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 اإلهــــــــــــــــداء
 

بدأنا بأكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن اليوم والحمد هلل نطوي سهر الليالي وتعب 

 االيام وخالصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع .

الى رسولنا الكريم  الى منارة العلم واالمام المصطفى الى األمي الذي علم المتعلمين الى سيد الخلق

 محمد ) صلى هللا عليه وسلم ( .

الى من علمونا حروفاً من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم الى 

 من كانوا لنا علمهم حروف او من فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح الى اساتذتنا الكرام .

يق معاً نحو النجاح واإلبداع الى من تكاتفنا يداً بيد ونحن نقطف الى من سرنا سوياً ونحن نشق الطر

 زهرة تعلمنا الى زمالئي الطلبة وزميالتي .

 الى الينبوع الذي ال يمل العطاء الى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها الى والدتي العزيزة .

أجل دفعي الى طريق النجاح  الى من سعى وشقى ألنعمنا بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من

 الذي علمني ان أرى تقاسيم الحياة بحكمة وصبر الى والدي العزيز .

 وأخص بهذا العمل المتواضع اخوتي األعزاء .

 الى كل هؤالء اهدي بحثي المتواضع .

 

 

 

 

 الباحث                              

 

 

 

 



 

 

 شكــــــــــــــر وتقديــــــــــــــر

 

 وسلم(عليه وعلى آله وصحبه هلل وحده والصالة والسالم على رسولنا محمد )صلى هللا الحمد 

 أما بعد ...

فلعلني صادقاً مع نفسي ووفي ولو بقدر بسيط لمن ساعدني في بحثي هذا ان أسجل شكري وتقديري 

 وأمتن اليها في هذا السطر ......

 

ن خالص العرفان بصدق وإيمان ع اعبر له ذي( الم.م باسم غنام علوان) وأخص في البداية االستاذ

لي بالتوجيه العلمي والعون في إكمال بحثي وعظيم شكري وتقديري الى األساتذة  هوالجميل لما قدم

ورئيس وأعضاء اللجنة المناقشة لما أبدوه لي من مالحظات في تقييم بحثي واقدم شكري الى كل من 

 قدم لي العون والمساعدة

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث                                                    
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 المــــــــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى 
 يوم الدين.

 أما بعد ...

الى رعاية وإهتمام خاص  ولذلك  لقد أبدى المجتمع الدولي  إن الطفل ينتمي الى فئة من المجتمع التي تحاتاج           
إهتماماً فائقاً وتكوينه وتبلوره لحيز الوجود اذ نصت الكثير من المعاهدات على حقوق الطفل سواء أكانت على المستوى 

تيرها إعتباراً ان الدولي او على مستوى األقليمي , وأيضاً لقد إهتمت الدولة بحقوق الطفل أن تودد هذه الحقوق في دسا
 حماية حقوق االنسان والطفل خاصتاً  من المباديء االساسية التي تبني عليها أنظمتها القانونية 

 

 أهمية البحث 

وذلك ان الطفل هو حجر االساس في بناء المجتمع واألمم , وذلك ألن أطفال اليوم هم رجال المستقبل , وهو مرآة 
جتمع الدولي ان يضمن لهذه الشريحة العامة من المجتمع الحماية الالزمة وكذلك لصورة المستقبل ولهذا يجب على الم

 على الدول وأفراد المجتمع ان يهتموا بهذه الشريحة العامة .

 

 مشكـــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــــث

ت عليها االتفاقيات سواء أكانت دولية أم إقليمية وكذلك نصت الدساتير وذلك على الرغم من غزارة حقوق الطفل التي نص
الدول أيضاً ان االطفال يتعرضون ألنتهاكات جسيمة سواء كانت هذه االنتهاكات تنصب على أجسادهم او عقولهم او 

بد من وقف هذه نفسيتهم او صحتهم أو على تعليمهم وغيرها من االنتهاكات والسيما من بلدان العالم المتأخرة ال
 االنتهاكات 
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 أسباب اختيار موضوع البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

إن الذي دفعني ألختيار موضوع )حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية واالقليمية والدساتير المقارنة ( هو دافع شخصي وهو 
 العراق من إنتهاكات جسيمة .حبي الشخصي لألطفال وكذلك ما يتعرض له أطفال بلدي 

 

 هيكليـــــــة البحـــــــــــــــــــــــــــث

 يتكون هذا البحث من مقدمة وثالث مباحث وخاتمة اذ يحتوي على كل مبحث على ثالث مطالب لذلك

قوق الطفل فقد تناول المبحث االول حقوق الطفل في االتفاقيات الدولية الذي يحتوي على ثالث مطالب ويحتوي اولها ح
, أما  1966في االعالن العالمي لحقوق االنسان  وأما الثاني فيحتوي على حقوق الطفل في العهدين الدوليين لسنة 

 . 1989الثالث فقد جاء فيه اتفاقية حقوق الطفل  لسنة 

 ث مطالب  أما المبحث الثاني فقد جاء فيه حقوق الطفل في االتفاقيات االقليمية إذ احتوى هذا المبحث على ثال

, أما الثاني فقد إحتوى على االتفاقية االوربية  1990إحتوى االول على الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 
 لممارسة حقوق الطفل .

أما المبحث الثالث فقد تناول حقوق الطفل في الدساتير المقارنة اذ جاء في ثالث مطالب أولها حقوق الطفل في الدستور 
, أما المطلب الثالث فقد  2014, والثاني فقد جاء فيه حقوق الطفل في الدستور المصري لسنة  2005قي لسنة العرا

 . 2016تناول حقوق الطفل في الدستور الجزائري لسنة 
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  المبحث األول

 حقوق الطفل في المواثيق الدولية

لقد اهتم المجتمع الدولي بحقوق االنسان بصورة عامة وبحقوق الطفل بصورة خاصة ولقد ودت حقوق الطفل في االعالن 
العالمي لحقوق االنسان , وفي العهدين الدوليين الذي خص االول بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الثاني 

ناولهم تباعاً ومن بعدها سنتناول حقوق الطفل في االتفاقية لحقوق الطفل سنة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , وسنت
(1989. ) 

 المطلب االول

 ( 1948عالمي لحقوق االنسان سنة )حقوق الطفل في االعالن ال

التي في إطار االعالن العالمي لحقوق االنسان   لسنة ان الطفل قبل كل شيء انسان ولذلك سيستفيد من العناية         
 . (1)( 15/2/1948(  الذي أقّرته الجمعية العامة لألمم في )1948)

 ومن الحقوق التي وردت في االعالن التي يمكن للطفل األستفادة منها هي ما يأتي  

 أوال   الحق في الحياة والسالمة الشخصية   

وبما في ذلك االطفال , لذلك فمن  ]لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسالمة الشخصية  [نص المادة الثالثة منه على 
 حق الطفل التمتع بالبقاء في الحياة والحماية من كل خطر يؤدي للمساس بحياته 

 حق الطفل في الحماية من خطر األسترقاق والتجارة بالرقيق  ثانياً   

 ]إسترقاق أ استعباد أي شخص, وبحضر االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها اليجوز  [نص المادة الرابعة منه على 
وحظرت هذه المادة من عدم اإلتجار بالرقيق ومن ضمنها األطفال , حيث انهم اكثر الفئات التي تحصل فيهم التجارة 

  (2)البشرية .

 

 16, ص 2010بيروت ,    طبع , منشورات الحلبي الحقوقية ,وفاء مرزوق , حماية حقوق الطفل في ظل االتفاقيات الدولية , بدون رقم  -1
. 

 .  40, ص 2014/2015لود شني , الحماية الدولية لحقوق الطفل , جامعة محمد خضير , سكرة , مب -2
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ثالثاً   حق الطفل في التمتع بالمركز القانوني   ان المركز القانوني للطفل هو المركز الذي يميزه عن بقية أفراد اسرته او 
مجتمعه , وذلك منذ الوالدة , بواسطته يمكن لهذا الطفل ان يتمتع بالحقوق والحريات المختلفة ويتحدد هذا الحق في نص 

نسان  في كل مكان الحق بأن يعترف بالشخصية القانونية , ويستفاد من النص بأن الطفل المادة السادسة من االعالن لكل ا
 يمكنه من اقتضاء الحقوق والحريات التي يحميها .يحصل على المركز القانوني الذي 

 

 رابعا  حق الطفل في الرعاية والحماية االجتماعية   

   ( من االعالن على اآلتي2( الفقرة)25حيث نصت المادة )

)لألمومة والطفولة حق في الرعاية والمساعدة خاصتين , ولجميع االطفال التمتع بذات الحماية االجتماعية سواء ولدوا في 
الصحية والحماية إطار الزواج أو خارج هذا االطار (, ويستفاد من مضمون النص  السالف الذكر أن ينعم بحق الرعاية 

 . (1)بطة الزوجية التي جمعت أبويه .االجتماعية , وذلك مهما تكن صورة الرا

 

 المطلب الثاني

  1966ل في العهدين الدوليين عام حقوق الطف

الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أوالً  طلب البحث في حقوق الطفل في العهدسنتطرق في هذا الم       
 ومن بعدها سنبحث في حقوق الطفل في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية .

 

 

 

 

 

 

   41ود شني , المصدر السابق صيلم -1
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  حقوق الطفل في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  أوالً 

وصل عدد الدول  (2200( بالقرار رقم )1966ديسمبر 16الجمعية العامة لمنظمة االمم المتحدة العهد في) إعتمدت
 .  (1)دولة  142المصدقة عليه 

 ويمكن تلخيص الحقوق االساسية التي يتضمنها هذا الميثاق فيما يأتي  

يمكن أجمال هذه الحقوق  بناء على هذه المادة  (2)( منه 10الحق في الحماية   ولقد ورد هذا الحق في المادة ) - أ
 بوجوب منح االسرة اوسع حماية ومساعدة ممكنه , وضرورة ان ينعم الزواج برضا  االطراف المقبلة عليه , ووجوب
منح االمهات حماية خاصة خالل فترة معقولة قبل الوالدة وبعدها , وكذلك وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحماية 

أبوية او غيرها ويجب حمايتهم من االستغالل االطفال واالشخاص الصغار دون اي تمييز السباب ومساعدة جميع 
االقتصادي واالجتماعي واالتفاق بمنع استخدام االطفال القصر في اعمال تلحق الضرر بأخالقهم  او بصحتهم او 

لى وضع حدود السن التي يجب تشكل خطراً على حياتهم او من شأنها إعاقة نموهم الطبيعي ويؤكد هذا العهد ع
 (3)استخدام العمال من االطفال بأجر ويعاقب قانوناً إذا كانوا دون السن الذي يستخدمهم فيها 

الحق في التعلم والصحة   نصت المادة الثاثة عشر في البند الثاني منه على جعل التعليم االبتدائي إلزاميا وإتاحته   - ب
 للجميع بصورة مجانية 

 
 . 71, ص 2000بيروت , لسنة الطبعة االولى , غسان خليل , حقوق الطفل والتطور التاريخي في بدايات القرن العشرين ,  -1
   ) تقر الدول االطراف في هذه العهد بما يلي 2200نص المادة العاشرة من العهد رقم  -2

وخصوصا لتكون جتمع اكبر قدر ممكن من الحماية او المساعدة وجوب منح االسرة التي تشكل الودة الجماعية الطبيعية واالساسية في الم -أ
 كراه فيه هذه االسرة وطوال نهوضها بمسؤلية تعهده تربية االوالد الذين تعيلهم . ويجب ان يتعهد الزواج برضا الطرفين المدمج زواجهما رضاء ال ا 

خالل فترة معقولة قبل الوضع وبعده . وينبغي منح االمهات العامالت اثناء الفترة المذكورة اجازة  وجوب توفير حماية خاصة لالمهات - ت
 مأجورة أو إجازة مصحوبة بإستحقاقات ضمان اجتماعي كافية .

ظروف وجوب إتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع جميع االطفال والمراهقين دون اي تمييز بسبب النسب او غيره من ال - ث
. ومن الواجب حماية االطفال والمراهقين من االستغالل االقتصادي واالجتماعي كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم فياي عمل من 

 ايضاً ان تفرض دنيا للسن يحظرشأنه إفساد اخالقهم واالضرار بصحتهم او تهديد حياتهم بالخطر او إلحاق االذى بنموهم الطبيعي وعلى الدول 
 القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه 

,  1997د. غازي حسني صباريني , حقوق االنسان وحرياته االساسية , الطبعة الثانية , عمان , دار الثقافة والنشر والتوزيع ,سنة  -3
 201ص
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إتاحته للجميع بكل الوسائل الالزمة والتطبيق التدريجي ونص في الفقرة )ب( منها على تعميم التعليم الثانوي التقني والمهني و 
( على تعهد الدول االطراف التي لم تتمكن بعد من تطبيق إلزامية مجانية التعليم 14لمجانية التعليم , كما نص في المادة )

امية التعليم ومجانيته االبتدائي ان تقوم بغضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتغيير الفعلي والتدريجي لمبدأ إلز 
للجميع خالل فترة معقولة تحدد في الخطة . أما بالنسبة لحق الصحة فقد نص العهد في المادة الثانية عشر في البند الثاني 
منها في فقرة )أ( على ان تشمل التدابير التي يتعين على الدول االطراف اتخاذها خفض معدل االطفال الموتى اثناء الوالدة 

 . (1)ل وفيات االطفال الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحيحاً وخفض معد

 ثانياً   حقوق الطفل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  

, وقد وصلت الدول المصدقة عليه  2200الجمعية العالمية هذا الميثاق بقرارهم   إعتمدت  1966ديسمبر  16بتاريخ 
مباشر الى مصالح  دولة وفيما يتعلق بحقوق الطفل تضمن العهد جملة مواد تطرقت بشكل 144(  الى 2000حتى عام )

 كما في المواد التالية     (2)االطفال وحمايتهم

يجوز الحكم بعقوبة االعدام على من هم دون سن الثامنة عشرة من العمر اذ نص ميثاق العهد الدولي هذا على )ال -1
وان هذا الميثاق قد حمى الطفل من تنفيذ عقوبة االعدام واألم الحامل كذلك وذلك  (3)وال تنفذ هذه العقوبة على الحوامل 

 النه يجد معاملة االطفال برحمة وان إرتكب جرماً 
يرهم والنظر في قضاياهم بصورة مستعجلة  إذ نص على ) يفصل وجوب فصل المسجونين األحداث عن غ  -2

  (4)المتهمون االحداث عن البالغين ويجانون بالسرعة الممكنة الى القضاء للفصل في قضاياهم 
 حق الطفل في الحماية من دون تميز وحقه في الحصول على جنسية اذ نص العهد على   -3
يكون لكل ولد بدون اي تمييز بسبب الدين او االصل القومي او االجتماع او الثروة او النسب حق على اسرته وعلى  - أ

 المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يضعها القانون 
 يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسماً له  - ب
 (5)لكل طفل حق في اكتساب جنسية  - ت

 

 72, مرجع سابق صغسان خليل  -1
 73غسان خليل , مصدر سابق ص -2
 (1966)( خامساً من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 6المادة) -3
 (1966( فقرة)ب( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة )10المادة ) -4
 (1966والسياسية لسنة )( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 24المادة ) -5
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 المطلب الثالث
 1989اتفاقية الطفل لعام 

بعد المخاطر واالهوال والكوارث التي خلفتها الحرب العالمية االولى كان االطفال هم االكثر تعرضاً لهذه الكوارث           
قوق المسمى اعالن أغلنتاين الخاص بح صدر تصريح 1923وأهوال الحرب واالزمات االقتصادية واالجتماعية ) ففي عام 

 .  (1)الطفل وهو الصادر من قبل منظمة البريطانية لغوث االطفال والتي سعت للحصول اعتراف دولي لهذا التصريح 
)وفي نفس العام تقدم هذا التصريح من قبل االتحاد الدولي ألنقاذ الطفولة وساعده في ذلك لجنة الصليب االحمر الى 

 (2)مة لعصبة االمم المتحدة واعتمد في العام التالي هذا التصريح والذي صار تسميته اعالن جنيف للطفل الجمعية العا
وبعد ان حطت الحرب العالمية الثانية اوزارها وبظهور هيئة االمم المتحدة في الواجهة جرى االتجاه نحو تعزيز حقوق االنسان 

 ية ثالث  بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص وفق اتجاهات فكر 
 ]1924االتجاه االول اتجه الى التأكيد على  مباديء إعالن جنيف  [
 ]1924الى اعالن جنيف للطفل االتجاه الثاني يرى اضافة بعض المباديء والحقوق الجديدة  [
االتجاه الثالث يرى ضرورة وضع اعالن جديد , والذي تم اصدار هذا االعالن الجديد تحت مسمى اتفاقية حقوق الطفل  [

 . (3)]دولة  70, والذي صوتت عليه  20/11/1959التي صدقت عليها الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
في العالم , فقد  , وذلك بسبب تفاقم حالة االطفال  1989لك اصدرت االمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل لسنة ذ وبعد [

ظهرت رغبة بعقد إتفاقة دولية خاصة لألطفال لهذا بدأ فريق العمل الذي شكلته مفوضية حقوق االنسان العمل على وضع 
مشاركة المنظمات الغير حكومية التي لعبت دوراً بارزاً من خالل اتفاقية دولية حول حقوق الطفل وقد تميز فريق العمل ب

العملية لتأتي االتفاقية حقوق الطفل فردية من الواقع وقابلة للتميز وكان لألطفال دور ولو بشكل غير مباشر في خبرتها 
ة لالمم المتحدة باالغلبية أخذت الجمعية العام 1989/تشرين الثاني 20النقاشات التي تمت اثناء إعداد االتفاقية , وفي 

 (1)دولة  191اتفاقية حقوق الطفل الذي اصبح عدد الدول التي صادقت عليها 

 

 

لى , منشورات زين الحقوقية , بيروت , سنة و كرار صالح حمودي , الحماية الدولية لألطفال والنساء في النزاعات المسلحة , الطبعة اال -1
 20ص  2015

في االتفاقيات الدولية , الطبعة االولى , دار الحامد للنشر , عمان  الفئات الخاصة )نساء , أطفال , أقليات(أ. جبري ياسين , حقوق  -2
 133-132, ص 2017,سنة 

 139-138جبري ياسين , مصدر سابق ص -3
 81, ص  2009ة د.عروبة جبار الخزرجي , حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق , الطبعة االولى , دار الثقافة للنشر , عمان سن  -4



8 
 

 بها هذه االتفاقية هي  وكان من أهم الحقوق التي جاءت 

 

 لطفل في اسم وجنسية منذ الوالدة  أوال   حق ا

ان له الحق في الحصول على جنسية سواء أكانت جنسية أصلية أم جنسية  فلكل طفل حق في إسم منذ والدته حياً , كما 
 (1)مكتسبة على وقف أحكام قانون كل دولة 

وبدون ذلك يصبح الطفل عدم الجنسية وهي حالة تمتاز في الحياة العملية , ومن جانبها ألزمت االتفاقية الدول االطراف فيها 
 بإحترام حقوق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذك جنسيته واسمه وصالته العائلية على النحو الذي يبنيه أحكام القانون 

 تعبير ثانياً   حق الطفل في حرية ال

( إذ يعد من الحقوق الجوهرية التي يتمتع بها االطفال حالهم حال افراد المجتمع 13وقد جاء هذا الحق في المادة )
جميع أنواع المعلومات واالفكار وتلقيها وإذاعتها بالوسائل التي يختاها سواء أكانت االخرين ويشمل هذا الحق حرية طلب 

لفن او أية وسيلة اخرى , واليجوز إخضاع هذا الحق ألي نوع من القيود إال في حالة نص بالقول او الكتابة او الطباعة او ا
القانون على ذلك او كانت ممارسته تضر بحقوق االخرين او سمعتهم  او يحلقن ضرراً بالنظام العام أو اآلداب العامة او 

 الصحة العامة .

 

 

 

 

 

 

 

 161, ص2009د. ماهر صالح عالوي الجبوري وآخرون , حقوق االنسان والطفل والديمقراطية دار العاتك للكتب , بيروت , لسنة  -1
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 ثالثا   حق الطفل في التعلم  

( على ان الدول االطراف التي تعترف بحق الطفل في التعليم تحقيقاً لألعمال الكامل لهذا 28نصت االتفاقية في المادة )
 تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص , تقوم بوجه خاص بما يلي   الحق

 جعل التعليم األبتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع . -1
 تشجيع تطوير شتى اشكال التعليم  الثانوي  , سواء العام او المهني  , وتوفيرها وإتاحتها لجميع االطفال  -2
 جعل التعليم العالي  بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات  -3
 جعل المعلومات والمباديء االرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع االطفال في متناولهم . -4
 (1)إتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة .  -5

 

ما نصت عليه هذه االتفاقيات واالعالنات واالعالنات وغيرها التي لم يسع ذكرها , وجعل حماية حماية حقوق وعلى الرغم 
الطفل محمية دولياً ومسؤولية غير حقوق الطفل على جميع دول المجتمع الدولي ولكن لهذا الوقت تتعرض حقوق الطفل 

واالستغالل لالطفال في اعمال ت الصحية وتفشي الجهل لإلنتهاكات الجسيمة من حروب وتجويع وعدم توفير المستلزما
 خطيرة تفسد اخالقهم وفكرهم واكبر خطر انتهك الطفولة هو تجنيدهم في الزاعات المسلحة .

 

 

 

 

 

 

 

بيروت أ . وسم الدين االحمري . االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان الخاصة , الطبعة االولى , منشورات الحلبي الحقوقية ,  -1
 30-29, ص 2011, لسنة 
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 المبحث الثاني

 حقوق الطفل في المواثيق االقليمية

, ومن بعدها  1990بدراسة الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام  في البديءسنتطرق في هذا المبحث        
  1983االتفاقية االوربية لممارسة حقوق الطفل وفي االخير نبحث في الميثاق العربي لحوق الطفل لسنة 

 المطلب االول  

 . 1990الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في أديس أبابا في يوليو 

ودخل الميثاق حيز النفاذ  1990لقد تم إقرار الميثاق االفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في أديس أبابا في يوليو          
 . (1)( دولة عضواً في منظمة الوحدة االفريقيه عليه 15بعد تصديق ) 1989في الثاني من نوفمبر 

 -هي كما يلي ومن أهم الحقوق التي جاء بها الميثاق االفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 

أوالً   حق الطفل في عدم التميز   التي نص الميثاق على هذا الحق يكون من حق كل طفل التمتع بالحقوق والحريات الي 
يقرها ويكلفها هذا الميثاق بغض النظر عن العرق واللون او الجنس او اللغة او الديانه او اآلراء السياسية او االراء االخرى 

  (2)واألجتماعي او الثروة او البلد او اي موضع اخر لوالدي الطفل او صياغة القوانين .او األصل القومي 

  ثانياً   حق الطفل في البقاء والتنمية   إذ نص الميثاق على ما يلي 

 يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة ويحمي القانون هذا الحق . -1
 بقاء وحماية وتنمية الطفل –الى اقصى حد ممكن  -تتكفل الدول االطراف هذا الميثاق -2
 . (3)اليصدر حكم باالعدام في الجرائم التي يرتكبها االطفال  -3

 

 

فاطمة شحاته أحمد زيدان , مركز الطفل في القانون الدولي العام , الطبعة االولى , دار الجامعة الجديدة , االسكندرية ,  -1
 99, ص 2000لسنة 

 1990ورفاهية الطفل لسنة ( من الميثاق االفريقي لحقوق 3المادة ) -2
 1990( من الميثاق االفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 6)المادة  -3
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 ثالثاً   حق الطفل في ان يكون له اسماً وجنسية  

 -حيث نظم الميثاق هذا الحق على الوجه االتي  

 يكون من حق كل طفل منذ ميالده ان يكون له اسم -1
 يتم تسجيل كل طفل فور والدته  -2
 كل طفل ان يكتسب جنسيةيكون من حق   -3
تتعهد الدول االطراف في هذا الميثاق بضمان ان تعترف تشريعاتها الدستورية بالمباديء التي اساسها يكتسب الطفل  -4

 . (1)جنسية الدولة التي ولد في اقليمها اذا لم يمنح عند والدته الجنسية من اي دولة اخرى وفقاً  لقوانينها 
 

 المطلب الثاني  
 1996لسنة االوربية لممارسة حقوق االطفال االتفاقية 

 
وجاءت هذه االتفاقية كوسيلة لدعم االتفاقية الدولية لحقوق االطفال التي فتح باب التوقيع  عليها من طرف الدول          

( بعد عرضها على الجمعية العامة , حيث أكدت على ضرورة معاملة الطفل  25/1/1996االعضاء بالمجلس االوربي بداية )
الجراءات القضائية التي تهمه او تعنيه , فهذه االتفاقية تعترف له بحد أدنى كفرد له الحق في استقاللية اكثر عن اللجوء الى ا

من القوانين اإلجرائية في بعض اإلجراءات المتعلقة بعالقته مع االسرة التي ينتمي اليها وقد وضعت اليات موجهه الى توفير 
 . (2)م هذه الحقوق وتمكينه من ممارستها مما يساهم في دعم موضع الطفل أمام المحاك

 

 

 

 

 

 

 

 ( من الميثاق االفريقي لحقوق ورفاهية الطفل6المادة ) -1
 .20( ص2006/2007,لسنة )خليل فاروق , الطفل العربي في ظل االتفاقيات الدولية الخاصة في حقوق الطفل , جامعة الجزائر  -2
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 -االجراءية التي نص عليها هذا الميثاق فيما يلي ويمكن إجمال أهم الحقوق 
 

 أوالً   الحق في االعالم وفي التعبير عن الرأي   
( من االتفاقية االوربية الطفل الذي يعد قادراً على التمييز حسب قوانين الدول االطراف في االتفاقية 3خولت المادة )

 , واالستفادة من مجموعة الحقوق التي يمكن ان تساعده أمام اي سلطة قضائية وهذه الحقوق هي  
 كل المعلومات المناسبة الحصول على   -1
 استشارته للتعبير عن رأيه  -2
 . (1)إعالمه بالنتائج المحتملة عن األخذ برأيه والنتائج المحتملة الي قرار.  -3

 
 ثانياً  الحق في تعيين ممثل خاص  

اخرين ( من االتفاقية االوربية للطفل ان يطالب بشكل شخصي او عن طريق اشخاص 4ففي الفقرة االولى من المادة )
 او هيئات بتعيين ممثل خاص له في االجراءات التي تتعلق به أمام القضاء .

االطراف في االتفاقية إمكانية تقدير أهلية االطفال للتمتع بالحق الذي ( من نفس المادة  للدول 2وأعطت الفقرة )
 . (2)زأشارت اليه الفقرة االولى وذلك تبعاً لما يمتلكه الطفل من قدرة كافية على التمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  2006لسنة محمد أمين الميداني , النظام االوربي لحماية حقوق االنسان , الطبعة الثالثة , منشورات الحلبي القانونية , بيروت ,   -1
 239ص

 . 239, مرجع سابق , ص محمد امين الميداني  -2
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( من هذه االتفاقية للدول االطراف فيها االعتراف لألطفال بحقوق إجرائية اضافية التي يمكن ان 5أجازت المادة)  ثالثاً 
 تساعدهم أمام اي سلطة قضائية وهذه الحقوق االجرائية هي  

 الحق بطلب مساعدتهم من طرف شخص مناسب يختارونه ليساعدهم على التعبير عن رأيهم  -1

 الحق في ان يطالبوا بأنفسهم او بواسطه اشخاص اخرين او هيئات تعين ممثل متميز كالمحامي وفي الحاالت الالزمة  -2

 الحق في تعيين ممثلهم الخاص  -3

 الحق في ممارسة بعض  او كل االمتيازات التي تعد جزءاً من هذه االجراءات  -4

 
 المطلب الثالث 

 1983ثاق العربي لحقوق الطفل سنة المي
( 1980من ابريل  10-1يعد مشروع هذه االتفاقية في المؤتمر العربي االول للطفل العربي الذي انعقد في )         

بتونس الذي تم فيه انجاز مشروع ميثاق الطفل العربي , وبعد سنتين عرضت السكرتارية العامة لجامعة الدول العربية 
-4أثناء اجتماعهم في الدورة الرابعة للمجلس بتونس الذي انعقدت من )المشروع على مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 

  (1)التي تبنت ميثاق حقوق الطفل العربي  1983ديسمبر  (6
 ومن أهم الحقوق التي جاءت في هذا الميثاق ما يلي 

ية والتنشئة االسرية حق الطفل في الرعاية والتنشئة االسرية   لقد نص الميثاق على التأكيد وكفالة حق الطفل في الرعا - أ
بما يمكنه من  استمرار االسرة ومشاعر التعاطف والدفيء والتقبل وإحالله المركز الالئق به في االسرةالقائمة على 

 التفاعل االيجابي في رحابها 
 حق الطفل في االمن االجتماعي والصحة له وألمه . - ب

اذ نص على تأكيد وكفالة حق الطفل في االمن االجتماعي والنشأة في صحة وعافية قائمة على العناية الصحية والوقائية 
والعالجية له وألمه  من يوم حملها وبإصحاح البيئة التي ينمو فيها وحقه في المسكن المالئم الذي يظله وتغذيته تغذية كافية 

 (2)ألطوار نموه ومتوازنة ومالئمة 

حق الطفل في إسم وجنسية   نص الميثاق على التأكيد وكفالة حق الطفل في ان يعرف بأسم وجنسية معينة منذ  –ج 
 .(3)والدته 

 .1983الميثاق العربي لحقوق الطفل سنة ( من 8المادة ) -1
 .1983الميثاق العربي لحقوق الطفل سنة ( من 9المادة ) -2
 .1983الطفل سنة الميثاق العربي لحقوق ( من 10المادة ) -3
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 المبحث الثالث
 حقوق الطفل في الدساتير المقارنة

,  2014, والدستور المصري  2005سنتناول في هذا المبحث دراسة حقوق الطفل في الدستور العراقي لسنة          
 . 2016وحقوق الطفل في الدستور الجزائري 

 
 المطلب االول

 2005حقوق الطفل في دستور 
بصورة غير مباشرة اذ نص على ان االسرة اساس المجتمع ,  ؤقتالم 1963ق الطفل اال في دستور يتببلور حلم          

( منه ولقد 8والموقد في المادة ) 1968. ولقد اورد نفس النص في دستور العراقي (1)وقدامها الدين واالخالق الوطنية 
 (2)تكفل الدولة حمايتها وتدعى )األمومة والطفولة( على االسرة نواة المجتمع و  1970نص الدستور العراقي لسنة 

 فقد وردت حقوق الطفل  كما يلي   2005وفيما يتعلق بدستور العراقي لعام 
 

 أوالً  
 األسرة أساس المجتمع , وقد تحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية واالخالقية والوطنية  - أ

النشيء والشباب وتوقد لهم الظروف المناسبة لتنمية وتكفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة وتدعى  - ب
 مكانتهم وقدراتهم.

 
   لألوالد حق على والديهم في التربيية والرعاية والتعليم , وللوالدين حق على أوالدهم في االحترام والرعاية .ثانياً 

 
 ثالثاً   يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصورة كافية وتتخذ الدولة االجراء الكفيل بحمايتهم 

 .  (3)يمنع كل أشكال العنف في االسرة والمدرسة والمجتمع    رابعاً 
على أبويه وقد أكد الدستور على واجب الدولة في حماية األمومة والطفولة والنشيء وتنمية قدرات االطفال , وحق الطفل 

 في التربية والتعليم , وحظر االستغالل االقتصادي لهم .

 

 1963لسنة  ( الدستور العراقي المؤقت5لمادة )ا -1
 1970( من الدستور العراقي لسنة 11المادة ) -2
 النافذ 2005( من الدستور العراقي 29المادة ) -3
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وعلى الرغم من نص الدستور على هذه الحقوق الخاصة بالطفل ووضع الحجر األساس لتوفير نظام قانوني لحماية الطفولة 
لكن ان وضع الطفل يزداد سوءاً يوماً بعد يوم من جراء ما يمر به البلد من حروب ودمار وقصور في توفير خدمات جيدة 

من قلة المدارس وهناك الكثير من االطفال اليجدون أبسط مقومات الحياة  لألطفال وعدم توفير االجواء المناسبة للتعليم
مع االرهاب واستغالل االطفال في اعمال خطرة على صحتهم من مأكل وملبس ولقد تم فشل الكثير منهم أثناء الحروب 

 واخالقهم ولذلك يجب على الدولة ان تضع احكام قانونية على كل شخص يتجاوز حقوق االطفال 
 

 المطلب الثاني
   2014فل في الدستور المصري سنة حقوق الط

 
مادة . إذ كفل حماية دستورية للطفل  247ويحتوي على ديباجة وستة ابواب و 2014لقد صدر هذا الدستور سنة        

ولكل طفل  يعد طفاًل كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , [إذ نص في الفصل الثالث )المعلومات الثقافية ( على  
الحق في إسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجباري مجاني , ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ومأوى آمن وتربية دينية , وتنمية دينية 

 . ]ووجدانية ومعرفية 
 وتكفل الدولة حقوق األطفال ذوي االعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع  وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع

 اشكال العنف واإلساءة وسوء  المعاملة واالستغالل الجنسي التجاري .
سن إتمام التعليم األساسي كما يحظر تشغيله في االعمال التي لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى 

 تعرضه للخطر.
المجني عليهم , والشهود واليجوز مساءلة الطفل جنائياً واحتجازه إال  كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص باالطفال

 وفقاً للقانون وللمدة المحددو فيه .
 وتوفر له المساعدة القانونية , ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن إحتجاز البالغين .

 . (1)ت التي تتخذ حياله وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة اإلجراءا

 

 
 
 
 النافذ . 2014( من الدستور المصري لسنة 80المادة ) -1
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 المطلب الثالث

 حقوق الطفل في الدستور الجزائري 

 

الدساتير الجزائرية االشارة الى تنظيم حقوق الطفل واألسرة كوسيط ينشأ في محيطه , بالرغم من قلة النصوص  تتظمن     
ي النص على مواضيع أربعة , تتمثل في الحق التربية والتعليم التي تناولت حقوق الطفل والتي لم تعطى له إال إنها تشترك ف

 .  (1)والرعاية الصحية وظروف المعيشة 

 على   2016الدستور الجزائري لسنة إذ نص 

 . (2)تحضى االسرة بحماية الدولة والمجتمع  -1
 الحق في التعليم مضمون   التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون . -2

لتعليم التعليم االساسي اجباري . تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية وتشهد الدولة على التساوي في االلتحاق با
 . (3)والتكوين المهني 

الرعاية الصحية حق للمواطن تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض الوبائية والمعدية بمكافحتها . وتقوم الدولة بتوفير  -3
 .  (4)شرط العالج لألشخاص المعوقين  

 وبما ان االطفال يعتبرون من المواطنين يمكن ان يستفادون من هذه المادة الدستورية .
 
 
 

 

 
 
 

 6, ص 2008/ 2007ولي عبد اللطيف , الحماية الدستورية لحقوق الطفل في الجزائر وآليات تطبيقها , جامعة الجزائر , لسنة  -1
 2016( من الدستور الجزائري لسنة 72المادة ) -2
 2016( من الدستور الجزائري لسنة 65المادة ) -3
 2016( من الدستور الجزائري لسنة 66المادة ) -4
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 الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــمة
بعدما تناولنا بحثنا لحقوق الطفل في المواثيق الدولية واالقليمية وللدساتير المقارنة , حيث تم تقسيم البحث الى         

عالمي ثالث مباحث وكل مبحث يحتوي على ثالث مطالبة وتناولنا في المبحث االول  دراسة حقوق الطفل في االعالن ال
 . 1989واتفاقية حقوق الطفل لسنة  1966لحقوق االنسان وفي العهد بين الدولتين لسنة 

أما المبحث الثاني فقد تناولنا فقد تناولنا  في البحث في حقوق الطفل في المواثيق االقليمية الذي جاء فيه دراسة حقوق 
واالتفاقية االوربية لممارسة حقوق الطفل والميثاق العربي لحقوق الطفل الطفل في االتفاقية االفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته 

. 
 2014والدستور المصري لسنة 2015أما المبحث الثالث فيتضمن دراسة مقارنة لحقوق الطفل في الدستور العراقي لسنة 

 . 2016والدستور الجزائري لسنة 
 -وتوصلنا الى عدة نتائج وتوصيات أهمها  

 

 النتائج
 الحقوق التي جاءت بها االتفاقية الدولية واالقليمية والدساتير لدول العالم .كثرة  -1
 هناك عديد من الضمانات لحقوق الطفل التي تضمنتها هذه المواثيق والدساتير -2
 عدم توحيد العمل الدولي للعمل الدولي للعمل على توفير آلية فعالة لحماية حقوق الطفل وخاصة للدول النامية .  -3
ات الجسيمة التي يتعرض لها االطفال لدعم غزارة الحقوق والضمانات التي جاءت في االتفاقيات الدولية اإلنتهاك -4

 واالقليمية والدساتير في المواثيق والدساتير 

 

 

 التوصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

العمل الجماعي من قبل المجتمع الدولي المتمثل بالدول والمنظمات واالفراد والمنظمات للمجتمع المدني للنهوض  -1
 في عجلة تطور حقوق الطفل 

 تفعيل االجهزة الدولية لحماية االطفال , ووضع الوسائل الالزمة ألداء مهامها على الوجه الكامل  -2
 لة الدعم المادي للمنظمات التي تهتم بالطفو  -3
 من كل إنتهاك او فساد يتعرض له عمل الدولة على توفير نظام قانوني رادع خاص يحمي الطفل  -4
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 . 2017الحامد للنشر , عمان ,سنة 
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د. غازي حسني صباريني , حقوق االنسان وحرياته االساسية , الطبعة الثانية , عمان , دار الثقافة والنشر والتوزيع  -3
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