC.  
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طفاؿ منيـ ذكم االحتياجات يطبؽ عمى جميع األ 111رغـ أف التعميـ منصكص عميو في الميثاؽ في المادة 

مؼ عف تلذا يجب أف يؤخذ في عيف االعتبار أف االحتياجات التعميمية لؤلطفاؿ ذكم اإلعاقة تخ الخاصة،

كذلؾ ( مف الميثاؽ مؤسؼ، 2)13في المادة إغفاؿ كممة "التعميـ" التالي ب تمؾ لؤلطفاؿ غير المعاقيف،

 األىمية الخاصة لحصكؿ األطفاؿ المعاقيف عمى خدمات إعادة الػتأىيؿ كخدمات الرعاية الصحية.

ية لـ تذكر شيئا بخصكص ينص عمى مفيكـ "الصحة الركحية" في حيف أف االتفاق 14الميثاؽ في المادة    

رار في حيف أف االتفاقية ال مف المستغرب أف الميثاؽ يتجنب التك ،ىذه النقطة فيما يتعمؽ باألطفاؿ المعكقيف

 ميس ىناؾ أم تفسير معقكؿ ليذه الظاىرة يمكف أف يعطى ليذه الحالة.ف تفعؿ،

ىي إضافة جديدة لمحؽ الذم تنص عميو االتفاقية، فيي تيدؼ إلى ضماف  2( مف الميثاؽ3)13المادة    

يخضع إلى تكافر المكارد كاإلعماؿ ىذا البند  ،تنقؿ الطفؿ المعكؽ ككصكلو إلى المؤسسات كالمرافؽ العامة

يزة فريدة كبالتالي ال يمكف أف نعتبره م ريقيا فقط بؿ في كؿ أنحاء العالـ،فلتدريجي كلو أىمية كبيرة ليس في إا

مف نكعو لمنطقة معينة، لكف ينبغي النظر إليو باعتباره أىمية كبرل إلعماؿ حقكؽ الطفؿ ذكم اإلعاقة في 

 كؿ مكاف.

مسألة ميمة تطرح في سياؽ ىذا الحؽ الخاص في ضكء تفسير مصطمح "شرعيا" ماذا يعني "الكصكؿ    

معكقيف الذىاب إلييا، أك يمكف أف يحدد شرعيا"؟ ىؿ ىذا يعني أف ىناؾ أماكف ليس مف حؽ األشخاص ال

التشريع األماكف التي ينبغي ليؤالء األشخاص الكصكؿ إلييا، أك أنيا تقيد التمتع بيذا الحؽ لبلحتياجات 

 الخاصة لمطفؿ المعاؽ كال تشتمؿ الحركات "غير الضركرية" التي ىي ألغراض ترفييية؟

في الكصكؿ ينبغي أف تككف معقكلة كغير مسيئة لمحؽ، يمكف أف يككف ىناؾ تفسير ممكف ىك أف الرغبة    

ىذا  بأقصى فائدة مضمكنة لمطفؿ المعاؽ،بيذه الطريقة حتى الكصكؿ ألغراض ترفييية يمكف أف يدرج ك 

 .3مف الميثاؽ 12التفسير مدعـ بحؽ الطفؿ في الراحة كالترفيو كاألنشطة الثقافية الكارد في المادة 

                                                           
1
) Art 11 ACRWC.  

2
) Art 13/3 ACRWC.   

3
) Art 12 ACRWC.   
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يتعمؽ بالتعاكف الدكلي في البحث  1( مف االتفاقية4) 23ص عميو في المادة التزاـ آخر لمدكلة منصك    

ال يرد في الميثاؽ كيؤدم إلى التساؤؿ ما إذا كانت  ة، ىذا البندكعبلج األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاص

ع م مة لمبحث كعبلج األطفاؿ المعكقيفالدكؿ اإلفريقية تعتقد أنيا غير قادرة عمى إضافة أم شيء ذم قي

 الخاص غير كاضح. ض ىاـ جدا أف سبب إغفاؿ ىذا البندافتراىناؾ ذلؾ، 

ىذه المادة تكشؼ عف التناقض الذم يمكف تفسيره مف قبؿ الدكؿ األطراؼ عمى حساب الطفؿ اإلفريقي،    

تعطي الدكؿ الحؽ في عدـ تمبية احتياجات األطفاؿ المعكقيف، فعبارة "مع مراعاة المكارد المتاحة"  يايبدك أن

يبدك أنيا تممح إلى التأكيد عمى أف الدكؿ يمكف أف تمبي احتياجات الطفؿ المعكؽ فقط عندما يككف لدييا 

ؿ المعكقيف إلى قضية ذات أىمية يبدك أف العبارة تحيؿ أىمية العناية باألطفاك  ة لمقياـ بذلؾ،مكارد متاح

معكقيف، أمكاؿ إضافية" في خزائنيا ستككف قادرة عمى تمبية احتياجات األطفاؿ المع " إذا تركت الدكؿ ،ثانكية

ذا لـ يكف لمدكلة أم "  مكارد متاحة" احتياجات األطفاؿ ال يمكف تمبيتيا.كا 

 صكرات حكؿ ىذه "المكارد المتاحة"؟تالالسؤاؿ الميـ ىك    

مف أف ، عمى الرغـ 2مف الميزانية الكطنية لمدفاع %7في زيمبابكم عمى سبيؿ المثاؿ، يتـ تخصيص    

الدكلة ليست في حالة حرب كليس ىناؾ تيديد حقيقي كفكرم عمى السيادة كالسبلمة اإلقميمية لمببلد، كبالتالي 

ظر إلييا باعتبارىا "مكارد متاحة" فإف جزء كبير مف األمكاؿ التي تكجو لمدفاع يمكف مف زاكية أخرل أف ين

 ألنيا تستخدـ لسبب ال يستحؽ.

 ارةػػضػة الػيػافػقػثػة والػػيػػاعػػمػػتػات االجػػارسػمػمػن الػػة مػػايػػمػحػالا: ػػثػالػػث

قي ؼ إلى األخذ بعيف اإلعتبار السياؽ االفريتيد 3مف الميثاؽ مرحب بيا كفريدة مف نكعيا 21المادة    

أحكاـ االتفاقية التي يمكف أف تككف ذات صمة في ىذا الصدد ىي المادة فيما يتعمؽ بحقكؽ الطفؿ، ك الخاص 

                                                           
1
) Art 23/4 CRC.   

2
( Concluding Observations on Zimbabwe's Second Periodic Report, para 22. 

3
( Art 21 ACRWC.  
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مف  37كالمادة  ،التي يتـ التعامؿ معيا بشكؿ كامؿ في إطار الحؽ في الصحة كالخدمات الصحية 1(3) 24

ساءة المعاممة فيما 2االتفاقية تعزز مفيكـ التزاـ الدكؿ بعدـ  مف الميثاؽ 21المادة ، كذلؾ يتعمؽ بالتعذيب كا 

 مف الميثاؽ. 31تقميد أكممارسة ثقافية أك دينية" غير متناسقة مع أحكاـ المادة  ،تشجيع "أم عرؼ

مف خبلؿ ىذا اإللتزاـ "لمحد مف" ك"إجبار" الدكؿ عمى القضاء عمى الممارسات ىذه المادة كذلؾ تذىب    

عمى الخصكص  رفاىية ككرامة كالنمك الطبيعي كتطكر الطفؿ، االجتماعية كالثقافية الضارة التي تؤثر عمى

العادات كالممارسات التي تؤثر عمى صحة كحياة الطفؿ كتمؾ الممارسات التي تشكؿ تمييزا ضد المرأة عمى 

 آخر.أساس الجنس أك أم كضع 

دراج ىذه المادة ىك خطكة ىامة نحك الحماية ال    فعالة لحقكؽ مفيكـ الممارسات الضارة كاسع جدا، كا 

دراجيا في ك الطفؿ،  بعيف االعتبار االحتفاظ بالتراث الثقافي كقيمة  الميثاؽ ىك أكثر كضكحا عندما نأخذا 

 .3الحضارة االفريقية كمبدأ إرشادم لمميثاؽ عمى النحك الكارد في ديباجتو

ف تشكيو األعضاء عمى الرغـ مف ذلؾ ليس ىناؾ ممارسة معينة تـ ذكرىا باإلسـ، فمف المفترض عمكما أ   

ناث )كأحيانا حتى ى صحة اإلكممارسة تؤثر بشكؿ مباشر عم 4التناسمية لئلناث يندرج تحت ىذا الكصؼ

 ( مف الميثاؽ.1) 21ج تحت المادة الحياة( كتندر 

طفاؿ الفتياف كالفتيات نظرا لكاقع احة زكاج األطفاؿ كالخطبة بيف األ( مف الميثاؽ تحظر صر 2) 21المادة    

كىذا يعني أف الزكاج بيف  ،الميثاؽ صاـر جدا في تعريؼ مصطمح "الطفؿ" كال يسمح بأم استثناءاتأف 

سنة محظكر، الميثاؽ يمـز الدكؿ باتخاد تصرفات فعالة لتحديد حد أدنى  18األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف 

عبلكة ، 6م تفسير آخركاضحة في ىذه النقطة كليس ىناؾ أ 5(2)21سنة، كالمادة  18لسف الزكاج ليككف 

                                                           
1
) Art 24/3 CRC.   

2
) Art 37 CRC.   

3
) Preamble of ACRWC.  

4
 ( Arts. K.C.J.M, The International Protection of Children’s Rights in Africa: The 1990 OAU Charter on 

the Rights and Welfare of the Child, op.cit, p139. 
5
) Art 21/2 ACRWC.   

6
)  F. Viljoen speaks of an ambiguous provision that could be interpreted  in such a way that states would 

be allowed to specify an age of marriage under 18 years. It is not clear how he arrives at this conclusion. 
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قد يككف لو تأثير ىائؿ عمى القانكف  كد الزكاج في سجؿ رسمي، ىذا البندالدكؿ ممزمة بتسجيؿ عقعمى ذلؾ، 

 فريقيا.الزيجات التقميدية كالعرفية في إ الذم يحكـ

األخرل  يمكف أف تستمد مف الحقكؽ 1( مف الميثاؽ1) 21االلتزامات المحددة المنصكص عمييا في المادة    

( باتت ذات قيمة تكضيحية فقط ترل أف أحكاـ 1) 21ىذا المادة  التي يعترؼ بيا الميثاؽ، عمى الرغـ مف

 ط مف أجؿ التكضيح إدراج ىذا البند، فق2فريقيةلثقافة كالتقاليد اإلالميثاؽ يجب أف تفسر في الضكء الخاص با

 ضاء عمييا؟ كالممارسات سيتـ الق في الميثاؽ ىؿ يضمف أف تمؾ العادات

لى إمف الديباجة  12 الفقرةفريقية، كمع ذلؾ فإنيا تشير في ال يجب أف تفسر مف كجية النظر اإلاالتفاقية    

كمع  ،3الحقكؽ الكاردة فيياب التمتعبعيف اإلعتبار في  لمشعكب المختمفة التي يجب أف تؤخذالقيـ التقميدية 

 زيادة مستكل الحماية الذم كصمت إليو االتفاقية سمفا.ذلؾ، فالميثاؽ مف خبلؿ تكضيح الكضع قادر عمى 

( مف الميثاؽ تضيؼ التزاما جديدا عمى الدكؿ ال يمكف العثكر عميو في 2) 21باالضافة الى ذلؾ المادة    

 أجزاء أخرل مف الميثاؽ أك االتفاقية فإنو بالتالي يرفع مف مستكل الحماية الممنكحة بالفعؿ مف قبؿ االتفاقية.

لممارسات التقميدية الضارة ليا تأثير سمبي عمى حؽ الطفؿ في الصحة في بعض الدكؿ في ىذا البحث ا   

عمى كجو الخصكص، ممارسة تشكيو األعضاء التناسمية لئلناث )ختاف اإلناث( كالزكاج المبكر يؤثر عمى 

ارة ال تزاؿ سائدة عمى عمى الرغـ مف التدابير القانكنية الممارسات التقميدية الض ،حؽ الطفمة في الصحة

نطاؽ كاسع كيجب عمى الحككمات رفع مستكل الكعي سكاء عمى آثارىا الضارة عمى صحة األطفاؿ كعدـ 

 شرعيتيا.

كالفرؽ الكحيد  ،تتعامؿ مع مكضكع تعاطي المخدرات 2مف اإلتفاقية 33كالمادة  1مف الميثاؽ 28المادة    

بيف ىاتيف المادتيف يكمف في إغفاؿ الميثاؽ لعبارة "بما في ذلؾ التشريعية كاالدارية كاالجتماعية كالتدابير 
                                                                                                                                                                                           
See, F. Viljoen, Supra-national human rights instruments for the protection of children in Africa : the 

Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 

op.cit, p 209. 
1
) Art 21/1 ACRWC.   

 .مف الديباجة 6انظر الفقرة ) 2
 مف ديباجة االتفاقية. 12( الفقرة 3
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يمكف أف تفسر بطريقة تشمؿ مثؿ ىذه التدابير الخاصة في الميثاؽ التعميمية"، فعبارة "كؿ التدابير المناسبة" 

 كذلؾ.

 راغػػفػات الػػػم وأوقػػيػمػػعػتػع: الػػرابػرع الػػفػػال

ذات ف حؽ الطفؿ في التعميـ كالقضايا تتكمـ ع 4مف االتفاقية 29ك 28كالمادتيف  3مف الميثاؽ 11المادة    

عمى الرغـ مف أف األحكاـ المتعمقة بالتعميـ المكجكة في الميثاؽ منظمة أك مبنية بطريقة تختمؼ عف الصمة، 

المعاىدتيف عمكما تتكمـ عف نفس الحقكؽ، حيث أف الميثاؽ يعترؼ في تمؾ المكجكدة في االتفاقية، فكؿ مف 

تنص عمى أىداؼ كمبادئ التكجيو  6(2بحؽ كؿ طفؿ في التعميـ عمكما، أما الفقرة ) 5(1الفقرة ) 11المادة 

تتعمؽ بحقكؽ اآلباء في  8(4كالفقرة ) ،تكرس الجكانب الخاصة ليذا الحؽ 7(3الخاصة بالتعميـ، الفقرة )

تكفر ضمانات إلدارة المدارس كسمكؾ  9(5أما الفقرة ) س ألكالدىـ غير المدارس الحككمية،يار المدار إخت

تنص عمى  11(7تتضمف ضمانات خاصة لمبنات الحكامؿ في المدرسة أما الفقرة ) 10(6الفقرة ) ،األكلياء

 ضماف حرية إنشاء مدارس خاصة. 

( )أ( مف 2) 11طفيفة بيف الصكيف، حيث تجد المادة  عمى الرغـ مف كجكد أكجو تشابو ىناؾ إختبلفات   

الصيغة ىي نفسيا ما عدا إضافة كممة "تعزيز" الكاردة  ،13( )أ( مف االتفاقية1) 29نظيرتيا المادة  12الميثاؽ

في الميثاؽ، التعزيز قد يعني أنو الدكلة ليس عمييا فقط "تطكير" الطفؿ كلكف محاكلة تحفيز قدرات الطفؿ 

تعميـ الطفؿ لتثقيؼ نفسو كاكتساب بعبارة أخرل  ،يره دكف مساعدة مف األشخاص اآلخريفالخاصة لتطك 

                                                                                                                                                                                           
1
( Art 28 ACRWC.  

2
) Art 33 CRC.  

3
) Art 11 ACRWC.   

4
) Art 28-29 CRC.   

5
) Art 11/1 ACRWC.   

6
) Art 11/2 ACRWC.   

7
) Art 11/3 ACRWC.   

8
) Art 11/4 ACRWC.  

9
)  Art 11/5 ACRWC.   

10
) Art 11/6 ACRWC.   

11
) Art 11/7 ACRWC.   

12
) Art 11/2/A ACRWC.  

13
) Art 29/1/A CRC. 
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( )ب( 1) 29تعكس المادة  1( )ب( مف الميثاؽ2) 11الميارات البلزمة لمحفاظ عمى نفسو حيث أف المادة 

كسع مف االتفاقية قميمية عمكما لمقياـ بذلؾ، فيي أتشير إلى صككؾ حقكؽ اإلنساف الدكلية كاإل 2مف االتفاقية

( 1) 29أقؿ تحديدا مف المادة  3( )ج( مف الميثاؽ2) 11المادة  ،التي تشير فقط إلى ميثاؽ األمـ المتحدة

فريقي كبالتالي فإف إحتراـ الكالديف كاحتراـ كؿ الحضارات فيي تركز أساسا عمى السياؽ اإل 4)ج( مف االتفاقية

 الحضارات غير مذككر كما في حالة االتفاقية.

خاصة فيما يتعمؽ بركح السبلـ  6( )د( مف االتفاقية1) 29تختمؼ عف المادة  5( )د(2) 11المادة    

فالميثاؽ لـ يذكر ىذه النقطة، مفاىيـ االحتراـ المتباددؿ كالحكار أضيفت كمع ذلؾ  ،كالمساكاة بيف الجنسيف

" تبدؿ كممة "كطنية " بكممة "قبميةضافة إلى ذلؾ، الميثاؽ يسمصطمحيف السابقيف يبدك غريبا باإلفإف إغفاؿ ال

فريقي الخاص الذم مف الو مفاجيء بالنظر إلى السياؽ اإلشارة إلى السكاف األصمييف إغفكمع ذلؾ فإف اإل

 شأنو أف يتكقع حكما مماثبل.

إفريقية أصمية كالتي ال تجد مقابؿ أك نظير  تحتكم عمى بنكد 7( )ق(، )ك(، )ح( مف الميثاؽ2) 11المكاد    

ا في االتفاقية، ىذه األحكاـ تتعمؽ بالمحافظة عمى االستقبلؿ الكطني، االقميمي، النزاىة، الكحدة نظير لي

 اإلفريقية كالتضامف كأكؿ مفيكـ يمكف تفسيره ىكالتذكير بالتراث االستعمارم لؤلمـ اإلفريقية.

، ىذا 9مف االتفاقية ( )ق(1) 29عبارة "المكارد الطبيعية" لصياغة المادة  8( )ز(2) 11تضيؼ المادة    

نساف، تركيز محكره اإلنساف كىك غير كاضح في في كضعية تبعية إلرضاء حاجات اإل يبدك ككضع لمبيئة

 صياغة االتفاقية.

                                                           
1
) Art 11/2/B ACRWC.  

2
) Art 29/1/B CRC.  

3
) Art 11/2/C ACRWC.  

4
) Art 29/1/C CRC.  

5
) Art 11/2/D ACRWC.  

6
) Art 29/1/D CRC.  

 االفريقي لحقكؽ الطفؿ. ( )ق(، )ك(، )ح( مف الميثاؽ2) 11المكاد 7) 
 مف الميثاؽ االفريقي لحقكؽ الطفؿ. ( )ز(2) 11المادة ) 8

 .( )ق( مف االتفاقية1) 29المادة  (9
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( )ح(، ىك مرة أخرل ىدؼ جديد كغير مذككر في االتفاقية، فتعزيز 2) 11اليدؼ األخير كارد في المادة    

ما ىك عميو في بقية أجزاء فريقي أكثر ممعنى مختمؼ في السياؽ اإلة يفترض فيـ الرعاية الصحية األكلي

 مع األخذ بعيف اإلعتبار تيديد فيركس نقص المناعة البشرية كغيره مف األمراض. العالـ

( بالسعي إلى اإلعماؿ التدريجي ليذا 3) 11طراؼ في المادة االتفاقية الميثاؽ يمـز الدكؿ األبنفس طريقة    

نا بعيف اإلعتبار األحكاـ ذات الصمة مف الميثاؽ االفريقي لحقكؽ ىذا أمر يثير الدىشة إذا ما أخذ ،الحؽ

مرة أخرل، يجب مبلحظة أنو عمى الرغـ  ال تنص عمى مثؿ ىذا القيدفيي  17في المادة  كالشعكب اإلنساف

مييز يبدك شكؿ األساس مثؿ ىذا الت ؽ إلى حقكؽ الجيؿ األكؿ كالثاني،مف عدـ كجكد تصنيؼ صريح لمحقك 

 يختمؼ عف الميثاؽ اإلفريقي "األـ". كىذا األخيرلمميثاؽ في ىذه الحالة، 

مة "الجميع" عمى الرغـ في أنيا ال تحتكم عمى كم 2( )أ(1) 28تختمؼ عف المادة  1( )أ(3) 11المادة    

التفسير، كذلؾ كممة غفاؿ، اليدؼ مف ىذا الحكـ كاضح جدا كمف السيؿ استنتاجو عف طريؽ مف ىذا اإل

مفيكما أكثر كضكحا مف "التعميـ  "إبتدائي" المستخدمة مف قبؿ االتفاقية ثـ استبداليا بكممة "أساسي" التي يبدك

إلى تنكع الثقافات في القارة  فمفيكـ التعميـ االبتدائي يمكف أف يؤدم إلى تفسير الصعكبات بالنظر ،االبتدائي"

 فريقية. اإل

يبدك أقؿ تحديدا مقارنة بالمادة  3( )ب(3) 11ذم يركز عمى التعميـ الثانكم الكارد في المادة الميثاؽ ال بند   

فيك ال يتضمف مكاصفات التعميـ العاـ كالميني، كال يتكمـ عف إلتزامات  ،( )ب( مف االتفاقية1) 28بالمادة 

ديـ المساعدة المالية الدكلة في جعؿ التعميـ الثانكم "متاح" خاصة لؤلطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة أك تق

 لممشاريع.

سيكلة الكصكؿ"، كغياب أك عدـ كجكد التزامات مدرج في مفيكـ "مصطمح "متاح" يمكف إعتباره كما أف    

كذلؾ إدخاؿ مجانية  ،فريقيةالمشاكؿ المالية لمعظـ الدكؿ اإل بتقديـ المساعدة المالية يمكف أف يفيـ في ضكء
                                                           
1
( Art 11/3/a ACRWC.  

2
) Art 28/1/a CRC.   

 االفريقي لحقكؽ الطفؿ. ( )ب( مف الميثاؽ3) 11المادة  (3
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التعميـ الثانكم مع ذلؾ كما ىك منصكص عميو في الحكـ يككف مكثؼ جدا مف ناحية المكارد كىذا ال يبدك 

 أنو أزعج كاضعي الميثاؽ، بالتالي االنحرافات النصية ىنا مربكة بعض الشيء.

كالقدرة" إلى ة "كل أعمى مف التعميـ كتضيؼ كممتنص عمى مست 1( )ج( مف الميثاؽ3) 11المادة    

المادة أىمية االلتحاؽ العادم بالمدارس، كذلؾ  ( )ق( مف االتفاقية مما يؤكد1) 28الصياغة األصمية لممادة 

تدخؿ حكما جديد ال يمكف العثكر عميو في االتفاقية، فتنص عمى إلتزاـ الدكؿ بإتخاد تدابير  2( )ق(3) 11

ذا الحكـ يمكف فيمو في السياؽ ى ،المكىكبيف كالمحركميف طفاؿاليجابي فيما يتعمؽ بالفتيات كاألالعمؿ ا

المادة إلى التصحيح عف طريؽ عمؿ الدكلة، كما أف  فريقي حيف تكجد إختبلالت اجتماعية ضخمة تحتاجاإل

كلياء أك األكصياء في اختيار مدارس خاصة ألطفاليـ، ص لؤلتنص عمى حؽ خا 3( مف الميثاؽ4) 11

تمثؿ المعايير الدنيا التي قد تضعيا الدكلة، كيككف الغرض مف ىذه المدارس المؤسسات الخاصة يجب أف ك 

 الخاصة تأميف التعميـ الديني كاألخبلقي لمطفؿ .

نضباط األكلياء تختمؼ عف المادة  4( مف الميثاؽ5) 11المادة     ( مف االتفاقية 2) 28المتعمقة بالمدارس كا 

لممادة، في كبل الصكيف ىناؾ إفتراض كاضح أف العقكبة البدنية التي تشير فقط إلى االنضباط المدرسي تبعا 

، لكف عبلكة عمى ذلؾ ليست محظكرة بشكؿ عاـ، الميثاؽ ال ينص فقط عمى "كرامة" الطفؿ فقط حيف يعاقب

ىذا ربما، مف جية يكفر أعمى مستكل مف  نسانية" كىك مصطمح ال يستخدـ في االتفاقيةينص عمى "اإل

  .المعاقب الحماية لمطفؿ

فريقي لكنو ال يكجد في غاية األىمية خاصة في السياؽ اإل في بند 5( مف الميثاؽ6) 11يرد في المادة    

مف المثير لئلىتماـ ىذه المرة أف الميثاؽ كؽ الفتيات الحكامؿ مف األطفاؿ )ييدؼ إلى حماية حق ،االتفاقية

                                                           
 الطفؿ.اإلفريقي لحقكؽ ( )ج( مف الميثاؽ 3) 11المادة  (1
 اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ.( )ق( مف الميثاؽ 3) 11المادة  (2
 اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ. ( مف الميثاؽ4) 11المادة  (3

 اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ. ( مف الميثاؽ5) 11المادة  (4
   االفريقي لحقكؽ الطفؿ.مف الميثاؽ  11/6( المادة 5
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كاف ىذا الحكـ الخاص يمكف أف يطبؽ عمى الطفؿ  كما لك –( نسيف "األطفاؿ"يستخدـ تعبير محايد بيف الج

ىك حكـ ميـ جدا بالنظر إلى التطبيؽ  ،في كجكب أف تعطى ليـ الفرصة إلنياء تعميميف المتكقؼ –الذكر 

العممي المنتشر جدا لطرد الحكامؿ مف الفتيات مف المدارس، تفسير آخر يؤدم إلى نتيجة مفادىا أف الحمؿ 

كما يحدث  –إذا تـ طرد الفتيات الحكامؿ مف المدرسة ) م نكع مف أنكاع التمييز ال يجكز أف يككف سببا أل

 فمماذا الصبي الذم شارؾ في خمؽ ىذه الحالة يمكف السماح لو باستمراره في التعميـ؟(. –غالبا 

ضمانة المؤسسات  ، إذ تنص عمى2( مف االتفاقية2)29تعكس المادة  1( مف الميثاؽ7)11المادة    

الخاص الكارد  البند ،( مف الميثاؽ4)11ضمانة مكجكدة بالفعؿ ضمف نص المادة كىي  س الخاصةكالمدار 

حيث أف صياغة كؿ مف مادة االتفاقية  ،( ىك بالتالي مجرد تكرار كربما زائد عف الحاجة7)11في المادة 

ـ نسخكا نص المادة كاضعك الميثاؽ مف الكاضح أنيف ،كالميثاؽ فيما يتعمؽ بيذا المكضكع ىي تقريبا نفسيا

مف االتفاقية بدكف تكييفو بشكؿ صحيح مع البنية المختمفة لمميثاؽ، كبيذه الطريقة يمكف لمكممات "كىنا 

أف تشرح ىذه الفقرة  فتنص فقط عمى " لكؿ  "مف ىذه المادة 1عمييا في الفقرة بمراعاة المبادئ المنصكص 

النص ف تككف تفسيرا معقكال، لكف المدرسة الخاصة عمييا ىذه المقدمة مف شأنيا أك  ،طفؿ الحؽ في التعميـ"

ىذا يمكف أف ينطكم عمى التزاـ ثاف ليذه  ،لى المرافؽ التعميميةعمى المساكاة لكصكؿ جميع األطفاؿ إ

ىذا التفسير ركف عمى تحمؿ نفقات ىذه المؤسسات، ك المدارس أك لمدكؿ لتكفير األمكاؿ لؤلطفاؿ الذيف ال يقد

 فريقية أف ال تككف مثقمة بيا .عو، أعباء عادة ما تفضؿ الدكؿ اإلأعباء مالية ثقيمة ميمكف أف يجمب 

اقية تستخدـ نفس الكممات كنفس اإلشارة ( مف االتف2)29المادة فمقارنة باالتفاقية كأحكاميا الصكرة تتغير،    

التفاقية مف ا 29مف المادة  كلىاأل الفقرةأف الفرؽ الجكىرم رغـ ذلؾ، ىك  ،إلى الفقرة األكلى مف ىذه المادة

يتعمؽ بأىداؼ التعميـ  طفؿ الحؽ في التعميـ"، ىذا البند "لكؿ ص عمى أىداؼ التعميـ كليس عمى بندتن

ىذا مف دكف شؾ بند كاضح كمنطقي بالنظر إلى التطابؽ  ،لممدارس الخاصة ككذلؾ المدارس الحككمية

                                                           
  الطفؿ.االفريقي لحقكؽ مف الميثاؽ  11/7( المادة 1
 .مف االتفاقية 29/2( المادة 2
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تراض أف كاضعي الميثاؽ نسخكا أحكاـ االتفاقية دكف األخذ الدقيؽ ألحكاـ الميثاؽ كاالتفاقية، كما يمكف اف

ىذا ليس كاضحا إذا قرأنا نص الميثاؽ  ،11مف المادة  2بعيف االعتبار أف أىداؼ التعميـ ترد في الفقرة 

 مفصكال دكف األخذ بعيف االعتبار اإلتفاقية.

ـ الكارد في الميثاؽ، ىذه األحكاـ في الختاـ، مف الكاضح أف بعض األحكاـ اليامة أدرجت في حؽ التعمي   

فريقي، مف ناحية أخرل بعض األحكاـ تـ تغييرىا بحيث أغفمت كممات ىي ذات أىمية بالغة في السياؽ اإل

 بدكف أم سبب كاضح.

، 2مف االتفاقية 31كالمادة  1مف الميثاؽ 12الحؽ في الترفيو كاإلستجماـ كاألنشطة الثقافية كارد في المادة    

مف الميثاؽ ىي نسخة طبؽ األصؿ لحكـ االتفاقية، كيمكف تفسير ذلؾ ليس فقط لضماف  12صياغة المادة 

مف الميثاؽ كلكف أيضا  12كما يمكف استخبلصيا مف عنكاف المادة  ،"أكقات الفراغ الترفيو كاألنشطة الثقافية"

 لتكريس حرية الفنكف الذم ىك جانب مف جكانب حرية التعبير.

كليس مكجكد في الميثاؽ، ىذا  3مف االتفاقية 30مكجكد في المادة  ىناؾ بند خص اليكية الثقافيةفيما ي   

الحؽ يرتبط ارتباطا كثيقا بالحؽ في حرية الديف كيحمي اليكية الثقافية لؤلطفاؿ، سبب إغفاؿ ىذا الحؽ في 

ما يتعمؽ بحؽ المغة التي ىذا صحيح ال سيما فيأف لو أىمية كبرل في إفريقيا، الميثاؽ ليس كاضحا رغـ 

كما ير الميثاؽ قد يككف صعبا تماما، مماثؿ مف خبلؿ تفس مف االتفاقية، كالكصكؿ إلى بند 30تكرسو المادة 

ال يكجد نص في الميثاؽ يتعامؿ صراحة مع األقميات الدينية أك المغكية أك السكاف األصمييف، القميؿ مف مكاد 

فيما  4( )ج( )ب(2) 17عمى سبيؿ المثاؿ المادة  )باستثناءمحددة الميثاؽ تذكر الحؽ في استخداـ لغة 

مف االتفاقية ال يمكف أف يستمد منو ىذا اإلغفاؿ  30يتعمؽ بقضاء األحداث(، كحؽ عاـ كما الكارد في المادة 

  بالتالي ىذا مؤسؼ.

                                                           
1
( Art 12  ACRWC.  

2
) Art 31 CRC.   

3
) Art 30 CRC.   

4
) Art 17/2/B/C ACRWC.   
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 ةػػاصػخػة الػػايػمػحػر الػيػدابػت ث:ػالػثػب الػػمػطػػمػال

األطفاؿ في حاالت خاصة يمنحكف حماية خاصة، مف خبل ىذا المطمب سنحاكؿ المقارنة بيف أحكاـ   

 المعاىدتيف فيما يخص ىاتو الفئات.

 وارئػػطػاالت الػػي حػال فػفػة األطػايػمػح رع األول:ػفػال

    ونػػئػال الالجػػفػأوال: األط

ىاتيف المادتيف ، 2مف االتفاقية 22كالمادة  1مف الميثاؽ 23حكاـ الخاصة بيذه الفئة نجدىا في المادة األ   

تقريبا مطابقة لممادة  3( مف الميثاؽ1)23تتعامبلف مع الضمانات الخاصة باألطفاؿ البلجئيف، صياغة المادة 

ات" التي نجدىا في اإلجراءلبعض الكممات مثؿ "يتعمؽ في إغفاؿ الميثاؽ بينيما مف االتفاقية، أكؿ فرؽ  22

"مف قبؿ أم شخص  عبارةباإلضافة إلى ذلؾ، الميثاؽ يستبدؿ  ،ىذا يؤدم إلى اختبلفات جكىريةاقية، اإلتف

المادة ىذا ال يبدك  آخر" المستخدمة مف قبؿ االتفاقية بعبارة "األكصياء القانكنييف أك األقارب"، نظرا لسياؽ

 .فرقا جكىريا

 ،الطفؿ غير مصحكب أك مصحكب" بأم كافالحقكؽ المنصكص عمييا في الميثاؽ تطبؽ "سكاء كاف    

كؽ" في حيف بالحقى ذلؾ، الميثاؽ ينص عمى التمتع "عبلكة عماؿ بالتالي ليس جديرا بالمبلحظة اإلستبد

تطبيؽ الحقكؽ"، بيذه الطريقة يبدك أف الميثاؽ يشير إلى أنو ال يكجد قيكد عمى تطبيؽ تتحدث االتفاقية عف "

 حماية األطفاؿ البلجئيف بذلؾ شاممة.ف، الحقكؽ الخاصة بالطفؿ البلجيء

مف االتفاقية أكثر كضكحا أكال، التعاكف في ظؿ الميثاؽ  22كالمادة  4( مف الميثاؽ2)23الفرؽ بيف المادة    

مناسب في حيف اإلتفاقية تفعؿ، الميثاؽ في الكاقع يجعؿ ة أف الدكلة تعتبر ىذا التعاكف ال يعتمد عمى حقيق

ىذا التعاكف إجبارم، كفي حيف االتفاقية تتحدث عف "األمـ المتحدة كالمنظمات الحككمية كغير الحككمية 

                                                           
1
( Art 23 ACRWC.  

2
( Art 22 CRC. 

3
( Art 23/1 ACRWC.  

4
( Art 23/2 ACRWC.  
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المتخصصة المتعاكنة مع األمـ المتحدة"، الميثاؽ يكظؼ مفيكـ "المنظمات الدكلية المكجكدة "، كالككاالت 

 ة الميثاؽ أقؿ تحديدا مف االتفاقية. في ىذه الحال

فيما يتعمؽ بالمنظمات الدكلية في سياؽ القانكف الدكلي عادة يشار إلى المنظمات الدكلية الحككمية،    

ىذا ليس كاضحا في لمنظمات غير الحككمية معنية كذلؾ، اإلتفاقية بالتالي تجعؿ األمر كاضح بصراحة أف ا

يفسر في كبل اإلتجاىيف،  قط عف طريؽ التفسير، لؤلسؼ الميثاؽ يمكف أفسياؽ الميثاؽ كيمكف أف يستمد ف

مف الميثاؽ أكثر فعالية يجب أف يفيـ ليشمؿ المنظمات غير الحككمية كذلؾ عبلكة  23المادة  لجعؿ بند

 المنظمات التابعةعمى ذلؾ، الميثاؽ ال يذكر صراحة األمـ المتحدة حيث كما يبدك أف اإلتفاقية تستيدؼ فقط 

كنطاؽ الميثاؽ أكسع مف ذلؾ بكثير كيسمح لممنظمات األخرل، كمع ذلؾ الميثاؽ يقيد التزاـ  لؤلمـ المتحدة،

سبب ىذا التقيد ليس كاضحا جدا، المنظمات المكجكدة أك القائمة"، تعاكف مع المنظمات الدكلية إلى "الدكؿ بال

ؽ حيز التنفيذ تقع تحت المادة دما دخؿ الميثايمكف أف يفيـ بطريقة أنو فقط المنظمات التي كانت مكجكدة عن

دكف مبرر مجاؿ المادة، مرة أخرل صياغة الميثاؽ  ع ذلؾ غير مفيد ألنو يمكف أف يحدمثؿ ىذا التقيد م ،23

 مؤسفة لحد ما.

باإلضافة إلى ذلؾ، الميثاؽ يستبدؿ عبارة االتفاقية "أعضاء آخريف في األسرة" بمصطمح "أك أقارب آخريف"    

كما تعتبره االتفاقية "ليس ىذه الحالة، الميثاؽ يبدك أضيؽ كما أنو مف الممكف أف يككف عضك مف األسرة  في

كج ماذا عف إبنة العـ؟ أك ز  قريب؟" كبالتالي، يمكف أف تنشأ مشاكؿ في تحديد مف ىك القريب، ىؿ العـ قريب

عبلكة عمى ذلؾ، فإف الميثاؽ ت االتفاقية نبيا باستعماؿ عباراىذه المشاكؿ في التفسير كاف يمكف تج اإلبنة؟

يحدد االلتزاـ بتتبع عائمة الطفؿ فقط في الظركؼ التي يككف فييا ىؤالء األطفاؿ غير مصحكبيف، كبالتالي 

 طفؿ.االتفاقية أكسع في مجاؿ تكفير خدمة مماثمة "لكؿ" 

ؿ شخص ليس األب أك ىناؾ مشاكؿ تنشأ في إطار الميثاؽ، إذا كاف الطفؿ البلجئ مصحكب مف قب   

في معنى " ىؿ ىذا الطفؿ حينئذ "غير مصحكب -احتماؿ أف يككف شائعا جدا-الكصي القانكني كال قريب 
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( أيف مفيـك 1) 23؟ يمكف استخبلص مثؿ ىذا التفسير مف صياغة المادة ( مف الميثاؽ2) 23المادة 

النتيجة المنطقية يككف  ،قارب فقطاألبكيف، األكصياء القانكنيف أك "مصحكب" مستخدـ في اتصاؿ مع األ

مف ناحية أخرل، فإنو لميثاؽ تتبع آباء أك أقارب الطفؿ، ( مف ا2)23التزاما عمى الدكؿ بمكجب المادة 

يتعارض مع معنى الكممة إذا افترضنا أف الطفؿ المصحكب بأشخاص آخريف مف الذيف ييتمكف بو بدكف 

 .مصحكب عبلقة قرابة أسرية أك قانكنية ىك طفؿ غير

 ،حرمانو مف الحماية المكفرة مف قبؿ التزاـ الدكلة بتتبع أقاربو فتراض أف الطفؿ مصحكب، يعني حينئذإ   

صيغة  ،عمى الرغـ مف أف كؿ التفسيرات ممكنة، أكليا يبدك مفضبل لمنح أقصى قدر مف الحماية لمطفؿ

 تفسيرات صعبة. االتفاقية بالتالي ىي أكثر كضكحا، كبالتالي أسيؿ لمكصكؿ مف دكف

 1()ب( مف الميثاؽ2)25ىناؾ التزاـ صريح مف الدكلة إلعادة لـ شمؿ الطفؿ بعائمتو كارد في المادة    

الفرؽ الكحيد ىك  ،3( مف االتفاقية2) 22تكرر الجممة الثانية مف المادة  2( مف الميثاؽ3) 23المادة  ،كذلؾ

"، بينما ينص الميثاؽ نصكص عميو في ىذه االتفاقيةك المعمى النح أف االتفاقية تنص عمى" نفس الحماية

ىذا ألف حؽ الطفؿ في  ،عمى "الحماية نفسيا"، الميثاؽ يبدك األكسع كتبدك حماية الطفؿ بطريقة أكثر شمكال

 الحماية يمكف أف يستمد مف الصككؾ الكطنية كالدكلية األخرل كذلؾ.

في حيف أف االتفاقية يبدك أنيا تحد مف ضماناتيا لبنكدىا  ،الميثاؽ ينص عمكما عمى المساكاة في المعاممة   

 الخاصة بالحماية فقط، في ىذه الحالة الميثاؽ يرفع مستكل الحماية الذم كصمتو االتفاقية بالفعؿ.

ىك إضافة لبلتفاقية كينص عمى تطبيؽ المادة عمى األطفاؿ مف الميثاؽ  23البند األخير مف المادة    

تقدمي كيعكس مفيـك شامؿ لتطبيؽ الحقكؽ الكاردة في  يا كاف سبب نزكحيـ، ىذا البنديا أالمشرديف داخم

                                                           
 االفريقي لحقكؽ الطفؿ. ()ب( مف الميثاؽ2)25المادة  ( 1
 االفريقي لحقكؽ الطفؿ. ( مف الميثاؽ3) 23( المادة 2
 .( مف االتفاقية2) 22المادة  (3
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( مف الميثاؽ فيما يتعمؽ 2)22ىذا المفيكـ نفسو يمكف أف نجده في الجممة الثانية مف المادة  ،الميثاؽ

 مرة أخرل الميثاؽ قادر عمى رفع مستكل الحماية لؤلطفاؿ.فبالنزاعات المسمحة الداخمية، 

 ةػػحػمػسػمػات الػػػزاعػنػي الػػال فػػفػا: األطػيػانػث

تسعى إلى المضي قدما  مؽ باألطفاؿ في النزاعات المسمحةفيما يتع 1الميثاؽمف  22المادة أحكاـ    

تقريبا نفسيا مع مف اإلتفاقية عمى الرغـ مف أف الصياغة مرة أخرل ىي  38باألحكاـ الكاردة في المادة 

تتمثؿ في إغفاؿ  3( مف االتفاقية1) 38كالمادة  2( مف الميثاؽ1) 22الفركقات بيف المادة بعض االختبلفات، 

 " كما كردت في االتفاقية."التي تؤثر عمى" بدال مف " تتعمؽالميثاؽ لعبارة "ليـ" فضبل عف استخداـ عبارة 

فقط األطفاؿ في النزاعات  تأخذ بعيف اإلعتبار أالاإلغفاؿ السابؽ ذكره قد يعني أف الدكؿ األطراؼ يجب    

 المسمحة التي تشارؾ فييا الدكؿ المعنية مباشرة لكف نزاعات مسمحة أخرل.

ىذا يمكف أف يكضح التزاـ الدكلة الطرؼ باستعماؿ الطرؽ الدبمكماسية أك الطرؽ القانكنية عمى الصعيد    

اـ التدابير يمكف أف تساعد في استخدالدكلي لضماف احتراـ القانكف أينما كاف النزاع المسمح، مثؿ ىذه 

في ىذا ، نسانية أك المشاركة في أعماؿ متخذة مف قبؿ األمـ المتحدةالضغط االقتصادم، المساعدة اإل

الصدد االلتزامات المكضكعة مف قبؿ الميثاؽ تتجاكز تمؾ التي كردت في االتفاقية في حماية األطفاؿ في 

 جميع أنحاء العالـ.

( مف 2)22رة "التي تكثر" كعبارة "ذات صمة" بالطفؿ يبدك مجرد فرؽ في النص، المادة الفرؽ بيف عبا   

مف العمر" المستخدمة مف قبؿ  الميثاؽ تستبدؿ مصطمح "األشخاص الذيف لـ يبمغكا سف الخامسة عشر

ثاؽ، ىذا مف المي 3بعبارة "أم طفؿ"، بالنظر إلى التعريؼ الدقيؽ في المادة  4(2) 38االتفاقية في المادة 

سنة دكف استثناء عبلكة عمى ذلؾ، الميثاؽ يحظر تجنيد أم  18يعني أف سف الحماية بمكجب الميثاؽ ىك 

                                                           
1
) Art 22 ACRWC.   

2
) Art 22/1 ACRWC.  

3
) Art 38/1 CRC.  

4
) Art 38/2 CRC.   
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( مف 3) 38يمكف اإلطبلع عمى بند مماثؿ في المادة  ،عشر سنة 18طفؿ كبالتالي أم شخص دكف 

 سنة. 18سنة إلى  15ف كمع ذلؾ، فإف اإلتفاقية تحدد سف األشخاص المسمكح ليـ بالتجنيد م 1اإلتفاقية

أما األثر المحتمؿ الغريب ىك أف المدارس العسكرية التي تحضر األطفاؿ لمخدمة العسكرية غير مسمكح    

 إذا كاف االلتحاؽ بمثؿ ىذه المدارس مفيـك عمى أنو تجنيد. ،ليا بمكجب الميثاؽ

يتمثؿ في استخداـ عبارة "كؿ  2ف الميثاؽ( م2) 22الفرؽ األخير بيف الميثاؽ كاالتفاقية فيما يتعمؽ بالمادة    

ىذا مرة أخرل يمكف أف يككف فرؽ  ،كؿ التدابير الممكنة" في االتفاقية" في الميثاؽ كعبارة "البلزمة التدابير

في المادة  3( مف االتفاقية4) 38بدكف معنى، مع ذلؾ تجدر اإلشارة إلى أف الميثاؽ بتكراره ألحكاـ المادة 

 س العبارات بالضبط كما جاءت في االتفاقية بالحديث عف "كؿ التدابير الممكنة".يستعمؿ نف 4(3) 22

( كلـ 3) 22بالتالي السؤاؿ الذم يطرح نفسو لماذا كاضعك الميثاؽ استعممكا نفس العبارات في المادة    

(؟ التفسير الممكف أك المحتمؿ ىنا ىك أف كممة "الزمة" تمـز الدكؿ التخاذ أمكر 2)22يفعمكا ذلؾ في المادة 

أكثر مف "التدابيرالممكنة" بالرغـ أف اإلمكانية محدكدة بما إذا كانت االمكانية الفعمية التخاذ تدبير معيف 

مكانية تحقيؽ التدبير لكف لبياف ما إذا كاف ىناؾ حاجة " ال تنظر إلى إمكجكدة، في حيف أف كممة "البلزمة

فعمية، بعبارة أخرل، إذا كاف التدبير البلـز يعني أف الدكلة عمييا صرؼ مبمغ معيف عمى سبيؿ المثاؿ، مميكف 

، ىذا لف يككف ممكنا إذا لـ تكف الدكلة ليا مميكف دكالر دكالر لمتأكد مف عدـ إشتراؾ أم طفؿ في النزاعات،

تالي مستكل التزاـ الدكلة المنصكص عميو مف قبؿ الميثاؽ يمكف أف يككف أعمى بقميؿ مف المنصكص بال

 عميو في االتفاقية.

( مف االتفاقية، الميثاؽ 4) 38( التي تجد نظيرتيا في المادة 3) 22ىناؾ إضافة مف الميثاؽ في المادة    

تطبؽ في حاالت  22القكاعد المكضكعة في المادة يجعؿ مف الكاضح في الجممة األخيرة مف ىذه الفقرة أف 

نظرا يككف دكليا أك تكغبل عبر الحدكد،  النزاع المسمح الداخمي، كذلؾ النزاع المسمح ليس مف الضركرم أف
                                                           
1
) Art 38/3 CRC.   

2
) Art 22/2 ACRWC.   

3
) Art 38/4 CRC.   

4
) Art 22/3 CRC.  
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لحقيقة أف مفيكـ النزاع المسمح يمكف أف يككف متنازع عميو في القانكف الدكلي كنظرا لسككت االتفاقية بشأف 

 ا البياف الصريح مف الميثاؽ ىك ذك فائدة كبيرة كيكفر حماية شاممة لمطفؿ.ىذا المكضكع، ىذ

الميثاؽ التي تتعامؿ مع األطفاؿ في النزاعات المسمحة مف  22مادة الفي الختاـ يمكف القكؿ أف    

كالمنظمات العسكرية ىي تطكر ممحكظ في أحكاـ الميثاؽ بالتالي، ىك قادر عمى إضافة مستكل حماية 

، أك خدمات أك مرافؽ عسكرية، ىذا لو أىمية خاصة في السياؽ إلى حد كبير ؿ في النزاعات المسمحةلؤلطفا

اإلفريقي حتى في الكقت الحاضر األطفاؿ يمكف أف نجدىـ يقاتمكف في الحركب التي ال يمكف ليـ أف 

 يفيمكىا.

 ونػػػانػػقػع الػػزاع مػػػي نػال فػفػػاألطا: ػػثػالػػث  

 ،حداث ىك إغفاؿ ضماف الحرية لمطفؿتباه في الميثاؽ في مجاؿ قضاء األاألكثر لفتا لبلن لعؿ الميزة   

عمى أنو: "ال يجكز حرماف الطفؿ مف حريتو بصكرة غير قانكنية أك  1)ب( 37اإلتفاقية تنص في المادة ف

، ىذا أم مف مكادهر حكـ االتفاقية أك مضمكنو ذك الصمة في تعسفية"، الميثاؽ سكت عف ىذه النقطة كال يكر 

 مستغرب كال يمكف شرحو.

ىذا اإلغفاؿ  ببساطة؟يعني أنو ال يكجد مثؿ ىذا الضماف كيمكف أف يحـر الطفؿ مف حريتو ىذا ىؿ    

نساف عبلكة عمى ذلؾ، البند الذم ية الميثاؽ كأداة شاممة لحقكؽ اإلمخيب لآلماؿ كيثير مخاكؼ حكؿ مصداق

أيضا ك ـ إال كمبلذ أخير غير مكجكد كذلؾ، ك السجف لمطفؿ ال يستخدينص عمى أف القبض أك االحتجاز أ

)أ( مف  37ه في المادة الذم نجدلسجف المؤبد مع إمكانية اإلفراج الخاص بحظر عقكبة ا تـ إغفاؿ البند

الذم يضمف سبؿ االنتصاؼ  2)د( مف االتفاقية 37، ىناؾ كذلؾ إغفاؿ ميـ جدا متعمؽ بالمادة االتفاقية

ضركرية كىي جزء ال يتجزأ مف مبدأ سيادة القانكف،  المحركميف مف حريتيـ، ىذه البنكدة لؤلطفاؿ القانكني

                                                           
1
) Art 37/B CRC.   

2
) Art 37/D CRC.   
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يمكف أف نفترض أف األطفاؿ المحركميف مف حريتيـ لف يككف ليـ إمكانية الطعف ضد ىذا اإلحتجاز أماـ ك 

  المحاكـ المختصة.

، ميثاؽ خاصة الكرامة اإلنسانية المتأصمة لمطفؿىذا لف يككف متكافقا مع كؿ الحقكؽ األخرل الكاردة في ال   

 ضافة إلى ذلؾ،باإل ىذا العيب الميـ في الميثاؽ يناقض مرجعية الميثاؽ لبلتفاقية المحددة في الديباجة

التي  1مف االتفاقية 25اإلغفاؿ المؤسؼ لمضمانات السابقة يتكافؽ مع صمت الميثاؽ فيما يتعمؽ بالمادة 

فيما يتعمؽ ك  ،تنص عمى ضمانات مماثمة فيما يتعمؽ بكضع األطفاؿ لغرض الرعاية كالحماية كالعبلج

نبلحظ أف نص الميثاؽ يستند إلى حد كبير عمى ،  2باألحكاـ الخاصة بقضاء األحداث الكاردة في الميثاؽ

بمخالفة يف ثبتت عمييـ التيمة تشير إلى أف األطفاؿ "المتيميف أك الذ 3(1)17المادة ف ،مخطط االتفاقية

ؽ باألطفاؿ ىك أكسع بكثير فيما يتعم 4)ج( مف االتفاقية 37في حيف أف نطاؽ المادة قانكف العقكبات"، 

"، في ظؿ تفسير حرفي صاـر نستطيع القكؿ أف األطفاؿ المحتجزيف في السجكف "المحركميف مف حريتيـ

ىذا سكؼ يقيد دائرة األطفاؿ المؤىميف لمحصكؿ  ،لميثاؽمف ا 17دكف محاكمة ال يقعكف تحت أحكاـ المادة 

مثؿ ىذا التفسير غير معقكؿ، لذا ينبغي تفسير ىذا الحكـ  عمى الحماية المكفرة مف قبؿ الميثاؽ دكف مبرر،

 األطفاؿ المحركميف مف حريتيـ كذلؾ لضماف أعمى مستكل مف الحماية لؤلطفاؿ عمى أنو يطبؽ عمى جميع

صياغة الميثاؽ في ىذا الصدد يمكف أف يقاؿ عمى األقؿ أنيا مؤسفة الحاجة لمحماية، الذيف ىـ في أشد 

 .لمغاية

بطريقة تتفؽ مع  5طفؿ المحتجز الذم يجكز أف يخضع لمعاممة خاصةال( مف الميثاؽ، 1)17كفقا لممادة    

، 6( مف االتفاقية1)40)ج( كالمادة 37مماثؿ يمكف أف نجده في المادة بند  ،إحساس الطفؿ بكرامتو كقيمتو

                                                           
1
) Art 25 CRC.   

2
) Art 17 ACRWC.   

3
) Art 17/1 ACRWC.   

4
) Art 37/C CRC.   

5
( The term “special treatment” has been used as a euphemism for  torture by different dictatorial regimes 

in the past, and recalls, for  example, bad memories of German experiences in the time between 1933 and 

1945 – therefore even though the Charter was drafted by  African people, the words are ambiguous. 
6
) Art 40/1 CRC.   
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اـ الكرامة المتأصمة الفرؽ الرئيسي بيف الميثاؽ كاالتفاقية ىك أف اإلتفاقية تنص عمى "المعاممة اإلنسانية كاحتر 

دك أنو ضماف خاص خاصة إذا كاف إحساس الطفؿ ىذا يب ،)ج( مف االتفاقية 37في اإلنساف في المادة 

يعني أنو يمكف معاممة الطفؿ مف قبؿ مكظفي الدكلة أك مف ىؿ ىذا لكف ، بكرامتو كقيمتو يمكف أف ينقص

 لمطفؿ ألف الميثاؽ حكمو ليس أكسع؟قبؿ أشخاص بطريقة تتفؽ مع المفيـك الناقص لمكرامة كالقيمة 

الطريقة التي يشير بيا الميثاؽ لكجيات النظر كالخصائص ىي مرة أخرل غامضة كيمكف أف يساء    

ـ االتفاقية نفس المغة حتى حينما تستخدة بشكميا المحايد كالمكضكعي أفضؿ، أما صياغة االتفاقي ،تفسيرىا

يجب أف تقرأ جنبا إلى التي ( 1) 40خضع لممادة أف مصطمح "معاممة خاصة" أغفؿ فيك ي نبلحظ كالميثاؽ،

 )ج( مف االتفاقية.37جنب مع المادة 

 ،نساف لمطفؿ كالحريات األساسية لآلخريف"معاممة التي تعزز احتراـ حقكؽ اإلمصطمح "البالمثؿ إشكالية    

يحدد معايير المعاممة  بندلـ يقمص ب إذا ،ىذا الحكـ الكارد في كبل الصكيف لديو القدرة عمى أف يساء إليو

تفي بكظيفة مف االتفاقية )ج(  37فالمادة لمطفؿ كالحريات األساسية لآلخريف، لتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف 

مثؿ ىذا مفقكد في الميثاؽ لذلؾ ىؿ يككف مف  بند، لمعاممة كؿ طفؿ محركـ مف حريتوكضع معايير دنيا 

االنساف لمطفؿ كالحريات الممكف ممارسة العقاب البدني المعتدؿ باعتباره كسيمة لتعزيز احتراـ حقكؽ 

تيجة ىؿ يمكف ممارسة العقاب البدني نك  ؟ يحظر صراحة العقاب البدنيؽ ال، نظرا ألف الميثااألساسية

 النتياؾ القانكف؟

المفيـك الكامؿ ليذه المادة في الميثاؽ يميؿ إلى استدعاء مشاعر غير مستقرة كيبدك أنو مفتكح عمى    

االتفاقية التي تستعمؿ نفس إشكالية المغة ىي  بنكدكاحتماؿ اإلساءة المنشأة مف خبلؿ  ،تفسيرات قمعية

مخففة بإضافة عبارة "التي تراعي سف الطفؿ كاستصكاب )ج(، 37باإلضافة معايير دنيا كاردة في المادة 

، مرة أخرل تـ الميثاؽ(( مف 1)40المادة  )نيايةتشجيع إعادة إدماج الطفؿ كقيامو بدكر بناء في المجتمع" 

 إغفاؿ حكـ مماثؿ في الميثاؽ.
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ف االتفاقية كتكرر )أ( م 37مادة تستند إلى أحكاـ الجممة األكلى مف ال 1( )أ( مف الميثاؽ2) 17المادة    

تنص عمى فصؿ المسجكنيف أكالمحتجزيف  3( )ب(2) 17المادة  ،2( مف نفس الميثاؽ1) 16أحكاـ المادة 

)ج( مف االتفاقية فإنو ال تسمح 37مف األطفاؿ عف البالغيف مف المسجكنيف كالمحتجزيف، عمى عكس المادة 

ىذا يمكف أف يفسر بطريقة أنو حتى في ، الغيفبإستثناءات أيف تككف مصمحة الطفؿ الفضمى أف يبقى مع الب

نفس المكاف لف يسمح بتكاجدىـ معا، حاالت سجف الطفؿ كىناؾ أفراد مف أسرتو يقضكف حكما بالسجف في 

اية األبكية كالتكجيو كالحماية ()ب( مف الميثاؽ بحؽ الطفؿ في الرع2)17لكف يمكف أف نكفؽ بيف المادة 

 عف طريؽ التفسير.  الميثاؽ(مف  19المادة )

تستبع الحكـ الذم ينص عمى أف يقيـ الطفؿ كمما كاف ذلؾ ممكنا مع كالديو، مثؿ ىذا التفسير  194المادة    

التفسير مع ذلؾ قد ال يغطي سكل عدد قميؿ مف الحاالت أيف يمكف أف تككف مصمحة الطفؿ الفضمى في أف 

ـ ذا الصدد كىذا يمكف أف يككف ميزة عمى أحكااالتفاقية تبدك أكثر مركنة في ىلذلؾ  ،يحتجز مع البالغيف

ال تجعؿ ، 6()ب( مف االتفاقية2)40بالمقارنة مع المادة  5( )ج( مف الميثاؽ2)17المادة الميثاؽ، أما 

الضمانات الكاردة في الميثاؽ ىي الحد األدنى لمضمانات طالما عبارة "عمى األقؿ" الكاردة في االتفاقية ال 

  )ج(.(2)17تكجد في المادة 

عمكمي أكثر مف تعريؼ االتفاقية الكارد في  7)د(ك ()ج(2) 17المادة الكارد في   تعريؼ الميثاؽ لممحكمة   

الميثاؽ يتحدث فقط عف محكمة محايدة في حيف أف االتفاقية تكضح بتفاصيؿ ف، 8()ب()ج(2)40المادة في 

ف أكثر تفصيبل كأسيؿ في ىذا الشأفي  كالضمانات التي تقدميا االتفاقية ،أكثر كيؼ يمكف أف تشكؿ المحكمة

                                                           
1
) Art 17/2/A ACRWC.   

2
) Art 16/1 ACRWC.   

3
) Art 17/2/B ACRWC.   

4
) Art 19 ACRWC.   

5
) Art 17/2/C ACRWC.   

6
) Art 40/2/B CRC.   

   ()ج()د( مف الميثاؽ االفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ.2) 17المادة  )7
 ()ب()ج( مف االتفاقية.2)40المادة  8)
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 1()ب()ت(2)40االتفاقية تنص في المادة ف ، كىذا صحيح كذلؾ في حؽ الطعف،الميثاؽب الكصكؿ مقارنة

الميثاؽ أما عمى المراجعة مف قبؿ "أعمى سمطة مختصة مستقمة كنزيية أك ىيئة قضائية كفقا لمقانكف"، 

ت أخرل منصكص ؼ مف قبؿ محكمة أعمى" فقط ال ضمانا()ج()د( عمى"استئنا2)17يتحدث في المادة 

مف الميثاؽ  2()ج()ت(2)17ة ادعامؿ مع إنشاء األدلة، كىي المفي األحكاـ التي تتأما عمييا ليذه المحكمة، 

 الميثاؽ يغفؿ أم إشارة إلى الفحص العادؿ لمشيكد. بند، 3()ب()د( مف االتفاقية2)40الميثاؽ كالمادة 

الميثاؽ تمنع الصحافة كالجميكر مف حضكر محاكمة طفؿ متيـ بانتياؾ القانكف، ()د( مف 2)17المادة    

فقط عمى احتراـ خصكصيات الطفؿ، يجب  4(7()ب()2)40ىذا يختمؼ عف االتفاقية التي تنص في المادة 

المبلحظة في ىذه الحالة أنو في حيف يمكف تعريض خصكصية الطفؿ لئلنتياؾ، كصكؿ الصحافة كالجميكر 

الرغـ مف أف ىذه األحكاـ أقؿ مكضكعية إلى حد ما عمى مة يمكف مناقشتو كضمانة خاصة لممتيـ، لممحاك

بالنسبة لممتيـ خصكصية الطفؿ ىي أكثر تحديدا في االتفاقية مقارنة بالمادة  ،مف تمؾ الكاردة في االتفاقية

 ع القانكف.المتعمقة باألىداؼ المسطرة لمتعامؿ مع الطفؿ في نزاع م 5( مف الميثاؽ3)17

عادة الميثاؽ ينص عمى "ف(، 1)40المادة المقابؿ لبلتفاقية يمكف أف نجده في نياية  البند    اإلصبلح كا 

عادة التأىيؿ االجتماعيدماج في اال "، أما االتفاقية تتحدث فقط عمى "إعادة اإلدماج كعمى افتراض األسرة كا 

"، إعادة اإلدماج في معنى االتفاقية ليس بالضركرة أف يككف في العائمة الطفؿ يقكـ بدكر بناء في المجتمعأف 

يـ عمى أنو مفيكـ قديـ في العبلج، مفيكـ "اإلصبلح" يمكف أف يفك كلكف يمكف أف يككف في المجتمع كذلؾ، 

 ىذا المصطمح مع ذلؾ عرضة لمتأكيؿ، مثؿ ىذا التأكيؿ يجب أف يتـ بالنظر إلى باقي أحكاـ الميثاؽ، عمى

                                                           
 ()ب()ت( مف االتفاقية.2)40المادة  )1

2
) The author found that some webpages which reproduce the Charter ommit Article 17(2)(c)(v), see for 

example: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/afrinst.htm the Human Rights Library of the University 

of Minnesota. 
 ()ب()د( مف االتفاقية. 2)40المادة  )3
 ( مف االتفاقية.7()ب()2)40المادة  )4

5
( Art 17/3 ACRWC.  

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/afrinst.htm
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ىذا النيج الضيؽ لمميثاؽ يمكف كبالتالي سبيؿ المثاؿ مفيكـ مشاركة األطفاؿ في األمكر المتعمقة برفاىيـ، 

 أف يخفؼ.

كاحد مف قية ال تجد نظيرتيا في الميثاؽ، الكاردة في االتفا تأكد بأنو تكجد العديد مف البنكدأخيرا يجب ال   

سية المبادلء األسابعض )أ( مف االتفاقية الذم تنص عمى ( 2)40أكبر اإلغفاالت األساسية متعمؽ بالمادة 

"عدـ ادعاء انتياؾ الطفؿ لقانكف العقكبات أك اتيامو بذلؾ أك إثبات ذلؾ عميو بسبب أفعاؿ أك أكجو قصكر 

ىذا يثير الدىشة، نظرا لحقيقة أف ىذه لـ تكف محظكرة بمكجب القانكف الكطني أك الدكلي عند ارتكابيا" 

عمييا في العديد مف الدساتير الكطنية كالصككؾ  أساس كؿ محاكمة عادلة كيمكف العثكرالضمانات ىي 

 الدكلية.

( )ب( مف االتفاقية المتعمقة بإمكانية التعامؿ مع 3)40المفقكدة في الميثاؽ ىي المكاد  البنكدمف كذلؾ    

مجمكعة مف اإلجراءات التي  ( التي تنص عمى4)40كالمادة  ،األطفاؿ دكف المجكء إلى اإلجراءات القضائية

 متناسبة مع ظركفيـ كجريمتيـ.مؿ معيـ بطريقة مناسبة لرفاىيـ ك يمكف اتخاذىا لضماف أف األطفاؿ يتـ التعا

ختاما تجدر اإلشارة إلى أف أحكاـ الميثاؽ المتعمقة بالحرماف مف الحرية كسبؿ االنتصاؼ القانكنية حيف    

عدـ كجكد الضمانات األساسية لحماية حرية الطفؿ كنقص ك ر إلى الجكىر، االتياـ بالجريمة تبدك مجزأة كتفتق

عمى الرغـ مف أف الضمانات األساسية المذككرة أعبله ىك مصدر قمؽ كبير، سبؿ االنتصاؼ القانكنية 

الخاصة تـ تضمينيا في صككؾ دكلية ككطنية أخرل خاصة االتفاقية كاف مف الممكف تكريرىا في الميثاؽ، 

ىذه األحكاـ التي كجدت طريقيا إلى الميثاؽ مبنية استنادا إلى الصيغة الدقيقة لبلتفاقية كلكف معظـ فمعظـ 

السؤاؿ المطركح ىك ما إذا كانت ىذه اإلغفاالت تشكؿ نية متعمدة لذلؾ ، الضمانات األساسية مفقكدة

 الستبعاد ضمانات االتفاقية؟
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 بنداتتضمف  1مف االتفاقية 25لحماية أك عبلج الصحة، المادة غراض الرعاية، اااليداع ألفيما يتعمؽ بأما    

سرة كاألحكاـ المتعمقة بالضمانات في سياؽ قضاء كثيقا بالحؽ في الصحة كحماية األ خاصا يتصؿ اتصاال

كسائر الظركؼ عمى حؽ دستكرم لمطفؿ في "مراجعة دكرية لمعبلج المقدـ لمطفؿ بند ينص ىذا ال ،األحداث

مماثؿ مفقكد في الميثاؽ، ىؿ ىذا يعني أف الدكلة بإمكانيا بمكجب الميثاؽ نسياف  بند، داعو"ذات الصمة بإي

الطفؿ بمجرد كضعو في المؤسسة أك إبقائو حتى يصؿ إلى سف الرشد؟ مف المشككؾ فيو أف ىذا ىك قصد 

 فؽ مع البنكدكف أف يككف غير متكاعبلكة عمى ذلؾ، التفسير يم بندكاضعي الميثاؽ في إغفاؿ مثؿ ىذا ال

 ىذا اإلغفاؿ بالتالي مؤسؼ كال يفيـ بسيكلة. الرابعة مف االتفاقية،األخرل الكاردة في المادة 

 اللػغػتػاالت االسػي حػال فػفػة األطػايػمػح ي:ػانػثػرع الػػفػال

 لػػمػعػال الػػجػي مػػالل فػػغػتػن االسػال مػفػة األطػايػمػحأوال: 

فريقي، تقميديا األطفاؿ األفارقة كانكا مكردا ألسرىـ حساس خاصة في السياؽ اإلاؿ مكضكع عمالة األطف   

تـ التعامؿ معيا في المادة  ، ىذه الظاىرة2باشتغاليـ مباشرة في الحقكؿ ككذلؾ في األعماؿ المنزلية المختمفة

صياغة االتفاقية،  الميثاؽ تستند عمىبنكد  ، مرة أخرل يبدك أف4مف االتفاقية 32كالمادة  3مف الميثاؽ 15

"أم شكؿ مف أشكاؿ االستغبلؿ" التي مف الميثاؽ يتعمؽ بعبارة  15أكؿ فرؽ يمكف العثكر عميو في المادة ك 

 .إضافة لصياغة اإلتفاقية التي تتحدث عمكما عف "االستغبلؿ" كحدهىي 

ؿ" تجعؿ مف الكاضح أنو قد تككف ىناؾ أم شكعبارة "فقد تككف نسخة الميثاؽ أكسع مف نص االتفاقية،    

يمكف لممرء أف يفكر في الحاالت التي ال يجبر  تبدك مف الكىمة األكلى إستغبللية،أشكاؿ مف اإلستغبلؿ قد ال 

مثؿ المعب، التفاعؿ كاالستكشاؼ(، ىذا بشكؿ طبيعي ) فييا الطفؿ عمى أداء العمؿ البدني لكف التصرؼ

بسبب نص الميثاؽ الكاضح يمكف لممرء أف  خريف ألغراض اقتصادية،قبؿ أشخاص آالسمكؾ يستخدـ مف 

                                                           
1
) Art 25 CRC.   

2
( Clive Gifford, Child Labour, Evans Brothers, 2009, p 34. 

3
) Art 15 ACRWC.   

4
) Art 32 CRC.   
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رباح المتأتية مف ىذه المؤسسة مع ذلؾ، فيد مف األيجادؿ بأف ىذا االستغبلؿ محظكر إذا كاف الطفؿ ال يست

 الميثاؽ مع ذلؾ لو األسبقية في الكضكح.لكف ىذا التفسير يمكف أف نستخمصو مف صياغة االتفاقية كذلؾ، 

يمكف أف ىنا " غير مذككر في الميثاؽ، ك عرضة " لمتداخؿ مع تعميـ الطفؿشارة إلى العمؿ الذم ىاإل   

 ؟ إذا كاف ىذا اإلغفاؿ متعمدا أـ ىك مجرد إىماؿما نتساءؿ 

طفاؿ األفارقة ضد االستغبلؿ في العمؿ الذم يمنعيـ مف س كاضحا لماذا ال ينبغي حماية األإنو لي   

كىناؾ إغفاؿ آخر، فالدافع غير كاضح إلغفاؿ عبارة "أك أف  ،يذا اإلغفاؿ يؤسؼ عميوفدرسة، الذىاب إلى الم

" التي ىي مفقكدة في الميثاؽ، كذلؾ يمكف أف يككف ضارا" الكاردة في االتفاقية، ىذه الكممات تتبع كممة "تعميـ

 ات أخرل كاضحة.نفترض أف ىذا اإلغفاؿ ىك بسبب اإلىماؿ في عممية الصياغة فميس ىناؾ تفسير 

ضافة أخرل كذلؾ،  ، ىناؾ إغفاؿ آخر يجب1( مف الميثاؽ2)15فيما يتعمؽ بالمادة     ميثاؽ الاإلشارة إليو كا 

، بيذه الطريقة الميثاؽ يمـز الدكؿ 2(2)32االجتماعية كالتربكية" كما كردت في المادة ال يكرر عبارة االتفاقية "

مف  16إذا ما أخذنا في االعتبار المادة  نالغرض التنفيذ، ىذا ما يدىشدارية" تشريعية كا   فقط باتخاذ "تدابير

التي تتعمؽ بإساءة معاممة األطفاؿ كالتعذيب، ىذه المادة تستعمؿ عبارة "التدابير التشريعية كاالدارية  3الميثاؽ

 ة.( مف االتفاقي2)32كاالجتماعية كالتعميمية " التي يمكف أف نجدىا بنفس الترتيب في المادة 

؟ ىؿ ىذا يعني أف مف الميثاؽ 15مرة أخرل السؤاؿ الذم يطرح نفسو لماذا مثؿ ىذا االغفاؿ في المادة    

؟ ربكية في مكافحة استغبلؿ األطفاؿكاضعي الميثاؽ ال يريدكف أف يمزمكا الدكؿ باتخاذ تدابير اجتماعية كت

اضعي الميثاؽ لـ يدرجكا ىذه العبارات افتراض بعيد االحتماؿ كثمة تفسير أكثر قبكال ىك أف ك طبعا ىذا 

 بالخطأ.

مف الميثاؽ كىي عبارة "يشمؿ كؿ مف القطاع الرسمي كغير الرسمي  15ىناؾ إضافة أدرجت في المادة    

لمتشغيؿ"، ىذا مجرد تكضيح ألف االتفاقية ال تحتكم عمى عبارة مماثمة، فبل تنص بصراحة عمى أف األحكاـ 

                                                           
1
) Art 15/2 ACRWC.   

2
) Art 32/2 CRC.   

3
) Art 16 ACRWC.   
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، نفس النتيجة تستخمص مف خبلؿ تفسير كقطاع العمالة المكازل لوسمي تنطبؽ فقط عمى القطاع الر 

  االتفاقية.

( مف الميثاؽ تشير إلى "األحكاـ ذات الصمة مف منظمة العمؿ الدكلية كالصككؾ المتعمقة 2)15المادة 

ىذا  ،األخرل"األحكاـ ذات الصمة مف الصككؾ ب" االتفاقية أكسع بكثير في إحالة التزاـ الدكؿلكف  ،باألطفاؿ"

يتضمف اتفاقيات منظمة العمؿ الدكلية لكف مفتكحة لمصككؾ األخرل كتطكرات أخرل خارج نطاؽ منظمة 

 العمؿ الدكلية كذلؾ.

 ،التدابير الخاصة التي يتعيف عمى الدكؿ الكفاء بيا في ظؿ ىذه المكاد ىي عمكما نفسيا في كبل الصكيف   

()أ( 2)15مف خبلؿ تشريع )المادة عمى اعتماد الحد األدنى لمتشغيؿ  صالميثاؽ يتجاكز أحكاـ االتفاقية بالنف

تنظيـ مناسب" مف لحماية ألف االتفاقية بصياغتيا "كىذا يمكف أف يترجـ إلى مستكل أعمى مف ا ،1مف الميثاؽ

نحك عمى ال لمتشغيؿالحد األدنى  حديدالخاص بتبند ال، بير إدارية أك تدابير أخرل كذلؾشأنو أف يسمح لتدا

مكصكؼ عمى أنو لمتشغيؿ المنصكص عميو في الميثاؽ ىك مطمؽ بصراحة، نظرا لحقيقة أف الحد األدنى 

 االتفاقية ال تحتكم عمى كممة " كؿ" كىذا يمكف تفسيره بنفس الطريقة. بينما "كؿ عمؿ"، 

كحده، فيك ينص عمى نشر المعمكمات عمى نطاؽ  2()د( يرد في الميثاؽ2)15اإللتزاـ اإلضافي في المادة    

كاسع حكؿ مخاطر عمالة األطفاؿ، ىذا يمكف أف يترجـ إلى التزاـ لمدكؿ لتنظيـ الحمبلت التعميمية كغيرىا 

لكف ىؿ يمكف أف يجعؿ أحكاـ الميثاؽ أكثر ، مف التدابير البلزمة لغرض إعبلـ مجمكعة كاسعة مف المجتمع

 فيدة مف قبؿ كاضعي الميثاؽ لنص االتفاقية. فعالية؟ مع أنو إضافة م

 يػػسػنػجػالل الػػغػتػن االسػػال مػػفػة األطػػايػمػحا: ػيػانػػث

                                                           
1
) Art 15/2/A ACRWC.   

2
) Art 15/2/D ACRWC.   
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األحكاـ ذات الصمة في ك تتعامؿ مع مكضكع االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ،  1مف الميثاؽ 27المادة    

تحتكم عمى ثغرات أك عيكب تتعمؽ مف الميثاؽ  27المادة نبلحظ أف  ،342االتفاقية كاردة في المادة 

( مع أنو ال تكجد فقرة إضافية في ىذه المادة، ىذا مع ذلؾ ليس سكل 1) 27مرقـ المادة  فيذا البند ،بترقيميا

 تضارب شكمي.

مف االتفاقية يتمثؿ في الصيغة العامة لمميثاؽ الذم  34مف الميثاؽ كالمادة  27الفرؽ األكؿ بيف المادة    

في حيف أف االتفاقية محددة في استخداـ عبارة "كؿ التدابير الكطنية كالثنائية  ،"التدابير" كحدىايتحدث عف 

 التدابير المنصكص عمييا في االتفاقية يمكف تفسيرىا بسيكلة مقارنة بالميثاؽ.ف ،كالتدابير المتعددة األطراؼ"

، يتضمف إغفاؿ كممة 3ك)ب( مف الميثاؽ (( )أ1) 27الفرؽ الثاني بيف المادتيف يمكف أف نجده في المادة    

يمكف فيـ ىذا كقيد لمحكـ العاـ لممادة حيث ، 4)أ( ك)ب( مف االتفاقية 34"غير قانكني" الكاردة في المادة 

 ، نظرا لحقيقة أف الدكؿ بيذه الطريقة ليست ممزمة باتخاذ تدابير ضد النشاط الجنسي غير المشركع.34

تخداـ التعبير "أم نشاط جنسي" بدال مف ذلؾ، الفرؽ ىك مع ذلؾ إعطاء الميثاؽ أكثر صرامة في اس   

يمكف أف يفسر عمى أنو  ،"النشاط الجنسي المشركع" )إذا كاف ممكنا(انية التفسير لعبارة "نشاط جنسي" كإمك

قية، "غير قانكني" في معنى االتفا ىذا ال يمكف اعتباره طبعا ،مف الميثاؽ 27ليس نشاط جنسي بمعنى المادة 

التفسير عمى أنو "نشاط جنسي" مثؿ ىذا السمكؾ مف شأنو أف يحظر مف قبؿ الميثاؽ إذا شجع مف طرؼ ك 

مثؿ ىذا السمكؾ يقع خارج نطاؽ  ،أم شخص حتى كلك كاف ىذا الشخص ال يشارؾ فيو كال يستفيد منو

عيب ال يمكننا الحكـ في ىذه الميثاؽ مع ذلؾ، أكسع قميبل مف االتفاقية سكاء كاف ىذا ميزة أك  ،االتفاقية

 الحالة.

، ىذه األحكاـ 1ك)ج( مف الميثاؽ ( )ب(1) 27الفرؽ اآلخر بيف المادتيف ىك أكجو قمؽ فيما يتعمؽ بالمادة    

 ".( التي تتعمؽ "باستغبلؿ األطفاؿ2)ب( ك)ج 34تغفؿ عبارة "االستغبللية" التي تستخدميا االتفاقية في المادة 
                                                           
1
) Art 27 ACRWC.   

2
) Art 34 CRC.   

3
) Art 27/A and B ACRWC.   

4
) Art 34/A and B ACRWC.   
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)ج( مف االتفاقية بعبارة "أنشطة" كما  34ستبداؿ عبارة "األداءات" المستخدمة في المادة بنفس الطريقة، ا   

 ( يبدك ببل معنى.1) 27يستخدميا الميثاؽ في الماد 

 ار واستخدامهم في التسول ػواإلتج اؼ والبيعػن االختطػال مػػفػة األطػػايػمػا: حػثػالػث

عمى الرغـ مف أف الميثاؽ يكفر أحكاما  ،غير مكجكد في الميثاؽ 3مف االتفاقية 36الحكـ العاـ لممادة    

االتفاقية تنص ، 4مف الميثاؽ( 15خاصة ضد االستغبلؿ الجنسي ككؿ أشكاؿ اإلستغبلؿ االقتصادم )المادة 

حيث عمى ضمانة أخيرة كعامة، عمى الرغـ مف عدـ كجكد مثاؿ فعمي لمثؿ "ىذا االستغبلؿ"،  36في المادة 

ى الذىف إغفاؿ حكـ مماثؿ مف قبؿ الميثاؽ لديو القدرة عمى خفض مستكل الحماية لمطفؿ ألف مثؿ يتبادر إل

ؿ التجارم ىك البيع كاالتجار شكؿ آخر مف أشكاؿ االستغبل، المستقبؿاالستغبلؿ" قد يحدث في " ىذا

ىذه المادة تجد  ،5مف الميثاؽ 29طفاؿ التي تتعامؿ معيا المادة باألطفاؿ، فضبل عف مسألة إختطاؼ األ

 .6مف االتفاقية 35نظيرتيا في المادة 

كمفيكـ إختطاؼ األطفاؿ  ،7)د( مف الميثاؽ24جده في المادة مفيكـ اإلتجار باألطفاؿ يمكف أف ن   

كما في حالة  ،المستعمؿ مف قبؿ الميثاؽ ىك مفيكـ شامؿ كال يستبعد االختطاؼ ألغراض غير تجارية

بشأف الجكانب المدنية الختطاؼ  1980 لعاـ كيف في معنى اتفاقية الىاماختطاؼ طفؿ مف قبؿ أحد األب

 طفاؿ.األ

يحؿ محؿ المصطمح األكثر مصطمح "التدابير المناسبة"  ،مف الميثاؽ 288مرة أخرل كما حدث في المادة    

التدابير المذككرة ف، " المستخدمة في االتفاقيةطنية الثنائية كالمتعددة األطراؼكؿ التدابير المبلئمة الك تحديدا "

 التعبير العاـ المستخدـ مف طرؼ الميثاؽ. أحسف مفمف قبؿ االتفاقية تحديدا يمكف أف تفسر بسيكلة 

                                                                                                                                                                                           
1
) Art 27/1/B and C ACRWC.   

2
) Art 34/B and C CRC.   

3
) Art 36 CRC.   

4
( Art 15 ACRWC.  

5
) Art 39 ACRWC.   

6
( Art 35 CRC.  

7
) Art 24/D ACRWC.  

8
( Art 28 ACRWC.  
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مف قبؿ أم شخص بما في ذلؾ أباؤىـ أك األكصياء الشرعيكف تضيؼ عبارة "مف الميثاؽ  1)أ(29المادة    

بيذه الطريقة الميثاؽ يكضح كيجسد مفيكـ االختطاؼ، البيع  ،تفاقية" إلى الصياغة األصمية لبلعمييـ

 األكلياء أك األكصياء القانكنييف،يطبؽ عمى التصرفات التي يمكف أف يقكـ بيا  أالكاالتجار الذم يمكف 

 الميثاؽ بالتالي قادر عمى إضافة تكضيح المفاىيـ الذم يترجـ إلى مستكل أعمى لحماية الطفؿ.

الميثاؽ تبيف خطر استعماؿ األطفاؿ في التسكؿ كىذا ال نجده في االتفاقية، ىذا االدراج )أ( مف 29المادة    

مرحب بو ألنو في الحقيقة مثؿ ىذا العمؿ يمكف أف يضر بنمك الطفؿ كتعريضو لجميع أنكاع األخطار 

كاالختطاؼ  المادية كالمعنكية، عمى الرغـ مف أف استخداـ األطفاؿ في التسكؿ يمكف أف يككف مصاحب لمبيع

كبالتالي، ليس كاضحا تماما لماذا أدرجت ىذه القاعدة في سياؽ محدد  كاالتجار كقد يحدث كذلؾ بدكف ذلؾ

 المناسب أكثر إدراج مثؿ ىذا البندعنكاف "البيع، اإلتجار كاالختطاؼ"، قد يككف مف تحت  29مف المادة 

أنيا شكؿ بإعتبار أنو يمكف أف تفيـ عمى  ،2الخاص في المادة التي تتعمؽ بممارسات العمؿ اإلستغبللية

)ب( مف الميثاؽ ال تجد  29ىنا يمكف القكؿ أنو عمى الرغـ مف أف المادة  خاص مف أشكاؿ اإلستغبلؿ،

مف االتفاقية عف  36أك المادة  3(1) 32مماثؿ يمكف أف يستخمص مف المادة  ا مباشر في االتفاقية، بندنظير 

ة ذك قيمة تكضيحية لكنو ال يزيد مف مستكل الحماي 4مف الميثاؽ)ب(  29حكـ المادة عف طريؽ التفسير، ف

 .الذم كصمت لو االتفاقية بالفعؿ

 

                                                           
1
( Art 29/A ACRWC. 

2
) Art 15/1 ACRWC.   

3
( Art 32/1 CRC. 

4
) Art 29/B ACRWC.   
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 ة ــابــرقـــة الــيــآل ي:ــانـثـث الــحـبـمـال

 كالكاقعية، العممية، الفعمية الناحية مف ممارستيا لضماف يكفي ال الطفؿ، بحقكؽ خاصة قكاعد كضع إف   

نما  القكؿ يكفي ذلؾ، فال تحقيؽ ككسائؿ تكفؿ طرؽ بإيجاد كذلؾ كحمايتيا، تطبيقيا عمى السير مف البد كا 

 إنشاء مف الحقكؽ إنما البد ىذه تنص عمى تعداد قرارات إصدار أك اتفاقيات إبراـبمجرد  لمطفؿ حقكؽ بكجكد

 احتراميا.  مف التحقؽ يناط بيا أجيزة

مف جانب  رصد تنفيذىماكؿ مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ ينشئ لجنة ل   

دكليا األطراؼ، كما يسمحاف لألطفاؿ بتقديـ شكاكل بخصكص انتياكات معينة لحقكقيـ المقررة بمكجب 

 الميثاؽ كاالتفاقية كبركتكككالتيا االختيارية.

االتفاقية كالميثاؽ اإلفريقي ممزمة بتقديـ تقارير منتظمة إلى المجنة الخاصة بو  جميع الدكؿ األطراؼ في    

عف كيفية إعماؿ الحقكؽ الكاردة فييما، كتفحص المجنة كؿ تقرير كتكافي الدكلة الطرؼ ببكاعث قمقيا 

 كتكصياتيا في شكؿ "مالحظات ختامية".

 التفاقية حقكؽ الطفؿ التي ُيدعى فييا حدكث انتياكات الشكاكل الفردية أيضا أف تنظر في بإمكاف المجنتيف  

 .الطفؿلحقكؽ كرفاه  كالميثاؽ اإلفريقي

في ىذا المبحث سنتطرؽ إلى ىاتيف اآلليتيف مبرزيف الفركؽ المكجكدة بينيما مف خالؿ ثالث مطالب، حيث 

 التعريؼ بمجنة خبراء حقكؽ كرفاه الطفؿ اإلفريقية كالمجنة األممية لحقكؽ الطفؿنتناكؿ في المطمب األكؿ 

المطمب الثالث نتناكؿ فيو إجراء ، أما التقاريرالمطمب الثاني نظاـ مكضحيف أبرز الفركؽ بينيما، كنتناكؿ في 

 .الشكاكل

 

 

 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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 والمجنة األممية لحقوق الطفلفريقية اإلخبراء حقوق ورفاه الطفل لجنة  المطمب األول:

 لمرقابة الدكلية كالكسيمة الطفؿ، حقكؽ لجنة إلى أحكاميا تنفيذ عمى بالرقابة الطفؿ حقكؽ اتفاقية تعيدت   

 فرضتيا التي لاللتزامات تنفيذىا مدل األطراؼ عف الدكؿ مف التقارير تقديـ في تنحصر اإلتفاقية تنفيذ عمى

 .االتفاقية ىذه

 بشأف البركتكككؿ االختيارم مف كؿ بمكجب تقدـ التي التقارير بتمقي الطفؿ حقكؽ لجنة تختص كذلؾ   

 مف كاستغالليـ كبغائيـ بيع األطفاؿ بشأف االختيارم كالبركتكككؿ المسمحة، النزاعات في األطفاؿ اشتراؾ

 اإلباحية. المكاد إنتاج

 معنية إنشاء لجنة " عمى الميثاؽ مف 32 في المادة 1990 لعاـ الطفؿ لحقكؽ اإلفريقي الميثاؽ كما نص   

 لمميثاؽ، تنفيذىا عف الميثاؽ في األطراؼ الدكؿ مف كؿ سنتيف دكرية تقارير لتمقي ." اإلفريقي الطفؿ بحقكؽ

 .الحككمية غير االفراد كالمنظمات مف المراسالت كتمقي

 سنتناكؿ ىاتيف المجنتيف بمزيد مف التفصيؿ في الفركع التالية.    

 ةـيـقـريـفاإل لـفـطـوق ورفاه الـقـراء حـبـة خـنـجـرع األول: لـفـال

الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه ، لرصد إعماؿ 2001 جكيميةتأسست لجنة خبراء حقكؽ كرفاه الطفؿ في    

 .1مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ 46 لػ 32 الطفؿ، كتحدد طبيعة عمميا المكاد مف

 قي كؿ عاميف، كتنظر أيضا في شكاكلفريلعامة لرؤساء الدكؿ، كلالتحاد اإلتقدـ المجنة تقاريرىا لمجمعية ا   

 .2مف الميثاؽ 44 ىا عف انتياكات حقكؽ الطفؿ بمكجب المادةانتياكات حقكؽ الطفؿ المرسمة ليا التي تتمقا

يتمثؿ دكر المجنة اإلفريقية لخبراء حقكؽ كرفاه الطفؿ في تعزيز كحماية الحقكؽ الكاردة في الميثاؽ    

 :3ىي اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ، ككظائفيا األساسية

                                                           
1
) African Charter on the Rights and Welfare of the Child, OAU Doc CAB/LEG/24.9/49(1990) ; adopted 

11 July 1990, entered into force 29 November 1999, art. 32-46. 
2
) Ibid, art 44.  

3
)  Frans Viljoen, International Human Rights Law in Africa, op.cit, p144. 
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 جمع المعمكمات؛ -

 تفسير أحكاـ الميثاؽ، كرصد تنفيذىا؛ -

 إصدار التكصيات لمحككمات لمعمؿ مع منظمات حقكؽ الطفؿ؛ -

النظر في مراسالت األشخاص عف انتياكات حقكؽ الطفؿ؛ كالتحقؽ مف التدابير التي تتخذىا الدكؿ  -

 -مف الميثاؽ 45 )المادة 1إلعماؿ الميثاؽ مف خالؿ تعييف المياـ كطمب معمكمات مف الدكؿ كمساءلتيا

 .  بمعرفة المجنة(التحقيقات التي تتـ 

 جكاف، في ذكرل 16 في ريقي الذم يتـ االحتفاؿ بو سنكياكذلؾ تختار المجنة مكضكعات يكـ الطفؿ اإلف

 .2األطفاؿ الذيف قتمكا في سكيتك بجنكب أفريقيا

، 2001 جكيميةفي دكرات عادية تستغرؽ أسبكعيف، كعقدت دكرتيا األكلى في  تجتمع المجنة مرتيف سنكيا   

كغالبا  ،عمى طمب مف المجنة أك مف دكلة طرؼ في الميثاؽ نة أف يعقد دكرات غير عادية بناءالمج كلرئيس

 .3أثيكبيا، أك في دكلة عضك أخرل بناءن عمى طمب المجنة -ما تنعقد الجمسات في مقر االتحاد بأديس أبابا

 ،بصفتيـ الشخصية، كينتخبيـ المجمس التنفيذم لمدة خمس سنكات يعممكف، اخبير  11 تتألؼ المجنة مف   

كبعكس المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، يمكف  ،كتعينيـ الجمعية العامة لرؤساء الدكؿ اإلفريقية

 .4إعادة انتخاب أعضاء لجنة الخبراء

 :5أف تجرم نكعيف مف التحقيقات مف الميثاؽ، لمجنة 45 بمكجب المادة   

 ،عف مزاعـ انتياكات حقكؽ الطفؿ الكاردة في الميثاؽ -

                                                           
1
) Art 45 ACRWC. 

2
) http://www.acerwc.org/achievements/ , (accessed 12 September 2016). 

3
) Rule 1 of the rules of procedures of the commette, Cmttee/ACRWC/II. Rev 2, p1. 

4
) Frans Viljoen, International Human Rights Law in Africa, op.cit, p 145. 

5
) Article 3 of the guidelines on the conduct of investigations by the african committee of experts on the 

rights and welfare of the child under article 45 of the african charter and article 74 of the rules of 

procedure, Available at : http://www.acerwc.org/achievements/ (accessed 05 September 2016). 

http://www.acerwc.org/achievements/
http://www.acerwc.org/achievements/
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يمكف لمجنة أف تشكؿ لجاف فرعية أك فرؽ عمؿ إلجراء ك  ،عف التدابير التي تتخذىا الدكؿ لتنفيذ الميثاؽ -

ككذلؾ يمكف ليا تعييف مقرر خاص مف أعضاءىا أك خبير مستقؿ لمرافقة المجاف الفرعية كفرؽ  ،اتالتحقيق

 ف الخاصيف في أعماليـ.العمؿ كالمقرري

عف أكضاع حقكؽ الطفؿ في الدكلة، كتقرير نيائي تطرح فيو  كـ المجنة بإعداد تقرير ميمة أكليتق   

تكصياتيا عمى الدكلة الطرؼ محؿ التقرير، كترسؿ التكصيات لممؤسسات األخرل المعنية برصد كتنفيذ حقكؽ 

 .1الطفؿ

بيا  ىو معمكمات عف التدابير المتخذة لتنفيذ التكصيات التي أكصتطمب المجنة مف الدكؿ رد كتابي تقدـ في   

معمكمات إضافية عف التدابير التي اتخذتيا مؤسسات أخرل بالدكلة  ب أيضاتحقيؽ المجنة، كليا أف تطم

تضميف معمكمات عف التدابير المتخذة لتنفيذ أف تطمب مف الدكلة  ، كليا أيضاكمنظمات المجتمع المدني

  .2تقريرىا المقبؿ لمجنة التكصيات في

تمتـز الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ كرفاه الطفؿ بتقديـ تقرير أكلي عف إعمالو بعد عاميف    

، كحتى 2001 بدأت المجنة عمميا فيحيث  ،مف التصديؽ عميو، ثـ تقرير دكرم مرة كؿ ثالث سنكات

ؼ لمتقارير منذ إطالؽ الحممة مف أجؿ االدكؿ األطر شيدت المجنة زيادة كبيرة في تقديـ  2016 مارس

، كحتى اآلف، 2014التصديؽ العالمي كعممية تقديـ التقارير عف ميثاؽ الطفؿ األفريقي في جانفي عاـ 

دكؿ عمى حد سكاء تقاريرىا  5دكلة طرؼ تقارير أكلية، في حيف قدمت  47دكلة مف أصؿ  32قدمت 

 .3كنيجيريا شيكس، ركانداكمكريمصر،  األكلية كالدكرية منيا

عييف مقرر خاص لمنظر في كؿ تقرير، كتـ ت ،2008 في التقارير المقدمة ليا في مام بدأت المجنة النظر   

تمت المكافقة عمى بعض المعايير  ،لـ تضع المجنة قكاعد رسمية لمشاركة المنظمات في عمميا كمع ذلؾ

                                                           
1
) Ibid, art 8.  

2
) Ibid, art 22 et art 23.  

3
) http://www.acerwc.org/acerwc-26th-session-opens-in-addis-ababa/  

http://www.acerwc.org/acerwc-26th-session-opens-in-addis-ababa/
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لممنظمات ك  ،مف المؤسسات لممشاركة في عمؿ المجنةلمنح صفة مراقب لمنظمات المجتمع المدني كغيرىا 

 :1غير الحككمية كالجمعيات األخرل

 حضكر جمسات المجنة االفتتاحية كالختامية، -

 المشاركة في اجتماعات المجنة، -

 إمكانية الحصكؿ عمى الكثائؽ غير السرية كال تتناكؿ قضايا تخص المراقبيف، -

 التي تتعمؽ بقضايا في نطاؽ اىتماميا،المشاركة في الجمسات المغمقة  -

 اإلدالء ببيانات عف القضايا التي تعنييا، بشرط أف يرسؿ البياف إلى المجنة قبؿ الجمسة، -

 اإلجابة عف التساؤالت التي قد تطرحيا عمييا المجنة أثناء االجتماعات. -

تحاد اإلفريقي، أك دكلة طرؼ، أك لألفراد أك المجمكعات أك المنظمات غير الحككمية التي يعترؼ بيا اال   

في  األمـ المتحدة، أك األطفاؿ أنفسيـ أف يتقدمكا بشككل لمجنة بخصكص انتياؾ أم حؽ مف الحقكؽ الكاردة

مثاؿ عمى سبيؿ الكمع ذلؾ، لمدكؿ األطراؼ أف تتحفظ عمى صالحيات المجنة،  442 ، بمكجب المادةالميثاؽ

 تعتبر نفسيا ممزمة بيذه المادة. مصر ال

تنص اإلرشادات التي كضعتيا المجنة أنو "في حالة أف يككف الطفؿ أك الطفمة قادريف عمى التعبير عف    

بمكجب اتفاقيات حقكؽ  عضاء المجنة"، كلألطفاؿ أف يتقدمكا بشكاكلرأييـ ينبغي أف يستمع إلييـ عضك مف أ

 .3عضك في االتحاد اإلفريقي اإلنساف العالمية إف لـ تكف دكلتيـ

قدميا مف أجؿ مصمحة أنو ي ف مكافقتيا، إذا أثبت مقدـ الشككلنيابة عف الضحية بدك  كيمكف تقديـ الشككل   

 .4لجميع أعضاء المجنة قبؿ ثالثة أشير مف تاريخ انعقاد الدكرة العادية كترسؿ الشكاكل ،طفؿ الفضمىال

                                                           
1
) Frans Viljoen, International Human Rights Law in Africa, op.cit, p 344.  

2
) Art 44 ACRWC. 

3
) Guidelines for the Consideration of Communications Provided for Article 44 of the African Charter on 

the Rights and Welfare of the Child, ACERWC/8/4, chapter 2, art. 1 (1) (1), op.cit. 
4
) Ibid. 
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ثـ يعيف الفريؽ مقرر  لجمسة لمنظر في الشكاكل المقبكلة،بؿ المجنة أف تشكؿ فريؽ عمؿ لالجتماع ق   

ياف إلى الدكلة المعنية لطمب رد أك ب أك المقرر الخاص، بإحالة الشككل كتقكـ المجنة أك فريؽ العمؿ ،خاص

المجمكعة مقدـ الشككل، كالدكلة  أك قد تطمب المجنة أيضا حضكر الشخص، ك كتابي في غضكف ستة أشير

 . د مف المعمكمات أك التكضيحات أك المالحظاتالمعنية لمزي

أف تطمب مف الدكلة المعنية اتخاذ إجراءات معينة لكقاية الطفؿ المنتيكة  لمجنة، أثناء نظرىا في الشككل   

 .1حقكقو أك أطفاؿ آخريف قد يقعكا ضحايا النتياكات مشابية، مف أم ضرر قد يمحؽ بو

تخاذ تدابير مؤقتة مقدمة حتى اآلف، كىناؾ أمثمة عمى طمب ا لـ يتقدـ أحد لمجنة بمثؿ ىذا الطمب   

 لمنظكمات إقميمية أخرل كالمجنة األمريكية، كالمجمس األكركبي.

التي لـ ، اتفقت لجنة الخبراء عمى إجراء زيارات لتشجيع البمداف 2006 في جمستيا الثامنة في ديسمبر   

  .الدكؿ التي صدقت عميو عمى تقديـ تقاريرىامتصديؽ عميو، كتشجيع تصدؽ بعد عمى الميثاؽ ل

 ةـيـمـل األمــفـطـوق الــقــة حـنـجـل ي:ــانـثـرع الــفــال

تنشئ اتفاقية حقكؽ الطفؿ التزامات قانكنية عمى الدكؿ األطراؼ بتعزيز كحماية حقكؽ الطفؿ عمى الصعيد    

التصديؽ أك االنضماـ فإنيا تضطمع بالتزاـ قانكني الكطني، فعندما تقبؿ إحدل الدكؿ ىذه اإلتفاقية عف طريؽ 

بإعماؿ الحقكؽ الكاردة فييا، كلكف ىذا ليس سكل الخطكة األكلى ألف االعتراؼ بالحقكؽ عمى الكرؽ ليس 

  .كافيا لضماف أف يجرم التمتع بيا في ميداف الممارسة العممية

إلى التشجيع كالمساعدة في تمبية التزاماتيا الدكلية الدكؿ األطراؼ في االتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ تحتاج    

التخاذ التدابير الضركرية لضماف تمتع كؿ طفؿ داخؿ الدكلة بالحقكؽ المنصكص عمييا في اإلتفاقية، لذلؾ 

فإف ىذه األخيرة تنشئ لجنة دكلية مف الخبراء الدكلييف لمقياـ برصد تنفيذ أحكاميا مف جانب الدكؿ األطراؼ 

                                                           
1
) Ibid. 
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عف تنفيذ البركتكككليف االختيارييف المتعمقيف باألطفاؿ في النزاعات المسمحة ككذلؾ استغالؿ فييا فضال 

    .األطفاؿ في المكاد اإلباحية

لجنة حقكؽ الطفؿ ىي ىيئة مككنة مف خبراء مستقميف تقكـ بمتابعة تطبيؽ اإلتفاقية الدكلية لحقكؽ الطفؿ    

الخبراء بصفتيـ الشخصية، كيجب أف يكلى االعتبار في مف قبؿ الدكؿ األعضاء فييا، كيعمؿ ىؤالء 

اختيارىـ لمتكزيع الجغرافي العادؿ ككذلؾ لمنظـ القانكنية الرئيسية، كيتـ انتخاب أعضاء المجنة باالقتراع 

حقكؽ الطفؿ كاسعة النطاؽ، إذ تغطي مجاالت مثؿ  اتفاقيةالسرم مف جميع الدكؿ األعضاء، كنظرا ألف 

 .1متنكعةعية كالقانكف فإف المجنة تضـ عادة أشخاصا مف خمفيات مينية السياسات االجتما

يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ في اإلتفاقية أف تقدـ تقريرا إلى المجنة في غضكف عاميف مف بدء دخكؿ    

اإلتفاقية حيز النفاذ بالنسبة ليا، تكضح فيو الخطكات التي اتخذتيا لجعؿ قكانينيا الكطنية كسياساتيا 

  .2ارساتيا تتماشى مع مبادئ اإلتفاقيةكمم

تقكـ المجنة بفحص الحقائؽ كدراسة المعمكمات ذات الصمة بالتقرير المقدـ مف الدكلة، كترحب المجنة بقياـ    

المنظمات الحككمية بإمدادىا بالمعمكمات كالتقارير ذات الصمة، كما تقدـ المجنة المشكرة لمحككمات بشأف 

 .3حقكؽ الطفؿ كتشركيا في مناقشات جكىرية لمسياسات المتعمقة بقضايا الطفؿ اتفاقيةتنفيذ 

في نياية فحص المجنة لتقرير الدكلة الطرؼ تقـك باعتماد مالحظات ختامية، تتضمف مجمكعة مف    

ى حقكؽ الطفؿ، ىذا كيتعيف عم اتفاقيةالتكصيات حكؿ كيفية قياـ الدكلة المعنية بتحسيف مستكل تنفيذ أحكاـ 

 .4الدكؿ تقديـ تقارير دكرية مرة كؿ خمس سنكات

                                                           
1
) United Nations Convention on the Rights of the Child, G.A. Res. 44/25, U.N. GAOR, 44th Sess., Supp. 

No. 49, at 167, U.N. Doc. A/44/49, 1989, art.  43 (2). 
2
) Ibid, Art 44. 

3
) Human Rights fact sheet n°10 : The Rights of the Child, (Rev.1), center for human rights, Geneva, 

1997, p 8. 
4
) Ibid, p 9. 
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كلدعـ تنفيذ اإلتفاقية عمى نحك فعاؿ كتشجيع التعاكف الدكلي في الميداف الذم تغطيو اإلتفاقية، فإف    

لمككاالت المتخصصة كصندكؽ األمـ المتحدة لمطفكلة كغيرىا مف أجيزة األمـ المتحدة أف تككف ممثمة لدل 

  .ذ ما يدخؿ في نطاؽ كاليتيا مف أحكاـ اإلتفاقيةنظر المجنة في تنفي

كلمجنة أف تدعك ىذه الككاالت لتقديـ مشكرة خبرائيا لتقديـ تقارير عف تنفيذ اإلتفاقية في المجاالت التي    

تدخؿ في نطاؽ أنشطتيا، كما تحيؿ المجنة إلييا أية تقارير مف الدكؿ األطراؼ تتضمف طمبا لممشكرة أك 

نيتيف أك تشير إلى حاجتيا لمثؿ ىذه المشكرة أك المساعدة، مصحكبة بمالحظات المجنة المساعدة التق

 .1اإلشاراتكاقتراحاتيا بصدد ىذه الطمبات أك 

فإف لمجنة أف تكصي بأف تطمب الجمعية العامة إلى األميف العاـ إجراء دراسات بالنيابة  ،فضال عف ذلؾ   

عنيا بخصكص قضايا محددة تتصؿ بحقكؽ الطفؿ، ىذا كتغطي تقارير المجنة التي تقدميا إلى الجمعية 

ؾ مالحظاتيا العامة لألمـ المتحدة كافة األنشطة التي تقكـ بيا، كما يصدر عنيا مف مقررات كتكصيات ككذل

، كتعقد المجنة ثالث دكرات كؿ عاـ كذلؾ خالؿ شير جانفي، مام 2الختامية عمى التقارير التي نظرت فييا

كسبتمبر كذلؾ بمقر األمـ المتحدة بجنيؼ، كما تتكلي المجنة اإلشراؼ عمى مدل كفاء الدكؿ األطراؼ في كؿ 

لطفؿ، البركتكككؿ االختيارم بشأف اشتراؾ األطفاؿ في مف البركتكككليف االختيارييف المحمقيف باتفاقية حقكؽ ا

  المنازعات المسمحة، كالبركتكككؿ االختيارم بشأف بيع األطفاؿ كاستغالليـ في البغاء كفي المكاد اإلباحية

 كالبركتكككؿ االختيارم بشأف تقديـ البالغات.

كف سنتيف بعد دخكؿ البركتكككؿ أف تقدـ في غض البركتكككالتيجب عمى كؿ الدكؿ األطراؼ في أم مف    

المعني حيز النفاذ بالنسبة ليا، تقريرا إلى لجنة حقكؽ الطفؿ، كتكفر فيو معمكمات شاممة عف التدابير التي 

اتخذتيا لتنفيذ أحكاـ البركتكككؿ، كأف تدرج بعد ذلؾ في التقارير التي تقدميا إلى لجنة حقكؽ الطفؿ، كفقا 

                                                           
 .الداخمي لمجنة حقكؽ الطفؿمف النظاـ  74المادة  (1

2
) Stephen N. Achilinu, Do African Children Have Rights? A Comparative and Legal Analysis of the 

United Nations Convention on the Rights of a Child, Universal-Publishers, Florida, 2010, p 42. 
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معمكمات إضافية فيما يتعمؽ بتنفيذ البركتكككؿ، كما يجكز لمجنة حقكؽ الطفؿ أف مف االتفاقية أية  44لممادة 

  .1تطمب مف الدكؿ األطراؼ تقديـ مزيد مف المعمكمات ذات الصمة بالكفاء بالتزاماتيا بيذا الخصكص

كشأنيا شأف المجاف اإلشرافية عمى المعاىدات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، قامت لجنة حقكؽ الطفؿ باعتماد    

 مؤخرامبادئ تكجييية بخصكص إعداد التقارير المطمكب تقديميا مف الدكؿ األطراؼ، ىذا كما شرعت المجنة 

مجنة عناية بكافة فعاليات األمـ في اعتماد تكصيات عامة تمقي فييا الضكء عمى أحكاـ اإلتفاقية، كتكلي ال

  .2المتحدة ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف كبشكؿ خاص تمؾ المتعمقة منيا بحقكؽ الطفؿ

حقكؽ  اتفاقيةالفقرة األكلى مف  43تنفيذا لنص المادة  1991أنِشئت المجنة الدكلية لحقكؽ الطفؿ عاـ    

كاليدؼ الرئيسي مف إنشائيا ىك دراسة التقدـ الذم أحرزتو الدكؿ األطراؼ في ىذه اإلتفاقية في  ،الطفؿ

لذلؾ يجب  ،استيفاء االلتزامات التي تعيدت بيا، كالممقاة عمى عاتقيا في سبيؿ كفالة حقكؽ الطفؿ كحمايتيا

ة بيا في سبيؿ تحقيؽ الكقكؼ عمى تشكيؿ ىذه المجنة كطريقة اختيار أعضائيا كاالختصاصات المنكط

 .3أىدافيا كأداء دكرىا في حماية حقكؽ كمصالح الطفؿ في العالـ

خبراء مف ذكم المكانة الخمقية الرفيعة  10حقكؽ الطفؿ تتألؼ المجنة مف  اتفاقيةمف  43طبقا لممادة    

تفاقية مف بيف كالكفاءة المعترؼ بيا في الميداف الذم تغطيو اإلتفاقية، تنتخبيـ الدكؿ األعضاء في اإل

رعاياىا، كلكؿ دكلة أف ترشح شخصا كاحدا، حيث يعممكف بصفتيـ الشخصية كليس كممثميف لحككماتيـ، 

 .4نظـ القانكنية األساسية في العالـكيراعى التكزيع الجغرافي العادؿ كال

                                                           
1
) UN.Doc. CRC /GC/2003/3, March 17th, 2003, p12. 

2
) General Guidelines for Periodic Reports : 20/11/96. CRC/C/58, adopted by the Committe on the Rights 

of the Child on 11 October 1996, available at :    

https://www.crin.org/     
3
) UN.Doc. CRC/C/121, December 11th 2002, p 4. 

 مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ.   2الفقرة  43المادة   4)

https://www.crin.org/
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مف  2/3يجرم االنتخاب في اجتماعات في مقر األمـ المتحدة بدعكة مف األميف العاـ كيشكؿ حضكر    

األعضاء نصابا قانكنيا حيث ينتخب األعضاء لمدة أربع سنكات، كيجكز إعادة انتخابيـ إذا أعيد ترشيحيـ، 

  .1األكلىغير أف خمسة خبراء يتـ اختيارىـ عف طريؽ القرعة كتنتيي عيدتيـ بانقضاء سنتيف مف الكالية 

قادرا ألم سبب آخر عمى أداء كاجباتو في  أما إذا تكفي عضك في المجنة أك استقاؿ أك أعمف أنو لـ يعد   

المجنة يطمب األميف العاـ مف الدكلة الطرؼ التي كانت قد رشحت ذلؾ العضك أف تعيف خالؿ شيريف خبيرا 

 .سمفوآخرا مف بيف مكاطنييا ليكمؿ ما تبقى مف فترة عضكية 

الخبير المعيف بيذه الطريقة كبيانات السيرة الذاتية الخاصة بو لكي  اسـكيحيؿ األميف العاـ إلى المجنة    

تكافؽ عميو باالقتراع السرم، كعند مكافقة المجنة عمى تعييف الخبير يخطر األميف العاـ الدكؿ األطراؼ في 

 .2اإلتفاقية باسـ عضك المجنة الذم يشغؿ المنصب الشاغر الطارئ

مقعد نتيجة لكفاة عضك أك إصابتو بعجز مؤكد، يتصرؼ األميف العاـ  باستثناء الحالة التي يشغر فييا   

مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ الطفؿ، كال يككف ىذا  14مف المادة  4ك 3كالمجنة كفقا ألحكاـ الفقرات 

التصرؼ إال بعد أف يتمقيا إخطارا خطيا مف العضك المعني بأنو قرر التكقؼ عف أداء كظائفو كعضك في 

  .3المجنة

اجتماع لممثمي الدكؿ األطراؼ في اإلتفاقية إلجراء االنتخابات األكلى لعضكية  1991كعقد في أكائؿ عاـ    

مرشحا لشغؿ المقاعد العشرة، ككاف الخبراء في تمؾ المناسبة األكلى  40لجنة حقكؽ الطفؿ، كقد سمي نحك 

برتغاؿ، اإلتحاد السكفيتي سابقا، السكيد مف بربادكس، البرازيؿ، بكركينافاسك، مصر، البيرك، الفمبيف، ال

كزيمبابكم ككاف ىؤالء الخبراء ست نساء كأربعة رجاؿ مف مياديف فنية مختمفة منيا حقكؽ اإلنساف، القانكف 

  4.، الطب، الصحافة كالعمؿ الحككمي كغير الحككمياالجتماعيالدكلي، قضاء األحداث، العمؿ 

                                                           
 مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ.   6الفقرة  43المادة  (1
 .مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ الطفؿ 114المادة  (2
 مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ الطفؿ. 5ك 4فقرة  14( المادة 3
 .15القانكنية لمطفؿ عمى المستكل الدكلي، مجمة العمـك القانكنية كاالقتصادية، المرجع السابؽ، ص إبراىيـ العناني، الحماية  (4
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دكلة طرؼ في اإلتفاقية  119ف العاـ لألمـ المتحدة أنو تمقى تكقيع أشار األمي 2002سبتمبر  13بتاريخ    

بغرض زيادة عدد أعضاء المجنة المعنية بحقكؽ الطفؿ مف عشرة إلى  128الدكلية لحقكؽ الطفؿ مف أصؿ 

 .ثمانية عشر خبيرا

، حيث بدأت في فحص التقارير في غرفتيف 1خبيرا 18أصبحت المجنة تتككف مف  2006منذ جانفي    

متكازيتيف تتككف كؿ غرفة مف تسع أعضاء كإجراء غير اعتيادم كمؤقت، كالسبب في ذلؾ يكمف في عدد 

التقارير المتراكـ كلعؿ ىذا راجع إلى ككف البركتكككليف االختيارييف الممحقيف باالتفاقية يمزماف الدكؿ بتقديـ 

 .أحكاميمابتقارير حكؿ مدل التزاميا 

، 2مف البركتكككؿ االختيارم الخاص ببيع األطفاؿ كاستغالليـ في الدعارة كالصكر الخميعة 12فالمادة    

مف البركتكككؿ الخاص باشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة، تمزماف الدكؿ بتقديـ تقارير  08كالمادة   

 .3يز التنفيذأكلية عف مدل احتراميا ألحكاميا بعد سنتيف مف دخكليما ح

تقكـ الدكؿ بتقديـ المعمكمات المتعمقة بإنفاذ األحكاـ الكاردة في البركتكككليف في تقاريرىا التي تقدميا    

تتمكف  أالمف اإلتفاقية كىذا ما زاد مف تراكـ التقارير غير المدركسة كطبيعي  44المجنة بمكجب المادة 

اليائؿ مف التقارير كىذا ما استدعى تسريع عمؿ المجنة بالنظر مف دراسة ىذا الكـ  -بخبرائيا العشرة - المجنة

 .في التقارير في قاعتيف تتألؼ كؿ قاعة مف تسع خبراء مما يقمؿ مف تراكـ األعماؿ

كفقا التفاقية حقكؽ الطفؿ، حيث  فعاال أداءتعقد لجنة حقكؽ الطفؿ مف االجتماعات ما يمـز ألداء كظائفيا    

تعقد في العادة ثالث دكرات عادية كؿ سنة في مكاعيد تقررىا المجنة بالتشاكر مع األميف العاـ لألمـ المتحدة 

 .4العامةمع مراعاة الجدكؿ الزمني لممؤتمرات الذم تقره الجمعية 

                                                           
1
( UN. Doc. A/44/49, 1989, art.  43 (2). 

 .مف البركتكككؿ الخاص باشتراؾ األطفاؿ في النزاعات المسمحة 08المادة  (2
 .األطفاؿ كاستغالليـ في الدعارة كالصكر الخميعةمف البركتكككؿ االختيارم الخاص ببيع  12( المادة 3

4
( Human Rights fact sheet N° 10 : The Rights of the Child, op.cit, p 8. 
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لمجنة منعقدة يجكز لمرئيس عقد دكرات كما تعقد دكرات استثنائية لمجنة بقرار منيا، كعندما ال تككف ا   

بناء استثنائية لمجنة بالتشاكر مع أعضاء مكتب المجنة اآلخريف، كيعقد رئيس المجنة أيضا دكرات استثنائية 

 .عمى طمب إحدل الدكؿ األطراؼ في اإلتفاقيةبناء عمى طمب أغمبية أعضاء المجنة أك 

في مكعد يحدده الرئيس بالتشاكر مع األميف العاـ كمع  كتعقد الدكرات االستثنائية في أقرب كقت ممكف   

أعضاء مكتب المجنة اآلخريف مع مراعاة الجدكؿ الزمني لممؤتمرات الذم تكافؽ عميو الجمعية العامة لألمـ 

 .المتحدة

ىذه الدكرات تعقد عادة في مقر األمـ المتحدة، كيجكز لمجنة بالتشاكر مع األميف العاـ لألمـ المتحدة    

 .1الصمةحديد مكاف آخر لعقد دكرة مف دكراتيا مع مراعاة قكاعد األمـ المتحدة ذات ت

يخطر األميف العاـ أعضاء المجنة بمكعد كمكاف انعقاد الجمسة األكلى مف كؿ دكرة، كيرسؿ ىذا اإلخطار    

ؿ عف ثالثة أسابيع قبؿ عقد الجمسة األكلى بما ال يقؿ عف ستة أسابيع في حالة الدكرات العادية، كبما ال يق

 .2االستثنائيةفي حالة الدكرة 

يعد األميف العاـ بالتشاكر مع الرئيس المجنة جدكؿ األعماؿ المؤقت لكؿ دكرة عادية كفقا لألحكاـ ذات    

الصمة مف اإلتفاقية، كيقتصر جدكؿ األعماؿ المؤقتة لمدكرة االستثنائية لمجنة عمى البنكد المقترحة لمنظر فييا 

 .ؾ الدكرة االستثنائيةخالؿ تم

يجكز لمجنة أثناء الدكرة العادية أف تنقح جدكؿ األعماؿ كيجكز ليا حسب االقتضاء إضافة بعض البنكد    

كيمكنيا إرجاء النظر فييا أك حذفيا، كال تضاؼ إلى جدكؿ األعماؿ سكل البنكد العاجمة أك اليامة، كيحيؿ 

لمؤقت كالكثائؽ األساسية المتصمة بالبنكد المدرجة فيو إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة جدكؿ األعماؿ ا

 .3الدكرةأعضاء المجنة في أقرب كقت ممكف ككمما أمكف في نفس مكعد إرساؿ اإلخطار بافتتاح 

                                                           
 مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ الطفؿ. 3المادة  (1
 مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ الطفؿ. 5المادة  (2
 حقكؽ الطفؿ. مف النظاـ الداخمي لمجنة 8ك 7، 6المكاد  (3
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مدة كؿ دكرة ثالث أسابيع  ،تجتمع المجنة في جنيؼ كتعقد اعتياديا ثالث دكرات مف المداكالت في السنة   

كتككف  ،تماعات ما قبؿ الدكرة كيخصص األسبكع األخير دائما لإلعداد لمدكرة القادمةمسبكقة بأسبكع مف اج

  .دكراتيا في شير جانفي مام كسبتمبر، كتتمثؿ المغات الرسمية فييا في اإلنجميزية، الفرنسية كاإلسبانية

كحاليا مف المفكضية كتتمقى ىذه المجنة الخدمات مف مركز األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف في جنيؼ سابقا    

 .السامية لحقكؽ اإلنساف

تختص لجنة حقكؽ الطفؿ بجممة مف المياـ منيا ما نصت عميو اإلتفاقية ذاتيا كمنيا ما تـ استخدامو كفقا    

لمقتضيات الحاجة، كتتنكع ىذه المياـ في مجاؿ حماية حقكؽ الطفؿ بيف تمقي تقارير الدكؿ األطراؼ، 

صدار كدراسة كمناقشة ممثمي الد كؿ األطراؼ في اإلتفاقية كالبركتكككليف حكؿ ما جاء في التقارير، كا 

جراء تعميقات عامة عمى مكاد اإلتفاقية، ككذلؾ إجراء مناقشات  المالحظات الختامية حكؿ ىذه التقارير كا 

صدار التكصيات المختمفة لضماف التطبيؽ العممي كالكاقعي  عامة حكؿ مكضكعات معينة تخص الطفؿ، كا 

 .قكؽ الطفؿلح

حقكؽ الطفؿ عمى تعيد الدكؿ األطراؼ بأف تقدـ لمجنة  اتفاقيةالفقرة األكلى مف  44حيث نصت المادة    

عف طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة تقارير عف التدابير التي اتخذتيا إلنفاذ الحقكؽ المعترؼ بيا في ىذه 

لحقكؽ عمى أف يتـ ذلؾ في غضكف سنتيف مف بدء نفاذ اإلتفاقية، كعف التقدـ الذم أحرزتو في التمتع بيذه ا

اإلتفاقية بالنسبة لمدكلة الطرؼ المعنية كبعد ذلؾ مرة كؿ خمس سنكات، عمى أف تكضح في ىذه التقارير 

إف كجدت مثؿ ىذه  -الصعكبات كالعكامؿ التي تؤثر عمى درجة الكفاء بااللتزامات التي قررتيا اإلتفاقية 

شمؿ التقارير أيضا معمكمات كافية لمجنة كفيما شامال لتنفيذ اإلتفاقية في البمد كيجب أف ت -الصعكبات

 .1المعني

مف النظاـ الداخمي لمجنة حقكؽ الطفؿ تخصص المجنة يكما كامال أثناء انعقاد كؿ  75طبقا لنص المادة    

حقكؽ الطفؿ، كاليدؼ دكرة عادية لمناقشة مادة مف مكاد اإلتفاقية أك لمناقشة مكضكع محدد مف مكضكعات 
                                                           

 الفقرة األكلى مف إتفاقية حقكؽ الطفؿ 44المادة  (1
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مف ىذه المناقشات العامة ىك زيادة الفيـ لمضمكف اإلتفاقية كاآلثار المترتبة عمييا ككذلؾ مساعدة الدكؿ 

األطراؼ عمى احتراـ كاجباتيا كتحفيز المنظمات كالككاالت المتخصصة عمى اإلنجاز التاـ لمحقكؽ المعترؼ 

 .1اإلتفاقيةبيا في 

عندما أكصت بأف تطمب الجمعية العامة  1993ة العمؿ المبتكرة ىذه في جانفي كقد أخذت المجنة بطريق   

إلى األميف العاـ أف يضطمع بدراسة حكؿ حماية األطفاؿ في حاالت النزاع المسمح، كجاء ذلؾ الطمب نتيجة 

 "مناقشة عامة" حكؿ ىذا المكضكع استغرقت يكما كامال نظمتيا المجنة كدعت ىيئات مف األمـ المتحدة

 .2كمنظمات غير حككمية إلى المشاركة فييا، كعقدت منذ ذلؾ الحيف مناقشات عامة حكؿ عدة مكاضيع

يحؽ لمجنة حقكؽ الطفؿ أف تعد تعميقات عامة استنادا إلى نصكص اإلتفاقية بيدؼ تعزيز تنفيذىا    

ىذه التعميقات العامة في كمساعدة الدكؿ األطراؼ في التزاماتيا بشأف تقديـ التقارير، كتقكـ المجنة بإدراج 

 .3تقاريرىا التي ترفعيا إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة

 التفاقية حقكؽ الطفؿ التي ُيدعى فييا حدكث انتياكات الشكاكل الفردية كبإمكاف المجنة أيضان أف تنظر في   

كبركتكككلييا االختيارييف األكليف )البركتكككؿ االختيارم المتعمؽ باشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة 

الؿ األطفاؿ في المكاد اإلباحية( مف جانب كالبركتكككؿ االختيارم المتعمؽ ببيع األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغ

الدكؿ األطراؼ في البركتكككؿ االختيارم المتعمؽ بإجراء تقديـ البالغات، كأف ُتجرم تحقيقات في االدعاءات 

المتعمقة بحدكث انتياكات خطيرة أك منيجية لمحقكؽ المنصكص عمييا في االتفاقية كبركتكككلييا االختيارييف 

 .4األكليف

                                                           
1

 من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 57المادة  (
2
( For instance : General Discussion on the issue of “Social media and children's rights", took place on 12 

September 2014 during the 67th session of the Committee at Palais des Nations. Available at :  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2014.aspx  
3
( Committee on the Rights of the Child - General Comments, Office of the United Nations High 

Commissioner on Human Rights, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm , accessed on 

15 May 2061. 
4
( Optional protocol to the Convention on the  Rights of the Child to provide a communications 

procedure,  presented on 13 January 2011 by UN Human Rights Council, par. 2, art. 12, availabla at : 

Http://www.crin.org/docs/A-HRC-WG-7-2-4.pdf , accessed on 20 May 2061. 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2014.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www.crin.org/docs/A-HRC-WG-7-2-4.pdf
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والمجنة اإلفريقية لحقوق ورفاه  األمم المتحدة لحقوق الطفل فرق بين لجنةـث: اللاـثـال رعـالف

 الطفل
تتضمف الكثيقتاف كثير مف البنكد المتشابية، كتعتمداف عمى نفس المبادئ العامة األساسية عدـ التمييز،    

 كالمشاركة، كمصمحة الطفؿ الفضمى، كبقاء الطفؿ كنمكه كتنمية قدراتو.

باإلضافة لقضايا أخرل رغبت الدكؿ اإلفريقية في أف يتضمنيا الميثاؽ مثؿ األطفاؿ تحت الحكـ    

العنصرم؛ كالممارسات الضارة ضد الفتاة كالختاف؛ كالنزاعات الداخمية كالنزكح، كتعريؼ الطفؿ، كحقكؽ 

المنظكر اإلفريقي ية بائسة، ك أطفاؿ األميات السجينات، كاألطفاؿ الفقراء كالذيف يعيشكف في ظركؼ صح

كليات ككاجبات المجتمعات، كالتطبيؽ الضعيؼ آلليات الرصد، كدكر األسر البديمة في التبني كالرعاية، لمسؤ 

 .1ككاجبات كمسئكليات الطفؿ تجاه األسرة كالمجتمع

خبيرا كذلؾ  18تـ زيادة عدد أعضاء المجنة األممية إلى  ،خبيرا 11في حيف تتألؼ المجنة االفريقية مف    

 لتسريع ميمة دراسة تقارير الدكؿ األطراؼ نظرا لتراكميا.

مف الميثاؽ، ليا  45 مف مياـ المجنة االفريقية القياـ بتحقيقات كالزيارات كتقصي الحقائؽ، بمكجب المادة   

 أف تجرم نكعيف مف التحقيقات:

 ،حقكؽ الطفؿ الكاردة في الميثاؽعف مزاعـ انتياكات  -

يمكف لمجنة أف تشكؿ لجاف فرعية أك فرؽ عمؿ إلجراء ك  ،كعف التدابير التي تتخذىا الدكؿ لتنفيذ الميثاؽػ 

ككذلؾ يمكف ليا تعييف مقرر خاص مف أعضاءىا أك خبير مستقؿ لمرافقة المجاف الفرعية كفرؽ  ،التحقيؽ

لحقكؽ  حيث ال نجد مثؿ ىذه الميمة في أعماؿ المجنة األممية ،العمؿ كالمقرريف الخاصيف في أعماليـ

 .الطفؿ

                                                           
1
( F. Viljoen, Supra-national human rights instruments for the protection of children in Africa : the 

Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 

op.cit, p 205. 
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عدـ كجكد أمانة دائمة يبطئ مف أعماؿ معينة مف لجنة اإلفريقية  ما يثير االحباط بشأف لجنة الخبراء   

 كالتنسيؽ عمى سبيؿ المثاؿ فيما يتعمؽ باإلعالف عف دكراتيا الخبراء عمى عكس لجنة حقكؽ الطفؿ األممية،

مف االتحاد األفريقي في  األمانة الدائمة، كبالتالي االتصاؿ بالمكظفيف إنشاء كبالمثؿ، فإف الفشؿ في ،اإلدارم

بسبب أىمية ك  ،فريقي مع انتشار المجاف كالييئات التقنيةاالتحاد اإل يناؾ تضخـ مؤسسي في، فأديس أبابا

الحصر المكتظ داخؿ لجنة الشؤكف  كاف يمكف أف تزكد بأمانة، بدال مف لجنة الخبراء عمى األقؿ

 .1االجتماعية

تتككف المجنة اإلفريقية مف إحدل عشر عضكا يتـ انتخابيـ مف قبؿ جمعية اإلتحاد اإلفريقي بمشكرة    

، األعضاء ال يمكف إعادة انتخابيـ عند انتياء عيدتيـ، في حيف يتـ 2سنكات 5المجمس التنفيذم لمعمؿ لمدة 

لجنة حقكؽ الطفؿ األممية في حالة ترشيحيـ مرة أخرل بعد انتياء عيدتيـ المقررة بأربع إعادة تعييف أعضاء 

 .سنكات

الميثاؽ، النظاـ الداخمي يحدد لغات العمؿ في المجنة في المغة  ( مف5) 38خالفا لمقتضيات المادة    

فريقيا كمع ذلؾ، قد يككف إ بمداف شماؿ في الكقت الراىف، مف المجنةعضك في يكجد  ال ،اإلنجميزية كالفرنسية

 فريقي لف يؤدم بالجزائر،مف المغات الرسمية لالتحاد اإل عما إذا كاف تيميش المغة العربية كغيرىا السؤاؿ

أنيـ أقؿ اىتماما كغير معنييف بأنشطة  خاصة األطفاؿ إلى الشعكر ، بما في ذلؾ سكانياتكنس كليبيا كمصر

ىذا االختيار، التنكع الثقافي كالمغكم،  المادية المشركعة ىي أساساالعتبارات كانت  إذاف ،لجنة الخبراء

 يتـ تمثيؿ مجمكعات األغمبية لمقارة في فريقيا، يتطمب عمى الرغـ مف كؿ شيء أفالقانكني في إ ككذلؾ

 .3يجب أف تحتـر جميع المغات الرسمية لممنظمة فريقي،ىي ىيئة تابعة لالتحاد اإل ىذه األخيرةك  ،المجنة

                                                           
1
( Jean Didier Boukangou, Le système Africain de protection des droits de l’enfant : Exigence universelle 

et prétention africaine, publication online, p 107. 
2
) Art 37 ACRWC.  

3
) Jean Didier Boukangou, Le système Africain de protection des droits de l’enfant : Exigence universelle 

et prétention africaine, op.cit, p 108. 
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اختصاصيا لتمقي كسماع الشكاكل الكاردة مف الدكؿ  أف تفتح آفاقا جديدة مف خالؿ فريقيةنة اإلمكف المجي   

لدكؿ األعضاء في منظمة ا المنظمات غير الحككمية كاألطفاؿ كمف الكبار ضمف اختصاص األطراؼ،

الطفؿ االقتصادية فريقية بشأف أم مسألة الكاردة في الميثاؽ، بما في ذلؾ انتياكات حقكؽ الكحدة اإل

صياغة اتفاقية حقكؽ الطفؿ، أف المعاىدة  ىذا يتحدل االفتراض الذم عقد في كقت ،كاالجتماعية كالثقافية

سيضر التعاكف مف أجؿ  وكانت أسباب ذلؾ أنحيث  ،إلجراء الشكاكل حكؿ حقكؽ األطفاؿ ليست مناسبة

 قافية غير مناسبة لمشكاكل.تنفيذ حقكؽ الطفؿ كأف الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالث

السياسية لمدكؿ البنية التحتية القانكنية كحسف النية  عتمدكف فقط عمىفريقي ال يطفاؿ بمكجب الميثاؽ اإلاأل   

نفاذ حقكؽ الطفؿ.الجزء الثاني مف الميثاؽ اإلف لمعمؿ نيابة عنيـ،  فريقي يصؼ آليات لحماية كا 

الميثاؽ تنص  مف 42المادة ف لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ، فريقية أكثر دقة مفتعريؼ المجنة اإل   

كتنظيـ  جمع كتكثيؽ المعمكمات،اإلفريقية بتـ تكميؼ المجنة ، كما عمى كظيفة تعزيز كحماية حقكؽ الطفؿ

بداء كجية نظرىا  االجتماعات، إلى تشجيع المؤسسات الكطنية كالمحمية المعنية بحقكؽ كرفاىية الطفؿ، كا 

ـ تمنح معظـ ىذه االختصاصات ل ،اإلدالء بالبيانات حيثما كاف ذلؾ ضركرياك  تكصيات إلى الحككمةكتقديـ 

 فريقي آلية كمنحى لمتنفيذ التدريجي. كىكذا قدـ الميثاؽ اإللمجنة حقكؽ الطفؿ االممية، 

كبناء  ،يقيافر تيدؼ إلى حماية حقكؽ األطفاؿ في إالمجنة لدييا أيضا سمطة لصياغة ككضع المبادئ التي    

ككذلؾ كمفت المجنة  ، يمكف تفسير أحكاـ الميثاؽاالتحاد اإلفريقياألطراؼ كمؤسسات  عمى طمب مف الدكؿ

 أف الحقكؽ المنصكص عمييا محمية. رصد كتنفيذ الميثاؽ كضماف بميمة

اتفاقية حقكؽ فحص التقدـ الذم أحرزتو الدكؿ األطراؼ في تنفيذ  فقطممية حقكؽ الطفؿ األيمكف لمجنة    

 الطفؿ.

الدكؿ الممزمة بكؿ مف الميثاؽ األفريقي كاتفاقية حقكؽ الطفؿ ال ينبغي أف تجد كاجب تقديـ التقارير    

ىيئات الرصد المختمفة عبئا إضافيا، حيث أف التقارير إلى الميثاؽ يمكف استخداميا مف  المزدكج الثنيف
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بمراقبة كيفية تنفيذ  تسمح التقارير القطرية لمجنة ،صحيح كأساس لتمؾ التي في اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالعكس

 . 1الدكلة أحكاـ كركح الميثاؽ في القانكف المحمي

 فريقي، ىك في المقاـ األكؿلمشكاكل بمكجب ميثاؽ الطفؿ اإل عمى الرغـ مف كضكح الحؽ في تقديـ األفراد   

في المناطؽ الريفية،  كاالقتصادية، ال سيما يةكرقة كاحدة كىذا حؽ غير قابؿ لمتنفيذ نظرا لمحالة االجتماع

 غمبية مف األفارقة يجيمكف إلى حد كبير كجكد الميثاؽ.حيث األ

في  ،لنسبة األمية المكجكدة بيف السكاف ىذا ليس خطأ مف كاضعي الميثاؽ، كلكف بسبب ارتفاع كبير   

نو في كثير مف األحياف يجيؿ بكجكد أل ،تنتيؾ الحقكؽ الممنكحة مع اإلفالت مف العقاب العمميةالممارسة 

كىكذا، الشكاكل ال تصؿ إلى المجنة  بحقكقيـ ىذه الحقكؽ، كالناس غير قادرة عمى اتخاذ خطكات لممطالبة

 كبالتالي فعالية المجنة تقؿ. 

يمكف أف نقكؿ أف حقكؽ  ،الحقكؽ ال تممؾ القدرة المالية التخاذ إجراءات لفرض تمؾ فريقيا عمكماشعكب إ   

كمع ذلؾ، مف الخطأ  األطفاؿ ليست ذات صمة في البمداف الفقيرة، فيي تعتمد عمى الظركؼ المادية لتحقيقيا

 يمكف لبعض الحقكؽ أف ،أف تحقؽ إال عند تكفر الظركؼ المادية أف نفترض أف حقكؽ األطفاؿ ال يمكف

 . 2حقؽ بغض النظر عف الثركةتت

حقيقية، لماذا يفشؿ الميثاؽ عمى النص عمى تكفير المساعدة القانكنية لممتقاضيف  إذا كانت نكايا المجنة   

إجراءات الشكاكل  فريقيكفيما يتعمؽ بالميثاؽ اإل ،الحقكؽ حقيقية كفعالة مف شأنو أف يجعؿ بند كيذاالفقراء؟ 

 ميثاؽ األـالك نساف كالشعكب ىاإلفريقي لحقكؽ الميثاؽ اإلف ،أضعفيا التأخير المحتمؿ لتجييز الشككل

                                                           
1
) Michael Gose, The African Charter on the Rights and Welfare of the Child : An Assessment of the 

Legal value of its Substantive Provisions by means of a Direct comparison to the Convention on the 

Rights of the Child, op.cit, p 123. 
2
) Malcolm Langford, Ben Cousins, Jackie Dugard, Tshepo Madlingozi, Socio-Economic Rights in South 

Africa : Symbols Or Substance ? Cambridge University Press, Nov 18, 2013, p 234. 
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التي كضعت مف قبؿ الميثاؽ اإلفريقي سيتبعيا الميثاؽ  فريقي، كلذا فمف المرجح أف السكابؽإللميثاؽ الطفؿ ا

 .1فريقي لحقكؽ الطفؿ كىذه التأخيرات ستككف جزء مف اإلجراءاإل

 

 

 رــــاريــقـام التــظـــي: نـانـثـب الـمـطـمـال

مبدأ العقد شريعة  الكافية لمتنفيذ المباشر، كبالتالي يعتمد بشكؿ كبير عمىمكسائؿ ليفتقر القانكف الدكلي    

 .عتمادا كبيرا عمى حسف نية الدكؿ، الذم يعتمد ا2المتعاقديف

برصد تنفيذىا عف طريؽ  مكمفة 3فريقي عمى حد سكاء لجافاتفاقية حقكؽ الطفؿ كالميثاؽ اإل كضعتكقد    

المجاف مككنة مف خبراء مستقميف مف ذكم الكفاءة المعترؼ بيا في فحص تقارير الدكؿ األطراؼ، كىذه 

 مف الميثاؽ(، كمف33( أك في مسائؿ حقكؽ كرفاه األطفاؿ )المادة 43الميداف الذم تغطيو االتفاقية )المادة 

 النظـ القانكنية المختمفة.

منتظمة عف تنفيذ اتفاقية  تجتمع لجنة حقكؽ الطفؿ ثالث مرات في السنة في جنيؼ كتتمقى تقارير دكرية   

 تنفيذ البركتكككالت االختيارية. حقكؽ الطفؿ كالتقارير األكلية حكؿ

 ،لجاف رصد تنفيذ الحقكؽ بمجرد مصادقة الدكؿ عمى المعاىدات، ىي ممزمة بتقديـ تقارير منتظمة إلى   

كينبغي لمجنة تمقي التقرير  ،تفصؿ فييا تنفيذ الحقكؽ التي التزمت بيا مف خالؿ التدابير التشريعية كغيرىا

 األكلي بعد عاميف مف التصديؽ عمييا ككؿ خمس سنكات بعد ذلؾ.

 .4بعد ذلؾ يجب أف تتمقى تقريرا أكليا في غضكف سنتيف مف بدء النفاذ ككؿ ثالث سنكات فريقيةالمجنة اإل   

                                                           
1
) F. Viljoen, State reporting under the African Charter on Human and Peoples Rights : A boost from the 

south, Journal of African Law, 1999, p 110 112ـ.  
2
( 'Promises must be kept'. 

3
( Art 43 of CRC and Art 41 of ACRWC. 

4
( Art 43 of ACRWC. 
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 ،كأعضاء لجنة حقكؽ الطفؿ عممية تقديـ التقارير عامة كتنطكم عمى الحكار كالنقاش بيف ممثمي الحككمة   

في استعراض التقارير، بما في ذلؾ التقارير البديمة مف المنظمات غير  مصادر اإلضافيةبالكترحب المجنة 

 الحككمية كككاالت األمـ المتحدة.

ينبغي أف يتضمف التقرير الدكرم القادـ  ،بعد دراسة التقارير تصدر المجنة مالحظاتيا الختامية كتكصياتيا   

عداد التقارير ينبغي أف ،المتخذة لتنفيذ التكصيات معمكمات عف التدابير تسيؿ الكعي  عممية االستعراض كا 

 العاـ بشأف حالة حقكؽ الطفؿ في البالد.

 لــفـطـوق الـقـحـة لـيـمـة األمـنـجـب المــوجـمـر بــاريـقـتـام الــظـرع األول: نـفـال

باإلضافة إلى التزاـ كؿ دكلة طرؼ بتنفيذ األحكاـ المكضكعية لممعاىدة فإف عمييا أيضا التزاما بتقديـ    

 .تقارير منتظمة إلى ىيئة المعاىدة عف الكيفية التي يجرم بيا إعماؿ الحقكؽ

قدـ لمجنة عف حقكؽ الطفؿ عمى تعيد الدكؿ األطراؼ بأف ت اتفاقيةالفقرة األكلى مف  44كنصت المادة    

طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة تقارير عف التدابير التي اتخذتيا إلنفاذ الحقكؽ المعترؼ بيا في ىذه 

اإلتفاقية، كعف التقدـ الذم أحرزتو في التمتع بيذه الحقكؽ عمى أف يتـ ذلؾ في غضكف سنتيف مف بدء نفاذ 

، عمى أف تكضح في ىذه التقارير 1مرة كؿ خمس سنكاتكبعد ذلؾ  ،اإلتفاقية بالنسبة لمدكلة الطرؼ المعنية

إف كجدت مثؿ ىذه  -الصعكبات كالعكامؿ التي تؤثر عمى درجة الكفاء بااللتزامات التي قررتيا اإلتفاقية 

كيجب أف تشمؿ التقارير أيضا معمكمات كافية لمجنة كفيما شامال لتنفيذ اإلتفاقية في البمد  -الصعكبات

 . المعني

مبادئ تكجييية لمساعدة الدكؿ  1991اعتمدت المجنة في دكرتيا األكلى المعقكدة في أكتكبر كقد    

األطراؼ في كتابة كتنظيـ تقاريرىا األكلية، كتكصي المجنة الحككمات بإعداد تقاريرىا كفقا ليذه المبادئ 

تنفيذ اإلتفاقية، أم أف  التكجييية التي تشدد عمى كجكب تبياف العكامؿ كالصعكبات التي تكاجييا الدكلة في

                                                           

 الفقرة األكلى مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ. 44المادة   1)
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أكلكيات " تككف ىذه التقارير مكجية إلى معالجة المشاكؿ كتقديـ نقد ذاتي، كمطمكب مف الدكؿ أيضا أف تذكر

أىدافا محددة لممستقبؿ"، كيتعيف تقديـ النصكص القانكنية كالبيانات كاإلحصائيات ذات " التنفيذ" كأف تكرد

 . الصمة مع التقرير

عند كضع طرؽ عمميا عمى أىمية إجراء حكار بناء مع ممثمي الحككمات كالسعي إلى كشددت المجنة    

 اتفاقيةالفقرة الرابعة مف  44إقامة تعاكف مع ىيئات األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة، حيث تنص المادة 

 ،طراؼعمى حؽ المجنة في طمب معمكمات إضافية ذات صمة بتنفيذ اإلتفاقية مف الدكؿ األ 1حقكؽ الطفؿ

كأكجبت الفقرة الخامسة مف نفس المادة عمى المجنة أف تقدـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة عف طريؽ 

كاالجتماعي تقارير عف أنشطتيا كذلؾ بصفة دكرية كؿ سنتيف، كما تختص ىذه المجنة  االقتصادمالمجمس 

فيذ البركتكككليف االختيارييف الممحقيف بتمقي التقارير مف الدكؿ األطراؼ حكؿ التدابير التي اتخذتيا لتن

 . باالتفاقية

 :2كمما تقدـ يتضح أف المجنة تتمقى ثالث أنكاع مف التقارير مف الدكؿ األطراؼ كىي   

: كيتـ تقديميا لمجنة مف جانب الدكؿ األطراؼ خالؿ سنتيف مف بدء سرياف أحكاـ الــتـقــاريـــر األولــيـــة :أوال

 .لمدكلة الطرؼ اإلتفاقية بالنسبة

كمف خالؿ متابعة المجنة  ،: كتقدميا الدكؿ األطراؼ لمجنة مرة كؿ خمس سنكاتالــتـقــاريـــر الــدوريــة: ثـانـيــا

 .ليذه التقارير يتضح مدل التطكر الذم قامت بو الدكلة الطرؼ في ميداف حماية حقكؽ الطفؿ

لدكؿ األطراؼ لمجنة بناء عمى طمب ىذه األخيرة إذا أرادت معرفة : كتقدميا االـتـقـاريــر اإلضـافــيــة :ثـالـثـا

معمكمات إضافية مف الدكلة الطرؼ في مكضكع ذم صمة بتنفيذ اإلتفاقية، كبطبيعة الحاؿ تككف ىذه 

 .المعمكمات غير كاردة ال في التقارير الدكرية، كال في التقارير األكلية

                                                           
1
( Art 44 CRC.  

 .7( أنظر الممحؽ رقـ 2
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كىك ما الكضع بالنسبة  ،تمتـز الدكؿ األطراؼ بتقديميا إلى المجنةكىناؾ تساؤؿ أيضا عف التقارير التي    

 لمجنة في حالة امتناع دكلة طرؼ عف تقديـ ىذه التقارير؟

عالج النظاـ الداخمي لمجنة ىذه الظاىرة السمبية المتمثمة في امتناع بعض الدكؿ األطراؼ عف تقديـ    

، حيف طمب مف المجنة في ىذه الحالة أف تذكر الدكلة 1منو 67التقارير المطمكبة منيا، كذلؾ في المادة 

الطرؼ المعنية بتقديـ التقرير المطمكب كذلؾ عف طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة ثـ تقكـ المجنة بعد ذلؾ، 

في حالة عدـ استجابة الدكلة المعفية ببذؿ جيكد أخرل بركح التعاكف الدكلي بينيا كبيف تمؾ الدكلة لحث ىذه 

عمى تقديـ التقارير المطمكبة منيا، فإذا لـ تستجب الدكلة أيضا، تنظر المجنة في الحالة حسبما تراه  الدكلة

ضركريا لصالح حماية حقكؽ الطفؿ، كتدرج إشارة عف ىذا المكضكع في تقريرىا الذم ترفعو إلى الجمعية 

ر ىذه الدكلة الطرؼ المعنية عمى العامة، كيمكف ليذه األخيرة آنذاؾ أف تتخذ ما تراه مناسبا كضركريا إلجبا

 .حقكؽ الطفؿ ك بركتكككلييا االختيارييف اتفاقيةالكفاء بالتزاماتيا الدكلية الناتجة عف 

كتشجع المجنة الدكؿ األطراؼ عمى أف تنظر إلى عممية إعداد تقاريرىا ليس بكصفيا كفاء بالتزاـ دكلي،    

في حدكد اإلقميـ الخاضع لكاليتيا لغرض تخطيط  كلكف أيضا بكصفيا فرصة لتقييـ حالة حقكؽ الطفؿ

ذا نظر إلى نظاـ تقديـ التقارير عمى ىذا النحك لتبيف أنو أداة ىامة يمكف لمدكلة أف  ،السياسات كتنفيذىا كا 

تقيـ بيا ما الذم تحقؽ كما ىي الخطكات األخرل التي ينبغي القياـ بيا بغية تعزيز كحماية حقكؽ الطفؿ في 

أف تشجع عممية تقديـ التقارير كتيسر عمى الصعيد الكطني المشاركة الشعبية كتمحيص  البمد، كينبغي

الجميكر لمسياسات كالبرامج الحككمية، كالتفاعؿ البّناء مع المجتمع المدني بركح مف التعاكف كاالحتراـ 

 . 2المتبادؿ بيدؼ النيكض بتمتع جميع األطفاؿ بالحقكؽ التي تجمعيا االتفاقية

 :لجنة حقكؽ الطفؿ بدراسة التقارير المقدمة مف الدكؿ األطراؼ كفقا لممراحؿ التاليةتقـك    

                                                           
  حقكؽ الطفؿ.مف النظاـ الداخمي لمجنة  67( المادة 1

2
( Overview of the Reporting Procedures,  The Committe on the Rights of the Child, CRC/C/33, 24 

October 1994, par 34,  available at : https://www.crin.org/  
 

https://www.crin.org/
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 مــا قــبـــل الـــدورة اتــاعـمـتـاجأوال: 

بعد تمقي المجنة تقارير الدكلة الطرؼ تقكـ بدراسة ىذه التقارير دراسة تمييدية بكاسطة فريؽ عمؿ مف    

كذلؾ قبؿ انعقاد دكرة المجنة بكقت كاؼ، ىذه الدراسة تساعد المجنة عند مناقشة التقارير  ،أعضاء ىذه المجنة

 .مع الدكؿ المعنية

كما ينظر ىذا الفريؽ في المعمكمات التي ترد إليو بخصكص المكضكع محؿ التقرير مف ىيئات حقكؽ    

، 2006مس حقكؽ اإلنساف منذ اإلنساف األخرل المنشأة مف طرؼ لجنة حقكؽ اإلنساف التي حؿ محميا مج

لمتحقيؽ في مسائؿ تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف في بمداف محددة، كتتمقى المجنة كذلؾ معمكمات مف المقرريف 

الخاصيف عف مسائؿ في مكضكعات معينة مثؿ المعمكمات التي يقدميا المقرركف الخاصكف بحاالت 

داـ التعسفي، كلمسألة العنؼ ضد المرأة، كفي ىذا التعذيب، اإلعداـ بال محاكمة أك بإجراءات مكجزة، أك اإلع

السياؽ يعتبر مشاركا رئيسيا المقرر الخاص بحاالت بيع األطفاؿ كاستغالليـ في الدعارة كالمنشكرات 

 .اإلباحية

كيمكف لييئات األمـ المتحدة كككاالتيا المتخصصة أف تشارؾ في مداكالت الفريؽ العامؿ كأف تقدـ    

كثيرا ما تدعك  ،عمى المعمكمات المكتكبة التي ترد مف المنظمات غير الحككمية ذات الصمةالمعمكمات كبناء 

 .الدكؿالمجنة أيضا ىذه المنظمات إلى المشاركة في االجتماعات التحضيرية المتعمقة بالتقارير الكاردة مف 

حكؿ التقارير المقدمة مف طرؼ كالنتيجة النيائية لممناقشات التي يجرييا الفريؽ العامؿ قبؿ انعقاد الدكرة    

الدكؿ ىي كضع " قائمة المسائؿ" أك "األسئمة" تقدـ إلى الدكلة الطرؼ، كتتيح قائمة المسائؿ لمجنة الفرصة 

أك يراىا األعضاء  ،لكي تطمب مف الدكلة الطرؼ أم معمكمات إضافية ربما قد تككف قد أغمفت في التقرير

 .ذ المعاىدة في البمد المعنيضركرية لغرض تقييـ المجنة لحالة تنفي

كما تسمح قائمة األسئمة أيضا لمجنة ببدء استجكاب الدكلة الطرؼ بمزيد مف التفصيؿ بشأف القضايا    

كالتي تيـ األعضاء بصكرة خاصة، كتجد كثير مف الدكؿ األطراؼ قائمة  ،المحددة التي أثارىا التقرير
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الذم يحتمؿ أف تكاجيو عند النظر في تقريرىا رسميا، كىذا  االستجكابالقضايا دليال مفيدا بشأف تكجييات 

  . يسمح لكفد الدكلة الطرؼ بإعداد نفسو كيجعؿ الحكار بينو كبيف المجنة بناء كمستنيرا كمممكسا بدرجة أكبر

ترسؿ قائمة األسئمة إلى الحككمة المعنية مصحكبة بدعكة إلى المشاركة في الدكرة القادمة لمجنة بكامؿ    

في ىذا التقرير، كتدعى الحككمة إلى الرد عمى ىذه المسائؿ أك األسئمة قبؿ  أثناءىاتيا التي سينظر ىيئ

الدكرة، كقد تقدـ الدكلة الطرؼ في بعض األحياف ردكدىا عمى قائمة القضايا كاألسئمة في شكؿ مكتكب، 

كف فييا قد حدث تأخير طكيؿ كتشكؿ الردكد الخطية ممحقا لمتقرير كتتسـ بأىمية خاصة في الحاالت التي يك

 .1بيف تاريخ تقديـ التقرير األصمي كالتاريخ الذم تتمكف فيو المجنة نيائيا مف تناكؿ التقرير

 الــــدورة اجـــتــمــاعــاتثـــانـيـــا: 

بتجييزه يجب تقديـ التقرير األكلي إلى األميف العاـ بإحدل المغات الرسمية لألمـ المتحدة، ثـ تقـك األمانة    

مكانية كجكد تبايف كبير في الشكؿ الذم تقدـ بو  ف طكؿ بعض التقارير كا  كترجمتو إلى لغات عمؿ المجنة، كا 

يثير مسألة ما إذا كاف يمكف أك ينبغي فرض حدكد عمى عدد الصفحات، كمتى جيز التقرير فإنو يحدد لو 

شيء مف التأخير قبؿ أف يمكف النظر في مكعد لكي تنظر فيو المجنة في إحدل دكراتيا العادية، كقد يحدث 

التقرير بالنظر إلى أف المجنة لدييا كثير مف األعماؿ غير المنجزة يصؿ إلى نحك سنتيف مف التقارير في 

 . انتظار النظر فييا

ر كتحاكؿ المجنة إيالء األكلكية إلى التقارير األكلية أك إلى التقارير المقدمة مف الدكؿ التي لـ تقدـ تقاري   

لفترة طكيمة، كقد قامت جميع ىيئات المعاىدات بتطكير الممارسة التي استحدثتيا لجنة القضاء عمى التمييز 

 ،العنصرم كالمتمثمة في دعكة الدكلة الطرؼ إلى إرساؿ كفد لحضكر الدكرة التي تناقش فييا المجنة تقريرىا

إضافية عف جيكد الدكلة الرامية إلى تنفيذ  مف أجؿ السماح لمكفد بالرد عمى أسئمة األعضاء كتقديـ معمكمات

أحكاـ المعاىدة ذات الصمة، كال يشكؿ ىذا اإلجراء محاكمة حضكرية كما أف المجنة ال تصدر حكما عمى 

                                                           
 .18، نظاـ معاىدات حقكؽ اإلنساف في األمـ المتحدة، المرجع السابؽ، ص 30صحيفة الكقائع رقـ  (1
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الدكلة الطرؼ، بؿ يتمثؿ اليدؼ باألحرل في الدخكؿ في حكار بناء مف أجؿ مساعدة الحككمة في جيكدىا 

 .1ر قدر ممكف مف الكماؿ كالفعاليةالرامية إلى تنفيذ المعاىدة بأكب

تجتمع المجنة مع كؿ حككمة لتناقش معيا سجميا في مجاؿ حقكؽ الطفؿ، كتقدـ ليا المشكرة بشأف تنفيذ    

كيتـ النظر في كؿ تقرير بشكؿ عمني كيعقد االجتماع في جنيؼ كما ىك الحاؿ بالنسبة لكؿ المجاف  ،اإلتفاقية

لكاحدة بعد الظير كمف الثالثة إلى السادسة مساءا مف االثنيف إلى الجمعة، مف الساعة العاشرة صباحا إلى ا

كيكضع جدكؿ األعماؿ المؤقت عمى المكقع اإللكتركني لمكتب المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف قبؿ بضعة 

حيث يشمؿ جدكؿ مؤقت لمناقشة تقارير الدكؿ األطراؼ، كتككف ىذه مناقشات  ،أسابيع مف انعقاد الجمسة

 .جكىرية كمفصمة

كفي بداية اجتماع مناقشة التقرير يتكلى الكفد الحككمي عرض التقرير عمى المجنة ككثيرا ما يتخمؿ    

العرض بعض المستجدات بشأف التدابير المتخذة إلنفاذ اإلتفاقية، ثـ يقـك أعضاء المجنة بطرح األسئمة عمى 

إال أف عضكيف مف أعضائيا يقكماف في  ،لمداكالتالكفد كرغـ أف جميع أعضاء المجنة يشارككف عادة في ا

 ."معظـ األحياف بالدكر األساسي بشأف بمد معيف كذلؾ بصفة "مقرريف

نظرا ألف التقرير تتـ مناقشتو بعد فترة  ،كقد تبرز أثناء المناقشة نقاط أخرل غير مدرجة في قائمة األسئمة   

مف إرسالو مف قبؿ الدكلة قد تصؿ إلى سنتيف أك ثالث سنكات، لذلؾ تفضؿ المجنة إجراء المناقشة مع 

 اتخاذمسؤكليف رفيعي المستكل مثؿ الكزراء أك ككالء الكزارات بدال مف مناقشة ممثميف ال يممككف سمطة 

 .القرارات

تقرير باعتماد "مالحظات ختامية" ترمي إلى تقديـ مشكرة عممية كتشجيع إلى الدكلة كتتكج عممية فحص ال   

المقدمة لمتقرير بشأف خطكات أخرل إلعماؿ الحقكؽ الكاردة في المعاىدة، كتسمـ لجنة حقكؽ الطفؿ في 

                                                           
 .26المرجع نفسو، ص، نظاـ معاىدات حقكؽ اإلنساف في األمـ المتحدة، 30صحيفة الكقائع رقـ  (1
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ي يمـز فييا كلكنيا تحدد أيضا المجاالت الت ،مالحظاتيا الختامية بالخطكات اإليجابية التي اتخذتيا الدكلة

 1.كامالالقياـ بمزيد مف العمؿ بغية إعطاء أحكاـ المعاىدة مفعكال 

كيقكـ األميف العاـ لألمـ المتحدة بتبميغ ىذه المالحظات الختامية لمجمعية العامة لألمـ المتحدة، كتعتبر    

ى نطاؽ كاسع في ىذه المالحظات الختامية بيانا بشأف النظر في تقرير مف تقارير الدكؿ بقصد نشرىا عم

لذلؾ فيي تشكؿ كثيقة  ،الدكلة الطرؼ كجعميا أساسا لنقاش كطني حكؿ طريقة تحسيف إنفاذ أحكاـ اإلتفاقية

 .أساسية يتكقع مف الحككمة أف تطبؽ التكصيات الكاردة فييا

عادة  كالغرض مف مجمؿ عممية مناقشة تقارير الدكؿ ىك تعزيز المناقشة العامة، فمناقشات المجنة تككف   

مفتكحة أماـ الجميكر أما المناقشة التمييدية التي يجرييا الفريؽ العامؿ قبؿ الدكرة كصياغة المالحظات 

فيما األمر الكحيد الذم يتـ خمؼ أبكاب مغمقة كال يقؿ عف ذلؾ أىمية أف يككف إجراء  ،الختامية لمجنة

 .اإلبالغ الكطني مفتكحا كشفافا

مبات المساعدة إلى ىيئات كككاالت األمـ المتحدة المتخصصة بما فييا كيمكف لمجنة أيضا أف تحيؿ ط   

 2.منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمؿ الدكلية كغيرىا مف المنظمات

كباعتماد المجنة لممالحظات الختامية تككف قد اختتمت النظر في التقرير بصكرة رسمية، كلكف العممية ال    

تنتيي عند ىذا الحد، فبالنظر إلى أنو ال يمكف الكصكؿ أبدا إلى نقطة زمنية يمكف عندىا إعالف أف أحكاـ 

حقكؽ الطفؿ تتطمب جيدا  تفاقيةاالمعاىدة قد نفذت بشكؿ مطمؽ، فإف عممية إعماؿ الحقكؽ الكاردة في 

  .مستمرا مف جانب الدكؿ

فبعد تقديـ التقرير األكلي تككف الدكؿ مطالبة بتقديـ تقارير أخرل إلى المجنة عمى فترات منتظمة أم كؿ    

خمس سنكات، كعادة ما ال تككف التقارير الدكرية في نفس طكؿ التقرير األكلي األشمؿ، كلكنيا يجب أف 

                                                           
 .27، ص 2006، حقكؽ الطفؿ، التعديؿ األكؿ، منشكرات األمـ المتحدة، جنيؼ، 10صحيفة الكقائع رقـ  (1
أحمد أبك الكفا، الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف في إطار منظمة األمـ المتحدة كالككاالت الدكلية المتخصصة، المرجع السابؽ، ص  / ( د2
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المعمكمات الضركرية لتمكيف المجنة مف مكاصمة عمميا المتمثمة في رصد التنفيذ المستمر تتضمف جميع 

لممعاىدة في البمد المعني،  كليس لدل لجنة حقكؽ الطفؿ أك أية ىيئة أخرل مف ىيئات المعاىدات كسيمة 

تت المجنة نجاحيا في إلنفاذ تكصياتيا، كمع ذلؾ فإف معظـ الدكؿ تأخذ عممية تقديـ التقارير مأخذ الجد، كأثب

 .1إثارة أكجو قمؽ فيما يتعمؽ بتنفيذ اإلتفاقية في كثير مف الدكؿ

 

 

 ثــالــثــا: اإلجـــراء االســتــعــــراضـــــي

ف لـ     كفقا ليذا اإلجراء يجكز لمجنة أف تبدأ فحص حالة تنفيذ اإلتفاقية مف جانب الدكلة الطرؼ حتى كا 

يجكز ليا أف تضع قائمة بالقضايا كاألسئمة عمى الدكلة الطرؼ التي تككف مدعكة  تقدـ ىذه الدكلة تقريرا، كما

إلرساؿ كفد لحضكر الدكرة، كيجكز تمقي معمكمات مف ىيئات األمـ المتحدة الشريكة كالمنظمات غير 

كتقكـ المجنة عمى أساس ىذه المعمكمات كالحكار الذم تجريو مع الدكلة الطرؼ بإصدار  ،الحككمية

  .مالحظاتيا الختامية بما في ذلؾ تكصياتيا

كيجكز بدء ىذا االستعراض حتى إذا امتنعت الدكلة الطرؼ عف إرساؿ كفد لحضكر الدكرة، كال يستخدـ    

ففي عدد كبير جدا مف الحاالت يككف تقديـ المجنة إخطارا اإلجراء االستعراضي إال في حاالت استثنائية، 

بأنيا تعتـز النظر في الحالة في بمد ما في ظؿ عدـ كجكد تقرير كافي إلقناع الدكلة الطرؼ بإعداد تقرير في 

 .غضكف فترة كجيزة

 ة ـيـقـريـفـراء اإلبـخـة الـنـجـل بـوجـمـر بـاريـقـتـام الــظـي: نـانـثـرع الـفـال

                                                           

 .24، حقكؽ الطفؿ، المرجع السابؽ، ص 10ئع رقـ صحيفة الكقا 1)
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كقد تطرقنا إليو ، 1عممية دراسة التقارير بمكجب لجنة الخبراء اإلفريقية ىي تقريبا نفسيا بمكجب االتفاقية   

 47مف  32، لكنيا لـ تتمؽ سكل 2001فريقية االجتماع عاـ بدأت المجنة اإلسابقا في ىذا البحث، حيث 

"أم شخص" في المسائؿ التي تتعمؽ  فريقية استقباؿ الشكاكل الفردية مفيمكف لمجنة اإل ،2رير لحد اآلفتق

 .4ككذلؾ في إطار اختصاصاتيا لتعزيز كحماية األحكاـ الكاردة في الميثاؽ ،3بالميثاؽ

 

 

 اقــثـيـمـة والـيـاقـفـر اإلتــاريـقـن تـيـة بــالقـعـث: الـالـثـرع الــفــال

 ،تقاريرىا األكلية إلى لجنة حقكؽ الطفؿجميع الدكؿ في إفريقيا صادقت عمى اتفاقية حقكؽ الطفؿ كقدمت    

كما قدمت العديد مف الدكؿ اإلفريقية أيضا التقارير الدكرية الثانية إلى لجنة حقكؽ الطفؿ، كقدمت دكؿ أخرل 

 .5تشمؿ ىذه البمداف بكركينافاسك، مصر، إثيكبيا، نيجيريا كالسكداف(الرابع )التقريريف الثالث ك 

جو كلكف ىناؾ العديد أيضا مف أك  ،متطمبات اإلبالغ التفاقية حقكؽ الطفؿ كالميثاؽىناؾ فركؽ طبعا بيف    

التقارير الدكرية لمجنة حقكؽ الطفؿ تسمـ كؿ خمس سنكات أما التقارير الدكرية ف، يةالتشابو مف الناحية العمم

 كؿ ثالثة سنكات.تقدـ لمميثاؽ 

نبغي أف تتـ عمميات اإلبالغ جنبا إلى جنب كأف ينظر لكف ي ،فإف العبء أثقؿ بالنسبة لمميثاؽ ،بالتالي   

إلييا كجزء مف دكرة مستمرة لرصد حقكؽ الطفؿ، اإلبالغ كتنفيذ المالحظات الختامية كالتكصيات الصادرة 

 عف المجنتيف.

                                                           
 .8( أنظر الممحؽ رقـ 1

2
) State Reports and Committee Recomendations, available at : 

Http://www.acerwc.org/state-reports/ , accessed on 20 May 2016. 
3
( Art 44 of ACRWC. 

4
( Art 42 (2) of ACRWC. 

5
( State Reports and Committee Recomendations, available at : 

Http://www.acerwc.org/state-reports/  

http://www.acerwc.org/state-reports/
http://www.acerwc.org/state-reports/
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كمف أجؿ تجنب إثقاؿ كاىؿ الدكؿ بتكرار التزامات تقديـ التقارير، المبادئ التكجييية لتقارير الدكؿ    

، لكف 1صراحة أنيا تعتمد عمى التقارير المقدمة إلى لجنة حقكؽ الطفؿ طراؼ إلى المجنة اإلفريقية تنصاأل

كيجب أيضا تحديد اإلجراءات المتخذة لتنفيذ  ،يجب تسميط الضكء عمى الحقكؽ الخاصة لألطفاؿ في الميثاؽ

المالحظات الختامية كالتكصيات التي تقدميا المجنة اإلفريقية كلجنة األمـ المتحدة كمع ذلؾ، ال تكجد مبادئ 

تكجييية تشريعية أك عممية تكفرىا المجنة اإلفريقية لألطراؼ بشأف كيفية تنفيذ كتقديـ تقرير عف ىذه الحقكؽ 

 قد يزيد احتماؿ كصكؿ المجنتيف إلى اختالؽ استنتاجات متناقضة بشأف تقارير الدكؿ.الخاصة، ىذا 

لقد فسرت الدكؿ ألنفسيا كيفية التعامؿ مع محتكل تقاريرىا، التقرير األكلي لكينيا مثال لمجنة اإلفريقية    

قديرا لمتجربة يركز فقط عمى خمسة مجاالت، ىذه المجاالت لـ تعالج في اتفاقية حقكؽ الطفؿ، كذلؾ ت

اإلفريقية الفريدة مف نكعيا كالظركؼ كاألحكاؿ، ىذه المجاالت ىي حماية األسرة، أطفاؿ األميات السجينات، 

 .2ليات الطفؿك الحماية مف الممارسات االجتماعية الضارة، الحماية مف الفصؿ العنصرم كالتمييز كمسؤ 

كال كتنظيما عف طريؽ الفحص الزمني لكؿ مادة عمى النقيض مف ذلؾ التقرير األكلي لمصر ىك أكثر شم   

 .3مف مكاد الميثاؽ

المتعمقة بمسؤكليات الطفؿ كالتي تعتبر الفتة نظرا لحالتيا الفريدة  31التقرير األكلي ألكغندا ييمؿ المادة    

 ،ةفي الميثاؽ، ىذا الغمكض حكؿ ما ينبغي لمدكؿ أف تبمغ قد يؤدم إلى رفض تقرير الدكلة مف قبؿ المجن

عمى أساس أنو نسخة مباشرة عف التقرير المقدـ لمجنة حقكؽ الطفؿ، كلـ تتعامؿ مع خصكصيات الميثاؽ 

 .4بتفاصيؿ كافية

                                                           
1
( Guidelines for Initial Reports of States Parties, Cmttee/ACRWC/2 II. Rev2, art. XI (24), available at : 

 Http://www.africa union.org/child/Guidelines%20for%20Initial%20reports%20_%20English.pdf  
2
( Concluding Observations on Kenya's Initial Report, para 22(c). 

3
( Concluding Observations on egypt's Initial Report, para 12.  

4
) Concluding Observations on Uganda's Second Periodic Report, para 29. 
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يجب أف تككف أىـ  ،إجراءات تقديـ التقارير ىي جزء أساسي مف عمؿ المجنة كالتكصيات الختامية لمجنة   

دقيقة ككاضحة كمحددة جيدا كمممكسة بحيث تككف الكثائؽ الصادرة عف المجنة، ىذه األخيرة يجب أف تككف 

 ذات معنى لمدكؿ األطراؼ.

لذلؾ مف الضركرم أف تصدر المجنة مبادئ تكجييية كاضحة تحدد المناطؽ الخاصة التي يجب التركيز    

عمييا لتفريؽ تقرير الميثاؽ عف تقرير اإلتفاقية، كتكضيح ىذه المناطؽ الخاصة سكؼ يساعد المجتمع المدني 

 بيف التقارير الخاصة بيـ مع عمميات تقديـ التقارير إلى األمـ المتحدة. االنسجاـفي تحقيؽ 

 لكف أيضا تراقبك  ،المجنة اإلفريقية مثؿ لجنة حقكؽ الطفؿ األممية ال تحرس كتعزز حقكؽ الطفؿ فقط   

تنفيذ ىذه الحقكؽ، المجنة اإلفريقية ليا أيضا صالحيات تفسير أحكاـ الميثاؽ بطمب مف دكلة طرؼ أك إحدل 

 مؤسسات أك منظمات اإلتحاد اإلفريقي.

إجراء تقديـ التقارير في ظؿ الميثاؽ يشبو اإلجراء المكجكد في اإلتفاقية، حيث يجب عمى الدكؿ األطراؼ    

ات عف تنفيذه كفقا لحماية فئات معينة مف حقكؽ الطفؿ، المبادئ التكجييية إلعداد في الميثاؽ أف تكفر معمكم

دراج مسؤكليات الطفؿ مف بيف  ،التقارير في ظؿ الميثاؽ تحدد المكاضيع التي يجب أف يقدـ التقرير عنيا كا 

ت الكالديف لـ كمع ذلؾ، مسؤكليا فريقي لحقكؽ اإلنسافىذه المكاضيع معقكؿ نظرا لمممارسات في النظاـ اإل

مثؿ ىذا اإلغفاؿ يتعارض مع مفيكـ الكاجبات ك يتـ إضافتيا في ىذا القسـ، ىذا ال يبدك في مصمحة الطفؿ 

 .1المشركح مف قبؿ المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كتعزيز إعماؿ حقكؽ اإلنساف

 اإلتفاقية )سنتيف(.في ظؿ الميثاؽ ىي نفسيا في ظؿ كلي األفترة تقديـ التقرير كما أف    

، نظريا مثؿ ىذا اإللتزاـ مدركس جيدا ألف في ظؿ الميثاؽ سنكات 3التقارير الدكرية يجب تقديميا كؿ    

 ،المجنة اإلفريقية قادرة عمى رصد حماية حقكؽ الطفؿ في فترات زمنية أقصر مما ىي في إطار اإلتفاقية

سنكات، حيث نرل  5ؿ األطراؼ إلى لجنة حقكؽ الطفؿ ىي المدة التي تقدـ خالليا التقارير الدكرية مف الدك 

                                                           
1
( Dovile Skujyte, anr, Rights of African Children Under the African Charter on the Rights and Welfare 

of the Child : the Addition to the Universal Protection of a Child, University of Tilburg, June 2011, p 134. 



 الفصل الثاني | دراسة مقارنة بين أحكام الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل |
 

 

461 

أف ىذه المدة طكيمة جدا في مجاؿ التزاـ الدكلة الطرؼ بتقديـ التقارير الدكرية عف حالة حقكؽ الطفؿ بيا، 

ألف ىذه التقارير الدكرية ىي إحدل كسائؿ لجنة حقكؽ الطفؿ لمراقبة تنفيذ اإلتفاقية داخؿ حدكد الدكؿ 

يو فإف انتظار مدة خمس سنكات أخرل لتقديـ التقرير الدكرم التالي مف شأنو أف يسبب أضرارا األطراؼ، كعم

جسيمة لألطفاؿ في العالـ، السيما الذيف يعانكف مف أكضاع اقتصادية كاجتماعية متردية، كىذا حاؿ األطفاؿ 

 كالنامية.في معظـ البمداف الفقيرة 

حقكؽ الطفؿ إلنقاص فترة الخمس  اتفاقيةالفقرة األكلى البند )ب( مف  44كلذلؾ نرجك تعديؿ نص المادة    

 .1سنكات إلى سنتيف فقط كحد أقصى تمتـز الدكؿ األطراؼ بتقديـ التقارير الدكرية مرة كؿ سنتيف عمى األكثر

نظرا لكثافة كتكاتر  ماية أكثر تفصيال،ـ حالميثاؽ يحقؽ ىدفو ككثيقة إقميمية لحماية حقكؽ اإلنساف متى قد   

حقكؽ الطفؿ التي تحدث في إفريقيا، اإللتزاـ بتقديـ تقرير كؿ لخصكص انتياكات حقكؽ اإلنساف عمى كجو ا

 سنكات سكؼ يجعؿ األمر أكثر صعكبة لمتابعة ىذه االنتياكات كمنعيا مف الحدكث مرة أخرل. 5

القصيرة في ظؿ الميثاؽ مرتبطة بحقيقة أف الدكؿ األطراؼ في اإلتفاقية مف ناحية أخرل، الفترة الزمنية    

ككذلؾ الميثاؽ عمييا تقديـ تقاريرىا لكال المجنتيف، فيبدك منطقيا في نظرنا أنو مف أجؿ الحصكؿ عمى ردكد 

 أكثر تفصيال حكؿ حماية حقكؽ الطفؿ، فترة التقرير في ظؿ المعاىدة اإلقميمية يجب أف تككف أقصر مف

 العالمية.

الدكؿ األطراؼ التي قدمت بالفعؿ تقريرا إلى لجنة  ،كفقا لممبادئ التكجييية إلعداد التقارير بمكجب الميثاؽ   

حقكؽ الطفؿ استنادا إلى اإلتفاقية قد استخدمت عناصر مف ذلؾ التقرير إلعداد التقرير لمجنة اإلفريقية كما 

 ىك مطمكب مف قبؿ المجنة.

                                                           
1
) For a critique of the effectiveness of the reporting mechanism under the UNCRC, see : L Woll, 

Reporting to the UN Committee on the Rights of the Child, International Journal of Children's Rights, 

2000, p 71-81 (a six-country study which showed that the reporting process for the UNCRC was 

generally not used as a catalyst for domestic review, debate or policy change).      
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يسمط الضكء خاصة عمى الحقكؽ الخاصة المكجكدة في الميثاؽ، أساسا ما يجب عمى  التقرير يجب أف   

، لكف إذا لـ 1الدكلة تقديمو إلى المجنة اإلفريقية ىك التقرير بمكجب اإلتفاقية باإلضافة إلى المتطمبات اإلقميمية

 اإلفريقية.تقدـ الدكلة التقرير إلى المجنة األممية عمييا تحضير تقرير كامؿ لمجنة 

ميمة إعداد التقارير بمكجب الميثاؽ ىي أسيؿ بطريقة ما، ىذا األخير في رأينا ىك ميزة، كبالنظر إلى    

حقيقة أف الدكؿ اإلفريقية ليست حريصة عمى تقديـ تقارير لمجنة اإلفريقية يمكف أف تزيد الكضع سكءا، ىناؾ 

، كبالمقارنة مع إجراء تقديـ التقارير بمكجب 20062 فقط أربع دكؿ إفريقية قدمت تقارير أكلية حتى ديسمبر

اإلتفاقية ىناؾ فرؽ كبير عالكة عمى ذلؾ، عمى عكس ما حدث مع اإلتفاقية، الدكؿ اإلفريقية لـ تحسف 

كلـ تقدـ أم منيا تقريرىا  3دكلة عضك في الميثاؽ قدمت تقاريرىا األكلية 32أداءىا في الكقت المناسب، فقط 

 الدكرم.

ربما ألنيا ال ترل ضركرة في بعض  ،أينا سبب تردد الدكؿ اإلفريقية في تقديـ التقارير بمكجب الميثاؽفي ر    

الحاالت لتقديـ نفس المعمكمات مرتيف، دكر الميثاؽ كمعاىدة إقميمية يجب أف يشدد أكثر إذا كاف عمى الدكؿ 

كتقديـ تقارير إلى المجنة اإلفريقية  ،فاقيةاإلفريقية تحضير تقارير لمجنة األممية في المسائؿ الكاردة في اإلت

 فقط فيما يتعمؽ بالجكانب اإلضافية لمميثاؽ.

العامؿ الثاني الذم يجب النظر إليو عمى أنو ىك الذم يحد مف إرادة الدكؿ اإلفريقية مف تقديـ التقارير إلى    

صيات المجنة ء المتخذ لمتابعة تك ىك أف الدكؿ األطراؼ في تقاريرىا يجب أف تحدد اإلجرا ،المجنة اإلفريقية

 .4األمميةاإلفريقية ك 

                                                           
1
( DM. Chirwa, The Merits and Demerits of the African Charter, op.cit, p 157. 

2
( Frans Viljoen, International Human Rights Law in Africa, op.cit, p 222. 

3
( State Reports and Committee Recomendations, available at : 

Http://www.acerwc.org/state-reports/  
4
( Guidelines for Initial Reports of States Parties, Prepared by the African Committee of Experts on 

Rights and Welfare of the Child Persuant to the Provision of Article 42 of thr African Charter on the 

Rights and Welfare of the Child, Cmttee/ACRWC/2 II. Rev2, art. XI (25). 

http://www.acerwc.org/state-reports/
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يبدك غير  ،التقرير المزدكج حكؿ اإلجراءات المتخذة في إطار تكصيات لجنة حقكؽ الطفؿ األممية   

 ضركرم كيمكف حؿ المشكمة عف طريؽ تكاصؿ أفضؿ بيف المجنتيف.

فريقية في الغالب عمى نفس مسائؿ أكدت المجنة اإل ،خالؿ إعطاء مالحظات ختامية لمدكؿ األطراؼ   

الممارسات الثقافية الضارة التي  ،التنفيذ لمميثاؽ كما فعمت لجنة حقكؽ الطفؿ بشأف المسائؿ المتعمقة باالتفاقية

، قضايا التمييز خاصة التمييز ضد الفتيات، مشاكؿ في معدالت تسجيؿ األطفاؿ ال تزاؿ مكجكدة، انخفاض

كالصحة، العنؼ ضد األطفاؿ، كاإلساءة لألطفاؿ في العمؿ، االتجار الحصكؿ عمى خدمات التعميـ 

 .1باألطفاؿ، كمشاكؿ في قضاء األحداث

كلصرؼ النظر عف إدراج كاجبات األطفاؿ، المجنة اإلفريقية ال تضع إضافات إفريقية صريحة عند تقديـ    

 قضايا التنفيذ في ظؿ الميثاؽ.

بسبب االفريقية إنو مف المستحيؿ حتى اآلف الخركج باستنتاجات حكؿ تأثير المالحظات الختامية لمجنة    

االفريقية عدـ كجكد تقارير دكرية، كبالتالي مف المستحيؿ التحقؽ ما إذا كانت الدكؿ األطراؼ ترل المجنة 

ة مف الدكؿ اإلفريقية ال تمتـز بتقديـ كييئة مكثكقة مف ناحية أخرل، النظر إلى أف حقيقة أف األغمبية المطمق

 تقارير.

مف عيكب المالحظات الختامية أنيا ليست ممزمة قانكنا لمدكؿ األطراؼ، فالتكصيات المقدمة ليست كاجبة    

حككمات الدكؿ األطراؼ إلتباع تعميمات المعاىدة كالذم ال يعد في ، يترؾ القرار للكنيا مكثكقة لحد ما

طفؿ بما أف التكصيات يمكف أف يتـ تجاىميا، عالكة عمى ذلؾ، في حاالت التقارير مصمحة حماية حقكؽ ال

 المتأخرة، ليس لمجنة أم صالحيات لتنفيذ أم تدابير ممزمة قانكنا لمدكؿ األطراؼ.

                                                           
1
( State Reports and Committee Recomendations, available at : 

< Http://www.acerwc.org/state-reports/>  

http://www.acerwc.org/state-reports/
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عمى الرغـ مف أف الدكؿ اإلفريقية لـ تكف سريعة لبدء إجراءات تقديـ التقارير بمكجب اإلتفاقية، بحمكؿ عاـ    

قدمت جميع الدكؿ األطراؼ في اإلتفاقية عمى األقؿ تقريرا كاحدا، كمعظميا ليس لدييا أم تقارير  2006

 .1متأخرة

كعمى الرغـ مف حقيقة أف المالحظات الختامية ليست ممزمة، كظائؼ المجنة ليست أقؿ أىمية،    

 يذ اإلتفاقية كالميثاؽ.المالحظات النيائية تقدـ لمدكلة الطرؼ كرد مفصؿ لنقاط القكة كالضعؼ لتنفف

مف الكاضح أف أكبر المشاكؿ في  ،مف المالحظات الختامية المعتمدة كردكد عمى تقارير الدكؿ اإلفريقية   

تنفيذ اإلتفاقية ىي التمييز ضد الفتيات كذلؾ نتيجة لمممارسات الثقافية الضارة، النقص في النظـ التعميمية 

 .2قضايا عمؿ األطفاؿ ككذلؾ ال سيما في المناطؽ الريفية ة، عدـ تسجيؿ المكاليدكالخدمات الصحي

التفاقية، االجكانب اإليجابية لممارسات الدكؿ األطراؼ ىي تمؾ المتعمقة بالتصديؽ عمى بركتكككالت    

 قكانيف كطنية التي تيدؼ إلى تنفيذ اإلتفاقية. اعتمادكالميثاؽ اإلفريقي، جنبا لجنب مع 

أيضا تعميقات عامة تغطي مكاضيع مختمفة بشأف المسائؿ المتعمقة باألطفاؿ، لجنة حقكؽ الطفؿ تنشر    

عمى  ،ىذه التعميقات تشمؿ أيضا التكجييات العامة التي تحتاج الدكؿ األطراؼ أف تتبعيا لتحسيف األكضاع

حقكؽ الطفؿ  الرغـ مف أف األمكر التي تتناكليا التعميقات العامة ليا صمة مباشرة بالدكؿ اإلفريقية بسبب حالة

 أم سمطة ممزمة، فيي تفتقر إلى التأثير عمى الدكؿ األطراؼ.ليا ىناؾ، لجنة حقكؽ الطفؿ ليست 

في  بالنسبة لكؿ مف التقارير األكلية كالدكرية، عقدت معظـ البمداف مشاكرات مع األشخاص الرئيسييف   

تعمـ  ،كغيرىا مف ككاالت األمـ المتحدةكزارات القطاع، مع تقديـ المشكرة الفنية كالمساعدة مف اليكنيسيؼ 

قرارىا كمع ذلؾ، مف دكف النشر عمى  التقارير إلى كزارات الحككمة كالمنظمات غير الحككمية لممكافقة عمييا كا 

في أكساط الجميكر، ال يمكف إال أف تككف ردكد فعؿ محدكدة اعتبارا  نطاؽ كاسع كنشر اتفاقية حقكؽ الطفؿ

 .3مف المكاطنيف العادييف

                                                           
1
( Available at : www.crin.org   

2
( Concluding Observations on Tanzania's Second Periodic Report, para 25. 

3
) Philip Alston, & J. Tobin, Laying the Foundations for Children's Rights, op.cit, p 123. 

http://www.crin.org/
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معظـ البمداف في ىذا البحث، قدمت تقارير بديمة مف قبؿ المنظمات غير الحككمية، عمى النحك    

ىذه التقارير تكمؿ تقارير الدكلة كتسمط الضكء  ،مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ 45عميو بمكجب المادة  المنصكص

 .1الثغرات، كالتناقضات كغيرىا مف القضايا التي لـ تقرىا الحككمات عمى

معظـ الدكؿ لـ تقدـ بعد تقارير دكرية حكؿ المسائؿ الخاصة التي أثيرت مف قبؿ لجنة حقكؽ الطفؿ في    

كما لـ تقـ بنشر تقاريرىا عمى  ،التكصيات إلجراء تغييرات في القانكف كالسياسات مالحظاتيا الختامية، مثؿ

 .2نطاؽ كاسع لمكاطنييا

 اوى ـــشكـراء الـــإج ث:ـالـثـب الـمـطـمـال

أصبحت كسيمة منتشرة كمتزايدة إلنفاذ حقكؽ اإلنساف، كلكف ما ىي البالغات؟ ىي أساسا  البالغات   

فريقية لحقكؽ مثؿ المجنة اإل ،الشكاكل التي ترفع مع الييئات المنشأة بمكجب معاىدات حقكؽ اإلنساف

 عاىدة في محفؿ دكلي.المفي كسيمة لطمب إعماؿ الحقكؽ المعترؼ بيا  ، ىي في جكىرىااإلنساف كالشعكب

أك دكلة طرؼ أخرل، يمكف  منظمة غير حككميةأك ، وممثمأك عادة يمكف تقديـ البالغات مف الضحية    

البالغ إذا كانت الدكلة التي ىي مكضكع الشككل قد اعترفت باختصاص ىيئة  لييئات المعاىدات النظر في

 .3المعاىدة لسماع الشكاكل

عمى سبيؿ المثاؿ البركتكككؿ  ،شأت إجراءات البالغات بما في ذلؾاإلنساف أنالمعاىدات العديدة لحقكؽ    

البركتكككؿ االختيارم التفاقية ، 4خاص بالحقكؽ المدنية كالسياسيةاالختيارم األكؿ الممحؽ بالعيد الدكلي ال

كككؿ ، البركت1اتفاقية القضاء عمى التمييز العنصرم، 5جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة القضاء عمى

                                                           
1
) M. Black, Monitoring the Rights of Children ; Innocenti Global Seminar Summary Report, UNICEF, 

2004, p 34. 
2
) Children's Rights in Kenya : An Analysis based on the CRC Reports Save the Children Sweden, 2006, 

p 13. 
3
) Sonja C. Grover, Children Defending their Human Rights Under the CRC Communications Procedure : 

On Strengthening the Convention on the Rights of the Child Complaints Mechanism, Springer, 2014, p 

87. 
 بمكجب بركتكككلو االختيارم األكؿ. )4
 بمكجب بركتكككليا االختيارم. )5
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اتفاقية لية لحماية مف االختفاء القسرم، االتفاقية الدك اقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة، االختيارم التف

 .3كاتفاقية حقكؽ الطفؿ 2مناىضة التعذيب

ىناؾ أيضا إجراءات الشكاكل التي لـ يتـ تناكليا بشكؿ صريح ضمف منظكمة الييئات المنشأة بمكجب    

 لمجنة حقكؽ اإلنساف كلجنة كضع المرأة. 1503بما في ذلؾ اإلجراءات الخاصة كاإلجراء  ،المعاىدات

يتمتع األطفاؿ بجميع حقكؽ  ،تاريخيا، تـ استغالؿ إجراء البالغات مف قبؿ األطفاؿ كالمدافعيف عنيـ   

كىكذا،  في الزكاج(مك األطفاؿ )مثؿ الحؽ اإلنساف ذاتيا كالبالغيف مع كجكد استثناءات قميمة بسبب مرحمة ن

يمكف لألطفاؿ كالمدافعيف عنيـ االستفادة مف إجراء البالغات ألم معاىدة مف معاىدات حقكؽ اإلنساف التي 

طالما تـ استيفاء جميع  ،تعترؼ بانتياؾ حقكؽ اإلنساف التي تنطكم عمى طفؿ أك مجمكعة مف األطفاؿ

مب معظـ إجراءات البالغات أف الجية التي يكدع عمى سبيؿ المثاؿ، تتط ،المعايير المكضكعية كاإلجرائية

ت الذم حدث فيو االنتياؾ المزعكـ أيضا، ضدىا البالغ دكلة طرؼ في معاىدة حقكؽ اإلنساف في الكق

 .4سبؿ االنتصاؼ المحمية قبؿ رفع البالغ لييئات المعاىدات عادة، يجب استنفاذ

يتـ  ،اؿ أيضا بحقكؽ إضافية بسبب كضعيـ الخاصباإلضافة إلى حقكؽ اإلنساف العالمية، يتمتع األطف   

كبركتكككالتيا االختيارية كالميثاؽ األفريقي لحقكؽ اقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ إدراج ىذه الحقكؽ في اتف

 .الصككؾ كالمنظمات الدكلية األخرلكرفاه الطفؿ، فضال عف مختمؼ 

 لـفـوق الطـقـحـة لـيـمـة األمـنـجـب المــوجــمـاوى بــكـشـراء الــرع األول: إجــفـال

بسبب الفجكة التي كانت في أحكاـ إنفاذ اتفاقية حقكؽ الطفؿ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف في المعاىدات    

عمى تنكعة مف المنظمات غير الحككمية األخرل، ضغط عدد مف المدافعيف عف حقكؽ الطفؿ كمجمكعة م

  .التفاقية حقكؽ الطفؿ المتعمؽ بإجراء تقديـ البالغاتالثالث ارم المجتمع الدكلي لصياغة البركتكككؿ االختي
                                                                                                                                                                                           

 مف اتفاقية القضاء عمى التمييز العنصرم. 14بمكجب المادة  )1
 يب.مف اتفاقية مناىضة التعذ 22بمكجب المادة  )2
 بمكجب بركتكككليا االختيارم الثالث. )3

4
) Sonja C. Grover, Children Defending their Human Rights Under the CRC Communications Procedure : 

On Strengthening the Convention on the Rights of the Child Complaints Mechanism, op.cit, p 90. 
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 الطفؿ حقكؽ التفاقية الجديد البركتكككؿ االختيارم 2011 ديسمبر 19 في العامة الجمعية اعتماد شكؿ   

 حقكؽ لجنة كانت فقد ،حديثا باالستعراض المشمكلة شيدتو الفترة إنجاز أىـ ،1البالغات تقديـ بإجراء المتعمؽ

 المقدمة البالغات في منظرل مخّكلة تكف لـ التي اإلنساف حقكؽ ىيئات معاىدات مف الكحيدة الييئة الطفؿ

 .األفراد مف

ضافة ،الفردية البالغات تمقي إجراءات عمى اإلنساف لحقكؽ الدكلية األساسية المعاىدات كتنص سائر     كا 

 تعنيو التي لممعاىدة حاالت انتياؾ في التحقيؽ معينة، ظركؼ في المعاىدات، ىيئات لبعض يمكف ذلؾ إلى

 األشخاص بحقكؽ المعنية كالمجنة ضد المرأة، التمييز عمى بالقضاء المعنية المجنةك  التعذيب مناىضة )لجنة

 القسرم(. باالختفاء المعنية كالمجنة اإلعاقة، ذكم

 كفنمندا، كفرنسا، كسمكفينيا، كشيمي، كسمكفاكيا، كتايمند، )أكركغكام، الدكؿ مف أساسية مجمكعة كأيدت   

 ظؿ في لمبالغات إجراء بمكجبو ُيستحدث الجديد الذم االختيارم البركتكككؿ مبادرة كممديؼ( كمصر، ككينيا،

 17 المؤرخ 11/1 رقـ اإلنساف حقكؽ مجمس قرار اعتماد في تمؾ البمداف أسيمت كقد ،الطفؿ حقكؽ اتفاقية

بركتكككؿ  كضع إمكانية الستكشاؼ العضكية مفتكح عامؿ فريؽ القرار ىذا بمكجب كأنشئ ،2009جكاف 

 بمكجب تقديـ التقارير إلجراء ُمكمِّؿ لمبالغات إجراء بمكجبو الطفؿ ُيستحدث حقكؽ التفاقية اختيارم

 .2االتفاقية

 بمكجب لتقديـ البالغات إجراء إلى يفتقركف كممثمييـ األطفاؿ" أف إلى القرار ديباجة في لسلمجا أشار   

 اتفاقية إطار في البالغات لتقديـ كضع إجراء أف كمفادهالطفؿ  حقكؽ لجنة رأم" إلى اأيض كأشار ،"االتفاقية

 ".عاـ بشكؿ حقكؽ األطفاؿ حماية في يسيـ أف شأنو مف الطفؿ حقكؽ

                                                           
1
) Optional protocol to the Convention on the  Rights of the Child to provide a communications 

procedure, presented on 13 January 2011 by UN Human Rights Council, par. 2, art. 6 (1), available at : 

Http://www.crin.org/docs/A-HRC-WG-7-2-4.pdf  
2
) Olga Cvejić Jančić, The Rights of the Child in a Changing World : 25 Years after The UN Convention 

on the Rights of the Child, Springer, Nov 17, 2015, p 234. 

http://www.crin.org/docs/A-HRC-WG-7-2-4.pdf
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 لو جمسة أكؿ كفي ،2009 ديسمبر 19 إلى 16 مف الفترة في العضكية المفتكح العامؿ الفريؽ اجتمع   

 دكلة، 80 مف أكثر ممثمك األكلى الدكرة كحضر ،لمفريؽ مقررا ا)سمكفاكيا( رئيس شتيفانيؾ دراىكسالؼ انتخب

 ،الخبراء مف عدد عف فضال حككمية، غير كمنظمات كاليكنيسيؼ دكلية منظمات حككمية عف كممثمكف

 الرئيس، كنائب آنذاؾ، الطفؿ حقكؽ لجنة رئيسة اأيض الدكرة في شارؾ ،1/11 القرار مف 3 كعمال بالفقرة

 .1الرأم أصحاب مف بصفتيما

 حتى العامؿ الفريؽ كالية تمديد عمى ينص الذم 3/13 ق قرار لسلمجا اعتمد 2010 مارس 24 في   

 إلى كطمب اختيارم، بركتكككؿ العامؿ بصياغة الفريؽ تكميؼ اأيض كقرر لممجمس، عشرة السابعة الدكرة

 .االختيارم مشركع لمبركتكككؿ مقترح إعداد العامؿ الفريؽ رئيس

 في أجريت البركتكككؿ االختيارم، مشركع مقترح إعداد في العامؿ الفريؽ مقرر - رئيس مساعدة كبغية

 البركتكككؿ لمشركع الممكنة العناصر رسمية تتضمف غير كرقة بشأف مشاكرات 2010 مام 26 في جنيؼ

  2.أخرل معنية كجيات األطراؼ جميع الدكؿ المشاكرات تمؾ في كشاركت االختيارم،

 الحقكقييف كلجنة اإلنساف لحقكؽ السامية المتحدة األمـ نظمت مفكضية ،2010جكاف  22 ك 21 في   

 أىؿ مف المشارككف ككاف الخبراء بيف مشاكرات الطفؿ، حقكؽ لجنة رئيس رئيسة كنائب رئاسة تحت الدكلية،

العالـ  مف مناطؽ يمثمكف الدكلي، أك الكطني الصعيديف عمى األطفاؿ قضايا بشأف التقاضي في مجاؿ الخبرة

 مختمفة. قانكنية كُنظما

 أف قررمال - الرئيس إلى االذم طمب فيو أيض 13/3 رقـ لسلمجا لقرار اكفق المشاكرات ىذه ُعقدت كقد   

 عمى يراعي كأف المعنييف، الخبراء آراء االختيارمالبركتكككؿ  مشركع مقترح إعداد عند االعتبار في يضع

 .1المشاكرات العامؿ الفريؽ مقرر - رئيس كحضر ،الطفؿ لجنة حقكؽ آراء أمكر، جممة في الكاجب، النحك

                                                           
1
) Revised proposal for a draft optional protocol prepared by the Chairperson-Rapporteur of the Open-

ended Working Group on an optional protocol to the Convention on the Rights of the Child to provide a 

communications procedure,  presented on 13 January 2011 by UN Human Rights Council, par. 2, art. 6 

(1), available at : 

Http://www.crin.org/docs/A-HRC-WG-7-2-4.pdf  
2
) Jerry D. Gibson, Mobile Communications Handbook, Third Edition, CRC Press, 2012, p 354. 

http://www.crin.org/docs/A-HRC-WG-7-2-4.pdf
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 إلى 6 مف الفترة في الفريؽ أكال كاجتمع ،جزأيف في العضكية المفتكح العامؿ لمفريؽ الثانية الدكرة كُعقدت   

 ثـ ،المقرر الرئيس أعده الذم االختيارم لمشركع البركتكككؿ األكؿ المقترح لمناقشة  2010 ديسمبر  10

 كحضر 2010 ديسمبر في المنقحة المقترح صيغة لمناقشة 2011 برايرف16  إلى 10 مف الفترة في اجتمع

 غير كمنظمات كاليكنيسيؼ، دكلية، حككمية منظمات عف كممثمكف ،2دكلة 75 مف أكثر ممثمك االجتماع

 مف بصفتيـ الدكرة في الطفؿ حقكؽ لجنة رئيس كنائب رئيس كشارؾ  ،الخبراء عدد مف عف فضال حككمية،

 .13/3 األمف مجمس قرار مف 4ك  3الفقرتاف عميو تنص ما كفؽ أصحاب الرأم

 مشركع مقترح عمى اتيمبدية تعميقا العامؿ، الفريؽ عقدىا التي الدكرة ىذه في الطفؿ حقكؽ لجنة كأسيمت   

 متكقد الشامؿ، كبنيجو 3المقرر الرئيس بمقترح المقرر كرحبت رئيسال أعده الذم االختيارم البركتكككؿ

 .المشركع تضّمنيا التي األحكاـ مف عدد في نظرىا كجية

 الرجكع بشرط تقريره دكرتو الثانية، مف األخير اليـك في أم ،2011 فبراير 16 في العامؿ الفريؽ كاعتمد   

 دكرتو في اإلنساف حقكؽ مجمس إلى البركتكككؿ االختيارم مشركع إحالة عمى ككافؽ االختصاص، جية إلى

 بمكجبو اعتمد الذم ،17/18 القرار اإلنساف حقكؽ مجمس اتخذ ،2011 جكاف 17 كفي ،ةعشر  السابعة

  4.بإقراره العامة الجمعية كأكصى البركتكككؿ االختيارم،

 االختيارم البركتكككؿ يتضمف التي 66/138القرار  العامة الجمعية اتخذت ،2011 ديسمبر 19 كفي   

 في ماتف، زير السيد الطفؿ، حقكؽ لجنة رئيس كأشار ،5البالغات تقديـ بإجراء المتعمؽ الطفؿ حقكؽ التفاقية

 أداء في المجنة كستسترشد ،لألطفاؿ الخاصة االحتياجات العتبارا في يأخذ الجديد البركتكككؿ" أف إلى

 ."الطفؿ كآراء حقكؽ اعتبارىا في كاضعة لمطفؿ، الفضمى المصالح بمبدأ بمكجب البركتكككؿ كظائفيا

                                                                                                                                                                                           
1
) Ibid, p 356. 

2
) UN.doc. (A/HRC/WG.7/2/4) 

3
) UN.doc. (A/HRC/WG.7/2/3). 

4
) UN.doc. CS/18/17, 17/6/2011.  

5
) UN.doc.GA/138/66, 19/12/2011.  
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 الفردية بتناكؿ البالغات يتصؿ فيما الطفؿ حقكؽ لجنة اختصاصات االختيارم البركتكككؿ كيحدد   

 أك جسيمة انتياكات في إجراءات تحقيؽ بدء في اختصاصيا عف فضال الدكؿ، بيف فيما المقدمة كالبالغات

 في األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ بيع بشأف كبركتكككالىا االختيارياف االتفاقية تكفميا معينة لحقكؽ منيجية

 اتخاذ طمب المجنة البركتكككؿ كيخكؿ ،المسمحة المنازعات في اشتراؾ األطفاؿ كبشأف اإلباحية كالمكاد البغاء

 يمجؤكف الذيف األفراد لحماية تدابير اتخاذ عف فضال إصالحو، يمكف ال ضرر لتفادم حدكث مؤقتة تدابير

جراءات المتابعة الكدية التسكية باتفاقات يتعمؽ فيما المجنة دكر بشأف أحكاما اأيض كيحدد ،إلى المجنة  كا 

 كآراء حقكقو تراعي لمطفؿ، كأف الفضمى المصالح بمبدأ المجنة تسترشد أف عمى االختيارم البركتكككؿ كينص

 جانب مف بو تالعب ضحية أف يقع لمنع ضمانات كاتخاذ لمطفؿ مالئمة إجراءات اتخاذ كسيكفؿ، ق

 .باسمو يتصرفكف الذيف األشخاص

البركتكككؿ االختيارم يسمح لألطفاؿ )بشكؿ فردم أك مجمكعات( بتقديـ بالغات التفاقية حقكؽ الطفؿ    

بمكجب اتفاقية حقكؽ الطفؿ كأكؿ بركتكككليف اختيارييف )البركتكككؿ  ،بشأف انتياكات محددة لحقكؽ الطفؿ

االختيارم التفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ بشأف اشتراؾ األطفاؿ في الصراعات المسمحة كالبركتكككؿ 

احية عف االختيارم التفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ بشأف بيع األطفاؿ كاستغالليـ في البغاء كالمكاد اإلب

 الطفؿ(.

مف أجؿ سماع البالغ مف قبؿ لجنة حقكؽ الطفؿ، الدكلة المكجو ضدىا البالغ يجب أف تصادؽ عمى    

لمصادقة عمى البركتكككؿ االختيارم الثالث لالنتياؾ المزعكـ كعالكة عمى ذلؾ، ينبغي عمى الدكلة أيضا ا

تعترؼ بالحؽ في السؤاؿ قبؿ تقديـ االنتياؾ  كأف ،أك أحد البركتكككالت االختيارية(معاىدة حقكؽ الطفؿ )

 المزعكـ كيجب أف تظؿ طرفا في كقت االنتياؾ.

ثة )مثؿ اتفاقية حقكؽ الطفؿ مختصة بتمقي الشكاكل مف األفراد أك مجمكعات مف األفراد، أك أطراؼ ثال   

، رؼ ثالث الشككلألفراد، إذا رفع طتصرؼ نيابة عف أفراد أك مجمكعات مف االمنظمات غير الحككمية( ت
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تبرير لماذا لـ يكف أك يجب عمى الطرؼ الثالث  ،مكافقتيا الصريحة لو يب عمى الدكلة الممثمة أف تعطيج

عمى الرغـ مف أف الطرؼ الثالث يمكف لو تقديـ بالغ بالنيابة عف فرد أك جماعة دكف مكافقتيـ ىناؾ مكافقة، 

ديـ شككل نيابة عف طرؼ مجيكؿ كمع ذلؾ، فإف إجراء قلو ت في ظركؼ استثنائية، كالطرؼ الثالث ال يمكف

الضحية تكافؽ البالغات المقدمة بمكجب البركتكككؿ االختيارم الثالث يؤكد سرية ىكيات الضحايا إال عندما 

صراحة عمى الكشؼ العمني عف اليكية كعالكة عمى ذلؾ، يتـ إجراء جميع مداكالت البالغات المقدمة مف 

  .1في اجتماعات مغمقةاتفاقية حقكؽ الطفؿ 

البركتكككؿ االختيارم ك  ،في جميع إجراءات البالغات، تمتـز اتفاقية حقكؽ الطفؿ بضماف مصمحة الطفؿ   

 :2كتشمؿ ىذه البالغات ،الثالث يجعؿ مف الكاضح أف بعض البالغات تككف غير مقبكلة

 ( المجيكؿ،1

 ( غير المكتكب،2

 ( إساءة لمعممية،3

 اتفاقية حقكؽ الطفؿ كبركتكككالتيا االختيارية،( متعارض مع 4

 ( غير ضركرم،5

 ( ال يقكـ عمى أساس أك لـ يثبت بما فيو الكفاية،6

 ( يستند إلى الحادثة التي تسبؽ التصديؽ عمى البركتكككؿ الثالث االختيارم7

المحمية أك قد بؿ االنتصاؼ س بالغات إذا كانت الضحية لـ تستنفذعالكة عمى ذلؾ، يتـ استبعاد ال   

ت كسائؿ االنتصاؼ المحمية كلكف انتظرت أكثر مف سنة كاحدة قبؿ إيداع الشككل لمجنة حقكؽ استنفذ

 الطفؿ.

                                                           
1
) Art 5 OPCP.  

2
) Art 7 OPCP. 
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في ظركؼ  أخذ ستة أشير لمرد عمى االدعاءات،منذ استالـ البالغ مف قبؿ المجنة، يسمح لمدكلة الطرؼ    

 يمكف إصالحو تدابير مؤقتة لتفادم إلحاؽ ضرر ال استثنائية، يجكز لمجنة أف تطمب مف الدكلة الطرؼ اتخاذ

 .اتفاقية حقكؽ الطفؿ تشجع الطرفيف عمى التكصؿ إلى "تسكية كدية" عمى أساس البالغات،

اتفاقية حقكؽ الطفؿ في ضكء  ،الثقافيةك االجتماعية شأف انتياكات الحقكؽ االقتصادية، تعالج البالغات ب   

تتخذ الدكؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية كاإلدارية كغيرىا مف التدابير "مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ  4لمادة ا

كفيما يتعمؽ بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية  ،المالئمة إلعماؿ الحقكؽ المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية

 ، في إطار التعاكف كالثقافية، تتخذ الدكؿ األطراؼ ىذه التدابير إلى أقصى حدكد مكاردىا المتاحة، كحيثما يمـز

 .1"الدكلي

في أكسع معانييا، تشير ىذه المغة أف اتفاقية حقكؽ الطفؿ قد فرضت الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية 

كالثقافية بشكؿ مختمؼ لألطفاؿ الذيف يعيشكف في البمداف النامية عمى غرار األطفاؿ الذيف يعيشكف في 

 البمداف المتقدمة.

الطفؿ البالغ، فإنو سيتـ إرساؿ اآلراء كالتكصيات، إف كجدت، إلى الدكؿ بعد تداكؿ اتفاقية حقكؽ    

االطراؼ، بمجرد تمقي الدكلة الطرؼ كجيات نظر المجنة كتكصياتيا، تمتـز الدكلة الطرؼ بالنظر فييا كتقديـ 

رد مكتكب في غضكف ستة أشير، قد تطمب لجنة حقكؽ الطفؿ أيضا مف الدكلة الطرؼ أف تدرج معمكمات 

افية حكؿ التدابير المتخذة استجابة آلراء المجنة كالتكصيات الكاردة في التقارير الالحقة المقدمة مف الدكلة إض

 الطرؼ في االمتثاؿ اللتزامات اإلبالغ بمكجب اتفاقية حقكؽ الطفؿ كبركتكككالتيا االختيارية.

ؿ كممثمييـ إلى رفع شكاكل إلى باإلضافة إلى إجراء البالغات الذم يسمح لضحايا انتياكات حقكؽ الطف   

ثانيا األطراؼ تقديـ بالغات عف بعضيا ك لمدكؿ  أكاللجنة حقكؽ الطفؿ كالبركتكككؿ االختيارم الثالث يسمح 

لمجنة حقكؽ الطفؿ الشركع في التحقيؽ عند تمقييا "معمكمات مكثكقة تشير إلى كقكع انتياكات جسيمة أك 

 .منتظمة"
                                                           
1
) Art 4 CRC.   
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جميع االستفسارات تككف الطفؿ تمقي تعاكف الدكلة الطرؼ ك ستفسار لمجنة حقكؽ عند إجراء التحقيؽ أك اال   

 13سرية، ينص البركتكككؿ االختيارم الثالث بشكؿ كاضح أنو يجكز لمدكؿ األطراؼ التحفظ عمى المادة 

 .1كلكف تسمح ليـ أف يككنكا خاضعيف ألحكاـ معاىدات أخرل

كال تحصى تكاجو تنفيذ البركتكككؿ االختيارم الثالث، فإف قمة مف عمى الرغـ مف أف ىناؾ تحديات ال تعد    

دعاة حقكؽ الطفؿ يجادلكف بأف األطفاؿ ىـ أفضؿ حاال دكف إجراء البالغات الذم يكفر أسمكب التنفيذ 

لحقكقيـ المنصكص عمييا في اتفاقية حقكؽ الطفؿ كالبركتكككؿ االختيارم ليا في محفؿ دكلي كبالتالي، 

منظمات التي تركز عمى حقكؽ الطفؿ كاإلنساف كاألفراد أف تعمؿ معا لمضغط مف أجؿ تسييؿ يجب عمى ال

 استخداـ اإلجراء البالغات مف قبؿ األطفاؿ كأسرىـ، عند االقتضاء، حتى يتمكنكا مف فرض حقكقيـ.

 ةـيـقـريـفـل اإلفـطـوق الـقـة حـنـجـب لـوجـمـاوى بـكـشـراء الــي: إجـانـثـرع الـفـال

التي تتمقى حاليا البالغات  خرلالطفؿ ىي ىيئة المعاىدة األ فريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ كرفاهالمجنة اإل   

يثاؽ األفريقي مف الم 44اختصاص المجنة يأتي بمكجب المادة  ي تتعامؿ تحديدا مع حقكؽ األطفاؿ،الت

عة أك منظمة غير حككمية يجكز لمجنة تمقي البالغات، مف أم شخص أك مجمك حيث  2لحقكؽ كرفاه الطفؿ

معترؼ بيا مف قبؿ منظمة الكحدة األفريقية، مف إحدل الدكؿ األعضاء، أك األمـ المتحدة تتعمؽ بأم مسألة 

 يجب أف يتضمف البالغ المكجو إلى المجنة اسـ كعنكاف المؤلؼ كيجب أف يعالج بسرية.كما  يغطييا الميثاؽ.

لألطفاؿ في  قي يكفر طريقة التنفيذ عمى أساس فردم أك جماعيفريجراء البالغات في ميثاؽ الطفؿ اإلإ   

اقية حقكؽ لحسف الحظ، ىناؾ كمية ىائمة مف التداخؿ بيف اتف ،فريقيا، عمى األقؿ فيما يتعمؽ بيذه المعاىدةإ

فريقي ىك أشمؿ المعاىدتيف، كبالتالي يزكد قي كفي معظـ النكاحي، الميثاؽ اإلفريالطفؿ كميثاؽ الطفؿ اإل

 األطفاؿ بإطار شامؿ إلى حد ما مف حقكؽ إلنفاذىا.

                                                           
1
) Art 8 OPCP. 

2
) African Charter on the Rights and Welfare of the Child, art 44. 
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مف الميثاؽ اإلفريقي لمطفؿ، كضعت المجنة مبادئ تكجييية  44في ضكء اختصاصيا بمكجب المادة    

مف  44بمكجب المادة يدة في أفريقيا التي عرفت البالغ في الكاقع، ىي ىيئة المعاىدة الكح 1بشأف البالغات

كرفاه الطفؿ، أم مراسمة أك أم شككل مف دكلة، فرد أك منظمة غير حككمية التي فريقي لحقكؽ الميثاؽ اإل

 تندد باألفعاؿ التي تمس حؽ أك حقكؽ الطفؿ تعتبر بالغ.

كتطمب صراحة إلى  ، ال يجب أف يككف مجيكاليجب أف تككف البالغات أماـ المجنة في شكؿ مكتكب   

المجنة لدييا الكفاءة لسماع البالغات بشأف دكلة طرؼ في كعالكة عمى ذلؾ، فإف  تقديـ اسـ كعنكاف المبمغ

 الميثاؽ اإلفريقي لمطفؿ.

 ال تستمع المجنة لمبالغات التي:

 ،2فريقيكاـ القانكف التأسيسي لالتحاد اإلفريقي أك مع ميثاؽ الطفؿ اإل( ال تتفؽ مع أح1

 ،3( تقكـ عمى أساس المعمكمات التي تـ جمعيا فقط مف كسائؿ اإلعالـ2

 ،4( التي يجرم النظر فييا سابقا أك حاليا مف قبؿ ىيئة أخرل لمتحقيؽ أك التنظيـ الدكلي3

 ،5( يحتكم عمى عبارات ميينة4

سبؿ االنتصاؼ المحمية قبؿ تقديـ البالغ  ادئ التكجييية مف الضحايا استنفاذعالكة عمى ذلؾ، تطمب المب   

سبؿ االنتصاؼ المحمية كبعبارة أخرل، يجب  استنفاذفي "كقت معقكؿ" بعد أف تـ كتطمب أف يكدع البالغ 

 .6عمى الضحايا أف ال يككنكا مبكريف جدا أك متأخريف جدا في تقديـ بالغاتيـ إلى المجنة

 :7يجب عمى البالغات أف تفصؿ العناصر التالية

 ( الحقائؽ ذات الصمة؛1

                                                           
1
) Guidelines for the Consideration of Communications Provided for Article 44 of the African Charter on 

the Rights and Welfare of the Child, Cmttee/ACRWC/II.Rev 2. 
2
) ACERWC Communications Guidelines, Ch. 2, Art. 1 (III)(1)(a). 

3
) ACERWC Communications Guidelines, Ch 2, Art. 1 (III)(1)(b). 

4
) ACERWC Communications Guidelines, Ch 2, Art. 1 (III)(1)(c). 

5
) ACERWC Communications Guidelines, Ch 2, Art. 1 (III)(1)(f). 

6
) ACERWC Communications Guidelines, Ch 2, Art. 1 (III) (d) and (e). 

7
) ACERWC Communications Guidelines, Ch 2, Art. 1 (III) (1). 
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 ( الحقكؽ المحددة في الميثاؽ اإلفريقي لمطفؿ التي تـ انتياكيا؛2

 ( الحجج لقبكؿ البالغات؛3

( الحجج لقبكؿ الشككل )المبمغ يجب أف يفسر لماذا ىذه الدكلة الطرؼ مسؤكلة عف انتياؾ حقكؽ الطفؿ(؛ 4

 المحددة.ستنفاد كسائؿ االنتصاؼ ( ا5

لمجنة بخصكص البالغات تسمح لمجمكعة متنكعة مف األطراؼ بتقديـ بالغ إلى ىيئة المبادئ التكجييية    

 :1المعاىدة كتشمؿ ىذه

( الفرد كضحية النتياؾ الحقكؽ المنصكص عمييا في الميثاؽ اإلفريقي لمطفؿ أك كالديو، الممثؿ القانكني، 1

 أك الشيكد؛

 ( مجمكعة مف األفراد؛2

 ( منظمة غير حككمية معترؼ بيا مف قبؿ االتحاد األفريقي.3

 ( دكلة عضك.4

 .دة( أم مؤسسة أخرل مف نظاـ األمـ المتح5

إذا تـ تقديـ البالغ مف قبؿ طرؼ ثالث دكف مكافقة الفرد، كالطرؼ الثالث يجب أف يثبت أف الطرؼ    

يتصرؼ في "المصمحة العميا" لمطفؿ إذا كاف الطفؿ قادرا عمى التعبير عف آرائو، أك أنيا يجب أف تككف عمى 

 . 2عمـ بالبالغ

غ بأغمبية بسيطة كالمجنة قد تستخدـ مجمكعة عمؿ في بمجرد تمقي المجنة البالغ، تقرر مقبكلية البال   

ذا اعتبر ذلؾ غير مقبكؿ، المبمغ قد  العممية حيث يتـ إعالـ صاحب الشككل ما إذا كاف البالغ مقبكال، كا 

 النظر. إلعادةيسعى 

                                                           
1
) Guidelines for the Consideration of Communications Provided for Article 44 of the African Charter on 

the Rights and Welfare of the Child, ACERWC/8/4, chapter 2, art. 1 (1) (1). Available at : 

Http://www.acerwc.org/wp-content/uploads/2011/03/ACERWC-Guidelines-on-Communications-

English.pdf, accessed on 20 May 2016. 
2
) Ibid. 

http://www.acerwc.org/wp-content/uploads/2011/03/ACERWC-Guidelines-on-Communications-English.pdf
http://www.acerwc.org/wp-content/uploads/2011/03/ACERWC-Guidelines-on-Communications-English.pdf
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أعضاء المجنة الذيف لدييـ تعارض في المصالح قد ال يشارككف في النظر في البالغات ستعقد جميع    

مداكالت بشأف البالغات معينة بالتصكير كمع ذلؾ، يمكف إجراء مداكالت بشأف اإلجراء في جمسات مفتكحة ال

في مقر المجنة طكاؿ عممية المداكالت، تمتـز المجنة بضماف المشاركة الفعالة لألطفاؿ المعنييف يجكز لمجنة 

 اتخاذ تدابير مؤقتة حسب الحاجة لمنع كقكع ضرر إضافي لمطفؿ.

 :جرد إعالف المجنة أف البالغ مقبكؿ، تنظر المجنة في حيثيات البالغ كقد تطمببم   

 ،1( معمكمات مف المبمغ أك الدكلة الطرؼ المتكرطيف1

 ،2( طمب حضكر المبمغ أك الدكلة الطرؼ2

 .3( إجراء التحقيؽ مف خالؿ ذىاب أعضاء المجنة مباشرة إلى مكقع المخالفة المزعكمة3

فريقي كجمعية رؤساء المختصة بمراقبة قراراتيا كسكؼ تقدـ قراراتيا إلى االتحاد اإل كالمجنة ىي أيضا   

 .الدكؿ لمنشر

ىذه الرسائؿ تزعـ انتياكات حقكؽ األطفاؿ مف قبؿ كينيا كأكغندا  ،حتى اآلف، تمقت المجنة ثالث رسائؿ   

 حؿ سكل البالغ الذم يشمؿ كينيا.فقط كالسنغاؿ كمف بيف ىؤالء، تـ 

يتعمؽ بمحنة األطفاؿ في شماؿ أكغندا خالؿ الصراع المسمح  2005، في عاـ 4تقديـ البالغ بشأف أكغندا   

 أخير بسبب قضايا ال تعد كال تحصىفي تمؾ المنطقة لألسؼ، كاف لمنظر في البالغ خاضع لمعديد مف الت

الحقائؽ إلى شماؿ أكغندا كفد بعثة لتقصي أكمع ذلؾ، المجنة  بعد سبع سنكات، لـ يصدر أم قرار ،5كىكذا

 .62013 جانفيالمقرر في 

                                                           
1
) ACERWC Communications Guidelines, Ch. 2&3. 

2
) ACERWC Communications Guidelines, Ch. 2, Art. 2 (V). 

3
) ACERWC Communications Guidelines, Ch. 2, Art 2 (V)(4).  

4
( This communication was submitted by the Centre for Human Rights of the University of Pretoria. 

5
) Ruth Esemeje Adegbola, Children’s Rights in Africa : An appraisal of the African Committee of 

Experts on the Rights and Welfare of the Child, AJHR, 2007, p 40. 
6
( Available at : http://www.acerwc.org/achievements/  

http://www.acerwc.org/achievements/
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أحضر بالغ نيابة عف  ،يكرط كينيا 2009ريؿ لدل المجنة بعد أربع سنكات في أف كقدـ البالغ الثاني   

معيد حقكؽ اإلنساف كالتنمية  المبمغيف كانكا ،صؿ النكبي الذيف يعيشكف في كينيااألاألطفاؿ المنحدريف مف 

سعى البالغ إلنفاذ حقكؽ الطفؿ  جتمع المفتكح )مقرىا في نيكيكرؾ(،في غامبيا( كمبادرة المفريقيا )مقره في إ

 .1لتسجيؿ المكاليد كالجنسية عند الكالدة، كعدـ التمييز، كالمساكاة في الحصكؿ عمى التعميـ كالرعاية الصحية

كمع  االدعاءات المكجكدة في البالغمى لألسؼ، فشمت كينيا في الرد ع كجدت المجنة مقبكلية البالغ كلكف   

كقررت المجنة أف كينيا  ،2011مارس في ، أصدرت المجنة قرارىا ذلؾ، كبعد النظر في البالغ عمى مزاياه

، كالمادة 3(، المادة 4( ك )3(، )2) 6فريقي بما في ذلؾ المادة ألحكاـ متعددة مف ميثاؽ الطفؿ اإلمنتيكة 

 (.3) 11( )ب( )ج( ك )ز(، كالمادة 2) 14

 :2أكصت المجنة أنو عمى حككمة كينيا   

( اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضماف أف األطفاؿ المنحدريف مف أصؿ النكبي في كينيا قادريف عمى 1

 الحصكؿ عمى اسـ كجنسية عند الكالدة.

 الحالييف؛( تكفيرىا كذلؾ لألطفاؿ النكبييف 2

 تمييزية.( تنفيذ تسجيؿ المكاليد لدييا بطريقة غير 3

 ( كضع الخطط الالزمة لضماف الكفاء بحقكؽ الطفؿ في التعميـ كبمكغو أعمى مستكل مف الصحة.4

 .3( طمبت المجنة تنفيذ ىذه التكصيات في غضكف ستة أشير5

 لألسؼ، يبدك أف كينيا كاصمت تجاىؿ البالغ كنتائج كتكصيات المجنة.   

                                                           
1
( Available at: 

 http://www.ihrda.org/2016/09/african-children%E2%80%99s-rights-committee-publishes-first-ever-

decision/  
2
( Issued on 22 March 2011, on communication 002/2009 IHRDA and OSJI (on behalf of children of 

Nubian descent in Kenya) v Kenya, the Committee finds Kenya in violation of the rights of Nubian 

children to non-discrimination, nationality and protection against statelessness. 
3
( Communication 002/2009 IHRDA and OSJI (on behalf of children of Nubian descent in Kenya) v 

Kenya, para 66. 

http://www.ihrda.org/2016/09/african-children%E2%80%99s-rights-committee-publishes-first-ever-decision/
http://www.ihrda.org/2016/09/african-children%E2%80%99s-rights-committee-publishes-first-ever-decision/
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في جامعة بريتكريا في  مف قبؿ مركز حقكؽ اإلنساف )مقره 2012 جكيميةالبالغ األخير قدـ لمجنة في    

البالغ يدعي أنو يتـ إرساؿ  ، في السنغاؿ( األفريقي لمدفاع عف حقكؽ االنساف، كمقرهفريقيا( كالتجمع جنكب إ

األطفاؿ في السنغاؿ مف قبؿ كالدييـ لمعيش في المدارس الدينية، كمف ثـ يجبر األطفاؿ مف قبؿ المدربيف في 

إذا لـ يقـ األطفاؿ بجمع الغذاء أك ما يكفي مف الماؿ مف التسكؿ،  ،دارس إلى التسكؿ في الشكارعالم

يتعرضكف لمضرب عادة مف قبؿ المعمميف أك المراقبيف ليـ كعالكة عمى ذلؾ، فإف العديد مف األطفاؿ ال 

  .1يتمقكف أم تعميـ ىادؼ، ديني أك غير ذلؾ

لبالغ مف قبؿ المجنة في اجتماعيا المقبؿ في أديس أبابا، إثيكبيا، في يفترض، أنو سكؼ يتـ النظر في ا   

 .2012نكفمبر 

 أخرل لمجنة حتى اآلف.بالغات لـ ترد    

 ةـيـقـريـفـة اإلنـجـام المـات أمـالغـبـل الـاكـشـم ـ

التمكيؿ  ، تعاني المجنة مف نقصأكال، الحقيقة أف عممية البالغات أماـ المجنة ال تخمك مف مشاكميا   

قدراتيا محدكدة كىي ىيئة بدكاـ جزئي فيي شبو قضائية كىكذا، ثمة مف يقكؿ أف قراراتيا ليست ممزمة ك 

المقدمة لمجنة كقراراتيا كتكصياتيا باإلضافة  لألطراؼ كالدكلة )مثؿ ما رأينا مع كينيا( قد تتجاىؿ البالغات

راء المجنة تحقيؽ داخؿ حدكد البالد لالدعاءات إلى ذلؾ، يجب عمى الدكؿ األطراؼ إعطاء المكافقة قبؿ إج

 الكاردة في البالغ. 

حتى لك كانت المجنة أكثر قكة كممكلة تمكيال جيدا، ىناؾ تحديات متأصمة في عممية البالغات التي    

تنطكم عمى المشتكيف كالشيكد مف األطفاؿ بما في ذلؾ نقص المكارد كالفيـ المحدكد لمعمميات القانكنية 

مكانية التالعب كزيادة التعرض لالنتقاـ، كصعكبة في الكصكؿ إلى ، كالطبيعة الفريدة لشيادة الطفؿليةالدك  ، كا 

                                                           
1
) A copy of the communication implicating Senegal can be found at : 

www.chr.up.ac.za/images/files/education/clinics/communications_iii/Communication%20to%20The%20

%20Committee%20english%20version.pdf . It serves as a very good example of what a communication 

might look like. 

http://www.chr.up.ac.za/images/files/education/clinics/communications_iii/Communication%20to%20The%20%20Committee%20english%20version.pdf
http://www.chr.up.ac.za/images/files/education/clinics/communications_iii/Communication%20to%20The%20%20Committee%20english%20version.pdf
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المحافؿ الدكلية، كاألمية، كالتكاليؼ الكبيرة الالزمة لممثكؿ أماـ الييئات المنشأة بمكجب معاىدات مثؿ المجنة 

 كتقديـ شيادات الشيكد األحياء.

سبؿ االنتصاؼ  الثالث، تطمب مف الضحايا استنفاذ المجنة، مثؿ البركتكككؿ االختيارمعالكة عمى ذلؾ،    

المحمية قبؿ تقديـ البالغ، طفكلة الضحية قد تنتيي قبؿ االنتياء مف العمميات المحمية كالدكلية، مما يجعؿ 

 العالج في بعض الحاالت صكرم.

فاؿ كالمدافعيف عنيـ في االستفادة مف إجراءات عمى الرغـ مف التحديات الكبيرة التي يكاجييا األط   

البالغات، في كثير مف الحاالت، ينبغي اعتبار ىذه الطريقة في اإلنفاذ كسيمة فعالة لمحصكؿ عمى العالجات 

 النتياكات حقكؽ الطفؿ.

كير البالغات تسمح لمجنة في نياية المطاؼ، كاتفاقية حقكؽ الطفؿ، بتفسير معاىدات حقكؽ األطفاؿ كتط   

ىيئة لتكجيو الدكؿ األطراؼ في تنفيذ معاىدات حقكؽ األطفاؿ. كعالكة عمى ذلؾ، تدعـ البالغات حؽ 

 األطفاؿ في المشاركة، التي تعد كاحدة مف الحقكؽ األساسية لألطفاؿ.

تساعد البالغات عمى عقد مسؤكلية الدكؿ األطراؼ أماـ األطفاؿ داخؿ حدكدىا في ضكء االلتزامات  كما   

اشئة عف المعاىدات المتعمقة بحقكؽ الطفؿ، كتكمؿ الدكلة متطمبات التقرير مف خالؿ سرد قصص الن

األطفاؿ أك مجمكعة مف األطفاؿ عمى حدل باختصار، إجراء البالغات يخمؽ نظاـ أكثر شمكال لممساءلة 

نفاذ حقكؽ الطفؿ في ظؿ النظاـ القانكني الدكلي، كبالتالي، ينبغي كضعو، كدعمو، كاال  ستفادة منو.كا 

جة و ـيـاقـفـب اإلتـوجـمـة بـرديـاوى الفـكـشراء الــن إجـيـرق بـفـث: الـالـثـرع الـفـال اوى ـكـراء الشــا 

 اقـثـيـمـب الـوجـمـب

 االختيارمالبركتكككؿ  2011جكاف 16المؤرخ في  16/18اعتمد مجمس حقكؽ اإلنساف بمكجب قراره    

حقكؽ الطفؿ المتعمؽ بإجراء تقديـ البالغات، فالطفؿ بكصفو صاحب حقكؽ ككائف بشرم لو  التفاقيةالثالث 

كرامتو كقدراتو المتنامية كبحكـ كضعو الخاص كاعتماده عمى غيره قد يكاجو صعكبات كبيرة في المجكء إلى 
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ميا كسيمكف األطفاؿ نتياؾ حقكقو، فيذا البركتكككؿ يعزز اآلليات الكطنية كاإلقميمية كيكمال االنتصاؼسبؿ 

 مف تقديـ شكاكل عند حدكث انتياكات لحقكقيـ.

جراء الشكاكل بمكجب الميثاؽ،شكاكل الفردية بمكجب اإلتفاقية ك كيكمف الفرؽ بيف إجراء ال    أكال في أف  ا 

كؿ حقكؽ الطفؿ ال يعني بالضركرة أف كؿ األطفاؿ في جميع الد التفاقيةالثالث  االختيارمالبركتكككؿ  اعتماد

األطراؼ في اإلتفاقية ليـ الحؽ في تقديـ البالغات، يجب عمى الدكؿ األطراؼ في اإلتفاقية أف تصادؽ عمى 

إلجراء الشكاكل بمكجب اإلتفاقية  االمتثاؿكؿ بركتكككؿ عمى حدل كنتيجة لذلؾ إذا اختارت دكلة طرؼ عدـ 

 قانكني. اختيارفيك 

المجنة اإلفريقية تمقائيا بالمصادقة عمى المعاىدة  اختصاصؿ الميثاؽ بالمقابؿ ينص عمى اإللتزاـ بقبك    

متى تركت اإلتفاقية الحرية  باالتفاقية، كنتيجة لذلؾ فإف الميثاؽ أقكل في حماية حقكؽ الطفؿ مقارنة 1نفسيا

 .  اختيارىـلمدكؿ األطراؼ لمتصرؼ في 

حيث ، لالتفاقيةثانيا، ما يعتبر غامضا ىك إمكانية التسكية الكدية المنصكص عمييا في البركتكككؿ الثالث    

تعرض لجنة حقكؽ الطفؿ مساعييا الحميدة عمى األطراؼ المعنية بيدؼ التكصؿ إلى تسكية كدية لممسألة 

عمى تسكية كدية  االتفاؽكيعتبر  اإللتزامات التي تنص عمييا اإلتفاقية كالبركتكككالت، احتراـعمى أساس 

 المتكصؿ إليو برعاية المجنة بمثابة إنياء لمنظر في البالغ بمكجب ىذا البركتكككؿ.

الكضعية المتعمقة بانتياؾ حقكؽ الطفؿ يمكف أف تحؿ دكف أف تسبب قمؽ أكثر أك أحاسيس سمبية لمطفؿ    

لة المقدمة الشككل ضدىا ينبغي أف تكفر طريقة أقؿ مقارنة بما قد يسببو تقديـ البالغ، عالكة عمى ذلؾ، الدك 

 مف أجؿ تجنب الصكرة السمبية التي قد يسببيا التحقيؽ ليا. االدعاءفكضكية لحؿ 

مف جية أخرل التسكية الكدية، يمكف أف تستخدـ مف طرؼ الدكؿ األطراؼ لتجنب حؿ المشاكؿ في    

 تي تككف البالغات ضدىـ.أنظمة حقكؽ اإلنساف الخاصة بيـ خاصة في الحاالت ال

 لجنة حقكؽ الطفؿ ليا سمطة متابعة تصرفات الدكؿ بعد التسكية الكدية لكف تأثير المتابعة غير كاضح.          
                                                           
1
( Art 44 ACRWC. 
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عمى عكس الميثاؽ، ال يشدد عمى مشاركة الضحية في إجراء الشككل  لالتفاقيةثالثا، البركتكككؿ الثالث    

 حقكؽ الطفؿ عند اإلدالء برأيو لمجنة حقكؽ الطفؿ. اتساعفميس كاضحا ما مدل 

مف ىنا نستخمص أف إجراء الشكاكل الفردية بمكجب الميثاؽ ىك مكجو لمطفؿ أكثر، كيكفر حماية فعالة    

ليما خاصية مشتركة ليا أىمية  اإلجرائيف، مع ذلؾ كال لالتفاقية الثالثلحقكؽ الطفؿ مقارنة بالبركتكككؿ 

 .آلرائياكبيرة، كىي أنو ال لجنة حقكؽ الطفؿ كال المجنة اإلفريقية تستطيع ضماف متابعة الدكؿ األطراؼ 
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 ةــــمـــاتـــخ

األطفال، كبشر، مخولين بحماية حقوقيم ومع ذلك، بعض جوانب ىذه الحماية يمكن أن تختمف عمى    

المستوى العالمي واإلقميمي، فعند وضع صكوك حقوق اإلنسان، أنظمة حقوق اإلنسان اإلقميمية تضيف 

قارنة مع خصوصيات المنطقة، ومن المفترض أن تمك الخصوصيات تعزز وتحسن حماية حقوق الطفل، بالم

    الحماية الدولية لحقوق الطفل.

يثاق االفريقي لحقوق ورفاه موضوع حماية حقوق الطفل في ظل الم دراسة من األساسي اليدف كان لقد   

إلى ىو البحث  بعد معرفة نطاق الميثاق والغرض منو، ،: دراسة مقارنة باالتفاقية الدولية لحقوق الطفلالطفل

فريقي حماية حقوق األطفال في السياق اإلأي مدى الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاه الطفل قادر عمى 

، وسعينا لإلجابة عمى ما إذا كان الميثاق يعزز حقا اإلطار النظري لحماية مقارنة باتفاقية حقوق الطفل

التوقعات من ىذا الميثاق مقارنة باالتفاقية، معرفة ، و األطفال األفارقة بالمقارنة مع اتفاقية حقوق الطفل

 الميثاق اإلفريقي لحقوق الطفل ورفاه الطفلوكذلك ما إذا كانت ىناك عوامل كامنة يمكن أن تحد من فعالية 

 خمصنا إلى النتائج التالية:

مكن النظر ي نافي رأي أول معاىدة دولية ممزمة قانونا التي تحمي حقوق الطفل، اتفاقية حقوق الطفل ىي    

ع ذلك، عند وضع معاىدة وم ،ذ حماية األطفال إلى مستوى أعمىعامال حاسما في أخ ا، باعتبارىإلييا

فريقيا، إك -الخصائص اإلقميمية، وبالتالي، قارة معينة غالبة عمى من الطبيعي أن الصورة العالمية عالمية، 

 اإلقميمية.ل صكوك حقوق الطفإلى التوجو فكرة  تأثار 

اتفاقية ف ،حقوق الطفل خاصة بيالأسباب مشروعة إلنشاء معاىدة  ليا فريقية كانتالقول أن القارة اإل يمكن   

نطاق واسع جدا من الحقوق والحريات، وفي بعض الحاالت، تفتقر إلى التشدد في  احقوق الطفل لديي

ي اتخاذ األطراف ف مدوللبعض أحكام المعاىدة تترك سمطات واسعة ف ،التعامل مع سمطات الدول األطراف

الحرية مثل ىذه  ،، عمى سبيل المثال في حاالت سن الطفل ومبدأ المصمحة الفضمى لمطفلقرار بشأن تنفيذىا
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فاقية حقوق ات واضعينية ، وعمى النقيض من لعالمدول االثقافية لمن أجل تمبية االتجاىات واالحتياجات تبقى 

وىذا ىو حماية األطفال األفارقة، لية حقوق الطفل ليست كافية فريقية أن أحكام اتفاقالطفل، شعرت الدول اإل

فيو يضع مزيدا من التركيز عمى دور األسرة باعتبارىا  فريقي لحقوق ورفاه الطفل،اإل الميثاقد اعتمالالسبب 

فريقية، ويسمط الضوء عمى المحافظة عمى األخالق اإلالمنتج والمطور والمدافع عن القيم التقميدية والثقافية 

 فريقية اإليجابية والتقاليد والتراث الثقافي في العممية التعميمية.اإل

يعتبر إضافة إلى  ىدات اإلقميمية لحقوق اإلنسان،ف المعااىدفريقي لحقوق ورفاه الطفل، وفقا ألاإل الميثاق   

مما ال الطفل عمى النحو المحدد في اتفاقية حقوق الطفل. و ويؤكد مبادئ حقوق ورفاه  ،الطفلحقوق حماية 

الميثاق،  بموجبأىم اإلضافات ف ،بعض االختالفات نطويان عمىواتفاقية حقوق الطفل ي الميثاقشك فيو أن 

مشاركة في األعمال العدائية لسن الرفع الحد األدنى  ،دون استثناء ثمانية عشر عامابسن الرشد  ىي تحديد

؛ إلغاء جميع أشكال الممارسات الثقافية الضارة، ومنع زواج األطفال الجنودستخدام الكمي الحظر والالمباشرة 

ىذه اإلضافات، بسبب الحاجة اإلقميمية لرسم التزامات أكثر صرامة عمى الدول األطراف  . وضعتاألطفال

إقميمية ليس فقط من قة كوثييحقق أىدافو الميثاق، ونتيجة لذلك، فإن لمطفل أفضل من أجل ضمان حماية 

تقييم العمى  بوضع مصمحة الطفل في وضع متميز، غالبخالل توسيع نطاق الحماية لألطفال، ولكن 

 مدول األطراف لألولويات.الفردي ل

ماية ح ةضافوا   ؛آرائوعن  ريعببالتتركيز عمى استقاللية الطفل الأيضا ىي زيادة تغييرات ىامة ىناك    

ضافات في قضاء األحداث؛ داخميا؛ و األطفال المشردين  موقاية آلية لحقوق التعميم؛ إنشاء اليوية، الصحة، ا 

ية ه األحكام، من الناححقوق الفتيات الحوامل والمرضعات. كل ىذ؛ وتعزيز قضية االستغالل في العملفي 

ما تكون في  لتي غالبا، ألنيا استجابة النتياكات حقوق الطفل ايقير فالنظرية، تعزز حماية الطفل اإل

 فريقي.المجتمع اإل
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والتي ظيرت تحت تأثير الميثاق واجبات األطفال مثل إضافات عمى  الميثاقعالوة عمى ذلك، ينطوي    

أنو، من  فاعتر اال رغمىو غامض وب نا، في رأي. معنى ىذه اإلضافةلحقوق اإلنسان والشعوب فريقياإل

 .مطفللس لحماية أفضل لحقوق اإلنسان ار الواجبات تكون بمثابة حالناحية النظرية 

الطفل  الميثاقأنو بموجب ىناك حاجة إلى وضع مماثل عمى دور اآلباء واألميات، ألنو، عمى الرغم من    

يشمل أفراد األسرة األكبر سنا، يمكن الذي رسمي التقميد الف، يار ما ىو أفضل بالنسبة لويو الحرية في اختلد

 خرق ىذه الحرية.أن ي

يثاق لم، أنو في بعض الحاالت، يبدو أن انالحظ الميثاق خمق تحسينات بواسطة بغض النظر عن   

 الميثاقفي  غفاالتبعض اإليجب اإلشارة إلى حيث مقارنة مع اتفاقية حقوق الطفل. عيوب  فريقي لديواإل

عقوبة السجن مدى لمباشر الحظر الص إغفال ائوتشمل ىذه النق ،ن أفضل حماية ممكنة لمطفلالتي ال تضم

 ؛إعادة تأسيس اليويةفي الحق إغفال ألحداث؛ سجن لبدائل ال إغفال النص عمىالحياة لمقاصرين، وكذلك 

بالنظر و  ،عمييا التركيزيتم  رغم من كونيا في غاية األىمية، لمعمى المجاالت الحماية الصحية التي بعض و 

دون ضمان ليذه لم يتركوا ق الطفل، األطفال األفارقة المذكورة مشمولة بأحكام اتفاقية حقو األحكام إلى أن 

ىنا اتفاقية حقوق الطفل، وضع وتوسيع الحقوق، التي قدمتيا ، ىو الميثاقالحقوق. ومع ذلك، المقصود من 

اإلضافات يا اليامة عمى المستوى اإلقميمي، و بعض القضا بإغفال انجح تماما في ىدفياإلقميمية لم تمعاىدة ال

معاىدة الإنجازات  المدرجة ال تقمل من اإلغفاالتلكن و ىامة لمغاية،  ىي تحسينات الميثاق التي وضعيا

 قميمية.اإل

 الختصاصبما في ذلك القبول التمقائي  ،صالحيات ىيئة رصد المعاىدةب تتعمق، مميثاقاألخرى لمزايا ال   

عمى الرغم من الميثاق، اتفاقية حقوق الطفل و بموجب بتقديم التقارير  الدولالتزامات ف لمميثاق، فريقيةالمجنة اإل

 حقوق وضعيةول االضطرار إلى تقديم تقرير حبأقل أىمية، ألن  ىي ليستفي المحتوى،  تتضارب ياأن

 الميثاقتنفيذ واحترام حقوق الطفل. من الناحية النظرية، نظرا لحقيقة أن يتم تذكير الدول باستمرار باألطفال، 
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مزيد من فريقية عمييا االىتمام بتفاقية حقوق الطفل، الدول اإلبا مقارنةيغطي نطاق أوسع من حقوق الطفل، 

يساعد عمى مراقبة الدول  ةفريقياإلالدول من قبل تقارير التقديم  حقوق الطفل، لذلك إجراءمجاالت حماية 

 األطراف عمى نحو أفضل.

حتى بالمقارنة مع البروتوكول  ،فريقي لحقوق الطفلنظام اإلفي ال يرةالشكاوى الفردية ىو ميزة كب إجراء   

، اآلليات الصديقة لحماية األطفالالمزيد من  الميثاقيوفر حيث ، الثالث التفاقية حقوق الطفلاالختياري 

مقاومة ان في يعطي األطفال مزيدا من الثقة واإليم ناالشكاوى بأنفسيم، في رأي تقديمتوفير إمكانية لألطفال ل

تقديم بالغ نيابة  ياالمجموعات التي يمكناألشخاص أو واسعة من  مجموعة حقيقة أنو  ،االنتياكات لحقوقيم

 فريقية أن الطفل ىو مسؤولية المجتمع كمو.من وجيات النظر اإلمستميم جدا، بو رحب بند معن الطفل ىو 

حقوق الطفل بشكل مدروس، المجنة حماية تنفيذ يغطي الميثاق، لألسف، عمى الرغم من حقيقة أن    

الرئيسية التي المشاكل ف ض امتثال الدول األطراف لممعاىدة،قدرات عممية كافية لفر  فريقية ليس لدييااإل

 فريقية ىي القيود المالية ونقص الخبرة في التعامل مع وظائفيا. تواجييا المجنة اإل

فريقي في إنشاء معاىدة إقميمية لحقوق الطفل التي ىي أكثر المجتمع اإلنجاح نتيجة لذلك، عمى الرغم من    

ثمار ىذا العمل ال تزال فريقية، التي تواجو القارة اإل عوائقبسبب الو حماية لمطفل من اتفاقية حقوق الطفل، 

  محدودة لمغاية.

والشعوب دول حقيقة أن المادية، وبال لمواردا بمشكل ، تتصلالميثاقالصعوبات في تنفيذ في رأينا    

العديد من  حقوق الطفل، فيمالتغييرات في لتستوعب الالزم الوقت بحاجة، إلى ال تزال ، احتاجت و فريقيةاإل

لسنوات،  دامتالميثاق  رفضيا من قبلفريقية التي تم تغييرىا أو ممارسات االجتماعية والثقافية اإلجوانب ال

ىناك حاجة لفترة انتقالية و الميثاق، فريقية بطيئة في التصديق عمى كانت الدول اإل، كما ذكر في ىذا البحث

 .الميثاقبفريقية لتقر وتمتزم لمدول اإل



 لحقوق الطفلحماية حقوق الطفل في ظل الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل: دراسة مقارنة باالتفاقية الدولية  | ـةخـاتــم
 

 

485 

لمقارنة مع اتفاقية حقوق بايقي، ر فحقوق الطفل اإل ميثاقل يةعواقأكثر و  موسع نظريوضع إطار حقيقة    

و مع يعطي األمل أن الميثاق اعتمادف ،غير الناجح تنفيذعدم البسبب  التقميل من أىميتوينبغي الطفل، ال 

وبالتالي نقترح  .فريقيةمشتركة لمدول اإلفريقي سوف تصبح ممارسة فعمية لمطفل اإلمصمحة الفضمى الوقت ال

 التوصيات التالية:

 فيما يخص األحكام الموضوعية لمميثاق:

القانونية الدنيا المحددة لمزواج، برفع الحد تشجيع الدول األطراف عمى الوفاء بتعيداتيم بمواءمة السن  -

 األدنى لمسن القانونية لمزواج لكل من األوالد والبنات. وشن حمالت لمتوعية باآلثار السمبية لمزواج المبكر.

اتخاذ جميع التدابير المتاحة لضمان التسجيل الفوري لميالد جميع األطفال. وعالوة عمى ذلك، تشجيع  -

  تسجيل الميالد معروفة ومفيومة عمى نطاق واسع في صفوف السكان.ضمان جعل إجراءات 

 اتباع نيج أنشط لمقضاء عمى التمييز ضد الفئات الضعيفة من األطفال وال سيما الفتيات. -

اتخاذ جميع التدابير المالئمة إلنشاء مراكز لمرعاية البديمة لألطفال المحرومين من البيئة األسرية وتقديم  -

 اكز الخاصة.الدعم لممر 

وينبغي إنشاء نظام رصد مستقل لمؤسسات الرعاية العامة والخاصة، واستعراض أحوال األطفال المكفولين  -

 .منتظما استعراضابصورة غير رسمية 

تعزيز البرامج المتصمة بالتعرف عمى األطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/اإليدز أو المرضى  -

س مساعدة دولية من اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج األمم المتحدة والتما ،بو ومعالجتيم

 لمكافحة اإليدز. 

اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة واستئصال عادة تشويو األعضاء التناسمية لألنثى المستمرة وغيرىا من  -

ية الموجية إلى من يمارس تشويو الممارسات التقميدية الضارة بصحة الطفمة، ومواصمة تنفيذ برامج التوع

 األعضاء التناسمية لألنثى.
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االضطالع بدراسة شاممة ومتعددة التخصصات إلدراك أىمية المشاكل الصحية لممراىقين، بما في ذلك  -

وتعزيز السياسات والبرامج الصحية الخاصة بالمراىقين عن طريق جممة  ،األثر السمبي لحاالت الحمل المبكر

يا تعزيز خدمات التوعية واالرشاد في مجال الصحة االنجابية، والتماس المساعدة الدولية من وسائل من بين

 عدة مصادر من بينيا اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

 الحظر المباشر لعقوبة السجن مدى الحياة لمقاصرين. -

 النص عمى بدائل السجن لألحداث. -

الرامية إلى أىداف منيا تحسين فرص الوصول إلى التعميم، ال سيما االضطالع بجميع التدابير المالئمة  -

بالنسبة ألضعف فئات األطفال، وتعزيز البرامج التدريبية لموظفي التعميم. وعالوة عمى ذلك، إيالء اىتمام 

 إلدماج االتفاقية والميثاق وتدريس حقوق اإلنسان في المناىج الدراسية.

العتماد برامج  أساسافال الذين يعيشون أو يعممون في الشوارع، تكون االضطالع ببحوث في مسألة األط -

عادة تأىيميم ومنع ىذه الظاىرة.  وسياسات مالئمة لحماية ىؤالء األطفال وا 

إتاحة التقارير وردود الدول األطراف الكتابية لمجميور عامة وعمى نطاق واسع، والنظر في نشر التقارير  -

وينبغي توزيع ىذه  ،ة إلى جانب المالحظات الختامية التي اعتمدتيا المجنةوالمحاضر الموجزة ذات الصم

شاعة الوعي بشأن الميثاق وتنفيذه ورصده داخل الحكومات وفي  الوثيقة عمى نطاق واسع بغية إثارة النقاش وا 

 ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.عموماصفوف الجميور 

قميمية، بما في ذلك بين المناطق الحضرية واإلدية واالجتماعية العمل عمى تقميل التفاوتات االقتصا -

والريفية، لمنع التمييز ضد أكثر فئات األطفال حرمانا مثل البنات والمعوقين وأطفال السكان األصميين 

، واألطفال الذين يعيشون أو يعممون في الشوارع وكذلك األطفال الذين يعيشون في األثنيةوالجماعات 

 ريفية. المناطق ال

 بيدف القضاء عميو. االثنيالقيام بحمالت تثقيفية لنشر الوعي بالتمييز عمى أساس نوع الجنس واألصل  -



 لحقوق الطفلحماية حقوق الطفل في ظل الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل: دراسة مقارنة باالتفاقية الدولية  | ـةخـاتــم
 

 

487 

بذل مزيد من الجيود لضمان إعمال مبادئ "المصالح الفضمى لمطفل " و"احترام آراء الطفل "، وال سيما  -

وينبغي أن  ،األخرى المجتمع بوجو عامحقو في التعبير عن آرائو في األسرة والمدرسة وداخل المؤسسات 

تعزيز حمالت التوعية و  ،تنعكس ىذه المبادئ أيضا في جميع السياسات والبرامج ذات الصمة باألطفال

الموجية إلى عامة الجميور، بما في ذلك المجتمعات المحمية والزعماء الدينيون وكذلك البرامج التعميمية 

ذا  شخصاال  شيئاتغيير التصورات التقميدية لمطفل الذي يعتبر  بشأن تنفيذ ىذه المبادئ وذلك من أجل

 حقوق. 

اتخاذ كافة التدابير الالزمة لحماية أطفال السكان األصميين وضمان تمتعيم بكافة الحقوق المعترف بيا في  -

 الميثاق واتفاقية حقوق الطفل، مع تشديد بوجو خاص عمى حصوليم عمى الخدمات الصحية والتعميمية

تعزيز التدابير لزيادة مشاركة األطفال في األسرة والمجتمع والمدرسة وفي سائر المؤسسات االجتماعية،  -

 وكذلك لضمان تمتعيم الفعمي بحرياتيم األساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات.

حاد االفريقي. واستخدام تقرير الضغط عمى االتحاد االفريقي لوضع أولويات األطفال في جدول أعمال االت -

 منتدى حقوق ورفاه األطفال لكسب التأييد.

 فريقية من أجل التصديق عمى الميثاق.اإلالضغط عمى الدول  -

 فريقية، وليس فقط عندما يكون ىناك مشكمة ينبغي التحقيق فييا.اإلزيارة المزيد من البمدان  -

جتمع المدني ولكنيا تتطمب الدعم من المجنة )ألنو عندما الترويج لمميثاق مسؤولية أساسية لمنظمات الم -

 فيي تساىم في تعميمو(. تضع المجنة التوصيات والتعميقات العامة

 الضغط عمى المجنة لتصبح شبو مستقمة من وزارة الشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد األفريقي. -

 العامة: توصيات بشأن الكيفية التي يمكن بيا تعزيز فعالية األمانة

 إنشاء أمانة فعالة وسريعة لمرد عمى المراسالت. -
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تعيين موظفين أكفاء الذين يمكن أن يعمموا باثنين عمى األقل من و تعزيز الموارد البشرية في األمانة العامة  -

 لغات العمل في االتحاد األفريقي.

 إنشاء مكتب اتصال بين األمانة العامة ومنظمات المجتمع المدني. -

 إنشاء موقع عمى شبكة نشطة وتحديثيا بانتظام. -

فريقي العاممة في مجال حقوق اإلزيادة التعاون بين األمانة العامة ومختمف اإلدارات التابعة لالتحاد  -

 الطفل.



 ملخــــــــــص
 

 صـــخــلــم

أداة إقميمية ىو لألسف في كثير من األحيان لكن ، بو بقوة شادمفريقي لحقوق ورفاه الطفل الميثاق اإل   

في األحكام الموضوعية ليست المدعاة العديد من المزايا  بمزيد من التدقيق، يتبين أن .لحقوق اإلنسانميممة 

 د. وىناك ميزة كبيرة، رغم ذلك، ىيىي في الحقيقة قميمة جدا في العد األحكام األصميةواسعة كما قد يظن. 

 عدم صياغة. وىذا يعني عمى الرغم من يثاق عن طريق إجراء الشكاوى المباشرةإمكانية إنفاذ أحكام الم

فعالية لإمكانية جود في المواد، و  ، والوضوح في التفسير والترتيبالتميزقميل من ، مع بشكل جيدميثاق ال

. ومع ذلك، بعض ميثاقالمن قبل المجنة المنشأة بموجب تفسير رسمي  عن طريقلحقوق المنصوص عمييا ا

ثير االنتقال من تأ ،فريقيعن قيام االتحاد اإل منبثقةالليات الميثاق التنفيذ المستقبمي آلالقضايا معمقة عمى 

رة من اره في ىذه الفتقر إالميثاق، غير واضح وال يمكن فريقية إلى االتحاد االفريقي عمى منظمة الوحدة اإل

  الزمن.

 من جية و لتحسين وضع األطفال في أفريقيا،القيام بما يمكن عمى ما قام بو الميثاق و  يبقى السؤال   

بالفعل بموجب االتفاقية. عمى الرغم من أن  المنشأقميال إلى اإلطار القانوني  و كما بينا سابقا تضيفأحكام

ضمانات ىامة غائبة، عمى سبيل المثال فيما ىناك طفل الحقوق شاممة ل بأنو وثيقةيثاق يعطي الشعور الم

في كثير من األحيان في  الميثاق غير واضح أو مضمل، واالعتقال. المؤبد يتعمق بقضاء األحداث، والسجن

، ة، أو ال معنى لياتظير قمعيفريقية حقيقية، يمكن أن ميزة إ اعتبرإدراج واجبات محددة لمطفل، ف، ومفاىيم

 األحكام لدييا القدرة عمى جعل الطفل أكثر عرضة لإلساءة واالستغالل.ىذه 

، عمى سبيل المثال، المزيد من الحماية ت كبيرة عمى اتفاقية حقوق الطفلإدخال تحسينامن ناحية أخرى،    

الشاممة لألطفال في الصراعات المسمحة، واألطفال الالجئين واألطفال ذوي اإلعاقة. وباإلضافة إلى ذلك، 

عمى النقيض من الميثاق تمتد إلى جميع األطفال دون سن الثامنة عشرة ىو موضع ترحيب. ىذا  حماية

في  وتحد تطبيقيا، بشكل عامالذين تقل أعمارىم عن ثماني عشرة سنة تنطبق عمى األشخاص  االتفاقية، التي



 ملخــــــــــص
 

 الخاصة، عمى سبيل المثال المادة جدا حكام بعيدة المدى ومبتكرةاألبعض الحاالت. والواقع أن بعض 

في الميثاق. ومما إدراجيا تم خطير، قد  وتمييزاألطفال الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري ب

ميا. عمى الرغم حفاظ عمى االبتكارات طوال الوثيقة بأكملميثاق ال يمكن االعتماد عميو في الن ايؤسف لو أ

، كما ىو الغالبفريقية" ىذا ليس ة اإلالثقافتحمل "بصمات  ياميثاق يمكن القول أنال من أن بعض أجزاء

 تظير ىذه الدراسة.

يدف بل يمحل االتفاقية،  الحماية، أو الحمولثاق ال ينوي خفض مستوى ميأن الحقيقة لومع ذلك، ونظرا    

أي ضرر حقيقي  يمحقستطيع أن لحقوق اإلنسان ال ي، صك قانوني إضافي امكمال ليأن يكون إلى 

في بالفعل  تمنحيرفع مستوى الحماية التي واحد فقط بند ميثاق ال إذا تضمنلألطفال.  ةالقانوني لموضعية

القيام بذلك. ىذه  قادرة عمى أحكاميتضمن ميثاق ال أنثبت ئدة، وقد وجوده لن يكون عديم الفا، أخرى صكوك

مكانياتو  الحقيقة، نحو  بحثال أن نيج ىذا لإلنفاذ، تشكل القيمة الحقيقية لمميثاق. عمى الرغم من ىفضميا الا 

ليذه  التشجيعتقدم سوى القميل من ال إلى حد ما، واالستنتاجات  الميثاق يمكن أن ينظر إليو عمى أنو انتقادي

الواردة في ىذه الدراسة يمكن أن تفيم الميثاق. وعالوة عمى ذلك التفسيرات بشاد يجب أن ي ،اتحسينات وحدىال

بموجب مؤسسة  ةىيئة مناسبالتفسير من قبل  بمجردفالكاممة.  وإمكاناتبميثاق لتطوير الدليل  عمى أنيا

ر المتردي، الميثاق لديو القدرة عمى تماالت التفسيوتستبعد اح المشكوك فييا اطوضح النقالتي ت ،ميثاقال

التي ، والميثاق لديو القدرة عمى أن يكون أداة حية تفاقية. خاصة بسبب بنود تنفيذهالخروج من ظل اال

ىذه اإلمكانات الكامنة ىي  بر فائدة لألطفال،مع الظروف المتغيرة، ويتم تطويرىا لتكون أك تستطيع التكيف

 القيمة الحقيقية لمميثاق.
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Abstract 

   The African Charter on the Rights and Welfare of the Child is a highly praised, 

but regrettably often neglected regional human rights instrument. Under a closer 

scrutiny, it turns out that many of the advantages claimed in the substantive 

provisions are not as extensive as may be thought. The provisions that are really 

original are very few   in   number.   A   huge   advantage, though, is   the 

possibility of enforcing the Charter’s provisions by way of a direct complaints 

procedure.  This means  that,  even though the Charter might not be particularly 

well drafted, with little originality, clarity of interpretation and order in the 

Articles, the possibility exists that the enshrined rights could be made effective by 

an authoritative interpretation by a committee established under the Charter. 

However, some questions hang over the future of the implementation mechanisms 

of the Charter, occasioned by the creation of the African Union. The effect the 

transition from the OAU to the AU might have on the Charter is, at least, unclear 

and cannot be assessed in this point of time. 

   The question remains as to what the Charter has done and is able to do to 

improve the situation of children in Africa. On the one hand its provisions, as has 

been shown, add little to the legal framework already created by the Convention. 

Even though the Charter gives the impression of being a comprehensive children’s 

rights document, important   safeguards   and   guarantees   are   absent, for 

instance in relation to juvenile justice, imprisonment, and detention. The Charter is 

often unclear or misleading in its concepts, as was highlighted in various instances. 

The inclusion of specific duties of the child, even though hailed as a genuine 

African feature, could appear repressive, ideologically   loaded   or   even   

senseless, and   these provisions have the potential to make the child more 

vulnerable to exploitation or abuse. 

   On the other hand, important improvements over the Convention on the Rights of 

the Child have been highlighted, for example, more comprehensive protection for 

children in armed conflicts, refugee children and children with disabilities. In 

addition, the fact that the Charter’s protection extends to all children under 
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eighteen years is to be welcomed. This is in contrast to the Convention, which, 

while applying to persons under eighteen years in general,  does  limit  its  

application  in certain instances. Indeed, some very far-reaching and innovative 

provisions, for example the Article on children living under apartheid and serious 

discrimination, have been incorporated   in the Charter.  Unfortunately, the 

Charter   is   not   able   to   maintain   these   innovations throughout the whole 

document. Thus even though some parts of the Charter can be said to bear the 

“African cultural fingerprint” this is mostly not the case, as this study shows. 

   However, given the fact that the Charter does not intend to lower the level of 

protection, or to substitute the Convention, but rather to complement it, an 

additional legal human rights instrument cannot do any real harm to the legal 

situation of children.  If the Charter contained only one single provision that 

exceeded the level of protection already granted by other instruments, its existence 

would not be in vain – and it has been shown that the Charter does contain 

provisions that are able to do so. This fact, and its potentially better possibilities for 

enforcement, constitute the real value of the Charter. Even though the approach of 

this paper towards the Charter might be seen as fairly critical, and the conclusions 

offering little encouragement, for these improvements alone the Charter must be 

lauded. Furthermore the interpretations contained in this study could be understood 

a a guide to develop the Charter to its full potential. Once authoritatively 

interpreted by an appropriate body established under the Charter that clarifies the 

points in doubt and excludes possibilities of regressive interpretation, the Charter 

has the potential to step out of the Convention’s shadow. Particularly because of 

its enforcement provisions, the Charter has the potential to be a living instrument 

that is able to adapt to changing circumstances and to be developed to the greatest 

possible benefit of children. This inherent potential is the real value of the Charter. 
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 .1975مصر،  محمد طمعت الغنيمي، الوجيز في قانون السالم، منشأة المعارف، اإلسكندرية، (50

محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، سمسمة الثقافة القومية، قضايا الفكر العربي، مركز  (51

 .1997دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، 

محمد عبد الوىاب رفعت، وآخرون، حقوق اإلنسان، منشورات كمية الحقوق بجامعة اإلسكندرية، جميورية  (52

 . 2005ربية، مصر الع

محمد فائق، حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية، في حقوق اإلنسان العربي، سمسمة كتب المستقبل  (53

 .1999العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت 

مصر، محمد مجدي مرجان، آثار المعاىدات بالنسبة لمدول غير األطراف، دار النيضة العربية، القاىرة،  (54

1981.    

 .2003محمد محي الدين، محاضرات في حقوق االنسان، محاور رئيسية، دار الخمدونية،   (55

محمد يوسف عموان، محمد خميل الموسى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان: المصادر ووسائل الرقابة، الجزء  (56

 .2008األولى، األول، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، المممكة األردنية الياشمية، الطبعة 

 .2003محمود فتحي عكاشة، عمم نفس النمو "الطفولة والمراىقة"، دار النيضة العربية، مصر،  (57
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محمود محمد أحمد طو، الحماية الجنائية لمطفل المجني عميو، أكاديمية نايف لمعموم األمنية، الرياض،  (58

 .1999المممكة العربية السعودية، 

 فل في القانون الدولي العام واإلسالم، دار الجامعة الجديدة، مصر.منتصر سعيد حمودة، حماية حقوق الط (59

 .1989منى محمود مصطفى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار النيضة العربية،  (60

 .1995نجوى عمي عتيقة، حقوق الطفل في القانون الدولي، دار المستقبل العربي، بيروت، لبنان،  (61

 .2008اإلنسان تعمو القوانين، دار اليدى عين مميمة، الجزائر، نعمان دعبوش، معاىدات دولية لحقوق  (62

نورة يحياوي بن عمي، حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون الداخمي، الطبعة الثانية، دار  (63

 .2006ىومو، الجزائر، 

 .1996ىشام صادق، مصطفى فؤاد، الجنسية والمواطن ومركز األجانب، دار النيضة العربية، مصر،  (64

ىيثم مناع، اإلمعان في حقوق اإلنسان، موسوعة عالمية مختصرة، تأمالت فكرية، نصوص أساسية، الجزء  (65

 .2003الثاني، األىالي لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة األولى 

 .1999اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، دار الكتب المصرية، القاىرة،  وائل أحمد عالم،  (66

مد عالم، الميثاق العربي لحقوق اإلنسان: دراسة حول دور الميثاق في تعزيز حقوق االنسان في وائل أح (67

 .2005جامعة الدول العربية، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، 

 دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، بدون سنة نشر. وائل أنور بندق، المرأة والطفل وحقوق اإلنسان، (68

 . 1994وق األقميات في القانون الولي العام، دار النيضة العربية، مصر، وائل عالم، حماية حق (69

 ( الـــرســائـــل والـبـــحـــوث الــعــمــمــيـــــة:2

نسمو جميل ىمسو، المركز القانوني لألطفال في النزاعات المسمحة، رسالة ماجستير، المعيد الدبموماسي  (1

 .2003األردني، 
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الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام، رسالة دكتورة، جامعة  سعيد الجدار، دور القاضي (2

 .1992اإلسكندرية، 

 مصر، ، )رسالة دكتوراه( اإلسكندرية،حماية حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائيةسـعـيـــد فـيــيـــم خــمـيـــل،  /د (3

1993. 

 والــــدراســــــات:( الــمــقـــاالت الــعــمــمــيـــة 3

ابراىيم العناني، الحماية القانونية لمطفل عمى المستوى الدولي، مجمة العموم القانونية واالقتصادية، كمية  (1

 .1998، 1الحقوق، جامعة عين شمس، العدد رقم 

ان، أحمد الرشيدي، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الدالالت، النجاحات، اإلخفاقات، قضايا حقوق اإلنس (2

 .2004، المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، دار المستقبل العربي، مصر، 1999اإلصدار الخامس، 

 في والمأمول، المتوقع الدور حدود فريقياإل االتحاد منظومة إطار في القضائي ازيأحمد الرشيدي، الج (3

 .2005بنغازي، األخضر، الكتاب وأبحاث لدراسات العالمي المركز: فريقياإل االتحاد مؤتمر بحوث

أحمد فتحي سرور، المؤتمر البرلماني الدولي حول حماية ورعاية األطفال، بوركينافاسو، األىرام، أوت  (4

2001. 

أسامة ثابت األلوسي، القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل العولمة، مجمة دراسات دولية، سمسمة دراسات  (5

 .2003عة بغداد، ، مركز الدراسات الدولية، جام49استراتيجية، العدد 

 .1997إعادة األواصر العائمية، مطبوعات المجنة الدولية لمصميب األحمر، جنيف،  (6

 جامعة واإلدارية، القانونية العموم ديعم القانونية، العموم مجمة فريقيا،إ عموم برلمان ،رةىلز مية بديار اىبرا (7

 .2007 جوان ،11 العدد عنابة،

فريقي، المركز مؤتمر االتحاد اإلفريقي، بحوث في القرن العشرين، االتحاد اإل يةفريقبشير الكوت، الوحدة اإل (8

 .2005العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، بنغازي، 
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جعفر عبد السالم، دور المعاىدات الشارعة في العالقات الدولية، المجمة المصرية لمقانون الدولي العام،  (9

 .1971، 27المجمد 

غام األرضية والتدابير الرامية إلزالتيا، المجمة الدولية لمصميب األحمر، جويمية/ أوت، جودي وليكيز، األل (10

1995. 

حبيب خداش، الجزائر والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، مقال منشور بجريدة اليوم، قسم الحدث، العدد  (11

871 ،2001. 

، سبتمبر 45السنة الثامنة، العدد  دور األطفال في النزاعات المسمحة، المجمة الدولية لمصميب األحمر، (12

 .1995/أكتوبر 

، 150فريقي خطوة جديدة في مسيرة القارة، مجمة السياسة الدولية، العدد رانية حسين خفاجة، اإلتحاد اإل (13

2002. 

رشاد السيد، اإلبعاد والترحيل القسري لممدنيين في ضوء القانون الدولي اإلنساني، المجمة المصرية لمقانون  (14

 .1995، 51العام، المجمد الدولي 

 .1999ستيورات مالسن، طفولة مسروقة، مجمة اإلنساني، سبتمبر / أكتوبر  (15

سعيد سالم جويمي، مفيوم حقوق الطفل وحمايتو في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي العام، بحث مقدم  (16

عموم األمنية بالرياض في إلى ندوة رابطة الجامعات اإلسالمية باالشتراك مع أكاديمية نايف العربية لم

 .2000نوفمبر  26-23السعودية تحت عنوان حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، 

وتطبيقيا في األراضي  1949عبد الرحمن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة لحماية األطفال المدنيين لعام  (17

 .2000ق، جامعة القاىرة، الفمسطينية المحتمة، رسالة دكتوراه، كمية الحقو 

عبد العزيز محمد سرحان، قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم وما جرى عميو العمل في مصر،  (18

 .1972، الجمعية المصرية لمقانون الدولي، 12المجمة المصرية لمقانون الدولي، المجمد 
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الييئات التعاىدية لحقوق اإلنسان، عصام الدين محمد حسن، التقارير الحكومية وتقارير الظل: مصر و  (19

، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان، دار الكتاب المصرية، القاىرة، 19سمسمة تعمم حقوق اإلنسان رقم 

2008 . 

عمي محمد جعفر، حماية األحداث المنحرفين في التشريع الجزائي والمواثيق الدولية، مجمة الدراسات  (20

 .1998األول، المجمد   األول، جويمية،  القانونية، جامعة بيروت، العدد

، 159فاطمة شحاتة زيدان، الحماية الدولية لألطفال في النزاعات المسمحة، مجمة السياسة الدولية، العدد  (21

 .2005جانفي 

المتنازع عمييا بشأن األطفال في  38فرانسواز كريل، اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، المادة  (22

 .1989، أوت 12مسمحة، مجمة النشر، عدد النزاعات ال

فريقي كمنظمة دولية في إطار األمم المتحدة، مجمة العموم القانونية، انع جمال عبد الناصر، االتحاد اإلم (23

 .2007 جوان ،11 العدد عنابة، مختار، باجي جامعة واإلدارية، القانونية العموم ديمع

 .2004، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة حموان، ماىر أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل (24

 .1997، نوفمبر/ديسمبر 58المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد  (25

محمد السيد سعيد، منظور مؤسس لتحسين أوضاع حقوق الطفل في مصر، بحث منشور في مؤلف:  (26

 .1999مصر،  إشكاليات تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في الواقع المصري، الناشر )آمديست(،

محمد خميل الموسى، تكامل حقوق اإلنسان في القانون الدولي واإلقميمي المعاصر، مجمة عالم الفكر، العدد  (27

 . 2003، 3، المجمد 4

 في الزمة، وضمانات قائمة تحديات: فريقياإل االتحاد ومستقبل فريقياإ عموم برلمان دي،يمحمد عاشور م (28

المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، بنغازي،  فريقي،اإل اداالتح مؤتمر بحوث فريقياإل االتحاد

2005. 
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محمد فائق، حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية، في حقوق اإلنسان العربي، سمسمة كتب المستقبل  (29

 .1999العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت 

 ،9 المجمد ،يتيةولکاق و لحقامجمة ن االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، محمد يوسف عموان، بنود التحمل م (30

 .1985 ،2 العدد

 واإلدارية، القانونية العمومد يمع القانونية، العموم مجمة فريقي،اإل االتحاد مؤسسات الوالي، يمىمحمود إبرا (31

 .2007 جوان ،11 العدد عنابة، جامعة

 .2001/2002فريقي، اإلاالستراتيجي فريقية، التقرير مركز البحوث اإل (32

عالن المنظمات، مجمة المستقبل  (33 مصطفى الفياللي، نظرة تحميمية في حقوق اإلنسان من خالل المواثيق وا 

 .1997، سبتمبر 223العربي، العدد 

مصطفى سالمة حسين، تأمالت دولية في حقوق اإلنسان، المجمة المصرية لمقانون الدولي العام، العدد  (34

40 ،1984 . 

ىبة أبو العمايم، وضع األطفال في ظل النزاعات المسمحة في القانون الدولي اإلنساني، مجمة الطفولة  (35

 .2003، 3، المجمد 9والتنمية، العدد 

  :المتحدة األمم وثائق ) 4

 :الدولية الصكوك -أ

 1945 المتحدة األمم ميثاق (1

 1969 المعاىدات لقانون انيفي اتفاقية (2

 .والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العيد (3

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العيد (4

 .العنصري التمييز عمى لمقضاء الدولية اإلتفاقية (5
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 .التعذيب لمناىضة الدولية اإلتفاقية (6

 .المرأة ضد التمييز عمى لمقضاء الدولية اإلتفاقية (7

 .الطفل لحقوق الدولية اإلتفاقية (8

 .المياجرين العمال لحقوق الدولية اإلتفاقية (9

 .القسري االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية اإلتفاقية (10

 .الخاصة االحتياجات ذوي األشخاص حقوق لحماية الدولية اإلتفاقية (11

 .1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (12

 (.1997وا ااتفاقية حظر األلغام األرضية )أوت (13

 .2007جويمية  3إعالن أكرا، أكرا، غانا،  (14

البروتوكول االختياري األول الممحق بالعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى  (15

 من قبل األفراد. 

 البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل. (16

 .2000األطفال في النزاعات المسمحة البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك  (17

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع وبغاء األطفال واستخداميم في العروض والمواد  (18

 اإلباحية

 فريقي.السمم واألمن التابع لالتحاد اإل بروتوكول إنشاء مجمس (19

 فريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.إالبروتوكول بشأن إنشاء محكمة  (20

 فريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. فريقيا الممحق بالميثاق اإلإتوكول حقوق المرأة في برو  (21

 .2002تقرير وضع األطفال في العالم، اليونيسيف  (22

 فريقي.انون التأسيسي لالتحاد اإلالق (23
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 .25/05/2000الصادر في  54/263قرار الجمعية العامة رقم  (24

 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. (25

 منظمة الوحدة اإلفريقية. ميثاق (26

 .2001وضع األطفال في العالم، يونيسيف،  (27

 :الوقائع صحف  -ب

 .2006 جنيف، المتحدة، األمم منشورات األول، التعديل ،10رقم الوقائع صحيفة الطفل، حقوق  (1

 اإلنسان بحقوق المتعمقة األساسية لممعاىدات مقدمة :المتحدة األمم في اإلنسان حقوق معاىدات نظام  (2

 .2006جنيف،  المتحدة، األمم منشورات ،30رقم الوقائع صحيفة المعاىدات، وىيئات

، حاالت اإلعدام بال محاكمة أو اإلعدام التعسفي أو بإجراءات موجزة، مركز 11صحيفة الوقائع رقم   (3
 . 1975حقوق اإلنسان، جنيف، 

 :األممية لمهيئات الداخمية األنظمة - ج

 الطفل حقوق لمجنة الداخمي النظام. 

 القوانين والمراسيم -د

 .1996و 1963( الدستور الجزائري لسنة 1

يتضمن المصادقة عمى االتفاقية بين  1988جويمية سنة  26المؤرخ في  144-88( المرسوم رقم 2

الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجميورية الفرنسية، المتعمقة بأطفال األزواج المختمطين 

 .1988جوان سنة  21الجزائريين والفرنسيين في حالة االنفصال، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 
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 الشؤون قسم إلى تنتمً -
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 .الوزراء ونفوذ جملس قوة لديه -
 

 / األفريقية محكمة العدل
 لحقوق األفريقية المحكمة
 الشعوب وحقوق اإلنسان
 باسم مكلف التنفٌذي المجلس
 كانت إذا ما بمراقبة الجمعٌة

 األحكام األطراف تنفذ الدول
 . المحكمة عن الصادرة
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 تعزٌز عن مسؤول -
 .واألمن السالم
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 بٌن للربط هامة هٌئة -

االتحاد  أعمال جدول
 الحكومات معاإلفرٌقً 

 الوطنٌة.
 

 المجموعات االقتصادية

 (RECs)  اإلقليمية

 

 التنفيذي المجلس

 الجمعٌة ٌنصح -
 وزراء من ٌتألف -

 الشؤون الخارجٌة
 أعضاء ٌنتخب -

 المٌثاق
 بشأن القرارات ٌتخذ -

لجنة حقوق ورفاه 
 الطفل

فٌما ٌتعلق بالتقارٌر 
واألحكام فٌما ٌخص 
تقارٌر التحقٌقات 

 والشكاوى.
 مكلف من قبل -

 بمراقبة الجمعٌة
 األطراف الدول تنفٌذ

 عن الصادرة األحكام

االقتصادي  المجلس
 والثقافي االجتماعي

(ECOSOCC) 
 استشارٌة هٌئة

 إلعطاء مصممة
 المجتمع منظمات

 المدنً
 االتحاد داخل صوت

 .اإلفرٌقً

األفريقي  البرلمان
 هٌئة PAP العام

  استشارٌة

 لتنمية جديدة شراكة

 (NEPAD)أفريقيا 

 لالتحاد برنامج -
 .األفرٌقً

  لتعزٌز ٌسعى -
الجٌد و  الحكم

 الشراكات االقتصادٌة
 التنمٌة أجل من

 المستدامة
 

اآلليات  استعراض
 األفريقية النظيرة

(APRM) 
 تعلٌمٌة عملٌة هً

 فعالٌة لتقٌٌم
الشركات 

والحكم  االقتصادٌة
 السٌاسً

 .أفرٌقٌا فً



 :2الملحق رقم 

 حالة تصديق الدول اإلفريقية على اتفاقية حقوق الطفل 

 
Convention on the Rights of the Child (Last Updated: 19/12/2014 ) 

 

Country 

 

Date of 

Signature 

 

Date of 

Ratification/Accession 

Date of 

acceptance of 

individual 

communications 

procedure 

Date of 

acceptance 

of inquiry 

procedure 

Algeria 26/01/1990 16/04/1993   

Angola 14/02/1990 05/12/1990   

Benin 25/04/1990 03/08/1990   

Botswana  14/03/1995   

Burkina Faso 26/01/1990 31/08/1990   

Burundi 08/05/1990 19/10/1990   

Cabo Verde  04/06/1992   

Cameroon 25/09/1990 11/01/1993   

Central African 

Republic 

30/07/1990 23/04/1992   

Chad 30/09/1990 02/10/1990   

Comoros 30/09/1990 22/06/1993   

Congo  14/10/1993   

Côte d'Ivoire 26/01/1990 04/02/1991   

Democratic 

Republic of the 

Congo 

20/03/1990 27/09/1990   

Djibouti 30/09/1990 06/12/1990   

Egypt 05/02/1990 06/07/1990   

Equatorial 

Guinea 

 15/06/1992   

Eritrea 20/12/1993 03/08/1994   

Ethiopia  14/05/1991   

Gabon 26/01/1990 09/02/1994 25/09/2012 25/09/2012 

Gambia 05/02/1990 08/08/1990   

Ghana 29/01/1990 05/02/1990   

Guinea  13/07/1990   

Guinea-Bissau 26/01/1990 20/08/1990   

Lesotho 21/08/1990 10/03/1992   

Liberia 26/04/1990 04/06/1993   

Libya  15/04/1993   

Madagascar 19/04/1990 19/03/1991   

Malawi  02/01/1991   



Mali 26/01/1990 20/09/1990   

Mauritania 26/01/1990 16/05/1991   

Morocco 26/01/1990 21/06/1993   

Mozambique 30/09/1990 26/04/1994   

Namibia 26/09/1990 30/09/1990   

Niger 26/01/1990 30/09/1990   

Nigeria 26/01/1990 19/04/1991   

Papua New 

Guinea 

30/09/1990 02/03/1993   

Rwanda 26/01/1990 24/01/1991   

Sao Tome and 

Principe 

 14/05/1991   

Senegal 26/01/1990 31/07/1990   

Seychelles  07/09/1990   

Sierra Leone 13/02/1990 18/06/1990   

Somalia 09/05/2002    

South Africa 29/01/1993 16/06/1995   

South Sudan     

Sudan 24/07/1990 03/08/1990   

Swaziland 22/08/1990 07/09/1995   

Togo 26/01/1990 01/08/1990   

Tunisia 26/02/1990 30/01/1992   

Uganda 17/08/1990 17/08/1990   

United Republic of 

Tanzania 

01/06/1990 10/06/1991   

Zambia 30/09/1990 06/12/1991   

Zimbabwe 08/03/1990 11/09/1990   

 



 :3الممحق رقم 

 حالة التصديق عـمـى الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفــاه الطفل 

 

 تاريخ اإليداع تاريخ المصادقة تاريخ التوقيع البمد
 13/58/1552 57/56/1552 12/54/2885 الجزائر

 56/25/2888 22/53/2881 16/52/1521 نغوالأ
 25/54/2886 26/53/2886 16/51/2881 البينين
 25/56/1552 25/56/1552 25/56/1552 بوتسوانا

 25/56/2881 57/55/2881 16/51/2881 بوركينافاسو
 13/57/1553 17/55/1553 12/54/1553 بورندي

 12/55/2888 54/58/2886 25/58/2881 الكاميرون
 52/58/2882 15/56/2882 16/51/2881 جزر الرأس األخضر

 - - 53/51/1552 جمهورية إفريقيا الوسطى
 53/53/1555 25/52/1555 55/21/1553 تشاد

 25/53/1553 27/52/1553 15/51/1553 جزر القمر
 25/25/1555 57/58/1555 17/51/2881 الكونغو برازافيل
 27/55/1556 52/52/1553 16/51/1553 كوت ديفوار

 - - 51/51/1525 جمهورية الكونغو
 14/52/1522 52/52/1522 17/51/2881 جيبوتي
 11/54/1552 58/54/1552 25/55/2888 مصر

 28/51/1552 15/21/1551 - غينيا اإلستوائية
 14/52/1555 11/21/2888 - اريتريا
 16/21/1551 51/25/1551 - اثيوبيا
 21/55/1556 27/54/1556 16/51/2881 الغابون
 25/52/1552 23/21/1555 - غامبيا
 24/56/1554 25/55/1554 27/57/2886 غانا
 12/52/1555 16/54/2888 11/54/2887 غينيا

 23/25/1557 28/55/1557 57/52/1554 غينيا بيساو
 25/57/1555 14/56/1555 - كينيا

 18/25/2888 16/58/2888 - ليسوتو
 24/56/1557 52/57/1556 23/54/2881 ليبيريا
 52/22/1555 12/58/1555 58/55/2887 ليبيا



 13/55/1554 25/52/1554 16/51/2881 مدغشقر
 26/22/2888 25/58/2888 22/56/2888 ماالوي
 23/57/2887 52/55/2887 17/51/2885 مالي

 23/21/1554 12/58/1554 - موريتانيا
 16/51/2881 23/51/2881 56/22/2882 موريتيس
 11/21/2887 24/56/2887 - موزمبيق
 15/57/1553 12/56/1553 22/56/2888 ناميبيا
 54/52/2886 22/21/2888 22/56/2888 النيجر
 51/54/1552 12/56/1552 22/56/2888 نيجيريا
 26/54/1552 22/54/1552 51/25/2882 رواندا

 - - 12/25/2881 جمهورية الصحراء الغربية
 - - 52/51/1525 ساو طومي
 25/25/2887 18/22/1552 27/54/2881 السنغال
 16/51/2881 22/51/2881 16/51/2881 السيشل
 27/55/1551 22/54/1551 23/53/2881 سيراليون
 - - 52/55/2882 الصومال

 12/52/1555 56/52/1555 25/25/2886 جنوب إفريقيا
 - - - جنوب السودان

 27/56/1557 25/56/1554 13/52/1522 السودان
 55/22/1521 54/25/1521 18/55/2881 سوازيالند
 58/54/1552 25/52/1552 12/25/2887 تنزانيا
 27/54/2887 54/54/2887 16/51/2881 الطوغو
 - - 25/55/2884 تونس
 12/25/2883 26/57/2883 15/51/2881 أوغندا
 25/51/1558 51/21/1557 17/51/2881 زامبيا

 11/51/2884 28/52/2884 - زيمبابوي

 



 :4الممحق رقم 

    8002و 8002التقدم فـي التصديق عـمى الصكوك المتعمقة بحقوق الطفل فـي أفريقيا،  

 
 

 :5الممحق رقم 

 عـممية موائـمـة الـمـعـايـيـر الدولية فـي إفـريـقـيا
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HCICA CRPD OPAC OPSC ILOC138 ILOC182 ACRWC CRC 

قة
اد

ص
لم

 ا
ول

لد
 ا
دد

ع
 

 الدول التي لم تصادق بعد (2012نوفمبر  30من )الدول المصادقة  (2007ديسمبر  31من )الدول المصادقة 

 ACRWCو CRCحالة المصادقة على 

 اإلدماج بقانون صادر عن البرلمان اإلدماج التلقائي

 بورندي اإلدماج من قبل الجهات القضائية
 جزر القمر 

 إثيوبيا
 مدغشقر

 رواندا
 بوتسوانا
 ليسوتو
 ناميبيا

 جنوب إفريقيا
 سوازيالند و

 زيمبابوي 
 

 أنغوال
 إرتيريا

 كينيا
 ماالوي 
 موزمبيق

 تانزانيا
 أوغندا
 زامبيا

 



 :6الملحق رقم 

 بعض البلدان اإلفريقية ذات تعريف شامل للطفل 

 
 

 :7الملحق رقم 

 عـملـيـة دراسـة التقارير فـي إطـار لجـنة حـقـوق الطـفـل األممية 

 
 

15 16 
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

ل 
طف

 ال
مر

ع
 

 الدول 

 تقديم تقرير الدولة الطرف

تقديم تقارير المنظمات غير 
 الحكومية

دراسة تقارير المنظمات غير 
الحكومية  وتقارير أخرى من قبل 

 الفريق العامل لما قبل الدورة

 إرسال قائمة األسئلة إلى الدولة

 إرسال األجوبة الخطية إلى اللجنة

مناقشة كل المعلومات : الجلسة العامة
 بين اللجنة وممثلي الحكومة

وضع المالحظات الختامية من قبل 
 اللجنة في نهاية الجلسة

 متابعة تنفيذ المالحظات الختامية



 :8الملحق رقم 

 عـملـيـة دراسـة الـتقـاريـر فـي إطار لـجـنة الـخـبراء اإلفـريـقـية

 

 

 

 
 

 تقديم التقرير من قبل الدولة إلى اللجنة

 تعيين مقرر من بين أعضاء اللجنة

 تقديم تقرير المجتمع المدني

اجتماع الفريق العامل ما قبل الدورة أين 
تحدداللجنة المسائل للمناقشة مع الدولة ويسلط 

الضوء على المجاالت التي ال توافر فيها 
 المعلومات

انعقاد الجلسة العامة أين تناقش اللجنة 
هذا االجتماع عام لكنه . التقرير مع الدولة

ال يسمح للمجتمع المدني بالمشاركة في 
.المناقشات  

تضع اللجنة المالحظات الختامية والتوصيات التي 
يجب أن تنفذ من قبل الدولة، تنفيذ هذه التوصيات 
يجب أن يتابع من قبل المجتمع الدني كنقطة بداية 

.إلعداد التقرير التالي  



 :9الممحق رقم 

 عمـى تنفيذ الميثاق تواريخ التوقيع والتصديق وتواريخ تقديم التقارير األولية والدورية 
 (6102حقوق ورفاه الطفل )ماي اإلفريقي ل

 
الدول 
 األطراف

 
تاريخ التصديق/ 

 االنضمام

 
التاريخ الذي 
ينبغي لمدول 
األطراف تقديم 
 التقرير األولي

 
التاريخ الذي 

لمدول ينبغي 
األطراف تقديم 
 التقرير الدوري

 
حالة/ 
تاريخ 
تقديم 
التقرير 
 األولي

 
حالة 
/تاريخ 
تقديم 
التقرير 
 الدوري

 
حالة/ تاريخ 
النظر في 

 التقرير األولي

 
حالة / 
تاريخ 

النظر في 
التقرير 
 الدوري

 
 الجزائر

 32الدورة   3802 32/80/3880 32/80/3882 80/80/3882
(02-00 

 (3802نوفمبر 

 

    3802 30/00/3882 30/00/3882 00/82/0003 أنغوال
     30/00/3882 30/00/3882 00/82/0000 البنين

     30/00/3882 30/00/3882 08/80/3880 بوتسوانا
 

 بوركينافاسو
 02الدورة  3800 3882 30/00/3882 30/00/3882 80/82/0003

(02-00 
 (3880نوفمبر 

 30الدورة 
(02-00 

أفريل 
3802) 

     32/80/3880 32/80/3882 30/82/3882 بورندي
 

 كاميرون
 00الدورة  3802 3880 30/00/3882 30/00/3882 82/80/0000

(30-80 
ديسمبر 
3800) 

 

إفريقيا 
 الوسطى

       

الرأس 
 األخضر

38/80/0002 30/00/3882 30/00/3882     

    قدم 82/82/3882 82/82/3883 28/82/3888 تشاد
     00/82/3803 00/82/3880 80/82/3883 كوت ديفوار
    قدم 02/82/3880 02/82/3882 00/82/3882 جزر القمر

 
 الكونغو

 32الدورة   3802 08/08/3800 08/08/3880 80/80/3882
(02-00 

 (3802نوفمبر 

 



     32/80/3802 32/80/3802 82/80/3800 جيبوتي
جمهورية 
الكونغو 
 الديمقراطية

       

 82) 03الدورة   3880 30/00/3882 30/00/3882 80/82/3880 مصر
 (3880ماي 

 

غينيا 
 االستوائية

38/03/3883 00/83/3882 00/83/3880     

    3803 30/00/3882 30/00/3882 33/03/0000 اريتيريا
 

 اثيوبيا
الدورة   3802 30/03/3880 30/03/3882 83/08/3883

االستثنائية 
 80)االولى 
 (3802أكتوبر 

 

 
 الغابون

 32الدورة   3808 03/82/3803 03/82/3880 00/82/3880
(02-00 

 (3802نوفمبر 

 

     30/00/3882 30/00/3882 02/03/3888 غامبيا
    3880 02/80/3808 02/80/3880 08/82/3882 غانا

     02/08/3802 02/08/3808 00/82/3880 غينيا بيساو
 
 غينيا

الدورة   3802 30/80/3882 30/80/3883 30/82/0000
االستثنائية 

 80االولى )
 (3802أكتوبر 

 

 
 
 كينيا

 02الدورة  3802 3880 30/00/3882 30/00/3882 32/80/3888
(02-00 

 (3880نوفمبر 

الدورة 
االستثنائية 
االولى 

(80 
أكتوبر 
3802) 

    3808 30/00/3882 30/00/3882 32/80/3888 ليبيا
 

 ليسوتو
 32الدورة   3802 30/00/3882 30/00/3882 30/80/0000

(02-00 
 (3802نوفمبر 

 

 
 ليبيريا

 32الدورة   3802 02/80/3802 02/80/3808 80/80/3880
(80-82 

ديسمبر 

 



3802) 
 

 مدغشقر
 32الدورة   3802 32/82/3808 32/82/3880 28/82/3882

(30-32 
 (3802أفريل 

 

 
 مالي

 02الدورة   3880 30/00/3882 30/00/3882 82/82/0000
(02-00 

 (3880نوفمبر 

 

     30/00/3882 30/00/3882 00/80/0000 مالوي
 

 موزمبيق
الدورة   3802 30/00/3882 30/00/3882 02/80/0000

االستثنائية 
 80االولى )

 (3802أكتوبر 

 

     02/03/3808 02/03/3880 30/80/3882 موريتانيا
     30/00/3882 30/00/3882 02/83/0003 موريتيوس

 
 ناميبيا

 32الدورة   3802 32/80/3880 32/80/3882 32/80/3882
(30-32 

 (3802أفريل 

 

 
 نيجيريا

 03الدورة  3802 3882 83/82/3880 83/82/3882 32/80/3880
نوفمبر  82/82

3880) 

 

 
 النيجر

 00الدورة   3880 30/00/3882 30/00/3882 00/03/0000
(30-80 

ديسمبر 
3800) 

 

 
 رواندا

 02الدورة  3802 3882 30/00/3882 30/00/3882 00/82/3880
(80-02 

 (3808نوفمبر 

 32الدورة 
(30-32 

أفريل 
3802) 

 
جنوب 
 إفريقيا

الدورة   3802 30/00/3882 30/00/3882 80/80/3888
االستثنائية 

 80االولى )
 (3802أكتوبر 

 

جمهورية 
الصحراء 
 الغربية

       

  00الدورة   3880 30/00/3882 30/00/3882 30/80/0000 



 

 80-30) السنغال
ديسمبر 
3800) 

     30/00/3882 30/00/3882 02/83/0003 السيشل
     00/82/3880 00/82/3882 02/82/3883 سيراليون
        الصومال

ساو تومي 
 وبرنسيب

       

 
 السودان

 38الدورة   3808 00/80/3802 00/80/3808 28/80/3882
(03-02 

 (3803نوفمبر 

 

جنوب 
 السودان

       

     82/00/3800 82/00/3802 82/08/3803 سوازيالند
 

 تانزانيا
 02الدورة   3882 80/82/3880 80/82/3882 02/82/3882

(02-00 
 (3880نوفمبر 

 

 
 التوغو

 00الدورة   3808 30/00/3882 30/00/3882 82/82/0000
(33-32 

 (3800مارس 

 

        تونس
 

 أوغندا
 02الدورة   3880 30/00/3882 30/00/3882 00/80/0003

(02-00 
 (3808مارس 

 

     08/83/3802 08/83/3800 83/03/3880 زامبيا
 

 زيمبابوي
 32الدورة   3802 30/00/3882 30/00/3882 00/80/0002

(30-32 
 (3802أفريل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس احملتوايت
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 فهرس المحتويات
 

 

 الصفحة العــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  
  إهداء
  وتقدير شكر
  صراتالمخت قائمة
 1 مقدمة

 12 الحماية القانونية الدولية لحقوق الطفلالباب األول= 
 13 تطور حماية حقوق الطفل في القانون الدوليالفصل األول= 

 14 ول= حماية حقوق الطفل في االعالنات الدوليةاألالمبحث 
 48 57>4عالن جنيف ول= إالمطمب األ

 49 الفرع األول= تطور مفاهيم حقوق الطفل
 55 57>4 لعام عالن جنيفإالفرع الثاني= حقوق الطفل في ظل 

 63 ;7>4الثاني= اإلعالن العالمي لحقوق االنسان المطمب 
 63 حماية حقوق اإلنسانالنظام األممي لالفرع األول= نشأة وتطور 

 65 عالن العالمي لحقوق اإلنسان ثاني= حماية حقوق الطفل في ظل اإلالفرع ال
 74 الفرع الثالث= العالقة بين الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق اإلنسان

 74 عالمية حقوق االنسان أوال=
 >7 ثانيا= مفهوم الخصوصية الثقافية

 84 ثالثا= كيفية التوفيق بين الخصوصيات الثقافية وعالمية حقوق اإلنسان
 88 >8>4عالن حقوق الطفل إالمطمب الثالث= 

 98 المبحث الثاني= حماية حقوق الطفل في صكوك دولية أخرى خاصة بحقوق االنسان 
 99  99>4المطمب األول= حقوق الطفل في العهدين الدوليين لعام 

 :9 الفرع األول= العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 4: الفرع الثاني= العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ورقم  ;46يتي منظمة العمل الدولية رقم حماية حقوق الطفل في ظل اتفاقالمطمب الثالث= 
4;5  

:< 

 3; 6:>4دنى لسن التشغيل بشأن الحد األ ;46االتفاقية رقم  ول=الفرع األ
 :; >>>4بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال  5;4الفرع الثاني= االتفاقية رقم 

 >> اإلنسانيالمطمب الثالث= حماية األطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي 
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 433 الفرع األول= حماية األطفال من آثار األعمال العدائية
 >43 الفرع الثاني= حظر اشتراك األطفال في النزاعات المسمحة

 448 >;>4حماية حقوق الطفل في إطار اتفاقية االمم المتحدة لعام الفصل الثاني= 
 449 المبحث األول= نشأة اتفاقية حقوق الطفل وطبيعتها القانونية 

 :44 المطمب األول= ظروف وأحداث ابرام اتفاقية حقوق الطفل
 :44 >:>4الفرع األول= السنة الدولية لمطفل 
 >44 >;>4الفرع الثاني= تنفيذ مبادرة اتفاقية 

 456 حكام العامة التفاقية حقوق الطفلالمطمب الثاني= األ
 456 الفرع األول= المبادئ العامة لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل

 464 الفرع الثاني= الحقوق المحمية في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
 479 الفرع الثالث= تدابير الحماية الخاصة

 :48 المطمب الثالث= الطبيعة القانونية لالتفاقية وعالقتها بالقوانين الداخمية لمدول
 :48 ول= العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخميالفرع األ

 494 الفرع الثاني= تطبيق اإلتفاقية الدولية لحقوق الطفل في القوانين الداخمية
 :49 المبحث الثاني= اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات الوطنية في إفريقيا

 ;49 فريقيا إن اتفاقية حقوق الطفل والعرف في المطمب األول= النزاع بي
 ;49 الفرع األول= المكانة القانونية لمعرف في القانون الدولي

 ::4 فريقيةفي تشريعات بعض الدول اإلالفرع الثاني= حقوق الطفل 
 9;4 الفرع الثالث= توافق الممارسات الثقافية مع حقوق الطفل= دور المبادئ العامة لالتفاقية 

 6>4 فريقيا صوصيات الثقافية لحقوق الطفل في إالمطمب الثاني= اتفاقية حقوق الطفل والخ
 7>4 الفرع األول= الثقافة النسبية وعالمية حقوق االنسان= عالقتها بحقوق الطفل 

 533 الفرع الثاني= الوساطة بين النسبية والعالمية
 537 داخل المجتمعات األفريقيةالفرع الثالث= العالقة بين الثقافة وحقوق الطفل 

 544 المطمب الثالث= أهم العراقيل التي تقف أمام إعمال اتفاقية حقوق الطفل في افريقيا 
 545 الفرع األول= التذرع بالخصوصيات الثقافية لتبرير انتهاكات حقوق اإلنسان

الخصوصية صوص الدولية لحقوق اإلنسان بدعوى الفرع الثاني= مشكمة التحفظات عمى الن
 الثقافية
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 555 الفرع الثالث= مشكمة السيادة وانتهاك الدول لحقوق أفرادها
 557 فريقي لحماية حقوق الطفلالنظام االقميمي اإلالباب الثاني= 
 558 فريقياحماية القانونية لحقوق الطفل في إال =الفصل األول
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 559 فريقياتطور نظام حماية حقوق الطفل في إ ول=المبحث األ
 :55 فريقيالوحدة االفريقية الى االتحاد اإلول= االنتقال من منظمة المطمب األ

 564 التحاد اإلفريقيالفرع األول= مبادئ وأهداف ا
 ;56 الفرع الثاني= أجهزة االتحاد اإلفريقي
 :57 اإلفريقي االتحاد يكلهالفرع الثالث= التطورات الواقعة عمى 

 >57 بين األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقيالفرع الرابع= العالقة 
 586 >:>4فريقي طمب الثاني= إعالن حقوق الطفل اإلالم

 ;58 4;>4فريقي لحقوق االنسان والشعوب المطمب الثالث= الميثاق اإل
 >58 الفرع األول= الحقوق الفردية والجماعية المعترف بها في الميثاق

 597 اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبالفرع الثاني= خصائص الميثاق 
 598 الفرع الثالث= آلية الرقابة عمى تنفيذ الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

 5:3 الفرع الرابع= الحاجة إلى الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل 
 5:8 3>>4 المبحث الثاني= حماية حقوق الطفل في ظل الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل

 5:9 فريقي في ظل الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل مب األول= حقوق وواجبات الطفل اإلالمط
 5:9 الفرع األول= المبادئ العامة لمميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل

 :;5 الفرع الثاني= الحقوق المحمية في الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل
 >63 تدابير الحماية الخاصةالفرع الثالث= 

 :64 المطمب الثاني= آلية الرقابة عمى تنفيذ الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل 
 ;64 الفرع األول= اإلطار التنظيمي والهيكمي لمجنة الخبراء

الفرع الثاني= عالقة المجنة باألطراف المعنية بإنفاذ حقوق اإلنسان عمى المستوى الدولي 
 واالقميمي

657 

 668 الفرع الثالث= أعمال ومهام المجنة 
الفصل الثاني: دراسة مقارنة بين أحكام الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاه الطفل واالتفاقية الدولية لحقوق 

 الطفل
678 

 679 المبحث األول= من حيث األحكام الموضوعية
 :67 المطمب األول= المبادئ العامة

 :67 لحقوق ورفاه الطفل  اتفاقية حقوق الطفل والميثاق األفريقياعتماد الفرع األول= 
 687 مفهوم الطفل ثاني=الفرع ال

 689 واجبات الدول األعضاء= الفرع الثالث
 693 مبدأ عدم التمييز والحماية من الفصل العنصريالفرع الرابع= 
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 696 الفرع الخامس= مبدأ مصالح الطفل الفضمى
 699 الحق في الحياة، البقاء والنموالفرع السادس= مبدأ 

 >69 الفرع السابع= مبدأ الحق في التعبير والمشاركة
 6:6 المطمب الثاني= الحقوق والحريات العامة
 6:6 الفرع األول= الحقوق والحريات المدنية

 5;6 الفرع الثاني= البيئة األسرية والرعاية البديمة
 >>6 والرعاية االجتماعيةالفرع الثالث= الصحة األساسية 

 ;73 الفرع الرابع= التعميم وأوقات الفراغ
 747 تدابير الحماية الخاصة المطمب الثالث=

 747 حماية األطفال في حاالت الطوارئ الفرع األول=
 758 حماية األطفال في حاالت االستغالل الفرع الثاني=

 764 آلية الرقابة  المبحث الثاني=
 765 لجنة خبراء حقوق ورفاه الطفل اإلفريقية والمجنة األممية لحقوق الطفل المطمب األول=

 765 الفرع األول= لجنة خبراء حقوق ورفاه الطفل اإلفريقية
 769 لجنة حقوق الطفل األممية الفرع الثاني=

 778 الطفلالفرع الثالث= الفرق بين لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل والمجنة اإلفريقية لحقوق ورفاه 
 >77 المطمب الثاني= نظام التقارير

 783 الفرع األول= نظام التقارير بموجب المجنة األممية لحقوق الطفل
 :78 الفرع الثاني= نظام التقارير بموجب لجنة الخبراء االفريقية 

 ;78 الفرع الثالث= العالقة بين تقارير اإلتفاقية والميثاق
 797 إجراء الشكاوى  المطمب الثالث=

 799 الفرع األول= إجراء الشكاوى بموجب المجنة األممية لحقوق الطفل
 7:6 الفرع الثاني= إجراء الشكاوى بموجب لجنة حقوق الطفل االفريقية

جراء الشكاوى بموجب  الفرع الثالث= الفرق بين إجراء الشكاوى الفردية بموجب اإلتفاقية وا 
 الميثاق
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 4;7 خاتمة
  العربية بالمغة الرسالة ممخص
  اإلنجميزية بالمغة الرسالة ممخص
  المالحق

 ;;7 مراجعال قائمة
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