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 فى حلقت هقاش وساء مصس حىى قاهىن ألاحىى الشخصُت 

 ٌعسضىن مضسوعاث قىاهين ألاحىاى الشخصُت  نهاد أبى القمصان ودمحم فإاد وعبلت الهىازي 
 

 
 

هدي بدزان : املـلحت الفللى للوفل مبدأ أطاس ي فى ؿُاغت قاهىن احىاى شخـُت ومـس طاهمذ فى لخابت 

 الاجفاقُت الدولُت لحقىق الوفل التى جىف على ذلو،  ومً أوائل الدوى التي ؿادقذ عليها .

ن ألاحىاى الشخـُت وعلُىا الاطخفادة مً املىازُق الدولُت ومىاد عـام ػُحت : ًقترح جىحُد مقترحاث قىاهي

الدطخىز املظدؼاز  معتز أبى العص هائب زئِع مجلع الدولت  هىاك قىاطم مؼترلت بين مقترحاث قىاهين ألاحىاى 

عي جدًد   الشخـُت، وعلُىا ألاخر بمىظىز حؼَس

الشخـُت في كىء املـلحت الفللى للوفل"  عقد الاجحاد العام ليظاء مـس حلقت هقاغ " قاهىن ألاحىاى

هدفذ الفاعلُت إلى إًجاد هقان اجفاق حىى أهم املىاد التي جحخاج إلى حعدًل في قاهىن ألاحىاى الشخـُت الحالي،  

ولرلو الىؿىى إلى هف مؼسوع مىحد لألحىاى الشخـُت ًحقق املـلحت الفللى للوفل وألاطسة،  ػازك 

مجلع الىىاب، وممثلي مىظماث املجخمع املدوي والجهاث التي قدمذ مؼسوعاث  بحلقت الىقاغ عدد مً أعلاء

 قىاهين لألحىاى الشخـُت .

 

 بدأث حلقت الىقاغ بهلمت جسحُب مً هدي بدزان زئِع الاجحاد ألدث فيها على معالجت مؼنالث 

ذ ٌعخبر ألاهفاى قاهىن ألاحىاى الشخـُت  اهوالقا مً الحفاي على حقىق الوفل ومـلحخه الفللى، وأكاف

ت، وأػازث بدزان أن املؼسوعاث  ألثر املخلسزًٍ مً القاهىن الحالي، في حالت  الوالق آو وؼىب الخالفاث ألاطٍس

 املـلحت الفللى للوفل، وهى ججب مل املـالح ألاخسي.جسلص على املوسوحت للىقاغ، 

 عدد خاؾ حىى 

قاهىن ألاحىاى الشخـُت في 

 الفللى للوفل كىء املـلحت

 الاجحاد العام ليساء مصس 

 

 

1 

 الافخخاحُت

فىىىىى اهىىىىاز دوز الاجحىىىىاد فىىىىى لعىىىىب دوز جيظىىىىُقي بىىىىين 

مىظمىىىىىىاث املجخمىىىىىىع املىىىىىىدوي ، ومىىىىىىً أجىىىىىىل إؿىىىىىىداز 

عقىىىد الاجحىىىاد قىىىاهىن جدًىىىد لألحىىىىاى الشخـىىىُت 

حلقىىىىىىىت هقىىىىىىىاغ " قىىىىىىىاهىن ألاحىىىىىىىىاى الشخـىىىىىىىُت فىىىىىىىي 

 كىء املـلحت الفللى للوفل" 

 

هىىىىىدفذ الفاعلُىىىىىت إلىىىىىى إًجىىىىىاد هقىىىىىان اجفىىىىىاق حىىىىىىى 

أهىىىىىىىم املىىىىىىىىاد التىىىىىىىي جحخىىىىىىىاج إلىىىىىىىى حعىىىىىىىدًل فىىىىىىىي قىىىىىىىاهىن 

ألاحىىىىىىاى الشخـىىىىىُت الحىىىىىالي،  ولىىىىىرلو الىؿىىىىىىىى 

إلىىىىىىىى هىىىىىىىف مؼىىىىىىىسوع مىحىىىىىىىد لألحىىىىىىىىاى الشخـىىىىىىىُت 

ًحقىىىىىىىىىىىق املـىىىىىىىىىىىلحت الفلىىىىىىىىىىىلى للوفىىىىىىىىىىىل وألاطىىىىىىىىىىىسة، 

ع القىىىىىاهين التىىىىي قىىىىدمذ  خاؿىىىىت مىىىىع حعىىىىدد مؼىىىىاَز

 مىىىىىىىىً عىىىىىىىىدة جهىىىىىىىىاث وعىىىىىىىىدد مىىىىىىىىً أعلىىىىىىىىاء مجلىىىىىىىىع

الىىىاب، مىً ػازك بحلقت الىقاغ عدد  الىىاب،

وممثلىىىىىىي مىظمىىىىىىاث املجخمىىىىىىع املىىىىىىدوي التىىىىىىي قىىىىىىدمذ 

 مؼسوعاث قىاهين لألحىاى الشخـُت .

 



 

 

 

 

وأكافذ بدزان أن هىاك 

وزُقخين غاًت في ألاهمُت في هرا 

الظُاق ألاولى الاجفاقُت الدولُت 

لحقىق الوفل والتي هـذ على  

أن جساعي مافت القىاهين املحلُت 

التي جـدز البد أن جساعي 

مـلحت الوفل، ومـس  لِظذ 

بحنم جـدًقها عليها، بل إنها طاهمذ في أؿدزاها وحظب ملتزمت بخلو الاجفاقُت 

عبر الاػتراك في اللجان التي ؿاغذ وهاقؼذ جلو الاجفاقُت الدولُت الهامت، أما 

الىزُقت الثاهُت فهي هـىؾ قاهىن الوفل املـسي والري ٌعخبر وزُقت غاًت في 

 الخقدم، وجمثل املـلحت الفللى للوفل.

لتزام بمبدأًً  أطاطين عىد حعدًل قاهىن ألاحىاى وأػازث بدزان إلى اهه البد مً الا

الشخـُت أولها الالتزام باالجفاقُت الدولُت وهـىؿها، وزاهُا ألاخر في الاعخباز  

 قاهىن الوفل املـسي.

أن على الدولت جحمل مظئىلُتها ججاه الحقىق  املخهاملت  للوفل، وهى  وألدث على 

ً، أو  ووجىد جقـير الدولت في ح احقىق أطاطُت ًجب إن جنفله الت اهفـاى ألابٍى

مً ألاطسة هخاج عجصها و أكافذ إن الاجفاقُت حؼير إلى حقىق الوفل بؼهل عام، 

وأكافذ أن  الوفل ًجب إن ًجد مً ًدافع  عً حقىقه لهىهه غير قادز  عً 

 الخعبير والدفاع عً مـالحه لفئاث أخسي .

 

ػازث إلى حقىق الوفل ألظت، والتي جلي ذلو ملمت املحامُت ؿفاء مساد زئِظت الج 

التى ًخلمنها مبدا املـلحت الفللى للوفل  منها الىمى املخىاشن، وحقه في الخعلُم، 

ت وإجاحت الفسؿت له للخعبير عً السأي، وإن ًخمخع بقدز مً الخـىؿُت.  والحٍس

 

الىائبىىت عبلىىت الهىىىازي  ملؼىىسوع قىىاهىن ألاحىىىاى الشخـىىُت الىىري جقىىدمذ بىىه   ذعسكىى 

أػىىىهس ،  وقالىىىذ الهىىىىازي أن مؼىىىسوع القىىىاهىن زاعىىىي مـىىىلحت الوفىىىل  8لمجلىىىع مىىىىر  ل

مىىىىً الدطىىىىخىز، لمىىىىا زاعىىىىي  املىازُىىىىق واملعاهىىىىداث الدولُىىىىت   01و 01واهولىىىىق مىىىىً املىىىىادة 

عُت للدولىىىت، واخىىىر املؼىىىسوع أًلىىىا بيخىىىائ  بعىىىم   خاؿىىىت وإنهىىىا جىىىصء مىىىً البيُىىىت الدؼىىىَس

سة والوفل، أوضحذ الهىىازي خىالى ملمتهىا ألابحار والدزاطاث  املخعلقت بقلاًا ألاط

ؿىىىدز  مىىىىر مىىىا ًقىىىازب قىىىسن مىىىً الصمىىىان، وزغىىىم اهىىىه جىىىم حعدًلىىىه فىىىي  الحىىىالى  أن القىىىاهىن 

، وأكىُ  إلُىه قىاهىن الخلىع، وقىاهىن ؿىىىدوق 80وعىام  97فتىراث مخخالُىت منهىا أعىىام 

ملنملىىت الخىىامين علىىى ألاطىىسة، لنىىً ماشالىىذ هىىىاك إػىىهالُاث  حعتىىري القىىاهىن والقىىىاهين ا

لىىىىه، لىىىىرا اجتهىىىىدث لخقىىىىدًم مؼىىىىسوع قىىىىاهىن للبرملىىىىان جلىىىىمً عىىىىدة بىىىىىىد جدًىىىىدة جحنىىىىم 

فىه، وأزمىىان الىصواج و ىحخه، ومىىا ًترجىب علىى ذلىىو،  مظىائل منهىا الخوبىىت، الىصواج وحعٍس

ولىىىىرلو حعىىىىسق املؼىىىىسوع للىفقىىىىت والحلىىىىاهت وطىىىىً الحلىىىىاهت والس ٍىىىىت والاطخلىىىىافت، 

ىفُىىىري، وهىىىىاك بعىىىم املىىىىاد  جمثىىىل ومىىىان هىىىىاك ػىىىقين بالقىىىاهىن ػىىىق إجسا ىىىي وػىىىق ج

عملُىىىىت جىظُمُىىىىت، وأكىىىىافذ الهىىىىىازي أن الحهىمىىىىت هالبتهىىىىا بخعىىىىدًل بعىىىىم املقترحىىىىاث 

 الخاؿت بخعدد الصوجاث وبعم املىاد الاخسي.

 

ع القىىىاهين املقدمىىت، وأػىىازث فىىي  جلىي ذلىىو ملمىىت الىائبىىت م ىىى مىيىىر التىىي زمىىىذ مىىل مؼىىاَز

هىىىرا الظىىىُاق أن ال ىىىسق مىىىً الاجخمىىىاع جحقُىىىق املـىىىلحت الفلىىىلى للوفىىىل مىىىً خىىىالى 

الاجفىىىىاق علىىىىى بعىىىىم القلىىىىاًا محىىىىل الخىىىىالن فىىىىي املؼىىىىسوعاث املقدمىىىىت بؼىىىىان ألاحىىىىىاى 

طىخقساز الوفىل، وهىى مىا ًخعلىق فىي الشخـىُت، وأكىافذ أن املـىلحت الفلىلى جبىدأ  با

جاهب مىه بالىفقت، وأػازث إن هىاك إػهالُت جخعلق ببىو هاؿس خاؿت فُمىا ًخعلىق 

بـىىىىىسن الىفقىىىىىت،  حُىىىىى  ال ًقىىىىىىم  

بىىىىىىىىىدوزه الاجخمىىىىىىىىىاعي فىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىى  ألام 

املولقىىت هفقىىت، وأكىىافذ مىيىىر أن  

الىالًىىت الخعلُمُىىت ًجىىب إن جهىىىن 

فىي ًىىد الحاكىً طىىىاء ألاب أو إالم 

ة، الن الىالًىىىىت الخعلُمُىىىىت أو الجىىىىد

جهىن هقوت ؿىساع وجلىس ألابىىاء، 

وجحدر مً خاللها مظاوماث جلس مـلحت ألاهفاى في مظألت الخعلُم، وأػازث مىير 

إن هىاك جالعب بمؼسوع جهافل ولسامت، البعم ًقىم بالخولُق لُحـل على معاغ 

مظىخقبال أهفىىاى مىً خىالى املؼىسوع، وجىىخم عملُىت  إعىادة الىصواج عسفُىىا، وهىرا طىُيخ  

بال أوزاق زبىجُت،  وهالبذ مىيىر بىان جهىىن هىىاك هُابىت  مبخـىت بقلىاًا ألاطىسة ، لمىا 

هالبىىىىذ  بؼىىىىسهت مخبــىىىىت للوفىىىىل وألاطىىىىسة، ولىىىىرلو جىىىىىفير أخـىىىىائُين اجخمىىىىاعين 

وهفظىىين ملعالجىىت مؼىىنالث ألاهفىىاى مىىً أبىىاء املولقىىين، وأكىىافذ أن جسجِىىب الحلىىاهت 

ًجىب إن جهىىن الحلىاهت لىالم زىم أم ألام، زىم أم ألاب، الحالي لِع في مـلحت الوفل، 

ىىىىادة طىىىىاعاث الس ٍىىىىت، وان جدظىىىىع لس ٍىىىىت  زىىىىم ألاب، زىىىىم الخىىىىاالث، وأكىىىىافذ اهىىىىه ًجىىىىب  ٍش

 حاكً.الأقازب الوسن غير 

بِىمىىىىىىىا عىىىىىىىسق الىائىىىىىىىب   فىىىىىىى اد  

مؼىىىىىىىىىىىىسوع ألاحىىىىىىىىىىىىىاى الشخـىىىىىىىىىىىىُت 

لحىىىىىىىىىىىىصب الىفىىىىىىىىىىىىد، والىىىىىىىىىىىىري قىىىىىىىىىىىىدم  

ىىىىىىىىىىل  ،  7109للبرملىىىىىىىىىىان خىىىىىىىىىىالى  ابٍس

أن القىىىىىىىىىىىىاهىن جىىىىىىىىىىىىم  وقىىىىىىىىىىىىاى  فىىىىىىىىىىىى اد

ؿىىُاغخه بعىىد اخىىر أزاء عُىىىت مىىً 

املخلىىسزًٍ مىىً القىىاهىن الحىىالي، لمىىا جىىم  اخىىر زأي مجمىىع البحىىىر  طىىالمُت، وغيرهىىا 

مىىىً امل طظىىىاث ذاث الـىىىلت، إمىىىىا فُمىىىا ًخعلىىىق باملـىىىلحت الفلىىىىلى للوفىىىل، فقىىىد زلىىىىص 

 مؼسوع القاهىن على 

ُبهىىىىىىا، ولىىىىىىرلو الس ٍىىىىىىت السعاًىىىىىىت املؼىىىىىىترلت، خاؿىىىىىىت فُمىىىىىىا ًخعلىىىىىىق بظىىىىىىً الحلىىىىىىاهت وجسج

حبىىىىىر القىىىىىاهىن الاطخلىىىىىافت الن مـىىىىىس الدولىىىىىت الىحُىىىىىدة التىىىىىي جوبىىىىىق  والاطخلىىىىىافت، ٍو

الس ٍت وال جوبق الاطخلافت،  وأػىاز إلىى إن فنىسة  هفىاق جىصء مىً املـىلحت الفلىلى 

لألهفىىىاى، وهىىىىاك هقوىىىىت جخعلىىىق بالؼىىىىسهت املخبــىىىت والتىىىي جبىىىىخف بخوبُىىىق قىىىىاهىن 

  جىد  جهاش يهخم بقلاًا ألاحىاى الشخـُت.ألاطسة، وأػاز إلى كسوزة و 

 

بِىما عسكذ نهاد أبى القمـان زئِظىت املسلىص املـىسي لحقىىق املىسأة مؼىسوع القىاهىن 

الىىري قدمىىه املسلىىص،  وأػىىازث إلىىى أن مىولقىىاث مؼىىسوع القىىاهىن هىىى جحقُىىق املـىىلحت 

 الفلىىىىىىلى للوفىىىىىىل، عبىىىىىىر زمىىىىىىائص أطاطىىىىىىُت هىىىىىىي ألاب وألام والدولىىىىىىت، وأػىىىىىىازث إلىىىىىىى بعىىىىىىم

ىى    ػىهالُاث  فىي القىاهىن الحىالي منهىا أن القا ىى ي ال ٌظىخوُع الخـىسن فىي مظىالت جٍص

قاهىن الوفل املـسي ًلتزم اًلا باملـلحت الفللى للوفل  

ع  ًهىن الوفل هسفا فُه .لمبدأ أطاس ي  ٌظسي على   اي حؼَس



الىىىدخل فىىىىي حالىىىىت موالبىىىىت إالم 

جىىىىىىىىىىىىب إن جخىىىىىىىىىىىىىفس  بالىفقىىىىىىىىىىىت ٍو

طىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلوت النؼىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىً 

الحظىىىىىىىىاباث البىنُىىىىىىىىىت ملعسفىىىىىىىىىت 

واقىىىىىىع ألاب مالُىىىىىىا، وألىىىىىىدث إن  

زبىى الىفقىت بالس ٍىىت  أمىس غيىىر 

 مقبىى، 

 

فالس ٍت حق للوفل وألاب وال ًجىب إن ًحىسم منهىا مليهمىا، وأكىافذ أبىى القمـىان إلىى  

جىىب إال ًحىىسم  أب مىىً  إن الدولىىت ًجىىب أن جخىىدخل فىىي حالىىت عجىىص ألاب عىىً  هفىىاق، ٍو

الس ٍت بظب فقسه أو عجصة الن الوفل هىىا مخلىسز، ولىرلو  اػىازث الىى جحدًىد حالىت 

فىاق فىي حالىت القىدزة علىى ذلىو، لمىا  اػىازث إلىى أن املسأة املالُت لخخحقق ػسالت فىي  ه

م بسفىىع قلىىُت هفقىىىت الا قلىىاًا ألاحىىىاى الشخـىىُت مخعىىددة علىىى طىىبُل املثىىاى جوالىىب 

جبف مـاٍز  املدزطت مل عام وهىرا أمىس  غيىر مقبىىى،  وأكىافذ أبىى القمـىان إن  

 ؿىدوق ألاطسة  علُه إن ًمازض دوزا البر .

اث وله حقىق البىد مىً الحفىاي عليهىا، أمىا فُمىا ًخعلىق وأػازث إلى أن ألاب علُه واجب

جىىب  إال ًهىىىن هىىىاك ولىىى فىىي الىىصواج  08بظىىً الىىصواج فأهىىه  البىىد إال ًقىىل عىىً  عامىىا، ٍو

 70الن ذلىىىو ًلفىىىى فنىىىسة السػىىىادة،  فىجىىىىد الىىىىلي حؼىىىٍس ، واملىىىسأة التىىىي ججىىىاوشث طىىىً 

 عاما جمخلو أهلُت الصواج.

اى الفلىىىىىىلى جخحقىىىىىىق بداًىىىىىىت مىىىىىىً خوىىىىىىىة وأكىىىىىىافذ أبىىىىىىى القمـىىىىىىان أن مـىىىىىىلحت ألاهفىىىىىى

الىىىصواج، لمىىىا اهىىىه ًجىىىب فىىىي حالىىىت الىىىصواج الثىىىاوي أن ًهىىىىن بىىى ذن مىىىً املحنمىىىت وان ًىىىخم 

بمعسفىىت الصوجىىت ألاولىىى، أمىىا فُمىىا ًبىىف الوىىالق البىىد إن ًهىىىن أمىىام املحنمىىت، ملعسفىىت 

ىىىت وهفقىىىت وغيرهىىىا مىىىً  الوىىىسفين بدبعىىىاث الوىىىالق ومظىىىئىلُت الوىىىسفين مىىىً حلىىىاهت وزٍ 

لُاث، وأػىىازث مىدًسة املسلىىص املـىسي لحقىىىق املىسأة أن هىىىاك لثيىر مىىً الحىىاالث املظىئى 

إذ هبىىق هىىرا الؼىىسن إن  ًتراجىىع الوىىسفين عىىً قىىساز  الوىىالق، بحنىىم اهىىه  ًمثىىل مسحلىىت 

 اهتهاء مؼنالث  إلى بداًت هىع أخس مً مؼنالث جدًدة .

 

املىىىىسأة   وأوضىىىىحذ قمـىىىىان أن مؼىىىىسوع القىىىىاهىن  الىىىىري قدمىىىىه املسلىىىىص املـىىىىسي لحقىىىىىق 

ًىىىىف علىىىى الاطخلىىىافت لنىىىً وجىىىىد ال ىىىل فىىىي الخـىىىىمت طىىىُجعل مظىىىالت الاطخلىىىافت 

أن هىىىىىاك   وحاكىىىىً وأطىىىىسجه الس ٍىىىىت، المعقىىىىدة، وأوضىىىىحذ اهىىىىه مىىىىً حىىىىق الوىىىىسن غيىىىىر 

إػهالُت جىظُمه فُما ًبف حالت الوفل ؿ ير الظً وزعاًخه في حالت الاطخلىافت، 

عامىىىىا،  01الحلىىىىاهت عىىىىد طىىىىً وأكىىىافذ إن مؼىىىىسوع القىىىاهىن ًىىىىىف علىىىىى  اهتهىىىاء طىىىىً 

وأكىىىافذ أن  الىىىصواج ًجىىىب إال ٌظىىىقى الحلىىىاهت عىىىً ألاب أو ألام، وهىىىف القىىىاهىن إن 

 جيخقل الحلاهت إلى ألاب إذا اطخلصم ألامس ذلو .

بِىمىىىىىا أػىىىىىاز املظدؼىىىىىاز معتىىىىىز أبىىىىىى العىىىىىص هائىىىىىب زئىىىىىِع مجلىىىىىع الدولىىىىىت وعلىىىىىىا للجىىىىىىت  

زغىىىم وجىىىىد فىىىسوق فىىىي مؼىىىسوعاث القاهىهُىىىت ملؼىىىسوع الاجحىىىاد العىىىام ليظىىىاء مـىىىس اهىىىه و 

القىاهين املقترحىت إال اهىه هىىاك العدًىد مىً القىاطىم املؼىترلت بُنهىا، وأػىاز  أن هىىاك 

لىىىىىت لننهىىىىىا غيىىىىىر مىاطىىىىىبت، وزأي مؼىىىىىسوع الاجحىىىىىاد أن الترليىىىىىز  أزاء اطىىىىىخقسث لفتىىىىىراث هٍى

عي جدًىىىد هىىىى  والخىحُىىىد فىىىى مظىىىالت الخقا ىىى ي هامىىىت، واكىىىان أن اجبىىىاذ  مىظىىىىز حؼىىىَس

ولىىى لىجىىىد قىىاهىن عىىادى لألحىىىاى الشخـىىُت، واػىىاز الىىى  إن هىىىاك بجاهىىب الىقوىىت ألا 

ألاطىىىاض الؼىىىسعي  للقىىىاهىن أطىىىاض دطىىىخىزي ًفىىىسق زعاًىىىت حقىىىىق الوفىىىل، واملظىىىاواة 

عي الجدًىىىىد البىىىىد إن ًسعىىىىى املخ يىىىىراث التىىىىىي  بىىىىين السجىىىىاى واليظىىىىاء، وان املىظىىىىىز الدؼىىىىىَس

 .هسأث مىر إقساز قاهىن ألاحىاى الشخـُت الحالي

الىقوىىىىت الثاهُىىىىت فهىىىىي الالتىىىىزام باههىىىاز الىىىىدولي وأهمهىىىىا هـىىىىىؾ الاجفاقُىىىىت الدولُىىىىت  إمىىىا

لحقىىىق الوفىىل وأػىىاز أبىىى العىىص إلىىى إن هىىىاك إػىىهالُت فىىي جوبُىىق الىـىىىؾ القاهىهُىىت 

فهىاك مً القلاة مً  لم ًخعسن بؼهل مافي على  املىازُق الدولُت بحُ  حظاعده في 

قا ى ي فىي حالىت جفاعىل دائىم، وأػىاز هائىب زئىِع إؿداز   حهام، م لدا إن الىف وال

مجلىىىىىع الدولىىىىىت اهىىىىىىه  ًجىىىىىب الاهخمىىىىىىام باملسحلىىىىىت الظىىىىىابقت علىىىىىىى الخقا ىىىىى ي وم طظىىىىىىاث 

املؼىىزة  لوسفىىي الخقا ىى ي، وهىىرا ٌظىىاعد فىي حىىل بعىىم املؼىىنالث،  خاؿىىت وان هىىىاك 

ت وجلس ألاهفاى .  إحظاض في الخقا  ي بالـساع والخىافع ًفظد العالقاث ألاطٍس

  

عىىىىىىصة العؼىىىىىىماوي ألامىىىىىىين العىىىىىىام للمجلىىىىىىع القىىىىىىىمي لألمىمىىىىىىت  ى ملمتهىىىىىىا اػىىىىىىازث وخىىىىىىال 

أن مـىىىس مىىىً أولىىىى الىىىدوى التىىىي ؿىىىدقذ علىىىى الاجفاقُىىىت الدولُىىىت لحقىىىىق  الىىىىوالوفىلىىت 

الوفىىل، والتىىي عظمىىذ مىىً مبىىدأ 

املـىىىىىىىىىىىىىىلحت الفلىىىىىىىىىىىىىىلى للوفىىىىىىىىىىىىىىل، 

وأكىىىىىىىىىىىىىىافذ أن دطىىىىىىىىىىىىىىخىز مـىىىىىىىىىىىىىىس 

جلىىىىىىىىمً حقىىىىىىىىىق الوفىىىىىىىىل  7100

والاهخمىىىىىىىىىىىىام با طىىىىىىىىىىىىسة، وألىىىىىىىىىىىىدث 

اوي علىىىىى  كىىىىسوزة فـىىىىل العؼىىىىم

الاهفاى عً مىاشعاث الىصوجين، 

للحفىىىاي علىىىى النىىىحت الىفظىىىُت 

للوفىىىىىل، وحقىقىىىىىه الخعلُمُىىىىىت وحقىىىىىه فىىىىىي العىىىىىِؽ فىىىىىي بِئىىىىىت مىاطىىىىىبت، امىىىىىا فُمىىىىىا ًخعلىىىىىق 

 باالهفـاى ًجب اجباذ إجساءاث جبف ألاهفاى جحميهم وجحقق مـالحهم .

 

لجهىاث التىي قىدمذ مقترحىاث بِىما ذلس  عـام ػُحت  خالى ملمخه إن الحىىاز  بىين ا 

ومؼىىىىىىىىىىىسوعاث قىىىىىىىىىىىىىاهين بدًلىىىىىىىىىىىت لقىىىىىىىىىىىىاهىن 

ألاحىىىىىىىىىىىاى الشخـىىىىىىىىىىىُت الحىىىىىىىىىىالي ٌعوُىىىىىىىىىىىىا 

فسؿىىىىىىىت للخقىىىىىىىازب والاجفىىىىىىىاق علىىىىىىىى هقىىىىىىىان 

مؼىىىىىترلت، وهىىىىىىرا ٌظىىىىىىاعدها بىىىىىىال ػىىىىىىو فىىىىىىي 

الىؿىىىىىىىىىى إلىىىىىىىىى هىىىىىىىىىف مؼىىىىىىىىسوع أو  مىىىىىىىىىىاد 

ًمنً حعىدًالها لـىالح املجخمىع وألاطىسة 

وألاهفىىىىىاى،  وػىىىىىدد علىىىىىى الاطىىىىىخفادة مىىىىىً 

عاهىىىىىىىىىىىداث الدولُىىىىىىىىىىىت ومنهىىىىىىىىىىىا املىازُىىىىىىىىىىىق وامل

اجفاقُىىت الوفىىل، وقىىد طىىبق وان ه حىىذ 

جلىىو الىطىىُلت هقىىساز مبىىدأ العدالىىت، ومثىىاى علىىى ذلىىو  مسافعىىت املحىىامي هبُىىل الهاللىىي فىىي 

مىىىىً اجفاقُىىىىاث دولُىىىىت مخعلقىىىىت  قلىىىىُت إكىىىىساب الظىىىىنت الحدًىىىىد، والىىىىري  اطىىىىخفاد فيهىىىىا 

 بحقىق 

العمىاى، والحىق فىي  كىساب خـىؿىا، وزغىم حعىازق جلىو املىىاد مىع القىاهىن املـىسي 

إال إن الهاللي اطخواع اهتزاع حنم ببراءة العماى مىً ههمىت  كىساب، وأػىاز ػىُحت إن 

هىىىىاك  اخخالفىىىىاث فىىىىي املؼىىىىسوعاث املقدمىىىىت فُمىىىىا ًخعلىىىىق بالىفقىىىىت والحلىىىىاهت والس ٍىىىىت، 

ىىب املظىىافاث ووجهىىاث الىظىىس للىؿىىىى لنىىً زغىىم هىىره الاخخالفىىاث إال اهىىه ًم نىىً  جقٍس

إلىىىىى هقىىىىان اجفىىىىاق حظىىىىاعد فىىىىي ؿىىىىُاغت مىىىىىاد ومؼىىىىسوع مىحىىىىد ًمنىىىىً إقىىىىسازه مظىىىىخقبال ، 



واقترح ػُحت حؼنُل  لجىت مهىهت مً الجهاث التي قدمذ مقترحاث قىىاهين لألحىىاى 

 الشخـُت بهدن جىحُد جلو املؼسوعاث .

قىىىىاهىن ألاحىىىىىاى الشخـىىىىُت ًحخىىىىاج إلىىىىى  وفىىىىى ملمتهىىىىا ألىىىىدث  الىائبىىىىت جلُلىىىىت عثمىىىىان إن

جحىىىىىىىدً  القىىىىىىىاهىن ولىىىىىىىِع ح يىىىىىىىره، وأػىىىىىىىازث إلىىىىىىىى إن هىىىىىىىرا الخحىىىىىىىدً  كىىىىىىىسوزي ملىالبىىىىىىىت 

املخ يىىىراث، وإػىىىازاث عثمىىىان إلىىىى كىىىسوزة حظىىىهُل إجىىىساءاث الخقا ىىى ي وجبظىىىُوها ودمىىى  

 مساحلها، وأػازث أنها كد خفم طً الحلاهت .

 
ألت الىفقىىىت البىىىىد إن ًىىىىخم معالجتهىىىىا بِىمىىىا أػىىىىازث الىائبىىىىت طىىىىالن دزوَىىىىؽ الىىىىى أن مظىىىى  

بؼىىهل مبخلىىى ، عبىىىر  أوؼىىىاء لجىىىىت  مهىهىىىت مىىً محنمىىىت ألاطىىىسة، وبىىىىو هاؿىىىس ومهاجىىىب 

ت، إمىىىىىا فُمىىىىىا ًخعلىىىىىق بالىزازىىىىىت واملجلىىىىىع الحظىىىىى ي فاهىىىىىه ًحخىىىىىاج إلىىىىىى  طىىىىىسعت فىىىىىي  الدظىىىىىٍى

واػىىىىىازث إلىىىىىى إن مظىىىىىألت الس ٍىىىىىت ٌظىىىىىخبدم  فيهىىىىىا ألاهفىىىىىاى مىىىىىأداة  لللىىىىى ى  ث جىىىىىساءا

ت  والاخخالفىىىاث، واهىىىه ًجىىىب إن جىىىدزض مىىىل حالىىىت علىىىى حىىىدة،  وان ًهىىىىن للجىىىان الدظىىىٍى

دوزا فىىىىىي الحىىىىىىد مىىىىىىً وظىىىىىىب الوىىىىىىالق، وأػىىىىىىازث إن ذلىىىىىىو طِظىىىىىىاهم فىىىىىىي حماًىىىىىىت مـىىىىىىالح 

 01ألاهفىىاى، إمىىا فُمىىا ًخعلىىق بظىىً الحلىىاهت فألىىدث دزوَىىؽ اهىىه ًجىىب إال  ًقىىل عىىً 

 عام

، حُىىى  أػىىىازث إلىىىى بِىمىىىا جىاولىىىذ الىائبىىىت طىىىلىي أبىىىى الىفىىىا مؼىىىنالث الىفقىىىت والوىىىالق 

محنمىىىت ألاطىىىسة ًجىىىب إن ًهىىىىن لهىىىا دوزا فىىىي جحدًىىىد الىفقىىىت بؼىىىهل عىىىادى، وان جلعىىىب 

 دوزا في فم املىاشعاث .

جىدًس بالىىرلس أن الاجحىىاد هفىىر هىىره الحلقىىت كىىمً مؼىىسوع دعىىم القُىىاداث اليظىىائُت،  

واهىىىه اطىىىتهدن مىىىً هىىىرا اليؼىىىان املـىىىلحت الفلىىىلى للوفىىىل والاجفىىىاق علىىىى هىىىرا املبىىىدأ 

ىب وجهىاث الىظىس  والاجفىاق علىى أهىم بىىىد القىاهىن التىي جحخىىاج مأطىا ض للىقىاغ وجقٍس

 الى حعدًل .
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 الجحادا

 جـدزها وحدة الاعالم باالجحاد العام ليظاء مـس وؼسة

 املصلحت الفضلي للطفل

 محىز اساس ي لقاهىن الاسسة الجدًد

 

 ٥٤جنىهذ الاجفاقُت مً  ، علي الاجفاقُت الدولُت لحقىق الطفلمصس صادقذ  

اساسُا هى املصلحت الفضلي للطفل حُث هصذ علي  مبدا ها زاعذ مىاد  مادة.

، سىاء قامذ بها مإسساث السعاًت باألطفاى" في حمُع الاحساءاث التي جخعلق 

ت او الهُئاث  الاحخماعُت العامت او الخاصت، او املحالم او السلطاث الاداٍز

عُت ، ًىلي الاعخباز الاوى ملصالح الطفل الفضلي . " و ًخضمً مبدا  الدضَس

ت التي حسههد  امل صلحت الفضلي للطفل مممىعت مً الحقىق املادًت واملعىٍى

حماًخه وجىفير السعاًت الالشمت له بما ٌعىد بالىفع علُه وعلي اسسجه وعلي 

 املجخمع لهل . وجخضمً الىمى الضامل املخىاشن له مً حمُع الىىاحي

  املىاسب لعمسه الخمخع بالحب والعاطفت والاصسا ، و صعىزه باالسخقساز والامً -

علي الخعلُم املخفق مع قدزاجه  له وحصىلهجىفير بِئت صحُت ، ومسخىي همىه.

 وزغباجه. 

في ، وحفه احترام خلفُخه الثقافُت ، و جىمُت قدزجه علي الاعخماد علي الىفس -

ت الخعبير عً الساي طبقا لقدزاجه واخر زاًه في الاعخباز جمخعه بقدز  -،حٍس

 مىاسب مً الخصىصُت 

القىاهين التي جىظم العالقاث بين افسادها و والدث الاجفاقُت علي اهمُت الاسسة  

هصذ املادة الخامست ، ت الفضلي للطفلفي حماًت الحقىق املخضمىت في املصلح

علي مسئىلُاث وحقىق وواحباث الىالدًً وغيرهم مً افساد الاسسة. وحضير مىاد 

 ١٨واهمُت اسخمسازها فخىص املادة  اخسي في الاجفاقُت الي عالقت الطفل بىالدًه

علي سبُل املثاى علي ان ًخحمل لال الىالدًً املسئىلُت املضترلت في جسبُت 

 الطفل وهمىه.    

ومً املهم الاصازة هىا الي ما جإلده الاجفاقُت مً مسئىلُت الدولت في ان جقدم 

 لطفل.  املساعدة املالئمت لهي حسخطُع الاضطالع بمسإولُاتها هحى ا لألسسة

والتزاما مً مصس بما حاء في الاجفاقُت الدولُت صدز قاهىن الطفل املصسي زقم 

مساعُا ملا حاء في الاجفاقُت  ٢٠٠٨لسىت  ١٢٦واملعدى بالقاهىن  ١٩٩٢لسىت  ١٢

اساس ي. حُث  لمبدأمً حقىق للطفل ومإلدا علي املصلحت الفضلي للطفل 

العامت " جنىن لحماًت الطفل  مهبأحها/ج مً الباب الاوى الخاص ٣جىص املادة 

ت في حمُع القسازاث والاحساءاث املخعلقت بالطفىلت اًا  ومصلحخه الفضلي الاولٍى

 ماهذ الجهت التي جصدزها او جباصسها " 

ت  ٤٨وحضير املادة  مً القاهىن الي مسئىلُت الدولت في حالت غُاب السعاًت الاسٍس

 السلُمت.  

 طفل التي ًخضمنها مبدا مصلحخه الفضلي. ثاهُا : امثلت الهههاك حقىق ال

اخسي املسنً او جفاصُل  و حغُير املدزست )الضعىز باالسخقساز اهههاك الحق فى 

 اعخاد عليها.

 في السعاًت املضترلت له.  والىالدانحق الطفل 

حسمان الطفل مً الاحخفاظ بعالقت مع لال الىالدًً في حالت الطالق بما في  -

ٍازة ًدىافي مع املصلحت الفضلي للطفل . ٌعد هرا الحسمان ذلو حق السؤٍت والص 

عقىبت للطفل قبل ان ًنىن عقىبت لالب وال ًمىش جحذ اي مبرزاث  . لما ًمب 

الفصل بين اي جقصير مً حاهب غير الحاضً ومسئىلُخه وحقه في الاحخفاظ 

 بعالقخه بالطفل. 

 


