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  المستخلص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على حقوق األطفال وحمايتهم من اإلسااة  يا    

  ضااوة مرحلااة الوفولااة  ماام تقااديم امااوألط إلساااة  األطفااال يتمطاال ياا  عمالااة األطفااال ياا

واعتماد الااحاف يا  الدراساة علاى الماوهف الو اف    الرؤية التشاريعةة للواعام الميار  

التحلةل   حةف يتواول الدراسة بالو ف الكم  والتحلةل  لحقوق الوفال وعمالاة األطفاال 

كومااوألط إلساااة  الوفاال  باإلضاااية إلااى اتفاعةااة حقااوق الوفاال وتحلةلهااا ومقاراتهااا لاااع  

 وتو لت الدراسة إلى مجموعة من الوتائف من أهمها: اة  األطفال جواااها ي  إطار إس

التشريعات المتعلقاة بحقاوق الوفال ت تتواكا  وت توماجم مام التواورات الدولةاة يا   -1

 مجال حقوق الوفل  

ت توجااد عاعااد  بةااااات لتحديااد حجاام ااااهر  عماال األطفااال بدعااة سااواة ياا  الريااف  -2

 المير  أو ي  المدن والمحايظات 

الااوع  الجماااهةر  الهااا ف إلااى بواااة عيعااات إامااااةة تابتااة وأ يعةااة ترعااى  علااة -3

 األطفال وتحمةهم وتحايظ على حرمتهم من اتستقيل والتعد  واإلساة  

اإلياذاة هااو كاال ناكل ماان أنااكال اإلسااة  للوفاال أو اساات يلل أو التهدياد بااذل  وموهااا  -4

 ة اإلساة  الجمدية  اإلساة  الوفمةة  اإلساة  الجومة

رعاياااة األطفاااال  عمااال األطفاااال  حماياااة األطفاااال  حقاااوق الوفااال الكلماااال المحتا: ااا : 

 المشكيت اتجتماعةة 
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Abstract: 

  This study aims to identify the rights of children and protect them 

from childhood abuse, while providing a model for child abuse 

represented in child labor in light of the legislative vision of the 

Egyptian reality.In the study, the researcher relied on the 

descriptive and analytical approach, as the study deals with a 

quantitative and analytical description of child rights and child 

labor as a model for child abuse, in addition to the Convention on 

the Rights of the Child, analyzing and comparing some of its 

aspects in the context of child abuse. The study reached a set of 

results, the most important of which are: 

1- Legislation related to the rights of the child does not keep pace 

with or in line with international developments in the field of child 

rights. 

2- There is no database to accurately determine the extent of the 

phenomenon of child labor, whether in the Egyptian countryside or 

in cities and governorates. 

3- Lack of public awareness aimed at building stable and ethical 

human relationships that care for children, protect them, and 

preserve their deprivation of independence, aggression and abuse. 

4- Harm is every form of abuse, exploitation or threat to a child, 

including physical abuse, psychological abuse, and sexual abuse. 

Key words: childcare, child labor, child protection, child rights, 

problems Social. 

 مقدمـــ :

األطفااال هاااة عظةمااة ماان ، لسامااان  يمااعد الفاا ا  بمشاااهدتهم  وتقاار العااةن باارؤيتهم    

وتمتريح الوفس بحديطهم  يهم زهر  الحةا  الداةا وهم ي  ألات الوعت مماتقال األماة وعاوا  

 الممتقةم سفةوتها احو اليراط 

وأطفال الةوم ت ن  هم نااب ال د ورجال واماة الممتقال وهم مارة  المجتمام وعلاةهم  

تعقد األمم والمجتمعات ةمالها ومن تم تقوم بإعدا هم إعدا اً سلةماً  يقد يكاون ماوهم القائاد 

مشاكل الاشرية  ووضم الحلول المواساة حتى يمتوةم العالم بأجمعال أن القا ر على حل 
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ش ي  سيم بعةاداً عان الحاروب التا  يواتف عوهاا تشار  العدياد مان األطفاال األبريااة يعة

 ( 197م  ص2005الذين ت ألا  لهم إت أاهم أبواة هذا الوطن) وار   

والوفولة من أند مراحل الحةا   يو ةة و يوبة وأهمةاة  حةاف يولاد اإلاماان علاى  

:   فحة بةضاة   الياة مان العةاوب  طااهر  ت  ااس يةهاا وت ناائاة  يقاول الرساول

كل مولو  يولد على الفور  يأبواه يهو اال أو يوياراال أو يمجمااال  كمطال الاهةماة تواتف "

الاخااار  ومماالم(  والمقيااو  بااالفور :  ياان اإلساايم  )أ رجاال "هاال تااره يةهااا جاادعاة

واإلسيم هو  ين الفور  الوقةة والتشريم الممح الذ  يتمام بالماهولة والةمار  والاعاد عان 

التشد  والتعقةد  ي  كل مواحةل  وي  جمةم مواهجال  ويا  كال مقا اده  وهاذا الةمار يا  

يُِريادُ  ا ويروعها  عال تعاالى:أحكامل واضح لكل من تتام الشريعة اإلسيمةة ي  أ وله

ُ بُِكْم الُةُْمَر وتَ يُِريدُ بُِكْم العُْمرَ   ( 185)الاقر :َّللاه

والحديف عن الوفولة  واحن ي  األلفةة الطالطة أ اح الهم الشاغل  والقلا  الادائم لكال مان 

رن أ ذ من عالم الوفولة بورف  يقد وعت الاشرية يا  اهاياات القارن العشارين  هاذا القا

الااذ  نااهد أعظاام تااور  تقوةااة ياا  التاااريك  لقااد وعاات كاام كااان تماان التقاادم باهظاااً ومكلفاااً  

يماحة الاوااة اإلامااا  التا  كااات طاوال العقاو  اسافال مماور  بماةاط األسار  والمجتمام 

الضة   اتماعت بشاكل لام يماا  لال مطةال  يت ةارت المفااهةم  وأطاةح بكطةار مان القاةم يا  

مااااان المااااهولة غرسااااها  يااااةمن اشاااااأ وتربااااى ياااا  أحضاااااان األافااااس  بعااااد أن كااااان 

 ( 14 15م  ص ص2001الفضةلة)الاكر  

ولقااد وعاات األماام المتقدمااة ياا  عيااراا الحااديف  مااا للوفولااة ماان مكااااة سااامةة  ألن   

الممااتقال ت يقااوم إت علااى أكتاااف  اا ار الحاضاار  عواادما يكااارون ويتقلاادون  يااة الحةااا  

  ترناد إلةال غاةار  اإلاتااط الموجال للوفال أو المتعلا  ومقالةدها  وهذا الوع  واضح بةن

بالوفل من أحد الجواا   ت سةما ي  مجال التربةة الت  تي  حتما ي   ااة أهاداف تلا  

 األمم وما تمعى إلةل 

وتعااد عضااايا األطفااال ماان أكطاار القضااايا إلحاحاااً ياا  العااالم  إأل لاام ياا   نااةو  م سمااات   

المجتمعاااات الاشااارية  وعةاااام الموظماااات الدولةاااة ألات الرعاياااة اتجتماعةاااة يااا  مختلاااف 

ات تياص إلى إيجا  حلول ااجحاة لهاا  ومام تاااين المجتمعاات تاايوات أساالة  معالجاة 

هذه القضايا ووسائلها  على أساس أن األطفاال يمطلاون عاوه بشارية مماتقالةة  تقام علةهاا 

در ماا ساةتال لهاا مان إعادا  ممئولةات العمل ي  القواعات المختلفة وتوويرها ممتقاي بق

 وتأهةل  

وي  هذا العير اتخذ اتهتمام بقضايا الوفولة موحى  ولةاً وأبعاا اً جدياد   وإن كاان هاذا  

اتهتمام ميدره اإلحماس بالذا  لما ارتك  ي  ح  األطفال األبرياة مان جارائم بشاعة  

مان الحاروب التا  ولما تعرضاوا لال مان مااس عاساةة إباان الحاربةن العاالمةتةن وغةرهماا 

اجتاحت العالم ومحاولة للتخفةف مان اسم ها تة األطفاال  والعمال علاى إعاا   الومأاةواة 

الوفمااةة إلااةهم بعااد أن روعااوا بااالحروب التاا  عضاات علااى كطةاار مااوهم  وأ ااابت بعضااهم 
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بمختلف أاوا  اإلعاعات ومظاهر العجة الادا  والعقل   وجعلت أعدا اً كاةر  موهم أيتامااً 

ون  فة الحةااا  األساارية  وتجمااد هااذا اتتجاااه العااالم  احااو الوفولااة ياا  موظمااة يفتقااد

م لتقديم معواات اإلغاتة الفورية ألطفال الادول التا  1946الةواةمةف الت  أاشئت ي  عام

م إلااى موظمااة  ائمااة تعواا  1953 مرتهااا الحاارب العالمةااة الطااةااة  تاام تحولاات ياا  عااام

خدمااة أطفااال العااالم بعااد أن تاااةن أااال تاهايااة لماساا  بااالارامف الاعةااد  المااده الموجهااة ل

الوفولة  وأن هواك أعدا اً متةاياد  مان األطفاال يا  موااط  كطةار  مان المعماور  يعاااون 

الجااو  والفقاار والماارق ويفتقاادون أبماار أاااوا  الرعايااة اليااحةة وال ذائةااة والتعلةمةااة 

 ( 6ه ص1418واتجتماعةة)الحمةن 

ألطفاال مان المشاكيت التا  تا رق المهتماةن والمتخيياةن لماا وباتت إساة  معاملة ا   

لها من ااعكاسات افمةة وسلوكةة متعد   على المده القري  والاعةد  وعاد تكاون ميحظاة 

هذه استار الملاةة على المده القري  واسا  ممكوة  ولكان ميحظتهاا علاى الماده الاعةاد 

إجاااراة  راساااات عمةقاااة يااا  هاااذا غةااار ممكواااةي لاااذا يياااع  التواااا  بهاااذه استاااار  ون 

 (   68م ص2017الشأن)الحرير  

اإلساة  ه  الفعل المقيو  غةر العرض  اليا ر من عال أحد أيرا  األسر  القائمةن و  

 على رعاية وتوشئة الوفل بهدف إيذائهم وإلحاق الضرر بهم  

فماةة والعقلةاة إن إساة  معاملة األطفال ااهر  سلاةة لهاا ةتاار مماتقالةة علاى الياحة الو  

 له تة األطفال

وتعتار اااهر  عمالاة األطفاال "و امة" يا  جااةن العاالم المعا ار  يفا  الوعات الاذ    

م أن يقضااى علااى وتكوولوجةاال  ارعااة  يإااال لاام يمااتو حقاا  يةاال اإلامااان إاجااازات علمةااة

الظلم اتجتماع  الاذ  يتجلاى يا  تاالول "الفقار والجهال والمارق" والاذ  ياديم بأعادا  

ةاار  ماان األطفااال إلااى سااوق العماالي حةااف يخضااعون لظااروف ت إامااااةة ماان القمااو  كا

واتساات يل  وإألا كاااات  ول العااالم الطالااف هاا  المعوةااة أكطاار ماان غةرهااا بهااذه الظاااهر  

بماا  أوضااعها اتعتياا ية واتجتماعةاة  إت أن الادول الياواعةة لةمات يا  مواأه عاان 

ديد  ألطفال يعملاون يا  ااروف تشاكل  واراً هذه الظاهر   حةف سجلت لديها حاتت ع

 (   13م ص2001على اموهم الاةولوج  والوفم  واتجتماع )اور الدين 

وهواك أطفال يقضون اهارهم ي  المةار  والميااام والمحااجر يا  اال ااروف عمال  

سااةئة وأطفااال يعملااون كخاادم ياا  الموااازل   وة اارون يااااعون كرعةاا  للعماال ياا  الاادعار  

 توايهم من وسر أهلةهم لياخراط ي  الجةوش وحمل الميل والقتال   هاذه وأطفال يتم ا

اليااور  لةماات ألطفااال يعةشااون بعةااداً عوااا ولكوهااا  ااور  واععةااة لمييااةن األطفااال ماان 

وطووا العرب  توته  حقوعهم ي  كل لحظة وي  كل يوم   أطفال ي  عمار الةهاور  يقادوا 

 براةتهم لم يعريوا معوى الوفولة 
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دما اتحدل عن عمالة األطفالي يإاوا اقياد كال اشااط مواتف يمارسال األطفاال ساواة وعو  

بكةفةاااة  ائماااة أو م عتاااة  والمعواااى الاااذ  اعوةااال لعااااار  عمالاااة األطفاااال ياااوعكس علاااى 

اإلحيااائةات والتقااديرات التاا  تحاااول إعواااة  ااور  عامااة عاان حجاام الظاااهر   ومااده 

 ااتشارها ي  مختلف مواط  العالم  

ة  تكوين  ور  حقةقةة عن الظاهر  أن عمالاة األطفاال تاتم يا  غةااب القاااوني ومما يع 

إأل يلجأ أربااب األعماال إلاى عمالاة األطفاال إماا بكةفةاة سارية  أو  ون أن ييارحوا لاده 

الجهات المعوةة بأاهم يفعلون ألل   ومما يشجعهم على اتستمرار ي  عمالة األطفاال عادم 

هاااة  المعوةاااة رغااام وجاااو  عاااوااةن تموااام عمالاااة وجاااو  رعاباااة  اااارمة مااان طااارف األج

 (   15م ص2001األطفال)اور الدين 

إن عمالة األطفال ااهر  من الظواهر الممتعيةة والت  بدأت تدق ااعوس الخور يومااً   

بعد يوم  ا ة بعاد زياا   أعادا  األحادال الموحاريةن وأطفاال الشاوار   ولاذل  ياإن هاذه 

ملموسااة علااى أرق الواعاام وأللاا  ماان أجاال ااتشااال الظاااهر  تحتاااط إلااى حلااول جذريااة و

األطفال العاملةن من العالم المشوه الذ  وجدوا أافمهم يةل إلاى عاالم جدياد ياوير لهام حةاا  

 ممتقر  يحققون يةل ةمالهم وأحيمهم  

 مشكل  الدراس :

تعد مرحلة الوفولة مرحلة تكويوةة للفر  حةف تتم يةها المراحل األساسةة للومو    

ً ي  حةا   الجمم  والوفم  والعقل  واتجتماع   وت تر هذه المرحلة تأتةراً عمةقا

 الشخص الممتقالةة  والعواية بدراسة الوفولة هو ي  الواعم عواية بتقدم وتوور المجتمم  

لعاالم العربا  يا  غاياة القماو   ومان الياع  تجمةلال بالخواباات  وواعام الوفولاة يا  ا  

( ملةااون 20( مييااةن طفاال عرباا  محرومااون ماان التعلااةم  وحااوال  )10يهواااك حااوال  )

%( مااوهم العوايااة  والوفاال ماان حقاال أن يحظااى بالحاا  25طفاال معاااق ت يلقااى سااوه )

ة والحماياة مان العواف والحوان واتهتمام واتحترام واإلحماس باألمان والرعاياة الياحة

أو اتست يل  ومن حقل أن يلع  ويضح  ويتعلم بي معااا   ومن حقل التعاةار عان رأيال 

والحيول على معلومات  واإلسهام ي  األاشوة الفوةة والطقايةة  وإلى الرعاية الحقاة مان 

ن القائمةن على الم سمات الت  لها  لة بالوفولة  وإلى األمان الوفما   وعادم الخاوف ما

الجار واليدي   إال بحاجة إلى الحماية من اإلهمال والواذ   كماا أاال بحاجاة إلاى الحماياة 

 م( 2006من كل من ت يخاف ، يةل وي  براةتل)العوار 

ن الوفاال ياا  حاجااة إلااى عوايااة زائااد  وإلااى رعايااة أكطاار   ون إيااراط إلااى حااد التاادلةل إ  

وكل يوم اره ةتف األطفال ي  كال أاحااة المفمد  و ون تفرير إلى حد ال لظة والقمو   

العالم يموتون من الجو  والفقار  وااره أيتامااً يوقياهم األمان والادفة والحواان  كماا أن 

كطةاراً ماوهم يعاااون مان ويايت الحاروب ويعةشاون تجئاةن  وماوهم مان هاو محاروم مان 

 ( 860م  ص2004أبمر حقوعل وهو التعلةم والرعاية اليحةة)عوديل 
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عمالة األطفال يمكن أن تكون اموااً عائمااً بذاتال كماا يمكان أن يعتاار أحاد أناكال  كما أن  

اإلساااة  الوفمااةة التربويااة والجماادية واإلهمااال لمااا لاال ماان ااعكاسااات افمااةة واجتماعةااة 

 وجمدية 

ً  ( إلاى عادم اسات يل الوفالـاـه1431وتشةر  راسة )الخوةا      مام عمال  إألا اعتياا يا

 المالةاة  والحقاوق الواجااات ولةال عول ي    وأن لل  اتجتماع  والضمان العواة تأمةن

   المالةة  حقوعل لل ويحيل 

واجاة  والوفل بمفر ه ت يدرك معوى ومضمون هذه الحقوق لذل  ت يوال  بها   ولكوها  

على المجتمم الذ  يعةش يةل والذ  يقاس مده تحضره بمده تويةر هذه الحقاوق ألطفالال 

 من  يل برامف الرعاية الت  تقدمها أجهةتها المختلفة 

ن هاذه الحقةقاة وحادها كايةاة لتأكةاد إإامااااً  وإن الوفل يكتم  حقوعال مان مجار  كواال   

ياإن هوااك حقوعااً أساساةة تكاون جاةةاً مان مركةها الممةاة باةن ساائر الكائواات  ومان تام 

ماهةاااااة الوفااااال ألاتااااال  وإألا ااتهكااااات كاااااان أللااااا  عااااادواااً علاااااى الواةعاااااة الاشااااارية 

 ( 125م  ص1993ألاتها)زكريا 

عالمةاة تاديعوا إلاى أن  ةةمات مجار  موجاوعضةة حقوق الوفل بالوماة إلةوا احن العرب ل 

  اإلساايم  الااذ  ي كااد علااى اوضاام إلااى الركاا  العااالم   إاهااا تااأتى ضاامن الوماا  القةماا

احترام كرامة اإلامان  بو فل أكرم مخلوعات ،  حةف أال مان المماتحةل حشاد ناعوب 

المووقااة للحاااق بركاا  التومةااة  ورياام ممااتوه المعةشااة   ون أن يتمتاام كاال ياار  ياا  هااذه 

 ( 279 280م  ص ص2004الشعوب بأبمر حقوعل اإلامااةة ) قر 

الوتائ  الداعةة لحماية الوفل وإعارار حقوعال وحرياتال  وتعقاد  يف  الوعت الت  تتعد  يةل  

الودوات والم تمرات الدولةة لمواعشة حقوق الوفل   تشهد اإلامااةة ماا لام تشاهده مان عاال 

ااتهاكااات  ااار ة لحقااوق الوفاال ياا  أماااكن عد يااة ماان عالموااا العرباا   ياا  العااراق 

أللااوف ماان األطفااال وهاا  تمااوت وسااوريا  يشااهد العااالم عااار وسااائل اإلعاايم  عشاارات ا

جوعاً وعوشاً  وتقتال باألسالحة الفتاكاة  وعلاى أرق يلماوةن تواار  جحايال الياهايوة 

المدججاااة بالمااايل استف مااان األطفاااال وتقاااتلهم وت لااا  مدارساااهم وت تاااال حاضااارهم 

 وممتقالهم  

أعواعوا إن األطفال لهم ي  كل هذا الواعم األلةم الذ  يحةر بواعم الوفل العرب     

واجاات يلةموا الوياة بها لهم  ألاها حقوق لهم  حقوق ألةموا بها  يووا  وضمائراا 

 ومجتمعاتوا وإامااةتوا 

 أهم   الدراس :

تكمن أهمةة الدراسة الحالةة ي  إتراة المعرية العلمةة وزيا   تراكمها ي  التعرف على    

لها األطفال وموها عمالة األطفال حقوق األطفال  والتعرف على اإلساة  الت  عد يتعرق 
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ي  مجتمعوا المير   ومواعشة عضايا الوفولة من أجل تةويد القائمةن على تربةة الوفل 

 بحقوق الوفل وعضايا الوفولة  

 أهداف الدراس :

هذه الدراسة إلى التعرف على حقوق األطفال وحمايتهم مان اإلسااة  يا  مرحلاة  تهدف   

الوفولااة  ماام تقااديم امااوألط إلساااة  األطفااال يتمطاال ياا  عمالااة األطفااال ياا  ضااوة الرؤيااة 

 التشريعةة للواعم المير  

 منهـج الدراسـ :

كم  تمتخدم الدراسة الموهف الو ف  التحلةل   حةف تتواول الدراسة بالو ف ال  

والتحلةل  حقوق الوفل  واتهتمام بهم باإلضاية إلى اتفاعةة حقوق الوفل وتحلةلها 

 ومقاراتها لاع  جواااها ي  إطار إساة  األطفال 

 الدراسال السابق :

 م(:1993دراس  بعنوان: "إساءة معامل  األطحال دراس  إكل ن ك  ")الس د،

الملوكةة والوفمةة المرتاوة بإساة   هديت الدراسة إلى التعرف على او  اتضورابات  

معاملة األطفال  وتكوات عةوة الدراسة من تيتة أطفال بوات أعمارهن تتراول ما بةن 

الرابعة والطاموة ويعااةن من اضورابات سلوكةة وافمةة اتةجة لسساة  من عال ةبائهن 

ةة علةهن  وعد استخدمت الدراسة أ اتةن هما اللع  كوسةلة تشخةيةة وعيج

 والميحظة  كما استخدم تحلةل المضمون 

 وأاهرت اتائف تحلةل المضمون بالوماة لألب مايل :   

 مةل اسباة الممتمر للتوايس مم أطفالهم والتفوق علةهم وجذب اهتمام الااحف  -

بالرغم من توعف اسباة عن اإلساة  اللفظةة إت أاهم استمروا ي  لوم األطفال  -

 الضحةة و يعهم إلى لع   ور 

كان اسباة غةر عا رين على التفرعة بةن اافعاتتهم وغضاهم واافعاتت وغض   -

 أطفالهم 

 كما أاهر التحلةل لده األطفال مايل : 

 إن األطفال عد تكةفوا مم اإلساة  بأعراق افمةة واضورابات سلوكةة مختلفة  -

أبده األطفال عدوااةة وعدم عدر  على التحكم ي  اافعاتتهم  ا ة اافعاتت  -

 ال ض  ومشاعر عدم الطقة 

 أبده األطفال زيا   ي  لوم الذات وااخفاق ي  تقديرها  -

بالرغم من محاوتت األطفال ليستقيل  إت أال عد اهرت علةهن عيمات  -

 وسلوكةات تدل على عدم الرغاة ي  اتستقيل 
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دراس  بعنوان: "إساءة معامل  األطحال الوالدي ، أشكالها ودرج  تعرض األطحال لها   

وعالق  ذلك بجنس الطحل ومستوى تعل م والديه ودخل أسرته ودرج  التوتر النحسي 

 م(:2000لديه")سواقد والطراون ،
هديت الدراسة إلى استقياة  رجة تعرق األطفال ي  المجتمم األر ا  ألنكال    

  معاملة الوفل من عال والديل من  يل عةوة من طلاة اليف العانر األساس  ي  إساة

 محايظة الكرك  وأتر بع  العوامل علةها 

تكون مجتمم الدراسة من جمةم طلاة اليف العانر األساس  ي  المدارس التابعة   

  وعد م1998-1997األر ن للعام الدراس   -لوزار  التربةة والتعلةم ي  محايظة الكرك

 %( من المجتمم الدراس  24( طالااً وطالاة بوماة)913تكوات عةوة الدراسة من )

واستخدمت الدراسة مقةاس ممارسة اإلساة  الوالدين لألطفال كما يدركها األبواة  

 ومقةاس التوتر الوفم  

 وقد توصلت الدراس  إلى مايلي: 

أاهم يتعرضون ألنكال  تعرق أيرا  العةوة لسساة  بشكل عام كان متوسواً حةف -

اإلساة  من الوالدين)الجمدية  واإلهمال  والوفمةة( بدرجات مختلفة  يهم يتعرضون 

 لسساة  الوفمةة بدرجة كاةر   يلةها إساة  اإلهمال تم اإلساة  الجمدية 

وجو  أتر للجوس على أنكال اإلساة  مجتمعة ويظهر أن الذكور يتعرضون ألنكال  -

 دية واإلهمال والوفمةة بدرجة أكار من اإلاال إساة  الوالدين الجم

هواك أتر للممتوه التعلةم  لألب ولألم على أنكال اإلساة  مجتمعة وأن  رجات  -

تعرق األطفال ألنكال اإلساة  الوالدية تة ا  كلما ااخف  ممتوه تعلةم األب 

 واألم 

فل الوالدية ( بةن أنكال إساة  معاملة الو0,05هواك عيعة ألات  تلة إحيائةة ) -

 من جهة التوتر الوفم  لده الوفل من جهة أ ره 

  م(:2002دراس  بعنوان: "سوء معامل  األطحال: الضح   المنس  ")البداين ،
هديت هذه الدراسة إلى تحلةل سوة معاملة األطفال الضحةة المومةة مم بةان حجم   

وه اتجتماع   وعد مشكلة سوة معاملة األطفال كجريمة ممتحدتة  و ا ة على الممت

تواولت الدراسة األسااب اتجتماعةة الم  ية إلى سوة معاملة األطفال  كذل  تواولت 

 أنكال سوة معاملة األطفال الجمدية والوفمةة واإلهمال واإلساة  الجومةة لألطفال 

 ومن أهم توص ال الدراس :  

والمشهور  بإساة  معاملة  سح  األطفال من األسر ألات التعديات المتكرر  -

 وإيداعهم ي  م سمات حكومةة ةموة الوفل 
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إلةامةة التعلةم اإلعدا   لألطفال لموم زجهم ي  سوق العمل أو سوق اتتجار  -

 الجوم  

 وضم التشريعات الت  تحد  مفاهةم سوة معاملة الوفل والعقوبات اليزمة  -

 تدعةم حقوق الوفل عااواةاً وإجرائةاً  -

دراس  بعنوان: "ظاهرة عمال  األطحال في مدين  عمان دراس  م دان   لع ن  من  

  م(:2002األطحال العامل ن في مدين  عمان")أبو :وس ،
هديت الدراسة لاحف أ  الفئات العمرية أكطر عرضة للعمال والتعرف على العوامل   

عةة  وتم استخدام موهف المرتاوة بعمالة األطفال  وتعد الدراسة من الدراسات اتستوي

الممح اتجتماع   وتكون مجتمم الدراسة من األطفال العاملةن ي  مديوة عمان ي  الفئة 

 ( طفل 150( سوة وكان حجم عةوة الدراسة )17-2العمرية )

 وقد توصلت الدراس  إلى مايلي:

 %(  33,3%( وابتدائ  )50أغل  األطفال العاملةن تعلةمهم إعدا   ) -

 طفال العاملةن يعةشون ي  أسر كاةر  الحجم أن معظم األ -

 الممتوه التعلةم  للوالدين متدا   -

األسااب الت   يعت األطفال العاملةن لترك المدرسة واتلتحاق بالعمل تتمطل ي   -

الفشل ي  الدراسة  ورغاتل الشخيةة  وحال لكم  المال من العمل  وسوة الحالة 

 اتعتيا ية لألسر  وتعلم مهوة 

  م(:2008بعنوان: ":قوق الطحل في اإلسالم")معطان،دراس  
هذه الدراسة إلى التعرف على حقوق الوفل ي  الشريعة اإلسيمةة  وعد تواولت  هديت  

الدراسة ح  الوفل على أبةل ي  ا تةار أم  الحة مربةة تم حقل ي  الرضاعة  ولقد 

ي  اتسم المواس  لل  تورعت إلى يوائد الرضاعة لألم حتى تتشجم ي  ألل   وح  الوفل

حتى يكون مألويا وممتماغا عوده و عود غةره  كما تواولت ح  الوفل ي  التربةة حتى 

يتم ترسةك مفاهةم إسيمةة عد اكون ي  غفلة عوها أو تواس   وكذل  حقل ي  الوفقة الت  

 تادأ بأبةل ياألعرب ياألعرب  

الاخل ي  إعواة الوفل حقل ويو   الااحف ي  اهاية  راستل من عدم التقيةر أو  

كامي عدر الممتوا  ألال كما يقول الشاعر: ويوشئ اانئ العةوان موا كما كان عو ه 

 أبــــوه  يإعواؤه الح  كامي سةوتف جةي بواة ياو  معالم الحضار  

 والتحديال" لطحل في العالم العربي اإلنجازالدراس  بعنوان: " :قوق ا

 م(:2006)العطار،

ً من  تشةر هذه الدراسة إل     ً أساسةا أن حقوق الوفل ي  العالم العرب  تمطل مكواا

مكواات حقوق اإلامان العرب   إت أن األولى ي  حاجة ماسة لمن يشر  لها ويحمن 
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تواةقها ويكفل حمايتها ويموم ااتهاكها ي  مختلف المجاتت  باعتاارها حقوق أساسةة 

حقةقها لوفمل  ياحترام حقوق الوفل يمطل أحد مجاور يتلقاها الوفل وت يمتوةم ت

 اإل يل الحضار  ي  المجتمم العرب  المعا ر 

 : ومن اإلنجازال التي أشارل إل ها الدراس   

ً ي  م نرات الوفولة   ومن ألل  ااخفاق معدل    ً واضحا تحقة  الدول العربةة  تقدما

لف ي   مس عشر   ولة على ي  األ 70ويةات األطفال  ون الخاممة إلى أعل من)

%( 80األعل(  وارتفا  اماة تحيةن األطفال والتحاق الفتةات بالتعلةم األساس  بوماة)

ي   مس عشر   ولة  وارتفا  اماة المكان الذين تتوير لهم المةاه الوقةة و دمات 

 اليرف اليح  بدرجة كاةر    

ئات وطوةة للوفولة واألسر   كما أاشأت  مس عشر   ولة عربةة مجالس علةاً  أو هة  

تاانر عملها ي  وضم الخور الوطوةة لتحقة  أهداف العقد ومتابعة توفةذها  والتومة  

بةن األجهة  ألات التخييات المتعلقة بالوفولة الحكومةة وغةر الحكومةة  كما أاشأت 

ةة بع  الدول العربةة مراكة للمعلومات المتعلقة بالوفولة  واهتمت الحكومات العرب

بتووير تشريعاتها المتعلقة باألطفال بما يضمن تفعةل حقوعهم الكاملة  ووضعت بع  

 الدول العربةة عااواا  ا ا بالوفل  

 التحديال التي أشارل إل ها الدراس : ومن   

إن بع  الدول لم تحق   ف  معدل ويةات األطفال  ون الخاممة بمقدار الطلف  وما   

ي  األلف ي  عد  من الدول العربةة(  وتاقى تحديات ي   70يةال هذا المعدل أعلى من)

طري  القضاة على نلل األطفال وغةره من األمراق المعدية  وترتفم اماة سوة 

الت ذية بةن األطفال ي  عد  من الدول  وترتفم اماة الحوامل اليت  يعااةن من يقر الدم 

المدعم بالةو  ي  معظم الدول  ي  كطةر من الدول العربةة  كما يوخف  استخدام الملح

العربةة  وت تيل برامف الوفولة الماكر  إت إلى اماة متواضعة من أطفال المووقة  

ويعااى األطفال ي  عد  من الدول العربةة من اتحتيل واألسر  والحيار  والوةاعات 

لةات المملحة التى تتفاعم ةتارهم بما  طول مدتها واستهداف المداةةن واألطفال وة

 حمايتهم  

 ومن أهم توص ال الدراس : 

  مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق األطفال حتى تتواك  وتومجم مم التوورات

 الدولةة ي  مجال حقوق الوفل  

   العمل على توعةة المجتمم بحقوق الوفل التى كفلها الشر  والقااون 

  تووير وتعديل التشريعات والقوااةن الوايذ  بما يجعلها أكطر ميئمة مم اتلتةامات

 القااواةة الدولةة ومم األحكام التى تمت الميا عة علةها  
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   وضم تشريعات مواساة تمتجة  ليحتةاجات الممتجد   مطل عااون حقوق الوفل

 وعااون الحماية من العوف األسره 

 ه(: 1429األطحال")السندي، بحقوق اإلسالم   الشريع  دراس  بعنوان: "عناي 

 القمم تيتة أعمام ه :  يل من اإلسيمةة الشريعة ي  الوفل حقوق الدراسة تواولت   

 المالةة  حقوعل: والطالف التربوية  حقوعل والطاا : اتجتماعةة  الوفل حقوق :األول

امال   كإتاات مولده  بعد الوفل حقوق على وأنارت الدراسة إل  تشديد اإلسيم  

 وحضااتل  نعره  وحل  لل  ةةوالعقةق   اسم وحمن ا تةار وإرضاعل  أألال  ي  واألألان

 و لقةة  إيمااةة  تربةة من التربوية الوفل حقوق اإلسيمةة الشريعة راعت كما    

ً  وجمد   كما اعتوت وعقلةة  وافمةة   المالةة  الوفل بحقوق الشريعة اإلسيمةة أيضا

 علةل الو اية ح  لل ممتقلة  وكفلت مالةة ألمة لل وجعلت وعوةة  وهاة  افقة  من

 أموالل  وعلى

 :الوتائف الت  تو لت إلةها الدراسةومن أهم    

 اإلسيمةة  الشريعة عواية موضو  كاات األطفال حقوق إن 

 اإلسيمةة  التربةة ه  لسامااةة األ لح التربةة 

 رسولل   وسوة العةية ، كتاب من ممتمد  اإلسيمةة التربةة 

 أمل  ا تةار حمن والده على المولو  حقوق من 

 عال وت تل  الوفل بحقوق يعتو  اإلسيم 

دراس  بعنوان: "تقدير درج  أنواع من إساءة معامل  األطحال في المر:ل  االبتدائ  ، 

 م(:2017والحروق ف ما ب نها")الحريري،

هدف الاحف إلى تقدير  رجة أاوا  من إساة  معاملة األطفال ي  المرحلة اتبتدائةة   

والفروق يةما بةوها  واستخدم الااحف استااال  دمة الوفولة بمعاميت  دق وتاات 

 ( من أطفال المرحلة اتبتدائةة بوةن وبوات 1133مقاولة على عةوة بل ت)

العاطفةة ي  الموةل الت  يتعرق لها األطفال  وأاهرت الوتائف أن  رجة سوة المعاملة 

(  وبل ت للاوةن بمتوسر 1,21(  وااحراف معةار  )3,98بل ت للاوات بمتوسر)

(  وبل ت للاوةن ي  مدارس تحفةظ القرةن بمتوسر 1,23( وااحراف معةار  )3,9)

(  وكاات  رجة اإلهمال العاطف  ي  الموةل الذ  1,1( وااحراف معةار  )4,26)

(  وبل ت للاوةن 0,97( وااحراف معةار  )4,47عرق لل األطفال للاوات بمتوسر )يت

(  وبل ت للاوةن ي  مدارس تحفةظ القرةن 1,02( وااحراف معةار  )4,29بمتوسر )

(  وكاات  رجة سوة المعاملة الجمدية ي  1,05( وااحراف معةار  )4,37بمتوسر )

(  1,26( وااحراف معةار  )4,08وسر )الموةل الت  يتعرق لها األطفال للاوات بمت

(  وبل ت للاوةن ي  مدارس 1,28( وااحراف معةار  )3,86وبل ت للاوةن بمتوسر )

 ( 1,19( وااحراف معةار  )4,24تحفةظ القرةن بمتوسر )
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وأو   الاحف بأهمةة تعريف سوة المعاملة العاطفةة والجمدية وتيوةف أنكالهما   

 تشخةص الحاتت وعيجها وحمايتها وتجريم الفعل والتدري  على 

 التعل ق على الدراسال السابق : 
من العرق الموجة للدراسات المابقة يتضح اتهتمام بموضو  الوفل بةن الحقوق    

واإلساة  بشكل مجمل والت  غل  على هذه الدراسات طابم التحلةل الوظر  والتواةق  

أيضاً حةف تلقى الدراسات المابقة الضوة على كطةر من المعلومات عن حقوق الوفل ي  

العالم العرب  من  يل القوااةن والتشريعات اإلسيم  وكذل  عن حقوق الوفل ي  

والمواتة  واتفاعةة حقوق الوفل  وكذل  إساة  معاملة الوفل  وتتف  الدراسة الحالةة مم 

الدراسات المابقة ي  اهتمامها بحقوق الوفل  ولكوها تختلف عوهم ي  أن الدراسة الحالةة 

الوفولة   عمالة األطفال الوفل بةن الحقوق واإلساة  ي  مرحلة تهدف إلى  راسة 

 اموألجاً رؤية تشريعةة للواعم المير  

 خطوال الدراس :

 اإلطار المفاهةم  للدراسة المبحث األول: 

 مكااة الوفل ي  اإلسيم المبحث الثاني: 

 حقوق األطفال ي  ضوة اتتفاعةة الدولةة لحقوق الوفل المبحث الثالث: 

 .ريعةة للواعم المير عمالة األطفال رؤية تشالمبحث الرابع: 

 الماحف الخامس: الوتائف والتو ةات 

 المبحث األول: اإلطار المحاه مي للدراس 

تعد مرحلة الوفولة مرحلة األساس والتكوين لجمةم سمات الفر  وتكويواتل الوراتةة   

والاةئةة  وه  الت  تحد  أبعا  اموه الرئةمةة  ولكل مرحلة من مراحل الومو   يائيها 

الجممةة والحركةة والعقلةة واإل راكةة  وكذل  الل وية والجمالةة واتافعالةة والروحةة 

ً "مرحلة مهمة من مراحل تكوين 10والديوةة)برا ه و ا ق   ت ص (  وه  أيضا

( ألاها "مجال إعدا  وتدري  237ه ص1411نخيةة اإلامان")مجموعة م لفةن 

 ( 95ه ص1417ا ")جاار للوفل للقةام بالدور المولوب مول ي  الحة

إن الوفل كائن حى يمتقى أاوار الحةا  ممن أوته عوايتل  يهو لةس ب رائةه يقر    

ولميلحتل ولميلحة المجتمم من الضروره أن يكمل الوري  من حةف ااتهى اس رون 

ت من حةف بدأوا  ومن هوا يحدل التوور والتقدم  ولذا اره الموظمات الدولةة والمحلةة  

  المجتمعات أيرا اً وجماعات يولون الوفولة بالغ عوايتهم  يمووا الدساتةر  وكذل

ووضعوا القوااةن  واهتموا باألطفال  حةاً وافمةاً وتربوياً    ألاهم أ ركوا بالفعل أهمةة 

المرحلة الت  يوول  موها اإلامان إلى الحةا   معتمداً على تجارب اس رين  يتتشكل 

 ل  وتترسك معتقداتل  وي هل لةتملم  وره بفاعلةة ي  الممتقال نخيةتل وتتحد  مفاهةم
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 محهوم الطحل:

ور ت لفظة الوفل ي  القرةن الكريم أربم مرات اتوتان موهما تشةران إلى المرحلة   

ن تَُراٍب تُمه ِمن اُّْوفٍَة تُمه ِمْن َعَلقٍَة تُمه يُخْ : الماكر  عال تعالى  ِرُجُكْم َهَو الهِذ  َ َلقَُكم م ِ

ى تُمه اُْخِرُجُكْم (  وعولل تعالى: 67)غاير:ِطْفيً  َممًّ َواُِقرُّ يِ  األَْرَحاِم َما اََشاُة إِلَى أََجٍل مُّ

(  وواحد  للمرحلة المتوسوة من عمر الوفل  عال عة 5)الحف:ِطْفيً تُمه ِلتَْالُ ُوا أَُندهُكمْ 

ْفِل الهِذيَن َلْم من عائل:  (  واأل ةر  31)الوور: يَْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت الو َِماةِ أَِو الو ِ

َوإأِلَا بَلََغ األَْطفَاُل ِموُكُم الُحلَُم يَْلةَْمتَأأِْلاُوا َكَما اْستَأأْلََن الهِذيَن ِمن لمرحلة الوفولة المتأ ر : 

 ( 59)الوور:عَْاِلِهمْ 

 ظة طفل يةذكر: عال الةجاط: وي  لمان العرب تبن موظور تفيةل لأل ول الل وية للف  

طفيً هوا ي  موضم أطفال يدل على ألل  ألكر الجماعة وكان معواه تم يخرط كل واحد «

موكم طفيً   والوفل والوفلة: الي ةران  والوفل الي ةر من كل ن ة  والوفل
 

بالفتح 

الوفل   والوفل الي ةر من كل ن ة إألا بةن: »أطفال وطفولالر ص الواعم  والجمم 

والوفل ل ة ي  المياال   (2681)ابن موظور   ت صأطفالوالوفالة والوفولة والجمم 

الموةر بمعوى الولد الي ةر من اإلامان والدواب  ويكون الوفل بلفظ واحد للمذكر 

والم اف والجمم   وياقى هذا اتسم للولد حتى يمةة تم ت يقال لل بعد ألل  طفل  بل  اى 

  وي  التهذي  يقال لل: طفل إلى أن يحتلم  وي  مختار اليحال ويايم ومراه  وبالغ

ً والجمم أطفال  وعد يكون الوفل واحداً  الوفل بمعوى: المولو  وولد كل وحشةة أيضا

وجمعاً   والوفل بفتحتةن والوفةل  الذ  يد ل ولةمة لم يد  إلةها  وعلى ناكلة مطل هذا 

فل توايا أمهات كت  الترال الشعر  التوار  والتواي  والترا ف ور ت لفظة الو

والل و  بخا ة   والوتاط الفكر  بعامة  وأن ا تلف المممى من طفل إلى  اى أو من 

(  وعد أعمم ، عة وجل بالولد ي  سور  الالد: 129م ص1997ولد إلى غيم)زلر 

 ٍَولَد َوَما َوَواِلد:(3)الالد  

حول معان وموضوعات عديد  غةر أاوا  وتدور ما   )ولد( ي  سةاق القرةن الكريم  

الخص اعتران ما   )ولد( ي  المعوى القرةا  بأمرين أولهما: المال باعتاار أن المال 

والاوون زيوة الحةا  الداةا وهما أيضاً الطرو  ي  جاااها الما   والاشر   واألمر الطاا : 

ْحَمنِ عُ التأكةد على ري  أن يكون للرحمن ولد  وعال ، عة وجل:  َولَدٌ  ْل إِن َكاَن ِللره

ُل العَاِبِدينَ  َوَما يَواَِ   ( مما يدل على إعواة الواو  مكااة سامةة 81)الة رف:يَأَاَا أَوه

ْحَمِن أَن َيتهِخذَ  ( وتعوى لفظة الي ار: ميدر الي ةر ي  القدر  ألن 92)مريم:َولَداً  ِللره

الي ار بالفتح وكذل  الي ر بالضم والميدر الي ر «الي ار ل ة ي  اللمان: 

بالتحري    والي ر ضد الكار   ويقال لياى من  اةان العرب إألا اهى عن اللع : إال 

من الي ر   أ  من الي ار  وأرق مي ر  ااتها   ةر لم تول  والتي ةر ليسم 

واساة الدعاة وعد عال ، تعالى ي  م »والوعت يكن نفقة وتحقةراً ويكون تخيةياً 

ْةوَا اإِلاَماَن بَِواِلدَْيِل للوالدين بالرحمة جةاة تربةة الولد   ةراً:  َوَو ه
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 ً (  أما ال يم ل ة ي  المياال الموةر: يهو اتبن الي ةر  وجمم 8)العوكاوت:إِْحَمااا

القلة غلمة بالكمر  وجمم الكطر  غلمان  ويول  ال يم على الرجل مجازاً   والولد: 

تحتةن كل ما ولده ن ة ويول  على الذكر واألاطى والمجمو    ويقال للي ةر مولو  بف

ويول  على األاطى والمطوى والمجمو    ويقال للي ةر مولو  لقرب عهده من الوت   

 وت يقال ألل  للكاةر لاعد عهده عوها  

يا  األ ال بواو ابان كاان «وتدور ما   )بو ( ي  اللمان بةن معاا  الاوو   عال الةجاط:   

َهااااُ تِة بَوَاااااتِ  ُهاااانه أَْطَهااااُر أو بوااااو   وجماااام اتباااان أبواااااة  وياااا  التوةياااال الحكااااةم: 

(  ياليا  هو المولو  حتى الالوغ  وال يم: اليا  من حاةن يولاد إلاى أن 78)هو :لَُكمْ 

 ( 131م ص1997يش )زلر 

 محهوم الطحول :

الوفولة ه  المرحلة من المةي  حتى الالوغ  وه  المرحلة األولى من حةا  اإلامان    

والت  تتشكل نخيةتل من  يلها  ولةس هواك اتفاق بشأن العمر الذ  يمطل الحد األعلى 

م( توص على أن الوفل هو أ  إامان  ون 1989للوفولة  ولكن اتفاعةة حقوق الوفل )

(  188م ص2003طور الرند ي  وعت ماكر)حمن وسعةد  عاماً  ما لم يالغ 18سن 

بةوما تشةر موظمة العمل الدولةة  ونعاة المكان ي  األمم المتحد  إلى األطفال بأاهم: 

 ( 112م ص1993عاماً)ضاح   15أولئ  الذين تقل أعمارهم عن 

 والمفهوم الل و  وات ويح  للوفولة يشةر إلى أن الوفولة مرحلة عمرية من عمر  

 اإلامان تتمم بأطول وأ ق مرحلة طفولة بةن سائر المخلوعات  

إِاها َ لَْقوَا اإِلاَماَن ِمن اُّْوفٍَة عال ، تعالى ي  القرةن الكريم ي  نأن  ل  اإلامان:  

 (  ويقول ي  نان كمال  ل  اإلامان :2)اإلامان:أَْمَشاطٍ اهْاتَِلةِل َيَجعَْلوَاهُ َسِمةعاً َبِيةراً 

ْحَمُن*َعلهَم (  وعلمل ساحاال الاةان: 4)التةن:لَقَْد َ َلْقوَا اإِلاَماَن يِ  أَْحَمِن تَْقِويمٍ  الره

أََلْم  (  ومةةه عة وجل بالحواس:4 1)الرحمن:القُْرةَن*َ لََ  اإِلاَماَن*َعلهَملُ الاَةَانَ 

 ً (  وتدلوا اسيات المابقة 10 8)الالد:هُ الوهْجدَْينِ َوَنفَتَْةِن*َوَهدَْيوَا اَْجعَل لهلُ َعْةوَْةِن*َوِلَمااا

على معجة   ل  اإلامان الذ  كلفل ، عة وجل بحمل األمااة والوهوق بتاعاتها  وعد 

بالعقل والممم والاير والف ا   وسائر الحواس الذ  ت هلل لس راك  –ساحاال–زو ه 

 والمعرية 

ملت كل جواا  الحةا   تور  حققت لسامان ولقد نهد القرن العشرون تور  معريةة ن  

ً أيضل للعةش والمةا   على األرق كخلةفة علةها  وبعد اإلناا  الما   إلامان  ير ا

إلى  –ضمن توجهاتل المتعد  –الحضار  الما ية الحاكمة وباتارها الواحوة  رأيواه يتوجل 

اعده ي  ألل  ما عدمتل الوفولة لةعةد تشكةلها باعتاار الوفولة بداية الحةا   ولقد س

الدراسات الاةولوجةة والوفمةة من براهةن على أن الوفل هو أب الرجل  وأن األمة 

كالفر   ومن هوا أ ذ العلم المعا ر ياحف ي  جلد و أب حول الوفولة حةف بداية 
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تشكةل اإلامان  يمم بداية القرن العشرين  زا  اهتمام الدارسةن باإلامان يوشأت علوم 

تعوى بالظاهر  اإلامااةة من جواااها المتعد    الوفمةة واتجتماعةة واليحةة متخيية 

 والاةولوجةة واتاطروبولوجةة  

ومرحلة الوفولة ه  يتر  الحةا  التى تادأ موذ المةي  حتى الرند  وهى تختلف من   

ن تقاية إلى أ ره  يقد توته  الوفولة عود الالوغ  أو عود الةواط  أو ييولح على س

 ( 5م ص1978محد   لها)غةف 

 كما قسم علماء نحس النمو مرا:ل الطحول  إلى أربع مرا:ل هي:   

 المرحلة الجوةوةة  (1

 مرحلة الوفولة الماكر   (2

 مرحلة الوفولة الوسوى  (3

 مرحلة الوفولة المتأ ر   (4

ومم توو  الخيائص الممةة  لكل مرحلة من المراحل المابقة وجد ات تيف غةر   

ول عدم ا ويل العلماة لتحديد سن محد   توته  عودها ة ر مرحلة من الجوهر  ح

مراحل الوفولة  وأسااب ألل  تعو  إلى الفروق الفر ية بةن الووعةن الذكر واألاطى من 

ااحةة  ولت ةر العوامل الاةولوجةة والاةئةة من ااحةة أ ره  ومهما يكن من أمر يإن 

ن بالغ عاعل هو ما يمكن أن يقف بوا عود اهاية و ول الوفل الوانئ إلى سن الالوغ ككائ

 مرحلة الوفولة  

ً ة ر  يهو Sullivanويوجل "سولةفان   " اهتمامل ي  تعريف مرحلة الوفولة اتجاها

يهتم بالعملةات التوورية التى ت  ه بالفر  إلى مرحلة المراهقة  وتتمةة المراحل التى 

ااةات أو عدرات للوفل ي  كل مرحلة تجعلل يحد ها "سولةفان" للومو اإلاماا  بوجو  إمك

واعةاً  وبخا ة لجواا  معةوة من العيعة الشخيةة مم اس رين ي  بةئتل  وتجعلل 

عا راً على أن يتفاعل معها  ومراحل الومو عود "سولةفان" أربعة 

 (: 266م ص1987ه )عوديل 

  : وتمتمر حتى اضف مقدر  الوفل على استخدام الل ةمر:ل  الحضان  -1

 : وتمتمر حتى اضف مقدر  الوفل على المو   المتاا لة  مر:ل  الحداث  -2

 : وتمتمر حتى اضف مقدر  الوفل على التعايش مم رياعل  مر:ل  الطحول  -3

 : وتمتمر حتى الالوغ  مر:ل  ما قبل المراهق  -4

واخلص مما سا  إلى أن مرحلة الوفولة تادأ من المةي  وحتى الالوغ  وهى توقمم إلى   

 مراحل تمةة العملةات التوورية التى ت  ه بالفر  إلى مرحلة المراهقة 

( 5–2ولقد عمم ابن سةوا الوفولة إلى مرحلة المهد  تم مرحلة الياا وهى بةن )  

 ( 107م ص1984( سوة)الوقة  12–6سووات  تم مرحلة الترعر  وهى من )

كما قسمت الترب   الحديث  فترة الطحول  إلى ثالث مرا:ل رئ س     

 :(14،13هي)عمارة،د.ل،ص ص
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 : من الوت   إلى سن تيل سووات األولى

 : من سوة تيل سووات إلى حوال  الطاموة  والثان  

 عود بدة المراهقة   الثالث وتوته  

أن يتر  التوشئة والتربةة تواك  الوفل من وت تل   وتوته  بتكوين عوا ر  أ  

الشخيةة تم تادأ بعدها مرحلة تطمر يةها تل  التربةة تمرتها ي  افس الفر  والمجتمم  

وهى المرحلة المعروية ي  الشر  بالتكلةف والت  يتحمل يةها الفر  ممئولةتل  ويحاس  

 يةها على كل ما عدمت يداه   

يالوفولة ه  المرحلة الماكر  من حةا  اإلامان  وتمتد من الوت   وحتى سن الوضف   

 أ  سن الطاموة عشر   

 محهوم الحق:

يختلف مفهوم الح  تاعاً لواةعة المجتمم اإلاماا  وكةاال واتةجة لوضم الفر  ي  الاواة   

 اتجتماع  واتعتيا   الذ  يعةش ي  الل  

بتوور المجتمعات الاشرية  وعد لوحظ أن المجتمعات الادائةة  وعد توور مفهوم الح  

الت  لم تكن تعرف يكر  الملكةة الخا ة  حةف المماوا  التامة بةن جمةم أيرا  المجتمم 

ي  الحيول على ما يريدون من وسائل المعةشة واستمرار الحةا    لوحظ أن هذه 

عد يعوى امتةازاً لفر  أو لجماعة  المجتمعات لم تكن تعرف هذا المفهوم  ألن هذا الح 

على ير  ة ر أو جماعة أ ره  وهم ي  الواعم ت يحيلون على امتةازات  ا ة ألن 

 كل ن ة متال لكل ير   

ولقد تجلت يكر  الح  بوضول ي  مجتمعات العاو ية حةف ااقمم المجتمم إلى عاةد  

اما كان على العاةد يقر وأحرار   وكاات الحقوق كلها لألحرار وت حقوق للعاةد  وإ

 ( 90 91م ص ص2002 دمة الما   األحرار مقابل إطعامهم وإيوائهم)بةوم  

 من أسماة ، الحموى  والطابت بي ن   ويو ف بل يةقال: عول ح    الح : 

الوية  الواج  للفر  أو الجماعة  والجمم حقوق  وحقاق  وحقوق ،: ما  والح :    

 ( 163م ص2000الدار: مرايقها)المعجم الوجةة يج  علةوا لل وحقوق 

ي  الل ة لل معاا  كطةر   يإألا كان الفعل ح : يُح   بضم الحاة ي  المضار    والح    

يمعواه الةقةن  وإألا كان الفعل ح  يح   بكمر الحاة ي  المضار   يمعواه الطاوت 

لَى أَْكطَِرِهْم يَُهْم تَ لَقَْد َح ه القَْوُل عَ والوجوب  وعلةل عول ،)عة وجل(: 

(  والح  من أسماة ، )عة وجل(  وعةل: من  فاتل  يقول ساحاال: 7)يس:يُْ ِموُونَ 

 ِ  َمْوتُهُم الَح ِ  َوتَ   والح  ضد الااطل  يقول تعالى: (62)األاعام:تُمه ُر ُّوا ِإلَى َّللاه

 (  42)الاقر :َوأَاتُْم تَْعلَُمونَ  الَح ه َوتَْكتُُموا  تَْلِاُموا الَح ه بِاْلاَاِطلِ 
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ويقال: "احت  الواس ي  الدين"  إألا ا عى كل واحد الح   و"حقاً" بمعوى اعم وم كد    

وتقال ي  الةمةن وتقول: حققت األمر  وأحققتل أ   رت على يقةن مول)أبو 

 (  59ه ص1426لةلة 

ي  مائت  وتيتة وتمااةن  –  موهاوما انت–ولقد ور ت كلمة الح  ي  القرةن الكريم   

ً بدةاً من سور  الاقر  ي  عولل تعالى:  ا الهِذيَن ةَموُوا يَةَْعلَُموَن أَاهلُ الَح ُّ ِمن موضعا يَأَمه

ب ِِهمْ  َوتََواَ ْوا  َوتََواَ ْوا بِاْلَح  ِ (  وااتهاة بمور  العير ي  عولل تعال : 26)الاقر :ره

ْارِ  وي  الموة الواوية جاةت ي  مائة وتمااةة و ممةن حديطاً   (3)العير:بِاليه

ً يقيد بها حفظ الضروريات لسامان وهى الوفس والعقل والدين والمال  ا ويحا

 (  117ه ص1427والومل) الحة 

 ومما سا  اجد أن الحاة والقاف تدور على معاا  الطاوت والوجوب والتأكةد والةقةن   

ً من يقهاة المملمةن أما الح  من حةف ات وي   ل الشرع   يقل أن اجد اهتماما

القدامى بوضم تعريف لل  إألا اكتفوا بمعواه الل و   وعوضوا هذا الوقص بالتعرق إلى 

أ ولل وأاواعل ي  نروحهم للشريعة وتفاسةرهم للقرةن الكريم  وربما ااول  تيريهم 

 هذا من اعتقا  بأن المعرف ت يحتاط إلى تعريف  

ً تار  ومما     يجدر التواةل علةل هوا أن الفقهاة يمتعملون كلمة الح  استعماتً عاما

ً تار  أ ره  يةولقوال مر  على كل عةن أو ميلحة تكون للشخص  واستعماتً  ا ا

بمقتضى سلوة الموالاة بها أو موعها من غةره أو بذلل لها ي  بع  األحةان أو التوازل 

مملوكة ويول  على المل  افمل  ويول  على الموايم عوها كذل   يةول  على األعةان ال

والميالح كما يول  على األمور اتعتاارية كح  للشفعة وح  الخةار وهذا إطيق عام 

 نامل لكل ح   

ويمتعملوال تار  أ ره ي  مقابل األعةان والموايم المملوكة  وي  هذه الحالة ت   

  وإاما يريدون بل حةوئذ الميالح اتعتاارية يريدون بل ألل  المعوى العام الذ  سا  بةاال

الشرعةة الت  ت وجو  لها إت ي  اعتاار الشار  ويرضل كح  الشفعة وح  الخةار 

وح  الدائن عال المدين وح  الويق وح  القياص وح  الحضااة والوتية وما إلى 

 ( 7 8م ص ص 2005ألل )األلف  

ر القديمة  وإن كان استخدام الميولح أمراً أما حقوق الوفل يه  ي  جوهرها من األيكا 

حديطاً  ولةاً  ألل  أن جوهر حقوق الوفل يرتار بقةم الحرية والعدالة والمماوا  وهى القةم 

ً مريراً ي  الديا  عوها  وانتركت مختلف الديااات  الت   اضت الاشرية  راعا

ةعة الاشرية  والحضارات ي   ةاغتها وتوويرها كما أن هذه القةم توام من الوا

والكرامة اإلامااةة  األمر الذ  ارتار بوجو  اإلامان ألاتل على سوح هذه األرق  وموذ 

 بدة الخلةقة  
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وتتعد  تعريفات حقوق الوفل  حةف يعريها الاع  بأاها: مجموعة من الحقوق الت    

وق يج  أن يتمتم بها ير  ي  المجتمم الذ  يعةش يةل وهو ما يحتم أن تكون هذه الحق

 عالمةة  يتمتم بها كل ير   بو فل إاماااً  ون تمةةة بةن ير  وة ر  

وبعةداً عن الخوق ي  غمار التعريفات المختلفة لماهةة حقوق الوفل يإال يهموا التأكةد  

م ص 2004على بع  الوتائف الت  يمكن أن اخرط بها من جما  هذه التعريفات) قر 

 (: 278 276ص

ً بالم - عوى القااوا  لميولح الح   من حةف كوال ر ية تعو  أاها تعتار حقوعا

لياحاها مةايا  يقابلها واج  من اس رين باحترامها  وم  ه ألل  أاها حقوق ت 

 يمكن اتيتئات علةها  ويقابلها التةام من عال الدول باحترامها  

ق إن هذه الحقوق مترابوة يةما بةوها ت تقال التجةئة أو المماس بها  أو التفاو -

 بشأاها  أو التوازل عوها  احتراماً لحقوق الوفل وحرياتل األساسةة  

أن موضو  هذه الحقوق وهديها هو تحقة  الكرامة اإلامااةة  كما أن القواعد الت   -

توظمها ناركت ي   ةاغتها اإلامااةة بأسرها  يه  توام من أساس أيدلوج  

 مشترك  ولةس من حضار  بعةوها 

 محهوم اإلساءة:

ً ي  العقو  الماضةة يمن المفاهةم     نهد تعريف سوة معاملة الوفل تووراً ملحواا

" Kempe et.alالكيسةكةة الت  طرحت عن هذه الظاهر  ما عدمل "كم  وزميؤه 

م عن متيزمة الوفل المعذب وتيف هذه المتيزمة سوة معاملة الوفل على 1962عام

ألطفال بواسوة الوالدين أو مقدم  الرعاية أاها إيقا  األأله الخور أو إ ابات  ور  با

ً ما يوتف عن اإل ابات الت  تشمل كموراً وتجمعات  موية بالدماغ وإ ابات  وغالاا

 ( 14م ص2001متعد   ي  األامجة الر و  وعجة ممتديم وحدول ويا )مويور 

م 1981ولقد عريت إ ار  اليحة والخدمات اإلامااةة بالوتيات المتحد  األمريكةة عام  

اإلساة  بأاها اإليذاة الجمد  أو اإلساة  الجومةة أو المعاملة القائمة على اإلهمال أو 

سوة المعاملة للوفل تحت سن الطاموة عشر من العمر وألل  بواسوة نخص يكون 

ممئوتً عن رعاية الوفل ورياهةتل تحت اروف تتعرق يةها  حة الوفل أو رياهةتل 

 ( 21م ص2001لألأله أو التهديد)مويور 

 أاماط  الملوك كل أاها على األطفال معاملة إساة  (10م ص2003وعرف )عشو   

 والوفمةة الجمدية بيحتل اإلضرار إلى ت    والت  الوفل على الو   من المتعمد 

 .الاعةد أو القري  المده على والعقلةة

مريكةة الذ  وعريل عااون الحماية والعيط لموة معاملة الوفل بالوتيات المتحد  األ

م بأن سوة المعاملة واإلهمال هو ي  حده األ اى هو أ  يعل حديف أو 1996 در عام

يشل ي  يعل من جاا  أحد الوالدين أو مقدم الرعاية توتف عول ويا  أو إيذاة جمم  أو 
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اافعال   وةر أو إساة  جومةة أو است يل جوم  أو أ  يعل أو يشل ي  يعل يوتف عول 

 ( 5م ص2003 وةر)الجال   ور ونة  ألأله 

 صـور من اإلساءة لألطـحـال:

 (:    20 ص2003هواك  ور عديد  إلساة  المعاملة للوفل وه  ما يأت )الجال  

 اإلساة  الجمدية: -1

بتوجةل أأله ما   كالضرب على مواط  حماسة من جمم الوفل والضرب  وتكون    

على الرأس أو الكدمات أو القوم أو الحرق أو الحاس أو الخو  أو الع  والدهس 

والمم  بعوف وند الشعر وتكمةر األسوان  الك  وهو سلوك متعمد إلساة  الوفل يما  

 لل أضراراً ماانر  وغةر ماانر    

  مةة أو العاطفةة:اإلساة  الوف -2

وتتضمن الملوكةات الت  ت تر على الومو العاطف  أو الملوك  للوفل وتخل      

اضورابات  ائمة أو متقوعة لديل مطل: التهديد والتحقةر والتخويف واإليذاة اللفظ  أو 

الموالاة بالقةام بأنةاة غةر واععةة     الك من الملوكةات الت  يفشل معها األهل ي  تويةر 

 بةئة مرضةة افمةا تمكن الوفل من الومو الواةع  

 اإلساة  الجومةة: -3

وه  حالة ما يعمد نخص أكار إلى استخدام الوفل ألجل أغراق جومةة مطل 

اتغتياب والتحرش الجمد  والجوم  ي  الشوار  والموا يت واألماكن المة حمة 

لى ممارسات جومةة والتحرش من عال أرباب العمل أو من  يل إجاار األطفال ع

 متووعة 

 إهمال الوفل: -4

ويقيد بل يشل من يقوم برعاية الوفل ي  تقديم الموار  اليزمة لليحة الجممةة   

والعاطفةة للومو اتجتماع   ويتضمن اإلهمال سوة الحضااة أو التربةة كما يتضمن 

 ضعف الرعابة أو اإلنراف    

  ً وسلوكةاً واجتماعةاً  واإلهمال أيضاً هو "حالة  وي    اإلهمال إلى ااحراف الوفل افمةا

ما يترك الوفل غالااً وحةداً لمد  طويلة أو يهملل الوالدان بما يتما  يةل حدول مشكيت 

 (     16م ص2001اافعالةة أو  حةة للوفل")مويور 

 األسباب المؤدي  إلى إساءة األطحال:

إلى إساة  األطفال اظرا ت تيف  ا تلفت ةراة الااحطةن حول األسااب الت  ت       

تخيياتهم وتوجهاتهم العلمةة  وسوعرق يةما يل  لألسااب من الموظور الوفم  

 (:2003م  والجال  2001م  و مةس 2001اتجتماع  وموها)مويور 

 أوال: أسباب تتعلق بالطحل:

 سلوك الوفل افمل حةف هواك بع  األطفال يتعمدون إتار  من حولهم وإزعاجهم -1

 ألسااب افمةة واجتماعةة مما يطةر المحةوةن بهم ويوعم الوفل تحت طائلة اإلساة  
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وجو  مشكيت افمةة ي  حةا  الوفل مطل ضعف الطقة بالوفس  الشعور باإلحااط   -2

العوف واتضوراب اتافعال  والوفم   مما يجعل المحةوةن بالوفل غةر عا رين على 

ملهم لهذه اتضورابات يةعمدون إلى إساة  الوفل أو المةور  على أافمهم بما  عدم تح

 إهمالل     الك 

طاةعة مرحلة المراهقة تجعل كطةر من األطفال يمةلون إلى التمر  على معايةر وعةم  -3

 األسر  والمجتمم مما يعرضهم لسساة  من عال الراندين المحةوةن بهم 

لتعامل مم محةوهم  وايتقا هم إلى ايتقا  كطةر من األطفال إلى المهارات اليزمة ل -4

 أسلوب حل المشكيت يجعلهم أكطر تعرضا لسساة                                               

وجو  الوفل ي  بةئة ت تهتم بل عد يعةز لديل الشعور بال ض  يةقو ه إلى العوف الذ   -5

 يقو ه بدوره إلى اإلساة  للوفل 

 أسرة الطحل ومنها:ثان اً: أسباب تتعلق ب

 الخييات واليراعات  ا ل األسر  بةن األبوين أو بةن أيرا  األسر  بشكل عام                    -1

الذ  يوتف عول تعرق األطفال لسيذاة ل ةاب الرعابة والمتابعة من عال  اإلهمال -2

الوالدين أو نعور الوفل بأال مواوأل مما يجعلل أكطر تعرضا ليست يل من عال اس رين 

  ارط األسر    

أسالة  المعاملة الوالدية غةر الملةمة كالقمو  الةائد  أو التدلةل الةائد أو استخدام  -3

 ذياةة نديد                                                                أسالة  تع

 روط األم للعمل واستمرارها بل لماعات طويلة  يل الوهار وحرمان الوفل من  -4

العوف والحوان  كذل  ااش ال األب بالعمل أو الهجر   ارط الوطن وغةابل باستمرار 

 عن األسر  

سر  الذين يعةشون ي  موةل واحد  وضة  ارتفا  عد  أيرا  األ -5

 الممكن  وكات حرية الوفل 

 المبحث الثاني: مكان  الطحل في المجتمعال

 

الحقةقة أن اتجاهات القائمةن على تربةة الوفل عد ا تلفت من بةئة أل ره ومن زمان    

س ر  وتأرجح ألل  بةن الملاةة التامة وإهمال الوفل  ا ة ي  المووات األولى من 

عمره  أو القمو  الشديد  ي  معاملتل   إلى اتهتمام الشديد بل ومحاولة يهم طاةعتل 

فمةة األساسةة محاولة أولى لتحقةقها أو تحقة  معظمها على والتعرف على حاجاتل الو

اظر  تاريخةة للوفولةاألعل  وسوف يتم عرق 
 

ه ص 1429كما يل )العوار 

 (:27 25ص
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 :  الطحل في المجتمعال البدائ 

ي  معظم المجتمعات الادائةة   لم يحظ الوفل بالرعاياة واتهتماام الكاايةةن حتاى بالومااة   

ة وهااى اليااحة وال ااذاة وعلااى العكااس كااان علااى األطفااال أن يخضااعوا لحاجاتاال األساسااة

لرغاااات الكاااار وإرا تهاام وأواماارهم  وإن كاااات بعاا  القاائاال الادائةااة عااد اهتماات بمااوح 

الحرية ألطفالهم أتواة اللع  وعلماتهم الياةد والقاوص  يو اا اليااةان عوادما يال اون 

الجماام واكتماااب المهااارات الاداةااة  مالااغ الرجااال  إت أن أللاا  لاام يكاان إت وسااةلة لاواااة

والدياعةة عن القاةلة أو العشاةر  والتا  تا هلهم يةماا بعاد لممارساة أاشاوة الكااار وتحمال 

 أعاائهم وممئولةاتهم 

 :الطحل عند ال ونان والرومان 
وعد بادأ اتهتماام بحاجاات الوفال ومةولال يا  عهاد الةوااان والروماان  يفا  حاوال  ساوة  

ت  أييطون أن األطفال يختلفون ي  عدراتهم ومةولهم وكان ألل  بداية عال المةي  ك 400

ليهتمام بالفروق الفر ية    ومان تام تواو  الموااهف التربوياة وتواو  التعلاةم الاذ  يحيالل 

كل ير  حم  عدراتل ومةولل وإمكااةاتل وحم  مركاةه يةماا بعاد يا  المديواة الفاضالة أو 

توبةااا" والتاا  عرياات بجمهوريااة أييطااون وكااان علااى المديوااة المطالةااة ومااا ساامةت "بالةو

رأسااها الحاااكم ماان الفيساافة ويةهااا الجوااو  للااديا  عاان المديوااة المطالةااة هااذه    تاام العمااال 

 واليوا  المهر  للمهر على  دمة الفيسفة والجوو  

وعد حاول بع  الفيسفة عود رسم جمهورياتهم الفاضالة الخةالةاة تقاديم تعااريف جدياد    

 وار ياا  األساار  وأللاا  كحاال المشااكيت اتجتماعةااة وأللاا  بااأن سااوه أييطااون ياا  لااأل

جمهوريتل بةن الواس جمةعاً اماة ورجال بل أن العيعاة باةن اسبااة واألبوااة ت وجاو  لهاا 

ي  هذه الجمهوريات ألال لن يتمكن أ  ير  من معرية طفلة أو والده يف  رأيال أن الحمال 

المواعةد ي  أعةا   ا ة بالةواط  أما األطفال الاذين يولادون يج  أن يتم سووياً ي  افس 

ياا  غةاار المواساام المحااد   يااإاهم يعةلااون تماماااً كمااا يعااةل األطفااال المشااوهون  وي  ااذ 

األطفال من والديهم  على أتر وت تهم وتقوم الدولة برعايتهم تحت اروف التحاد  تحات 

 رعاية أنخاص يمتازون بيفات  ا ة 

 ر الجاهلي:الطحل في العص 

كان توجةل الوفل وتعلةمل يا  العيار الجااهل  وعاال اإلسايم أماراً بماةواً لل اياة  حةاف  

يتلقى الوفل من معلمل الدرس ي  أ  مكان تحت ال اخلة أو باةن كطااان الرماال مشاايهة 

أو كتابااة علااى عوعااة ماان الجلااد أو سااعف الوخاال  وكاااات علااة علةلااة تمااكن الوااائف ومكااة 

 لقراة  والكتابة وتماعد ي  تعلةم األطفال وتقرأ علةهم القيص القديمة المكرمة تعرف ا

 :الطحـل في اإلســالم 

جاااة اإلساايم بتشااريعاتل التاا  تقاادم الخةاار للواااس ماان  اايل اتلتااةام باااألمر بااالمعروف 

ةٍ  َ ْةرَ  ُكوتُمْ والوهى عن الموكر  عال تعالى   بِاْلَمْعُروِف َوتَْوَهْونَ  تَأُْمُرونَ  ِللوهاِس  أُْ ِرَجتْ  أُمه
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ِ  َوتُْ ِموُونَ  اْلُموَكرِ  َعنِ  (  وكااات هاذه الخةرياة محاور كال نا ة يا  110)ةل عمران:بِالل 

حةا  هذه األمة الت  امتد اورها إلى سائر أاحااة العاالم  بعاد أن ةمان الوااس علاى ا اتيف 

هاذه األماة التا  بوات  ألموتهم ولم تيدهم األهواة  ألاهم ناهدوا العما  الخةار  يا  جماد

أمجا ها على األ يق واإليمان  والرغاة بما عود ، من عوااةات  يلام ت تار بالاداةا ولام 

 تفتوها األهواة وتيدها عن الماةل  

كما جااة اإلسايم ويا  ياده مشاعل وهااط  لام تار لال الاشارية مطاةيً  ياأتى علاى عاوم لام    

وعهااروا الرجااال والوماااة  يكةااف بمخلااوق يراعااوا لسامااااةة حقهااا  ياسااتعادوا الواااس  

ضعةف ت حول لل وت عو   يعاش الوفال محرومااً مان حقوعال الاماةوة  بال كاان ممالوباً 

للكرامااة مضااوهداً أللااةيً  وكاااات مرحلااة الوفولااة حةااا  عهاار ياا  أغلاا  األحةااان  وكاااات 

وياره ياةهم  "مهملة محرومة من حقها ي  الرعاية والعواية  يقد كان األب يضة  بأبوائل 

عائاً تقةيً حتى بلغ من عمو  القلوب وهوان الوفولة  إن من العرب ي  الجاهلةة مان كاان 

(  وإلى هذا الفعل المذكر 81هـ ص1411يقتل أوت ه سفها ب ةر ألا ")مجموعة م لفةن 

أنار القرةن الكريم وا فاً أولئ  الذين عتلوا أوت هم بالمفهاة وأااذرهم بالخماران بعاد أن 

وا الماةل  يما راعوا األمااة ح  رعايتها  وعتلوا الوفس ب ةار حا   ويا  أللا  تعوةاف ضل

وتقرياام للااذين ساافهوا  يمااا وعااوا عةمااة الوفولااة ياا  الحةااا   يماااةت أمااورهم  وضااعف 

أَْوتَ َُهاْم  عَتَلُاواْ  الهاِذينَ  َ ِمارَ  عَادْ أحوالهم  وضلت أعمالهم ي  الداةا واس ار   عاال تعاالى: 

ُمااواْ  ِعْلاامٍ  بِ َْةاارِ  َسافًَها ُ  َرَزعَُهاامُ  َماا َوَحره ِ عَاادْ  َعلَااى اْيتِااَراة َّللا   َكااااُواْ  َوَمااا َضالُّواْ  َّللا 

 (   140)األاعام:ُمْهتَِدينَ 

ولقد جاة ي  تفمةر ابن كطةر أن ، تعالى يقول ي  هذه اسية: "عد  مر الذين يعلوا هاذه   

يا  الاداةا واس ار   أماا يا  الاداةا يخماروا أوت هام بقاتلهم  وضاةقوا علاةهم يا   األياعةل

أموالهم  يحرموا أنةاة كطةر  ابتدعوها من تلقاة أافمهم  وأماا يا  اس ار  يةياةرون إلاى 

 ( 244هـ ص1416أسوأ الموازل بكذبهم على ، وايترائهم")ابن كطةر 

يإال لم يكن أيضل حظاً ممان عتلاوا جهايً وسافهاً  أما من كت  ، لل الوجا  من الموت     

يقد كان عرضة لسهااة واإلساة  والتجهةل وعدم الممااوا  يا  المعاملاة واإلرل  إأل كاان 

العاادل بااةن األبواااة موتااوراً  وكااااوا يفضاالون الاوااةن علااى الاوااات واألنااداة مااوهم علااى 

وراً  وعد و فهم ، سااحاال الضعفاة  وكااوا يعتارون األاطى و مة عار يج  إزالتها ي

ارَ  َوإأِلَاو افاً  عةقااً باديعاً بقولال تعاالى:   َوُهاوَ  ُمْماَو ًّا َوْجُهالُ  َااله  بِااألُاطَى أََحادُُهمْ  بُش ِ

ارَ  َما ُسوةِ  ِمن اْلقَْومِ  ِمنَ  َكِظةٌم*يَتََواَره الُ  ُهاوٍن أَمْ  َعلَاى أَيُْمِماُكلُ  بِالِ  بُش ِ  أَتَ  التُّاَرابِ  يِا  يَدُسُّ

 ( 58 59)الوحل:يَْحُكُمونَ  َما اةسَ 

وجاة اإلسايم وأاكار كطةاراً مان عاا ات الجاهلةاة  و يو ااً الجريماة الاةواة يا  الاوأ    

مَ  الهتِ  الوهْفسَ  تَْقتُلُواْ  َوتَ والقتل  عال تعالى:  ُ  َحره  َجعَْلوَاا يَقَدْ  َمْظلُوًما َوَمن عُتِلَ  بِالَح  ِ  إِته  َّللا 

(  وعاد ألها  القارةن 33)اإلساراة:َمْوُياوًرا َكاانَ  إِاهالُ  ي ِا  اْلقَتْالِ  يُْماِرف يَايَ  ُسْلَوااًا ِلَوِلة ِلِ 
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على  رجة ألكر األطفال ي  يئة الممتضعفةن الذين يج  الديا  عوهم بأية وساةلة  كااات  

ِ  َساِةلِ  يِ  تُقَاتِلُونَ  تَ  لَُكمْ  َوَمايقال تعالى:  َجاِل َوالو َِماة ِمنَ  َواْلُمْمتَْضعَِفةنَ  َّللا   َواْلِوْلدَانِ  الر ِ

اِلمِ  َهـِذهِ  ِمنْ  أَْ ِرْجوَا َربهوَا يَقُولُونَ  الهِذينَ   َواْجعَال َوِلةًّاا لهادُا َ  ِمان لهوَا َواْجعَل أَْهلَُها اْلقَْريَِة  الظه

 ( 75)الوماة:لهدُاَ  اَِيةًرا ِمن لهوَا

إن الحقةقة التاريخةة ت كد أن اإلسايم جااة متفار اً لةوشائ عالمااً جدياداً للوفولاة والوفال   

 ألل  العالم الذ  يعو  الوفل حقوعل كاملة بو فل إاماااً محترم الحقوق 

 أهم   مر:ل  الطحول :

 (:179،178ه،ص ص 1430ترجع أهم   مر:ل  الطحول  إلي مايلي)سعدالدين،

  األولاى لتكاوين األسار  والتا  تمطال بادورها الخلةاة األولاى لتكاوين كواها تمطل اللاواة

 المجتمم 

  كون األطفال هم عد  الممتقال وبوا  ال د  يأطفال الةوم هام ناااب ال اد رجاال وامااة

 الممتقال 

  تمطااال هاااذه المرحلاااة األسااااس ل ةرهاااا مااان المراحااال يفةهاااا ت ااارس المااااا   والقاااةم

ن ياا  الممااتقال عواادما يكااار ويياااح إاماااااً واتتجاهااات التاا  تشااكل ساالوك اإلامااا

 ااضجاً يت ت  أكلها بإألن ربها 

  ياا  هااذه المرحلااة يكتماا  الوفاال ماان بةئتاال العااا ات الوايعااة أو الضااار  واأل اايق

 الكريمة أو الذمةمة واتتجاهات اليحةحة أو غةر اليحةحة 

  هاو مرغاوب يةال ي  هذه المرحلة تتهةأ اتستعدا ات الوفماةة والفكرياة لقااول كال ماا

 ومحاوب 

  ًي  هذه المرحلة تتشكل جواا  الومو المختلفة جممةاً وافمةاً وعقلةاً واجتماعةا 

حاارص اإلساايم علااى  ااةااة كرامااة الوفاال وعاادم تعريضاال ليسااتهةاة واتحتقااار  لقااد   

يوجل إلى ضرور  ا تةار اتسم الميئم لال  كماا أمار بإحاطتال بالحا  والحواان  وبأهمةاة 

 وتأ يال وعدم التمةةة ي  المعاملة بةن األبواة    تعلةمل

 المبحث الثالث: :قوق األطحال في ضوء االتحاق   الدول   لحقوق الطحل

األطفااال تاارو  الشااعوب وأملهااا ياا   ااواعة ممااتقال إاماااا  أيضاال  ويعااد اتهتمااام   

ال الوفولة يا  بالوفولة ي  الوعت الحاضر م نراً هاماً لتقدم األمم والشعوب  لذا اال مج

معظاام  ول العااالم و ا ااة المتقدمااة اهتماماااً غةاار مماااوق ماان عااال المماائولةن والهةئااات 

والم سمات الرسمةة وغةر الرسمةة  ألن تومةاة الوفولاة ها  الركةاة  األساساةة لمماتقال 

 األمة العربةة ي  مولم األلفةة الطالطة 

ويا  هاذا العيار اتخاذ اتهتماام بقضااايا الوفولاة موحاى  ولةااً وأبعاا اً جدياد   وإن كااان   

اتهتمام ميدره اإلحماس بالذا  لما ارتك  ي  ح  األطفال األبرياة مان جارائم بشاعة  

ولما تعرضوا لل من ماسا  عاساةة أباان الحاربةن العاالمةتةن وغةرهماا مان الحاروب التا  
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ة للتخفةف مان ةتم ها تة األطفاال والعمال علاى إعاا   الومأاةواة اجتاحت العالم  ومحاول

الوفمااةة إلااةهم بعااد أن روعااوا بااالحروب التاا  عضاات علااى كطةاار مااوهم  وأ ااابت بعضااهم 

بمختلف أاوا  اإلعاعات ومظاهر العجة الادا  والعقل   وجعلت أعدا اً كاةر  موهم أيتامااً 

تجاااه العااالم  احااو الوفولااة ياا  موظمااة يفتقاادون  فة الحةااا  األساارية  وتجمااد هااذا ات

م لتقديم معواات اإلغاتة الفورية ألطفال الادول التا  1946الةواةمةف الت  أاشئت ي  عام

م إلااى موظمااة  ائمااة تعوااى 1953 مرتهااا الحاارب العالمةااة الطااةااة  تاام تحولاات ياا  العااام

ل ت اهاياة لماسا  بالارامف الاعةد  المده الموجهاة لخادمات أطفاال العاالم  بعاد أن تااةن أاا

الوفولة  وأن هواك أعدا اً متةاياد  مان األطفاال يا  موااط  كطةار  مان المعماور  يعاااون 

الجااو  والفقاار والماارق  ويفتقاادون أبماار أاااوا  الرعايااة اليااحةة وال ذائةااة والتعلةمةااة 

واتجتماعةااة وتشااةر إحيااائةات حديطااة  ااا ر  عاان الموظمااات الدولةااة المتخييااة إلااى 

( ملةون طفل ي  العالم يشت لون ي  سوق العمل  ويعمل كطةر موهم 200ن )وجو  أكطر م

( ملةااون طفاال ياا  الاادول الوامةااة 140تحاات اااروف عةاسااةة أعاارب إلااى المااخر   وأن )

( ملةاون معااق يا  100(عامااً لام يلتحقاوا بالمادارس  وأن )11–6تتراول أعمارهم باةن)

م يكاان ااعقااا  الماا تمر الاادول  حااول العااالم ترجاام أسااااب إعاااعتهم إلااى سااوة الت ذيااة  ولاا

است يل األطفال جومةاً ي  ستوكهولم إت اتةجة لتفاعم هذه الظاهر  الت  أ ااحت  اواعة 

رائجة  يذه  ضحةتها استف من األطفال سووياً  بةوما تدر أرباحاً هائلة علاى الضاالعةن 

ماااةتل  وتواةل بال إلاى ي  ارتكاب هذه الجرائم الاشعة الت  تحر من عدر اإلامان لمالال إا

 (   6ه ص1418ممتوه الملم واألنةاة الت  تاا  ي  األسواق بأبخس األتمان)الحمةن 

إن جوهر حقوق الوفل يرتار بقةم الحرية والعدالة والمماوا   وها  القاةم التا   اضات   

الاشاارية  ااراعاً مريااراً ياا  الااديا  عوهااا  وانااتركت مختلااف الااديااات والحضااارات ياا  

وتوويرهااا كمااا أن هااذه القااةم توااام ماان الواةعااة الاشاارية  والكرامااة اإلامااااةة    ااةاغتها

األماااار الااااذ  ارتااااار بوجااااو  اإلامااااان ألاتاااال علااااى سااااوح هااااذه األرق  وموااااذ باااادة 

 ( 13م ص2003الخلةقة)عادال فار 

يالوفل إامان ضعةف ي  المجتمم وي  ااتظار أن يياح عضواً كامل العضوية  لل من   

ضاة اس رين  يهل سةعامل بماا يلةا  مان اإلكارام واتعتوااة  أم ساةعامل الحقوق ما لألع

معاملة سةئة  مما عد يضوره إما إلى إيراز سموم الكره والحقد والفرار من ممتضاةفةل أو 

إلااى الطااور  علااةهم ومحاولااة اتاتقااام مااوهم بحكاام مااا يرساا  ياا  افماال ماان رسااوبات ومااا 

 ( 84ه ص1413يترك  موها من عقد)التازه 

 إنسان   الطحل:

ت يعااو  اتهتمااام باألطفااال لكااواهم يقاار رجااال واماااة الممااتقال  وأساااس اهضااة األماام   

ضاعفاً واحتةاجااً للرعاياة   –أ  مجتمام–وتقدمها  ولةس كذل  ألاهم أكطار يئاات المجتمام 
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بل يعو  هذا اتهتمام باألطفال باألساس لكواهم بشاراً لهام حقاوق أساساةة يجا  أن يكفلهاا 

 ما كان تراؤه أو يقره  وتقدمل أو تخلفل  ويضموها المجتمم  مه

ولهااذا ت يمكاان يياال ممااةر  اتهتمااام العااالم  بأوضااا  األطفااال وحقااوعهم عاان ممااةر   

 ( 87م ص1996اتهتمام اإلاماا  بقضايا حقوق اإلامان) ةام 

يالتركةة على حقوق الوفل مم إهمال كةااال كإاماان  ومام إهادار جاوهر  اإلامااا  هاو   

تركةة على حقوق الوفل  ون تركةة مماتل على واجاات الوفل  حتى أ ااحوا من عاةل ال

أمام طفل الحقوق ت أمام حقوق الوفل  يالعواية بالوفال كإاماان عاال العواياة بحقوعال  ها  

الت  تممح لوا أوتً: بتحديد سا  هاذا اتمتةااز  وتااةااً: تجعلواا اياون ساا  هاذا اتمتةااز 

وارعةل  وتجعلوا تالطاً: اوجل حقوق ه تة األطفال بما يتيةم  واحايظ علةل  وربما احمول

م ص 2002ماام هااذا اتمتةاااز الااذ  هااو سااا  لوجااو  هااذه الحقوق)الريااوا  وة اارون 

 ( 40 41ص

حقاوق الوفاال مرتاواة بوجااو ه وحةاتال  يالوفاال بواةعتال كااائن ضاعةف ت حااول لاال وت   

من العوف واتستادا   وألل  بتاويةر عو   وهو من أجل هذا ي  حاجة إلى ضمااات تحمةل 

أسااس عااواةااة تضاامن هااذه الحقااوق  ون أ  تمةةااة  باعتاااار أن الوفاال ياا  حااد ألاتاال عةمااة 

مولقة  وأن غةاب هذه الحقوق يفقده إامااةتل  تم إن حةا  هذا الوفل ت تماتقةم  ون حقاوق 

ل يا  الواعام تضمن لل األمن والومأاةوة والحرياة  وهاى الشاروط التا  يقاوم علةهاا سالوك

 اتجتماع   وطاعتل ي  التعلم والتفكةر واإلبدا   

 :قوق الطحل:

على الرغم من الجهو  الكاةار  التا  تااذلها الحكوماات العربةاة يا  مجاال حقاوق الوفال   

اليحةة وال ذائةة والتربوية والوفمةة واتجتماعةة والطقايةة وغةرهاا   إت أن تقاياة حقاوق 

ضحة ي  أألهان معظام القاائمةن علاى رعاياة وتومةاة الوفولاة يا  الوفل وحمايتل لةمت وا

 العالم العرب   حماعة يوعكس سلاةاً على معوةات حةا  األطفال ي  الحاضر والممتقال  

وحقوق الوفل عضةة من أهم القضايا ألاها تختص بممتقال الوفولة ي  العالم   يالوفل  

ت يوال  بها   ولكوها واجاة على  بمفر ه ت يدرك معوى ومضمون هذه الحقوق لذل 

 المجتمم الذ  يعةش يةل والذ  يقاس مده تقدمل بمده تويةره هذه الحقوق ألطفالل 

 :اتحاق   :قوق الطحل

بدأ اتهتمام بحقوق الوفل بيفة عامة من بدايات القرن العشرين حةف  در إعين   

طفال واتتجار م  وكان يهدف إلى موم تش ةل األ1924جوةف لحقوق الوفل عام

بالقا رين واست يلهم  ولكن كان هذا اإلعين يفتقد القو  اإللةامةة والضمااات الجةائةة 

 والعقابةة لر   أ  مخالفة 

وعد أ رك المجتمم الدول  أهمةة اتهتمام بالوفل يأ در إعيااً بحقوق الوفل يدعو إلى  

  الاداةة والروحةة واتجتماعةة أن تتال للوفل الفرص والوسائل   لك  يوشأ من الوواح

على غرار طاةع  وي  اروف تتمم بالحرية والكرامة وأن يكون لل الح  ي  الت ذية 
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الكايةة والمأوه والرياضة والعواية الواةة  وأن تضمن لل الوعاية من كاية ضروب 

 ( 87ه ص1413اإلهمال والقمو  واتست يل  الك)التازه 

حقوق الوفل عاار  عن وتةقة ماا   لكةفةة التعامل مم  ومةطاق األمم المتحد  حول 

األطفال وسال تحقة  رياهةتهم  يالمةطاق يوا ه بمادأ رئةم  وهو أن األطفال لهم حقوق 

متماوية تماماً مطل الكاار وأن الكاار تقم علةهم ممئولةة تأكةد وتشجةم هذه الحقوق  إت 

  يحد  ما هو مواس  للوفل؟ يالقرارات أن هواك تماؤل يتاا ر إلى الذهن وهو من الذ

المتعلقة باألطفال تعكس اهتمامات وأيكار الكاار  ون أن تأ ذ ي  اتعتاار اهتمامات 

 األطفال ومشاعرهم الخا ة  

 (: 859م ص2004هذا وعد تضمن المةطاق على عد  ماا   ه )عوديل 

 الوفل ي  أن يكون لل رأه ووجهة اظر ي  كل ما يتعل  بقرارات تخيل   ح  -1

 األطفال لهم ح  ي  الاقاة واتاات الوجو    -2

كل األطفال لهم افس الحقوق ب   الوظر عن جومهم أو تقايتهم أو عدراتهم  يهم  -3

 متماوون من حةف الحقوق األساسةة  

ح كةفةة تواة  هذه الماا   عن وجدير بالذكر أن هذا المةطاق يتضمن أجةاة توض  

ً واعتيا ياً  كذل  تشجةم  طري  الممارسة الفعلةة وكةفةة تشجةم حقوق الوفل سةاسةا

العاملةن على رعاية الوفل ي  الفهم والتيرف طاقاً لهذه الماا  
 
  

وتمكوت "الةواةمةف" بعد عمل  ةوب من وضم وتةقة حول حقوق الوفل  عرضت  

العامة لألمم المتحد  ي  أوا ر عقد الطمااةوةات من القرن العشرين  الوتةقة على الجمعةة 

( 160وبدأ توفةذها كشركة  ولةة ي  بداية التمعةوات من افس القرن  وألل  بعد ميا عة)

 ولة علةها  ولم يما  أل  معاهد  أو اتفاعةة  ولةة أن حيلت على ميا عة هذا العد  

 موةة القيةر  الكاةر من الدول  يل هذه الفتر  الة

وتحد  الوتةقة ي  ما تها األولى الوفل بأال "كل إامان لم يتجاوز الطاموة عشر " وتدعو  

ي  ما تها الطااةة جمةم الدول إلى احترام الحقوق الموضحة ي  هذه اتتفاعةات وتضموها 

لكل طفل يخضم لوتيتها  ون أ  او  من أاوا  التمةةة  ب   الوظر عن عوير الوفل 

والديل أو الو   القااوا  علةل  أو لواهم أو جومهم أو ل تهم أو  يوهم أو أ لهم أو 

القوم  أو األتو  أو اتجتماع  أو تروتهم أو عجةهم أو مولدهم أو أ  ن ة ة ر")مجلة 

 ( 16ه ص1421المعرية 

م اعتمدت الجمعةة العامة لألم المتحد  باإلجما  اتفاعةة حقوق 30/11/1989وي   

ةف تضموت هذه اتتفاعةة مجموعة كاةر  من الحقوق المداةة واتعتيا ية الوفل ح

 واتجتماعةة والطقايةة الواج  كفالتها للوفل  ون تمةةة 
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( ما    وتشةر الديااجة إلى ما ور  ي  مةطاق األمم 54وتتكون اتتفاعةة من  يااجة و)  

من ضرور  حماية حقوق  المتحد  والوتائ  الدولةة األ ره المتعلقة بحقوق اإلامان

 اإلامان واتعتراف بالكرامة من جمةم أعضاة األسرية الاشرية 

وتعترف الديااجة بأن هواك أطفاتً ي  أاحاة مختلفة من العالم يعةشون ي  اروف   

 عاة لل اية  وبأن ه تة يحتاجون إلى رعاية  ا ة  وإن تحمن اروف معةشة 

 األطفال يتول  التعاون الدول   

 (:170م ص2001وهذه اتتفاعةة تتمةة بمةةتةن أساسةتةن هما)األايار  

: نمولها لجمةم حقوق الوفل الما ية واأل بةة  سواة من حةف حمايتها  أو تويةر األولى

الخدمات اليزمة من أجل امو الوفل  حةاً وتقايةاً وروحةاً أو من حةف تمكةول من 

ئة الملةمة واسموة الت  تتةح لل تومةة عدراتل المشاركة بارائل أو من حةف تويةر الاة

 العقلةة واأل يعةة والروحةة 

وضعت اتتفاعةة  وألول مر   ةلةة لمراعاة تواة  أحكامها على الممتوه الثان  : 

(  اراة تقوم 10الدول   عن طري  إاشاة لجوة معوةة بحقوق الوفل مكواة من )

متيل بهدف تعةية حقوق الوفل وزيا    بمراعاة ممتويات التواة   وتقةم حواراً 

وعى الواس بحمايتها كما تقوم بر د التقدم الذ  تحققل الدول الملتةمة بتقديم 

( 5تقاريرها إلى اللجوة  يل سوتةن من بدة افاأل اتتفاعةة تم بيفة  ورية كل )

سووات  وي  ضوة هذه التقارير تقوم اللجوة بتقديم تو ةاتها إلى الحكومات وإلى 

 الجمعةة العامة 

وإألا كان الوفل يتول   بما  عدم اضجل العقل  والجمماا   رعاية ومماعد    

 ا تةن  يإن الوفل الذ  يعاا  من إعاعة جممااةة أو ألهوةة يكون أند حاجة إلى 

الرعاية والحماية سواة من عال األسر  الت  يوتم  إلةها أو من المجتمم الذ  يعةش يةل  

رف الخاص الذ  ألم بل  ويياح من المحتم أن يوال عواية واهتمام يفوق مراعا  لهذا الظ

 ما يحيل علةل الوفل العا   

ولم ت فل اتفاعةة حقوق الوفل هذه الممألة  بل كرست للوفل المعاق حماية  ا ة ي   

ً لهذه الما   تعترف الدول بح  الوفل المعاق ي  التمتم  ما تها الطالطة والعشرين  وطاقا

ية ومماعد   ا تةن  وتكفل لل مماعد  تتيةم مم حالتل واروف والديل أو برعا

غةرهما ممن يرعوال بهدف ضمان إمكااةة حيول الوفل على التعلةم والتدري   

و دمات الرعاية اليحةة و دمات إعا   التأهةل  واإلعدا  لممارسة عمل والفرص 

للوفل واموه الفر   والطقاي   التريةهةة بشكل ي  ه إلى تحقة  اتادماط اتجتماع 

والروح   على أكمل وجل ممكن  وأن يكون تقديم هذه اتحتةاجات كلما أمكن ألل   كما 

أعرت اتتفاعةة بوجوب تمتم الوفل المعاق بحةا  كاملة وكريمة ي  اروف تكفل لل 

 الكرامة واتعتما  على الوفس وتةمر مشاركتل الفعالة ي  المجتمم)عادالها   

 ( 125م ص1997
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 وتتضمن اتحاق   :قوق الطحل على العديد من الحقوق الخاص  بالطحل منها:

 ح  الوفل ي  الحةا    -

 ح  الوفل ي  الحيول على اسم موذ وت تل   -

 ح  الوفل ي  اكتماب جومةة   -

ح  الوفل ي  معرية والديل وتلقى رعايتهما  وما يقتضةل ألل  من عمل الدول على  -

 جمم نمل األسر   

 الوفل ي  تكوين ةرائل الخا ة والتعاةر عن تل  اسراة ي  الممائل الت  تممل   ح  -

ح  الوفل ي  الحيول على المعلومات واقلها بالكتابة أو بالرسم أو بأ   ور   -

 أ ره مواساة 

 ح  الوفل ي  حرية التفكةر والوجدان والدين   -

 ح  الوفل ي  عدم المماس بشريل أو بممعتل   -

 ح  الوفل ي  الميمة الاداةة والعقلةة والوفمةة   -

 ح  الوفل ي  أيضل ممتوه من الرعاية اليحةة   -

 ح  الوفل ي  الميمة من اتست يل الجوم  لل   -

 بتش ةلل ي  أحد األعمال الربحةة   اتعتيا   ح  الوفل ي  الحماية من اتست يل  -

لل كرامتل  وتعةز اعتما ه على ح  الوفل المعاق ي  حةا  كريمة ي  اروف تكفل  -

 الوفس  

 ح  الوفل ي  التعلةم المجاا    -

 ح  الوفل ي  الراحة ووعت الفراغ ومةاولة األلعاب   -

إن اتفاعةة حقوق الوفل تكتم  أهمةة من جواا  متعد   يه  من ااحةة تقون حقوق   

لوفل حقوعا الوفل الت  تعاريت علةها الدول  ومن ااحةة أ ره يه  تضةف إلى حقوق ا

جديد   لم ير  ألكرها ي  وتائ  حقوق اإلامان المابقة  ومن ااحةة تالطة  تضم هذه 

اتتفاعةة حداً أ اى من المعايةر وعواعد الملوك الت  يوا   اتلتةام بها من عال األيرا  

 والشعوب والحكومات عن معالجة نئون الوفل أو مواجهة مشاكل الوفولة  

 اد اتحاق   :قوق الطحل في اآلتي:ويمكن تناول بعض مو 

  :الحق في الح اة 
الماا   تاوص أعرت اتفاعةة حقوق الوفل  ح  الوفل ي  الحةاا  يواقااً لهاذه اتتفاعةاة    

( "تعترف الدول األطراف بأن لكال طفال حقااً أ اةيً يا  الحةاا "  ولام تكتاف اتتفاعةاة 6)

"تكفال الادول األطاراف إلاى أعياى : علاى أنأيضااً بتأكةد ح  الوفل ي  الحةا  بل ايات 

حد ممكن بقاة الوفل واموه" وهذا يعواى أن حا  الحةاا  للوفال ت يتمطال يقار يا  اتعتاداة 

علاااااى هاااااذا الحااااا    بااااال ويااااا  تاااااويةر الظاااااروف الميئماااااة لضااااامان بقااااااة الوفااااال 

  (79م ص1997واموه)عادالها   



 م2021يناير ( 14العدد )  - الرابعاجمللد                                           اجمللة العربية إلعالم وثقافة الطفل

 

 

29 

  :  الحق في الرعاي  الصح 
( علااى أن "تعتاارف الاادول بحاا  1( يقاار  )24ا )ياا  ما تهااتااوص اتفاعةااة حقااوق الوفاال   

  الوفل ي  التمتم بأعلى ممتوه  ح "

 :الحق في التعل م 
( من اتفاعةاة حقاوق الوفال: "تعتارف الادول األطاراف بحا  الوفال يا  28توص الما   ) 

  "التعلةم

  :الحق في اللعب 
( مان اتفاعةاة 31  )يعتار اللع  من العوامل الت  تدعم التوشئة الملةمة  ولقاد ايات الماا  

حقوق الوفل  "تعترف الدول األطراف بح  الوفال يا  الراحاة ووعات الفاراغ  ومةاولاة 

األلعاااب وأاشااوة اتسااتجمام المواساااة لمااول والمشاااركة بحريااة ياا  الحةااا  الطقايةااة وياا  

إن مرحلة الوفولة الت  يحةاها الوفل مر  واحد  ي  حةاتل لن يمتوةم اساتعا تها الفوون"  

طلاا  إعا تهااا  ياإلامااان يخاارط طفاايً لةربااى ولةااداً لةيااةر ناااباً يايعاااً ورجاايً كاةااراً   إألا

ولكن الرجل الكاةر ت يعو  رضاةعاً يوةمااً أو طفايً  ا ةراً  ولهاذا يجا  أن يحةاا الوفال 

طفولتال بكال امااتية يماارس يةهاا مهوااة اللعا  ياا  إطاار مان التوجةاال الحماةس واإلرنااا  

طفاي إت لةلعا   وماا اللعا  لعاااً إت للوفال( يالوفال الاذ  ت يلعا  اليحةح  )يما الوفل 

 م ص أ(  2004لعااً جمةيً يمتريح يةل وإلةل عد  مر طفولتل إساة  وإهماتً والماً)طلاة 

  : الحق في الحماي 

 ( من اتحاق   :قوق الطحل على ما يلي: 37تنص المادة )    

ضااروب المعاملااة أو العقوبااة القاسااةة أو أت يعاارق أ  طفاال للتعااذي  أو ل ةااره ماان  -

اليإامااةة أو المهةوة وت تفرق عقوبة اإلعدام أو المجن مده الحةا ي بماا  جارائم 

يرتكاها أنخاص تقل أعمارهم عن سن تمان عشر  سوة  ون وجو  إمكااةاة لسياراط 

 عوهم  

ره ت يحاارم أ  طفاال ماان حريتاال بيااور  غةاار عااواةااة أو تعماافةةي ويجاا  أن يجااأ -

اعتقال الوفل أو احتجازه أو سجول ويقاً للقااون  وت يجوز ممارساتل إت كملجاأ أ ةار 

 وألعير يتر  زموةة مواساة 

يعامل كل طفل محروم من حريتل بإامااةة واحتارام للكراماة المتأ الة يا  اإلاماان   -

وبوريقة تراعى احتةاجاات األناخاص الاذين بل اوا ساول وبوجال الخياوص  يفيال 

محاروم مان حريتال عان الااال ةن  ماا لام يعتاار أن ميالحة الوفال الفضالى كل طفال 

تقتضى  يف ألل   ويكون لال الحا  يا  الاقااة علاى اتياال مام أسارتل عان طريا  

 المراسيت والةيارات  إت ي  الظروف اتستطوائةة 

يكون لكل طفل محروم من حريتل الح  ي  الحياول بمارعة علاى ممااعد  عااواةاة  -

لمماعدات المواسااة  يضايً عان الحا  يا  الوعان يا  نارعةة حرمااال وغةرها من ا
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من الحرية أمام محكمة أو سالوة مختياة مماتقلة ومحاياد  أ اره   ويا  أن يجاره 

 الات بمرعة ي  أ  إجراة من هذا القاةل 

 –الحمايااة–ويمكاان تيااوةف حقااوق الوفاال المويااوص علةهااا ياا  اتتفاعةااة بأاهااا "الاقاااة  

ح  يحرم مول مييةن األطفال ممان هام  ون الخامماة مان العمار يموتاون  التومةة" يالاقاة

كل عام اتةجة أسااب يمكن الوعاية موها  والحماياة مان ساوة اتساتخدام الجماد  والعقلا  

والجوم  وعدم إنراكل ي  الحروب  وأما التومةاة يتشامل حا  الوفال يا  الحياول علاى 

 ( 149م ص2004 1غذاة كاف ورعاية  حةة وتعلةم أساس )الخةام 

 اتحاق   :قوق الطحل اإليجاب ال واإلشكال ال:

لقد حاولت اتفاعةة حقوق الوفل وضم أسس عااواةة  ولةة لحماية الوفل واحترام      

كرامة جمةم األطفال وتقديم أعيى عدر لهم من العواية والرعاية والحماية  كما حاولت 

ةة وةلةات توفةذية وإجراةات حير مشكيت جمةم األطفال تم وضم ضوابر عااوا

وتدابةر حاسمة للقضاة على هذه المشكيت ومن أهم إيجابةات اتفاعةة حقوق الوفل 

 مايل :

حماية الوفل من جمةم أنكال التمةةة بما  العوير أو اللون أو الجوس أو الل ة أو  -1

 الدين أو األ ل القوم  أو اتجتماع     

ت الوالدين أو الممئولةن عول عااواا وتوجةل اإلرنا  احترام ممئولةات حقوق وواجاا -2

 للوفل عود ممارسة حقوعل  

ح  الوفل األ ةل ي  الحةا  وي  الاقاة والومو والهوية والجومةة واسمل و يتل  -3

 العائلةة 

 حماية الوفل من كاية أنكال العوف أو الضرر أو اإلساة  الاداةة والعقلةة واإلهمال   -4

الرعاية اليحةة بخف  عد  ويةات الرضم ومن  ون الخاممة ومكايحة األمراق  -5

 وسوة

 الت ذية    

ح  الوفل ي  التعلةم وأن يكون موجها لتومةة نخيةتل وعدراتل العقلةة والاداةة  -6

 وتومةة احترام

 حقوق اإلامان والحريات األساسةة   

 وا  المخدر  أو الم تر  على العقل غةر مشرو  للموعاية األطفال من اتستخدام  -7

حمايتل من كاية أنكال اتست يل الجوم  والدعار  وغةر ألل  من الممارسات غةر  -8

 المشروعة 

إت أن هذه اتتفاعةة وععات يا  الكطةار مان اإلناكالةات وناابتها بعا  المالاةات    

وهاا ماا هاو الخوةر  موهاا ماا يخاص التوااع  علاى مماتوه اياوص اتتفاعةاة افماها  وم

 اص بالمياولحات الاوار   بهاا ومادلوتت تلا  المياولحات  وموهاا ماا يتعلا  بتعماةم 
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األولويااات بالوماااة لألطفااال ياا  مووقااة معةوااة ماان العااالم علااى سااائر المواااط   وإهمااال 

الخيو اااةات الفكرياااة والطقايةاااة والديوةاااة للشاااعوب  ويةماااا يلااا  عااارق لااااع  تلااا  

 م(:2006اإلنكالةات)حلم  

 (:7: المادة )أوالً 

يمجل الوفل بعد وت تل يوراً ويكون لل الح  موذ وت تل ي  اسم والح  ي  اكتماب  -1

 جومةة  ويكون لل عدر اإلمكان  الح  ي  معرية والديل وتلقى رعايتهما  

تكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق ويقا لقااواها الوطو  والتةاماتها بموج   -2

هذا المةدان  وتسةما حةطما يعتار الوفل عديم الجومةة ي  اليكوك الدولةة المتيلة ب

 حال عدم القةام بذل   

وهواك  ول تحفظت على هذا الاود وألل  للتعارق مم الشريعة اإلسيمةة وعوااةن       

 الاي  يةها 

 (:9ثان اً: المــادة )

دما إت عو الوفل عن والديل على كره موهما تضمن الدول األطراف عدم ييل -1

ً بإجراة إعا   اظر عضائةةتقرر الملوات المختية ً للقوااةن واإلجراةات     رهوا ويقا

المعمول بها  أن هذا الفيل ضرور  ليون ميالح الوفل الفضلى وعد يلةم مطل هذا 

القرار ي  حالة معةوة مطل حالة إساة  الوالدين معاملة الوفل أو إهمالهما لل  أو عودما 

 يعةش الوالدان موفيلةن ويتعةن اتخاأل عرار بشأن محل إعامة الوفل 

تتال لجمةم األطراف   ( من هذه الما  1ميً بالفقر  )عاوه تقام عي  أية   -2

 المعوةة الفر ة لينتراك ي  الدعوه واإلييال عن وجهات اظرها 

تحترم الدول األطراف ح  الوفل الموفيل عن والديل أو عن أحدهما ي   -3

 إألا إت  ة واتياتت ماانر  بكي الوالديناتحتفاا بيور  موتظمة بعيعات نخية

 تعارق ألل  مم ميالح الوفل الفضلى 

ي  الحاتت الت  يوشأ يةها هذا الفيل عن أ  إجراة اتخذتل  ولة من الدول  -4

األطراف  مطل تعري  أحد الوالدين أو كلةهما أو الوفل ليحتجاز أو الحاس أو الوف  

جاز الدولة أو الترحةل أو الويا  )بما ي  ألل  الويا  الت  تحدل أل  سا  أتواة احت

 أو عود اتعتضاة  للوالدين أو الوفل  تقدم تل  الدولة الورف عود الول   الشخص(

لعضو ة ر من األسر   المعلومات األساسةة الخا ة بمحل وجو  عضو األسر  ال ائ  

)أو أعضاة األسر  ال ائاةن( إت إألا كان تقديم هذه المعلومات لةس ليالح الوفل  

كذل  أن ت تترت  على تقديم مطل هذا الول   ي  حد ألاتل  أ   وتضمن الدول األطراف

 اتائف ضار  للشخص المعو  )أو األنخاص المعوةةن( 

الت  تحفظت على هذا الاود تشةر إلى اال يج  إضاية عاار  )أو اليالح العام(  والدول  

 ( بعد عاار  "إت إألا كان تقديم هذه المعلومات لةس ليالح الوفل" 4( الفقر )9للما  )
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 (:13ثالثاً: المــادة )

ويشمل هذا الح  حرية طل  جمةم أاوا    يكون للوفل الح  ي  حرية التعاةر -1

أو   وسواة بالقول   ون أ  اعتاار للحدو   ات واأليكار وتلقةها وإألاعتهالومالمع

 أو بأية وسةلة أ ره يختارها الوفل   أو الفن الكتابة أو الوااعة

بشرط أن يوص القااون علةها وأن   هذا الح  لاع  القةو يجوز إ ضا  ممارسة  -2

 مةن ما يل :تكون تزمة لتأ

 سمعتهم  أو   رينأ( احترام حقوق اس

 أو اس اب العامة   أو اليحة العامة  ية األمن الوطو  أو الوظام العام( حما ب

والدول الت  تحفظت على هذا الاود تشةر إلى أن توفذ بشروط من عاةل عدم اإلضرار     

 بال ةر وإمدا  األطفال بالويح وأيضاً بما ت يتواي  مم أحكام الشريعة اإلسيمةة 

 (:14)رابعاً: المادة 

 تحترم الدول األطراف ح  الوفل ي  حرية الفكر والوجدان والدين  -1

ً للحالة  األو ةاة  -2 تحترم الدول األطراف حقوق وواجاات الوالدين وكذل  تاعا

القااواةةن علةل  ي  توجةل الوفل ي  ممارسة حقل بوريقة تومجم مم عدرات الوفل 

 المتوور  

والدول الت  تحفظت على هذا الاود تحفظت لتعارضل مم أحكام الشريعة اإلسيمةة 

 وتعارضل مم عوااةن و ساتةر الاي  بها 

 (:16خامساً: المــادة )

ة أو ت يجوز أن يجر  أ  تعرق تعمف  أو غةر عااوا  للوفل ي  حةاتل الخا  -1

 بشريل أو سمعتل  وت أ  مماس غةر عااوا   أسرتل أو موةلل أو مراسيتل

 للوفل ح  ي  أن يحمةل القااون من مطل هذا التعرق أو المماس  -2

الدول الت  تحفظت على هذا الاود تشةر إلى أن توفذ بشروط من عاةل عدم اإلضرار  

 بال ةر وإمدا  األطفال بالويح وأيضاً بما ت يتواي  مم أحكام الشريعة اإلسيمةة 

 (:17سادساً: المــادة )

ترف الدول األطراف بالواةفة المهمة الت  ت  يها وسائر اإلعيم وتضمن إمكااةة تع

وبخا ة   من نتى الميا ر الوطوةة والدولةةحيول الوفل على المعلومات والموا  

المعووية و حتل الجمدية تل  الت  تمتهدف تعةية رياهةتل اتجتماعةة والروحةة و

 م الدول األطراف بما يل :وتحقةقاً لهذه ال اية  تقو  والعقلةة

تشجةم وسائر اإلعيم على اشر المعلومات والموا  ألات الموفعة اتجتماعةة والطقايةة  -أ 

 للوفل 

تشجةم التعاون الدول  ي  إاتاط وتاا ل واشر هذه المعلومات والموا  من نتى  -ب 

 الميا ر الطقايةة والوطوةة والدولةة 
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 واشرها تشجةم إاتاط كت  األطفال  -ط 

تشجةم وسائر اإلعيم على إيية عواية ليحتةاجات الل وية للوفل الذ  يوتم   -  

 إلى مجموعة من مجموعات األعلةات أو إلى المكان األ لةةن 

 (:20سابعاً: المادة )

للوفل المحروم بيفة م عتة أو  ائمة من بةئتل العائلةة أو الذ  ت يممح لل   -1

لى  بالاقاة ي  تل  الاةئة  الح  ي  حماية ومماعد   ا تةن حفااا على ميالحل الفض

 تويرهما الدولة 

 تضمن الدول األطراف  ويقا لقوااةوها الوطوةة  رعاية بديلة لمطل هذا الوفل  -2

يمكن أن تشمل هذه الرعاية  ي  جملة أمور  الحضااة  أو الكفالة الوار   ي   -3

الضرور  اإلعامة ي  م سمات مواساة لرعاية  القااون اإلسيم   أو التاو   أو عود

األطفال  وعود الوظر ي  الحلول يوا   إيية اتعتاار الواج  تستيواب اتستمرارية 

 ي  تربةة الوفل ولخلفةة الوفل األتوةة والديوةة والطقايةة والل وية 

 (:21ثامناً: المادة )

يالح الوفل الفضلى تضمن الدول الت  تقر و/أو تجةة اظام التاو  إيية م

 اتعتاار األول والقةام بما يل :

تضمن أت تيرل بتاو  الوفل إت الملوات المختية الت  تحد   ويقاً للقوااةن  -أ 

واإلجراةات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ألات اليلة الموتوق بها  أن 

ب واألو ةاة القااواةةن وأن التاو  جائة اظراً لحالة الوفل يةما يتعل  بالوالدين واألعار

األنخاص المعوةةن عود اتعتضاة عد أعووا عن علم موايقتهم على التاو  على أساس 

 حيولهم على ما عد يلةم من المشور  

تعترف بأن التاو  ي  بلد ة ر يمكن اعتااره وسةلة بديلة لرعاية الوفل  إألا  -ب 

و إألا تعذرت العواية بل بأ  طريقة تعذرت إعامة الوفل لده أسر  حاضوة أو متاوةة  أ

 ميئمة ي  وطول 

تضمن بالوماة للتاو  ي  بلد ة ر  أن يمتفةد الوفل من ضمااات ومعايةر  -ط 

 تعا ل تل  القائمة يةما يتعل  بالتاو  الوطو  

تتخذ جمةم التدابةر المواساة ك  تضمن  بالوماة للتاو  ي  بلد ة ر  أن عملةة  -  

 على أولئ  المشاركةن يةها بكم  مال  غةر مشرو  التاو  ت تعو  

أهداف هذه الما   بعقد ترتةاات أو اتفاعات توائةة أو  -عود اتعتضاة-تعةز  -ه 

متعد   األطراف  وتمعى ي  هذا اإلطار  إلى ضمان أن يكون تاو  الوفل ي  بلد ة ر 

 من  يل الملوات أو الهةئات المختية 

هذا الاود تشةر إلى اال ت يممح بالتاو  طاقاً ألحكام الشريعة الدول الت  تحفظت على   

 اإلسيمةة وعوااةن و ساتةر الاي  بها  
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 (:30تاسعاً: المادة ) 

توةة أو  يوةة أو ل وية أو أنخاص من المكان إي  الدول الت  توجد يةها أعلةات 

لتل  األعلةات أو ألولئ  المكان من الح  ي   األ لةةن  ت يجوز حرمان الوفل الموتمى

أن يتمتم  مم بقةة أيرا  المجموعة  بطقايتل  أو الجهر بديول وممارسة نعائره  أو 

 استعمال ل تل 

تحفظت على كل الاوو  الت  تتعارق مم الشريعة  الاود الدول الت  تحفظت على هذا    

 اإلسيمةة 

يم التحفظاات عان اتتفاعةاة  ا اة وعاد اساتجابت وتواجل الحكومات ض وطاً  ولةة لر  

بع  الدول للض وط الدولةة  وريعت تحفظاتها عن هذه الوتةقاة  وجاار  إعاا   الوظار 

يااا  التحفظاااات كلهاااا علاااى مماااتوه العاااالم العربااا  واإلسااايم  رغااام أن ساااا  أغلااا  

 التحفظات هو تعارق الاوو  المتحفظ علةها مم الشريعة اإلسيمةة 

م   اادرت إعياااات  ولةااة أ ااره مكملااة لهااا 1989ن حقااوق الوفاال عاااموبعااد إعااي  

 (:16 17ه ص ص1421وه )مجلة المعرية 

   اإلعين العالم  لاقاة الوفل وحمايتل وامائل و وة العمل لتوفةذ هذا اإلعين ي

التمعةوات من القرن العشرين  وعد  در عن م تمر القمة العالم  من أجل الوفل 

 م(  1990ةيلول 30)األمم المتحد  اةويورك

  "عن "وضم التقارير المووية الت  تعدها موظمة األمم المتحد  للوفولة " الةواةمةف

 م  1994م  1993م  1992م  1991الوفل ي  العالم" لمووات 

 م  1989مةطاق "حقوق الوفل العرب " الذ  أ درتل جامعة الدول العربةة سوة

 واص على حماية الوفولة ويتكون المةطاق من إحده و ممةن ما   ي   ممة أعمام  

 وا ااام والمااادن ظماااة العإعاااين أاقااار  "لرعاياااة الوفااال وحمايتااال" الياااا ر عااان مو

م  الاذ  ي كاد اتلتاةام بحماياة األطفاال ورعاايتهم 1993تماوز / يولةاواإلسيم  ي  

وتوشئتهم على القةم اإلسيمةة الواةلة وعلى الماا   األ يعةة الريةعة  والحفااا علاى 

حقوعهم  كما ي كد بشد  على اتلتاةام بمفار ات ما تمرات القمام اإلسايمةة والعالمةاة 

 طفال بما يتف  وحقوق اإلامان والوفل ي  اإلسيم  المتعلقة باأل

 م  1990إعااين القاااهر  حااول "حقااوق اإلامااان ياا  اإلساايم" اليااا ر ياا  أغمااوس

الااذ  يااوص علااى ضاارور  حمايااة حقااوق األطفااال وياااةن التةامااات الاادول إزاة تلاا  

 الحقوق 

المما ولةة ويتكون اإلعاين مان  يااجاة وعشار  مااا    وتركاة  يااجاة اإلعاين علاى   

المشااتركة للجمةاام ياا  حمايااة الوفولااة  وتهةاا  باسباااة واألمهااات  وبالرجااال والوماااة  

والهةئات الت  تهتم طواعةة برعاية الوفولة  وبالملوات المحلةاة والحكوماات أن تعتارف 
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بالحقوق الوار   باإلعين وأن تعمل علاى توفةاذها مان  ايل التادابةر التشاريعةة وغةرهاا 

 ت الضرورية من اإلجراةا

أما يةما يتعل  بالماا   الوار   ي  اإلعين يتشامل: تمتام الوفال بحماياة  ا اة  وحقال   

موذ مولده ي  اتاتماة تسمل وجومل وحقل يا  التمتام بمةاياا الضامان اتجتمااع   وحقال 

ي  المحاة والتفهم برعاية والديل  وحقل يا  التعلاةم المجااا   ا اة يا  مراحلال األولاى  

ي  الحماية القااواةة من اإلهمال والقمو  واتست يل وحظر اتتجار بل  وحقال يا   وحقل

الوعاية من التمةةة العوير  والديو  وغةرها من أنكال التفرعاة  وحقال يا  التمتام بكاياة 

الحقوق  ون تمةةة بماا  العويار أو اللاون أو الجاوس أو الل اة  وحا  الوفال أل  العاهاة 

ة  ويكون للوفل األولوية ي  الحيول على ال ول والحماياة عواد الجممااةة حالتل الخا 

 الكوارل  

 يطحال ريي  تشريع   للواقع المصرالمبحث الرابع: عمال  األ

ااهر  عمالاة األطفاال اليا ار مان الظاواهر المماتحدتة التا  بادأت تأ اذ طريقهاا  تعد   

إلااى مجتمعوااا المياار  لتياااح مشااكلة أساسااةة تضاااف إلااى مشااكيتوا الممتعيااةة التاا  

تحتاااط إلااى حاال حاساام وسااريم  يالمشااكلة تتفاااعم يوماااً بعااد يااوم وأللاا  ويقاااً تسااتقراة 

ا  األطفاال العااملةن يا  المرحلاة العمرياة اإلحيائةات الرسمةة التا  توضاح ارتفاا  أعاد

 ( سوة 12-6من)

وترتار ااهر  عمالة الي ار بدرجة تقدم المجتمم وتخلفل يتادوا أكطر ااتشااراً يا   ول   

العاالم الطالااف  كمااا تتضاااةل وتختفاا  با تفااة المشااكيت اتجتماعةااة واتعتيااا ية ومااده 

للعماال  وتشااةر التقااارير اليااا ر  عاان احتاارام المجتماام للتشااريعات والقااوااةن الموظمااة 

( 52( عاماااً بحااوال  )15موظمااة العماال الدولةااة أن أعاادا  األطفااال الااذين يعملااون تحاات)

 ( 177م ص2012ملةون طفل على ممتوه العالم)أبو سكةوة وراغ  

 عمال  األطحال باألرقام:

ممااتوه  أعاادم يكاار  سااريعة ومختياار  باألرعااام عاان أعاادا  العاااملةن ماان األطفااال علااى  

العاالم ويا  بعا  الادول ومان بةوهاا مياار  هاذا باإلضااية إلاى امااة تمطاةلهم يا  العمالااة 

 بيفة عامة 

تشةر إحياةات حديطة  اا ر  عان الموظماة الدولةاة المتخيياة إلاى وجاو  أكطار مان   

( ملةون طفل ي  العالم يشت لون ي  سوق العمل  ويعمل كطةار ماوهم تحات ااروف 200)

( ملةون طفل ي  الدول الوامةة تتراول أعمارهم باةن 140لمخر    وأن)عاسةة أعرب إلى ا

( ملةااون 100وإااال يوجااد )، (6ه  ص1418عاماااً لاام يلتحقااوا بالمدارس)الحمااةن  11 6

طفال محرومااون ماان اتلتحااق بااالتعلةم اتبتاادائ  مان بااةن أطفااال العاالم ماان بةااوهم حااوال  

اتبتاادائ  المياادر الاادائم لعمالااة  ( ملةااون طفلااة  حةااف يمطاال التماارب ماان التعلااةم60)

األطفااال وأطفااال الشااوار  باإلضاااية إلااى عواماال أ ااره مماااعده مطاال الفقاار والتفكاا  

األسره والحروب األهلةة وااخفاق الممتوه الطقاي  وعدم مجااةاة التعلاةم اتبتادائ  يا  
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( ملةااااون طفاااال لاااام يلتحقااااوا بااااالتعلةم اتبتاااادائ  بالاااادول 8بعاااا  الاااادول  كمااااا يوجااااد )

 ( 136م  ص2001لعربةة)بااة ا

وهواك تقارير  ولةة تتواول ما يمكن أن اولا  علةال  مأساا  أطفاال ماا باةن الحاربةن  أو   

مأسا  أطفاال الادول التا  تادور بةوهاا حاروب إعلةمةاة أو أهلةاة يا  وعتواا الحاضار  يهوااك 

 ( ألف طفال يا  إيريقةاة جاره تماخةرهم يا  الوةاعاات الممالحة التا  توشا  علاى120)

أساسات عرعةة أو طائفةة  وه تة األطفال أيحماوا يا  الوةاعاات التا   وار لهاا الكااار 

 ( 142هـ  ص1425وأ احوا طرياً ي  الحرب  ون أن يعريوا ألل )بخار  

( ملةاااون طفااال يعملاااون يااا  ااااروف عاساااةة بماااا  الفقااار 80كماااا يوجاااد يااا  أيريقةاااا )  

%(  93 – 76تتاااراول باااةن ) والحاااروب األهلةاااة والجهااال  حةاااف توتشااار األمةاااة بومااااة

%( مااااان جملاااااة األمةاااااةن يااااا  14وأكطااااارهم مااااان اإلااااااال ويوجاااااد يااااا  أيريقةاااااا )

 ( 135م  ص2001العالم)بااة 

عااالم الحاارب يهاام يحملااون الاوااا ق والرنانااات  ويلامااون  ايريقةااإولقااد   اال أطفااال   

الادتت المموهاة  ويشااهدون الماوت أماام أعةاوهم  يةيااح الماوت اعتةا يااً ومألويااً  وت 

 ( 142ه  ص1425ن  ي  أن أولئ  األطفال سةعتا ون اإلجرام)بخار 

 14 إلااى ساان 5( ملةااون طفاال ماان ساان 250وتقااول موظمااة العماال الدولةااة أن هواااك )  

%( يا  أمريكاا اليتةوةاة وعاد  7%( ي  أيريقةا و) 32%( موهم ي  ةسةا و)61يعملون )

 ( 38م  ص1999  ةر ي  الالدان ال وةة )ملةواان ي  اتتحا  األوروب ()بخاره 

يريقةاا وواحااد باةن كاال إياا  ةساةا وواحااد باةن كاال تيتاة ياا   ويعمال طفاال باةن كاال اتواةن  

 (   135م  ص2001ل الوم  ي  أمريكا وأوربا)بااة  ممة ي  أمريكا اليتةوةة وتق

%( مان األطفاال يا  الالادان الوامةاة يعملاون باي  20إلاى 15وعيو  على ألل  اجاد أن ) 

أجاار  وكطةاارون مااوهم كخاادم أو ياا  المااةار  ويعااةش تلطااا األطفااال العمااال ياا  الريااف 

المان يا   %( يقار يا  افاس5ساووات بالمقارااة  9و 5%( موهم يتاراول ساوهم باةن)20)

 المدن الي ةر  والكاةر  

طفيً يعملون وعت عمل كامل وهذا يعوى أاهم ت يماتوةعون الاذهاب إلاى  120وحوال    

 (  38م  ص1999المدرسة ولديهم وعت علةل للع )بخاره 

وتعد ةسةا أكطار عاارات العاالم التا  تضام أطفااتً عااملةن  وتاأتى الهواد يا  مقدماة الادول   

( ملةون طفال يا  الهواد يا  ااروف 60الت  تةط بي ارها ي  سوق العمل حةف يعمل )

عاسةة ويقومون بأعمال ي  أغلاها  ور  على حةاتهم ولذل  أعامت مظاهر  ي  الهود ياوم 

 (  135م  ص2001تلواا عال أن تقتلوا طفولتوا ()بااة م( تحت نعار )اع2/4/1998)

أما ي  أمريكا اليتةوةة يقد تاةن من اإلحياةات أن هواك مييةن األطفال الممت لةن يا    

%( ماان مجمااو  أطفااال 6,8%( ماان مجمااو  األطفااال ياا  بةاارو و)5,2سااوق العماال )

 كاهل طفولتهم(  %( من أطفال الارازيل يةاولون أعماتً تطقل 8,6األرجوتةن و)
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إن عد  األطفال الذين يتاجر بهم ية ا   ويجره ي  ةسةا حالةاً استطمار عد  عووات )غةار  

التش ةل والمخر (  يقد بدأ إرساال األطفاال والفتةاات اليا ةرات مان بورماا إلاى تاييااد  

 ت ومن الوةاال إلى الهود  ومن الفةتوام إلى كماو يا  وااهر  است يل األطفال ااتشر

وعد از هرت تجار  الرعة  من القا رين از هاراً مروعاً  و ار ساعر الوفال والوفلاة  

ت يقاااااال عاااااان  ممااااااة ةتف  وتر ممااااااتور اً ماااااان الااكمااااااتان أو الهوااااااد أو أمريكااااااا 

 (   142ه  ص1425الجووبةة)بخار 

واألرعام الت  توشرها الموظمات اإلامااةة عان األطفاال العارب الاذين ياديعون إلاى ساوق  

لعمل ي  وعت ماكار مان أعماارهم ال ضاة تطةار الرعا   وهوااك أطفاال  ا ار يعولاون ا

أسااراً بأكملهااا ياا  ريااف العديااد ماان األعوااار العربةااة  وعااد موعاات الوتيااات المتحااد  عااد  

 اافقات ماان الميبااس الجاااهة  ماان إحااده الاااي  العربةااة ألاهااا اكتشاافت أن الااذين كااااوا 

حت سن العمل  أ  أاوا أمام حالة عتال متعماد لوفولاة يعملون ي  هذه المياام هم أطفال ت

 ( 7م  ص2002األطفال وإهدار ح  من حقوعهم األساسةة وهو التعلةم)العمكر  

ساوة( يا  زياا   12:6وي  مير اجد أن حجم األطفال العااملةن يا  المرحلاة العمرياة )  

الحضارية   %(ي  المواط 29%( موجو ون ي  المواط  الريفةة ) 71ممتمر   وإن   )

%( ياا  المواااط  الريفةااة  بةومااا  43,9%( وماان اإلاااال ) 56,1تشااكل اماااة الااذكور )

%( ماااااااان اإلاااااااااال ياااااااا  المواااااااااط   43,3%( ماااااااان الااااااااذكور  ) 55,7تمطاااااااال)

 (   229 228م  ص ص2004 2الحضرية)الخةام 

( ملةاون طفال 2وي  الوعت الذ  تقول يةل الموظمات غةر الحكومةة أن هواك أكطر مان )  

سن الطالطة عشر يعملون كل الوعت لسافاق على أافماهم أو لممااعد  أسارهم  وتشاةر   ون

( ملةااون طفاال  أ  مااا يشااكل 3الماافار  األمريكةااة بالقاااهر  إلااى أن العااد  الفعلاا  يواااهة)

%( من القاوه العاملاة يا  ميار وطاقاا لدراساة أعادها المركاة القاوم  لحقاوق 16احو)

ة األطفال الذين يعملون ي  مير  ممان تتاراول م  تيل اما2000الوفل المير  عام 

%( وي  المواط  الحضرية  تالغ امااة 74,9عام(  إلى أكطر من)14و 12أعمارهم بةن)

%(مان تلا  72,3عاام(  حاوال )14و12األطفال العااملةن  ممان تتاراول أعماارهم باةن)

 %(ي  المواط  الريفةة   61,1الفئة العمرية  ي  حةن تقل تل  الوماة إلى)

كماااا تكشاااف اإلحياااائةات أن متوسااار امااااة الاااذكور مااان جملاااة األطفاااال العااااملةن   

%( هاذا وترتفام امااة الاذكور مان األطفاال 46,2%( بةوما تالغ امااة اإلااال)53,8ه )

العاملةن ي  المواط  الحضرية  ي  حةن ترتفم اماة اإلاال ي  الموااط  الريفةاة  وتشاةر 

( مااان األطفاااال العااااملةن يجهلاااون القاااراة  %53اإلحياااائةات أيضاااا إلاااى أن أكطااار مااان)

%( يقر ممن تتوير لديهم مهارات متوسوة للقراة  19والكتابة تماماً وأال ت يوجد سوه)

%( الااعةاة يةتمتعاون بالمهاارات األساساةة يحما  يا  28والكتابة والحماب  أما الومااة)

 ( 65م  ص2004القراة  والكتابة)الاكر  
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بالقاااهر  أكااار اماااة ماان األطفااال المشاار ين يلةهااا عوا اام ويمكاان القااول بأااال يوجااد   

 المحايظات والمراكة ويودر وجو  أطفال مشر ين ي  الريف 

 أسباب عمال  االطحال:

 أوالً: الحقر: 

إن األطفااال هاام أكطاار الفئااات التاا  تااديم تماان جوااون هااذا العااالم الااذ  اعةشاال بحروباال   

 وأمراضل ويقره  

 ر  عماال األطفااال هااو الفقاار  حةااف يمطاال الفقاار والجهاال وإن المااا  الرئةماا  ياا  ااااه

 (  136م  ص2001%( من بةن أسااب عمالة األطفال)بااة  80)

كما أن ما ايحظل تسةما ي   ول العالم الطالاف  مان عادم توزيام عاا ل للطارو  ووجاو    

  يإاواا تااين كاةر ي  الد ل بةن األيرا    وعدم تاوى سةاسات توموية ألات بعاد اجتمااع   

ت اتوعم حدول تقدم حقةق  يةما يخص القضاة على هذه الظاهر  أو على األعال الحاد مان 

ااتشااارها  والمفارعااة التاا  يواجههااا  ول العااالم الطالااف أاهااا ياا  الوعاات الااذ  تحاااول يةاال 

التخفةف من أزمة الاوالة  يإن ااهر  عمالة األطفاال تضا ر علاى ساوق الشا ل وتشاكل 

مام الجهو  الماذولة للحد من الاوالة  والما  ي  ألل  أن األعمال الت  يقاوم عائقاً حقةقةاً أ

بها األطفال غالاا ما يمكن أن يقوم بها الااال ون  مماا يجعال عمال األطفاال يشاكل موايماة 

حقةقةة للاال ةن الاذين ياحطاون عان العمال   ا اة وأن األطفاال يتةايادون باوتةر  ساريعة 

ة  عن تويةر حاجاتهم وضمان حقوعهم  والحلقة المفرغة التا  وأن  ول العالم الطالف عاج

تواجهها  ول العالم الطالف ه  أن معالجة أزمة الاوالة تقتضى استاعا  األطفال من ساوق 

العمل  إت أن تداى الممتوه اتجتماع  واتعتيا   ألعادا  كاةار  مان األسار يضاورها 

 (   16 17م  ص ص2001إلى الديم باألطفال إلى سوق العمل)اور الدين 

يالفقر يديم األطفال إلى العمل ي  سن ماكر  ي  ال ااروف ساةئة ويعرضاهم لسسااة    

 واتست يل ويحرمهم من التعلةم ويملاهم كرامتهم 

 ثان اً: األم  :

ويتفر  من الفقار كماا  رئةما  عامال ة ار وهاو ااتشاار األمةاة  يارغم ماا تاذلال  ول    

ياا  مجااال التعلااةم  إت أاهااا لاام تمااتوةم حتااى اسن تعمااةم إلةامةااة  العااالم الطالااف ماان جهااو 

التعلةم كما حدل ي  معظم الدول المتقدمة  ويترت  على ااتشار األمةة والفقر عادم اعتواا  

الفئات المحرومة اعتيا ياً وتقايةاً بجدوه تعلةم أبوائها يحتى لو وجادت هاذه القواعاة  ياإن 

تويةر الدولة للاوةات الضرورية للتعلةم  يجعين األسار   تداى ممتواها اتعتيا    وعدم

 تجد افمها مرغمة على الديم بأطفالها إلى سوق العمل 

إن األسر  ي  بلدان العالم الطالاف ت تعااا  يقار مان حرماان اعتياا   وإاماا تعااا  مان   

 حرمان تقاي  ت يقل ي  تأتةره عن الحرمان اتعتيا    
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واتةجة لذل  يإن التركة  الاذهو  لوفال الفئاات المحروماة تقايةااً واعتياا ياً يتمةاة بفقار   

ي  الل ة مما يجعلل ت يمةل إلاى التفكةار الوظار  المجار  يالاةئاة التا  يعةشاها هاذا الوفال 

يقةاار  تقايةاااً بااالوظر ألمةااة الوالاادين  ويقةاار  ل وياااً حةااف ي ةاا  بااةن أيرا هااا الحااوار  وت 

ل الل ة إت للتعاةر عن مواعف معانة ي  الواعم أو على ناكل أوامار وااواه  ولاوم تمتعم

وتحقةر     الك  والفقر الما   والطقاي  لوفل الفئات الفقةر  يوعكس على حياةلتل الل وياة 

 الت  تظل متخلفة عن الحيةلة الل وية لوفل الفئات المتوسوة والمةمور  

ين ت توير الحاية المعوو  للوفل ك  يقال علاى التعلاةم  كما أن األسر  بما  أمةة الوالد 

وماان ااحةااة أ ااره أن ارويهااا الما يااة تضاا ر علةهااا لتشاا ةل أطفالهااا  وحتااى لااو   اال 

أطفالها إلى المدارس  يإن حظوا اجاحهم ي   راستهم تظل علةلة جداً  وهذا ماا يفمار لواا 

مرحلاة ماكار  مان حةااتهم الدراساةة بأن اماة كاةر  من تيمةذ الفئات الفقةر  يرساون ي  

عكااس مااا هااو الشااأن بالوماااة ألطفااال الفئااات المتوسااوة والمةمااور   وأمااام ارتفااا  اماااة 

الاوالة  تسةما بةن حملة الشها ات و ريج  الجامعات والمدارس العلةا  يإن األسر  يا  

اماات ةياااق األوساااط الفقةاار  ت تااره أياال جاادوه ماان التضااحةة ياا  ساااةل تعلااةم أبوائهااا ما 

 ( 20 18م  ص ص 2001الممتقال غامضة وت تاعف على األمل)اور الدين 

 ثالثاً: التشريع: 

ي  الواعم هواك عيور ي  القوااةن والتشريعات ي  التعامل مم ااهر  عمالة األطفاال    

( بشاأن الحاد األ ااى 138يعلى الرغم من توعةم أغل  الدول العربةة علاى اتتفاعةاة رعام )

عمل  الت  تلاةم الادول بالتيادي  علةهاا مام موظماة العمال الدولةاة  والتا  تتضامن لمن ال

إتاااا  سةاسااات ترمااى إلاا  ضاامان القضاااة الفعلاا  علااى عمالااة األطفااال وتحديااد الماان 

المواس   وبالتال  ياإن هاذه المعاايةر ت كاد أن الوفولاة يجا  أن تخياص للتعلاةم  ولاةس 

 للعمل 

الظاااهر  واعتاارال التيااورات التشااريعةة  وتااد ل وماان تاام يإااال يجاا   راسااة واعاام   

الم سمات الحكومةة واألهلةة لضمان  لةس يقار التعارف علاى التشاريعات التا  تموام أو 

تحااد ماان عمالااة األطفااال  وإامااا القاادر  علااى تواةقهااا ياا  الواعاام العملاا   وتااويةر المااال 

وكااذل  التومااة  ماام الاديلااة لألساار التاا  تااديم أبواةهااا للعماال  اتةجااة للحاجااة والعااوز  

الم سمات التعلةمةة المختلفة للحد من التمرب التعلةما  الاذ  ياديم المتماربةن إلا  ساوق 

 العمل  

ومماااااا سااااابق يمكااااان إجماااااال أهااااام األساااااباب التاااااي تااااادفع لعمالااااا  األطحاااااال إلاااااى 

 (:75 73م  ص ص1990)متول  مايلي

مر الذ  ياديعها از يا  الحاجات اتعتيا ية لاع  األسر الت  لديها طفل عامل  األ -1

 إلى الاحف عن سال إضايةة لةيا     لها يتعتمد على عمل الوفل  

إن بع  وسائل اإلاتاط تتمم بالاماطة ي  بع  األاشوة مما يةمر إلحاق اليا ار  -2

 للعمل يةها  و ا ة تل  الت  تعااى من الوقص ي  األيد  العاملة  
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للهجار  الدا لةاة والخارجةاة ةتارهاا علاى ساوق العمال يارتفعات األجاور وحال  كان -3

المتواير من العمالة ي  بع  التخيياات مماا ياتح الاااب أماام اليا ار ليلتحااق 

 بموق العمل 

عاادم القاادر  علااى اسااتةعاب جمةاام الملااةمةن اتةجااة طاةعةااة للتةايااد الكاااي  الممااتمر  -4

لتعلاةم األساسا  مماا ناكل عاعاد  مان  ا ار باإلضاية إلى المتماربةن مان مرحلاة ا

 المن تلجأ أسرهم إلى تش ةلهم 

 يمو  الوشاط الةراع  وسائل لساتاط تمكن الي ار من اتلتحاق بالعمل الةراع   -5

 الجوانب االيجاب   لعمال  الطحل:

 زيا     ل األسر  بما يمكن من المماهمة ي  ريم ممتوه المعةشة  -1

مال والتادري  العمال المواسا  يمكاوهم مان اإلياا   عان اكتماب الوفل من  ايل الع -2

 اإلجا   والتفوق  

نعور الوفل باستار الوفمةة اتيجابةة لمشاركتل ي  زيا     ل األسر  مماهمتل ي  تحمال  -3

 اية  من أعاائها مما يديم بل ي  كطةر من األحةان إلى الملوك القويم الممئول  

 الجوانب السلب   لعمال  الطحل: 

ان الوفل من حيولل على حقل ي  التعلةم الميئم وما يتام أللا  مان اتاضامام حرم -1

إلى جةوش األمةة وما يتاعها من اتلتحاق بأعمال متواضعة تكون سااااً سالاةاً علاى 

 المجتمم واإلاتاط  

عماال الوفاال ياا  الماان الماكاار  عااد يعرضاال إلااى مخاااطر وأمااراق  ااحةة وبداةااة  -2

 وتقايةة ومهوةة وسلوكةة  

ااتشار بع  العا ات المةئة بةن الي ار كالتد ةن وتعااط  المخادرات وميااحاة  -3

 األنرار 

 القانون.. وعمال  االطحال في مصر:

نرعت الحكومة  والموظمات غةر الحكومةة والهةئات التوموياة يا  ميار يا  التعامال    

طفال  لكا  مم ااهر  عمالة األطفال من زاوية جديد   تمعى إلى الموازاة بةن حقوق األ

 يعةشوا أيامهم كأطفال  مم اتحتفاا بحقهم ي  األمان اتعتيا   

م علاى أن يعتاار الوفال 1981لماوة 137ويوص عااون عمالة األطفاال يا  ميار رعام    

( سااوة لساااال والااذكور علااى حااد سااواة  كمااا 17-12حاادتاً ياا  تواةاا  األحكااام ماان ساان)

( سااوة كاملااة  وت يجااوز تشاا ةل 12ن)يحظاار تشاا ةل أو تاادري  األحاادال عااال بلااوغهم ساا

( ساوة عاال أن يقادم ناها   طاةاة تطاات  لاوه مان 17-12الحدل )ألكار أو أاطاى( مان سان)

األمراق ولةاعتل اليحةة لمةاولة العمل وتمتخرط هذه الشاها   مان طاةا  الموشاأ  التا  

ى يريد العمل بها  كما يتعةن على كل  اح  عمل إجراة الفحص الواا  مار  ساووياً علا



 م2021يناير ( 14العدد )  - الرابعاجمللد                                           اجمللة العربية إلعالم وثقافة الطفل

 

 

41 

األعااال إلتااااات لةاعاااة حالتااال الياااحةة  مااام اتهتماااام بالت ذياااة وتقاااديم كاااوب مااان اللاااان 

 ( 178م ص2012جرام على األعل(   )أبو سكةوة وراغ  200يومةاً)

( سااووات 8ولقاد أعواى القاااون للوفاال حا  يا  اتلتحااق بااالتعلةم اتبتادائ  حتاى عمار)  

اعات يومةااً يتخللهاا يتار  راحاة ( سا6( سوة ألكطر من)14وحظر من تش ةل الوفل حتى)

يتواول  يلها المأكوتت أو المشروبات ويتولى حماب أجره وتململ أحد الممائولةن عان 

 ( 165م  ص2004م 1996لموة 12الوفل)عااون الوفل رعم

وضاعفت مير من جهو ها الرامةاة إلاى الحاد مان عمالاة األطفاال  مان  ايل إ ادار   

( مان عاااون الوفال تاوص بوضاول 64حةاف أن الماا  )لوائح تحكم وتاوظم عمال القيار  

 (:30م  ص2000على أال)عادالتواب 

يحظر تش ةل الوفال عاال بلوغال أربام عشار  ساوة مةي ياة كاملاة ومام أللا  يإاال يجاوز  -

تدريال متى بلغ اتوت  عشر  سوة مةي ية كاملة  ويجوز بقرار من المحاايظ المخاتص بعاد 

تش ةل األطفال من سن الطااةة عشر  إلى الرابعاة عشار  يا   موايقة وزير التربةة والتعلةم

 أعمال موسمةة ت تضر بيحتهم أو اموهم بشرط عدم اإل يل بمواااتهم على الدراسة 

كما أال يحظر علاى  ااح  العمال الاذ  يماتخدم طفايً أو أكطار تشا ةلل أكطار مان سات  -

الراحاة ت تقال يا  مجموعهاا عان ساعات ي  الةوم  تتخللها يتر  أو أكطر لتواول الوعاام و

ساعة واحد  وبحةف ت يشات ل الوفال أكطار مان أربام سااعات متيالة  وت يجاوز تشا ةل 

األطفال ساعات عمل إضايةة أو ي  أيام الراحاة األسااوعةة أو العوايت الرسامةة كماا ت 

 يجوز تش ةلهم يةما بةن الماعة الطاموة مماة والمابعة  ااحاً   

ل  اااح  عماال يمااتخدم طفااي  ون الما سااة عشاار أن يموحاال بواعااة كمااا يجاا  علااى كاا -

تطاةاات أااال يعماال لدياال وتلياا  علةهااا  ااور  الوفاال وتعتمااد ماان مكتاا  القااوه العاملااة 

 المختية وتختم بخاتمل  

وعلااى  اااح  العماال أن يماالم افماال أو أحااد والدياال أجااره أو مكايأتاال وغةاار أللاا  ممااا  -

 ذمتل  يمتحقل  ويكون هذا التملةم مارئا ل

وأطفال المواط  الريفةة يعملاون أساساا يا  الةراعاة  ولكاوهم يعملاون أيضاا يا  حارف   

أ ره تقترن بالحةا  الريفةة  أما ي  المراكة الحضارية ي  ريف مير وكذل  ي  المادن 

الكاره  يةعمل األطفال ي  حرف و واعات مان ااو  ة ار مختلاف يا  المحايت  ويا  

 المياام  وي  الورش  

مكن القول بأاهم يعملون أكطر ي  نركات القوا  الخااص  حةاف أن ناركات القواا  وي  

العام ت تواف ماانر  األطفال تحت الحد األ ااى للمان الممامول بال عااواااً  مام أللا   ت 

يووا  الحد األ اى للمن علاى الةراعاة  يها  مماتطواه  وعاد اال المان المحاد  يا  ميار 

عاال كطةااراً ماان المعااايةر الدولةااة حتااى تاام ريعاال ( سااوة وهااو أ12م هااو)1996حتااى عااام

( سوة وأللا  بموجا  عاااون حماياة األطفاال  وهاو ماا يترتا  علةال حرماااهم مان 14إلى)

الاد ول تحات مظلاة عااااون التأمةواات اتجتماعةاة والتاأمةن اليااح   ويعاد هاذا اتسااتطواة 
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دعت علةها ميار يا  مخالفاً تتفاعةة القضاة على جمةم أنكال التمةةة ضد المرأ  الت   

%( مان األطفاال العااملةن يا  ميار يعملاون 77,7م  وتشةر التقارير إلاى أن)1981عام

( 6ياا  القوااا  الةراعاا   وعااد أعاار المشاار  المياار  أااال ت يجااوز تشاا ةلهم أكطاار ماان)

ساعات ي  الةوم  علاى أن تتخللهاا يتار  أو أكطار للراحاة وتوااول الوعاام  واساتطوى عماال 

( مان عاااون العمال علاى أن "ت 149مان عةاو  المان  حةاف ايات الماا  )الفيحة الاحتة 

تمره أحكام هذا العمل على عمال الفيحة الاحتاة وهاذا يعواى أاال يجاوز تشا ةل األطفاال 

 ي  هذه األعمال ولو كااوا لم يال وا الطااةة عشر  من عمرهم" 

 اادر عااااون العماال  وهااذا يعااد ااتهاكاااً لحقااوق الوفاال  ا ااة والوفلااة األاطااى  وعواادما  

م  اجااده يمااتطوى العاااميت ياا  الةراعااة الاحتااة واألطفااال 2003لمااوة  12الموحااد رعاام 

العاااملةن بهااا  وهااو مااا يترتاا  علةاال حرمااااهم ماان الااد ول تحاات مظلااة عااااون التأمةوااات 

اتجتماعةااة والتااأمةن اليااح   ويعااد هااذا اتسااتطواة مخالفاااً تتفاعةااة القضاااة علااى جمةاام 

م  إن استطواة العااميت 1981ةة ضد المرأ  الت   دعت علةها مير ي  عامأنكال التمة

ياا  الةراعااة الاحتااة واألطفااال ماان التمتاام بمةايااا عااااون التأمةوااات اتجتماعةااة واليااحةة 

يكرس األوضا  المتر ية الت  تعااى موها المرأ  الريفةة بشكل عام والعااميت ماوهن يا  

 لاا على التومةة ي  مير  الةراعة الاحتة بشكل  اص وي تر س

ومن سلاةات القااون المير  أال ت يوجاد بهاذا القاااون ماا   تشاريعةة تحما  األطفاال    

العاملةن  ومن تام  ياإن الياور  القااواةاة تيتةاة األبعاا  لعمالاة األطفاال يا  ميار ها : 

الياواعات ( سوة ي  14مممول بل عااوااً ي  الةراعة  وغةر مممول بل عااوااً ألعل من)

 األ ره  وتهرب القوا  الخاص أساساً من توفةذ القااون 

وت يختلف حضر مير ي  واعم األمر عن ريفها  إأل يعمل األطفال بكطايات مختلفة ي    

أ  وحد  حضرية تحتااط إلاةهم:  ادم يا  المواازل  باعاة جاائلون  ممااعدون يا  المحاال 

 الك  التجارية   اةة ي  الورش  عمال ي  المياام   

واألرجااح أاهاام يكواااوا أعاال اهااوراً أيومااا تااة ا  المةكوااة ياا  العملةااة اإلاتاجةااة لكاان ماان   

المرجح أكطر تواجدهم ي  مجاتت معةواة مان اإلاتااط تعتماد بياور  تقلةدياة علاى عمالاة 

 األطفال مطل  واعات الجلو  والفخار وورش إ يل المةارات 

أيضل له تة اليا ار مشاكلة محةار  إأل تحااول  وتواجل الحكومة ي  سعةها لتويةر حةا   

إيجا  توازن بةن أمرين ييع  تحقة  كلةهما على الارغم مان كواهماا حقاةن أساساةن مان 

 حقوق اإلامان ح  الوفل ي  التمتم بوفولتل مقابل حقل ي  عةشة كريمة 

  إن التعامل مم عضةة عمالة األطفال ي  مير هو أمر محةر  ألال من ااحةاة هوااك حا  

يقضاا  بعاادم تشاا ةل الوفاال  وماان ااحةااة أ ااره حاا  الوفاال ياا  أن يعااةش ياا  اااروف 

اعتيا ية مواساة وبالوماة لكطةر من األسر الفقةر  يا  ميار ت يتحقا  هاذا إت مان  ايل 

 مماعد  أطفالها بالعمل  ارط الاةت  
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مالاة إن كل مان المواتةا  الدولةاة والقاوااةن الميارية عاد تام إ ادارها بقياد مكايحاة ع  

 األطفال لذا يإن يكر  تحمةن اروف العمل ت تد ل ضمن اواق عمل هذه القوااةن 

إن جمةم حقوق الوفل الت  يكلفها القااون الدول  عد تم تفيةلها ي  إعين حقاوق الوفال   

م ومةطااق حقاوق الوفال الاذ    ال حةاة التوفةاذ 1959اليا ر عن األمم المتحد  يا  عاام

 م  1990عام

اإلعياات الدولةة بوضول على أن األطفال ممن هم  ون سان الطامواة عشار  وتوص تل   

ت يمتوةعون وت يج  أن يممح لهم بالعمل إت ي  حالة أن توص عاوااةن الدولاة الخا اة 

( عاماً لةس ألل  يحم  بل وتلتاةم الادول التا  تيادق 18على أن سن الرند هو أعل من)

فل بإ دار عاوااةن تحماى األطفاال مان العمال على إعين حقوق الوفل ومةطاق حقوق الو

أو اساات يلهم ماان عااال الاااال ةن عاايو  علااى أللاا  ماان المفتاارق أن تشاامل القااوااةن علااى 

 عقوبة للمخالفةن من اسباة الذين يرغمون أبوائهم على العمل إلى الذين يقومون بتش ةلهم  

وص علاى أن تقاوم الحكوماات كما أال ت يوجد يا  اتتفاعةاات وت المواتةا  الدولةاة ماا يا  

بتحمةن اروف عمل األطفال ومن المعروف أن مير من بةن الدول التا   ادعت علاى 

إعين حقوق الوفل ومةطااق حقاوق الوفال ولقاد أ ادرت ميار عاااون الوفال الاذ  حاد  

جمةم الحقوق الت  يج  أن يتمتم بها األطفاال  بماا يا  أللا  حقهام يا  التعلاةم والمواطواة 

 العمل ي  سن ماكر    والحماية من

إن إ اادار عااااون الوفاال هااو بمطابااة إنااار  واضااحة إلااى أن الحكومااة المياارية تاادرك   

بشكل واضح وجل  حقةقة أن عمالة األطفال ه  مشكلة تحتااط إلاى معالجاة ساريعة  وأن 

الحكوماة راغاااة بال وتمااعى ليلتاةام باتتفاعةااات الدولةاة التاا  أعرتهاا ووععاات علةهاا كمااا 

ضاً إلى وعى الحكومة بالمضاعفات والعواع  التا  عاد تترتا  علاى حظار عمالاة يشةر أي

األطفال  إن عمالة األطفال ه  ااهر  متفشةة بةن األسر األند يقاراً  وموام األطفاال مان 

العمل كلةة   ون أن تكون هواك  وة واضحة وجااهة  للتوفةاذ لتعاوي  وساد العجاة يا  

وف يحاادل كارتااة محققااة وهكااذا  يعتااار القااااون الااد ل الااذ  ي وةاال هاا تة األطفااال  ساا

 بمطابة  وو  وسوةة ي  هذا اتتجاه 

كمااا أن عااااون العماال يااوص بوضااول علااى أااال ت يااوظم العماال بقوااا  الةراعااة  وت   

العاملةن ي  المواازل وت العااملةن لاده أسارهم وإألا اساتطوةوا هاذه الفئاات الاطيل اكاون عاد 

%( من عمالة األطفال تقام يا  عواا  7عاملةن حةف أن حوال )استاعداا غالاةة األطفال ال

 الةراعة  وربما كااوا هم أولى يئة بالحماية ومم هذا يان القااون عد تجاهلهم بالمر   

ولقد أ اح األطفال الذين يعملاون يا  الحقاول الةراعةاة يشاكلون مكواااً أساساةا لوريقاة  

يكاار  ت ةةااره أو توظةماال لاام تعااد حتااى أحااد  القةااام باألعمااال الةراعةااة التقلةديااة بحةااف أن

الخةااارات الممكوااة  للعماال علااى إ اادار تشااريعات ولااوائح جديااد  تكفاال حمايااة األطفااال 

 العاملةن ي  عوا  الةراعة 
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وكذل  تعديل القااون لحماية األطفاال مان أساوأ أناكال و اور  العملةاة يا  هاذا القواا   

ات  ون ساان الطااةااة عشاار لقوااف أزهااار حةااف أااال علااى ساااةل المطااال  يااتم تشاا ةل الفتةاا

الةاسمةن ي  أوعات ماكر  جدا تتراول ما بةن الطالطة أو الرابعة  ااحاً   وت ن  أاال أمار 

غةااااار إامااااااا  أن ياااااتم إيقااااااا األطفاااااال يااااا  مطااااال هاااااذا الوعااااات الماكااااار مااااان أجااااال 

 (   67 68م  ص ص2004العمل)الاكر  

ال إت أال كان باإلمكان وضام ةلةاة لمراعااة ومم اإلعرار بعدم إمكااةة تحريم تش ةل األطف 

حكومةة لعمل األطفال بحةف تضار التجاوزات للقاااون وتحاد مان التياريات إت إاماااةة 

 ( 50م  ص1996الت  يتعرق لها األطفال أتواة العمل عال وعوعها)الةغةر 

 :ماي  الطحل في مجال العمل:

اميً ضااد كايااة أنااكال اإلهمااال أباارز اإلعااين العااالم  لحقااوق الوفاال حاا  الوفاال كاا  

 واتست يل والقو   كما حرم الممال للوفل العمل عال الحد األ اى المواس  من العمر  

كما أكد اإلعين العالم  لحقوق الوفل عدم حمل الوفل على العمل أو الممال باتنات ال  

العقلا  أو  بأ  حرية أو عمل يضر بيحتل أو تعلةمل أو يعاوق  احتل أو اماوه الاادا  أو

 األ يع   

ولكن اضورار مييةن األطفاال يا  العاالم إلاى العمال يا  مهان وحارف وأعماال يشاكل   

بعضها  وور   ا ة على حةا  الوفل الوفمةة والاداةة  يعد مأسا  إامااةة بكال ماا تعوةال 

هذه الكلماة مان معااا   يفا  الوعات الاذ  يحتااط يةال الوفال للرعاياة والحماياة يجاد افمال 

 وراً إلى العمل سواة لكم  عةشة أو إعانة أسرتل مض

وغالااً ما ي    عمل األطفال الماكر   ا ة يا  المهان واألعماال الخوار  أو المضار    

باليااحة  إلااى إيااذاة بوةااااهم الجمااماا   وتااأ ةر امااوهم الواةعاا   وإ ااابتهم بالتشااوهات 

هم عماال الوفاال ياا  الاداةاة يضاايً عمااا يتعرضاون لاال ماان أماراق ومخاااطر مهوةااة  ويما

حرماااال ماان التعلااةم  ا ااة ياا  مراحلاال األولااى التاا  تتيااف ياا  معظاام بلاادان العااالم 

 ( 149 150م  ص ص1993باإللةام)عادالها   

ولكاان عواادما ت يكااون الااذهاب للمدرسااة متاحاااً  يربمااا يكااون ماان األيضاال لألطفااال أن   

 يعملوا بكرامة بدتً من التمكم ي  الشوار  

الت  تاةم الموا يل الورعةة أو يوط المةارات ه تة أيضال حااتً مان أولئا    كما أن الفتا  

الااذين يعملااون ياا  اااروف وبةئااات  وةاار  مطاال المواااجم والماادابغ وياا  الةراعااة  حةااف 

 يتعرضون بيفة  ورية إلى الموا  الكةماوية واألسمد   

األطفااال ير ااة ياا  ممااتقال وعلااى الاارغم ماان حرمااااهم ماان طفااولتهم إت أن هاا تة   

اعتيا   أيضال  ياإألا لام يعملاوا يالااديل هاو واعام أكطار مارار  وأناد عماو  يقار مادعم ت 

 (  37م  ص2004محالة)الاكر  
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عاايم هاو موضااو  مضامون إلتااار  العواف ياليااحفةون إن عمالاة األطفااال بالومااة لس  

لألسى والحمار   عان األطفاال يكتاون تقارير بيفة  ائمة تقريااً عن أكطر المواعف إتار  

الذين يعملون ي  المواجم ي  باطن األرق  واألطفال الذين يعملون كخدم ويعتد  علاةهم 

بالضااارب واتغتيااااب  واألطفاااال الاااذين يقعاااون يريماااة للشاااواأل جوماااةاً والمماااتهلكون 

 ال ربةون يقةمون حميت مقاطعة الاضائم الت  يوتجها عمال أطفال  

يم بل إلى سوق العمل يا  مرحلاة ماكار  مان عماره محكاوم علةال باأن إن الوفل الذ  يد  

يكون ي  وضعةة متداةة بالوماة لممتواه من التأهةل والتكوين وعدرتال علاى اتاادماط يا  

المجتمم  وكطةاراً ماا ااره أن أمطاال ها تة األطفاال يتوقلاون مان مهواة إلاى أ اره اتةجاة 

هاذا العمال الاذ  ياديعون إلةال مكارهةن  اروف عملهم المةئة وعدم رغاتهم ي  ممارسة 

األمااار الاااذ  ت يمااااعدهم علاااى تحقةااا  تاااراكم يااا   اااارتهم يااا  مجااااتت العمااال الاااذ  

يمارسوال  هكذا يحكم علاى هاذه الشاريحة  مان األطفاال  أن تظال مهمشاة طاول حةاتهاا  

 ( 23م  ص2001مما يعةز استمرار الفقر وتةايد ااتشاره)اور الدين 

تحااد  أن يكاار  إل اااة عماال األطفااال هاا  غةاار واععةااة  وتمطاال  وااور  وتاادرك األماام الم  

كاةااار  يااا  الالااادان الوامةاااة  التااا  تضاااور كطةااارا إلاااى تخفاااة  اإلافااااق علاااى الواااواح  

اتجتماعةااة  ولةماات لااديها المااوار  لتااويةر التعلااةم للجمةاام وت وةااة التااأمةن اتجتماااع  

أجاال إل اااة هااذا العماال  وتحااف لألطفااال  ولكاان األماام المتحااد  تمااتمر ياا  حملتهااا ماان 

ف بشد  موظمة التجار  العالمةة علاى أن تقار "يقار  اجتماعةاة" تشاترط حاداً أ ااى الةواةم

 من الممتوه من الشركات  بما ي  ألل  موم عمل األطفال  

(  حةاف تعتارف 33ولقد عالجت اتفاعةة حقوق الوفل  ااهر  عمالة األطفال ي  الماا  )  

ماان اتساات يل اتعتيااا    وماان أ اة عماال ياارجح أن يكااون  بحاا  الوفاال ياا  الحمايااة

 وةراً أو يمطل إعاعة تعلةمةاة  أو يضار بياحتل أو بوماوه الاادا  أو العقلا  أو الوفما  أو 

اتجتماع   وتلةم الدول اتخاأل التدابةر التشريعةة واإل ارياة واتجتماعةاة والتربوياة التا  

داً أ ااى لمان العمال  ووضام اظاام لمااعات تكفل هذا الح    ا اة يةماا يتعلا  بتحاد  حا

العمل وارويل  ويرق عقوبات أو جةاةات لضمان احترام التدابةر الت  تتخذها ي  هذا 

 ( 150 151م  ص ص1993المجال)عادالها   

أن هااذا الااوص الااوار  ياا  اتتفاعةااة بشااأن عماال الوفاال يتماام بالعمومةااة وعاادم  والواعاام  

التحديااد وت يضااةف جديااد إلااى التوظااةم القااااوا  الاادول  لعماال األطفااال  الااذ  اهتماات باال 

 ما تيدره من اتفاعةات وتو ةات   موظمة العمل الدولةة  من  يل

 المبحث الخامس: النتائج والتوص ال 
  عمالة األطفال والحد من ةتارها الملاةة يعمال علاى اساتقرار األسار  إن مواجهة ااهر  

وتماسكها وتويةر الحماية والرعاية لألطفال  يالمجتمم يعمل على إعدا  األطفاال لةكوااوا 

القو  الاشرية الممتقالةة الم تر  ي  ممةر  التومةاة الشااملة بتاويةر المواام الميئام لوماوهم 

 وتحقة  متولااتهم  
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  اجتماعةاة  عااواةاة  ا إن عمالة األطفال تعتار اااهر  ألات أوجال متعاد  : اعتياا يةكم  

لك  وإن التيد  للظاهر  يمتدعى بذل الجهاو  علاى مختلاف هاذه األوجال حتاى إتقايةة    

يتم محا ر  الظاهر  والتخفةف من حدتها كخوور  أولاى احاو القضااة علةهاا  والقضااة 

يتحقاا  إت بالقضاااة علااى الفقاار ورياام الممااتوه الطقاااي  علااى ااااهر  عمالااة األطفااال لاان 

والتعلةم  للشعوب الت  توتشر بها هذه الظاهر  وأللا  مان أجال إنااا  حااجتةن أساساةتةن 

للوفاال وهمااا الحاجااة للوعااام والحاجااة للتعلااةم وهاتااان الحاجتااان إن لاام تشاااعهما األساار  

ة الوشااط واللعا  كوفال يضور الوفل إلى اتاخراط ي  سوق العمال ويحارم مان ممارسا

تومى جمةم مظاهر اماوه مان  ايل اللعا  والوشااط  هاذا باإلضااية إلا  تعرضال للعقااب 

الااادا  والقمااو  ماان جاااا  المشااريةن علةاال  باإلضاااية إلااى جعاال التعلااةم األساساا  مجاااااً 

 وإجاارياً ي  كل  ول العالم  

 أوالً: النتائج:

بعد كل ما تقدم من حديف حول حقوق الوفل واإلساة  إلةل من  يل عرق ااهر       

عمالة األطفال اجد أن الكطةر موها يتم ممارستل وتواةقل بشكل جةد إت أن هواك جواا  

أ ره ت يتم تواةقها وممارستها بالشكل اليحةح وتبد من اإلنار  إلى هذه الجواا  

 وه :

 ااذ  اافة اإللةامةااة ولااةس هواااك وسااةلة إللااةام الوالاادين بهااا بعاا  التشااريعات لاام تأ  1

وبقةاات متروكااة لضاامائرهم وأللاا  عااد ت يكااون كايةاااً للمحايظااة علااى حقااوق هاا تة 

األطفااال ورعااايتهم وحمااايتهم ماان المخاااطر وعاادم تعريضااهم لسهمااال واألأله  كمااا 

ة  ا ال أ احت الحاجة ماسة إلاى رعاباة مجتمعةاة تتمطال يا  بعا  الجهاات التوفةذيا

 المجتمم ي  مراعاة من يتجاهل هذه التشريعات 

الكطةر من هذه التشريعات تأ ذ  فة الفر ية والتعامال مام األطفاال واليا ار بشاكل   2

اافرا   ويياح  ألل  ضعف ي  التركةة على الجواا  المجتمعةة والتوظةمةاة التا  

 اايل بهااذه تشاامل المجتماام بأكملاال وتعوةاال األحقةااة الشاارعةة ياا  التااد ل عوااد اإل

التشريعات ومطال ألل  عدم وجو  ةلةة لموم اسباة مان ضارب أوت هام ضارباً مارحااً 

 يتواي  مم كل ما يمكن اعتااره تأ يااً وتربةة 

التشريعات المتعلقاة بحقاوق الوفال ت تتواكا  وت توماجم مام التواورات الدولةاة يا    3

 مجال حقوق الوفل  

ر  عماال األطفااال بدعااة سااواة ياا  الريااف ت توجااد عاعااد  بةااااات لتحديااد حجاام ااااه  4

 المير  أو ي  المدن والمحايظات 

علااة الااوع  الجماااهةر  الهااا ف إلااى بواااة عيعااات إامااااةة تابتااة وأ يعةااة ترعااى   5

 األطفال وتحمةهم وتحايظ على حرمتهم من اتستقيل والتعد  واإلساة  
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علااة  لواعاام  باإلضاااية إلااىهواااك يجااو  واسااعة بااةن الوظريااة والتواةاا   أو بااةن القااااون وا  6

الااوع  واتهتمااام بمخاااطر عمالااة األطفااال يالتشااريم المياار  ت يااةال بحاجااة إلااى 

 ترجمة واععةة  

جمةم األطفال ي  العالم و ون استطواة يتمتعون بحقوق  ا ة بهام مواذ اإلعاين عان   7

 م  كما يج  احترام حقوعهم اإلامااةة 1989تئحة حقوق الوفل العالمةة عام

 فل هو كل إامان لم يتجاوز الطاموة عشر  من عمره الو  8

اإليااذاة هااو كاال نااكل ماان أنااكال اإلساااة  للوفاال أو اساات يلل أو التهديااد بااذل  وموهااا   9

 اإلساة  الجمدية  اإلساة  الوفمةة  اإلساة  الجومةة 

اإلهمااال هااو عاادم تااويةر حاجااات الوفاال األساسااةة أو التقيااةر ياا  أللاا   وتشاامل   10

واليااااحةة  والعاطفةااااة  والوفمااااةة  والتربويااااة  والتعلةمةااااة   الحاجااااات الجماااادية 

 والفكرية  واتجتماعةة  والطقايةة  واألموةة 

 ثان اً: التوص ال:

إن الطحل العامل يحتاج إلي الحماي  وإلى تدخالل ساريع  وفعالا ، وذلاك فاي ضاوء ماا   

 يهدد براءتهم وسالم  نموهم النحسي والبدني، ومن هنا يتطلب اآلتى :

العمل على إاشاة عاعاد  بةاااات لتحدياد حجام إسااة  معاملاة األطفاال واااهر  عمال  -1

 األطفال بدعة ووضم الارامف المواساة للتيد  لها 

 وضم إستراتةجةة اجتماعةة متكاملة تيلح لمعالجة جذور هذه الظاهر   -2

 إعامة برامف توعةة حول عمالة األطفال وحقوق الوفل واإلساة  للوفل  -3

 إ دار بع  الكت  والمجيت الخا ة بحقوق الوفل ورعايتل   -4

مواناد  حكوماات العاالم بتحاريم كال ناكل مان أناكال اسات يل األطفاال )وعاد وجال  -5

معظاام الحااائةين علااى جااائة  اوباال اااداة طااالاوا يةاال توفةااذ التو ااةات التاا  أعاارت 

 لخيص اإلامااةة من عمالة األطفال واست يلهم أسوأ است يل(  

مل علاى مراجعاة التشاريعات المتعلقاة بحقاوق الوفال حتاى تتواكا  وتوماجم مام الع -6

 التوورات الدولةة ي  مجال حقوق الوفل  

توحةد الجهو   و عم عوه الخةر ي  العالم إلاقاأل الوفولة  وت ذيتها بالقةم اإلسايمةة  -7

 الخيعة المادعة   

ناد أزر العااملةن علاى   عو  المطقفةن واإلعيمةةن والم سماات اإلاماااةة مان أجال -8

 ميلحة األطفال  وال ةورين على تربةتهم التربةة الملةمة 

توعةاة األساار  والمدرسااة والمجتمام باوااو  اتفاعةااة حقااوق الوفال ماان  اايل مجااالس  -9

 اسباة واألمهات ووسائل اإلعيم المختلفة 

 إ دار بع  األييم القيةر  عن استار الملاةة لظاهر  عمالة األطفال  -10
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يةر يرص التعلةم  وتويةر عدر أكار من الحماياة القااواةاة  واستيادار ناها ات تو   -11

ه  1425وت   لجمةم األطفال  ووضام حاد ياور  لعمالاة األطفاال الخوةر )بخاار 

 (  143ص

تواااوير اظاااام التعلاااةم وأللااا  لخفااا  التكاااالةف والوفقاااات للااادروس الخيو اااةة   -12

 بفتر  التعلةم األساس    ومجموعات التقوية  مم تشديد الرعابة واتلتةام

إعاادا  اظااام  راساا  غةاار رساام  لألطفااال الااذين يعملااون اظااراً لظااروف هاا تة  -13

اضورتهم للعمل ولام يتمكواوا مان الاذهاب إلاى المدرساة بالشاكل الرسام  األطفال الت  

الموتظم لذا يمكوهم التعلم ي  مكاان العمال أو الجمعةاات األهلةاة التا  تقادم لهام المهاارات 

ماواى علاى طاةعاة  للقراة  والكتابة والحماب  إضاية إلى إعدا  موهف  راسا  األساسةة

عملهاام ممااا يماااعدهم ياا  تحمااةن مهاااراتهم المهوةااة وعواادما يااتعلم األطفااال القااراة  

والكتابااة  يياااحون علااى  رايااة بحقااوعهم ومهاااراتهم يضاايً عاان الخةااارات التاا  

 ( 169م  ص2004يمكوهم اتخاألها)الاكر  

العمل علاى تشاكةل م سماات تعواى بمواجهاة عمالاة األطفاال  مام الاادة يا  إعاماة   -14

م سمااات  ا ااة تااوير التأهةاال الااادا  والوفماا  والتعلااةم والرعايااة اليااحةة ياا  

 ( 165م  ص2004 1المواط  الت  يوتشر يةها األطفال العاملون)الخةام 

ة وتومةاة الوفال العمل على إاشااة مراكاة  ا ال كال مديواة تحمال اسام مركاة رعايا -15

العاماال أو اساام الاةاات الطاااا  يمااارس يةهااا الوفاال كاال األاشااوة والهوايااات ويكتماا  

المهارات سواة التعلةمةة األكا يمةة أو العلمةة ومةو  بمرنادين وأ ياائةةن افماةة 

 واجتماعةة  

العمل على تقديم عروق   ةر  من عال الهةئات والموظمات الحكومةة لألسار تادر  -16

 ها عن  يم أبواةها إلى سوق العمل    يً يعوض

وضاام اظااام للتااأمةن اليااح  لألطفااال العاااملةن يشاامل اإل ااابات وحااوا ل العماال  -17

 وتويةر الدواة 

العمل على إ دار عااون يممح لياح  العمل بديم تأمةوات األطفال العاملةن علاى  -18

 أن تخيم من الوعاة الضريا  

ماةاادات اسيااات بحةااف ت يقاال  ياارق حااد أ اااى لماان الفاار  الااذ  يجااوز لاال تااداول -19

 ( عاماً 18عن)

تعديل عااون العمل لك  يشامل حماياة األطفاال العااملةن  ا اة يا  عواا  الةراعاة  -20

 وتحمةن وتومةة أحوال أسرهم وكفالة الحقوق التأمةوةة واليحةة والتعلةمةة  

ةااة اتلتاةام بجمةاام اتتفاعةاات الدولااة الياا ر  عاان الموظماات الدولةااة  ا اة اتتفاع -21

 الدولةة لحقوق الوفل 
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تاادريس حقااوق الوفاال ووسااائل تعةيااة هااذه الحقااوق وكرامااة الوفاال ضاامن المواااهف  -22

 الدراسةة موذ المراحل التعلةمةة األولى 

اإليمااان بحقااوق اإلامااان والحريااات األساسااةة وكرامااة الفاار  المعلوااة ياا  الدساااتةر  -23

 عالم  لحقوق اإلامان العربةة والمواطقة من تقايتوا وتراتوا وماا   اإلعين ال

العمل على سد عجة التشريعات القائمة عن تويةر المظلة اليزمة لتواة  توجةهات  -24

 الدستور ي  تماو  حقوق المواطوةن ي  التعلةم 

عقد الم تمرات العربةة لمواعشة حقوق األطفال وتااا ل الارأ  يا  كال ماا هاو جدياد  -25

 ي  هذا المجال على الماحة الدولةة 

  



 Doi:10.12816/jacc.2021.144359 حممد حممود العطـــار .د
 

 

50 

 المراجع: قائم 

م(  ااهر  عمالة األطفال ي  مديوة عمان  راسة مةدااةاة لعةواة 2002أبو حوسة  موسى)

من األطفال العاملةن ي  مديوة عمان  مجلاة  راساات للعلاوم اإلاماااةة واتجتماعةاة  

 ( 29عما   الاحف العلم  الجامعة األر اةة  عمان )

م(  مشااكيت الوفولااة بااةن 2012)أبااو سااكةوة  اا يااة حماان وراغاا   رنااا عااادالعاط 

   عمان   ار الفكر 1الوظرية والتواة   ط

هـ(  مفهوم الح  وتواةقاتل من  يل ةيات "عال" يا  القارةن 1426أبو لةلة  محمد محمد)

الكااريم  مجلااة موااار اإلساايم  القاااهر   المجلااس األعلااى للشاائون اإلساايمةة  وزار  

 ( 10( )64األوعاف )

   الكويت  م سمة الريان  2  ط1تفمةر القرةن العظةم  طـ هـ(  1416ابن كطةر)

 ابن موظور  محمد)   ت(  لمان العرب  بةروت   ار  ا ر 

م(  حقوق اإلامان وواجااتل يا  اإلسايم  القااهر   الهةئاة الميارية 2005األلف   أسامة)

 العامة للكتاب 

الوفال يا  ضاوة أحكاام م(  احو يهم أيضل تتفاعةة حقاوق 2001األايار   عادالحمةد)

 ( 4( )1)  مجلة الوفولة والتومةة  القاهر   المجلس العرب  للوفولة والتومةة الشريعة 

م(  عاراة  يا  مشارو  عاااون الوفال الميار   مجلاة رواق 1996الةغةر  محمد عااده)

 ( 2( )1عرب   القاهر   مركة القاهر  لدراسات حقوق اإلامان  )

إساة  معاملة األطفال  راسة إكلةوةكةة  مجلة  راسات م(  1993المةد   الح حةين)

 (4افمةة  رابوة األ يائةةن الوفمةةن الميرية  القاهر   )

م(  مجمام الل اة العربةاة  الهةئاة العاماة لشائون المواابم األمةرياة  2000المعجم الوجةة)

 القاهر  

ة الفكار الشارط   م(  سوة معاملة األطفاال: الضاحةة الموماةة  مجلا2002الادايوة  ألياب)

( 11أكا يمةااة اااايف العربةااة للعلااوم األموةااة  المملكااة العربةااة المااعو ية  الرياااق  )

(41 )167-214  

م(  مجاايت األطفااال و ورهااا ياا  بواااة نخيااةة الوفاال 2001الاكاار   طااارق أحمااد)

   القاهر   العلم واإليمان للوشر والتوزيم 1العرب   ط

لياا ةر   مجلااة إيجةااات تااو ا   الواعااة العربةااة  م(  لمااا كواات ا2004الاكاار   رحاااب)

 ( 4القاهر   )

ه(   ور اإلعايم يا  تربةاة الوفال وتشاكةل سالوكةاتل  1413التازه  ااويال عااد الهاا  )

مجلة موار اإلسيم  اإلمارات العربةة المتحاد  وزار  الشائون اإلسايمةة واألوعااف ) 

19 ( )6  ) 
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عوااف وإساااة  معاملااة األطفااال علااى الشخيااةة م(  أتااار ال2003الجالاا   سوساان ناااكر)

الممتقالةة) راسة يا  زمان الحياار اتعتياا   والحاروب علاى العاراق(  العاراق  

 كلةة التربةة  جامعة ب دا  

م(  تقاادير  رجااة أاااوا  ماان إساااة  معاملااة األطفااال ياا  2017الحرياار   أحمااد سااعةد)

ل األموةااة  مركااة الدراسااات المرحلااة اتبتدائةااة  والفااروق يةمااا بةوهااا  مجلااة الاحااو

  117-67( 66( )26والاحول  كلةة المل  يهد األموةة  الرياق  )

م(  حقاااوق اإلاماااان محاااور مقا اااد الشاااريعة  كتااااب 2002الرياااوا   أحماااد وة ااارون)

 (  عور  وزار  األوعاف والشئون اإلسيمةة 87األمة العد )

مجلااة الفةياال  الرياااق   ار ه(  وإن ماام الةااوم غااداً  1418الحمااةن  زيااد عاااد المحماان)

 ( 249الفةيل الطقايةة )

م(  اغتةااال الاااراة   مجلااة الوفولااة والتومةااة  القاااهر   المجلااس 2004  ةمااال)1الخةامااى

 ( 14( )4العرب  للوفولة والتومةة )

 م(  المرجم الشامل ي  حقوق الوفال  القااهر   مكتااة 2004  عاد الحكم أحمد)2الخةامى

 ابن سةوا 

ه(  حقوق الوفل المالةة ي  اإلسايم  المجلاة األر اةاة 1431محمو  بن إبراهةم)الخوة   

 (   1( )6ي  الدراسات اإلسيمةة )

ه(  عواية الشريعة اإلسايمةة بحقاوق األطفاال  مجلاة 1429المود   حمن بن  الد حمن)

 ( 44جامعة أم القره لعلوم الشريعة والدراسات اإلسيمةة )

م(  الوفل العربا  وماأزق المماتقال  يا : تقاياة الوفال 2002هةم)العمكر   سلةمان إبرا

 (  50العرب   كتاب العرب   الكويت  وزار  اإلعيم )

ه(  مقدمااة ياا  متحااف ومكتاااة الوفاال  القاااهر   مواعااة 1429العوااار  محمااد محمااو )

 الياو  

يات  م(  حقوق الوفل يا  العاالم العربا  اتاجاازات والتحاد2006العوار  محمد محمو )

 ( 128مجلة ن ون عربةة  القاهر   األمااة العامة لجامعة الدول العربةة )

 م(  يلمفة التربةة عود ابن سةوا  القاهر    ار الطقاية 1984الوقة   عادالرحمن)

 م(  عمالاااااة األطفاااااال  يااااا  تشاااااخةص العاااااا يةن 2001باااااااة  ةماااااال عااااااد المااااامةم)

 راة الشرق )ألوه اتحتةاجات الخا ة(  القاهر   مكتاة زه

ه(  عااالم يحكماال الكاااار   أطفالوااا ياا  سااوق العماال  مجلااة الفةياال  1425بخااار  اااةار)

 (   340الرياق   ار الفةيل الطقايةة )

م(  عماال األطفااال هاال هااو أعاال نااراً؟  مجلااة رسااالة الةوامااكو  1999 ااوي )بخاااره  

 القاهر   مركة مواوعات الةوامكو  عد  مايو 

باارا ه  هااده باارا ه و ااا ق  ياااروق)    ت(  علاام افااس الومااو  القاااهر   وزار  التربةااة 

 والتعلةم 
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م(  التوشئة والشخيةة الوفل باةن الواعام والمماتقال  سلمالة اعارأ  2002بةوم    يل)

 (  القاهر    ار المعارف 680العد  )

التربةااة الواويااة  هااـ(  الوفاال ياا  الشااريعة اإلساايمةة ومااوهف 1417جاااار  سااهام مهااد )

 بةروت  المكتاة العيرية 

م(  حقوعوااا اسن ولااةس غااداً  المواتةاا  2003حماان  بهاا  الاادين وسااعةد  محمااد المااةد)

 األساسةة لحقوق اإلامان  القاهر   مركة القاهر  لدراسات حقوق اإلامان  

م(  حااول مةطاااق الوفاال ياا  اإلساايم  ضاامن أعمااال م تمر)حقااوق 2006حلماا   كامةلةااا)

وفال العرباا  بااةن المواتةاا  الدولةااة والارؤه اإلعلةمةااة(  الشااارعة  اللجوااة اإلساايمةة ال

 العالمةة للمرأ  والوفل 

م(  سااوة المعاملااة الوفمااةة للوفاال ياا  األساار  الفلمااوةوةة  مجلااة 2001 مااةس  يةفةااان)

  249 250( 1( )4الوفولة والتومةة  القاهر   المجلس العرب  للوفولة والتومةة  )

 م(  الممرل هموم وعضايا  القاهر   الهةئة العامة لقيور الطقاية 2005   ي ا ) وار

م(  رؤية عاماة لألبعاا  الطقايةاة الحضاارية لحقاوق اإلاماان  القااهر   1993زكريا  ي ا )

 مركة ابن  لدون للدراسات اتجتماعةة  

(  54د )م(  الخواااب األ باا  والوفولااة  سلماالة مكتاااة الشااااب  العاا1997زلاار  أحمااد)

 الهةئة العامة لقيور الطقاية  القاهر  

ة  الريااااق  مكتااااة الرناااد ه(  الطقاياااة اإلسااايمة1430ساااعدالدين  إيماااان عاااادالم من)

 اانرون  

م(  إساااة  معاملااة األطفااال الوالديااة  أنااكالها 2000سااواعد  سااار  والوراواااة  ياطمااة)

تعلاةم والديال و  ال و رجة تعرق األطفال لها وعيعة ألل  بجوس الوفال ومماتوه 

أساارتل و رجااة التااوتر الوفماا  لدياال  مجلااة  راسااات العلااوم التربويااة  عمااا   الاحااف 

 ( 2( )27العلم  الجامعة األر اةة  عمان )

مجلة موار اإلسايم  القااهر   المجلاس  ه(  حقوق اإلامان ي  اإلسيم 1427 الحة  سعةد)

  (2( )56األعلى للشئون اإلسيمةة )

م(  تربةة األطفال ألوه اتحتةاجات الخا ة ي  الاوطن 2004ةية ال ري ) قر عاد الع

العرب  ي  إطار التيور العام لحقوق الوفل  الما تمر العلما  الطااا  لمركاة رعاياة 

 وتومةة الوفولة  جامعة المويور   كلةة التربةة 

هر   م(  تقرير واعم الوفال الميار  يا  اهاياة القارن العشارين  القاا1996 ةام  عما )

 مركة القاهر  لدراسات حقوق اإلامان 

م(   ااحة الوفاال العرباا  الواعاام والومااول  مجلااة 1993ضاااح   أرجااوان سااعد الاادين)

 ( 73ن ون عربةة  القاهر   األمااة العامة لجامعة الدول العربةة )
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  سلمالة الوفال 1م(  الاحف التربو  ي  مجال تربةة الوفل  ط2004طلاة  جابر محمو )

   المويور   مكتاة اإليمان أ ةل

 1996لمااوة  12م(  عااااون الوفاال واألحاادال رعاام 2000عااادالتواب  حمااد  معااوق)

 حم  ة ر التعدييت  القاهر   عالم الفكر والقااون للوشر والتوزيم  

م(  حقوق الوفل بةن الشاريعة اإلسايمةة والقاااون 1997عاد الها    عادالعةية مخةمر)

 س الوشر العلم  الدول   الكويت  مجل

م(  ضااامااات حقاااوق اإلاماااان علاااى المماااتوه اإلعلةمااا   2003عاااادال فار  مياااوف )

 القاهر   مركة القاهر  لدراسات حقوق اإلامان  

م(  اتفاعةاة حقاوق الوفال  واو  إلاى األماام أم إلاى 1993عادالها    عاد العةية مخةمر)

 ( 3( )17وشر العلم  )الوراة  مجلة الحقوق  الكويت  جامعة الكويت  مجلس ال

 الواعام واتتجاهاات  العاائل : الوسار يا  األطفاال م(  تأ يا 2003مياوفى) عشاو  

  38-9( 6). الوفولة العربةة لتقدم الكويتةة العربةة  الجمعةة الوفولة مجلة

عمار   محمو  محمد )  ت(  تربةاة األوت  يا  اإلسايم مان الكتااب والماوة  الموياور   

 مكتاة اإليمان 

م(  عااموس علام اتجتماا   القااهر   الهةئاة الميارية العاماة 1978غةف  محمد عااطف)

 للكتاب 

 ( 3452م وتئحتاااااااال التوفةذيااااااااة رعاااااااام )1996( لمااااااااوة12عااااااااااون الوفاااااااال رعاااااااام )

 م(  القاهر    ار الحقااةة لتوزيم الكت  القااواةة 2004م)1997لموة 

هةتل ي  سووات العمار األولاى   م(  حقوق الوفل الخاص وريا2004عوديل  محمد متول )

 عو  إلى تكاي  الفرص ومواهضة التمةة  بحف مقادم للما تمر العلما  الطااا  لمركاة 

 رعاية وتومةة الوفولة  جامعة المويور   كلةة التربةة 

م(  معجاام علاام الااوفس والتحلةاال الوفماا   إعاادا : ياارط طاال وة اارين  1987عوااديل  ناااكر)

    القاهر    ار الوهضة العربةة

م(  حقوق الوفال يا  اإلسايم  جامعاة القادس  كلةاة 2008معوان  همام توية  إسماعةل)

 الدعو  وأ ول الدين 

هـ(  الم تمر الدول  حول الوفولاة يا  اإلسايم  القااهر   جامعاة 1411مجموعة م لفةن)

 األزهر 

 ( 59هـ(  الرياق  وزار  المعارف )1421مجلة المعرية )

و استراتةجةل لحماياة الوفال مان ساوة المعاملاة واإلهماال  م(  اح2001مويور  طلعت)

  24-4( 1( )4مجلة الوفولة والتومةة  القاهر   المجلس العرب  للوفولة والتومةة )

م(  التربةااة ومشااكلة األمومااة والوفولااة  رؤيااة عياارية لاااع  مشااكيت 1990متااول   ياا ا  بمااةوا )

 لمعرية الجامعةة المجتمم وعيعتها بالتربةة  اإلسكودرية   ار ا
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م(  تشااا ةل األطفاااال و ااامة يااا  جااااةن الحضاااار  2001ااااور الااادين  محماااد عاااااس)

( 1المعا ر   مجلاة الوفولاة والتومةاة  القااهر   المجلاس العربا  للوفولاة والتومةاة )

(3 ) 
 


